
DIAZ PLAJA: DE LITERATURA CATALANA

estudiats els primers llibres de 1'escriptor alacanti, des de La critica literaria
en Espana (1893) fins a les Confesiones de un pequeno fil6sofo (1904). La se-
gona part Conte l'estudi de l'obra a partir d'aquesta data. Granjel hi veu
tres periodes : 1) 1905-25 : predomini de les obres de caracter politic i, sobretot,
de critica literaria ; 2) 1926-36 : predomini de les obres de creacio literaria,
novellesca o teatral, les quals tracixen uns nous esquemes d'estil; 3) 1937-...
retorn als moduls tradicionals d'expressio; predomini de novelles, de llibres
de memories i de reculls d'assaigs critics. Granjel, pero, examina, no massa
profundament, la labor d'AzorIn per generes : novelles, contes, teatre, llibres
de memories, assaigs de critica literaria ; assaigs sobre la realitat espanyula ;
llibres sobre questions politiques. Els dos capitols darrers sun dedicats a l'cstil
i al sistema d'idees i de creences que constitueixen el substrat de 1'obra del
gran escriptor del 98.

Joaquim MOLAS

GUILLEM DfAZ-PLAJA : De literatura catalana: Estudis i interpretations. Barce-
lona, Editorial Selecta, [1956]. 220 pugs.+i lam. (cBiblioteca Selectas, 60*).'

En 1'obra que comentem, Guillem Diaz-Plaja ens presenta un dels seus
habituals llibres d'assaig, intelligents„ ben escrits, pero mancats del minim
valor erudit i amb no gaire interes critic. aEn aplegar en un volum aquesta
petita serie d'assaigs esparsos, que va de la literatura medieval al sobrerea-
lisme,, ens diu l'autor, ahem volgut assenyalar una lfnia de continuitat his-
torica dins de la literatura catalana, remarcant-ne unes constants que semblaran
forga evidents al lecture (pag. 13). Hem de confessar que no hem acabat de
veure aquestes constants, ni comprenem per que hone ha intentat de donar
una alinia de continuitat historica dies de la literatura catalanas amb uns
estudis de terra no catala (La geografia de Les lfriques romdniques) o no lite-
rati (Viatgers a casa nostra).

El volum s'inicia amb un assaig Sobre l'escenografia catalana lriedieval
(gags. 17-31), be que, de medieval, nomes en to el titol, perque es limita a
donar noticia del manuscrit Llabres (ms. 1139 de la Bibl. de Catalunya) i a
comentar una mica l'escenogratia de la Consueta del Rey Asuero, publicada
no gaire be pel mateix Diaz-Plaja.2 Les notes sobre La poesia barroca a

x. Substituint el num . 60, Coses vistes, ref6s en eObres Completes de Josep
Pla,, a partir del num. tor. Encapsalen el volum el reLrat -obra de l'escultor
J. Cardella - i la signatura de l'autor.

2. Dins el BRAJLB, XXV (1953), 227-245. El manuscrit Llabres, que sapiguem,
no va pertanyer a la catedral de Mallorca, coin diu Diaz-Plaja sense fonament (pa-gina 23 n .). La Consueta publicada a la RAB.11 de 1'any 1gc5, comenS2 a la pag. 127,no a la 132 (pag. 23 n.). En citar un article de Shoemaker (pag. 25 n.) hom llegeix :
The Llabres manuscript and its castilian plays a, tot i que aquest a to el valor de
'dins ' la HR. A la pag. 27, n. 13, hom cita un foli sense dir quin. En la mateixa
pag. 27 i ss., en citar les acotacions de la Consueta del Rey Asuero, hour fa nonibro-
ses errades , algunes d'elles procedents ja de l'edici6 esnler.tada, molt deficient ; per
exeuiple : pag. 27, darrera ratlla, .punt en lo banch del battle, ; ha de dir : cjunt
en lo bauch del bable, ; pag. 28, r. 9 : arnics ; el nls. diu clarament anuchs ; pag. 28,r. x6 : awes Egeo y Atach, ab ses robas largas, ; cal treure el mis i afegir vestits
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Catalurlya (pags. 91-94), preses dcl llibre Poetes Catalans del segle XVI i XVII,

preparat per llfaz-Ylaja amb la collaboracio de blartf de Riquer (pag. 74 n.),

son molt elementals, i fan referencia unicament a Vicens Garcia, Francesc

Fontanella i Josep llomaguera.' llins les divagations Yre-romalticisme i Qre-

renaixenya (pags. q^-Li5) 'hauriem volgut la inelusio d'Una )tioliimica sobre el

catala a les darreries del segle XVIII, ben interessant.'

