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importants. El paper que representaven els editors francesos 6s molt ben vist,

i no cal dir que la transformacio de la modesta empresa editorial en editorial

fonamentalment comercial, transformacio que correspon a 1'epoca estudiada

per Montesinos, 6s una causa important en la difusio de traduccions.

Aquesta primera part del Ilibre es un veritable you de suggeriments i de

problemes. Com tot gran llibre, deixa oberts una serie de camins que el lector

intelligent pot seguir. Tambc, 6s cert, to grans buits, que no cal atribuir a

1'erudici6 i a la intel-ligencia de l'autor. De fet, estudis posteriors podran com-

pletar els esquemes donats per Montesinos, pero no modificar les conclusions.

Com ja he tingut oeasio de dir, la segona part de la Introducci6n es una

copiosa bibliografia, la qual ens dona l'autor, el titol, l'editor, el hoc de pu-

blicacio, el nombre de pagines, la biblioteca i la signatura de 1'exemplar que

l'autor ha vist, les mides i, en algun cas, el preu. Montesinos classifica tot

aquest material per autors i per anys de publicacio. La base de la qual ha

partit es el Diccionario d'Hidalgo, pero ha consultat tambk molts d'altres

repertoris bibliografics. En general, els materials procedeixen, entre d'altres,

del British Museum, de la Bibliotheque Nationale, de la Hispanic Society

i de la Library of Congress. Queden, pero, per escorcollar les biblioteques

peninsulars, que, sens dubte, augmentarien el nombre de fitxes. Que el reper-

tori es incomplet ens es advertit des del primer moment, pero el seu valor

es molt superior al que 1'autor, molt modestament, li atribueix.

Joaquim MARCO i RGVILLA

Luis S. GRANJEL : Retrato de Poo Baroja. Barcelona, Editorial Barna S. A., x953.

308 gags. - Retrato de Unamuno. Madrid-Bogota, Ediciones Guadarra•

ma S. L., 1957. 392 PagS., 25 Tams. (cColeccion Guadarrama de Critica y

EnsayoD, X.-Retrato de Azorfn. Madrid, Ediciones Guadarrama S. L., 1958.

326 gags., 33 lams. (aColeccion Guadarrama de Critica y Ensayob, XIII.)

1. - El Prof. Luis S. Granjel, catedratic d'Historia de la Medicina a la

Universitat de Salamanca, ha sabut agermanar, tot seguint les petjades del

seu mestre, el Prof. Pedro Lain Entralgo, la passio per les propies disciplines

i 1'interes pels problemes intellectuals de 1'Espanya contemporania. Fruit

d'aquest interes son els tres presents Retrats i els nombrosos articles mono-

grafics dedicats a les grans figures del 98,1 que no son sino treballs previs

per a una obra mks vasta sobre el famos grup castella.2 He escrit grup i no,

com ks habitual, generaci6, perquk el nostre autor, i crec que amb rao, no

admet I'existencia d'una generacio del 98, ans simplement d'un grup format

per Unamuno, per Baroja, per Azorfn i per Maeztu, tots quatre Iligats, cal

margen de no escasas discrepancias, algunas fundamentales, [per] una evi-

dente preocupacion polftica, el deseo, mAs o menos intensa y perdurablemente

sentido, de inmiscuirse en la existencia pi blica espaiiola, buscando, o ano-

1. Reunits en el volum Baroja y otras figuras del 98 (Madrid 1960 ; aColecci6n

Guadarrama de Critica y Ensayo», XXVIL)

2. Panorama de la Generaci6n del 98 (Madrid 1959; tColecci6n Panoramasa, VII.)
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iando cuando menos, conformarla a la imagen que sus deseos forjaron; el

