
RESSENYES COLLECTIVES

FERRANDO, Anton) i HAuF, Albert G. (eds.): Mzscel•lania Joan Fuster: Estudis de

llengua i Literatura, Valencia - Barcelona, Departament de Filologia Catalana de

Ia Universitat de Valencia / Associacio Internacional de Llengua i Literatura

Catalanes / Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 8 vols., 1: 1989, 2: 1990,

3: 1991, 4: 1991, 5: juny 1992, 6: 1993, 7: 1993, 8: 1994 («Bib1ioteca Abat

Oliba', Hums. 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143).

El juny de 1992, al soterrament de Joan Fuster, un notori escriptor valencia va

declarar-me que, en realitat, Fuster havia mort per a les lletres catalanes deu ant's

abans, quan va renunciar a seguir escrivint per a la premsa amb l'assiduitat que

l'havia caracteritzat sempre. Aquesta creenca, que per desgracia no es unica en el

mon cultural valencia no academic, es obviament erronia. Joan Fuster va escriure

fins al final, i va escriure pagines d'una erudicio admirable: treballs a que no havia

pogut dedicar temps abans de ser contractat per la Universitat de Valencia en

1983. Ell ja era, be es sabut, un erudit reconegut des de molts anys endarrere, pero

la basica necessitat d'escriure per a la premsa per fer-se un jornal li havia impedit

desenvolupar amb calma i temps aquesta seua faceta vital. La recopilacio dels cinc

treballs d'investigacio que forma Llibres i problemes del Renaixement (Valencia-

Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de I'Abadia de Montser-

rat, 1989; «Biblioteca Sanchis Guarner», num. 18), no sols desmenteix sino que

capgira la idea que Fuster hauria «mort per a l'escriptura» en entrar a la Universi-

tat. Si hagues mort deu anys abans, moltes promocions d'estudiants de doctorat

haurien quedat sense l'oportunitat de rebre el seu mestratge, d'erudicio en contin-

guts i d'exquisida cortesia en les formes.

El seu deu ser Punic cas d'un professor que, essent ja doctor honoris causa per

triplicat, va haver d'escriure una tesi doctoral conventional: la burocracia espa-

nyola no permet l'acces a catedra universitaria si no s'acompleix aquesta condicio.

Ben pots anys despres que Joan Fuster acabas aquest tramit i accedfs a catedra va

complir els 65 anys, eclat aleshores de preceptiva jubilacio, i la Universitat va apro-

var el seu pas a professor emerit.

Va ser amb motiu d'aquesta circumstancia com va comencar a editar-se, el

1989, la serie de volums de la Miscel•lania Joan Fuster; serie que ha resultat ser el
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mes extens d'entre tots els homenatges publicats fins ara en la prestigiosa Biblio-
teca Abat Oliba. L' erudit de Sueca va veure ' n impresos els primers quatre volums;
pocs dies abans de rebre ' n el cinque , la eixit d ' impremta, va morir. El sise volum,
publicat l'any seguent , ve introduit amb una sentida nota d'Antoni Ferrando, que
fa esment de les desqualificacions parcials i globals de I'obra fusteriana fetes per
gent desitjosa de notorietat , i que haviern hagut d'aguantar durant ( ' any transcor-
regut des de la clefuncio de l'erudit. En (' abundant literature que s ' ha anat publi-
cant des de Llavors sobre la seua figura (vegeu per exemple la ressenya de F. X.
Lluna en aquest mateix volum ), els esments al vessant de la seua vida dedicat a la
investigacio filologica han estat sempre breus i inclosos com per obligacio: igual
que va passar amb Sanchis Guarner, el que es recorda de Fuster son la seua partici-
pacio en activitats civiques i els seus assaigs i articles en la premsa. Les seues mo-
nografies historiques i filologiques son quasi desconegudes fora dels cercles uni-
versitaris.

Per aixo alegra tant repassar els indexs d'aquesta enorme obra d ' homenatge:
184 autors hi han participat , en un projecte restringit precisament a la Llengua i la
literatura catalanes . I la meitat d ' aquests autors , 95 (el 51 , 6%), son valencians i/o
professors en universitats valencianes . Aixo significa que, malgrat tot el sound and
fury que, en vida de Joan Fuster , embrutava la premsa a la ciutat de Valencia -i
que encara la segueix embrutant -, no ha pogut ser aturat , ni tan cols refrenat,
1'augment com mes va mes evident d ' investigadors valencians , publicant sobre te-
mes de la nostra area amb responsabilitat i professionalitat - i conscients que (dei-
xant de banda un parell d ' excepcions ) els mitjans de comunicacio valencians els
condemnaran a L'ostracisme , per <conflictius>> i/o per << acadenmics».

La xifra total de col • laboracions en aquesta miscel•lania ha estat tan alta -de-
notant corn era d ' estimat L ' homenatjat - que els temes s'hi poden indicar per per-
centatges , corn de fet fare , ja que aquests vuit volums serveixen d'espill de Les in-
quietuds investigadores actuals dins la Filologia Catalana.

Si fem una ullada als temes tractats pels col•laboradors d'aquesta miscel•lania,
observarern que, d'un total de 169 articles, l'area mes representada quantitativa-
ment es la Literatura contemporania amb 55 contributions ( el 32'5 `%) - si sumem
els segles xtx i xx, i fent notar que sols hi ha un article sobre I'apreciat Josep Pla
de Fuster ( d'Antoni Serra Campins, al volum 3 )-; aixo no pot sorprendre, si te-
nim en compte que se sol repetir que, dins els camps literaris , el contemporaneista
es el que desperta mes gran interes entre els estudiants i els loves investigadors, i
es coneguda la seua gran representacio als Departaments de Filologia Catalana
dels Paisos Catalans.

El que sorpren observar , en canvi, es que la segona area en volum d ' aportacions
resulta ser la Literatura medieval, amb 48 articles (28'4%), camp d ' investigacio del
qual es igualment sabuda I'estagnacio a que es veu sotmes en aquests mateixos De-
partaments , amb l'argument que ><interessa poca gent ,,. A la vista de les propor-
cions, no pagaria la pena reconsiderar aquest topic?
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Sabem que Joan Fuster va escriure textos sobre medievalistica de consulta im-

prescindible per als professionals del ram: Jaume Roig, sant Vicent Ferrer, Isabel

de Villena, Ausias March i altres autors van passar sota la seua esmolada mirada.

Pero tambe sabem que 1'area cultural a que va dedicar mes ant's i mes pagines -i

que el va absorbir per complet en la darrera decada, la universitaria- va ser la de

I'Edat Moderna. Novament aci, els topics es trenquen: Joan Fuster s'enorgulliria

de trobar al seu homenatge un total de 15 contributions sobre literatura moderna.

Obviamcnt no es molt (la proporcio no arriba al 9%,), Pero tenint en compte la

historica mancanca d'interes de les instancies d'investigacio (Universitats, Institut

d'Estudis Catalans, organs politics...) per fomentar el camp de la literatura i cul-

tura modernes (la famosa ,Decad&ncia» ), el conjunt resulta quantitativament ad-

mirable. Mes encara: de les 19 aportacions que hi figuren en el camp d'historia de

la llengua / linguistica diacronica (11'2%>), 11 centren les seues observations d'his-

toria linguistica interna o externa en el periode compres entre els segles xvi i XVIII,

amb la qual coca els estudis filologics sobre 1'Edat Moderna hi sumen un extraor-

dinari total de 26 (el 15'3'Y,)), precisament el mateix nombre i el mateix percentatge

que hi fan els articles de linguistica sincronica -inclosos els temes de sociolinguis-

tica, dialectologia i toponimia.

En el recorregut pels temes d'aquest homenatge al prestigios filoleg es de no-

tar una altra caracteristica que trenca motlles: com que I'homenatjat va ser ell ma-

teix autor literari (i dels de primera fila en la nomina del segle XX), el mateix Joan

Fuster esdeve tema d'anilisi literiria en un darrer grupet d'articles: sis, per ser

exactes (3,5'%). Tots tenen el seu interes, naturalment, pero n'hi ha un que resulta

intrigant pel que promet: Julia Blasco i Estelles, al volum 6, afirma que to enregis-

trades en magnetofon un count de converses amb Fuster, a banda de citar de cartes

diverses que haurien estat dirigides per ell a l'autora. Es sabut que Fuster, en el

darrer periode de la scua vida, no escrivia mes que les cartes imprescindibles. Pero

si Julia Blasco to tot el material que assegura tenir, seria una irresponsable si el dei-

xas perdre sense posar-lo a 1'abast del public tan aviat com Ii fora possible.

Naturalment, dins la present visio, necessariament generalitzadora, de la Mis-

celulania Joan Fuster, no puc deixar de destacar algunes curiositats. I quan uns edi-

tors manegen una quantitat d'articles tan enorme, de curiositats no n'hi poden fal-

tar. Aixi, hi ha un col•laborador, el professor Manuel Garcia Grau, que hi to dos

articles publicats: un al volum 6 i un altre al volum 7. El darrer treball del volum 8

(i de la miscel•lania), una peca del Dr. Ismael Valles (Aproximacio a una geopolitica

dels P uSos Catalans), pot considerar-se treball de filologia catalana sols amb extre-

mes dificultats, mentre que no hi ha dubtes de la seua excel•lencia corn a article de

geografia humana / sociologia. Almenys, pero, aquest es un article adscrivible a un

camp determinat, perque no sempre les coses son tan Glares: de que tracta L'ono-

nrastica poetica d'en Jaume Queralt: Una semiotica del repte (volum 6)? Renada-

Laura Portet hi desenvolupa un exercici centrat no en un tema, sing en el metode

d'analisi (no queda gaire clar si linguistic o estilistic; supose que segons la moda de
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Paris se'm rebut)'aria la pretesa distinci6): aquest article potser cabria dins el camp
de la Teoria dels Llenguatges, pero des de la perspective de la Filologia Catalana, el
lector no n'acaba la lectura mes savi.

ROSANNA CANTAVELLA

FERRANDO, Antoni (ed.): Miscel•lania Sanchis Guarner, Valencia - Barcelona, De-
partament de Filologia Catalana de la Universitat de Valencia / Publications
de l'Abadia de Montserrat, 3 vols., 1992 (« Biblioteca Abat Oliba», nums. 104,
106 i 110).

Manuel Sanchis Guarner va morir el 1981, quan tot just es comencaven a albi-
rar esperances serioses respecte de la implantaci6 a la Universitat de Valencia
d'uns estudis de filologia catalana que fossen un poc mes que no testimonials.
Molts vam ser testimonis de la seua Iluita pels drets del valencia: lluita de resisten-
cia passiva, gandhiana, i de raonament incansable, adhuc cara a cara amb grups
d'individus tan enrabiats com alienats. Al final de la seua vida va arribar a ser cate-
dratic -pero li ho van fer patir molt, a Madrid-, i va ser el primer dega per elecc16
de la llavors nova facultat valenciana de Filologia. Una persona amb aquest histo-
rial de lluita i amb aquesta voluntat de conciliaci6 indoblegable era mereixedora,
quan la mort li va arribar sobtadament, d'un recull d'homenatge: com a filoleg va-
lencia en els temps mes durs (ell es I'imprescindible tercer nom del Diccionari ca-
tala-valencia-balear, que en puritat hauria de coneixer-se com Alcover-Moll-San-
chis Guarner), i tambe com a model d'humanisme civic.

El mateix any, doncs, de la seua mort, des de la Facultat de Filologia i des del
Departament -aleshores encara -de Linguistica Valenciana»-, ja es va voler orga-
nitzar una obra col•lectiva en homenatge a la seua memoria. La iniciativa era me-
rescudissima, pero potser va ser duta a la practica amb massa presses -i amb massa
pocs mitjans-. El resultat van ser dos curiosos volurns de 30 x 21 cros. a doble
columna, impresos el 1984 com a annexos de ]a revista «Quaderns de Filologia»
que edita la dita Facultat. Enlloc, pero, no constava que els volums fossen annexos
i no numeros de la revista; l'unica pista n'era que no anaven numerats. La dificultat
de citacio bibliografica de l'obra es multiplicava amb el titol: a la portada deia Mis-
cel.lania Sanchis Guarner i s'hi indicava el volum. Pero, passades les guardes, el ti-
tol que apareixia era el seguent: volum I: Estudis en memoria del professor Manuel
Sanchis Guarner: Estudis de llengua i literatura catalanes; volum II: Estudis en me-
moria del professor Manuel Sanchis Guarner: Estudis de llengua i literatura. El vo-
lum II incloia tota mena d'aportacions filologiques no catalanofiles: el gruix de
l'aportaci6 prove, sobretot, dels seus col•legues en la Facultat, be que tambe van
ser convidats a col•laborar-hi certs filolegs (sobretot hispanistes) amb qui Sanchis
Guarner hauria tingut algun tipus de relac16, com Francisco Abad, Rafael Lapesa,
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Laureano Robles, Karmele Rotaetxe o Dietrich Briesemeister. L'aportacio

d'aquest darter estudios (Jenseitsvisionen and Jenseitreisen in der kastilischen and

katalanischen Literatur des Spdtmittelalters: Eine Bestandsaufnahme, II, ps. 47-5 1),

hauria degut figurar, des del punt de vista tematic, en el volum primer. Aquest

contenia sots temes de catalanofilia, tant linguistics com literaris (exceptuada la

contribucio de Giuseppe Tavani, Musica i poesia en Guillem de Machaut, I, 367-72,

mes adient per al volum segon), i donada la simpatia personal que despertava el

professor valencia, les contributions hi van set extraordinariament nombroses: ho

explica Antoni Ferrando a la presentaci6 al primer volum (ps. xiii-xiv). Mentre al

segon tom de ]'homenatge (filologia no catalana) apareixien 45 aportacions, al pri-

mer es publicaven 61 estudis de catalanofilia i nou treballs biografics sobre la fi-

gure de Sanchis Guarner.

Tanmateix, el Departament valencia que amb el temps es denominaria de Filo-

logia Catalana havia quedat convencut que ]'obra no havia estat arredonida. Les h-

mitacions de pressupost, i tambe les limitations tecniques (una persona, per

exemple, havia d'efectuar ella sola tot el treball de picatge), no havien permes que

aquest homenatge resultas satisfactori: el professor valencia es mereixia una obra

mes acurada, i mes ben presentada.

Per aixo, als deu anys de la mort del mestre, i quan es va presentar l'oportunitat

pressupostaria, el Departament va decidir, amb les Publications de 1'Abadia de

Montserrat, de fer una nova edicio d'aquell homenatge; o mes aviat, del primer vo-

lum d'aquell homenatge, com especifica Antoni Ferrando (el curador ara), en una

nova presentacio. No hi ha mes col•laboracions noves que les dels professors

d'aquest Departament incorporats despres de 1984 (inclosos aquells que despres

quedarien a Castello, amb la fundacio de la Universitat Jaume I. com Llufs Gi-

meno i Llufs Messeguer), i els temes son de llengua o de literature catalanes (ex-

ceptuant el cas abans esmentat de Tavani, i sense incloure-hi tampoc ara ('article

de Briesemeister).

Els antics col•laboradors tenien l'oportunitat de refer o actualitzar les seues

contribucions si aixf ho desitjaven; pero pots canvis hi ha hagut en conjunt, llevat

naturalment de la rectificacio de les massy nombroses errates de la primera edicio.

Els Drs. Epalza i Rubiera han traduit les seues contribucions al catala. El Dr.

Ferrando ha perfeccionat la Ilista de publications de Sanchis que en la primera edi-

cio s'encarrega a Frederic Llopis Bauset. Respecte als articles en que hi ha hagut

modificacions significatives, aquests son el d'Amadeu J. Soberanas i Germa Co-

lon, el d'Antoni Ferrando i el de Joan-Ramon Borras. Josep Massot mereix un es-

ment a banda, perque el seu Mossen Antoni Ma. Alcover i la llengua catalana (1984,

I, ps. 213-24), caldra seguir consultant-lo en la primera edicio, ja que ara hi contri-

bueix amb nous titol i terra: amb J. M. Gallofre i Virgili es acf coautor d'Una obra

desconeguda de 1'etapa mallorquina de Sanchis Guarner: 1'antologza de literatura me-

dieval de Mallorca (I, 95-102). Em pregunte si hauria catgut la renuncia al seu pri-

mer article, ben important, perque aquest segon be podria haver estat sumat a
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la primera part de l'homenatge, la biobibliografica, sense trencar els patrons esta-
blerts per a aquesta obra, presentada com a nova edicio.

En conjunt, doncs, la iniciativa de reeditar, ampliant-lo, el volum primer de
1'homenatge a Sanchis Guarner es perfectament lloable. Els articles antics que s'hi
inclouen es Ilegeixen molt millor que no a aquella primera edicio infolio farcida
d'errates, i ara a mes es to l'oportunitat d'observar els Gamins pels quals transcorre
l'activitat investigadora dels nous professors d'aquest Departament, abans estu-
diants o be encara no incorporats a la Universitat. PeI que fa a algunes contribu-
tions interessants de 1984, haurem de resignar-nos a seguir acudint-hi perque,
generalment per questions tematiques, ban quedat a fora de la renovacio del pro-
jecte.

Recordem, per acabar, que aquest ha estat, precisament, no un nou projecte
d'homenatge a Sanchis Guarner, sing ]'antic projecte de 1984 actualitzat. Donada
aquesta limitacio, i tenint en compte els molts investigadors dels Paisos Catalans
que no van tenir l'oportunitat de participar en aquest projecte 1984-1991, no cal-
dria pensar, encara, en l'organitzacio d'un segon homenatge? Un de nou; un que
no fos tan precipitat com en fou aquella primera versio, ni tan limitat com ho ha
estat per raons pressupostaries la segona, sing un la limitacio del qual vingues no-
mes del nivell de qualitat de les obres a aportar. Al cap i a la fi, la recanca de Ma-
nuel Sanchis Guarner encara esta molt i molt viva entre tots aquells filolegs que
vam tenir la sort de coneixer-lo, especialment dels valencians: al Pais Valencia el
buit que va deixar no ha pogut set omplert per ningu.

ROSANNA CANTAVELLA

L'estat de la questio fusteriana.'

El deces de Joan Fuster es va produir quan ja s'havia desencadenat una simpatia
creixent per la investigacio de la seva obra. Ja existia tot un panorama d'aporta-
cions disperses, que provenien d'ambits academics o estaven motivades per un
afany divulgatiu. En general, unes se centraven en facetes concretes del discurs
fusteria, altres examinaven I'entorn literari i cultural que li va tocar viure, o be s'in-
teressaven per la seva personalitat intellectual i civica. Pero, al capdavall, era evi-
dent que es tractava nomes dels prometedors.fonaments d'un edifici que havia d'e-
xigir esforcos monumentals. Molts dels seus passadissos encara no havien estat
descoberts, no s'havia explorat mes que comptats apartaments i, ni de bon tros,
s'estava en condicions d'abracar 1'estructura sencera.

No era arriscat de preveure que el 21 de juny del 1992 marcaria la fita d'un aug-

Aquest treball s'inclou dins un projecte d'investigacio becat per la DGICYT AP-92.
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ment de les publications sobre Fuster. Un bon grapat dels autors que 1'evoquen o

que remembren lectures dels seus textos manifesten aquesta esperanca durant els

mesos immediatament posteriors.

La premsa, periodics i revistes en general,' sovint rota el pretext de l'home-

natge, ha servit de plataforma per a manifestations de marcada tonalitat apologe-

tica, desproveides del minim distanciament; un estil que s'ha estes a publicacions

mes o menys cientifiques i institucionals. En un pol oposat, el paper impres tambe

ha esdevingut 1'altaveu d'articles que s'inspiraven en la invectiva. Pel fet que, corn

s'ha dit tantes vegades, si hi ha alguna cosa que no inspirava Fuster era la indife-

rencia. Al Pais Valencia havia despertat revels -per dir-ho benevolament- en al-

gun sector social, a causa de la configuracio ideologica del seu discurs. Despres de

la mort de Fuster, i deixant de banda els arguments que apel•len al pathos, els re-

trets se centraven en el fet que els estudis de l'obra fusteriana encara no havien de-

passat els limits de 1'empatia acritica i del sectarisme mitificador,' sense adonar-se

-o potser amb plena consciencia- que ells apostaven per un mateix <sectarisme

mitificador,,, pero de signe contrari.

