
nes Lletres de Barcelona, i, tot seguit, esbossant un panorama de la producció èpica escrita en
llengües diverses per autors catalans del segle XVIII. Va centrar la seva atenció sobretot en la Ga-
tomàquia valenciana de Bartomeu Tormo i La persecució dels porcs de Ramon Muns i Serinyà.

La ponència de Rosa Cabré va versar sobre «Cap de ferro de Francesc Pelagi Briz. Entre
l’ideal romàntic i la invenció de la veritat històrica». Després de tractar la pervivència del gè-
nere èpic des de Milton i Tasso fins al Romanticisme, es va detenir en els autors catalans de
tema èpic al segle XIX, com Damas Calvet i Francesc Pelagi Briz. Va contextualitzar l’obra
Cap de ferro dins les tendències de l’època i en va comentar l’estructuració, els personatges i
uns quants episodis.

A la tarda, Eusebi Ayensa es va ocupar d’«El tema almogàver en la literatura grega i ca-
talana dels segles XIX i XX. Bases per a una nova èpica». Va explicar, inicialment, com la lite-
ratura grega cap al 1830, any de la independència, va girar els ulls cap a l’antiguitat clàssica i
l’època bizantina, i cap al tema de la lluita per la causa nacional. I a continuació, bo i centrant-
se en la literatura catalana, va comentar diversos assaigs de poemes èpics sobre tema almogà-
ver (Rubió i Ors, Víctor Balaguer, Ramon Picó, etc.), a més de referir-se als treballs de Rubió
i Lluch sobre l’Orient Català.

Carles Garriga, en la intervenció «Herois èpics en el drama: Àngel Guimerà», va parlar
dels Indíbil i Mandoni de Guimerà: el poema, de 1875, i la tragèdia, estrenada el 1917. Des-
prés d’establir els lligams entre ambdues peces, es va deturar sobretot en aquesta última. Ga-
rriga va repassar la posada en escena, les crítiques aparegudes a la premsa, i va analitzar l’ar-
gument de l’obra de teatre i l’estil del dramaturg.

Va tancar la Jornada Xosé Aviñoa amb la ponència «El sentit èpic de la música: de Wag-
ner a Felip Pedrell i Enric Morera». El musicòleg va començar felicitant-se de participar en
jornades com la de l’Aula, en què estudiosos de diverses àrees temàtiques posen en comú els
seus treballs. Va passar, a continuació, a explicar com als anys vint i trenta el món de la músi-
ca s’aproxima al món èpic, i es va centrar en Wagner i en la seva recepció per seguir, després,
amb l’estudi de Els Pirineus de Pedrell i La Fada de Morera.

Tant al final de la sessió del matí com de la tarda es va generar un viu debat entre els as-
sistents amb relació a alguns punts de les diferents intervencions. La mitjana d’assistència a
les sessions va ser d’una trentena de persones.

Jordi MALÉ

Universitat de Lleida

Eulàlia MIRALLES

Universitat de Girona

Baltasar Porcel, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2007). – El 6 de juny de
2007, en un acte solemne al Palau de la Música de Barcelona, Baltasar Porcel va rebre el Pre-
mi d’Honor de les Lletres Catalanes que convoca Òmnium Cultural i que està dotat amb
30.000 euros. El jurat estava format per Vicenç Villatoro, Josep Maria Roig i Rosich, Salva-
dor Alegret, Albert Manent, Vinyet Panyella, Josep M. Domingo, Salvador Cardús, Pere Tió i
Ricard Torrents. El premi, instituït el 1969, és atorgat, segons consta en les bases, «a una per-
sona que per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància
i exemplaritat de la seva tasca intel.lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la
vida cultural dels Països Catalans». No es pot negar, doncs, que Porcel és un digne mereixe-
dor del guardó. Vicenç Villatoro ho deixà clar en la glossa que en féu com a portaveu del ju-

