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orat, el més rellevant dels seus llibres. Fins ara, i a l’espera de les Actes que sortiran pròximament, 
l’efemèride del cinquantè aniversari ja ha donat origen a tres publicacions. En primer lloc, una 
miscel·lànica editada per la revista local que es publica a Campanet. Amb el títol Llorenç Riber, de 
l’escola de la natura a la ciutat dels llibres, s’arreplegaren vint-i-quatre treballs, d’extensió i de valor 
desiguals, que en conjunt aporten nous coneixements sobre determinats aspectes de la seva persona-
litat i obra. Una segona publicació, feta pel Consell de Mallorca, va ser l’Itinerari literari pels es
pais campaneters viscuts i escrits per Llorenç Riber. La tria dels textos i la seva connexió amb uns 
espais urbans ben concrets, amb la introducció de diverses notes explicatives, va anar a càrrec de 
Damià Pons. Finalment, la col·lecció «Mixtàlia», editada a iniciativa del Departament de Cultura de 
l’abans esmentada institució, i que té com a objectiu la recuperació de textos poètics que en l’actu-
alitat no es troben disponibles en edicions comercials, o que fins i tot encara mai no hi havien estat, 
ha publicat el volum Amb tremolor de ploma (Poemes al marge). Es tracta d’un recull de tots els 
versos de Riber que havien quedat exclosos del primer volum de les seves Obres completes. En uns 
pocs casos, es tracta de textos manuscrits; la majoria, però, havien aparegut, sobretot les dues pri-
meres dècades del segle vint, a revistes de Mallorca i de Catalunya (Mitjorn i Catalunya, per exem-
ple). Les trenta-tres composicions van precedides d’un estudi que signa Damià Pons.
 Les Jornades dedicades a Joan Estelrich se celebraren els dies 17 i 18 d’octubre, a Palma, al 
Centre Cultural de la Misericòrdia o a la Sala de Plens de la seu institucional del Consell de Ma-
llorca. Els ponents i els temes que tractaren varen ser els següents: Antoni Marimon, «Mallorca en 
el primer terç del segle xx»; Isabel Graña, «El mite com a resposta a l’acció cultural i nacionalis-
ta de Joan Estelrich»; Sílvia Coll-Vinent, «Joan Estelrich i la cultura europea del seu temps»; 
Andreu Manresa, «Joan Estelrich contra Joan Estelrich. L’home, entre la vida i el seu personatge»; 
Francesc Guardans i Cambó, «Joan Estelrich i la Fundació Bernat Metge»; Jordi Pujol i Soley, 
«L’europeisme de Joan Estelrich en temps del franquisme»; Josep Massot i Muntaner, «Joan Es-
telrich durant la Guerra Civil i la seva actuació propagandística a Anglaterra»; i Borja de Riquer, 
«Joan Estelrich i Francesc Cambó: les complexes relacions entre intel·lectuals i polítics a comen-
çament del segle xx». Uns dies després, exactament el dia 24, es va fer a Felanitx una taula rodo-
na per parlar de «Joan Estelrich, intel·lectual i activista». Hi participaren Carles Cabrera, Andreu 
Manresa, Damià Pons i Francesc Riera Montserrat.
 El nombre de participants inscrits formalment a ambdues Jornades va ser d’una cinquante-
na, encara que, pel fet de ser obertes al públic, a bona part de les sessions hi hagué assistents 
esporàdics.
 Ara cal esperar l’aparició dels dos volums que recolliran les diferents ponències –i també 
unes quantes comunicacions: se n’hi pogueren presentar encara que l’organització ja havia deter-
minat que no se’n faria la presentació pública–, els quals en l’actualitat ja es troben en un procés 
avançat d’edició.

