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de la qual ja han sortit 25 números. Aquesta vegada han publicat un llibre dedicat a dues personalitats
arrelades a la vida cultural de Montblanc com són Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira, tots dos
estretament vinculats al món del llibre tant per la seva professió de llibreters com per la seva vocació de
bibliòfils. El volum l’ha coordinat Josep Maria Grau i Pujol. Els diversos treballs que s’hi inclouen
constitueixen una aproximació pràcticament definitiva a tots dos intel.lectuals. Pel que fa a Palau, cal
destacar especialment el de Jaume Ferrer i Puig, de caràcter biogràfic («Antoni Palau i Dulcet, 1867-
1954: de llibres, llibreters i memòries», p. 7-28), el qual es complementa amb una aproximació més es-
pecialitzada de Roser Insenser i Brufau a propòsit del famós Manual del librero hispano-americano
(«Antoni Palau i la gènesi del Manual», p. 29-45). Pel que fa a Porter, sobresurt una altra aproximació
biogràfica, aquest cop escrita per la filla, Maria Porter i Moix («Josep Porter i Rovira, 1901-1999. No-
tes per a una biografia», p. 47-64), la qual es complementa amb dos treballs més breus i especialitzats:
un de Gener Gonzalvo i Bou («Josep Porter i el mític volum V de la Història de Poblet del P. Jaume Fi-
nestres, s. xviii», p. 65-69) i un altre de Maties Solé i Maseras («Josep Porter i Rovira i el Museu Ar-
xiu de Montblanc i Comarca», p. 71-78). [N. del C. de R.]

Real Mercadal, Neus (2007): Aurora Bertrana, periodista dels anys vint i trenta. Girona: CCG
Edicions, 181 p. (Biblioteca Fundació Valvi, 8).

Des de fa uns quants anys, l’empresa Curbet Comunicació Gràfica està fent una feina important en
el terreny de l’edició de monografies locals vinculades a les comarques gironines. Una part d’aquesta
feina prové de la col.laboració amb la Fundació Valvi. El fruit d’aquesta col.laboració és una col.lecció
que, pel que fa a les tècniques formals d’edició i d’impressió, pot ser considerada modèlica. Un dels dar-
rers números és una tria d’articles periodístics d’Aurora Bertrana, seleccionats i editats per Neus Real i
Mercadal, una de les veus més autoritzades pel que fa a la història de la literatura catalana femenina. En
total són una cinquantena d’articles publicats entre el març de 1923 i l’abril de 1936, que vénen a ser
quasi la meitat dels que l’editora té localitzats. Són articles originàriament apareguts a la premsa barce-
lonina, en capçaleres com La Veu de Catalunya, Mirador, L’Opinió, D’Ací i d’Allà, etc. i, sobretot, La
Humanitat. Neus Real, a més d’acompanyar-los amb un interessant estudi introductori i la bibliografia
corresponent, els classifica en quatre àmbits temàtics que il.lustren tant els interessos intel.lectuals i vi-
tals de l’escriptora i periodista, com l’evolució del seu pensament i de la seva escriptura: «Els inicis:
“impressions d’una estudianta” (1923)», «L’escriptora moderna i reconeguda (1928-1933)», «Intel.lec-
tual i feminista de prestigi. La Humanitat i Bondat-Bonté (1933-1934)» i «Epíleg. La viatgera encara:
un tast (1935-1936)». [N. del C. de R.]

Simbor, Vicent (ed.) (2006): Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries. III Jornada
«Joan Fuster» (Sueca, 10 de novembre de 2005). València: Universitat de València, 144 p.
(Càtedra Joan Fuster, 3).

La Universitat de València ha publicat, a cura de Vicent Simbor, les intervencions en la III Jorna-
da «Joan Fuster» celebrada el 10 de novembre de 2005 a Sueca. Aquest cop estava dedicada a la rela-
ció de Fuster amb altres escriptors. A més d’una breu «Introducció» de l’editor (p. 9-11) a propòsit del
funcionament de la jornada i d’un treball d’Albert Manent que vol ser contextualitzador i que aporta al-
guna dada de primera mà («Joan Fuster: relacions amb l’exili i amb la Barcelona cultural de la segona
postguerra» p. 13-26), el volum analitza les relacions amb Sanchis Guarner (Santi Cortés, «Joan Fuster,
crític de l’obra sanchisguarneriana», p. 97-112), amb els dos grans assagistes catalans del seu temps
(Xavier Pla, «La triangulació assagística: Ors, Pla i Fuster», p. 113-126), amb Montaigne (Josep Iborra,
«Fuster i Montaigne», p. 127-144) i especialment amb Espriu, amb un estudi molt detallat de Rosa Ma-
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