El cas es que ambdues postures -la dels partidaris i la dels detractors- despla-

cen el tema central: la seva obra i la seva projecc16 sociocultural. No hi ha res mes

destructiu que avalar els propis arguments amb l'exhibicio del cos de Fuster, des-

pres de mort, tot assenyalant que no exhala olor de flors. Si veritablement hi ha

una preocupacio tan gran pels <<escassos,, avencos de la investigaci6 sobre Fuster,

el cami adient no es la destrucci6 -o I'elevacio als altars-, sing la desconstrucci6

dels multiples aspectes del seu discurs, bo i recorrent a instrumentals interdiscipli-

naris. Cal ajustar el microscopi i posar mans a la (seva) obra.

A I'hora de la veritat, de Ilibres que elaboren una visio mes o menys en conjunt

de la seva producc16, nomes se n'han publicat tres, i dos son d'un mateix autor.

Ens referim als treballs d'Antoni Riera i de Vicent Salvador. L'exposici6 dels plan-

tejaments d'aquests volums ocupara la part central de la nostra panoramica del

rumb que ha pres la questio fusteriana des de la mort de Fuster.

Destinarem un primer apartat als treballs que s'ocupen de les semblances bio-

grafiques, un camp que no es troba suficientment desenvolupat i que, en suma, re-

sulta bastant reiteratiu. Nomes Antoni Furi6 i Francesc Perez Morag6n han des-

envolupat el coneixement d'aquest aspecte amb voluntat de recerca integral. Amb

aix6 no neguem la validesa de la resta de les aportacions, pero s'ha d'admetre que

tenen una orientaci6 tries anecdotica i informal.

Les editions i antologies de l'opus fusteria tambe han proliferat en els darters

anys, encara que no tans com caldria. L'editorial Bromera ha empres el projecte

1. Josep BALI I Shit presenta un repertori considerable dels articles i dossiers apareguts a la premsa,

dins Bibliografies / (II) Sobre l'obra de Joan Fuster, Fuster entre nosaltres (Valencia, Conselleria de Cul-

tura, 1993), ps. 315-318.

2. L'exemple critic mes extens correspon a Juli CAMARASA, Fuster intim, <,L'horabaixa», num. 6

(1992), ps. 14-45.
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d'una « Biblioteca Joan Fuster>', que ja ha tret a hum tine volums del sueca, relacio-
nats amb una tematica valenciana: Combustible per a falles, L'albufera de Valencia,
Un pais sense politica i Misogins i enamorats. Aqui destacarem el darrer, a cura
d'Albert Hauf. Pero tambe tractarem una antologia de textos assagistics publicada
recentment per Josep Ballester. Reservarem un espai per llegir 1'edici6 del Fuster
oral que ha elaborat Toni Molls, i presentarem una de les millors contribucions al
desenvolupament de les investigations fusterianes, es a dir, el treball de publicacio
de 1'epistolari Joan Fuster-Vicenc Riera Llorca, que han realitzat Josep Ferrer i
Joan Pujadas.

Pel que fa als articles, que presentee resultats puntuals de processos de recerca
mes amplis, n'han aparegut de tota mena. Com que no aspirivem a l'exhaustivitat,
i s'imposava una tria, han prevalgut els interessos del qui ara escriu. No obstant
aixo ens sembla que els treballs que analitzem son representatius respecte a la pro-
posta d'estudi rigoros que hem apuntat mes amunt. La « Revista de Catalunya» i la
Miscel•lania Joan Fuster contenen un bon grapat dels escrits publicats, pero les
miscellanies d'homenatge s'emporten la palma. El volum millor estructurat es
l'editat per Josep Iborra, dHomenatge a Joan Fuster de la Conselleria de Cultura i
el Consell Valencia de Cultura (Valencia, 1994). Presenta els articles agrupats en
un total de set apartats, que aspiren a donar una visio de conjunt: la biografia, 1'es-
til literati, la seva poesia, les idees generals, el tema valencia, la historia literaria i la
seva bibliografia. Tambe hi ha I'interessant Fuster entre nosaltres (Valencia, Conse-
lleria de Cultura, 1993), que basicament dona la 1mpressi6 de ser massa dispers. En
aquest volum, el llarg index de contribucions apareix estructurat, molt literaria-
ment, a partir de citacions del sueca. Te un disseny molt acurat i a la fi inclou una
sucosa hemeroteca de ressenyes contemporanies a la publicacio d'alguns dels seus
1libres (ps. 319-333). Cal tenir present tambe l'HomenatgeaJoan Fuster de la Uni-
versitat de Barcelona (Barcelona, 1993) i IHomenatge Universitari a Joan Fuster
(Valencia, Servei de Publications de la Universitat de Valencia, 1993).

En darrer Iloc, la Conselleria de Cultura de Ia Generalitat Valenciana va orga-
nitzar el 1994 una exposicio sobre Fuster, juntament amb la qual va editar una al-
tra miscel•lania d'homenatge, Joan Fuster: dies i treballs (Ribera del Xuquer, Con-
selleria de Cultura, 1994), d'edicio mes luxosa.

1. Treballs biografics

Antoni FURIO: Album Fuster, Valencia , IVEI, 1994.

Qualsevol iniciativa biografica sobre Joan Fuster , no pot seguir sing els passos
de la visio que Josep Pla va projectar als homenots ,' informada corn estava pel

3. Josep PLA, Homenots . Quarta serie ( Barcelona , Destino, 1975) ps. 359-393.
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perspica4 -i narratiu- sentit d'observac16 de l'empordanes, i es clar, pel mateix

Fuster.

Deixant aixo de banda, Furi6 realitza en aquest Album, un treball impagable, a

base de combinar una amplia selecci6 de material grafic amb un discurs biografic

agil i eficac. El Ilibre admet tres itineraris de lectura, si l'un suggerent, els altres en-

cara mes. Cap lector minimament tafaner podra sostreure's de fer una volta, auto-

noma, per les tres-centes noranta-quatre il•lustracions que hi apareixen: entre fo-

tografies de totes les edats, de viatges, actes (cap imatge pot ser mes eloquent que

la de les pagines 212-213), reunions, celebracions, amistats amb personalitats de

tota mena, atemptats, referents al context familiar i sociopolitic; documents de

gran interes, com ara les estadistiques personals de Ilibres que anava adquirint

(p. 41); portades de revistes i de llibres; manuscrits i dibuixos seus, per exemple,

les anotacions a una Historia de Sueca de Granell, que assenyalen el canvi linguistic

al catala (p. 38) o els dibuixos per a ,Verbo- (ps. 61-63); caricatures (de Boix, Al-

taro i Milo), fotomuntatges, cartells i panells.

Pel que fa al text, Furi6 s'aboca a una formulaci6 memorialista, la qua] cosa no

sols exigeix realitzar una exposici6 dels fets que conformer el tema de la vida de

Fuster, sin6 que implica, necessariament, una tria, i hom tria atenent a uns condi-

cionaments. En aquest cas, Furi6 comenca per recrear ('ambient familiar i la ciutat

-Sueca- on va neixer Fuster, i a partir d'aquest moment ressegueix les pistes que

permeten reconstruir la faceta de la seva personalitat que ha gaudit d'una major re-

percussi6: la formaci6 i la trajectoria intellectuals, unides als diversos aspectes de

la seva projecci6 publica. Com va aconseguir aixo en I'entorn sociopolitic, en el

desert cultural de la postguerra, on imperava l'analfabetisme ambiental i clamava a

Den la rnanca d'infraestructura bibliografica? La resposta a aquesta pregunta, no

exempta d'admirac16, sembla inspirar bona part de I'escrit de Furi6. Pero tambe, a

proposit de citacions, especula sobre les actituds de Fuster, sobre el seu caracter i

sobre tal o tal actuaci6: «Indulgent, Fuster no ho era massa. L'irritaven les polemi-

ques esterils, capcioses, pero no defugia el combat, la replica rapida i lacerant»

(p. 160). D'aquesta manera, el text es troba tambe impregnat d'il•lustracions i

efectes del discurs fusteria.

Per tot aixo, la combinaci6 dels materials grafics i textuals, elaborada de tal

forma que a cada pas s'il•lustren els uns respecte als altres, d6na una perspective

integral del fet -gens facil- de ser Joan Fuster. Es clar que es tracta de la perspec-

tive de Furi6, Pero no n'esperavem una altra despres de Ilegir el seu nom a la por-

tada del Ilibre -i em perdonareu la ironia. Ara be, cal tenir ben present que el ge-

nere biografic Ii permet posar a contribuci6 tot un arsenal de Jades documentals

que recolzen l'orientaci6 del seu discurs i el sentit de les seves hipotesis -o vice-

versa, tant hi fa.

Un altre tret d'aquest volum es que Furi6 intercala descripcions de la produc-

c16 de Fuster entre la resta de les seves activitats, coca que esta especialment capa-

citat per a ter, ates l'inventari de l'opus fusteria que ha anat confeccionant des de fa
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mes de quinze anys; un inventari que ha anat publicant en diversos volums col.lec-
tius d' homenatge apareguts fins al moment ; la referencia mes completa es: La pro-
duccio bibliogrdfica de Joan Fuster, dins dHomenatge a Joan Fuster (1994: 365-379).

Francesc PEREZ MORAGON: Joan Fuster. El contemporani capital, Alzira, Germa-
nia, 1994; (col•leccio «Sagitari»).

Els sis textos que integren aquest Ilibre, conferencies i articles redactats des-
pres de juny del 1992, parteixen de la profunda impressio que parlar de Fuster es
inevitablement un exercici que es refereix al passat (p. 67).

En principi, el format i les especials conditions generiques de I'homenatge dei-
xen la porta oberta a les anecdotes, nascudes del contacte personal durant molts
anys d'amistat; pet-6 Perez Moragon no perd de vista l'obra del nostre autor, d'aci
que s'esforci per classificar-la i oferir pautes d'estudi, amb un decidit afany taxo-
nomic. L'objectiu no es un altre que assentar les bases d'un programa de recerca
mes ambicios i sistematic que, per exemple, pugui superar la impressio de segmen-
tacio i de parcialitat (p. 9) que li produeix la bibliografia publicada tins aleshores
sobre Fuster -tret del Fuster portdtil d'Iborra.

Perez Moragon to present la variada gamma de formats generics del discurs
fusteria: poesia, antologies de poesia i prosa, col•laboracions en premsa, escrits
historics, sociologics i politics, assaigs propiament dits o estudis de crftica i d'his-
toria literaria.' Pero tambe parteix de 1'existencia d'unes limes unitaries que enlla-
cen tot el conjunt, i ja en el proleg a una antologia no venal de textos fusterianss se
centra en dues etiquetes que, basicament, divideixen la seva obra en: estudis d'his-
toria cultural i assaigs d'historia (politica).

Aixo lliga amb un dels trets fonamentals de Fuster que contempla Moragon: el
compromfs etic amb la seva terra i amb la recuperacio del catala, elevat al grau de
militancia; fins al punt que esdeve un component en la seva optica d'observador
del passat. En donen fe les multiples i frequents aportacions a la historia social de
la llengua 1 el malaguanyat projecte que havia encetat al respecte (ps. 51-53).

Tambe es refereix a una linia procedimental, el metode de 1'assaig, que li dei-
xava un marge de maniobra suficientment ampli per a barrejar l'adquisicio d'infor-
macio transactional (l'erudicio), amb la interpretacio deliberativa i un estil agil.
Per aquest motiu, Perez Moragon presta una atencio especial a la relacio de Fuster
amb els llibres: d'una banda, quant al bagatge intellectual que Ii proporcionen les
lectures -una constant en la seva vida-, i d'altra banda, pel que fa a les possibili-
tats que concedia al paper impres en la «defensa contra el deteriorament» del catala

4. Aquest aspecte el tractem tambe a Xavier LLUNA & Josep V. CALATAYUD, Joan Fuster: un model ci-
vic de critica literkria , dins VI Convegno (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani
(Cagliari, 1995).

5. Joan FUSTER, Estudis d'historia cultural (Castello, Universitat Jaume 1, 1992), ps. 15-35.
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i com una -eina que afavoris la difusi6 de conceptes de canvi social- (p. 42). En-

cara que aixo correspondria potser a una altra faceta de responsabilitat civica, rela-

cionada amb la «perpetua incomoditat amb el medi- (p. 71) que, segons Perez Mo-

rag6n, caracteritza el discurs del nostre autor.

En definitiva, Perez Moragdn es mostra com un excel lent coneixedor de l'o-

bra de Fuster -abunden les citations que il•lustren les sever hipotesis-, pero

tambe coneix de primera ma el seu vessant huma, cosa que Ii permet aportar,

a cada pas, dades biografiques i aspectes concrets de la seva personalitat -no en va,

a hores d'ara, elabora una tesi de doctorat que to com a objectiu la confecc16

d'una biografia seva.

Quart s'encara a l'obra de Fuster no pot mes que veure I'autor que hi ha al dar-

rere, intercalat entre la realitat sociocultural i el seu discurs. I es aquest autor, al

capdavall, el qui I'atreu i el fascina: la humanitat del seu impuls. I que consti que

aquestes paraules son del mateix Fuster.

2. Analisis d'ampli abast

Antoni R1EKA: La rao moral de Joan Fuster, Barcelona , Curial, 1993 (-Biblioteca

de cultura catalana ,,, num. 73).

El treball d'Antoni Riera es un dels mes consistents dins factual panorama

cl'investigacid sobre Fuster. Ha publicat dos ilibres, on segueix la linia de recerca

encetada per Josep Iborra en el Fuster portdtil. Com es ben sabut, ambdds autors

venen del camp disciplinari de la Filosofia, pero Riera s'inclina per produir un ti-

pus de monografia d'inspiraci6 mes academica, i no per aixo menys agil en la seva

lectura.

Malgrat l'opinid i les aprensions que Fuster manifestava en contra de la Filoso-

fia -vegeu sin6 la recopilacid de fragments consignada en el volum que ara trac-

tem (ps. 40-48) -, Riera opta per analitzar els seus textos com a manifestations del

discurs filosofic," des del punt de vista que es tracta de literatura d'idees, i sobre-

tot, atenent a la preocupacid que, en general, hi detecta pels conceptes de arad» i

de <'moral".

Riera passa revista a tots els aspectes i notions que estructuren el pensament

fusteria; un terreny que, si no es ben entes, es presta a la confusi6 i per tant a des-

cobrir incompatibilitats on no n'hi ha mes que les imprescindibles. Despres d'ex-

6. Tambc Julia BLAS (o, Les filosofies de jean Fuster, dins Antoni FERRANDO & Albert G. HAU F (eds.),

Miscel lama Joan Fuster VIII (Barcelona , Publications de I'Abadia de Montserrat , 1994), ps. 325 -348, opta

per un punt de vista semblant . En concret , parla de la concepcio fusteriana de la filosofia , basant-se sobre-

tot en documents parlats i en cartes , que aporta en on apendix . Voldriem subratllar is proposta que Fuster

inclou en is segona carta (p. 344), de considerar Ia 'historia de les mentalitats., en les .,hist6ries-de-la-filo-

sofia,'.
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treure les referencies pertinents d'un ampli corpus (p. 14), exposa el sentit del
procediment que hi ha al darrere de les argumentacions i deliberations de Fuster:
I'humanisme moral. Riera enllaca les idees de forma encadenada, com un relat on
els conceptes, un cop anomenats i definits, porten els uns als altres, i en conjunt
descriuen un metode de treball, els rudiments d'un sistema de coneixement -si es
pot dir aixi-, que, a mes, posa en iel:,ci6 amb certes limes del pensament contem-
porani.

En principi, identifica el ' genere etiquetable com a literatura d'idees' (p. 7),
d'acord amb assagistes reconeguts, com ara Montaigne, Voltaire, Russell, Huxley,
Rostand, Sartre o Camus. I el situa dins la tradici6 catalana, juntament amb Eugeni
d'Ors, Pla, Gaziel..., no va mes enlla.

Despres realitza una petita contextualitzaci6 del concepte de rao, entesa nor-
malment 'com a vehicle per a judicar segons uns processor formals, i per tant,
com a patrimoni d'allo que coneixern com a racionalisme» (p. 16): segons el qual, i
tancant el cercle, nomes podem coneixer per la rah. En un angle oposat es troba
1'escepticisme, el qua] eludeix qualsevol forma segura de coneixement, i consagra
e] dubte, la suspensi6 del judici i l'afany d'indagacio (p. 19).

Si resseguirn el trajecte expositiu de Riera, veiem que Fuster opta per questio-
nar el valor epistemologic de la rao, entre altres niotius, perque pensa que la rao no
to possibilitats com a instrument objectivador de la realitat. L'home, per natura-
lesa, es subjectiu; <d'una subjectivitat que, en una consideraci6 materialista, to
arrels en la propia fisiologia,, (p. 25). Sempre parteix d'una perspectiva parcial; a
mes, 1'objecte d'analisi tendeix a revelar-se sota consideracions diferents; i en fi, el
subjecte huma forma part de la realitat de que predica, es a dir, que el distancia-
ment no es possible. Aixi doncs, al seu entendre, tampoc l'objectivitat es possible.

D'aqui que s'obri cami en el seu pensament un escepticisme que pren cons-
ciencia de la inexistencia d'uns valors-patr6 units, solids i definitius per a tothom
(p. 26), i que d6na compte del convencional, aixi com de la diversitat de perspecti-
ves possibles a 1'hora d'enfocar qualsevol tematica.

D'aqui tambe que el centre de les seves critiques siguin tan sovint els sisternes
de pensament que mitifiquen la rah amb voluntat de ser objectius i de tenir el mo-
nopoli de les veritats absolutes: els essencialismes, els racionalismes, pero tambe el
pensament sistematic propi del marxisme, I'existencialisme, 1'estructuralisme o la
psicoanalisi, mereixeran els seus atacs -en un esforc per revelar-ne aquells aspectes
que facin vulnerables les exc]usivitats preteses,, (p. 102), per relativitzar all6 que
considera dogmatismes.

En poques paraules, i segons Riera, per a Fuster la rah humana no pot depassar
I'aparent, seria un desproposit especulatiu, una megalomania gens acceptable. En
compensac16, Fuster proposa d'assumir aquestes limitations i d'optimitzar la pro-
pia subjectivitat en una proposta a la mida de I'home, que usi d'una rah mesurada i
suspicac, provisional, perspectiva, doxatica -em perdonareu 1'acumulac16 d'adjec-
tius-: en aixo fa descansar el cos del seu pensament.
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Aixi les coses, Riera adverteix que tant l'escepticisme com el prototipus tex-

tual de I'assaig esdevenen en les mans de Fuster instruments per a veure-hi clar,

per examinar i valorar permanentment les coses de la vida. I si be es cert que aixo

implica, per defin1ci6, examinar-se un mateix, d'altra banda, tambe propugna una

vigilancia intellectual permanent, des d'un punt de vista previngut i poc donat als

entusiasmes, que serveixi per delatar l'engany alla on es trobi (p. 94).

Des del moment que preten prevenir i contribuir a l'emancipacio del seu audi-

tori, Riera veu un proposit moral basic en el discurs fusteria, que no sols juga amb

un component argumentatiu, sing tambe, i sobretot, amb elements de caracter

emotivoavaluatiu: la visio ironica, la burla, la practica reveladora de paradoxes, i en

ti, tota mena de recursos linguistics que puguin tenir un rendiment <<desinfectant»

o desmitificador.

