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1.,Ilibrécatalá  
panorama general de  tota  la  literatura
escrita  en  llengua  catalana fins  avui,
han  vingut a omplii- un buit  que hi havía
en  aquest ordre  de  coses de la  costra
cultura.  Per  molts anys, moltes  grácies,
1  éndavant!  .

‘LA  GÜERRA  DELS ATINERS
1  EL  CATALANISME  POLITIC
(1846-1849)»,  DE JOAN
CAMPS  GIRO

La  guerra deis  Matiners  —com se’n
diii— fóu un esdeveniment realment im
pórtant  en • la  historia  contempóránia de
Catalunya  i  de fet  un deis primers ante-
cedents  del  nostre nacionalisme polític,
que  es  produí prácisament en  el  marc
‘una  guerra eminentrnent popular.  Pe
Ial  Pagés  ha esorit  la  justificació  del
llibre  1 diu, que  aquesta tasi  doctoral
de  Joan Camps Uiró  que  ell  va presen
tar  el  setembre  del  1975 a  la  Facultat
da  Geografia 1  História  de . la  Univer
sitat  de Barcelona deixa ben reflectides
les  posicions polítiques deis carlina, deis
progressistes  i  deis  federals  davant la.
Guerra  deis  Matinérs,  el  moment  polí
tic  de  i  crisi  catalana i  les  respecti.
ves  aternattves  que oferien  enfront  del

moderantisme  de  Naryáe  Joan Camps
i  Giró, fili  de Caldes de Malavelia, I’au
tor  .d’aquest estudi  tan. interessant que
al  llarg de 400 páginas ha publicat  Cu
rial,  que morí sobtadameht a  Granollers
ala  vint-i-vuit ‘  anys  pel  novembre  del
1976,  diu  en  la  introducció  d’aquest
seu  estudi., que  va  deixar  escrit,  que
només  pretenia omplir  un  büid  en  la
historiografía  actual i  en  certa  manera
provocar  un  replantejament de  l’evolu
ció  de  [es  relaciona entre  Catalunya 1
l’administració  central, i  qué aquest ca-
pítoi  de la  história  catalana que eh va
escriure  voidria  que fos  un  aprofundi
mení  sobre  el  que  és  el  catalanisme
1  el  seu paper cl’eglqtinador de les  for
ces  polítiques catalanes, oposades a iot
sistema  centi-alista, que  concép l’Estat
espanyol  com una sola nació, no accep
tant  Ja realitat de .i’existéncia de cliver.
ses  nacionalitats  en  un  mateix  Estat.
Molt  úti’  aquest llibre  pels  que no han
pogut  estudiar  história  de  Catalunya,
perque  des de Madrid considereven que
:10  era  una assignatura que  valgués la
pena.  Es  tríaS que  Joan Camps i  Giró
no  hagi pogut vebre publicat aquest seu 
llibre  .  tan  bo,  la  lectura del  qua  reco
manem.

«RAO  1 MARXISME»,  DE
GERARD  VILAR  1 ROIG

ACTIVITRF LITERARIA  .

D’ARA  
«L’acció  de  Déu  en tempa de  persa.

cució»  es  titulen  unes  Vivéncies  que
ha.  escit  Mossén Pau Vives  i  Masses,
vicari  que era el  18 de julio  del  1936 de
la  parróquia da Santa Maria  de  Grácia,
en  les  queje explica les que varen pas
ser  eil  i  tanta  d’alt!es  capellans i  mon
ges  per  escapar-se deis  miiicians ‘que.
els  assassjnaven. La saya estada a  la
txeca  d’Adríano al  cerrar  da  Muntaner,
núm.  315, a  la  de  Vallmajor,  al  vaixe!l
presó  «Uruguay».. .  Text  d’una gran’ amo-
ció  i  tristesa,  parqué ara  hi  ha la  ma-’
teixa  meca de  gent  i  si  avul potser no
es  ficarien  tant  amb  els  capellans, sí
que  farien lema amb  els  que ala  direc
tius  «oberistes,,  que  no  trebailen  paré
que  cobren,  en  diuen  els  »burgesos».

