
aportació més rellevant la publicació de cartells i de fotografies inèdites dels cicles de teatre
medieval i del renaixement que Romeu va organitzar i dirigir a la Sala del Tinell del Palau
Reial de Barcelona entre 1961 i 1969. (Des d’aquí volem reiterar l’agraïment a la senyora Nú-
ria Font i al senyor Jordi Romeu, sense la col.laboració dels quals hauria estat impossible
comptar amb la part gràfica de l’exposició.)

L’acte central d’aquest record va ser la jornada d’homenatge, celebrada a la Sala de Graus
de la Facultat de Lletres de la UAB. L’acte va consistir en l’evocació de la figura intel.lectual
i humana de Josep Romeu per part de quatre persones que en coneixen bé la dimensió acadè-
mica i les aportacions científiques: Alberto Blecua, professor del Departament de Filologia
Hispànica de la UAB, que va coincidir amb Romeu quan aquest hi ensenyava; Lola Badia, me-
dievalista, que n’havia estat alumna a les aules de l’Autònoma i que després en va ser col.la-
boradora i col.lega; Josep M. Pujol, professor de literatura medieval a la Universitat Rovira i
Virgili, que coneix bé les aportacions del Romeu folklorista; i Francesc Massip, professor de
l’Institut del Teatre, especialitzat en l’espectacle dramàtic medieval, un dels camps en què Ro-
meu va excel.lir i en què va obrir nous camins a la investigació. La proximitat acadèmica va
fer que Blecua i Badia fessin aportacions més evocatives dels primers anys de l’Autònoma al
Campus de Bellaterra i de la convivència acadèmica (sense renunciar a l’anecdotari), però
també de les aportacions de Romeu en el camp de l’edició de cançoners musicals durant els
seus anys al CSIC, i de les diverses orientacions que va prendre la seva dedicació a la literatu-
ra medieval, tant pel que fa a l’edició de textos com al comentari crític (el tipus de comentari
que Romeu —ell mateix poeta— aplicava també als poetes contemporanis). Les aportacions
de Pujol i de Massip van situar-se voluntàriament en una esfera més acadèmica, potser justa-
ment perquè han seguit el mestratge de Romeu en els seus camins menys fressats: el folklore
i el teatre antic. Situar les aportacions de Romeu en els corrents de la folklorística europea del
segle XX, i valorar fins a la reivindicació el seu doble paper d’investigador i d’activista cultu-
ral en el terreny del teatre medieval són deutes contrets amb l’homenatjat que Pujol i Massip
van satisfer a bastament. [J. Pu.]

«Salvador Espriu vist per...», Primeres Jornades Salvador Espriu, Arenys de Mar
(16-17 de desembre 2005). — Els 16 i 17 de desembre 2005 tingueren lloc a l’Edifici Calisay
d’Arenys de Mar les Primeres Jornades Salvador Espriu, titulades «Salvador Espriu vist
per...», organitzades per Sebastià Bonet (UB), Glòria Casals (UB), Rosa Delor (CDESE), Ga-
briella Gavagnin (UB) i Víctor Martínez-Gil (UAB), coordinades pel Centre de Documenta-
ció i Estudi Salvador Espriu (CDESE), i inaugurades per Miquel Rubirola, alcalde de la vila.
Hi van col.laborar l’Ajuntament d’Arenys de Mar, la Diputació de Barcelona, la Universitat de
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’objectiu era doble. Es tractava en primer lloc d’investigar les interpretacions de l’obra
d’Espriu de tres escriptors contemporanis seus: «Espriu vist per Josep Pla» (Josep Maria Ba-
laguer, UAB), «Espriu vist per Joan Fuster» (Rosa Delor, CDESE), i «Espriu vist per Maria
Aurèlia Capmany» (Jordi Cerdà, UAB); i en segon lloc, en ocasió de la presentació de les Ac-
tes del I Simposi Internacional Salvador Espriu - Si de nou voleu passar (Barcelona i Arenys
de Mar, 1-2-3 d’octubre 2003 - Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005), de suggerir al-
gunes noves perspectives als estudis espriuans. A tal efecte, una taula rodona va reunir Deni-
se Boyer (Université Paris-Sorbonne) i Víctor Martínez-Gil (UAB); desgraciadament, Josep
Massot i Muntaner, de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, no hi pogué participar com es-
tava previst. Va cloure l’acte una conferència de Joaquim Molas (UB): «Com he construït el
meu Espriu».
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En el curs d’aquestes jornades, a més a més, es va anunciar la creació d’una revista dedi-
cada als estudis espriuans, Indesinenter, i es va fer una crida pública a la ciutadania i a l’ad-
ministració per a la recuperació de documents d’Espriu (cartes, textos manuscrits, etc.) que
poguessin enriquir els arxius del CDESE. A continuació els participants van poder visitar els
nous locals, més espaiosos, on aquest s’instal.larà l’any 2007.