A mes a mes, per tal de construir la propia perspectiva, Fuster introdueix el

que Riera anomena la rao dialogada. Es a dir, que reflexiona dialogicament amb els

altres, que contrasta les opinions amb uns interlocutors ficticis. Sens dubte, aquest

procediment no pot mes que basar-se en la creenca en les possibilitats de la inter-

comprensio i en el respecte al divers com a garantia per a la independencia i la Ili-

bertat morals (p. 122).

La consciencia sera un mot clau en el cami cap a aquesta Ilibertat moral: d'una

banda, una Ilibertat individual, que preten estimular en els altres a base de suscitar

reflexions equivalents a les seves, i d'altra banda, una Ilibertat col•lectiva, que con-

sidera usurpada pel nacionalisme homogeneItzador de l'estat, i que, en consequen-

cia, to coin a objectiu restituir ]a genulnitat linguistica, cultural i moral dels cata-

lans. Ambdues Ilibertats presenten una clara funcio social: la inconformitat i la

resistencia civil.

Antoni R1r: RA: Rellegir Fuster . Textures flosofiques en l'assaig fusterid, Alzira, Bro-

mera, 1995.

Com en el cas anterior, Riera preten fer una lectura del discurs fusteria en clau

filosofica. Pero ara dirigeix la seva atencio no tant a una caracteritzacio global de

les seves idees, pensaments i procediment, com a 1'exploraci6 d'una serie d'etique-

tes que hom fa servir constantment per fixar la personalitat de Fuster de manera

contundent; etiquetes que corrien el perill de desvirtuar-se amb 1'us i d'esdevenir

formules estereotipades sense valor. Es tracta de topics que el defineixen en ter-

mes de «voltairia de Sueca», 'un il•lustrat del segle xx", ,un esceptic nacionalista'

o "el millor assagista catala de la postguerra» (p. 8).

Abatis de res, Riera reflexiona sobre l'humanisme de Joan Fuster. Segons ell,

es tracta d'una cond1ci6 que propicia els seus assaigs i dona sentit unitari a la seva

obra. Un model d'humanisme que sempre s'ha identificat amb els moralistes del

Renaixement, amb Erasme i amb Montaigne, per l'admiracio que sempre els ha

professat 1 a causa de la reivindicacio que comparteixen per la Ilibertat individual 1
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la correlative dignitat humans. Pero Riera considers que to mes afinitats amb l'hu-
manisme filosofic de William James, F. C. S. Schiller, Henri Poincare, Nietzsche o
Ortega, perque, a poser del relativisme que tots ells atribueixen al concepte de ve-
ritat, as'afanyen per saber, tot i la provisionalitat de les certeses» (p. 35).

D'altra bands, la sintonia amb el pensament d'Ortega i de d'Ors aproxima Fus-
ter a laidea de senor-se circumstanciat dins un paisatge hums i cultural concret, el
de la Mediterrania, que implica una determinada mesura humans: sentit comu,
proporcio, adequacio quasi homeopatica de ]'existences (p. 25). Sense perdre de
vista, per aixo, els guanys socials que comports el progres.

Aixi, s'allunya de l'humanisme propi de la modernitat -de Descartes a He-
gel-, conformador d'una manes de pensar, segons ell, fetus i arrogant, que in-
tents apropiar-se de la veritat amb instruments linguistics. AI capdavall, Fuster
tractaria de questioner la idea sublimada de ]'home que hi ha al darrere d'aquests
pensaments, i per contra, defensaria una disposicio mes modesta, amb I'intercanvi
d'idees i el dialog sofista com a telo de tons.

Talment com passava amb el concepte d'humanisme, el qualificntiu d'«il•lustrat
del segle xx» requereix un dimensionament. Segons Riera, hauriem d'entendre'I
gairebe com un sinonim d'humanista, pel que to de racionalisme -d'una rao alter-
native- i de liberalisme.

Ara be, per poser un exemple, la passio que rant els enciclopedistes com ell
mateix semen per la historic to mobils deferents. Fuster veu en 1'esamen historic
una font d'avaluacio del passer i un reconeixement de les arrels culturals, que ha de
fonamentar la consciences social o civil. Aquesta proposta, pert, la focalitza en
]'home comu: la culture sera el principi d'una sequences logics que el Jura a la Ili-
bertat, tot passant per la conscienciacio. Les expectatives de gunny social tenon
aquest objectiu, i la seva mirada al mon prove de 1'interes per 1'analisi de la condi-
cio humans.

En canvi, els il•lustrats dipositen la seva ambicio en ]'home com a projecte so-
cial i confien en la solvencia de la rao per tal d'ordenar i interpreter el mon -en la
lines de la ja esmentada megalomania racionalista.

A proposer de tot aixo, Riera ports a col•lacio la funcio social quo Fuster Bona a
I'activitat intellectual, en el sentit quo 1'intel•lectual to 1'obligacio moral de cons-
truir un discurs directe i d'intervencio social (p. 57), quo pose en evidences «allo
yue el mateix sentit comu de la col•lectivitat intueix» (p. 59). Es en aquesta quali-
tat d'agent de conscienciacio social, per la seva voluntat de progres social i la reco-
neguda generositat moral, quo se 1'identifica com a liberal d'esquerres.

Pel quo fa a 1'escepticisme fusteria, Riera li descobreix multiples punts de con-
tacte amb la postmodernitat filosofica, malgrat que aquest pensament es posterior.
Es re{ereix als tomes, Pero mes quo res al relativisme, quo comports «la impossibi-
litat d'un unic patro de coneixement» (p. 81). Hi ha una gran diversitnt de discur-
sos possibles i tots ells estan besets en judicis de valor. Es convenient, per aixo,
adopter una actitud suspicar^ i esceptica. El pensament postmodern, continua
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Riera, no pot arribar a la superacio que significaria una rao intercomprensiva i es

perd en la confusio ideologica. Fuster en to prou amb una «rao dessublimada', que

sigui garant del perspectivisme, i que operi a traves del dialeg. I en definitiva la seva

opinio tan avaluativa s'autoritza en el fet que parla des del seu propi punt de vista,

tan provisional i contundent com qualsevol altre.

Sovint s'ha posat en relleu la incompatibilitat de l'escepticisme programatic de

Fuster amb el seu nacionalisme, suposadament dogmatic. Pero Riera remet al fet

que no s'ha de confondre I'escepticisme amb la passivitat o l'aillament moral

(p. 85). La questio nacional es manifesta com a prolongacio del seu humanisme i no

inclou cap projecte d'estrategia politica. En canvi, si que esdeve la defensa contra

1'enganv d'una ideologia jacobina, que to consequencies fatals en la vida civil i cultu-

ral de la comunitat catalana. La solucio sera la necessitat de la unitat linguistica i po-

litica dels Paisos Catalans, com a requisit de supervivencia nacional (p. 87).

El racionalisme esceptic de Fuster, d'altra banda, es matisa amb la qualificacio

de voltuirid que rep seguit seguit. Segons Riera, Voltaire i Fuster tenen en comu la

prosy mordac, la practica d'una rao al servei de l'accio, pero discrepen en questions

essencials. Voltaire to una faceta de despotisme i d'il•luminisme que respon a un

cert programa social, parteix de « l'estupidesa humana,, i confia en les propietats

terapeutiques de la rao pel que fa a 1'aspecte civic i politic. Fuster assumeix sense

traumes ]'home coma i el seu humanisme preten tenir sots -ai! - la funcio d'una

vacuna que sotmeti a sospita el topic i la rutina (p. 99)

En darrer ]loc, tractarem conjuntament l'estil i 1'assagisme fusterians, que

Riera distribueix en dos apartats diferents. La seva analisi de l'estil de Fuster se

centra en recursos com la paradoxa, la ironia, ]'humor o la satira, que usaria corn a

contrapunts de l'escepticisme i com a correctius morals. A mes, es caracteritza per

refusar qualsevol indici de I'ambit d'us academic, en pro de la claredat expositiva.

No pot optar per una altra solucio si busca la maxima eficacia comunicativa en el

terreny de la provocacio: ]a seva « facultat d'enfocar els temes des d'un angle inu-

sual, tot violentant la discrecio i el convencionalisme,, (p. 115).

A nivell estructural, Riera insisteix en el fet d'establir la glossa assagistica corn

a ]a unitat minima d'estudi del discurs de Fuster; de fet, per a ell els seus assaigs

s'articulen per agregacions successives. Totes aquestes glosses tindrien una exten-

sto limitada, un titol amb forca connotativa, una estructura semblant i unes Glares

regularitats en I'ordre formal (ps. 118-122). Quant al contingut, predominaria la

manipulacio de conceptes i d'arguments. Citarem la definicio que dona Riera de

l'assaig: «qualsevol aproximacio a un terra serios -historia, linguistica, etc.-, de

dimensions breus, i tractada mes valorativament que no pas amb contundencia i

exhaustivitat" (ps. 127-128).

En aquest ambit especific es on Fuster ha estat reconegut el millor assagista

catala de la postguerra, un ambit que Riera denomina assaig humanista.



444 Llengua & Literatura, 7. 1996

Vicent SALVADOR: Fuster o l'estrategia del centaure , Valencia, Ed. del Bullent,
1994.

El cami encetat per Vicent Salvador, i tambe per Amadeu Viana en l'impor-
tantissim Fuster in fabula,' uns quants anys abans de la mort de Fuster, ha gaudit
d'una fructifera continuacio, per part del primer, que ha contribuit amb notables
avencos a la investigacio sobre la <questio fusteriana» .

Vicent Salvador segueix els passos d'una Ilarga i 11-lustre tradicio que aplica la
terminologia linguistica a 1'estudi del discurs literari. Aquest volum abraca qua-
tre anys del seu treball sobre el discurs fusteria. Com be diu ell mateix, la major
part dels escrits, ja publicats, es complementen, sense redundancies, en un mo-
saic que conforma una visio de conjunt de l'obra ,plurldimensional> de Fuster,
malgrat que no aprofundeixi els condicionaments biografics o alguns vessants
com ara el liric. La perspectiva es completa amb capitols inedits i la necessaria in-
corporacio de Jades noves.

Despres d'una introduccio on justifica la disposicio dels materials i confessa
l'addiccio a la lectura de Fuster que els ha motivat, comenca per una reflexio so-
bre l'heterodoxia de l'humanista. En efecte, segons ell, se I'ha qualificat d'huma-
nista -d'un dels darrers- entre altres raons pel seu «polimorfisme tematic i ge-
neric'> (p. 19), perque parla d'una gran diversitat de cosec. Una caracteristica que
s'adiu amb el genere assagistic, en el sentit que l'assagista no preten realitzar
l'exposicio informativa d'una qualsevol realitat, sing avaluar, sospesar de forma
(auto)dialogica les propies deliberations sobre la naturalesa d'aquella realitat.
L'objectiu final no es un altre que 1'« ordre intellectual i etic>' i I'explorac16 del
seu (utopic) jo, encara que no ultrapassi el proces de fer-se i refer-se. I tot aixo
es com dir l'heterodoxia: -el rebuig envers el dogma clos,, (p. 22).

L'heterodox mante sempre viu el seu esperit critic, per tant esta en perpe-
tua polemica amb Iota mena d'ortodoxies. Salvador porta a col•lacio les acusa-
cions d'heretgia que va rebre Fuster dels regionalistes (algu el va acusar
d'aheterovalenciano»). Pero tambe es refereix al fet que el seu nacionalisme
compromes no 11 va impedir de vessar acides critiques en materia de cultura
catalana.

Tot aquest procediment cognitiu troba el seu correlat en elements linguistics
com I'abundancia de connectors adversatius, 1'us sovintejat de signes relativitza-
dors -cometes, cursiva,...- o les diverses manifestations de la ironia.

En segon Iloc, Salvador reserva dos capitols a dues de les principals aportacions
de recerca de Fuster -el que anomena <indagacio en materia filologica>
(p. 15) -, es a dir, 1'estudi del fet literari i de la historia social de la Llengua.

La literatura es una nocio tan difusa com omnipresent en els papers de Fuster.
Pel que fa a la catalana, ha tractat tots els generes i totes les epoques. Pero son

7. «EIs Marges ., num. 38 ( 1987), ps . 33-43.
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comptades les seves incursions en l'abstraccio del fet literari, s'interessa pels feno-

mens que la conformen corn un « fet amb consistencia social i amb una historia

densa i ramificada,, (p. 34).

Des del primer moment, va set fidel a un procediment que li exigia explorar

tots els aspectes configuradors dels fets literaris, amb explications que no es que-

daven en la superficialitat de 1'obra com a producte, sing que s'endinsaven en el

seu pluridimensional context de produccio i recepcio. En l'ambit de la teoria lite-

raria hi ha hagut escoles diferents i onades metodologiques que Fuster sempre ha

sotmes a critica. Segons Salvador, si actualment moltes de les idees fusterianes ens

resulten tan actuals, es per la coherencia profunda del seu pensament, que s'ha sa-

but mantenir incolume a la temptacio de les modes (p. 39).

Fuster consideraria el 4et literari corn a globalitat, com a realitat social al si de

la historia» (p. 39). Per posar un exemple, les explorations de Fuster sobre el rea-

lisme en el teatre al Pais Valencia el porten a la imbricacio de les tecniques del dis-

curs literari amb factors sociolinguistics, aixi mateix, la seva deria pet paper del lec-

tor en I'acompliment del fet literari s'integra en una vasta empresa de sociologia

cultural. Una empresa que connectava amb el seu projecte d'historia social de la

llengua.

En paraules de Salvador, Fuster conjuminava la investigacio historica amb el

versant de sociolinguista i d'analista del discurs. Les seves aproximacions a la his-

toria es fonamenten en un quadre d'interessos linguistics, sempre amatent a des-

cobrir i analitzar les dades sobre els usos socials del catala: ambits d'us, conscien-

cia linguistica, pautes de prestigi, actituds... (p. 54). En aquest sentit, un dels seus

objectius basics sera la investigacio del proces de castellanitzacio dell catalanopar-

lants al Ilarg del temps.

En la seva recerca microhistorica, diu Salvador, utilitza sovint els textos lite-

raris corn a document, corn es el cas de les fonts dietaristiques. Ara be, de ve-

gades tambe introdueix una perspectiva mes macrohistbrica, sobretot -no uni-

cament- quan opta per la generalitzacio didactica i l'agitacio de I'auditori, quan

I'estudi historic enllaca amb l'observacio de l'actualitat i el desti de la llengua

amb la viabilitat national. Son els moments en que deixa emmordassat 1'escepti-

cisme (p. 51).

Despres, hi ha tres capitols dedicats a l'assaig. Fuster sempre reivindicava la fi-

liacio montaigniana pet que fa al conreu d'aquest genere, perque de fet l'assaig ha

quallat totalment corn a motile discursiu amb unes caracteristiques molt especifi-

ques. La mes peculiar, segons Salvador, es l'exhibicio del jo que presenta. L'assa-

gista assumeix davant el lector la seva propia veu, en cap moment intenta esborrar

les traces del subjecte de I'enunciacio. Ni tan sots amaga les provatures, les contra-

diccions, les fases del proces discursiu. El sentit d'aquest egotisme exacerbat es

que ateny una dimensio universalista, perque el jo se sent com una mostra de la

humana condicio -ressona la veu de Montaigne.

Segons Salvador, l'egotisme es un tret que 1'assaig comparteix amb la poesia,
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per oposicio a la ficcio. Aixi mateix, tenen en comu que se centren en idees i pen-

saments. Pero l'assaig tambe disposa d'una serie de trets distintius respecte de la
poesia, i dels tractats a Pus. Salvador porta a col•lacio la tipologia textual elaborada
per Marc Angenot (p. 65), que situa 1'assaig dins la subdivisio dels discursos enti-

mematics anomenada discurs doxologic persuasiu. A mes, I'assaig fusteria perta-
nyeria a la categoria d'assaig-meditacio o deliberacio interior. Quant a la tipologia

establerta per Genette, l'assaig trobaria el seu lloc en l'espai de la «literatura no fic-
cional en prosa. (p. 91).

Pero quins son els trets distintius de l'assaig que consigna Salvador? Doncs,

prenent Fuster corn a model, el fet que no to necessitat d'exhaurir un terra ni d'es-

tablir una cadena visible de continuItat deductiva; la recerca de la claredat que
practica, per un cami maieutic i antidogmatic; la perspectiva racionalista que im-

pregna d'utilitat poblica qualsevol plantejament tematic; el fet de definir una expe-

riencia lectora essencialment intellectual; i sobretot, el dialogisme constitutiu de
l'assaig, per mitja del desdoblament (polifonic) del jo en tu, a traves de connectors

adversatius i concessius, i de comentaris metadiscursius amb funcio modalitza-

dora. D'altra banda, aquest taranna d'assagista tan procliu a la digressio i a la ten-

dencia a l'opinio personal s'infiltra en tota la resta de la produccio fusteriana, in-

closes les monografies d'investigacio historica i literaria.

A la fi, Salvador tanca aquest bloc amb una caracteritzacio detallada del genere

prologal, dels prolegs -o autoprolegs- tan peculiars a l'inici dels Ilibres de Fus-

ter. Basicament la funcio del proleg no es una altra que legitimar el text i determi-

nar un -lector model.; per aixo la necessitat de la seva aparicio esta en funcio de la

peculiaritat del discurs prologat (p. 112). Corr que Salvador apunta que ]'assaig es

transgressor per partida multiple, Fuster usa aquell genere paratextual per tal de

justificar, posem per cas, la digressio continua; el fragmentarisme propi d'unes no-

tes no destinades a la publicacio immediata, i que ara ocupen l'espai d'un volum; la
tria del titol o ('insistent egotisme.

Els darrers capitols s'ocupen de la cuina de I'escriptura fusteriana. Segons
Salvador, la clau de volta del programa de Fuster quant a les idees: la desinfeccio

de metafisiques s'esten al seu estil, de manera que els recursos linguistics i les es-

trategies discursives esdevenen el primer camp d'aplicacio de la higiene antimeta-

fisica. N'es un bon exemple la cautela que exerceix davant « I'oracio llarga de

complexitat hipotactica,, (p. 123). 0 el fet que la negacio i la controversia son el

mobil u]tim de ]a seva escriptura. 0 l'adjectivacio, d'arrel planiana, que es reves-

teix de metafora, amb la intencio de projectar un camp nocial i associatiu -nor-

malment prosaic i biologic- sobre un altre -el de les idealitzacions-; aixi, la

desinfeccio es segura.

De tota manera i pel que fa a les practiques estilistiques, Salvador conside-

ra que Fuster mai no perd de vista que la primera obligacio de l'escriptor es fer-se

llegir, i millor encara: perdurar en la seva memoria (p. 139). De fet, to ben

present aixo en un altre dels trets essencials del seu estil: -]a proclivitat a 1'expres-
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sio lapidaria que troba la seua manifestacio paradigmatica en l'aforismev (p. 133)."

Segons Salvador, la sentenciositat de Fuster es beneficia del prestigi d'un resso

tradicional -la ,saviesa de les nacions»- que invoca o mimetitza. Aquesta es la

base de la seva seduccio, unida a la brevetat, encara que vehiculi valors transgres-

sors que no tenen res a veure amb el tipic conservadorisme de la sentenciositat po-

pular.

Ara be, aixo no vol dir que els aforismes fusterians no tinguin un aire de con-

sell. Salvador, utilitzant 1'esquema de Janine Zarca, considera que els seus no se-

rien «consells receptav, sing «consells de fons»: «deliberatius per referencia a un

sistema de valors mes o menys explicit o a unes options personals obertament

confessades» (p. 141), es a dir, vinculats a la «direccio de consciencies».

Un altre component de l'estil fusteria es el conversacionalisme. El laconisme

esdeve dialectic en una escenificacio mimetica de la conversa, de gran eficacia co-

municativa. Segons Salvador, estrategies dialogiques serien la polifonia de veus ci-

tades en l'assaig; l'ambiguitat ironica, que remet a dispositius tonals de la conversa;

elements linguistics com els imperatius, les interrogations vives, la fraseologia

colloquial, les autocorreccions amb aparenca d'improvisacio, les interjections col-

loquials, les hiperboles populars o els remugueigs de protesta; la complicitat; o el

to amb que Fuster crea la figura d'algu amb qui dialogar (ps. 148-154).