Damià Pons
Universitat de les Illes Balears

 Jornades Narcís Oller. – Els dies 21, 22 i 23 de novembre de 2008 van tenir lloc a Valls les 
Jornades Narcís Oller que, com en d’altres ocasions, han estat organitzades per la Societat Narcís 
Oller, presidida pel Dr. Magí Sunyer Molné, professor de Literatura Catalana Contemporània de 
la Universitat Rovira i Virgili. Les sessions d’enguany han estat dedicades a la novel·la Vilaniu, la 
reedició crítica de la qual ha anat a cura de la filòloga Margarida Aritzeta.
 Les jornades del Simposi van començar el dia 21 a la Biblioteca Pública amb un Club de 
Lectura articulat al voltant d’un debat sobre aquesta novel·la de Narcís Oller, novament editada.
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 La sessió acadèmica del dia 22 va comptar amb la dissertació de la Dra. Aritzeta sobre Vila
niu, novel·la de ciutat. Aquesta reflexió va ser seguida amb molt d’interès, car la curadora de 
l’obra va situar com a novetat –amb el suport de fotografies i de material cartogràfic– diversos 
indrets i itineraris pertanyents a l’imaginari ollerià i a la novel·la comentada.
 Tot seguit, després d’una breu pausa, hi hagué una Taula rodona entorn de «La llengua de 
Narcís Oller», els components de la qual –Jordi Ginebra, Empar Bofarull i M. Isabel Berenguer– 
aprofundiren sobre els diversos vessants que articulen el model de llengua literària del novel·lista 
vallenc. El professor Ginebra va mostrar la riquesa lingüística de l’escriptor tot rebatent tòpics que 
sostenen el contrari. Empar Bofarull i M. Isabel Berenguer presentaren respectivament les conclu-
sions de les edicions crítiques de les novel·les La Papallona i Croquis del natural.
 La sessió matinal va ser closa amb la presentació de dossiers pedagògics –a cura del professor 
Vicenç Garrido, del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Camp– adreçats a l’ensenyament 
secundari. Aquest material didàctic té com a fita facilitar l’aprenentatge i el coneixement del pa-
trimoni cultural i biogràfic derivat de La ruta literària Narcís Oller.
 La sessió de la tarda va constar de les ponències de Ricard Torrents, sobre la relació entre 
«Jacint Verdaguer i Narcís Oller», i de l’historiador de la literatura Jordi Tiñena, al voltant d’«Els 
models narratius de Vilaniu». El Dr. Torrents tractà, a tall de prolegomen, els paral·lels entre Ra-
mon Llull i el poeta de Folgueroles, les semblances entre el sentit de l’obra de l’arquitecte Antoni 
Gaudí i les creacions de l’autor de L’Atlàntida. Tot seguit aquest especialista verdaguerià centrà la 
conferència en les relacions entre Oller i Verdaguer pel que fa a la condició de trasplantats d’un i 
altre, en el cas d’Oller a partir del conte El trasplantat. Jordi Tiñena s’encarregà d’especificar els 
models narratius ollerians i el seu grau de pertinença al realisme.
 El dia 23, darrer dia de la convenció olleriana, va ser dedicat a la Ruta Literària Narcís Oller. 
Tot partint de la Plaça del Quarter, al peu del monument a l’escriptor, es va confegir un traçat urbà 
pels encontorns vitals de l’autor de L’escanyapobres. L’objectiu era presentar les característiques 
de la nova ruta literària que, en aquesta ocasió, incorpora textos i fragments del narrador vallenc 
per a oferir una visió actualitzada de conjunt de la seva producció creativa.
 Com a cloenda de les Jornades, a la una del migdia, es va procedir a la Sala d’actes de la Bi-
blioteca Narcís Oller a la presentació del segon volum de l’Obra completa de l’escriptor, Vilaniu, 
a càrrec de Margarida Aritzeta i amb la presència del Dr. Magí Sunyer. La curadora de l’obra va 
posar en relleu que aquesta novel·la, precisament el llibre que havia provocat problemes entre el 
novel·lista i la vila, fou la que motivà el retrobament de Valls amb Oller. La reedició crítica de 
l’obra de Narcís Oller ha anat a càrrec de l’editorial vallenca Cossetània Edicions.

Montserrat Corretger
Universitat Rovira i Virgili

 Segona Jornada Salvador Espriu. – Organitzada pel Centre de Documentació i Estudi Sal-
vador Espriu i pel Projecte de Recerca Intercambios entre sistemas literarios, el 23 de gener del 
2009 es va celebrar al Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar una jornada d’estudi dedicada a 
Salvador Espriu i la cultura del tombant de segle, amb l’objectiu d’aprofundir el discurs crític i el 
debat sobre l’herència modernista i simbolista que es pot detectar dins l’obra d’Espriu en les seves 
diferents vessants, ideològica, temàtica i estilística. Després de la salutació inaugural de l’alcalde 
de la vila d’Arenys de Mar, la primera sessió de la Jornada, presidida per Víctor Martínez-Gil, es 
va obrir amb la conferència de Jordi Castellanos, professor de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, titulada «L’herència modernista en la narrativa d’Espriu», en la qual l’estudiós va anar res-
seguint la múltiple presència de temes, motius i formes característics de la narrativa modernista 
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