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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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cimar la poesia catalana ,des dels inicis fins al ,post-romanti~cisme, 2 ens donava ulla 
antologia histbrica en qui: no sabia evitar la repetició inoperant, Joan Triadú, en 
fer-ho de la poesia moderna, des de Verdaguer fins als ploetes més joves, 3 seguia el 
primer tipus que hem apu~ntat. No sempre consequent amb ell mateix i excessivament 
beqhol en 'determinades valoracions, cal advertir que i'actitud de TriadG és un 
intent important de fixació de valors en el nostre panorama poi:tic contemporani. Tant 
és aixi, )que Paulina Crusat, en dmar-nos una antololgia en castelli de la nostra poesia 
post-maragalliana, 4 S'ha basat fonamentalment en la de Triadú, tot desdibuixant-se en 
intro~duir una si:rie de poetes d'una grisa mediocritat. Assenyalem, aixi mateix, que 
la versió' de Crusak no compensa scnvinlt i'anodina critica de les intr~duocioms a cadascun 
dels poetes ni els defesotes apuntats -els de Triadú i els nous- en el corpus de Pobra. 
LJantologia que, des de Ramon Lhll  a Alblert Manent, ambla de publicar Joan Triadú, 5 

segueix la mateixa línia qule hem posat de relleu en la que lpublici en la ((Biblioteca 
Selecta)). Assenyalem, perb, que les pagines dedicades a la poesia moderna olfereixen 
una perspectiva més zfinada --i amb aixb no vujll dir que hi esttigui completament 
d'acord - que les dedicades a la medieval, on notem punts excessivament discutibles (com 
la manca de poetes com Andreu Febrer o Pere Martines, 'etc.). Amb1 tot, cal remarcar 
el gran interks d'aquesta antologia orientada vers un públic tan estes com el de llengua 
anglesa, tot lamentant, pe~b ,  la falta d'una versió que acomlpanyi el text catali, oosa que 
impedir2 en gran manera la difusió del llibre. Quant a l'antologia de narracions, a 
cura del mateix Triadú, obierta amb un prbleg a tenir en compte per a la futura histbria 
de la literatura moderna, hom hi intenta d'adqpltar una posició in'termri:dia entre les dues 
maneres de con~clebre el genere antdbgic que hem posat de relleu abans. Uns cops 
en~certa,t, doaltres discutible, Triadú ofereix un ample panorama de la nostra prosa 
moderna, des de Robert Robert i Carles B,o~sch de la Trinxeria fins a Auri:lia Capmany 
o Jordi Sarsanedasi en un seguib d'estils i de concepcions narratives que no assoleixen 
sempre una valor transcendent. Hauríem volgut endinsar-nos en els quatre punts centrals 
de tota antalogia, aixb és, selecció d'autors, selecció d'cybres, text adoptat i introducció 
crítitca, perb aixb hauria allargat en excés aquesta nata. Ens hem hagut de limitar, 
dmcs, a donar una breu noticia camentacia de les quatre antollogies catalanes aparegudes 
recentment, tot i reconeixent que qualsevol d'elles mereix una crititca més apro- 
fundida. -JOAQUIM MOLAS. 

@I seti? centenari de la Untversitat de Salamanca. -La vella universitat de Sala- 
manca celebrk el sete centenari de ia seva fundació el, mes d'actubre de 1953. Un tenlps 
abans, en el mes \de juliol, hom ihagia organitzat, ja amb el mateix motiu, unes jornades 
de literatura hispkica, que foren molt concorregudes. Perb la celebració diel centenari 
en sentit estricte fou a l'nrotubire, i culmini el dia 12. Els actes camenp.ren el dia 8 al 
vespre, quan folren hissades1 %s bwderes dels paisos representatts als festivals comme- 
moratius, cerimbnia seguida d'una recepció al Sa16 Rectoral. Els dies g, 10 i 11 se 
celebraren sessions acadhiiques amb un gran to d'e solemnitat, en les quals, ultra breus 
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