A la fi, Salvador tanca el volum amb una nota sobre el titol: la vinculacio de

Fuster amb la figura del centaure, a causa de l'heterodoxia, 1'vhibridisme descon-

certant,,, la duplicitat inherent al seu discurs.

3. Editions de I'obra de Joan Fuster

Albert HAUF: Introduccio i notes a Joan FUSTER: Misogins z enamorats, Alzira,

Bromera 1995 (« Biblioteca Joan Fuster» ), ps. 9-46.

Aquest volum reuneix una serie de textos de Fuster que, com diu Albert Hauf,

es distingeixen perque en ells explora «1'entramat ideologic i cultural de l'anome-

nat "Segle d'Or" valencia» (p. 17). Els assaigs sobre els classics catalans medievals

van omplir bona part de les primeres pagines de Fuster. Recordem que un dels

seus primers treballs publicats va ser Notes per a un estudi de l'oratoria vicentina

(«Revista Valenciana de Filologia,,, IV (1954), ps. 87-185), i que a poc a poc va

8. Pel que fa als aforismes fusterians tambe hi ha el treball de Xavier Li.UNA FI RRI R, La zel/a i aeredi-

tada formula de l'aforisme en Fuster, dins Axel SCHONBIRGER & Tilbert Didac STEGMANN (eds.), Actes del

Dese Collloqui International de Llengua i Literatura Catalanes, Frankfurt 18-25 de setembre de 1994 (Bar-

celona, AILLC/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995), ps. 199-213. Una altra referencia de Vi-

cent SALVADOR, L'escrtptura aforistica, dins AADD, Homenatge a Joan Fuster (Valencia, Conselleria de

Cultura/Consell Valencia de Cultura, 1994). 1 rues endavant tractarem detingudament dos articles de Jo-

sep Balaguer (1993a; 1993b).
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anar estudiant l'obra de practicament tots els autors del moment, amb una especial

atenc16 pels d'origen valencia: Sant Vicent Ferrer, Ausias March, Sor Isabel de Vi-

liena, Jaume Roig, Joan Rois de Corella o el Tirant.

En realitat, aquesta inquietud per la historia literaria s'emmarca dins el seu

proces de reconeixement de les arrels culturals propies, amb vista a la divulgacio

entre un public majoritari. Aixo es pot comprovar, per exemple, en les col.labora-

cions periodiques at diari «Levante i basicament al seu suplement setmanal'<Va-

lenciadurant els anys cinquanta.

El fet es que la tasca d'antologador ha menat Albert Hauf a resseguir el rastre

de totes les seves publicacions sobre els classics medievals -aixi ho testimonien

les notes bibliografiques que presenta-; per aixo els comentaris de Hauf sovint

aprofundeixen les questions relacionades amb ('acumulacio, la distribucio i Parti-

culacio de materials en els assaigs de Fuster. Ho veurem de seguida.

Hauf recalca la idea que la gestio d'un Diari constituiria el primer gran en la

produccio dels textos. Un aforisme, una nota breu, curtes especulacions, una cita-

cio, una dada, redactats de forma directa i col•loquial,10 s'anaven acumulant en

aquesta mena de diposit de nuclis tematics. La profess Iona] itzacio de 1'escriptura 11
exigia una periodicitat a l'hora de publicar que sovint satisfeia recorrent at Diari.

Segons Hauf, una seleccio utilitaria d'allo que considerava aprofitable ha estat

1'origen de moltes pagines publicades als periodics, aixi com el material de base per

a conferencies, assaigs mes ambiciosos o Ilibres. Combinava escrits ja publicats o

inedits, ampliats o abreujats, amb postil•les o sense, en una dinamica que 11 servia

per bastir, a poc a poc, una sintesi clarificadora de les seves idees: -Treballa el tema

per parts 1 acumulativament a partir d'uns esquemes nitids de lectura que va elabo-

rant punt per punt- (p. 27). D'aquesta manera es com s'enriqueix el discurs 1 els

temes guanyen en complexitat, perque va lligant caps a mesura que augmenta el

seu nivell de coneixements.

D'altra banda, segons Hauf, el metode de Fuster no es un altre que la lectura:

Ilegir, Ilegir, Ilegir. En efecte, presenta una imatge de Fuster que s'adiu mes amb la

d'un critic literari que no amb la d'un estud16s d'historia literaria. «Personatge in-

terferit per les lectures,, (p. 11), llegia criticament, amb un llapis a la ma, la resta ho

afegia la seva intel•ligencia lucida i un alt nivell de coneixements enciclopedics.

Despres vindria la parafrasi, amb una escriptura que sempre pressuposa una valo-

racio, pert tambe una comunicacio amb el public que no sots preten divulgar els

9. Alguns d'aquests articles han estat reeditats fa poc: Joan FUSTER, Llegint i escrivint . Articulos perio-

disticos en Levante-EMV (1952-1957) (Valencia, Editorial Prensa Iberica, 1995). A part existeix un estudi

pendent de publicacio: Joan BORJA I SANZ, Joan Fuster i el 'Levante>', dins VI Congresso (Ill Internazio-

nale) di Studi Catalani (Cagliari, AISC, 1995).

10. Deixant de banda l'obscuritat pel que fa als mitjans d'obtencio, la reproduccio facsimilar d'un Die-

tart inedit (31/VII/54 - 2/X/55) amb que Antoni MARTI i Miquel ALBEROLA obsequiaven els lectors

d'una recopilacio d'entrevistes i articles periodistics, Foster sabdtic (Altea, Aigua de mar, 1994), posa en

relleu I'alt grau d'elaboracio amb que fluia el seu discurs at paper.
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classics, o acostar-los a l'actualitat 1 humanitzar-los,'' sing tambe entrar en el camp

de Ia controversia. A partir d'aixo tracta l'estil fusteria, les amables picardies, els

comentaris displicents, els divertits «eruptesn, pero sobretot, l'intent de desmar-

car-se del discurs presumptivament erudit (p. 14).

En definitiva, Hauf ha sabut triar els textos mes representatius 1 ambiciosos de

Fuster pel que fa a la literatura i la societat del segle xv valencia. La seva introduc-

cio, tot confirmant les nostres expectatives, s'ha centrat mes en l'analisi del dis-

curs fusteria sobre el tema proposat, que no pas en el mateix tema; de fet, nomes

reserva l'espai de les notes a relacionar les hipotesis de Fuster amb desenvolupa-

ments o bibliografia posteriors.

A mes, ha imitat perfectament 1'esperit que feia de reclam en alguns dels sug-

gerents titols dels llibres fusterians.

Josep BALLESTER: Estudi introductori ajoan FUSTER, Indagacions i astticies . Antolo-

gia de textos assagistics, Barcelona , Ed. 62, 1995; -El Garbell u num. 48 , ps. 7-61.

Josep Ballester, com A. Hauf, tambe imita l'estructura del titol bimembre amb

un aire ludic, tan usual en Fuster. Juntament amb la referencia a les nindagacionsu,

introdueix el mot uastuciesu, que intuim que remet al tret caracteristic dels textos

antologats. Diem aixo perque aquesta antologia esta destinada especialment a es-

tudiants de literatura; per tant, la tria realitzada preten atreure la seva atencio i po-

sitivar els prejudices que aquest tipus de public sent per la literatura d'idees. Balles-

ter ha tingut tambe present que els escrits suscitessin la complicitat del somriure.

En aquest sentit, la tria trobern que es encertada, i tambe el detallat estudi in-

troductori que I'acompanya, pel fet que funciona com un gresol on es fonen totes

les linies d'investigacio que s'han product fins ara sobre Fuster 1 la seva obra. Ba-

llester es qui mes s'ha dedicat a analitzar la faceta lirica de Fuster.12 Te publicats di-

versos articles i un volum sobre la seva obra poetica, per-6 aqui ens ofereix un tre-

ball amb vocacio globalitzadora i amb una notable capacitat de sintesi.

El primer apartat es de caracter biografic. Destaca pel fet que I'exposicio es

troba adobada amb sucosos testimonis de personatges que van viure la postguerra

a prop de Fuster: Jaume Bru, Francesc de Paula Burguera, Jose Albi o Enric Valor.

A mes, introdueix moltes dades referides a la relac16 que va mantenir amb els exi-

liats a America.

11. En aquest sentit, resulta alliconadora I'analisi que fa Hauf dels treballs de Fuster sobre sor Isabel de

Villena (ps. 29-35).

12. Darrerament hi ha altres importants aportacions , per exemple: Alvar BANYO & Daniel P. GRAU,

Mots i idees en la poesia de Joan Fuster: una analisi estadistico-esrilisrica, dins Antoni FERRANDO & Albert

G. HAUF (eds.): Miscellanea Joan Fuster VIII (Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat, 1994), ps.

417-449; i tambe, Enric BALAGUER, Apunts sobre l'altra poetica dejoan Fuster: una aproximacid a Ofici de

difunts (1950) i a Poemes per fer (1953-54), dins Antoni FERRANDO & Manuel PEREZ SALDANYA (eds.),

Homenatge Universitari a Joan Fuster (Valencia, Universitat de Valencia, 1993).
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En un segon bloc, realitza una descripcio de la seva produccio: el vessant lite-
rari, el d'historiador de la cultura i el civic. Consigna totes les obres i les insereix

en el context d'evolucio personal, bo i connectant-les amb la caracteritzacio del
procediment i del pensament fusterians. Subratllarem un aspecte que sovint s'ha
desplacat del Iloc central que ocupa entre els interessos de Fuster, la questio na-
cional. Ballester tracta sense complexos el descobriment de la consciencia col.lec-
tiva i el projecte fusteria de despertar els compatriotes de la somnolencia i el su-
cursalisme civic en que havien viscut el fet linguistic i politic de la integracio a
Catalunya."

En darrer terme, reserva un apartat a la reflexio sobre l'estil fusteria, que quali-
fica d'antiseptic pel que to de vacuna contra els enganys del Ilenguatge. Aqui in-
corpora, encertadament, resultats del treball d'analisi del discurs iniciat fa uns anys
per Vicent Salvador, corn ara els trets relacionats amb el discurs conversacional.

Toni MOLLA: Joan Fuster. Converses inacabades, Valencia, Tandem, 1992.

Toni Molly es revela en aquest volum com un excel-lent coneixedor de la per-
sonalitat i l'obra de Joan Fuster, perque en definitiva es a traves dels seus ulls que
veiem la seva imatge. Es tracta d'un Ilibre enterament afable, pensat per gaudir-lo

com si escoltessim Fuster en directe. Presenta una enquadernacio acurada, una es-
pecial atencio pel que fa a la tipografia i inclou material grafic.

Segons conta Molly, en principi tenia el projecte de donar forma literaria a les
entrevistes que articulen el text, pero la mort inesperada de Fuster, quan quedaven
encara dues converses pendents, el va obligar a replantejar-se la seva factura i va
optar per transcriure al mes fidelment possible les paraules de Fuster, amb un sen-
tit documental. I aixi es com tenim 1'ocasi6 de descobrir -els qui mai no hem par-
lat personalment amb ell- fins a quin punt el Fuster conversador s'havia encarnat
en els seus escrits. Es prodigiosa la continuitat entre la seva oralitat i la seva escrip-
tura, sense cap diferencia substancial.

Molly disposa del millor guia per tal d'examinar aspectes personals de la seva
vida, i Fuster es presta al joc, sovint en clau ironica. Encara que la millor manera de
donar una idea de la talla de la seva humanitat radica en les reflexions que susciten

en ell preguntes engrescadores o en les opinions valoratives que Molly aconse-

gueix extreure-li sobre temes antics i d'actualitat, posem per cas: Nosaltres els va-
lencians i el blaverisme, la transicio espanyola, la perdua dels referents de l'esquer-

ra, el projecte europeu, la guerra del Golf Persic, les reptibliques extugoslaves...

13. En aquest sentit, hi ha un estudi de J. Perez Montaner on estableix com Ia questio nacional consti-

tueix un dels nexes aglutinadors que dona sentit unitari a la seva obra ,Introduccio- a I'antologia de Joan

FUSTER, Contra el nacionalisme espanyol (Barcelona, Curial, 1994, ps. 6-19). Josep Guia, per la seva part,

realitza on treball de recopilacio de les reiterades vindicacions de la Catalunya integral, nacional, completa

en els textos de Fuster (loan Fuster i la catalanitat dels valencians, ,Revista de Catalunya,, num. 76,

ps. 45-60).
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El dos blocs tematics que Molla no va poder ni encetar tenien corn a objectiu la

historia de la cultura, per un costat, i d'altra banda, la historia social de la llengua i

la situacio sociolinguistica actual."

Josep FERRER & Joan PUJADAS: Epistolari Joan Fuster - Vicenc Riera Llorca, Bar-

celona, Curial, 1993.

- Proleg i edicio de Joan FUSTER: Papers d'exili. Assaigs, polemiques i recensions

(1950-1967), Barcelona, Curial, 1995.

Hem d'acollir l'edicio de les epistoles que intercanviaren Joan Fuster i Vi-

cen4 Riera Llorca com una de les millors aportacions a l'estudi de la questi6 fus-

teriana. Ha estat una felic iniciativa, que presenta en brut materials d'una utilitat

palmaria per a la investigacio de la historia literaria i cultural catalanes. D'altra

banda, i com ha passat amb altres epistolaris, la seva publicacio 11 confereix un

valor artistic, mes enlla de ('original caracter de tramit comunicatiu que tenia en

un principi.

El cabal d'informacio i de noticies es immens. Josep Ferrer i Joan Pujadas

realitzen una optima func16 d'intermediaris que ha consistit a recopilar el corpus

i classificar-lo cronologicament a partir de les dates que hi ha als encapcalaments

de les epistoles. Pero a la fi, encara inclouen un plus d'informacio en forma de

notes que doten de referents moltes de les circumstancies sobreenteses pels dos

interlocutors. Tanca el volurn un index de noms i un sumari que permet trobar

el numero de pagina de cadascuna de les dues-centes una epistoles que el com-

ponen.

Sols per oferir un tast, recomanem la lectura d'una aguda aproximacio a les re-

lacions entre els escriptors valencians i els del Principat, amb el rerefons del model

de llengua literaria, corresponent al 25 de novembre del 1950 (ps. 73-78), o la res-

posta de Fuster a la franca curiositat de Riera Llorca per saber que passa amb els

valencianistes, el 4 d'agost del 1951 (ps. 28-132).

L'epistolari es pot llegir, fins i tot, en clau narrativa, corn el transcurs de les re-

lacions entre dos intellectuals avids de noun coneixements i d'interlocutors, com-

patriotes, que tinguessin alguna cosa que aportar. Tenen en comu les inquietude

literaries i nacionals, al principi conversen de forma compulsiva, saltant continua-

ment d'un terra a un altre. A poc a poc s'assosseguen les seves relacions, s'inter-

canvien llibres, reflexions, opinions, illusions i projectes.

Des del punt de vista de la historia literaria, podern accedir a les entranyes del

mon cultural catala a Valencia, a Barcelona i a 1'exili america; una llarg Ilista de per-

sonalitats desfilen per les seves pagines. De vegades assistim al proces d'elaborac16

14. Possiblement respon a aquesta frustracio el fet que Molla haja preparat , juntament amb Marisa

Bolta, una antologia d'Escrits sobre la llengua de Fuster (Valencia, Tandem, 1994), on repassen el seu ves-

sant de sociolinguista avant la lettre.
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i decantac16 de les obres de tots dos, que ens ajuden a situar-les en el conjunt de la
seva producc16.15

Pel que fa a I'analisi del discurs, aquests textos de Fuster componen un ex-
cellent camp de reflexi6 pragmalinguistica, on les marques de la func16 interaccio-
nal ocupen un espai tant o mes important que el reservat a la funci6 informativa.
No cal mes que fixar-nos en I'afluencia de marcadors discursius que donen
instruccions al receptor de tot tipus de funcions pragmaticodiscursives.

Com a curiositat, voldriem apuntar que a partir de la carta corresponent al 31
de desembre del 1959, Fuster opta per usar el paradigma verbal de 1'estandard ca-
tala, sense cap mediaci6 d'Edicions 62, editorial a la qua] sovint s'adjudica la deci-
si6 arbitraria d'emmotllar la llengua literaria de Fuster dins el model del catala
oriental.

D'altra banda, l'edici6 dels Textos d'exili to la virtut d'oferir a la nostra conside-
rac16 un conjunt d'articles fusterians de molt dificil acces. De fet, fins ara nomes
disposavem d'una selecc16 de Santi Cortes." Josep Ferrer i Joan Pujadas tornen a
elaborar una edici6 eminentment practica, tot donant la possibilitat de consulta i
de lectura segons tres itineraris diferents: un index que classifica els textos crono-
logicament (ps. 365-370), una distribuci6 per revistes (ps. 357-363), i I'estructura
generica que articula el Ilibre.

4. Articles

Enric BALAGUER: La doctrina d'un esceptic. Aproximacio als aforismes de Joan Fus-
ter, «Revista de Catalunyao, num. 74 (1993), ps. 111-123.

-Desfascinar i altres aspectes de la prosa aforistica de Joan Fuster, «Revista de Cata-
lunya,,, num. 76 (1993), ps. 131-142.

Aquests dos articles d'Enric Balaguer formen un tot on analitza l'escriptura
aforistica de Joan Fuster, pel fet que, segons ell, ha estat un vehicle permanent del
seu discurs. Es troben plens de suggeriments 1 apunten linies de recerca que han
tingut continuaci6, o si mes no han estat compartides per altres autors poste-
riorment.

Els aforismes constituirien una sintesi coherent 1 sistematica del pensament
fusteria, es a dir, que vindrien a ser una mena d'esquelets del seu discurs (1993a:
113-114). Balaguer els defineix pel seu model de prosa incisiva, que es basa en la
practica de la contenc16 expressiva. D'aquesta manera es com destaca I'agudesa o

15. Relacionat amb aquest proces, i pel que fa als aforismes: Xavier LLUNA FERRER, Els aforismes (se-
miinedits) de Joan Fuster, dins Miscel lania Germa Colon, pendent de publicacio.

16. Joan Fuster. Textos d'exili (Valencia, Generalitat Valenciana/Comissio per al Ve Centenari del
Descobriment d'America, 1991).



Ressertye± 453

la contundencia dels seus judicis, aixi com la seva formulac16 captivadora. I per
aixo, Fuster introdueix correctius que ajuden a suavitzar el to general asseveratiu

dels enunciats, com ara els casos en que reclama la provisionalitat del pensament.
En principi, Balaguer subratlla el caracter entre esceptic i nihilista dels aforis-

mes fusterians, que sembla que apunten contra tot (1993a: 120). Com diu ell -en
la linia d'Antoni Riera-, Fuster vol exercitar el lector contra els enganys dels dis-
cursos oficials sobre la realitat, contra les rutines, contra els idealismes i les pre-
tensions absolutes. El millor sera mantenir una actitud «desfascinanta, humanit-
zada, que a 1'hora de respondre a les preguntes essencials de l'home del nostre
temps mes que oferir un conjunt de certeses questioni les certeses vigents; d'aqui
prove, segons Balaguer, 1'6ptica dels aforismes, que s'enfronta amb el negatiu de
les coses (1993a: 120-123).

La soluci6 de recanvi que proposa Fuster es basa en el materialisme i en la de-
fensa de la mesura, pero sobretot es distingeix per una invitacio hedonista, que
comporta la ironia, el riure i una mirada plena de distanciament.

En darrer lloc, Balaguer adverteix en els aforismes un interes continuat pel
proces de recepcio. La seva estructura apunta cap a un discurs obert, que invita el
lector a convertir-se en coparticip de 1'escriptor; l'invita a fer una pausa i reflexio-
nar: "Es la tasca del lector repensar-los, desmuntar-los, articular o desarticular el
discurs de Fuster 1 crear el seu propi discurs» (1993b: 139).

