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ria Delor a partir de l’epistolari entre 1959 i 1961 («Contribució a les relacions literàries entre Joan Fus-
ter i Salvador Espriu, 1959-1961», p. 27-95). [N. del C. de R.]

Diversos autors (2006): El Modernisme literari a Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 230 p.
(Col.lecció Morera d’Estudis Locals, 11).

Tant Arola Editors a Tarragona com el Centre de Lectura a Reus i Cossetània a Valls han creat un
triangle editorial que ha permès donar un gran impuls a les edicions i els estudis relacionats amb aques-
tes tres comarques de la demarcació tarragonina. És una feina que es complementa molt bé i que ja fa
temps que ha donat fruits importantíssims. En tenim un exemple en aquest volum dedicat al Modernis-
me literari a Tarragona, en el qual han participat alguns dels principals especialistes en el tema i altres
veus autoritzades que, ni que sigui més circumstancialment, han volgut fer també una incursió en la
matèria. A més d’una contextualització genèrica de Magí Sunyer Molné amb el mateix títol que el lli-
bre (p. 15-45), hi podem llegir monografies més específiques com la de Margarida Casacuberta Roca-
rols sobre la figura de Manuel de Montoliu com a crític («Manuel de Montoliu, crític modernista»,
p. 47-79); de Xavier Ferré i Trill sobre Rovira i Virgili i les seves connexions amb el moviment («La
cultura política del Rovira i Virgili modernista: Episodis, 1909», p. 81-116), la síntesi de Montserrat
Corretger Sáez d’un treball seu més extens sobre Ferran de Querol («El paradís perdut d’un romàntic
conservador: l’obra literària de Ferran de Querol i Bofarull», p. 117-178) i un estudi de Maria Àngela
Cerdà sobre Cebrià de Montoliu («Cebrià de Montoliu», p. 179-196). El volum inclou també un apèn-
dix documental amb una recopilació d’articles d’època ben interessants i representatius, seleccionats i
editats per Magí Sunyer. [N. del C. de R.]

Carbó, Ferran (2007): La poesia catalana del segle XX. Alzira: Bromera, 143 p. (Essencial, 8).

La col.lecció «Essencial» de l’editorial Bromera ha publicat ja diferents manuals de llengua i lite-
ratura catalanes pensats bàsicament com a eina de divulgació adreçada a tots els públics, però bàsica-
ment al lector escolar (tant a l’ensenyament secundari com als primers cursos universitaris). Aquest
volum recentment aparegut està dedicat a la poesia catalana del segle xx i el seu autor és Ferran Carbó,
catedràtic de la Universitat de València. La seva experiència docent i investigadora fa que tinguem en-
tre mans una bona síntesi del tema, en la qual es compagina l’evolució cronològica amb l’estudi espe-
cífic de determinats poetes. Pel que fa a la cronologia, l’autor distingeix tres etapes: «Els models de
modernització fins al 1939», «La recuperació entre el 1939 i els anys setanta» i «La normalització a par-
tir dels anys setanta». La tria de poetes en cada un dels períodes és prou representativa: Joan Maragall,
Josep Carner, Joan Salvat-Papasseit, J. V. Foix i Carles Riba, pel que fa a la primera etapa; Salvador Es-
priu, Joan Vinyoli, Joan Brossa, Gabriel Ferrater i Vicent Andrés Estellés en la segona; i Miquel Martí
i Pol, Narcís Comadira, Pere Gimferrer i Maria-Mercè Marçal en la darrera. Completa el volum un breu
repertori bibliogràfic. [N. del C. de R.]

Arenas, Carme / Škrabec, Simona (2006): La literatura catalana i la traducció en un món glo-
balitzat. Catalan literature and translation in a globalized world. Barcelona: Institució de les
Lletres Catalanes; Institut Ramon Llull, 127p.

La Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull encarregaren fa un temps a Carme
Arenas i Simona Škrabec un informe sobre literatura catalana i traducció. Totes dues són persones per-
fectament competents en el tema, amb una notable experiència en aquest àmbit i que estan vinculades
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