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principals figure; I,efevre d'iitaples, les obrcs del qual foren conegudes per

Juan de Cazalla i Charles de Bovelles, que 1'esmentat Cazalla conegue per-

sonalinent. I pea nostre compte recordarem tambe el lligam que aquests currents

religiosos tenien aulb el lullisme. Hem de felicitar-nos, dunes, que 1'estudi dut

a tome per Revah dels rarissiums exemplars de la Lunrbre del alma i de la

Violeta del anima, fa anys descuberts per Bataillon a In Biblioteca Nacional de

Lisboa, hagi pernus d'arribar a aquests importants resultats.

En els apcndixs de l'opusclc de Revali ha estat publicat el Brevezito modo

Para venir en alguna rnanera en conoscimicnto de Dios, de Juan de Cazalla,

i han estat confrontats a doble coluinna cls dos prefacis de la Vio.eta del (pima

i de la Viola animas , respectivanlent, i uns fragments de Ics bleditaciones devo-

tissinlas de Diego d'Estella i de in Lumbre del alma de Juan de Cazalla.

Pere BOIIIGAS

RAFAFn TASIS : La novella catalana . [ Barcelona ], Sagitari, 1954. 112 pags. (9Col-

lecci6 Assaig., I.)

Resum informatiu sobre la prosa narrativa moderna de ] es terres catalanes,

redactat sense aparat erudit , pero partint sempre de lade; precises i exactes.

Entre la publicaciu de L'orfeneta de Dlennrgucns o Catalunya agonitzant, d'An-

toni de Bofarull, 1'any 1562, i la catastrofc del 1936, posseinl nun scr.ie d'autors

i d'obres que Rafael Tasis articula en aquest lli,bret en set breus capitols

1) Un fruit tardy i negligit (la novella apareix postcriornlent, en ]a florida

renaixentista, a In poesia i al teatre) ; 2) Romanticisme i . l rqueologia (record

de la nostra novellistica medieval ; caracteritzacio de la novella histirrica vuit-

centista a la manera de Walter Scott, posada de moda per A. de Bofarull)

3) Narcis Oiler, o ;a novella burgesa (analisi rapida de les obres d'Oller, .e1

veritable fundadur de la novella catalana mcderna)) ; records de G. Vidal i Va-

lenciano, J. Pin i Soler, D. MTonscrda, 11. Gems i Aguilar, F. de Fuentes)

4) Emili Vilano.'a, o la novella popular (amb J. Pons i Alassavcu i S. Rusinol)

c) La novella de muntanya (C. Bosch de la Trinxeria, Al. Vayreda, Victor Ca-

talh, R. Caselles, J. Ruvra, P. Bertrana, J. I'ous i Pages, J. Ping i Ferreter, etc.)

6) La noz'ella de ciutat (E. d'Ors, C. S(;ldevila, P. Corumines, A. blaseres,

J. Folch i Torres, J. Santamaria, J. M. (le Sagarra, J. I,lconart, etc.) ; 7) Els

joves (C. A Jordana, Al. Llor, J. Dlillas-Ranrell, F. Trabal, Al. T. Vcrnet,

I). Guanse, Al. Rodoreda, X. Beuguerel, S. Juan i Arbu, P. Calders, etc., i, al

co;tat d'ells, algun none de la generacio que comenca la seva obra despres de

in guerra civil).

Tasis, que s'havia donat ja a concixer com a (livulgador histOr.ico-]iterari

amb l.a literatura catalana modcrna` i que havia assajat Os sews dots critics amb

Una visio de conjunt de la novella cata'ona, ultra abundants articles dispersos,

no es limita, en aquestes pagines, a dresar Ilistes d'autors i (l'obres ; dins

l'espai reduit de que disposa procura de judicar - i ho fa sovint amb mots

encertats - les novelles que esmenta , i valora justament cls qui les escriviren.

1. Que inaugurava la colleccio «Aspectes de l'Activitat Cltalana„ (Barcelona 1937).

2. Dins les tPublicacions de La Revista,, vol. 136 (Barcelona 1935).
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TASIS: NOVEL 'LA CATALANA . BATLLORI: ESTETICA DE COSTA

Mancats com sour de treballs sobre la nostra novellistica,' aquest volumet no
podrA Esser oblidat, doncs, corn a primera informaci6, per ningil que vulgui
emprendre'n l'estudi.