Segons Balaguer, aspectes coin ara l'escepticisme, la doctrina del dubte o la
desmitificacio de 1'autor en pro del lector son una serie de caracteristiques que as-
socien Fuster a la filosofia postmoderna -connectant aixi, de nou, amb el treball
de Riera.

Llufs B. MESEGUER: Les idees literaries, dins AADD, Homenatge a Joan Fuster, Va-
lencia, Conselleria de Cultura/Consell Valencia de Cultura, 1994, ps. 193-215.

Els escrits de Meseguer" obren multiples vies a I'estudi de la complexa questio
fusteriana, des d'una perspectiva d'analisi literaria. El seu treball presenta una gran
densitat d'informacio, d'idees i de referencies, amb un procediment que sovint es
basa en la seva vasta enciclopedia personal.

Pel que fa al motiu de la nostra reflex16, Meseguer parteix de la tensi6 unitat-
diversitat que presideix l'obra de Fuster, la qual no preveu ni accepta fronteres en-
tre teoria i aplicacions. En bona logica haura d'haver-hi correlac16 entre el seu dis-
curs literari i les seves idees literaries; per tant, totes dues realitats s'haurien d'in-
vestigar de forma interdependent, i aixi es com procedeix Meseguer.

17. A part de Particle que presentem aqui:Joan Fuster, assagista, dins Antont FLRRANDO & Manuel PE-
REZ SALDANYA (eds.), Homenatge Universitari a Joan Fuster (Valencia, Servei de Publicacions Universitat
de Valencia, 1993), ps. 99-109; El Fuster literari, dins Carlos ROMERO & Rosend ARQUGS (eds.), La Cul-
tura catalana tra l'Untanesimo e it Barrocco (Atti del V Convegno dell'AISC, Venecia, mar4 1992) (Pa-
dova, Editoriale Programma, 1994), ps. 439-462.
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Primer destaca, com a punt de partida, la diversitat de lectures de Fuster, am-

plia i variada, desenganxada de la tradici6 esperable i plena d'afinitats intimes.

Despres se centra en el caracter de les seves idees literaries, que diu que es refe-

reixen a aspectes materials o metodologics, a la relaci6 literatura-societat i a la his-

toricitat de la literatura. Sobretot to present la relaci6 text-context, essent el "con-

text- un indicatiu de caracter historic, ideologic i national (p. 196). Pero hi ha

altres factors que defineixen la seva concepc16 de la literatura: entesa com a forma

de pensament (amb el protagonisme del distanciament), com a creadora de con-

ceptes per a la realitat, com a metode per defugir I'animalitat, al servei de valors

(sense deutes ideologies). Tot i aixo, per a ell, la perspectiva mes inquietant seria la

de la interrelaci6 entre vivencia social i vivencia personal de I'escriptura (p. 199).

En tercer Iloc, Meseguer estudia la poetica de Fuster. Segons ell, el seu nivell

de pensament retoric nomes pot tenir com a coreligionari Cartes Riba. Va incloure

propostes estetiques en els llibres de versos, pero no son suficients per obtenir cap

retorica a Pies (p. 201). Despres de 1'aband6 de la poesia, en els assaigs tambe va re-

flexionar sobre el fet poetic, tot apostant per la definici6 (amplificada) de Mara-

gall: -la poesia es un estat termic del llenguatge». Pero tambe va esmentar el com-

ponent «interjeccional» de la creaci6 poetica i el seu component musical (p. 203).

En general, segons Meseguer, Fuster opta per una retorica de la puresa i de la
intensitat, matisada per una dosi d'utilitat -social" -mes propera a la intel•ligencia

que no a la inspiraci6. Les seves opinions sobre la literatura juguen amb els con-

ceptes de contingut i de misteri, en correlac16 amb la dialectica entre utilitat i

autonomia de la creaci6 literaria. Fuster vindria a dir que els torrents literaris aca-

ben per articular-se sota l'imperi de I'emfasi en la forma o en el tons. I el fet es

que, segons Meseguer, el debat sobre la literarietat continua encara avui situat so-

bre aquest eix (p. 204).

Aitres aspectes que tracta Fuster, mes liminars dins el plantejament de les

idees literaries, serien la relaci6 entre la literatura i la llengua, la historia de la Ilen-

gua literaria o la dualitat cultura tradicional / cultura escrita.

Meseguer reserva uns paragrafs a les anotacions sobre la critica de Fuster,° pet

que to d'« higienic delimitador de la posici6 i la funci6 de la critica» (p. 206). Per a

ell, es tracta d'una labor central en la cadena de sentit que neix en 1'escriptura i cul-

mina en una utilitat linguisticonacional. A mes, atenent a la seva propia experien-

18. En aquesta linia, tambe hi ha el recent treball de Jordi SuII s, La critica literdria deJoan Fuster, dins

Ntiria PERPINYA (ed.) Lectures al quadrat. Les arts critiques de J. Molas, J. M. Castellet, J. Triadu i J. Fuster-

(Lleida, Universitat de Lleida/Pages editors, 1995), ps. 185-247. Suits analitza la produccio critica de Fus-

ter, la literaria juntament amb l'artistica, per decades i a traves del model d'algun dels actors de qui parla:

Agustf Bartra, Clementina Arderiu, Joan Maragall, Caries Riba, Ausias March, Salvat-Papasseit, Espriu ,

Josep Pla. Suits aposta per una vinculacio de Fuster a t'estiiistica; d'aqui partiria la seva inctinacio pets en-

focaments de caracter psicologista que subratllen el valor de testimoni huma de t'obra literaria. Segons

Suits, a mes, Fuster no utititzaria cap utittatge concret per a l'anatisi discursiva, sing que es deixaria guiar

per la intuicio, derivada de la lectura.
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cia, afirma que no es poden evitar els judicis de valor i els dictamens ideologies, i

que per tal d'aproximar-se e la globalitat del sentit de 1'obra s'ba d'optar per

1'eclecticisme. Sense oblidar el fet que Fusser sempre ha presses atencio a la recep-

cio com a part fonamental d'una concepciG global de la literature.

En darrer Iloc, la definicio de la seva escriptura, rant com els posicionaments

davant del mon literari, son viers des de 1'autenticitat de 1'opinio personal, de 1'in-

dividu com a usuari. Aqui hem de situar el seu rebuig de la institucio literaria tra-

di^ional i la reivindicacio d'una modernitat que oscil•la entre la axerrameca exis-

tencialista», un «surrealisme retardat i modio>, la «poesia pura» i «la cosa

-social-, mal entesa» (p. 208). Segons Meseguer, la ubicecio de Fusser respecte a

la literature catalana to punts de contacte amb aquesta «presa de posicio davant els

fenomens estetics de la modernitat europea», que use «per "pressionar" sobre el

resclosit ambient dels criteris critics catalans» (p. 210).

Pero Meseguer aporta mes attitude critiques de Fuster, mostres fefaents d'un

pensament literari conscient i organitzet, com es el cas de ('engagement. Els propo-

sits pragmatics i engages el Porten a refusar tot allo que no impliqui compromis, es

a dir, l'escapisme, la banalitat o ('excessive prosaitzacio. A l'altre pol del compro-

mis es trobarien el desengany existential i la desqualificacio dels dogmes, a pertir

dels quals cal interpreter, per exemple, 1'analisi de lee vicissitude dels intellectuals

davant el comunisme. Pero tambe calia abordar questions com els efectes de l'apa-

ricio de la societal de masses en relacio a la literature.

Meseguer elabora una mena d'indexs de I'escriptor, al Diccionari per a ociosos,

que li aprofitaven per autodefinir-se dins un torrent de compromis social. Aixi

mateix, situa en aquest apartat lee definitions epigramatiques d'alguns autors, sota

formes de caricature o d'antonomasia (p. 213), que pertenyen a la seva particular

recerca de referents i al rebuig d'opcions ideologiques contraries.

A la fi, Meseguer insisteix en la «dialectica entre la teoria i la praxi vital» que hi

ha al fons del pensament literari de Fuster, un debar que incorpora «la unitat i la

diversitat de la seua obra», «les preses de posicio i lee previsions de futur», «1'euro-

peisme i el catalanisme necessaris», «I'existencialisme i el realisme social», «la utili-

tat i I'autonomia de la literatura» (p. 214)...

Xavier FERRE: Aportacio de Joan Fusser al pensament social: de 1'estructura al sub-

jecte de la realitat national , «Kcvista de Catalunya», num. 87 (1994), ps. l 1-33.

La visio que prep cos en aquest treball es la d'un «Fuster socioleg», a partir

d'una de lee poques convictions -o si voleu, apriorismes-, que s'hi reconeix:

«No tint altra autoritat que aquesta: la d'haver-me apassionat fins a 1'obsessio per

la vide i el desti del meu poble. Potser es Tunica passio noble que reconec en mi»

(p. 12). Ferre base bona part de lee seves reflexions en 1'an3lisi i Ies repercussions

de Nosaltres els valencians.

Entre la segona meitat dell anys cinquanta i la decade dels seixanta es va pro-
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duir un moviment amb preocupacions nacionalitaries al voltant d'una serie de nu-

clis politics. Ferre relaciona aquest context amb les primeres linies d'investigacio

minimalistes que s'inscriuen en una «ciencia social nacional» caracteritzada per un

impuls de reflexions sobre el nostre col•lectiu social. D'entrada, els teorics o assa-

gistes s'havien d'implicar irremissiblement en I'« assumpcio d'una realitat de con-

junt cultural (nacional)» per donar sentit a la seva cohesio o desarticulacio (p. 15).

Segons Ferre, Fuster va tenir un especial protagonisme en aquesta dinamica

que informava una aconsciencia sociologica de la realitat,,. El seu humanisme

compromes el va conduir a pensar en la societat valenciana en termes dinamics 1 de

dialectica social. Les seves analisis, fetes amb voluntat d'introspeccio col•lectiva,

mostren que els valencians formen una comunitat definida, dins un espai global

catala. A mes, per a ell, 1'explicaci6 d'aquest medi sociocultural, del seu entramat

historic, no podia mes que crear consciencia 1, en consegiiencia, despertar a l'accio

trans formadora.'5

El cas es que el mart de 1'assaig fusteria va propiciar una nova lectura social,

economica i politica de la realitat valenciana (i dels Paisos Catalans), dins 1 fora de

la Universitat,2 ' que comportava construccio del que anomena usubjecte de la rea-

litat nacional- (p. 17).

Per a Ferre, la confluencia de les tasques d'historiador i de socioleg li serveix,

en principi, per realitzar una investigacio comprensiva dels condicionaments (els

origens histories i el proces) que van conduir una societat, la valenciana, a no tenir

una imatge propia ni una formacio historica, a menys que no depengues d'una

smistificacio» d'estereotips deformadors. Per tant, calla bandejar tot allo que -em-

mascara- la realitat, per obtenir un diagnostic adient (p. 19). El seu assaig posa en

joc tambe una dimensio de psicologia col•lectiva. Aixi mateix, aplica una dialectica

-d'arrel marxista- de les classes superiors i el poble per comprendre fenomens

com el proces de conquesta de l'antic regne o el proces de castellanitzacio entre les

elits als ss. XVI i XVII (p. 21).

Aquesta lectura del fet nacional com a fet social l'emmarca en una reflexio ac-

tualitzada. Fuster va mes enlla del Vicens Vives de Noticia de Catalunya, pel fet

que planteja la necessitat d'una «concepcio nacional integral» corn a factor cohe-

sionador del grup huma catala.

La identificacio entre cultura-poble-nacio-Ilengua esdeve el mare que dona una

identitat de pertinenga diferencial a un poble unit. Pero, corn en el cas de I'adopcio

del coronim unitari, catala, tot depen d'un proces que inicia a Nosaltres els valen-

cians en el poble valencia, amb la critica de la seva dependencia i submissio envers

1'estat.

En darrer lloc, Ferre es planteja l'impuls que Fuster atribueix a Ia consciencia

19. Amb un fort component sociolinguistic (p. 17).

20. Caldria estudiar tambe les repercussions que va tenir la seva linia de treball en I'ambit dels estudis

sociohistorics espanyols (segons una apreciacio verbal del professor Ferran Garcia).
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de comunitat en el proces de desenvolupament economic. Pero en definitiva, per a
ell, la maxima aportacio de Fuster va ser «pensar-nos en el decurs de la nostra co-
munitat nacional'> (p. 32).

XAVIER LLUNA FERRER

Bibliografia espriuana recent. Estudis i aproximacions

Havent-se complert el dese aniversari de la mort de Salvador Espriu, el curs
dels estudis sobre la seva obra i el seu pensament ha anat adquirint cada vegada un
cabal mes dens. Fer-ne el seguiment dia a dia demana ja una inversio de temps de
veritable luxe. Exposarem tot seguit una visio panoramica dels assajos apareguts

aquests ultims anys, que voldria ser util per a una posada a] dia rapida en els aven-

4os sobre el coneixement de I'autor.

Potser la literaturitzacio d'un context historic convuls, la seva erudicio, ]a iro-

nia, la concepcio ciclica de la creacio son el que converteix l'obra d'Espriu en una
xarxa d'estructura tan complexa. En tot cas, la literatura d'Espriu serpenteja entre
personatges que oscil len entre el mite i el titella, i la recerca del seu sentit demana

un gran esforc d'identificacio de referents.

Aixo explica la diversitat dels enfocaments que presideix les propostes de lec-

tura dels grans nusos gordians de la seva obra. Els estudis que han aparegut d'enca
del 1992 continuen les directrius predominants al final dels anys vuitanta. La ma-
joria dels investigadors que esmentarem tenen treballs anteriors del maxim inte-
res, que no citarem perque ja apareixen acuradament ressenyats en el cinque' nu-
mero d'aquesta revista.'

Escau de comencar pels estudis de conjunt. La fita mes rellevant la devem a
Rosa M. Delor amb el treball Salvador Espriu, els anys d'aprenentatge. 1929-1943.2
Es tracta d'un extens estudi de caracter interpretatlu de les obres escrites en
aquest interval, que no oblida les sever connexions amb la resta d'obra de l'autor.

La recerca s'exposa per ordre cronologic i la documentacio es profusa. Per
dir-ho amb poques paraules, el que es proposa Delor es reconstruir el proces d'es-
criptura i el pensament literari de l'autor a partir d'un valuos munt de dades bio-
grafiques i historiques que ha reunit.

Per al metode de reconstruccio, parteix de la base que Espriu captura la realitat
inimediata, no sols personal, sing tambe sociohistorica, i l'estructura segons una
sistematitzacio oculta, de f1l1aci6 cabalistica i al servei de l'al•legoria. Delor

1. Eduard JUANMARTI I GENERES, Bibliografia espriuana recent dins Llengua i Literatura .>, ntim. 5,
(1992-1993), ps. 596-601.

2. Rosa M. DELOR I MUNS, Salvador Espriu, els anys d'aprenentatge . 1929-1943 ( Barcelona , Editions

62, 1993; 'Estudis i Documents .., num. 47).
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d6na una llico de sagacitat en demostrar com Espriu aprofita sempre les lectures

puntuals que to entre mans o fins i tot la pura anecdota al seu entorn per crear lite-

ratura.

El seu treball es coherent i aplana la lectura de molts fragments fins ara conflic-

tius. Ara be, hi ha una reeurrencia a I'enigmistica no sempre prou justificada i al-

gunes deductions rellevants s'extreuen de converses i impressions de testimonis

que no deixen de ser subjectives, de manera que el terreny concedit a la hipotesi es

agosaradament gran.

Les aportacions rellevants son, pero, incomptables. Per fer-ne cinc centims,

direm que Delor descobreix un jove Espriu provocador, descontent amb la critica,

antiribia, platonista, imbuit de cabalistica, rotundament critic amb tots els bandols

en la confrontacio civil i sempre allegoric i enigmatic.

En un assaig ben diferent, Joan Prats i Sobrepere fa a Salvador Espriu, missatge

personal' una exposicio a manera de sintesi dels grans temes de I'obra espriuana.

Prats i Sobrepere descriu els conceptes de Sepharad, Sinera, la mort, Salom, el la-

berint, el caminant, el mon com a teatre, etc., a partir de I'obra de creac16, frag-

ments d'entrevistes i correspondencia del mateix Espriu. El resultat es un perfil de

l'autor no gens monolitic, que pot ser d'una gran ajuda per iniciar-se en la seva lec-

tura o be per arrodonir-ne una visi6 global completa i rapida.

Encara que no es tracti estrictament d'un estudi literari, val la pena citar el lIi-

bre Salvador Espriu i Sinera,' on Cartes Mora dissenva una ruta literaria sobre 1'A-

renys de Salvador Espriu. El Ilibre conte dos itineraris, I'interes dels quals es va ex-

plicant amb dades historiques exhaustives 1 citations de fragments espriuans que

hi venen a tomb. L'unica pega, perque el llibre es una delIcia -inclou fotogra-

fies-, es que no se n'assenyalen les referencies bibliografiques. En tot cas, el pro-

leg adverteix que aquest Ilibre esta concebut per a gaudi del gran public i com a

instrument per a professors que treballin en el marc de la Reforma Educativa, ja

que el seguiment de les seves propostes pot abracar entre les 20 i 30 unitats didac-

tiques que comprenen els credits. Per aixo inclou activitats culturals complemen-

taries, propostes didactiques, un registre de personatges i testimonis, i dos

planols.

Entrem en el bloc de treballs publicats sobre questions especifiques. M. Isabel

Pijoan i Picas continua la dedicacio a la mitocritica amb Viatge per l'imaginari de

l'obra de Salvador Espriu.5 El Ilibre aplega tres estudis sobre el vessant uric ja edi-

tats anteriorment, pero to I'avantatge d'afegir-hi dos capitols d'orientacio pedago-

gica sobre el metode de I'hermeneutica simbolica.

3. Joan PRATS I SOBREITRE, Salvador Espriu, missatge personal (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de

Montserrat, 1992; ' Biblioteca Serra d'Orn, num. 111).

4. Cartes MORA, Salvador Espriu i Sinera (Argentona, L'Aixernador Editions, 1992; -Els Escriptors i

el Pais,, num. 2).

5. M. Isabel PIJOAN I PICAS, Viatge per l'imaginari de l'obra de Salvador Espriu (Barcelona, Publica-

tions de I'Abadia de Montserrat, 1995; -Biblioteca Serra d'Or", num. 153).
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Pijoan explica de forma clara i esquematica en que consisteixen l'analisi antro-

pologica de l'imaginari, la poetica de l'imaginari i la mitocritica. Tot seguit pre-

senta I'aplicacio del metode en sengles estudis sobre el Llibre de Sinera, Cementiri

de Sinera (inclos a Salvador Espriu o els itineraris de lapoesia del 1991) 1 el mite del

paradis en el title liric complet. Tots tres assajos son reedicions amb esmenes.

A tall d'il•lustracio, en farem una sintesi brevissima. Cementiri de Sinera es un

llibre iniciatic, que desenvolupa un viatge amb 3 itineraris, en el qual 1'autor -he-

rot, segons el regim de I'antitesi- s'encara amb el temps 1 la mort. Els tres itinera-

ris son tres processor d'acceptacio del temps, de totalitzacio de la mort i de conse-

cuc16 de la perdurabilitat en la mort respectivament.

El Llibre de Sinera presenta una doble resposta al tema de la finitud humana, de

fugida 1 evasio del temps i la mort o be d'acceptacio 1 superac16. El capitol dedicat

al mite del paradis analitza la seva significacio diversa i n'identifica els simbols es-

priuans.

Per a qui no estigui familiaritzat amb els estudis sobre l'imaginari aplicats a la

literatura -de lectura sovint ardua-, aquest darrer volum d'Isabel Pijoan es un

bon titol per iniciar-s'hi. S'ha de dir que la mitocritica, d'encunyacio francesa, to

pocs adeptes en les nostres universitats. La viabilitat d'un metode hermetic com

aquest en una obra que es d'una banda, filla de l'erudicio, 1 de l'altra, un dialeg

constant amb l'entorn historic i que, per tant, crea interseccions amb l'imaginari

col•lectiu, es una questio prou espinosa.

