
complexos estúpids i visions estretes, tot plegat influí poderosament en la configuració d’una
publicació pensada i elaborada a València (i a Barcelona, en part), amb col.laboradors d’arreu
dels Països Catalans, i que es distribueix d’una manera regular i àmplia (per subscripcions, en-
viaments, biblioteques i a llibreries), amb una presència constatable i destacada a tot el domi-
ni lingüístic. La revista no ha deixat indiferent un entorn cultural que l’ha acollit en general de
manera favorable, i amb una disposició a la col.laboració francament engrescadora. Ha incor-
porat desenes d’autors i crítics, amb una atenció particular a promoure la presència a les seues
pàgines de representants de generacions més joves. Ha representat una irrupció, per dir-ho
així, perifèrica viscuda amb la normalitat i la naturalitat que semblarien l’actitud més idònia
en un temps de revolució de la informació i de redistribució de papers, en què només la quali-
tat i la coherència de les propostes ens justifiquen.

La necessitat d’estimular la crítica literària i la informació (la revista publica regularment
llistes de novetats literàries, dossiers centrals sobre autors, i moltes ressenyes) era també pale-
sa més enllà de l’àmbit valencià estricte. Caràcters ha estat durant anys, i és encara, l’única re-
vista de llibres catalana, que té com a propòsit central fer un seguiment regular i exhaustiu de
la nostra literatura, autors, tendències i llibres més destacats en tots els gèneres (poesia, no-
vel.la, assaig, teatre, fins i tot llibre infantil i juvenil), amb obertures diverses, com ara obres
d’erudició, o l’atenció vers les altres literatures peninsulars i també vers aportacions en altres
llengües d’un interès especial. El compromís clar amb l’actualitat, tot i la sedimentació que
permet una periodicitat espaiada, fa de la revista un sismògraf atent al batec de la literatura ca-
talana en el sentit més ampli. La col.lecció completa de la publicació és a hores d’ara una mena
d’arxiu de la producció editorial catalana recent, de la literatura més contemporània, i més co-
ses encara, perquè Caràcters i els seus inspiradors s’han pres totes les llibertats d’aquest món,
i així no s’han mossegat la llengua i no s’hi ha defugit, més aviat al contrari, l’opinió i l’anà-
lisi referides a l’entorn polític de la cultura, amb el to crític i irritat que la nostra condició (es-
pecialment la valenciana, però no només aquesta) exigeix.

El número 40 (juny 2007) dedicà les pàgines centrals a Vicent Alonso, autor entre moltes
altres coses d’una magnífica traducció dels Assaigs de Michel de Montaigne. El número 41
(octubre 2007) dedicà el dossier, amb aportacions diverses, a la novel.lista Imma Monsó. El
número 39 (abril 2007) havia parlat àmpliament de Miquel de Palol, i el 38 (gener 2007) de
Sergi Pàmies. Sempre s’inclouen diversos articles sobre l’obra d’un autor, un text lliure de
l’autor mateix, i informació sobre les seues obres i les principals aportacions crítiques. A ho-
res d’ara Caràcters té ja una trajectòria, bastant considerable, darrere seu. Però la història con-
tinua. Té sobretot molt de futur per davant, el futur de la nostra cultura, de la nostra literatura
catalanes. El sentit de la responsabilitat i la voluntat de fer una aportació constructiva, seriosa
i alhora plaent, de publicar pàgines que conviden a una lectura enriquidora (a estones polèmi-
ca, també) i potser la perseverança malgrat els llamps i els trons, en són trets distintius.