La literatura moderns no es mes ben representada : uns articles de cir-

cumstancies sobre Verdaguer (La geografia poctica de Verdaguer, pags. L19-i2y)

i Guimera (a"!'errs baixa. a mig segle, pags. 131-13S), ones reflexions sobre

Ritme i rims esl la prow de J.-V. Foix (pags. 199-ao7) i uues Notes ^vbre el

mod,errlisme a Catalunya (pags. 141-193), amb les quals aclareix que .a Cata-

lunya matineja un interes pel fenomeu "final de segle", la traduccio estetica

del qual, entre nosaltres, constitueix el modernisme. ; que aquests induis

influeixcn a Madrid a traves d'un grup descriptors-ponl interessats en la

vibracio espiritual de Catalunya., i que .Ruben llario es beneficia d'aquesta

preparacio espiritual per fer trionlfar el modernisme eu la literatura es-

paIIyoM IP28. I931.
JOSep DIASSOT ]. 11IUNTAN&R

111LQu1:1 . ^COLL I AL>rNTORN : La llegenda de Guillem Xamo11 de MonfGada . Barce-

lona, Ayma, S. A., 195S. 160 pags. (:Guio d'Or., XIL)

L'existencia i 1'abast d'una literatura hcroica en very, autdctona o no,

constitueix un dels molts problenles intcressants que la nostra literatura me-

dieval tc plautejats. Sembla que els estudis sobre onomastics, sobre referencies

epiques contingudes en 1'obra dell uostres trubadors i dcls nostres cronistes,

els documents d'arxiu, els textos poetics prosificats a les crJniqucs la postuleu,

ja, d'una manera definitiva. Ara : aquests textos poetics prosificats, que, no

cal ni dir-ho, son els que mes ens interesscn, han estat intcrpretats de molt

diversa manera, sempre, pero, partint d'idees preconcebudes. Un bon metode

per a arribar a conclusions Ines o nlen}•s segures podria esser intentar de

fixar-ne 1'abast tematic. Aixi, podr}em veure que alguns son estrictament

informatius, es a dir, per dir-ho amb mots de Menendez Pidal, veritables

.cantares noticieros. ; d'altres, en canvi, oferirien elements essencialment lle-

despr@s d'Atach ; pag. z9, r. z : avr3 ; cal Ilegir surd, etc. I'er veure de quina manera

repeteix els seus articles Diaz-Plaja, veg. Una aportaci6n al esludiP de la t^cnica

escdnich traditional , i$studios dedicados a Men^udez Pidals, VI (1ladrid 1956), 328-

337 1 Una aportaci6n al estudio de la le^cnica escenica medieval, eI$studios P;sc^nicosr,

I (r957)^ 7-26.
3. En els textos que hom publics, igual que en els comentats eu la Hots anterior,

hom adverteix uns ntodernitzacio de 1'ortografia uns mica estranya ; mentre trobem

escrit :.en un Bosch,, trobem tambe : gal gran Felip i a sos camps. (pag. 81). IIi ha

algunes errades evidents : Ot en comptes de Oh (pag. 81) ; cristallina en comptes de

cristaNina (pag. 86). A la pag. 83 cal indicar d'on procedeix el Bonet A l'expressiva

senzillesa de la llengua cataTana . A la pag. 94, n. z7, hom dbna tom a signific:it de

Scjlda, 'nom d'un centaure', tot i que a la pag, 93, n. Lg, hom explica Caribdis tom

a 'deessa que donava nom a un escull perillbs per als navegants'.

q. Publicat dins EUC, XVIII (rg33), r8z-zo8.
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