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iwala unes característiques econbmiques iguals a les que avui ha posat al descobert 
el Prof. Pierre Vilar a base de les seves darreres recerques a llArxiu de Notaris 
de Barcelona. Tant Tawnsend com Bourgoing parlen de la indústria textil barcelonesa. 
Tots els autors estan d'acord a afirmar que les carreteres del país són dolentes. 
Madrid no rep tantes lloances com Barcelona, per6 hom indica que és una ciutat neta 
com a resultat de les reformes higieniques de Carles 111. San Ildefonso i Aranjuez 
els plauen, perb 1'Eswrial els deixa atordits. Sevilla és encara la ciutat prhospera de 
les fndies, i Cadis comenca a enriquir-se també amb el comerq d'America. Townsend 
ens descriu les Societats dlAmics del País, i fa  un gran elogi de l'Acad6mia de 
Belles Arts de Barcelona. Només Baretti coneix, i bell poc, la Universitat de 
Cervera; Townsend parla de la Universitat de Valencia, que creu superior a la 
d'Edimlburg. El caricter de la gent del país és jutjat bastant convencionalment, 
per6 no injustament; la majoria estan influi'ts per la llegenda negra. Gairebé tots 
s'adonen de les diferencies regionals i jutgen els bascos i els catalans mts favo- 
rablement que no pas els habitants de la resta de la Península. Acaba referint- 
se a les injustícies de Ponz i de Juderias en tractar d'aquells viatgers, puix que 
la majoria eren homes de bona fe. 

Intervenen el PRESIDENT i els Srs. J. CARBOINELL (subratlla l'interes de les des- 
crilxions d'acluests autors) i F. SOLDEVILA (el tre'ball del Sr. Ribbans valora la consi- 
deració de treballadors que hom atribueix generalment als catalans). - JOAN-F. CA- 
I3ESTANY, Secretari. 

22 juny 1955: Llengua i Literatura. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El Sr. JOAN T R ~ A D Ú  exposa A l g m e s  rtotes sobre Pexmcici de la critica literdrica 

CI Catalzlwya. La critica literiria catalana -diu- no pot comparar-se, ara per ara, 
amb la italiana, la francesa, l'alemanya o l'anglesa, les característiques sumaries de 
les quals poden servir de terme de comparació per a assenyalar els trets essencials 
de la nostra: superficialitat, indulgencia, manca de metode, to personal i agressivitat. 
La primera d'aquestes característiques és comuna als paisos meridionals i es pot rela- 
cionar, per exemple, amb la situació de la novel.la; les altres ja són més especifiques. 
Nosaltres no hem trobat encara la nostra actitud critica. Diversos factors en són la 
causa, entre ells la vida dels crítics, la posició dels editors davant els llibres de crítica, 
la resposta del públic, la temptació d d  periodisme bilinfie. Els casos de Joan Maragall, 
Miquel dels Sants Oliver, Josep Yxart i Joan Sardi, illustren aquest esquema, particu- 
larment el de Maragall, que té una tria de temes ben clara segons que escrigui en catali 
o en castellh. E3 problema del nolstre poble, com a poble petit, poc jerkquic, igualitari, 
duu la critica a un dilema: caritat o hipocresia. L'opinió del crític es fa personal. 
D'aixi, prové la indulgencia i l'agressivitat. El factor patriotisme desvirtua també la 
missió de la critica. La critica universal d'avui és una altra cosa. 

Intervenen el P R E S I D ~ T  i els Srs. O. CARDONA (la critica hauria d'tsser de 
recreació literiria), F. SOLDEVILA (Alcover ja remarca que els articles castellans de 
Maragall eren millors que els catalans; no podem ésser massa beni:vols amb la prosa 
catalana de Maragall, perqui: Verdaguer ja havia escrit correctament en prosa cata- 
lana), M. SERRAHIMA (circumstincies familiars de Maragall que poden haver influit 
sobre la seva llengua), C. RIBA (en tota societat no organitzada la critica literhria no 
pot existir; no es tracta únicament del problema de la llengua: és també l'estretor 
del medi, la desmesurada ambició i el fet de conkixer-se tothom) i R. TASIS (considera 
urgent de restablir, al costat de la critica d'anilisi, una critica de tipus informatiu.- 
CARME BoYÉ, Secretari. 

30 juny 1955: Art i Arqueologia. - Presideix el Sr. JOAN AINAUD. 
El Sr. ALEXAND'RT. CIRICI I PELLICER presenta la seva comunicació, que versa sobre 