Gustau MUÑOZ

Revista Caràcters

II Jornades d’Intercanvi Cultural (Menorca, 27-29 d’octubre de 2006). – Seguint el
model de les I Jornades d’intercanvi cultural celebrades a Mallorca a l’abril de 2006 (de les
quals donàrem notícia a la crònica de l’anterior número d’Estudis Romànics, p. 621-622), les
segones tingueren lloc a Menorca el cap de setmana del 27 al 29 d’octubre del mateix 2006.
L’interès mostrat per l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), arran de les jornades mallorquines,
impulsà la celebració sense demora de les jornades menorquines. L’organització anà a càrrec,
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a més de l’esmentat Institut Menorquí d’Estudis, de la Societat Catalana de Llengua i Litera-
tura, la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic,
i comptà amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, la Universitat de les Illes Ba-
lears, i els Ajuntaments de Maó (regidoria de Cultura), Ciutadella i Es Migjorn Gran. L’acte
d’inauguració comptà amb la presència del Sr. Manel Martí, Conseller de Cultura i Educació
del Consell Insular de Menorca.

D’acord amb l’objectiu, fixat ja a les I Jornades, de promoure el contacte entre estudiosos
de la literatura catalana contemporània de les diverses zones del domini lingüístic, aquestes II
Jornades s’estructuraren també a l’entorn de dos tipus d’activitat: d’una banda, visites guiades
a llocs d’interès literari de l’illa i, de l’altra, més acadèmica, sessions de treballs en forma de
conferències.

Així doncs, hom pogué visitar el Museu de Menorca i el nucli antic de Maó, Ciutadella i
Es Migjorn Gran. Les figures d’Antoni Febrer i Cardona, Josep M. Quadrado i Francesc de
Borja Moll foren convenientment evocades en els llocs on transcorregué la seva vida, o al-
menys una part.

La primera conferència anà a càrrec de Fina Salord, presidenta del Consell Científic de
l’IME (i ànima de les Jornades), i tingué lloc a la seu del mateix Institut. Versà sobre les rela-
cions entre Jacint Verdaguer i Menorca i se centrà en la fonda i fructífera petjada que el poeta
de Folgueroles, sense haver estat mai a l’illa, deixà en una bona colla dels seus escriptors i per-
sonatges de la cultura. Jaume Corbera, professor de la Universitat de les Illes Balears, dissertà,
al Cercle Artístic de Ciutadella, sobre «Mossèn Alcover i el Congrés de la Llengua», a propò-
sit d’escaure’s el centenari d’aquell memorable Congrés. Per la seva banda, Àngel Mifsud, cap
de la secció de Llengua i Literatura de l’IME, tractà en la seva conferència sobre «Menorca:
quatre projectes per a la llengua al tombant dels segles XIX i XX». Finalment, i a Es Migjorn,
Joan F. López Casanovas il.lustrà l’auditori, molt documentadament, sobre «Poesia popular:
els glosadors a Menorca».

La valoració que els organitzadors feren de les Jornades fou altament positiva i es confir-
mava així la necessitat de continuar el projecte, de manera que es plantejà ja la possibilitat d’u-
nes terceres Jornades, ara a València, tot i que es preveien més dificultats per a l’organització,
ateses les «especials condicions culturals i sociopolítiques que presenta el País Valencià», en
paraules del professor Rafel Roca, que assumí la tasca de promoure’n l’organització.

Pere FARRÉS

Universitat de Barcelona

III Jornades d’Intercanvi Cultural (València, Gandia, Simat de la Valldigna i Sueca,
19-21 d’octubre de 2007). – La dedicació dels professors de la Universitat de València Rafel
Roca i Vicent Simbor en la preparació i organització de les III Jornades no sols aconseguí de
vèncer les dificultats que es presumien a la fi de les Jornades menorquines, sinó que quallà en
un programa suggerent, tant des del punt de vista acadèmic com en el d’aproximació viva als
llocs de memòria valencians, antics i moderns, que satisferen l’interès de la cinquantena de
participants a les III Jornades. I no sols el programa, sinó la seva realització –amb un sentit
d’hospitalitat remarcable? coronaren l’esforç dels organitzadors, com fou reconegut en el di-
nar de clausura.

La inauguració tingué lloc a l’Aula Magna de la Universitat Vella de València i fou pre-
sidida per la vicerectora d’aquella universitat, la Dra. Enriqueta Vercher González, amb inter-
vencions d’August Bover, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, Ricard
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