—  »La  fornai» es  titula  una  sérle
de  llibres de butxaca polítics  que inicia
i’editora  Avançada, i  ara  n’ha  publicat
un  de Josep Huguet, manresá, recollint
diversos  articles  que ,  eh  va  escriure 1
pubilcá  sobre  ls  conjuntares  europea,
la  de  i’Estat espanyol, ia  catalana 1 la
de  i’esquerra . d’alliberament nacional a
la  qual  cli  pertany.  Hl  diu que  «els
niarxistes  ‘ catalana estem  ben  desval
guts;.’ ..  ens  manca un cos teóríc  que
contempli els  aspectes estratégicament
més  interessants par  a  elaborar l’alter
nativa  que ens ha de servir  en la  nos.
tra  iluita  ideológica contra  l’imperialis
me,  la  botifieria  i  el  réformisnie,.

—  Amb el  propósit do fer  asséquible
la  parauia da  Déu, 1 sota els auspicis
de  les  Sociatats Bíbliques Unidas i  de
la  Conferéncia Episcopal Tarragonin 1
inspirant-se en  les  directrius habituals
en  aquesta meha d’edi’cions, l’Associa
ció  Bíblica de  Catalunya, i’Abadia de
Montserrat,  la  Fundació Bíblica Evangé
lico  de Barcelona i  les  Societats  Bibli

-  pues  Unides  han  aprovaf  una  versió
del  Nou  Testamenit, que . en  un  volum
de  362 págines ene donen les Publica-

cions  de  l’Abadia  de  Montserrat, com
pieta i  en un catalá entenedor.

J.V.

ioanVnyoH
«Cercies», última aportación

LA  obra poética de  Joan VnyoIi  ÉBar
celona, 1914) va de Primer desenflaç

(1937), su primer libro  publicado, a Cer
cies,  su  última  aportación. incluida en
e!  volumen Obra  poética  1975.1979 (Crí
tica,  1979). Gracias a  esta  edición, el
opus  poético de  este  escritor  queda
recogido en sólo dos volúmenes, ya que
éste  es continuación hasta la actualidad
de  Poesia .competa 1937-1975 (1975). En
este  conjunto de  cuarenta y  dos años
de  presencia poética, Cerdos  es  la  últi
ma  muestra de una etapa extraordinaria-
mente  fecunda iniciada pr  Tot és  ara
i  res  (1970L libro  que  siguió al  funda-
mental  Realitats (1963), en  el oque, et
lugardé  rendir trlbutq  a  a  moda como
alguien  creyó,  . Vinyoli  hizo  la  decisiva
incorporación  del  lenguaje  cotidiano  a su
poesía  de  la  síntesis  de  la  interioriza
ción  de  siempre con esta bien adniinis
trada  nueva forma de  expresión, ha vi-
vicio  la  más  tructífera  etapa creadora
del  póeta, l  que cuenta a Cercies como
más  reciente aportación.

*  1  *

Cercies  s  un  conjunto  de venticinco
poemas con el  título  general del prime-
ro  de ellos. Son piezas que nose  apar
tan  de  los  modelos formales a  que el
poeta nos tieneacostumbrados, sin rima
y  cíe lectura fácil.  El  más largo  (Les
boires»)  cuenta  con  veijititrés  versos,
y.  los más cortos son tres  de seis cada
uno  (ti-le  dit  una cançó», «Qui gesa en-
cara?,  A  la  borda»), pe  son, los  de
nueve  los que ms  abundti  («Els  lien-
çols  vermells», «llembrandt», « Insensata
amor», L’equivalent», Gans  vacances,
«Quán dé vegades penso»).  ••