'amor amargo' hacia Espana, tan aguda y hicidamente analizado por Pedro

Lain en los miembros del grupo noventayochista, constituye, repito, y espero

demostrarlo un dia, el primer lazo que los une; mejor expresado, la razon

de la que derivaran cuantas semejanzas puedan hallarse en la obra de aquellos

cuatro hombres de letras, y tambien en el nucleo ideol6gico que se las inspir6D

(Retrato de Azormn, 13-4).
Els tres Retrats ofereixen una gran unitat, que procedeix, no tant de la

certa afinitat que lliga els tres grans escriptors, corn del metode amb que

Granjel cls ha tractats. En efecte : aquest no preten de fer, d'acord amb els

usos vigents, ni una biografia ni un estudi literari o filosdfic, sin6 un retrat,

per dir-ho aixi, espiritual..A juicio mioD, ens diu, Ala. biografia, que prefiero

llamar retrato, buscara reproducir la singular, siempre unica personalidad

del biografiado, olvidando de intento muchos datos, mera anecdota, y tambien

desechando, cuando ello sea conveniente, la rigida ferula de la cronologia.

El bi6grafo debe gozar de la libertad artistica que el pintor se arroga al tras-

ladar al lienzo la figura humana ; el retrato pictorico puede haber reprodu-

cido la autcntica personalidad del retratado sin pretender por ello equipararse

en fidelidad aparencial a la que puede alcanzar cualquier meridiana fotografia.

Pues igual en el retrato literario, en la biografia, que siempre sera, cuando

merezca este titulo, version personal de una existencia vista, interpretada, a

traves de la singular liumanidad de su biografos (Retrato de Unamuno, 13-14).

Per a aconseguir aquests prop6sits, Granjel s'ate pref:erentment al testimonl

dell mateixos autors : ipretendo reproducir su mas autentico retratos, ens

diu en el Retrato de Baroja, pag. 7: gel Baroja que El mismo ha creido ser.

Guiandome tal intenci6n, era natural, en las paginas de este libro sera el

propio Baroja sobre todo quien monologue ante el lector. ; 4(en las paginas

de esta obraD, ens diu en el d'Unamuno, pag. 11, am3s que mi voz oiras la

del propio Unamuno hablandonos de si mismoD. Aixi, veiem que analitza

l'obra literaria o epistolar dels tres grans escriptors, que n'extreu totes aquelles

referencies que son autobiografiques, que les reordena segons unes lfnies ge-

nerals d'interpretaci6. Aixb no vol dir que Granjel no hagi tingut en compte

les aportacions de la crftica i de 1'erudici6 - les notes a pen de pagina o

les Ilargues llistes bibliografiques que clouen cads volum ens ho proven ben

clarament -, ans que ha volgut sorprendre llur figura espiritual tal corn ells

mateixos 1'anaren fent a traves de llurs realitzacions literaries. D'aci prove

el retret mes greu que podrfern fer-li : 1'aillament dels autors estudiats de Bur

context social i literari, no pas hispanic, ans europeu. D'altra banda, horn podria

trobar-hi tambe certs punts que semblen discutibles : 1'emfasi que concedeix

a les questions racials (molts dels trets d'Unamuno i de Baroja que Granjel

destaca corn a singularment racials, coincideixen amb d'altres d'escriptors

coetanis no bases) ; l'oblit dels judicis critics sobre l'obra juvenil d'Azorin

formulats per Maragall, molt mes lilcids que d'altres de coetanis reportats per

Granjel (Retrato de Azorfn, 49) ; etc.

H. - El Retrato de Baroja consta de dues parts ; la primera, que dun per

tftol general •La vida come, novelai, estudia els trets caracterfstics de 1'exis-

tencia del gran novellista : figura fisica i psicoldgica, elements atavics i gene-

racionals, la, per dir-ho aixi, vida anecdbtica : infantesa i adolescencia, anys

d'universitat, exercici professional a Cestona, activitats corn a petit industrial
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i experiencies de la bohemia literaria a Madrid, i a partir del 1902, lliurament

total a la creacio literaria. Els caps. VII-VIII constitueixen un comentari sobre

el sistema de vida menat per Baroja en 1902-36, metodic i retirat, i sobre 1'obra