CRÒNICA602

021-ROMANICS XXX-4  21/4/08  12:08  Página 602



rat: «La persona que rebrà d’aquí a uns instants el premi d’Honor de les Lletres Catalanes ha
escrit una de les obres més àmplies, ambicioses i riques de la literatura catalana contemporà-
nia. Una obra que inclou més d’una cinquantena de títols, des d’obres de teatre a llibres de
viatges, des d’entrevistes periodístiques fins a assaigs, però que té el seu nucli dur en un con-
junt de novel.les de primeríssim nivell, que han estat valorades i reconegudes per la crítica i els
públics de les principals cultures al nostre voltant. És així una de les principals cartes de pre-
sentació que té avui la cultura catalana al món.» I afegí: «Aquestes obres i aquest personatge
que les ha escrit tenen característiques i virtuts que han fet donar un tomb a la literatura cata-
lana, que han deixat i deixen encara empremta i trasbals. Una d’aquestes virtuts és participar
en l’ampliació de la literatura catalana més enllà de la cotilla del políticament correcte, del bo-
nisme obligatori, de qualsevol estètica ploranera i derrotada.»

El discurs de Porcel en l’acte és un text programàtic de gran interès per entendre la figura
de l’escriptor, la importància que concedeix a la llengua catalana i el paper de la literatura en
la formació dels individus. Entre altres coses hi recorda els moments difícils de la lluita que ha
hagut de viure recentment contra el càncer: «Tinc 70 anys i he tingut un càncer i l’he vençut.
Quan em deien que havia de deixar de treballar, jo contestava: què cony la salut i descansar,
jo sóc aquell que treballa, que escriu i que pensa, i si m’he de salvar m’he de salvar amb tot
això. Jo sóc la meva obra.»

L’acte va comptar també amb un parlament de Jordi Porta, president d’Òmnium, en el
qual féu referència a alguns dels greuges de la llengua catalana en el seu difícil procés de nor-
malització i tingué unes paraules de record per al notari Josep M. Puig i Salellas, mort recent-
ment. També hi prengué la paraula Joan Francesc Mira, guardonat en la convocatòria de l’any
2004, el qual parlà de la commemoració del 300 aniversari de la batalla d’Almansa, que és
d’allà on –diuen– vénen tots els mals. Així mateix hi hagué l’actuació del cantant Roger Mas,
que presentà textos musicats d’alguns escriptors catalans, una mostra del seu espectacle titulat
SomniumS. Entre els assistents cal destacar la presència del president de la Generalitat, José
Montilla, el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i l’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, a més d’un bon nombre d’escriptors i de guardonats en convocatòries anteriors.

La concessió del premi s’ha d’entendre com el punt culminant de l’homenatge a un es-
criptor que, ara que compleix setanta anys, és reconegut des de les instàncies més diverses del
món literari. Potser és exagerat parlar de «rectificación» –que és el terme que Xavier Bru de
Sala empra en la seva crònica de l’acte a La Vanguardia–, perquè segurament tampoc no és
que hi hagi res a rectificar, però sí d’«entronización de Porcel como indiscutible», una altra de
les expressions del cronista.

Jaume AULET

Universitat Autònoma de Barcelona

Entorn de Caràcters, revista de llibres. – L’octubre de 2007 es compleixen deu anys de
l’aparició, sostinguda i regular, d’una revista una mica singular dins del nostre panorama cultu-
ral: Caràcters. En realitat fa un decenni, l’octubre de 1997, el que es produí fou una reaparició,
l’inici de la segona època d’una publicació preexistent, perquè la capçalera havia conegut entre
octubre de 1992 i desembre de 1994 una primera sortida en què havia tret a la llum exactament
deu números. L’editava el «Col.lectiu Jordi de Sant Jordi» (integrat per Vicent Alonso, Vicent
Berenguer, Josep Iborra, Vicent Raga), que després, a partir del número 5 (octubre de 1993)
passà a dir-se «Col.lectiu Caràcters». S’hi incorporà també Francesc Pérez Moragón. Era una re-
vista «d’informació literària», amb un disseny, força acurat, d’Enric Satué, i capçalera dibuixa-

CRÒNICA 603

021-ROMANICS XXX-4  21/4/08  12:08  Página 603