De la mateixa autora, pero deixant a banda I'imaginari, un article resum d'una

conferencia pronunciada el 1993 a la Universitat de Barcelona: -El mon jueu de

Sepharad a ('obra de Salvador Espriu» < es un text idoni per copsar ]'influx global de

la tradicio jueva en Espriu. L'autora destaca el pes de la cabalistica en el pensament

espriua, sobretot en la concepcio del mon i de la divinitat, que relaciona amb la

teologia negativa; el recurs al paral•lelisme historic entre Israel 1 Catalunya, i 1'6s

de simbologia de la cultura jueva en el Ilenguatge literari. La part dedicada a Sepha-

rad suggercix la lectura de La pell de brae com una condensac16 de la ideologia es-

priuana sobre Espanya 1 el seu temps en resposta a postulate orteguians.

Josep Grau 1 Colell reuneix en Invitacio a la poesia de Salvador Espriu' quatre

comentaris de text redactats entre 1968 i 1981. El seu metode es 1'analisi descripti-

va-interpretativa. Les obres comentades son: el poema « Rispa» (de Les cantons

d'Ariadna), del qual Grau destaca la dimensio historica que comporta la presencia

latent del mite d'Antigona; Cementiri de Sinera, per al qual proposa una lectura

.de caire solidari 1 no solament individual-, atenta, pel que fa a I'acceptacio de la

mort, a <connotacions humanisticocristianes»; Setmana Santa, on enfoca des de la

6. M. Isabel PIJOAN I PICAS, El monjueu de Sepharad, -Anuario de Filologia, E. Estudios hebreos y ara-

meos.., num. 16 (3) CSIC; (1993), ps. 133-143.

7. Josep GRAD I COLELL, Invitacio a la poesia de Salvador Esprzu (Barcelona, Editorial Claret, 1992;

<<Els Daus", num. 114).
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teoria de la recepcio a la reelaboracio de la historia de 1'Evangeli per a fer una doble
reflexio existencial i sociopolitica; i Formes i paraules, en que proposa Ilegir una
metafisica de les formes basada en una dialectica caos-ordre que es pot trobar
exemplificada en la situacio historica.

Un tema temptador com les relacions entre Espriu i el seu company de genera-
c16 Bartomeu Rossello-Porcel es objecte de dos treballs molt diferents. Rosa M.
Delor a La mort com a intercanvi simbolic. Bartomeu Rossello-Porcel i Salvador Es-
priu: dialeg intertextual (1934-1984)' amplia els coneixements biografics del poeta
mallorqui 1 aprofundeix el dialeg poetic entre els amics previ al seu distanciament
personal. Dedica una part a desgranar la lectura que va fer Espriu de la postuma Imi-
tacio delfoc, recepcio que rastreja emparant la seva interpretacio una vegada mes en
('intent de reconstruir el proces de creacio. La darrera part del llibre, potser la mes
especulativa, estudia el Rossello-mite com a instrument per a la reflexio sobre els
grans temes espriuans, la mort 1 el temps, especialment a 1'entorn de Les bores.

M. Isabel Pijoan, de nou sota el guiatge de I'hermeneutica de l'imaginari, assaja
una interpretacio dels 17 poemes de Les bores 1, en el llibre Salvador Espriu i Bar-
tomeu Rossello-Porcel. En llunyanies defoc i de Hum.' Hi analitza com tracta Espriu
el terra de la mort arran de la desaparicio de Rossello-P<Orcel, i detecta una escrip-
tura de la revolta determinada pet regim de l'antitesi . En els 17 poemes Pijoan hi
traca dos itineraris, un de befus i un altre de revolta contra la mort, a ]a fi dels quals
la poesia esdeve l'instrument conciliador entre el mon dels vius i el dels morts. Es
interessant com un nivell de lectura complementari.

Fem un gir radical. M. Pau Cornado es autora de Particle Algunes reflexions so-
bre els personatges femenins de Salvador Espriu,' on deixa constancia de la visio ne-
gativa de la dona en la seva faceta social 1 en les seves relacions amb els homes, dins
la poesia d'Espriu. En la narrativa, la naturalesa femenina es diversifica 1 varia de la
imatge positiva d'algunes heroines d'Israel, fins a la dona mesquina 1 grotesca di-
buixada amb sarcasme, passant per la figura perniciosa de perfil tragic. Cornado
reflexiona sobre la f1l1ac16 judaica de la virtual misoginia espriuana, tema en tot cas
poc aprofundit per ara.

Per acabar, Salvador Espriu: algunes cartes i estudis sobre la seva obra" reuneix
(a tall d'homenatge) tres breus reculls de correspondencia amb Lluis Alpera, M.
Angels Anglada, Cartes Riba 1 Clementina Arderiu (en el cas d'aquests ultims edi-

8. Rosa M. Du oK I MUNS, La mon com a intercanvi simbolic. Bartomeu Rossello-Porcel i Salvador Es-
priu: dialeg intertextual (1934-1984) (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1993; -Biblio-
teca Serra d'Or-, num. 127).

9. M. Isabel PIJOAN I PICAS, Salvador Espriu i Bartomeu Rossello-Porcel. En llunyanies de foc i de Ilum
(Barcelona, Publications de I'Abadia de Montserrat, 1992; ,Biblioteca Serra d'Or ntim. 115).

10. M. Pau CORNADO, Algunes reflexions sobre els personatges femenins de Salvador Espriu, dins -Serra
d'Or , num. 385, (gener 1992) ps. 57-59.

11. DDAA: Salvador Espriu: algunes cartes i estudis sobre la seva obra. £dicio en homenatge als 10 anys
de la seva mart (Barcelona, Publications de I'Abadia de Montserrat, 1995; -Biblioteca Serra d'Or», n6m.
151).



Ressenyes 461

tada per Delor amb un seguit de reflexions molt interessants sobre la relaci6 amb

Riba), i vuit estudis d'aspectes diversos. Ens aturarem en els que aporten mes no-

vetats.

Denise Boyer a -Les tankes espriuenques" analitza els recursos espriuans en el

conreu de l'estrofa japonesa i la seva vinculacio amb Pus que en va fer Caries Riba.

L'estudi excellent de Gabriella Gavagnin i Victor Martinez-Gil a -Laia o la

tensio entre el conflicte psicologic i 1'espectacle grotesc» (son els responsables de

l'edicio critica de la novella) demostra com la intertextualitat va imposar a I'autor

modulations en els registres linguistics en les revisions successives, i ressegueix

els intents d'equilibrar la multiplicitat de discursos (psicologic, mimetic i grotesc)

que fan conviure personatges de perfil tragic i titellesc.

Francesc Reina Gonzalez signa un interessant document historiografic sobre

«La critica de I'obra de Salvador Espriu a "Destino" (1937-1980)». L'autor revela

que el reconeixement politic i institutional es tarda, que cal esperar fins a la critica

dels anys seixanta perque es presenti I'obra d'Espriu dins la historia de la litera-

ture, i que la parcialitat i la provisionalitat de la seva presencia a ,Destino,, son de-

gudes en part a la fluctuac16 de les relations entre la revista i l'aparell oficial. Dona

informacio bibliografica abundant i sistematitzada.

Les aportacions de « Itineraris del jo Brit en Final del laberint", de Josep Grau i

Colell, i -Fonts antigues i modernes de Les roques i el mar, el blau-, d'Isabel Tu-

rull, son tambe remarcables.

La resta d'articles: ,Primera historia d'Esther: la infantesa revisitada" (Mathilde

Bensoussan) i -La fidelitat als origens de Salvador Fspriu» (Antoni Prats) tenen

interes com a textos d'homenatge a la persona. ,Salvador Espriu: hel•lenisme i mo-

dernitat" d'Isabel Pijoan ens ha semblat mancat del rigor exquisit que requereix el

tema de la petja de la filosofia hel•lenistica en Espriu.

MARTA PRATS GELI

MAS I VIVES, Joan: Josep de Togores i Sanglada. Comte d'Aiamans (1767-1831).

Biografia d'un il•lustrat liberal, Barcelona, Universitat de les Illes Balears/Pu-

blicacions de I'Abadia de Montserrat, 1994 (-Biblioteca Miquel dels Sants Oli-

ver-, num. 1).

TOGORES I SANGLADA, Josep de, COMTE D'AIAMANS: Poesies. MAS I VIVES, Joan:

Introduccio i edicio». Curial Edicions Catalan es/Publications de l'Abadia de

Montserrat, 1995 (-Textos i Estudis de Cultura Catalana», num. 40).

MAS I VIVES Joan: Josep de Togores i la Ilengua catalana, «Llengua & Literatura",

num. 6 (Barcelona 1995), ps. 7-41.

Amb aquest conjunt de treballs centrats entorn de la figura del nove comte

d'Aiarnans, Josep de Togores, Joan Mas torna a fer una aportac16 fonamental al
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coneixement de la Mallorca de finals del xviii i comencaments del XIX, amb una
atenci6 primordial pel que fa a la situaci6 cultural del moment. Encara que, com
diu el mateix Mas, queden molts aspectes concrets de l'actuac16 de Togores per
aprofundir, el cert es que aquest personatge compta des d'ara amb una biografia
impecable -punt de partida imprescindible per a qualsevol aproximaci6 poste-
rior- i amb dos dels molts vessants de la seva activitat analitzats amb tota profun-
ditat, aquells que fan referencia a la seva postura davant la llengua catalana i, sobre-
tot, la seva dedicaci6 poetica.

Mas ha treballat basicament amb una copiosa documentaci6 de primera ma,
fins ara no utilitzada i de la qua] ha extret una muni6 impressionant d'informaci6;
tanmateix, ha preferit -molt encertadament a parer meu- no fer una extensa mo-
nografia global, sin6 dividir el resultat de la seva recerca en dos tipus de treballs di-
ferents.

Aixi, tenim en primer lloc, l'estudi biografic de Josep de Togores. El mateix ti-
tol del llibre ja deixa clara la voluntat de l'obra, presentar una «biografia», sense en-
trar ara en 1'analisi concreta de les sever moltes activitats. Una biografia que, se-
gons l'autor, to importancia no nomes per ella mateixa sin6 perque, a traves d'una
de les personalitats tries representatives de la cruilla ideologica en que es trobava
Mallorca, podem coneixer una epoca de grans transformacions. Ara be, Mas es
preocupa sempre d'emmarcar el personatge, ens presenta els organismes dirigents
de la vida economica i politica mallorquina en els quals Togores desplega la seva
activitat (sobretot la Societat Economica del Pais i l'Ajuntament de Palma), pero
el que aconsegueix dibuixar millor es, sense cap mena de dubte, el personatge ma-
teix. El fet de treballar sobretot amb material personal de Togores, en el qual
aquest, tan afeccionat a escriure, s'expressa tan directament (cartes, escrits de jus-
tificaci6...) fa que la seva actuaci6 publica sigui sempre contrastada amb la motiva-
ci6 personal i que, sovint, aquesta passi a ocupar un primer pla. Nomes d'aquesta
manera podriem aconseguir entendre un personatge que, donada la seva mentalitat
i 1'epoca en que li toca viure, se'ns presenta sempre ple d'ambiguitats.

Ens trobem aixi amb un representant del Vell Ordre que, en uns moments en
que la seva classe, i molt especialment ell mateix, van encara prosperant, es mostra
apassionat per 1'estudi cientific i literati, reformista il•lustrat -no nomes de pa-
raula, sin6 amb actuacions particulars concretes, com per exemple les reformes
agricoles de les sever possessions-, convencut que els nous corrents de pensa-
ment poden servir per renovar les velles estructures politiques i socials. Aquest
encert en la utilitzaci6 dels aspectes mes estrictament personals per entendre 1'ac-
tuaci6 del personatge i situar-lo be en la seva societat es posa ben de manifest en
I'atenci6 dedicada a la questi6 dels amors i matrimoni de Togores amb una Bona
d'extracc16 social baixa, que Mas ens presenta com a paradigmatica de la seva
forma d'actuar: segueix els seus sentiments i no el model social imposat, pero
-sense renunciar a res i maniobrant sempre a partir de les possibilitats que les ins-
titucions d'aquesta societat li ofereix».
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Respecte a la seva actuaci6 politica concreta, es molt interessant I'analisi del

seu paper -molt actiu- durant la primera part de la Guerra del Frances, tant des

del si de la junta Central, com des dels carrecs politics ocupats a Mallorca. Una

experiencia politica, pero, que acaba amb un desengany final perque alto que ell i

homes com ell -Jovellanos, per exemple- proposaven es veu ampliament supe-

rat pels elements mes avancats ideologicament.

Amb aixo arribariem a un altre punt d'interes, el de la definicid ideologica del

comte. De fet, el Ilarg titol de l'obra inclou ja una definicid precisa: «il•lustrat li-

beral-. Definicid, pero, que ve molt matisada al llarg del text. Perque, si be el seu

caracter d'il•lustrat hi es sempre ben demostrat, el seu component liberal pre-

senta molter mes vacil•lacions. Les contradictions s'estableixen entre 1'esperit li-

beral que Mas detecta en els escrits privats del comte i el que es realment la seva

actuaci6 publica. Tanmateix, Mas acaba reivindicant el liberalisme sinter de To-

gores, pero sempre dintre de les regles del jot de 1'Antic Regim: <aeforma si,

pero sense desmuntar l'edifici».

Amb una voluntat mes exhaustiva, Joan Mas ens acosta a dos aspectes -inte-

ressantissims per a la historia literaria i cultural- concrets de Togores: ]a seva

producci6 poetica i la seva relaci6 amb la llengua catalana.

Respecte al primer, Mas ens presenta una acurada edici6 critica de 1'amplia

producci6 poetica en catala de Josep de Togores, precedida d'una extensa intro-

ducci6. Per valorar la importancia del conjunt hem de pensar nomes en el nom-

bre de poemes -223- i el que aixo significa com a volum de creaci6 en uns mo-

ments de suposat «buit» literati en catala. I si, a mes, tenim en compte la

importancia intrinseca de molts d'aquests poemes, que responen a una perfecta

assimilacid dels models literaris del moment, no podem menys que subscriure

-compartint tambe la seva justa euforia- les paraules de Mas quan afirma que

es cada vegada mes absurd «considerar el primer terc del segle xix com un pe-

riode culturalment desertic, nomes interessant pel que avanca respecte a alto que

vindra despres, Romanticisme i Renaixenca».

L'estudi introductori analitza des de tots els punts de vista -motivations, in-

fluencies, tematica- aquesta creaci6 poetica. Jo ara nomes voldria destacar-ne

dos aspectes. Per una Banda, em sembla molt interessant 1'analisi que fa Mas so-

bre la suposada influencia de la poesia dels glosadors en l'obra de Togores. En

aquest sentit, descarta la identificacid de la poesia d'aquest amb la dels glosadors,

i per tant la simple influencia directa, fruit dels contactes amb ]a pagesia en les

seves Ilargues estades a les seves propietats, encara que aixo, evidentment, tambe

ho pogues afavorir. Togores es sobretot un home de cultura, pero que tria unes

determinades options estetiques; i aixi, mentre rebutja sistematicament els pos-

tulate neoclassics, conrea una poesia de volgut -to menor» que s'identifica -amb

les matisacions que calguin- amb els principis del Rococo. I sera precisament

aquesta influencia cultural la que afavorira la seva capacitat per «escoltar» i valo-

rar la poesia dels glosadors. I d'aqui, aquesta tan interessant combinacid entre



464 Llengua &. Literatura, 7. 1996

unes influencies de literatura culta -Boileau i Cadalso, basicament- i de litera-
tura popular.

L'altre punt a destacar es la utilitzacio exclusiva del catala en la seva poesia.
He assenyalat ja la importancia essencial del conjunt -per volum, per qualitat i
pel que significa d'incorporac16 de models culturals del moment en el pano-
rama literari catala- pero crec que per valorar el que suposa aquest us de la
Llengua hem de tenir en compte les motivacions que duen Togores a la poesia:
segons Mas, aquestes son 1'express16 de sentiments, en els poemes amorosos
dedicats a la seva dona; 1'estricte divertiment, en poemes d'intercanvi epistolar,
amb amics o amb el seu germa; com a mitja de aterapia,, en moments depres-
sius i com a eina d'estudi: en aquests dos ultims casos, dirigides, per dir-ho
aixi, a si mateix. Es a dir, la poesia de Togores va sempre dirigida a un public
-si podem anomenar-lo aixi- molt minoritari i quasi sempre to un us exclusi-
vament privat. No sembla, per tant, desencaminat, relacionar l'us del catala amb
el fet de la aprivacitat- d'aquesta poesia. Una poesia mai escrita per ser publi-
cada ni per ser Ilegida en public, i que pot expressar-se, per tant, en la Llengua
propia de la intimitat.

Les aportacions de l'ultim treball, centrat precisament entorn de la relacio
de Togores amb la Llengua, crec que poden confirmar aquesta idea. Queda ben
patent la real estima d'aquest per la seva Llengua, que utilitza -ho acabem de
dir- en tota la seva obra poetica, pero practicament mai en la seva prosa, Si ex-
ceptuam algunes cartes personals. En fa una apologia i denuncia les situacions
que contribueixen a degradar-la, pero en les seves actuacions en el si de la So-
cietat Economica d'Amics del Pais -reguladora de l'ensenyament primari a Ma-
llorca- no presenta mai batalla per evitar la castellanitzacio de l'ensenyament.
En aquest sentit Mas ens recorda ales pressions que actuaven sobre un home
com Togores», i tambe que aquest sempre esta de part de la legislacio'vigent,
pero que al mateix temps fa el que pot per protegir la Llengua propia. Es a dir
-podia lamentar que I'estat de cosec, en general, fos aquell i no un altre, sense
creure possible d'enfrontar-s'hi directament>.

Togores, pero, tambe estudia la Llengua amb una profunditat molt poc usual
en aquell moment. Es molt interessant I'apartat dedicat a la seva reflexio grama-
tical, que Mas analitza detalladament. I diria que l'interes radica en un doble as-
pecte: per al coneixement de les opcions ortografiques, morfosintactiques i lexi-
ques de Togores, d'una gran importancia per a I'estudi de la historia de la Llengua
donada precisament 1'epoca en que es produeixen. Pero tambe perque ens per-
met d'arrodonir encara mes la visio del personatge: aquestes reflexions gramati-
cals -inclosa la ja coneguda relacio amb Febrer i Cardona.- fetes amb tota se-
riositat (un detail nomes: copia tot un poema de Guillem Roca i Seguf -les
conflictives relacions entre ells dos son on altre aspecte analitzat per Mas en
aquests treballs- tornant-lo a repetir, vers a vers, seguint el seu propi criteri or-
tografic), son paral•leles a la seriositat amb que treballa la seva poesia, corregida 1
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retocada copiosament. I aixo, malgrat l'us privat que en fara, d'una i altra. I paral-

leles tambe a tantes altres formes d'actuar del comte, exposades en la seva biografia.

Josep de Togores, comte d'Aiamans, gracies a aquests tres estudis, ens es ja un

personatge proper i conegut. Un personatge apassionant precisament per la seva

mateixa complexitat, <atrapat,, en la seva epoca, com diu Mas, o potser simple-

ment ben -instal-fat,, en aquesta epoca. Pero apassionant, tanmateix.

Hem d'agrair, per tant, a Joan Mas el seu gran esforc de recerca i la seva capaci-

tat per presentar-nos-en d'una forma tan engrescadora el resultat. I hem d'esperar,

tambe, que els molts aspectes de 1'actuaci6 de Togores que queden encara per es-

tudiar trobin aviat algu que s'hi encari.