Al final del llibre, despr6s d'un index dels escriptors citats, trobem la llista

de les novelles i dels recullg de contes que ban obtingut els premis Fastenrath
(anys 1909, 1912, 1915, 1918, 1924, 1928, 1931, 1934, 1945, 1947), Crexells
(1928-193S), dels Novellistes (1935-1937), Joanot Martorell (1947, 1948, 1951-1953),
Narcfs Oiler (1937, 1938, 1947-1953) i Victor Catala (1953).`

R. A. i S.

MIQUEL BATLLORI: La trajectiria estetica de Miquel Costa i Llobera. Premi

Costa i Llobera, de l'IEC. Barcelona, Editorial Barcino, 1955. 64 PAgs

(.Publications de La RevistaP, Segona sPrie, XXI.)

Contribuci6 a l'epistolari de Miquel Costa i Llobera. Anotaci6 de MIQURL GAVA.

Barcelona, Editorial Barcino, 1956. 144 pigs. (.Biblioteca RenaixensaP, II.)

Entre les contributions cientifiques i literAries que ha merescut el centenari
de la naixensa de Miquel Costa i Llobera, aquests dos volums han d'6sser
rebuts amb joia i agraiment. No tenen res de coma entre ells, Ilevat de 1'admi-
Iaci6 compartida envers una excelsa figura, peril aportaran, cadascun pel seu
costat, nous i directes torrents d'informaci6 per a la interpretaci6 completa de
]a vida i l'obra de Costa.

I. - Amb el seu estudi, guanyador del Premi Costa i Llobera de l'IEC,
el P. Miquel Batllori presta un valu6s servei a la comprensi6 del poeta dins
1'Ambit de les m6s joves promocions, que de vegades semblen mostrar-se indi-
ferents a l'aut^ntica revoluci6 literi ria operada per un escriptor d'esperit ro-
mantic que sab6 superar, com Maragall, el mateix romanticisme. D'aquesta
observaci6 neix, de fet, aquesta monografia, que s'est6n, malgrat la seva bre-
vetat, sobre les diverses etapes de l'obra de Costa i Llobera. rs indubtab'e
que, •en relaci6 amb tota la seva producci6 literAria, el -Costa esteticista resta
ofegat pel Costa poetaP (ping. 8) i, en consegii ncia, la Seva figura ocupa nom6s
un Hoe secundari dins el panorama de l'escola estRica de Catalunya. Ara, l'a-
nAlisi del seu ideari estc'tic pot oferir innegables sorpreses si recordem que
Costa 6s el mentor d'una escola o grup que ja compta mig segle d'existencia

3. Recordem , nom6s, els apunts de MANUEL DR MONTOLIU , sempre inferiors als
seas comentaris sobre poesia , dins els quatre reculls del sen Breviari critic (Barce-
lona Igz6 ss .) i les notes que MAURICI SERR%HIMA dedica a E . Martinez i Ferrando
i at problema de la novella catalana dins els seas Assaigs sobre novella ( Barcelona
1934 ), aixf com els pr6legs que acompanyen alguns dels volums de la BP (Oiler,
Vilanova, Ruyra ) i de la BE (V. CatalA, Antologia do contisles catalans ). Cal no
oblidar, tampoc , l'estudi , essencial , de CARLES RIBA , Una generaci6 sense novel{a
( dins Els mnarges, Barcelona 1927).

4. Es de doldre una certa descuranca en la impressi6 del Ilibre, vistent sobretot
a les pags. 21 , 55, 59 i 72, la qual ha produit un bon nombre d'errades , algunes
d'elles salvades a la fi del volum. N'assenyalem una, encara, perqur dificulta la
cotnprensi6 del text : a la pag . 2.5, r. g, diu aidioma . P i ha de dir cidioma,P. La
grafia .NOVEL-LAP, d 'altra banda , mot que apareix , dibuixat , a la coberta del
Ilibre, 6s totalment inadmissible.
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