 «Cercies», el  poema inicial, nos intro
doce  en el tema de la creación poética,
el  cual, y.a desde este mismo momento,
queda  ligado al  de la  vida:  si,  en este
primer  poema, sería  posible  quedarse
sólo  con la primera lectura, insistencias
posteriores  permiten  asegurar  que  el
punto  de mira es doble. Cuando Vinyoli
sentencia  «--—i mal  potser  no  n’estarás
segur— 1 que has assolit el ceróle con,
venient», se está refirieido.al  ensayo in
cesante  que exige la  construcción poé
tica  —rntento el poema (1960) es el ajus
tado  título  de un olvidado libro de Josep
Maria  Andreu—, pero,  a  la  vez,  nos
habla del  esfuerzo de vivir,  de una vida
en  la que en  mi ja  e!  sdmni creix /  de
la  darrerb solitud».

El  poeta, a  su  manera simplificada y
profunda, es consciente del esfuerzo de
toda  una vida  de  poesía,  pero  lo  es,
también, de que la juventud ha quedado
atrás:  «No tornis,  alba de la joventut. /
No  tomis,  vespre de  la  joventut». Es
una  situación en  la que, lógicamente, el
acto  creador adquiere una  nueva gran-
deza y  es lo único que saca al poeta de
su  habituad oscuridad. Tratándose  de
buscar  equivalencias, nos dice  que  si
per  atzar algú crida el meu nom, /  diré
Jcan  carregat de foscúries», pero, cuan
do  crea, cuando se convierte en suplan-
tador  de  sueños, deja  de  perders  en
lo  oscuro.  Lo  oxpooe, con su  habitual
concisión, con una encomiable economía
verbal,  en un poema básico («He dit  una
cançó»), cuyo texto completo es:
He  aturat  el  vol  de  les  estrelles,
incoercile,  cec,  per  ja  no . pérdre’m
més  en el  fose,  he  dit  una  cançó,
baixa ‘la  veu,  perqu  es  faci,  de  nit,
ardent  i  gran entre  el  fullar  deis  arbres.
He  suplantat  els  somnls

El  entusiasmo  por  la  cançó  es
cierto  y  probado. en el poeta, y  sin  esta
certeza  probada sería  irpxpIicable  su
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dilatada  obra de  creación- Incluso, aho
ra,  sus acentos más puros se producen
cuando  convierta  esta creación poética
en  objeto de su poesía, pero el  poeta no
se  engaña, no quiere engañarse, y  toda
la  profunda fuerza que desarrolla choca
contra  la  realidad: ‘així  faig  moure pa-
ces,  /  de casa .a casa, en  el tauler  del
temps,  1  par  mágia o  par  precepte:
jocs  /  par ajomar la  mort».  Las digre
sienes  que  el  libro  puede ofrecer  res-
penden  a  este  sentido,  pero  a veces  no
llegan a ser siquiera las digresiones que
Martí  i  Pol, prologuista del volumen, su-
pone,  ya  que  la  misma evocación de
«Rembrandt»’  le  sirve  al  poeta  para  pre
sentar  al  pintor  recordando sense  de-
aig,  ja  quasi déu, el  cos de  Sáskia.

Por  el  contenido  profundo de  esta
unidad  poética de  Vinyoli,  Cercles  es
una  de  sus  creaciones más  puras:  el
poeta  y  el  hombre, inseparables eñ rea
lidad,  se enfrentan a  su obra  sin  sub
terfugios,  cuando ya no  es posible,nin
guna  suerte de subterfugio: ‘I  par aixó,
de  nit,  passejo, solitari,  /  pel  veil  casal
en  runes /  d’un altre  temps quimérica.
Es  un momento de serenidad y  claridad,
en  el  que las constaciones se producen
sin  aspavientos, dé  forma  que  la  emo
ción,  siempre contenida, no es obstáculo
a  nuevos entusiasmos; en  realidad, el
poeta  ha  pasado l  vida  entusiasmán
dose  y  no  va  a  reñun9iar ahora a  su
forma  de ser:  Tinc  silencie 1 profunds
per  aplicar a les nafres del malalt /  que
no  pot  suportar tanta  ínsensata /  re-
mor’.

