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cimal (periodo, psicologia) i la innovadora (periodo, sitologia); perlb nosaltres creiem 
prudent el determini &una temporada de  aoexisthcia de les dues formes, en qui: 
1'Amdi:mia podr5 observar c m  responen els autors, i si resulta f k i l  de familiaritzar-se 
amb les noves grafies, sense haver d'afrontar la possibilitat d'una rectificació futura. 
T,ambé deuen tenir una fihalitat d'assaig les a k e s  normes en qui: es deixa en llibertat 
l'usuwi de la llengua entre dues solucions colrrectes; són, entre altres: la diferenciació 
dels mots que actuen unies vlegahs d'adjeditus i altres vegades de pronoms mitjan~ant 
l'accent quan són pronom (otro, algrmos, pocos, semblantment a este/éste, etc.) (i aixb 
sempre que provoqui am~fibologia), la separació en síl.labes dels mots formats d a n t  
prefixos o altres vocables que poseeixen sentit cabal com a independents, qu'e podri 
fer-se res~peotant aquests prefixos o voables (des-ampwo, nos-otros) oi atenent a un 
criteri sil.l&bi~c fimPtic (de-somparo, no-sotros), etc. Celebrem que 1'interi.s de 1'Aca- 
dkmia per r i d i m a  es tradueixi m nolrmes positives, i desitgem de veure-les ben avist 
incorporades al la g rmi t ica  i al diccionari de la Corploraki6. - A. M. BADIA I MARGABIT. 

Record a Aubrey Qitz-Gerald Bell. -BC que de formació dissica, Aubrep Fitz- 
Gmald Bell f m  predmlinantanenit un hi~panis~ta. Viatj&  pe^ la Península i v i sqd  
llargs anys a Po~rtugal, fins qtw, en esclatar la darrera guerra mundial, sPinstal.li al 
Canadi, on mmí el maig de 1950. Havia nascut l'any 1881. H a  deixat estudis generals 
i monogrifics de l~es literabufies (portuguesa i castellana. De la primera, recordem els 
seus ireblalls sobde Gil Vicente, 'Carnoens, els místics, i les antigues líriques de a ~ g o .  
Dins ell .camp de les lletres castellanes )havia publicat llibres, que resulten fonamentals, 
sobre el renaixement espanyol, fra Luis de k ó n ,  Cervantes i Gracián. Havia realitzat .. 
bellles traduuc$ons a lnanglPs, de Gil Viclente, f ra  Luis i altses. En tolts els deblls de la 
seva vida, Bdl  fot11 hispankta en sentit integral, per .tal com no es limitava a copsar 
l'esperit de les literatures hispiniques, sinó que procurava d'asrikr a la mateixa manera 
d'ésser hisgbica, vivint en arntaute físic amb ella, i fent operant aquest uolntacte pel 
seu f i  talent: d'abservador. - A. M. BADIA I MARGARIT. 

Quatre antologies catalanes -La literatura cahlana moderna ha estat; felcunda 
m hntologies. Des de Los Trobadors n o u ,  pnub~licats per Antoni de Blofarull el 1858, 
i Los Tro~badiovs mobcms, per Víctor Balapes el 1859, fins avui, en qui: aquests reculls 
vénen supurplir en cwta manera la faha de revistes literiries coom Els  poetes M&l(krs' 
de postguerra pu~b~limts per M. Sanchis i Guarner, d s  Vwit poetes o C"Ant.ologid podtica 
u&versit&riria dels anys 11949, 1950 i 1951-rg5,z), passant: per la considerable, bé que difusa, 
de la ((Lectura Papular)) de F. mat heu^, la de la poesia moderna dvA.iexandre Plana, etc., 
són nombroses les que podríem citar. En aquests darrers anys, deixant de banda les 
antologies fetes entorn drm terna dekesminat -el mar, la mwtanya, l'Ewaristia, etc. -, 
i alguna d'excesivament endarrerida (com la de F. Gutiérrez publicada el 1947, altra- 
ment d'um interss molt limitat), o la de Cari Josef Odenkiruhen A Pre1iminm-y 
Chresto+ndthy o f  Old Catalan publicada el 1949,' cal donar compte de dues antologies 
generals de la poesia aatalana -una @elles en dos volums, lm de Rafael Tasis i l'altre 
de Jorn Triadú*, d'w (de la ncnslh-a ptoesia moderna traduida al castelli i, finalment, 
d'ma de narracions. En realibt, existeixen dob tiiplus dl'anblogies: unes representen 
una selecció critica duta a terme segons un concepte determhat de poesia -i aixb 
és tant com dir segons una posició personal, i abso~luta, davant el fenomen po&tic--; unes 
altres estan basades en m criteri fonamentalment histbric. Les primeres ofereixen 
un avantatge i un peril'i a la vegada: l'avantatge d'witar falses valors i tbgics, i el perill 
de fracassar per falta dc personalitat. Les segones presenten, de sempre, una solidesa 
donada per la perspectiva his%brica, que no vol dir ewlusi6 dPapreciaci6 esGtica, bé que 
oferleixen el risc i~mrnediat i gairebé inevitabl~e de la repletici6. Si Rafael Tasis, en selec- 
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