Aquestes jornades, doncs, van ser una bona mostra de la vitalitat dels estudis espriuans,
en la mesura que s’hi va manifestar la voluntat, per part dels estudiosos d’Espriu, de re-
prendre algunes de les orientacions de recerca presentades al primer simposi, reforçar els
contactes i la cooperació entre investigadors, i continuar explorant la rica línia temàtica «Es-
priu vist per...»; i per part de l’Ajuntament, de continuar donant tot el suport necessari al
CDESE. [D. B.]

Presentació del volum 350 de la Fundació Bernat Metge a la Universitat de Barce-
lona (19 de desembre de 2005). — Fa relativament poc, a l’hivern del 2005, la Fundació
Bernat Metge (FBM), instituïda per Francesc Cambó en un 1921 ja tant llunyà, va atènyer
una fita molt significativa amb l’aparició del seu volum 350. Aquesta fita es va voler fer coin-
cidir amb la publicació d’una obra de la màxima importància i significació, fins i tot des del
punt de vista simbòlic: els quatre primers cants de la Ilíada d’Homer, traduits per la senyora
Montserrat Ros i Ribas, sobre un text grec revisat i proveït d’aparat crític pel prof. F. J. Cuar-
tero i Iborra, i amb notes del prof. J. Alberich i Mariné. La Introducció general, contra la
pràctica de la casa, s’ha deixat per a més endavant, ocuparà un volum independent, a càrrec
del signant d’aquesta nota. Aquesta mena d’efemèrides, basades en la màgia dels números
rodons, són favorables a la celebració joiosa, però també a l’esforç per difondre una mica més
de l’habitual activitats que acostumen a moure’s en la més discreta de les penombres; de ma-
nera que els que porten el pòndol de l’empresa decidiren de donar tot el relleu possible a l’o-
casió. El dia 19 de desembre, el volum fou presentat solemnialment a l’Aula Magna de la
Universitat de Barcelona, en un acte presidit pel Rector i pel president de la Institució de les
Lletres Catalanes. El sr. Ramon Guardans, Secretari general de l’Institut Cambó i responsa-
ble últim de la FBM, apel.là a la seva fèrtil memòria i explicà anècdotes, de vegades terrible-
ment significatives, dels anys més difícils. No deu ésser gaire sabut que la Fundació tornà a
publicar a partir de 1946 i 1947, per bé que en condicions de nul.la difusió pública. Després,
el qui signa aquestes ratlles parlà breument de la Ilíada, del seu poeta, i del darrer cant del
magne poema. A continuació, en un parlament molt personal i característic, el Molt Hble. sr.
Jordi Pujol dissertà sobre la contribució de la FBM als complicats processos de la consolida-
ció de la nostra cultura. L’acte fou tancat pel Rector Rubiralta, també en el to del comentari
cordial i la confidència.

No diré pas res d’original, si recordo que la FBM constitueix un termòmetre excel.lent per
resseguir les dramàtiques peripècies de la cultura catalana al llarg del segle XX, sobretot en la
sots variant que se solia anomenar, temps era temps, ‘l’alta cultura’. Limitacions i handicaps
de tota mena l’han acompanyada sempre, fins i tot en els anys de l’eufòria inicial i combativa;
i no cal parlar del que vingué després. Hom pot ben dir que el primer i el més important dels
seus èxits el constitueix la seva mateixa durada, fruit d’un determini tossut de tirar endavant,
en les condicions que sigui. Resulta del tot insòlit, entre nosaltres, que una activitat d’aquesta
mena es pugui gloriejar de vuitanta cinc anys de vida. Tota la resta del balanç pot ésser qües-
tionable —i certament haurà d’ésser qüestionat algun dia, sine ira et studio; però, en qualse-
vol cas, tot ve després d’aquesta consideració primera. No es pot pas menystenir una empresa
que, al llarg de tantíssims anys, aplegà una llarga nòmina de col.laboradors, que resultaria fei-
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