Cómo  viene  siendo  habiual  en  él,
e  mundo de  esta  poesía  es  siempre
interior,  de  forma  que  lo  exterior  es
sólo  una  referencia:  referencia para la
imagen,  referencia para una mejor com
prensión  de  aquel  interior:  «Un altre
cop  vols  agitar  les  aigiies  /  del  llaca,
nos  dice  —y se dice— al comienzo de
Cercles,  y  la  imagen —tan clásica, por
otra  parte’—, lejos de la  naturaleza, nos
lleva  al  mismo mundo de  su creación.
y,  cuando más adelante, comenta que
«ha aturat el  vol  de les strelIes»  en el
poema  que  ha  sido  transcrito  entero,
sabemos. claramente que su firmamento
estrellado  no  es el  de  los  astrónomos.
Ardiendo  en  otras  latitudes,  el  mundo
exterior  es para él  más un pretexto que
una  realidad, pretexto de  comprensión
y  óreación, por lo que  el «vol  d’ocells»
se  convierte en .remolí  d’existéncia fla
mígera».

Más  lúcido,  más  sincero,  más  pa-
netrante es el Vinyoli de última hora. Su
última  aportación poética, proclive a  los
entusiasmos  dé  siempre,  no  deja  que
éstos  enturbien la  vísi5n profunda del
poeta  y  del  hombre sobre su obra poé
tica  y  humana.

Josep  FAULI

«LACUINA  QUE  TORNA»,
DE  JOSEP LLADONOSA    ..

IGIRO
Josep  Liadonosa l  Giró  és  un  cuine

de  primer  ordre,  naacut a  Aiguaire, a  la
comarca  del  Segrie, que a  Gatorze anys
v  començar a  ter  l’ofici  i  passat  par
Lucerna,  1 el  seu  Gran  Hotel  Nacional
—centre  prestigiós  de  cuica  internado
cal—  que havia tingut  de director  Esco•
fiar,  des .- es  féu  la  seva fama  als  mi-
Ilota  restaurants  i  hotels  barcelonins
o  de terÑs  catalanes. «La cuina
4$ 05  art  antic  1 de vagadas desconegut
pels  qul  el practiquem. Nosaltres conei
seis  la  manera de trebaliar-hi,  en tenim
el  sostum,  sabem trobar  el  punt  ¡ust
deis  gustos, el  color  real  de  les- sal-
sas..-».  Aleshores  dl  .  ha  recollit  en
aqueaS llibre de 216 p5gines que ha edi
tat  Laia amb gran profusió de fotografies
e  toS color (cia plata  eiaborats  al  séu
restaurant  «Lea quatre  barres”),  fins  a
dos-canta plats de suma catalana (15 en-
tranta,  13  sopes,  21  primers  plata,  46
do  pelx,  9  de bacail5,  17 de  menuts  i
ofegata  —men}ar de  pobres—,  21  de
cern  —manjar de  ríe—,  28 .d’aviram  1
conill,  14 de  postres i  i7  de conserves.
Lladonosa diu  que el  que ha volgut amb
aquest  llibre,  ha  estat  intentar  arreple
gar  uns  plata  que  es  trohen  en  perill
imminent  de  desaparieló. El  seu  amic
el  doctor  Manuel  Martínez Llopis  Ii  ha
posat  un  próleg  sobre  les  cuines  de
Catalunya, que dio, que  ‘són  incompa
LíbIca  amb  les  prssses  1  la  bomercia
litzacíó,  ja  que cuinar  constitueix un art
que  démana paciencia, lentitud, i  sobre
tot  amor». D’entre totes  les  cuines que
hl  ha  a  la  Península, .  la  catalana  éa
sede  dubte  —hi  sfegeix—  aqueiia  que
conserva  miller  les  trádicions de la  cui
ea mediterrenia, 1 és precisament aques
te  cuica  centrada en  l’ús  del  blat,  de
Folivera,  dci  raim,  la  que va  estar  pre
sent  a  Ja  taula  deis  creadors de  la
costra  civi1itació.  Llorenç Torrado, a  la
itroducció  de  l’obra  fa  la  presentació
da  Lladorosa com  á  cuiner,  teína  que
reclama  dedicactó, i  diu  gua «fer  cuica
catalana  no  és  difícil,  peró  no és  sen-
ziø.  No és una cuina de fantasia. Es una
cuica de temps, pausada, que necesaita
atenció,  que  no vol  pressa ni  s0t4:ads”.
.Liegiu aqueas ilibre  que de debó us  fará
venir  gana. Josep Lladonosa i  Giró  sap
el  que  es  fa  davant  deis  fogons.  ElI
fou  l’organitzadOr cia la  Primera Setmana
Gastronómica  de  Girona  i  del  Primer
Certamen Gastronómic de  Catalunya que
va  tenir  iIoc  anib molt d’éxit  ais  Escuts
de . Llagostera.

