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gairebe la normal evolucio cronoldgica. Aquests tres periodes son analitzats

en el proleg, despres d'unes vives reflexions sobre les caracteristiques del

conte catala : la ninotada, la tristesa, 1'estil, les idees.

El primer periode correspon a la Renaixenfa : s'inicia amb C. Bosch de

la. Trinxeria, patriarca dell contistes catalans moderns, i es pot considerar

acabat amb l'obra de Al. Genis i Aguilar ; van inclosos dins aquests punts

extrems Robert Robert, Frederic Soler, Emili Vilanova, Gabriel Maura, Jacint

Verdaguer i Angel Guimera.
Amb l'aparicio de Narcis Oiler comenca un nou periode, que Triadu qua-

lifica amb el nom, no se pas si una mica vague, d'Universalitzaci6: entren

dins aquesta epoca, composta de dues etapes, a mes d'Oller, Maria Vayreda,

Raiuion Casellas, Joan Maragall, Santiago Rusiflol, I'rudenci Bertrana, Pere

Coromines, Victor Catala, J. Pons i Pages, A. Ruiz i Pablo, J. O11er i Rabassa,

Joaquin' Ruyra, J. Masso i Torrents, Ramon Reventos, Joan Sacs, Xavier

Montsalvatge, J. Roig i Raventos, Alexandre Plana, E. Duran i Reynals, Josep

Carner i Joan Santamaria.
La contistica contemporania, es a dir, el tercer periode de la classificacio

de Triadu, s'obre amb E. Martinez Ferrando : un to general que 1'informa

decideix e] collector a designar-lo amb l'apellatiu d'Intellectualitzaci6, aquali-

ficacio avui encara prematura, pero (pag. xviii). Aquesta tendencia

intellectual to dues part.; : la de l'estil i la del pensament. Anib Martinez Fer-

rando trobenl aqui els non's de Caries Soldevila, C. A. Jordana, Josep Pla,

Cartes Riba, Miquel Llor, Agusti Esclasans, Francesc Trabal, Celia Suilol,

Joan Oliver, Joan Minguez, Maurici Serrahima, Tomas Garces, Josep Selva,

Josep Sol, Merce Rodoreda, Xavier Benguerel, Rosa Leveroni, Ll. Ferran de

Pol, Pere Calders, Salvador Espriu, Maria Aurelia Capmany i Jordi Sarsanedas.

Els ultinls escriptors ens mostren coin Triadu s'endinsa , amb visio apassio-

nant, en el futur. A mes del proleg general del recull, Triadu fa precedir cada

un (leis narradors seleccionats d'una valuosa nota que couipren referencies cri-

tiques, biografiques i bibliografiques, i dona un sentit mes historic encara al

sell treba-11.
Miquel Dols

Lcs (L u-res de [ J. R.] RANCHER : La Nemalda , La Dlouostra Raubada, Lou

Fablic Nissart . [Montpellier], Publications speciales de la Revue des I,an-

gue.; Rumanes, [1954]. 360 pags.

Entre els dialectes occitans, n'hi ha un que ha sofert un desti molt estrany :

es el nicard, la parla de Nica i dels seus entorns. El comtat de Nica fou

anexionat per Franca, una primera vegada, de 1792 a 1S14, i despres, el 1,96o :

molt poca coca en la historia d'un poble. Aquella sort ha valgut al nicard

d'esser rebutjat tant pels provencals coin pets piemontesos ; aaquell dialecte

barrejat de provencal i d'italic, dificil d'entendre per un provencal., deia Well

Emili Ripert en el seu llibre sobre La renaixenca provencal.

Aquesta impressio es un xic sumaria, pero hem de reconeixer que es la

que ens donaria la grafia de textos coin els del present llibre : coin en frances,

el so u hi es representat pet digraf ou ; coin en italic , ]a grafia ci correspon

al so la grafia ch, al so k ; ]a grafia gli, a] so 1.
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Pero si deixem de banda la fantasia d'aqucsta ortografia, is hen clan quc
cl nicard es tin dialecte occitc, nits que rocs si concedim la qualitat d'uccita
a totes les parles de Burdens a Bolonya, coot, ho vol la ]ogica.

La persona de J. R. Rancher ha sofert Ics mateixes sollicitacions que la
seva parla i que el sen pals. L'any 1785 neix sand a Nita, i hero de recordar quc,
des del 1562, l'italia es llengua oficial de l'Estat piemontcs. Pero, set anys rites
tard, les anexions revolucionaries el fan franecs, i a divuit anvs horn li ofercix
una beca al Liceu de Dlarsella, on cursa estudis excellent,-, fins al iSob. A vint-
i-tai anys in seva mala vista li pernict d'escapar al servei inilitar ; ingressa
a 1'adrninistraci6 francesa, que aprofita el seu cotieixeuicnt de ]'italic donan4-li
places a Alexandria, Arezzu, 11lontenotta, Savona i, finalment, a Alassio. A in
caiguda de l'imperi franecs comensa per buscar una situacio a I,ivorn en una
casa de comers anglesa ; pero niolt aviat el sell anion a In terra naditia el fa
tornar a Nita. De iSiS a 1521 treballa a casa tin advocat ; desprts entry cunt
a funcionari inferior al tribunal de cumerc de Nina, on gtiedara tins a In seva
court el 1543•

Aquesta existtncia ens explicit que Rancher hagi dominat perfectanunt
trey llengaes : 1'italia, el franecs i in seva parla inaterna, cl niSard. No lia
escrit en italic cap obra litcraria : li devien bastar cls contactes quotidians
inherents al scu ofici. Ila compost al-tins versos en franecs ; pero 1'essencial
de ]a seva obra, en iiiSard : el 1523, Nenutida, una epopeia burlesca de
set cants i dos roil vuit-cents versos ; el La Slouostra Raubada, Poema
aissart, obra hurlesca tauibe, de vuit cants i tres mil sis-cents cinquanta-cinc
versus ; el 1832, 1_ou Fablie Nissart, al qual duna tambe el titol de Fabla iiissardi
basadi soubre in Pro'erbi dou Pais.

L'ubstinacio de Rancher a escriure en nicard is encara vies estranva si
rccordern que 1'enenlic principal de les llengiies provincials a la Con-enciu
Nacional francesa, I'abat Gregoire, era diputit de Nita. Aix() ens deni„stra
el valor i la sinceritat d'aquelles eleccions iniposadcs, ja que, trenta anvs tail
tard, cls electors de Gregoire i liars fills feign ilurs delicies de I'obra de
Rancher.

Aquesta ohra es no sots tin document linguistic dc printer ordre, sin6i,
encara mes, tin document huma. Rancher ha pintat ]a Nina de ]a priniera
mcitat del segle xix i la seva societat ; les sever obres satiriques ens en prc-
senten trossos de vida. Pot escriure : die nacionalitzat 1'acci6 ; a nits, no s'lii
trobara res d'estran^,,er, tot hi es local, pcrsonatgc<, caracters, pensaiucnts,
expressions, quadres, situacions ; tot en fi dibuixa Nica i cis setts liabitantsu.

Ens adhcrim a I'Acadimia Nisarda quan declara quc costa pregonamcnt
agraida a ]a Revue des Laogues Ronianes i al Sr. deny Bourciez d'haver empres
Ia realitzacio d'un sonini gran : 1'edici6 de les obres de J. R. Ranclicr..
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