MARGALIDA To'v1As

De traduccions i literatura medievals

WITTLIN, Curt: De la traduccio literal a la creac16 literaria, Barcelona - Valencia,

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de I'Abadia de

Montserrat , 1995 (,,Biblioteca Sanchis Guarner,,, 34).

WITI'LIN, Curt ( ed. 1 intr .): Eusebi-Agusti-Ciril, Tres epistoler sobre la vida i transit

del glorios Sant Jeroni, Barcelona , Curial Edicions Catalanes / Publications de

l'Abadia de Montserrat , 1995 («Textos i estudis de cultura catalana,,, 41).

El numero 34 de la col•leccio «Biblioteca Sanchis Guarneri" conte una seleccio

de treballs del professor canadenc Curt Wittlin, expert coneixedor de les traduc-

cions romaniques medievals 1, en concret, dels nostres autors i traductors classics.

No es debades, doncs, que Albert Hauf, prologuista de I'aplec, manifeste que cal

«fixar l'atencio en una fita pacffica que d'altres tambe qualificaran d'igualment ab-

surda i que to tambe el seu punt d'heroisme, com ara la d'una vida academica de

treball metodic i rigoros'. El volum, per la seua propia naturalesa, aporta ben pot

material nou, perque la major part de les pagines ja les coneixfem editades a revis-

tes especialitzades i sols tres articles presenten alguna novetat. Tanmateix, aquesta

objeccio no disminueix I'encert de la publicacio: en l'epoca que vivim es molt util

tenir a I'abast material dispers i que ha provat amb suficiencia el seu interes, com

ara es el cas. Una altra question es si les reedicions han de ser sots aixo o cal actualit-

zar les pagines amb les notfcies mes recents. Per be que Wittlin prefereix la pri-

mera opcio, amb Ileugerissimes esmenes d'estil i amb poqufssimes entractes biblio-

grafiques, la <,Introcluccio, en forma d'autobiografia,, acompleix en part la missio

actualitzadora, si mes no d'aquelles pagines que es limiten mes a I'analisi de tra-

duccions concretes, alhora que ens assabenta de la ran de ser i de les circumstan-

cies de moltes de les seues investigations. El que si que comprova el lector despres

d'haver Ilegit el volumet es alto que l'autor anuncia, co es que lest&cniques i siste-
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mes de traducci6, i les traduccions mateixes, <evolucionen des de la literalitat me-
dieval cap a la Ilibertat d'express16 i a la voluntat d'afirmacid personal dels lletrafe-
rits del segle xv» (p. 1), i com aixo afecta tambe les obres mes o menys originals,
que molt sovint utilitzen materials o metodes de traduccions.

El primer article de la selecc16 es dedicat a unes <<Observacions sobre el Psalteri
de Joan Rois de Corella i d'altres traduccions dels salms,,. El came anterior a la ver-
s16 de Corella es ple d'interrogacions potser irresolubles, perque es molt dificil
precisar, per exemple, el grau de participacid -si n'hi hague cap- de Bonifaci Fer-
rer en la traducci6 de la Biblia que tingue la fortuna de la impressed en l'any 1478,
previa revised de Jaume Borrell. Tot i que cols conservem alguns fragments d'a-
quest volum, la pervivencia del Psalteri en una edici6 del 1480 (no objecte d'una
probable prohibicid perque es tractava de textos no interpretats ni interpretables,
de pregaria) permet afirmar a Wittlin que Corella, en la seua propia traducci6, -no
es va limitar simplement a revisar el treball dels cartoixans» (p. 21), ja que, malgrat
que en molts casos es limita a la literalitat, en altres ens trobem amb elements pro-
pis de la valenciana prosa. Aquesta aportaci6 a la investigacid de questions bibli-
ques presenta -presentava en el seu dia- propostes ben interessants, al meu pa-
rer, com ara les causes de la publicacid de la traducci6 a Venecia (purament
estrategiques i sols de nom) o la relaci6 entre l'alteritat que han de mostrar els tex-
tos extraordinaris i 1'6s de la valenciana prosa. L'autor segueix amb una compara-
cid entre els Psalms del 1480 i els de Corella, per passar directament a valorar la
feina d'aquest, utilitzant les coordenades d'analisi usuals: « comparada amb les al-
tres traduccions medievals dels calms, la de Corella es molt menys literal i to un
vocabulari mes ric- (p. 35), cosa que es comprova factualment quan confronta sis
traduccions antigues del primer psalm penitencial, no sense abans dedicar unes li-
nies critiques a determinats aspectes de la traducci6 de la Biblia de Montserrat i a
la modernitzacid del Psalteri de Corella per Lopez i Quiles - Ribes i Palmero
(Barcelona, 1985). La quested de les traduccions bibliques catalanes encara es
oberta i potser s'aniran solucionant part dels problemes quan tinguen un bon
nombre de textos publicats, com aquells que ens promet Josep Izquierdo.

El segon article del recull ja es un classic. Es tracta de 1'estudi sobre la traduc-
ci6 del De officiis de Cicero per Nicolau Quills. Si be l'avaluacid del treball del mo-
rella va mereixer la qualificacid de <<no val res», el mateix Wittlin, en la Introduc-
cid, s'encarrega de matisar aquest primer diagnostic extrem, una mica injust
perque potser cal donar mes pes que el que s'hi ddna al/s copista/es. Despres d'un
breu preambul, Wittlin ens descriu els manuscrits, I'aparlc16 de 1'obra en inventa-
ris i els estudis realitzats fins a la data, per passar a la transcripcio del proleg (amb
la presencia manifesta d'Isidor) i dels fragments que fan referencia als subterfugis
d'Ulisses, on es parla d'unes fal•ladies que crec que es tracta d'una variant o mala
lectura de falordies (variant que tine documentada) o falornies, <<idea errada,, (cf.
DCVB 5, 714); finalment, s'hi mostren alguns exemples que certifiquen perfecta-
ment per que l'autor arriba a les conclusions -negatives- a que arriba. En fi, crec
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totalment encertada tant la petita rectificacio al treball de Quills, com el supdsit

que aquest treballa amb un manuscrit llati glossat, comentat, interlineat, i que aixo

precisament, juntament amb la insufficient preparacio, afavoreix el resultat final:

«Quilis sabia prou be que no estava preparat per a comprendre a fons la llengua

("gramatiqua"), la doctrina i la base histdrica de l'obra ciceroniana i per a fer justi-

cia a les qualitats estilistiques del text. Pero, obeint un personatge d'alta posici6

social, es posy a fer un esbds de traducci6, que esperava millorar posteriorment.

Com encara veurem, aprofitava les glosses i notes que contenia el seu manuscrit

Ilati i se servf d'uns pots Ilibres medievals ben comuns per afegir algunes notes

mes llargues sobre personatges al•ludits per Cicero'> (p. 56).

El tercer treball aplegat estudia la copia i amplificaci6 que Jaquet de Marvilla

feu, entre d'altres, de diversos capitols d'Eiximenis, com una mena de pas inter-

medi entre la copia directa i la creaci6 personal. Potser a116 mes interessant siga

precisament el que no depen d'Eiximenis, corn ara un '<Mirall del pecador,, que,

com demostra Wittlin, conjumina diversos fragments de textos medievals sobre la

vanitat del mon i el judici final, i unes «Nou paraules>> revelades a sant Albert de

Colonia, que, tot i trobar-les a d'altres manuscrits catalans amb notables divergen-

cies, potser Jaquet extrague d'algunes pagines d'Eiximenis mateix, hipdtesi que

s'hi planteja i que considere molt plausible. L'estudi acaba amb ]'analisi dels trets

mes caracteristics de la feina de Jaquet. Malauradament poc podem apreciar de les

caracterfstiques d'aquest autor, perque s'han eliminat -crec que ha estat una deci-

sid desencertada- algunes pagines de transcripcid contingudes en la redacc16 ori-

ginal, la qua] cosa no ocorre, afortunadament, en el seguent capitol, dedicat a la

traducci6 catalana allargada de la Vida de sant Onofre ampliada, que trobem al

ms. 13 de la Biblioteca de Catalunva i a I'incunable CF/3 de la Biblioteca Universi-

taria de Valencia, que contenen en essencia el mateix text, per be que a] final ca-

dascu afegeix una serie de miracles diferents. El ms. conte, a mes, una historia in-

ventada de la joventut del sant, inspirada en alguna part en la historia de Blaquerna,

segons ens comenta Wittlin. L'afegit6 d'elements esdeve facil grades a la simp]ici-

tat del cos principal de la historia, que permet multiples enllacos, comentaris, in-

terpolacions, etc. Fina]ment, es decideix a atribuir la traducci6 a algun benedictf

contemporani de Pere Busquets (la qual cosa aniria una mica en contra del que diu

a la p. 118: -A Barcelona, o prop d'alla, es tradueix al catala a la fl del segle XIV»; i

aquesta encaixa malament amb diverses afirmacions initials: "Es tan sots quan co-

men4a a divulgar-se la nova mentalitat de l'humanisme que copistes i traductors

-treballant ara amb millor formac16 i en millors circumstancies- s'alliberen de la

litera]itat per aplicar els seus coneixements literaris i retorics,,, p. 104). Una obser-

vacid: potser hauria anat be per al lector d'aquestes pagines un esquema de la com-

plexa i de vegades laberfntica difusio del text des de 1'origen al ms. i a l'incunable.

Sens dubte aixo ajudaria el futur -i esperem que eficac- editor del text, que to la

missid de fer-nos veure all6 que Wittlin avanca: les possibles influencies lul•lianes.

El seguent article inclos es, com l'anterior, inedit, i en aquest cas estudia -el
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Llibre de Contemplacio del sacerdot mallorquf Francesc Prats, impres I'any
1487>, que >es una petita obra mestra>>. Aquesta maestria es limita fonamental-
ment a la presentacio, el to i la llengua (amb les mostres que s'hi ofereixen el
destinatari ja nota un estil molt atractivol, encara mes comprovable en 1'edici6
recent del text pets pares Munar i Pascual, amb estudi i apendixs), perque quant
at contingut -es tracta d'extrets de la Vita Christi del cartoixa Ludolf de Saxonia,
traduida literalment i amb ampliacions lexicals, o usada com a font d'inspiracio
per a associations Iliures>', aquestes darreres son les mes interessants. Cal enten-
dre que els extrets son fonamentalment del text i sentit literal bfblic i menys de
1'exegesi de Ludolf [mes Vita Christi que Meditationes (pseudo)bonaventuria-
nes], com be indica Wittlin. Amb tot i aixo, el treball de presentacio del text de
Prats ens interessa particularment per les possibles comparacions amb altres es-
criptors catalans seguidors del de Saxonia, com ara Corella i sor Isabel de Vi-
Ilena, aco que es pot presentar com un repte de futur, a penes insinuat en aques-
tes pagines.

Seguint amb l'estil atractivol, tenim la revisio (1480) del mestre Aleix de la
traduccio catalana del De regimine principum feta pel carmelita Arnau Estanvol
abans del 1380, una revisio que participa d'algunes particularitats comunes amb
aquelles que trobarem en les revisions del Blanquerna i de la Scala Dei, estudia-
des per B. Schmid. La forma de treballar del mestre Aleix de Barcelona es bas-
tant clara: ,Aleix introdueix en la vella traduccio centenars de canvis i revisions
que ens permeten observar una evolucio impressionant en la sensibilitat lingufs-
tica catalana, un pas conscient de la llengua medieval a una prosy humanfstica
moderna>> (p. 140). I aixo es veu perfectament at llarg de 1'exhaustiu estudi que
realitza Wittlin en les pagines que segueixen i que permeten confirmar les seues
paraules, en el sentit que fora interessant una aproximacio des del punt de vista
dialectologic, que obviament -afegesc- no li pertoca a ell de realitzar. Tambe
s'hi confirma que Aleix feia la revisio tenint at davant el text Ilan. Potser ara es el
moment d'introduir en I'analisi d'aquesta especie de textos reexaminats les tesis
que temps despres ha elaborat J. M. Nadal per a la questio de les dobles traduc-
cions (cf. Llengua escrita i llengua national (Barcelona, 1992), ps. 88-101).

Amb la seguent proposta ens internem en la ,valenciana prosa» de la ma del
traductor Bernardi Vallmanya, autor de les translations de la sentimental CGrcer
d'amor, del Cordial de ['anima i de la Revelacio de sant Pau, aquestes dues darre-
res des del Ilatf i amb contingut religios. A partir d'aquestes versions, que Vall-
manya mateix manifesta haver escrit en ,valenciana prosa», Wittlin presenta «els
resultats de la comparacio anant d'elements breus a unitats mes extenses, co es,
procedint de mots units a expressions multinominals, i seguint amb questions
de sintaxi i d'ordre de mots,, (p. 166). Em sembla molt mes interessant aquest
aspecte, el de la traduccio, que no el desenrotllament de les causes -politiques,
literaries, socials- que l'autor creu descobrir darrere el controvertit terme, fa
molt poc revisat per Antoni Ferrando (cf. 'Caplletra>>, num. 15 (1993),
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ps. 11-30). I aixo perque la comparacio ens fa veure l'us dunes constants d'estil

artitzat, fruit personal Pero deutor de les modes occidentals d'aleshores.

El contrari d'aquest estil de Vallmanya trobem al seguent article, dedicat a es-

tudiar la ]lengua del copista d'un manuscrit de les Histories troyanes, Bartomeu

Miguel, un candeler autodidacte que provava de perfeccionar la seua escriptura

amb la copia d'aquest llibre tan popular en el seu temps. Wittlin estudia precisa-

ment alto que I'editor de Colonna al catala creia mes inconvenient: la -segons

ell- incorreccio lingiiistica, 1'arbitrarietat, en voter reflectir una pronuncia barce-

lonina. Considere que I'aposta de 1'investigador es del tot encertada. Amb tot i

aixo, hi ha alguna Cosa que no queda Clara, Com ara el/s company/s de viatge de les

Histories en aquest codex, ja que s'hi parla de «set proemis de les Tragedies de Se-

neca» , dels «proemis de set Tragedies de Seneca» i finalment Dels fets de Medea e de

Jason. Ja Bluher (Seneca en Espana (Madrid, 1983), p. 127, n. 44) comenta el perfil

senequia del ms., que Conte la traduccio catalana de la Medea, de Troades i de la

part de 1'Agarnen:non que ens ha transmes la tradicio (fins al v. 309), a mes del pro-

leg a les deu tragedies. Logicament, a partir de la descripcio del contingut, hom

pot plantejar la possibilitat de 1'existencia d'un antigraf que ja reunis les dues tra-

duccions, i aleshores certificar una valoracio -i utilitzacio- de les Tragedies sem-

blant a aquella que tenien les Histories.

Tres apartats monografics clouen el volum que ressenve, tots tres dedicats al

Tirant to Blanc, des de perspectives diverses. Com que ja han estat suficientment

difosos, hom ha tingut l'oportunitat de refutar o d'assumir les consideracions

-hipotesis, visions personals, perspectives de treball, etc.- de 1'autor, sobretot

pet que fa a la discutida temporalitzacio de Pobra en set etapes, que van des de la

recerca de material realitzada per Martorell a la revisoo en «valenciana prosa» de

Galba que culmina amb l'edicio del 1490, i tambe a la lectura psicoanalitica del Ti-

rant, on Joan Fuster vela Gamins per explorar. Pel que fa a la temporalitzacio, des-

tacaria la consideracio de Galba Com el revisor general del Tirant (amb la mentali-

tat -cal dir- de Vallmanya, Marvilla o el mestre Aleix), 1'atribucio a aquest

mateix de la Flor de la cavalleria i la forma de treball de Martorell, decidit de pri-

mer a aplegar material per a un manual de bons costums cavallerescos i despres a

literaturitzar-lo. Quant a la psicoanalisi, Wittlin propugna una possible homose-

xualitat de Felip de Franca i una «libido ben feble» en Tirant -i en Martorell-,

que el mena a buscar «nuvies per als seus amics per tat de poder seguir el seu cami

solitari», conjuminat amb un complex edipic i «la seua incapacitat d'iniciar i man-

tenir relacions normals amb una Bona». Un tercer treball es dedicat a esbrinar no

sots les inf luencies textuals de les Histories troianes en el Tirant to Blanc (Marto-

rell sembla haver utilitzat la traduccio de Conesa als caps. 119, 117 i 271), sino

Lambe les lingiiistiques, molt mes dificils d'apreciar i que no sempre esdevenen de-

finitives; les ukimes linies les dedica a abonar la tesi d'un autor valencia per al

Curial.

Ens trobem, doncs, davant un volum dens, amb un gran nombre de propostes i
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d'hipotesis conjugades amb veritats comprovades, la qual cosa suposa que ha de
servir de referencia ineludible per a tot aquell estudios que vulga seguir tant el
cami de les traduccions i de les revisions medievals, com l'encara fructifera recerca
en el Tirant lo Blanc. A qui signa aquestes rattles ja li ha obert una serie de pers-
pectives el simple fet de Ilegir -o de rellegir- les seues pagines. I aixo es el que
preten tot investigador!

Potser la millor manera de completar un recull d'investigacio sobre literatura
catalana medieval siga precisament l'edicio critica d'un text de l'epoca, corn ara les
Tres epistoles sobre la vida i transit del glorios Sant Jeroni, dels autors ficticis Eusebi,
Agusti i Ciril. Wittlin, a les primeres linies de la <<Introduccio» que obre l'edicio,
ens informa de l'abast, proposit i objectiu d'allo que trobarern a les pagines se-
guents: -El text del qual publiquern acf I'antiga traduccio valenciana / catalana,
conservada en dos manuscrits i en dos incunables, es un dels Ilibres mes divulgats a
I'Europa dels segles catorze i quinze. La invencio literaria que F'i ha al seu origen
es que Jeroni moribund va demanar a Eusebi d'informar diversos amics seus de la
seva mort. L'autor del volum ens vol fer creure que ell no fa sing aplegar el carteig
que hi va seguir. En la seva carta, Eusebi transcriu per a Damas el darrer sermo de
Jeroni; Agusti conta en la seva a Ciril com havia tingut dues visions del difunt; i
Ciril li descriu una vintena de miracles fets pet nou sant» (p. 5). Es tracta, doncs,
d'una traduccio d'un text molt conegut i difos que combina invencio amb devocio
i sana doctrina, i que probablement s'havia escrit al recer del convent de Santa Ma-
ria Maggiore a Roma, poc despres del 1291 i per causes clarament propagandisti-
ques, de culte. No cal dir que un volum d'aquesta mena demanava un complement,
co es la biografia del sant inductor; per aixo, moltes copies llatines contenen com
una especie d'introduccio amb la vida de Jeroni. Tambe els volums catalans que
transmeten la versio, per be que aquesta vegada les noticies son extretes -possi-
blement per un altre traductor, encara que Wittlin no vol assegurar-ho de manera
definitiva- d'un altre conegudissim llibre, de la Llegenda curia de Jaume de Va-
razze. Com a complement d'aquestes notes, i abans de passar a I'estudi mes con-
cret de la traducc16 catalana, se'ns ofereix un breu resurn del contingut i de les cir-
cumstancies que envoltaren la composicio de l'original, pervingut en mes de
quatre-cents manuscrits.

Ja dins del que es el nostre text, 1'editor s'inclina a atribuir-lo a un religios va-
lencia, despres d'indicar-nos alguns trets -massa pots, certament- que caracte-
ritzen la seua llengua, trets que, per raons que no acabe de compartir, -ens temp-
ten de datar la traducc16 dels temps del rei Pere el Cerimonios, molt interessat en
visions del mes enlla, pero els talcs de la sintaxi llatina i els frequents afegitons i
ampliacions del traductor, sovint ben superflus, ens fan pensar en el segle quinze
ja ben entrat,, (p. 6). En acabar aquestes referencies, Wittlin realitza un breu exa-
men linguistic comparatiu entre els dos mss. d'una banda i 1'incunable de 1492 (el
de 1493 n'es una reimpressio) de l'altra, per tal de demostrar que <<els manuscrits
semblen conservar el que havia escrit el traductor», malgrat que el manuscrit M i
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I'incunable copien d'un mateix manuscrit anterior. Amb tot i aixd, <M to moltes

febleses degudes a una general inhabilitat del copista, B despista el lector per la

seva grafia cadtica, basada en la fonetica barcelonina>', per la qua! cosa ,edito acf

I'incunable del 1492». Hom es pregunta de seguida si l'incunable no tindra les

mateixes inhabilitats que M i, sobretot, per que aquesta prevenci6 a la fonetica

barcelonina, tan semblant a aquella que tenia Miquel i Planas envers aquell ms.

de les Histories troianes analitzat per Wittlin en el llibre que ressenyava abans.