«LES ORDENANCES. DE LA
VILA  DE  VALLBONA»,
DE  JQSEP  JOAN  PIOUER  
l  JOVER  .  .

Piquer 1  Jover,  coneiX  el  tema cern
ningú.  1  aquesta  vegada  presenta  en
separata de  «llerda”, les  Ordenances de
Vailbona a  les  darreries del  segle XVII,
mostra  —,-diu— de com ala nostres avant
passats  arranjaven  la  vila,  supeditant
l’interés  particular al bó comú 1 castigant
les  infraccions amb fermesa no exempta
de  ponderació? A  la presentaçió d’aquest
estudi  que  ha  editat  i’lnstitut  d’Estudis
Ierdencs  de  la  Diputsció de  Ijeida,  Pi-
cuer explica parlant de la  Baixa Segarra,
com  a  mesura que  les localltats  minven,
es  fa  más difícil 4e  governar-les; algu
ces  Yluen sense pressupoSt l  cobreixen
les  despeses imprescindibles amb l’arren

..  dament  de  les  harbes 1 cIa  vedats  de
caça.  «Si  són  poca i  ben  avinguts, els
ve’Íns  formen com  una familia  i  no por-
ten  cap control  peró tsmptc  s’interessen
por  fer  millores  en  ura  població  que.
tard  o  d’hora, hsuran d’abandonar d’una

-  manera  inexorable.  En  aitals  caserius
  famiiiars no  és  possible de  fer  justicia
1  dobrar  smb rectitud;  ninge  no cobeja
cárrecS  públics  par  por  de  qomprome
tre’S;  les  autoritats  locals  són cada ve-
gada  més incompetents i  la  decadéncia
és  total.  Si  eis vaina estan en desacord,
encara és  pitjor,  puix  que liavors impera
la  consigna del  “campi qui  pugui”  1 la
desfeta  és  absoluta. Aixó  si  en . un  altre
cas  no caven én el  caciquisme repelient”
Piquer  i  Jover tranScriU les  ordenances
de  les  darreries  del  segle  XVII  i  les
comenta  com cal.

«REGIONALISTES
1  NACIONALISTES
(1898-1931)»,  PER  BORJA
DE  RIQUER

Borja  de Riquer i  PermariYer,. professor
que  és  d’Históría  Contemporánia a  la
Universitat  autónoma de  Barcelona. ha
fet  un  estudi  deis  primers  trenta  anys
dei  seg!e XX  a  Catalünya, i . el  seu pro-
cés  cap a  una consciéndia nacionalista,
després del  desastre espanyol del  98
«Anys  de  regionalisme conservador pro-
tagonitzat  per  la  Lliga 1 també, de  la
irnpulsíó deis  antagOflismeS de  ciasse,
qús  faran que  la  iluita social sigui vio-
lenta  en  alt  niveli”.  Borja  de jtiquer,
que  ha  estudiat  a  fons  la  historia, de
la  burgesia catalana, n’explica l’entrellat.
Aquest  llibre  i’ha  publicat Dopesa a la
seva  série  «Conéixer Catalunya»-

«ELS CREADORS DEL
MONTSERRAT MODERN.
CENT ANYS DE SERVEI
A  LA CULTURA CATALANA»,
DE  JOSEP MASSOT
1  MUNTANER  .

