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cimar la poesia catalana ,des dels inicis fins al ,post-romanti~cisme, 2 ens donava ulla 
antologia histbrica en qui: no sabia evitar la repetició inoperant, Joan Triadú, en 
fer-ho de la poesia moderna, des de Verdaguer fins als ploetes més joves, 3 seguia el 
primer tipus que hem apu~ntat. No sempre consequent amb ell mateix i excessivament 
beqhol en 'determinades valoracions, cal advertir que i'actitud de TriadG és un 
intent important de fixació de valors en el nostre panorama poi:tic contemporani. Tant 
és aixi, )que Paulina Crusat, en dmar-nos una antololgia en castelli de la nostra poesia 
post-maragalliana, 4 S'ha basat fonamentalment en la de Triadú, tot desdibuixant-se en 
intro~duir una si:rie de poetes d'una grisa mediocritat. Assenyalem, aixi mateix, que 
la versió' de Crusak no compensa scnvinlt i'anodina critica de les intr~duocioms a cadascun 
dels poetes ni els defesotes apuntats -els de Triadú i els nous- en el corpus de Pobra. 
LJantologia que, des de Ramon Lhll  a Alblert Manent, ambla de publicar Joan Triadú, 5 

segueix la mateixa línia qule hem posat de relleu en la que lpublici en la ((Biblioteca 
Selecta)). Assenyalem, perb, que les pagines dedicades a la poesia moderna olfereixen 
una perspectiva més zfinada --i amb aixb no vujll dir que hi esttigui completament 
d'acord - que les dedicades a la medieval, on notem punts excessivament discutibles (com 
la manca de poetes com Andreu Febrer o Pere Martines, 'etc.). Amb1 tot, cal remarcar 
el gran interks d'aquesta antologia orientada vers un públic tan estes com el de llengua 
anglesa, tot lamentant, pe~b ,  la falta d'una versió que acomlpanyi el text catali, oosa que 
impedir2 en gran manera la difusió del llibre. Quant a l'antologia de narracions, a 
cura del mateix Triadú, obierta amb un prbleg a tenir en compte per a la futura histbria 
de la literatura moderna, hom hi intenta d'adqpltar una posició in'termri:dia entre les dues 
maneres de con~clebre el genere antdbgic que hem posat de relleu abans. Uns cops 
en~certa,t, doaltres discutible, Triadú ofereix un ample panorama de la nostra prosa 
moderna, des de Robert Robert i Carles B,o~sch de la Trinxeria fins a Auri:lia Capmany 
o Jordi Sarsanedasi en un seguib d'estils i de concepcions narratives que no assoleixen 
sempre una valor transcendent. Hauríem volgut endinsar-nos en els quatre punts centrals 
de tota antalogia, aixb és, selecció d'autors, selecció d'cybres, text adoptat i introducció 
crítitca, perb aixb hauria allargat en excés aquesta nata. Ens hem hagut de limitar, 
dmcs, a donar una breu noticia camentacia de les quatre antollogies catalanes aparegudes 
recentment, tot i reconeixent que qualsevol d'elles mereix una crititca més apro- 
fundida. -JOAQUIM MOLAS. 