literaria que, tot seguint el mateix autor, cs dividida en dos grans periodes,

aseparados por un breve intermedio que se corresponde, cronologicamente, con

los aims de la primera Guerra Mundial. (pag. 137). La guerra civil espanyola

constituf un xoc espiritual per a Baroja, el qual s'exilia a Paris i no retorna

a Madrid fins el 194o. aLa vida, para Baroja, no vuelve a ser ... la quc fue

antes que aquella aconteciese ; la leccion que le enseuaron los auos de exilio,

su edad ya avanzada, hacen permancnte ... [una] egocentrica reversion sobre su
propio pasado. (pag. 138), fruit de la qual son els set volums Desde la dltima
vuelta del camino. La segona part - aLa novela como vida. - estudia Ba-
roja no ja a traves d'elements propiament autobiografics, ans d'altres de
novelleses que, aixo no obstant, reflecteixen els interessos, les actituds i les
ambicions de 1'escriptor : els personatges - agrupats en tres apartats : espec-
tadors, abulics i nietzscheans, aventurers -, els paisatges - universals, Es-
panya com a problerna, Pais Base - i, finalment, el cos d'idces i de creences
que son a la base de l'espiritualitat barojiana.

III. - El Retrato de Unamuno es, probablement, el mes dens . Consta de
tres parts ; la primera - *El hombre. - tracta de fixar, per mitja de testi-
monis del mateix autor o d'altres de coetanis, elaborats molt habilment, la
figura ffsica i psicologica d'Unamuno, i els principals esdeveniments de la vida
d'aquest fins que s'installa a Salamanca i s'encara amb el paisatge castella.
Un darrer capitol examina les idees i les actituds polftiques. La segona part
- (El anheloD - estudia la crisi religiosa del 1597, que marca, com ja es
sabut, el posterior desenrotllament do la vida d'Unamuno, el proces d'intcrio-
ritzacio que la subsegui, l'enfrontament amb la niort entesa corn a no res,
l'angoixa produida per la situacio vacillant entre la fe i la no-fe, el desig
tragic d'imrnortalitat i d'afirmacio de lesser. Unamuno, ens diu Granjel, no
assoli de resoldre aquesta problematica ultima de l'home ni amb la paternitat
carnal ni amb la fama literaria . D'aci 1'aparici6 del dubte coin a actitud vital,
i els logics corollaris : la lluita, I'agonia. Finalment, Granjel exarnina 1'exercici
unamunesc com a filosof. La tercera part - aLa pasion. - estudia els temes
mestres del rector de Salamanca, tot fixant-ne 1'evoluc16 : la fe, la religio,
Deu i Crist, la recerca de la fama a traves de l'obra literaria (en especial,
novellesca). Les experiencies, recollides durant els ant's d'exili a Paris (1923-30),
abocaren el nostre autor a nous plantejaments vitals : retorn a la infantesa,
problemes de la personalitat i de 1'existencia entesa com a somni . El llibre
acaba amb una lfrica aMeditacion ante la tumba de Unamuno., que serveix
d'eplleg.