Com  tot  el  que  escriu  el  P.  Massot,
val  la pena de  llegir-ho,  parqué diu  les
coses  —Jiistoriador dom  és—  tal  com
varen  passar. Aquest  llibre  d’ara  que él
publica amb motiu  de  qué  l’any  vinent
se  celebrará el  Centenari de  les  fesfes
del  Millenari  de  la  suposaria trobalia
de  la  Mare de  Déu de  Montserrat 1  la
 saya proelarnació com a  patrona dd .Ca
talunya,  l’ha fet  com un repás de  l,’apor
tació  de Montserrat a  la  cultura i  a  la
vida  catalanes durant  els  segles XIX  1
Xx,  amb les  seves llums  i  les  seves

ombres.  El  P.  Massot  explica  qui  fou
l’abat  . Miquel  Muntadas, restaurédor de
Montserrat;  I’obra  de  consolidació de
I’abat  Josep Deás que  el seguí;  el  que
feo  com  a  Impulsor de ia  cultura  l’abat
Antoni M. Marcet, terrassenc, que s’hagué
d’exljar  quan  la  dictadura  dci  general
Primo  de  Rivera, qúan  a  Montserrat el
general  Barrera i  ala  governadors civils
generala  Losada i  Milans  del  Bosch hi
prohibien  les  peregriqacions 1 hi  envia
ven  policies  secretes  guardes civiis  i
mossos  d’esquadre a vigilar  ala  «separa-
tistes»  que hi anaven a cantar el Virólay;
els  abats Aureli  M.  Escarré —que hagué
de  . refugiar-se  a  Viboldone (a  italia)  en
tampa  de  Franco—; l’abat  Gabriel. M
Brasó;  i  l’abat  Pera  Celestí ‘Gusi.  Són
a  la vora de 300 págines de la Biblioteca
Serra  d’Or,  a  través . de  les  quals  s’hi
pot  seguir  com  diu  ci  P.  Massot,  la
feina  que s’ha  fet  durant  cent anys des
de  Montserrat a  través  deis seus abats,
par  la  cultura  cátalana.

ELS NOMS DELS CARRERS
DE  POLLENÇA  ,

Aquesta revisté  bimestral tan ben feta
que  é5LlUc,  que  es  publica  a  Mallorca
sOta  la  direcció  de  Bartorneu Suau  1
Tugores,  1 de la  qual  ham”parlat  en di-
verses  ocasions pels  temesvius  que hl
tractava,  ara  ha  dedícat  un. número al
problema  de la  necessitat de canviar els
noms  deis  carrers .qu  durant  el  Iran-
quisme  foren batejats amb cis  deis  ge
nerais  que s’havien subievat. Hl .és  exa
minat  el  cas  deis  de  Ciutat  de  Palní,
de  les  Pitiüses,  d’lnca  i  de  PoIlença
Quant  ais  cPaquesi .darrer poble.  signat
par  tres  coles  —o  senyores— m’ha fet
molla  pena Ilegir-hi que propasen treure
els  noms deis cartera  que el  porten  de
Roger  de  Llúria,  Roger cia Flor,  Cervan
tea,  Jahucla Cresqies,  Colom, Ramon i
Cájal  i  Menéndez Pelayo. Eé la  mateixa
incultura  que  ha fet  que  uné  ignorants
tarcelonins  de  Grécia  hagin  tapat  el
nom  de ‘Menéndez y Pelayo substituint-lo
pal de Torrent de  l’Oila 1 que  ningú de
l’Ajuntament  ho  hagi  esborrat  immedia
tament,  sancionaflt cia  autora  d’aqpesta
falta  de respecte a  la  ciutat. Espero que
a  l’Ajuntament de Pollença hi  haur  una
regidora  que  no  permetran aquella  can-
vis  1 si  no  saben qui  eren  aquejls per
sonatges  que  tenen  un  carrer  dedicat,
agafaran  quaisevol  diccionari  enciclopé
dic  per a  asabentar-se’n o bé s’ho. faran
explicar  per  algú  de  l’Obra Cultural  Ba
lear  que  fa  tañ boca tema.