@I seti? centenari de la Untversitat de Salamanca. -La vella universitat de Sala- 
manca celebrk el sete centenari de ia seva fundació el, mes d'actubre de 1953. Un tenlps 
abans, en el mes \de juliol, hom ihagia organitzat, ja amb el mateix motiu, unes jornades 
de literatura hispkica, que foren molt concorregudes. Perb la celebració diel centenari 
en sentit estricte fou a l'nrotubire, i culmini el dia 12. Els actes camenp.ren el dia 8 al 
vespre, quan folren hissades1 %s bwderes dels paisos representatts als festivals comme- 
moratius, cerimbnia seguida d'una recepció al Sa16 Rectoral. Els dies g, 10 i 11 se 
celebraren sessions acadhiiques amb un gran to d'e solemnitat, en les quals, ultra breus 
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intervencions de personalitats destacades de la cikncia espanyola, eren llegits i lliurats els 
missatges de salutació i adhesib (la majoria en llatí, pierb també molts en castelli, i d'altres 
en altres llemfies, a 1"arbitri de les Universitats) dels centres docents d'arreu del món. 
Els representants de les diferents universitats eren cridats per ordre cronolbgic invers, 
de manera que hom comenqi amb institucions docents americanes creades el mateix 
any 1953. I així arribh el, dia 12, culminadó, com hem dk, de (tots els actes: revestits 
amb abillaments acadhics  (que amb llurs .difier&cies de formes, colors i altres atri- 
buts, palesaven les diverses procedhccies dels qui cels usaven), tots els representants 
(més (de cent vint-i-cinc) participaren a la c(processÓ1 acadkmica)), que, 'originada a t'ajun- 
tament, i recorrent els carrers de la goblacib, arribtt al paranimf de la Universitat, per 
l'histbric portal plateresc de l'edifici. Tinguk llac aleshores la sessi6 academica més 
solemne de les jornades centeniries, presidida pler altes jerarquies wlturals, en la -1 
llegiren missatges els representants de les més antigues universitalts d'Enropla, entre 
altres, les d'Oxford i Cambridge, Montpeller i París, Pkdua i Bolonya. D ~ a n i t  les 
festes jubilars, uhtra les sessions esmentades, hom havia organitzat visites a diferents 
institucions i locals universitaris, i als m m u m a t s  de la ciutat, totes elles guiades per 
professors especialistes. No  mancaren, com de costum en aquests astos, recepcions, fes- 
tivals folklbrics, concerts, representacions teatrals. En relaci6 amb els d e s  del centenari, 
se celebrk l'hssemblea dlUniversitats Hisphiques (Madrid, del 3 al 8 d'octubre; Sala- 
manca, del 8 all 12), clausurada en m a  de les sessions o~ficials dels actes cmemora t ius .  
En les seves reunions científques foren debatuts temes de gran transcendhcia per a les 
relacims culturals entre Espanya i Hispanoamerica (missió de la Universitat; equiva- 
lkc ia  d'estudis i convalidació de títols; intercanvi de professors', alumnes i material 
d'ensenyament; formaci6 humanística de la Universitat, i temes generals) i foren presos 
diversos acords a proposta d'assembleistes. - A. M. BADIA I MARGARIT. 

Les actes del Primer Congrés del Pirineu.- L'Intitut d'Estudis Pirinencs, de Sa- 
ragossa, que hzvia organitzat el Primer Congrés Internacional del Pirineu (San Sebas- 
tián, setembre de 19509, de la celebració del qual donirem compte en aquest BUTLLET~ 
(I, 104-IOS), ha publicat, l'any 1952, les actes del Congrés, en set volums. I El primer, 
dedicat a la ponkcia general, crbnica i cdnclusions, conté: comites del Congrés, llista 
de congressistes, programes, el questiomari de la ponbcia general i les contestes dels 
cogressistes (articulades per seccions), la mbnica del Congrés, l"acta i els textos de les 
intervmuions de les sessions inaugural i de clausura, les concl~sioms aprovades i l'elecció 
de membres dels mmitcs de la Unió Internacional d'Estudis Pirinencs; tot. el que hem 
indicat ja havia estat publicat a part (per a Ús dels colngressistes), o dins la revista 
((Pirineos)). El volum segon, dedicat a la secció I del Congrks (geologia i geofísica), 
insereix les commimcions presentades i estudiades dins aquesta sewció, i, semblantment, 
en els volums  tercer a set,;, hom ha publicat les commicaclons corresponents a les 
seccions I1 (meteorologia, edafologia, btknica i zooboigia), I11 Cprehistbria, antropu- 
logia i etnologia), IV (geografia), V (histbria, art i dret), i VI (filologia), respecti- 
vament. - A.-M. B. I M. 

Centenari de Joaquim Sarret i Arb6s.-El dia 4 d'agost de 1953 s'acompli el 
centenari de la naixenw de l'infatigable hivtoriador manresi Joaquim Sarret i Arb6s 
La revista ((Bages)) -que des del gener dUaqwst any intenta de recollir tors els batecs 
espirituals de Manresa i la seva comarca-, en coil.laboració amb diverses entitats 
culturals manresanes, organitzii un senzill homenatge dedicat a la seva membria. 
Aquest homenatge, que tingue llac a finals d'any, consistí en la collocació del rctrat 
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