Particularment trobe una mica paradoxal que unes pagines despres, en la descrip-

c16 mes completa de cada codex, ens diga que B es un manuscrit «mes acostat a

l'original de la traduccid que el ms. M», i per tant que 1'incunable. Pot ser amb

un fragment llarg de B el lector hauria estat perfectament d'acord amb la tria que

s'ha fet.

Abans de passar al que es en concret el text editat, el curador ofereix, amb el

seu habitual domini de la materia, unes mostres de I'estil i de la tecnica de tra-

ducci6 (en que destaca fonamentalment la constant amplificacio), i acaba la «In-

troducc16,) amb els criteris d'edicio, amb el quals hom intenta que el lector Ile-

gesca "el text en una forma que circulava potser en mes de dos mil exemplars,

les dues edicions, i no en una reconstrucci6 artificial d'un manuscrit que, igual

que els dos manuscrits conservats, havia estat !legit per poquissimes persones>>

(p. 30). L'autor de 1'estudi s'hauria estalviat les linies que proven de mostrar la

bondat de I'eleccio simplement fent constar al subtftol ,edici6 crftica de la tra-

ducci6 antiga a partir de l'incunable del 1492». Una altra questi6 una mica pole-

mica -amicalment polemica- son els criteris utilitzats, on Wittlin s'ha permes

un cert eclecticisme. No sere jo qui ho jutge negativament. Pero el problema

principal es que no coneixern en que consisteix aquest escepticisme, motiu pel

qual de vegades no sabem -els lectors- si a determinada Ilico del text hi ha un

error mecanic o si aixf ho ha volgut expressament 1'editor. Des d'un aspecte mes

tecnic, cal dir que se segueix fidelment l'incunable, fins i tot quan s'especifica

que es millor una altra Ilicd (per exemple, en la primera epfstola, notes 46, 73,

103, 255...). Tanmateix no s'assenyalen de forma clara les poques intervencions

que s'hi realitzen, usualment per esmenar una errada evident (cf. notes 30, 31;

266, 343,423,427 ... ), ni ens consta si es to en compte alguna altra llicd o no, la

qua! cosa desvirtua un poc 1'excel•lent nivell general del volum. Llastima que no

s'hagen controlat aquests petits details en un text que Ilegim sense sorpreses ni

dificultats, gracies tambe a una bona puntuac16 i a unes remissions a l'original

Ilati que ajuden a entendre el treball del traductor i solucionen mes d'un pro-

blema d'interpretacio.

De segur que el contingut de Ia versi6 i ]a seua mateixa vehiculacid lingufs-

tica degueren afavorir-ne la lectura durant els segles medievals, de ta! manera que

no ens estranyaria gens ni mica que en trobassem algun eco en les millors pagi-

nes de la nostra literatura classica. Sens dubte la conjunci6 d'una epfstola homi-

letica de vicis i virtuts amb altres pagines d'elogis propagandistics del sant -que
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al capdavall aixo son les Tres epistoler sobre la vida i transit del glorios Sant Jeroni -
in^^ita a la comparacio amb altres textos d'igual o de diversa definicio. Aquesta es la
feina que recta per fer.

TOM.SS IVIARTINEZ

Estudis d'onomdstica

AMIGO I ANGLES, Ramon: Siurana de Prades , Institut d ' Estudis Catalans, 1995
(«Treballs de I'Oficina d'Onomastica», 1).

L,LOPIS I LLORT, Isabel: Inventari i estudi dell noms de floc i de persona de 1'antic
terme d'Albarca (el Priorat), Barcelona , Societat d ' Onomastica /Institut Car-
tografic de Catalunya, 1994.

PEREA I SIMON , Eugeni a La geograf^a t la historia de Mont- ral a travel de la seva
onomdstica , Barcelona , Societat d ' Onomastiea / Institut Cartografic de Cata-
lunya, 1994.

SABATE I ALENTORN, Jaume: Noms actuals i preterits del poble i terme de Torroja
del Priorat , Barcelona , Societat d'Onomastica / Institut Cartogr3fic de Cata-
lunya, 1994.

Aquests llibres, que presentem per ordre cronologic d'aparicio, formen part de
I'activitat de recerca onomastica (toponimica i antroponimica) que des de Reus ha
impulsat i impulsa encara de manera ben benemerita Ramon Amigo, fins a formar
una veritable escola, la qual es caracteritza per 1'aprofundiment en la recerca, do-
cumental i de camp, i la perfeccio tecnica dell treballs, sense entrar en disquisi-
cions etimologiques. Tots ells tenen una finalitat comuna, que es la descripcio dell
toponims i antroponims, Pero com que aquesta ciencia participa de la linguistica i
de la geografia, ell treballs poden esser enfocats vers una o altra d'aquestes espe-
cialitats. Aixi, el treball d'Eugeni Perea fou presentat com a tesi de Ilicenciatura en
geografia a la Universitat de Barcelona i en aquest sentit, es a dir en la descripcio
de la geografia de la localitat, s'estenen preferentment ell quatre primers capitols.
EI Cinque, dedicat a aL'estructura del pensament», entry en el camp linguistic,
concretament en 1'estudi de 1'antroponimia: cognoms, renoms i prenoms, actuals i
histories. Despres d'un resum de la part introductoria (cap. 6), se'ns o fereix 1'in-
ventari general de noms de Iloc i de persona del terme de Mont-ral, que compren,
a mes, ell agregats de 1'Aixaviga, Cabrera, la Cadeneta i Farerrt.

L'obra d'Isabel Llopis fou presentada com a tesi de llicenciatura en filologia ca-
talana a la mateixa universitat; per aixo la introduccio inclou una descripcio dialec-
tal de la localitat. L'inventari, realitzat Lambe d'una manera exhaustiva, inclou la
transcripcio fonetica dell noms cius d'acord amb I'AFI. Hem de dir que aquest re-
call ha estat molt oportu, puix que, pel fet d'haver-se despoblat recentment aquest
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terme, era gran el risc de perdua de la toponimia menor, que nomes coneixen els

antics pobladors.

En el recull de J. Satiate, el capitol dedicat a Pidioma es molt ampli, de ma-

nera que s'enten no solament en la descripcio de les caracteristiques dialectals,

sino que Lambe inclou una bona informacio sobre noms comuns tipics de la lo-

calitat. L'inventari de noms propis tambe inclou toponims i antroponims, per als

quals, si son vius, empra la transcripcio fonetica simplificada pero sufficient que

sol esser aplicada en els reculls onomastics.

L'ultim volum aparegut, de R. Amigo, es lens dubte el mes caracteristic d'a-

questa serie que comentem. Es tracta d'una monografia molt completa d'un

terme historicament i geografica tan important com el de Siurana de Prades, so-

bre el qual ha treballat 1'autor durant molts anys i amb una dedicacio preferent,

com posa en relleu Albert Manent en el proleg. Es tracta, doncs, d'una obra molt

ben feta i aclaridora; n'es una mostra, per exemple, Particle dedicat al Salt de la

Reina Mora, en que aclareix 1'origen de la llegenda que va motivar aquest topo-

nim, i en Bona altres informations valuoses.

Per ultim, direm que tots aquests llibres inclouen els mapes corresponents,

que permeten la localitzacio cartografica dell toponims estudiats.

JOSF.P MORAN

Estudis d'onomdstica valenciana

GARCIA 1 ROSSELLO, Josepa i BELTRAN I CALVO, Vicent: El parlar de Pedreguer,

Ajuntament de Pedreguer / Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta,

1994.

BELTILSN I CALVO, Vicent : El parlar de Callow d'en Sarrid i de les Valls de Tar-

bena i de Guadalest. Aportacio al vocabulnri fitonimic i zoonimic valenczd, Va-

lencia, Conselleria d'Educacio i Ciencia de la Generalitat Valenciana / Ajun-

tament de Callow d'en Sarria / Comercial Denes, 1994 («Estudis del valencia

actual», ^).

El novembre de 1995, Albert Manent publicava, en el diari «Avui», un article

amb el titol Puixan^a de la dialectologia, on feia un repas dels treballs que sobre

aquesta disciplina havien aparegut en els darrers sis anys. Es dins aquest interes

per la variacio geografica que hem d'emmarcar, tambe, aquestes dues obres.

Sota el mestratge del Dr. Jordi Colomina, professor de dialectologia catalana

a la Universitat d'Alacant, Josepa Garcia i Vicent Beltran han dut a terme

aquests dos excel•lents treballs descriptius sobre els parlars de diverses localitats

de les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa, al sud del Pais Valencia.

Uns estudis dels quals ens hem de felicitar per dos motius basicament: 1'un, per
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la peremptorietat en la recollida de dades descriptives dels parlars col•loquials
historics , ara que la Llengua codificada ja arriba a la practica totalitat de ]a pobla-
cio -encara que insuficientment- a traves dels mitjans de comunicacio i de 1'en-
senyament; i l'altre, pel que comporta d'eina basica de coneixement de la realitat
en un posterior proces de normalitzacio linguistica adequat.

Tot i que pel titol El parlar de Pedreguer pot semblar una simple monografia,
es, a mes, un estudi geolinguistic que proporciona informacio sobre els nivells
fonetic, morfosintactic i lexic de tota la comarca de la Marina Alta, representada
en 16 mapes.

Com en tots els estudis d'aquesta indole, la recollida dels materials linguistics
s'ha efectuat a traves de questionaris i de converses informals . Despres de la rela-
cio dels informants , tant de Pedreguer com de la resta de localitats de la Marina
Alta, Josepa Garcia i Vicent Beltran ens situen la zona geograficament i historica-
ment . Tot i que la repoblacio cristiana, engegada per Jaume I al segle xiii, va ser
majoritariament catalana - i en menor grau aragonesa -, la poblaci6 morisca va con-
viure amb els nouvinguts fins a 1'expulsi6 definitiva decretada per Felip III, el
1609.

Aquest es un fet historic que caracteritzara , especialment el sud del Pais Valen-
cia, per les consequencies linguistiques posteriors . La despoblacio de la zona va
obligar el duc de Gandia, alhora virrei de Mallorca, a portar- hi nous repobladors
procedents d'aquella ilia . D'aqui que la fesomia linguistica d'aquelles comarques
vingui caracteritzada pels paral'lelismes que trobem entre aquests parlars i el
mallorqui, sobretot a nivell morfologic i lexic, i en menor grau al nivell fonetic.

Tot i formar part del diasistema valencia, el parlar de la Marina Alta -com
tambe el d'altres comarques veines- es troba esquitxat de mallorquinismes. A tall
d'exemple: a les localitats de Gata i Murla , la prepalatal fricativa sorda [f] ha pas-
sat a ser articulada africada [ t f], segurament com a solucio de la reestructuracio
dels sistema de Les prepalatals que hi realitzaren els mallorquins establerts alli al
segle xvii. L' us de Particle personal, absent del valencia en general , apareix en el
nivell morfologic corn a influencia mallorquina que afecta una dotzena de locali-
tats de la Marina Alta.

Pero es en el nivell lexic on millor s'aprecien aquestes influencies insulars:
esclata -sang « rovello », ois '<nausees », clotell « clatell >', escanyat « afonic>'.

Despres d ' haver-nos situat en el conjunt dels parlars comarcals , els autors pas-
sen a descriure la parla concreta de la localitat de Pedreguer. El catala d ' aquesta
poblacio s ' inclou dins l'area del valencia meridional no alacanti, que abraca les
comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa, I'Alcoia, el Comtat, la Vall d'Al-
baida, ]a Costera , la Safor i part de la Ribera Baixa.

La gran quantitat de repobladors mallorquins ] i ha confegit un parlar forca
peculiar. Aixi trobem tota una serie de fenomens fonetics imputables al parlar de
Mallorca com l'aferesi de la /a/: (a)gulla , (a)bella, (a)cabar; aparicio d'una espe-
cie de vocal neutra [a] preferentment davant /i/ i /u/ toniques : v[o]ina, cl[]vill,
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r[3]mull. Tambe cal destacar el particularisme que representa 1'articulaci6 de ee i

oo semiobertes en sil•laba travada, fenomen no descrit fins ara.

Quant al consonantisme, cal fer esment de la perdua de la liquida bategant

/r/ en posicio final, caracteristica que ha estat motiu d'escarni per part dels

pobles veins, la qual cosa ha provocat una restitucio d'aquesta liquida, sobretot

en els substantius i adjectius, tot i que els verbs es resisteixen mes al canvi. Els

grups finals -nt i -lt perden sistematicament la dental; aquest es un fenomen

compartit per localitats com la Llosa, Jesus Pobre i la Xara, el parlar de les quals

representa un illot dins una zona on si que es conserva. Pel que fa a la dental

sonora /d/ intervocalica, hi trobem una oscil•lacio generacional en els sufixos

-ador-a, -adura, -adissim on les generations mes grans la conserven i les mes

joves no l'articulen.

Dins ja del nivell morfosintactic, cal destacar l'us de la forma plena de Parti-

cle masculi lo, los precedit per la preposicio en i per I'adjectiu tot. Conve incidir,

tambe, en la minuciositat i la utilitat dels quadres sobre les combinations de pro-

noms febles. En morfologia verbal, trobem les formes de l'auxiliar haver en el

futur compost que apareixen amb la monoftongacio del diftong i amb l'afegiment

d'una Iabiodental sonora /v/ protetica, haure: yore.

En el nivell lexic es poden esmentar mots propis o variants formals com colinc

,mosquiter xiulaire», collet-roig ,pit-roig>>, jolibeu <libel•lula>', petorrell <<bruc>';

o formes coincidents amb els parlars illencs com tort <corco», gruixat <<gruix,

gruixut», maleit <rabios, de mal Beni-, tallanassos <estisores, papaorelles>>, frigo-

la «farigola>, grill ,gall de taronja,,, xarcolar <<eixarcolar».

Completen 1'estudi tres capitols presentats sota un enfocament etnolingiiistic:

Fraseologia i refranys, Els jots i La Ilata.

El parlar de Callosa d'en Sarria i de les Valls de Tarberna i de Guadalest.

Aportacio al vocabulari fitonimic i zoonimic valencia es la versio corregida i

ampliada de la memoria de Ilicenciatura, dirigida pel Dr. Jordi Colomina, que

Vicent Beltran va presentar pel maig de 1993 a la Universitat d'Alacant. Aquest

es un treball que descriu el parlar de les nou localitats ubicades a les dues valls mes

septentrionals de la Marina Baixa: Tarbena, Bolulla i Callosa d'en Sarria (a la vall

de Tarbena) i el Casten de Guadalest, Benimantell, Beniarda, Benifato, I'Abdet, i

Confrides (a la vall de Guadalest). Coin en l'estudi anterior, la metodologia

emprada per a la recollida de dades ha estat, per una banda, la utilitzacio de ques-

tionaris i, per l'altra, les converses espontanies.

Despres d'una breu introduccio on se'ns presenten els objectius, l'estat de la

giiestio, la metodologia i la situacio geografica, l'estudi es divideix en tres apartats:

1. Descripcio gramatical sincronica. Sobre la qual l'autor ha aplicat els

metodes filologic i sociolinguistic, aquest darter imprescindible per tal

de descriure els canvis linguistics en els diversos grups generacionals.

II. Breu estudi areal de les valls de Tarbena i de Guadalest, enfocat des

d'una optica geolinguistica, a traves del qual es determinen unes arees
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linguistiques i el tracat d'isoglosses. Aquest apartat ve complementat per
un apendix cartografic format per 16 mapes.

III. I un tercer capitol que es una aportacio etnolinguistica sobre els voca-
bularis especifics: I'ornitonimic, l'entomonimic i el fitonimic.

Clou el Ilibre un apartat de conclusions i un recull de mimologismes, cobles,
refranys i embarbussaments que il•lustren el parlar de les valls estudiades. Aques-
tes es troben situades en una zona de gran variacio geografica, per la qual cosa s'hi
entrecreuen nombroses isoglosses.

Dels pobles estudiats destaca la localitat de Tarbena, no nomes per damunt
dels vuit restants sing tmbe com a un dels mes peculiars d'arreu del domini lin-
guistic, com a consequencia de la seva repoblacio mallorquin del segle xvii. Tambe
destaca com a particular el parlar de Bolulla, on -com a Pedreguer- no s'articula
la liquida final /r/ i on es conserva en un grau molt elevat la dental intervocalica
/d/.

En el nivell fonetic destaca la forta oscil•lacio entre /a/ i /e/ atones a la locali-
tat de Tarbena, segurament com a consequencia del reajustament dins el sistema
vocalic valencia, que els repobladors mallorquins van haver d'assimilar. Pel que fa
al consonantisme, s'ha de constatar que la labiodental sonora /v/ gaudeix de plena
vitalitat en totes les generations i que la bilabial sonora /b/ intervocalica s'articula
oclusiva com a consequencia de la gran tensio articulatoria.

Quant al nivell morfologic, torna a apareixer Tarbena com la localitat amb el
parlar mes diferenciat. L'us de Particle salat -procedent del demostratiu llati IPSU-
es ben viu en aquest municipi a nivell intern -a diferencia del que ha passat a la
vall de Gallinera, on es ja residual. L'us de Particle salat i Tarbena, tot i que no
coincideix exactament amb el tractament que to a les Balears, en varia molt poc.
Tambe es propi de Tarbena his de Particle personal -en per al masculi quan
comenca per consonant i 1' quan va seguit de vocal, la per al femeni. Pel que fa als
demostratius, i com a la resta del valencia, es mantenen els tres graus de locacio,
amb la peculiaritat que a Tarbena els de primer i segon grau tmbe apareixen amb
la particula de reforcament ACCU: aquest, aqueix. Fins i tot en la morfologia ver-
bal, les principals diferencies es localitzen a Tarbena, entre les quals destaca el
morfema -a de primera persona del present d'indicatiu dels verbs del I grup: io
canta, io parla, io entra.

En el nivell Iexic destaquen els nombrosos lexemes o variants formals que
coincideixen amb el catala oriental, amb tota probabilitat per influencia dels repo-
bladors mallorquins: ronyo, nedar, rentar, treure, espitjar, (ar)rel. Tambe hi trobem
gran quantitat d'arcaismes: oldre -olorar>>, aidar -ajudar-, quixal del sent -quexxal
del seny'>. Les interferencies lexiques de l'espanyol apareixen a la zona, pero amb
menys frequencia que en altres Rocs: antiu -antic-, cero -zero-, peine -pinta-, ru-
bio -ros-.

Els camps semantics que han ocupat la major part de l'estudi son els preferits als
moixons, els insectes 1 les plantes, dels quals destaca la gran quantitat de sinbnims.
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A tall d' exemple , es poden citar les cinc solutions usades per a designar la Motaci-

Ila alba «cuereta ,,: tetina / titina /totina, xorovita , ferreret , rero; o les altres cinc apli-

cades a la planta Parietaria off cinalis , caragolera >: morella, Ilavatassa , herba ro-

quera , rentasetrills / trencasetrills , molla roquera.

Aquestes dues obres sobre la descripcio dels parlars d'unes localitats del sud

del Pais Valencia son una referencia obligada per a la dialectologia catalana. I

tambe ho haura de ser per a tots aquells que des del sud -o des del nord o des de

qualsevol altre punt cardinal - s'encaparren a anar en contra de l'obvietat de la uni-

tat de la Ilengua catalana.

PFRE NAVARRO


