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MAS I SOLENCH, Josep M. (2005): Frederic Clascar i Sanou. Barcelona: Publicacions de l’A-
badia de Montserrat. 176 p.

L’historiador del dret Josep M. Mas i Solench, president de la Societat Catalana d’Estudis Jurí-
dics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, va publicar, poc abans de la seva sobtada mort, una bio-
grafia adreçada al gran públic, però amb notes i molta informació nova, del seu paisà mossèn Frede-
ric Clascar, liturgista, catequeta i traductor de la Bíblia. Clascar formà part de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans des de la seva constitució el 1911 fins que morí, el 1919, i hi mantingué
una excel.lent relació amb Pompeu Fabra i amb Lluís Nicolau d’Olwer. [N. del C. de R.]

CEFID (2006): Catalunya durant el franquisme. Diccionari. Vic: Eumo Editorial, 455 p. (Re-
ferències, 46).

El CEFID (Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica) és un centre de recer-
ca de caràcter interdisciplinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant quatre anys, un equip
de treball vinculat a aquest centre, format per especialistes dels camps de la història, la literatura, l’art,
la sociologia, la politologia i el dret, ha elaborat una base de dades anomenada Catalunya durant el
franquisme, la qual és de lliure accés a http://www.cefid.uab.es/diccionari/wfran/form.htm. L’Edito-
rial EUMO ha publicat també la versió impresa de l’obra: un diccionari amb més de mig miler d’en-
trades —totes signades— sobre organitzacions, institucions, biografies, fenòmens i esdeveniments
viscuts durant el període franquista a Catalunya. La direcció del projecte correspon a Carme Moli-
nero, Manuel Aznar Soler, Montserrat Baras, Maria Campillo, Martí Marín, Borja de Riquer, Fran-
cesc Vilanova i Pere Ysàs, tots ells professors de la UAB. De la coordinació se n’ha ocupat Xavier
Domènech i en la redacció dels textos hi ha col.laborat un centenar de persones.

El resultat és un volum interessant i útil per a la consulta d’aspectes concrets del període 1939-
1975 a Catalunya (tant pel que fa a biografies com a esdeveniments o temes). Com és lògic també
quan una obra és feta a tantes mans, es detecten desequilibris tant qualitatius (l’entrada dedicada a
l’Institut d’Estudis Catalans, per exemple, posa en evidència una certa precipitació) com de jerar-
quització de la importància que es concedeix a determinats temes. En la part literària, per exemple,
s’han prioritzat les entrades genèriques sobre poesia, teatre, narrativa, assaig o crítica, i això fa que
els noms d’alguns grans autors quedin camuflats. En aquest sentit és d’agrair la inclusió al final
d’un índex de noms. Val a dir que algunes d’aquestes mancances —que no desllueixen pas el con-
junt— s’expliquen pel fet que l’obra està concebuda, en origen, com una base de dades informatit-
zada (cosa que facilita molt més la recuperació d’informació) i no pas com un producte imprès. [N.
del C. de R.]


