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l'estinten apes ; a Euscadi Ii retreuen la seva castellanitzaci6, coca que Ii dolia

molt, com clemostren les seves repetides allusions i queixes en le'; cartes ; i

a Madrid l'increpen perquc el troben poc espanyol : aixi, de vegades can en

un estat de desillusi6 que contrasta fortament amb la serena confiansa del
catala. Per in seva part, Unamuno ajuda constantment a la difusi6 tl'opinions

catalanes a Madrid, i encoratja Maragall a contiiuar escrivint per a la prenrsa

de la capital.
Aquestes ]letres ens ofereixen tambe una bona collita d'observacions sobre

diversos aspectes de la vida espanyola, sobre temes literaris, i sobre el que

estaven escrivint aleshores els corresponsals ; tenint en especial els conientaris

d'Unamuno sobre La vaca cega, traduida per ell, i els de Maragall sobre La

catedral de Barcelona.
Unamuno di•u, en una de les primeres cartes, que ami plunia es enas

expresiva que mi lengua y no me cohibe el pudor que la presencia inipone•.

1~s una observaci6 de gran interes psicolbgic, que ell :part explica la soya

enorme producci6 epistolar ; i, d'altra part, l'ai nistat antb Joan Maragall, que

depenia principalment de la correspondcncia, es una bona prova de 1'cxit

tl'aquesta mena de relaci6.
Aquest petit volum come molts escrits compleunentaris, ben triats per a

illustrar les cartes, i una bona fotografia de cada un dels escriptors. El format

i in tipografia sort excepcionalment bonics. Hem de felicitar cordialment l'edi-

torial Edimar per aquesta publicaci6, tan important com sinipatiea.

Geoffrey \V. RImiANS

Antologia de contistes Catalans ( 1850-1950 ). Selecei6, pr6leg i notes de Jots

TRIADti . Barcelona , Editorial Selecta [1950]. r,XIV + 1576 pags. + 4 lit-

mines. ( BE, VIii.)

Amb aquest volum Joan Triadu ha volgut ennnarcar un extens panorama

capac de contenir tot el que cal per a historiar in contistica catalana de cent

anys ensa . Cent anus de rarracions catalanes es , precisament , 1'expressi6 que

ha triat com a titol del sett prole.- , tin estudi sere i penetrant , que caldra

tenir present dins els repertoris bibliografics de in nostra literatura inoderna.

Si no tots els escriptors inclosos dins ]'antologia son - corn tl ' antuvi el inateix

collector declara - contistes purs, l'ample criteri ntantingut respon a un objectin

immediat : el de la coneixenca de in prosa , per a in qual teal estendre una

valorada visio , tan amplia com ] a dignitat ] iteraria ho permeti, de in pro-

ducci6 narrativa do tot el periode modern* (pag. xi).

Corn a narradors imaginatius que han escrit a conscicncia contes durant

aquests cent ant's, Triadic compta nonncs vint noms . ' De fet, per6 , a causa de

les raons adduides , ha agrupat cinquanta -dos escriptors en la seva antologia.

Eixaniplat aquest punt de vista, hi Marra potser qui es lautentara d'algune_^

absencies : s'hi podrien afegir, evidentment , entre d'altres , cls noms d'Antoni

Maria Alcover , Salvador Galmes , Joan Rossello de Son Forteza o Maria Dolors

Orriols.
El collector Ila classificat , d'acord amb I'evolucio de I'estil, de 1'cstctica i

del pensament , aquells cinquanta -dos narradors en tres grups , sense alterar
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*airebe la normal evolucio cronol6gica. Aquests tres periodes son analitzats

en el prole-, despres d'unes wives reflexions sobre les caracteristiques del

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

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

la Trinxeria, patriarca dels 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 noire, no se pas si una mica vague , d'Universalitzaci6 : entren

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

Rainion Casellas, Joan Mara-all, Santiago Rusiiiol, Prudenci Bertrana, Pere

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

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

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

Carver 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'infornla

decideix el collector a designar-lo amb 1'apellatiu d'Intellectualitzaci6 , aquali-

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

intellectual tc dues parts : la de l'estil i ]a del pensament. An1b Martinez Fer-

rando trobem aqui els noms de Caries Soldevila, C. A. Jordana, Josep Pla,

Caries Riba, Miquel Llor, Agusti Esclasans, Francesc Trabal, Celia Suiiol,

Joan Oliver, Joan M]nguez, 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 com Triadu s'endinsa, amb visio apassio-

nant, en el futur. A mes del pr6leg general del recull, Triadu fa precedir cada

un dels narradors seleccionats d'una valuosa nota que compren referencies cri-

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

scu treball.
Miquel Doi,c

Les (Euvres de [J. iR.] RANCHER : La Ne1naida, La Mouostra Raubada, Lou

Fablid Nissart. [Montpellier], Publications speciales de la Revue des Lan-

gues Romanes, [1954]. 360 pals.

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

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

anexionat per Franca, una primera vegada, de 1792 a 1514, i despres, el 156o :

molt poca cosa en ]a historia d'un poble. Aquella sort ha valgut al nicard

d'isser rebutjat tant pels provencals com pels piemontesos ; . aquell dialecte

barrejat de provencal i d'italic, dif]cil 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 os la

que ens donaria la grafia de textos com els del present lli.bre : com en frances,

el so u hi es representat pel digraf ou ; corn en italic, la grafia ci correspon

al so la grafia ch, al so k ; la grafia gli , a] so 1.
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