IV. - El Retrato de Azorfn consta de dues parts ; la primera estudia la
vida, tot destriant-ne diverses etapes : infantesa a Monnover i a Yecla ; anys
anarquics de la joventut, a Valencia i a Madrid, quan Azorfn, lliurat a la
bohemia literaria, s'enfrontava violentament amb les realitats espanyoles i
intentava de trobar-se ell mateix ; crisi dels anys 1902-04, quan escriu la
famosa trilogia d'Antonio Azorfn ; plenitud, en que 1'autor combatiu dels
primers anys esdeve un mer espectador adscrit als partits d'extrema dreta ;
crisi de la guerra civil, que, voluntariament exiliat, passa a Paris ; retorn a
Madrid, el 1939, i anys gloriosos de senectut. En aquesta primera part s6n
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estudiats els primers llibres de 1'escriptor alaeanti, des de La critica literaria
en Espana (1893) fins a les Confesiones de un pequefo fil6sofo (1904). La se-
gona part cont6 l'estudi de l'obra a partir d'aquesta data. Granjel hi veu
tres perfodes : 1) 1905-25 : predomini de les obres de caracter politic i, sobretot,
de critica literaria ; 2) 1926-36 : predomini de les obres de creacib literaria,
novellesca o teatral, les quals traeixen uns nous esquemes d'estil ; 3) 1937-• .
retorn als moduls tradicionals d'expressio ; predomini. de novelles, de llibres
de memories i de reculls d'assaigs critics. Granjel, pero, examina, no massa
profundament, la labor d'Azorin per generes : novelles, contes, teatre, llibres
de memories, assaigs de critica literaria ; assaigs sobre la realitat espanyola ;
llibres sobre questions politiques. Els dos capitols darrers son dedicats a destil
i al sistema d'idees i de creences que constitueixen el substrat de l'obra del
gran escriptor del 98.

Joaquim MOLAS

GUILLEM DfAZ-PLAJA : De literatura catalana: Estudis i interpretations . Barce-
lona, Editorial Selecta, [1956]. 220 pags.+i lam. (aBiblioteca Selecta,, 60*).'

En l'obra que comentem, Guillem Diaz-Plaja ens presenta un dels seus
habituals llibres d'assaig, intelligents, ben escrits, pero mancats del minim
valor erudit i amb no gaire interes critic. aEn aplegar en un volum aquesta
petita serie d'assaigs esparsos, que va de la literatura medieval al sobrerea-
lisme., ens diu l'autor, ahem volgut assenyalar una lfnia de continuitat his-
torica dins de la literatura catalana, remarcant-ne unes constants que semblaran
forca evidents al lector, (pan-. 13). Hem de confessar que no hem acabat de
veure aquestes constants, ni comprenem per que hom ha intentat de donar
una alinia de continuitat historica dins de la literatura catalanas amb uns
estudis de terra no catala (La geografia de les liriques romaniques) o no lite-
rati (Viatgers a casa nostra).

El volum s'inicia amb un assaig Sobre l'escenografia catalana imedieval
(pags. 17-31), be que, de medieval, nomes en to el titol, perque es limita a
donar noticia del manuscrit Llabres (ms. 1139 de la Bibl. de Catalunya) i a
comentar una mica l'escenografia de la Consueta del Rey Asuero, publicada
no gaire be pel mateix Diaz-Plaja.2 Les notes sobre La poesia barroaa a

i. Substituint el num. 60, Coses vistes, ref6s en aObres Completes de Josep
Pla,, a partir del num. tor. Encapsalen el volum el reirat - obra de 1'escultor
J. Cardella - i la signatura de 1'autor.

2. Dins el BRABLB, XXV (1953), 227-245. El manuscrit Llabr6s, que sapiguem,
no va pertanyer a la catedral de Mallorca, coin diu Diaz-Plaja sense fonannent (pa-
gina 23 n .). La consueta publicada a la RABM de l'any 19c5, comensi a is pag. 127,
no a la 132 (pag. 23 n.). En citar tin article de Shoemaker (pag. 25 n.) hom llegeix :
The Llabres manuscript and its castilian plays a, tot i que aquest a t6 el valor de
'dins ' la HR. A la pig. 27, n. 13, hom cita un foli sense dir quip. En la niateixa
pag. 27 i ss ., en citar les acotacions de la Consueta del Rey Asuero, how fa nombro-
ses errades , algunes d'elles procedents ja de 1'edici6 esmentada, molt deficient ; per
exeniple : pag. 27, darrera ratlia, *punt en lo banch del batlleA ; ha de dir : ajunt
en lo bauch del battle , ; pag. 28, r. 9 : amics ; el nis. diu clarament anuchs ; pag. 28,
r. 16 : am6s Egeo y Atach, ab ses robas largasy ; cal treure el reds i afegir vestits
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