«BIOGRAFIA  D’UN  RlU
CATALA:  SICORIS»  SERA
UN  NOU  LLIBREDE  JOSEP
CARNER-RIBALTA

Al  darrer nÚmero del  Butlletí del  Cen. tre Comarcal Lieldatá Josep Aznar i  Soló

dedica  unes  páginas  a  Josep  Carner
Ribalta, aquest catalé de soca arrel, se-
cretari  que fou de  Francesc Macié, poe-
ta,  exilat  de  fa  un  munt  d’anys a  Ca-

,  iifórnia  des  d’on  ha  estat  sempre tre
bailant  en  llibres  i  ens  en  doné entre
altrea  un sobre Gaspar Portolá, conque-
ridor  que  fou  de  la  dita  terra  i  aquell
altre  de  les  sayas  memóries  ‘IDe  Ba

.  laguer a  Nova York, passant par  Moscou
i  Prats de  Molió.’.  Josep  Carner-Ribalta
a  vuitanta-u anys fets  prepara  ara  un
nou  llibre  «Siografia d’un riu  catalá:  Sí-
coris».  Que  per  molts  anys  amb  salut
en  pugul  anar escrivint . de  tan  útils  a
Catalunya-  Balaguer, la  seva ciutat  na
diua  l’ha  fet  objecte  darrerament d’un
homenatge. Benvingutl

«LA  PINTURA  ROMANICA
SÓBRE FUSTA»,  .

D’ANNA  MARIA BLASCO
«A  Catalunya s’hi  conserva una de  les

mostres  mós  importants  de  pintura  ro-
mánica  mundial, en  les  dues  modalitats
de  decoració de  panys murals  i  pintura
sobre  tauia» comença dient aquest ilibre
qúe  ha  eserit  Anna  Maria  Blasco  pro-
fessora de Teoría de  I’Art  ¡  d’História
de  l’Art  a  l’scola  de  Bellas  Arts  de
Sabadell,  que  quan va  havér  de  far  la
saya  tasi  de  llicenciatura de  Filosofia  1
Lietres a la costra Universitat Autónoma
ja  la va  fer  sdbre «Les pintures murais
dei  Palau  Reial  Major  de  BarceIona»
Especialitzada en  l’estudi  de  l’art  rómá
nic  a  Catalunya, i  ben competent sobre
el  tema, en  aqueSt ilibre  que  ha editat
«Dopase» a  la  seva série «Conéixer Ca-
talunya»,  el  lector  hi  troba  real’ment.
cern  s’hi  diu,  «un  estudi  complet  dei
patrimoní  románic  pintat  sobre  les  hl-
gues  i  els aitars  de Catalunya’. El ilibre
va  acompanyat d’una  pila  de  fotografíes
illustratives  del  que  s’hI  exposa.  Moit
ben  fet,  i  molt  bo.

«LITERATURA CATALANA,
DELS INICIS ALS NOSTRES
DIES», D’EDHASA

Aquest  és  un  llibre  que  ha llançat  a
les  llibreries  dhasa  —la  Edhasa del
malhaurat  López  Llausás que  are  hem
perdut  a  l’Argentina—, en  el  qual  An.
toni  Carbonell, Anton M.  Espadaler. Jol’di
Llovet  i  Antónia Tayadelia donen,  com
diuen  «una idea sintética  i  ben ámplia
de  tota  ele  nioments de  la  costra  bis-
tória  literária,  tant  déis  més  brillants,
com  ho és  l’Edat Mitiana, com deis  més
somorts,  com  era  l’anomenada “Daca-
déncia”  deis  segles  XV!  a  XVIII».  Es
tracta  d’una visió  de conjunt,  1 el  llibre
és  dividit  e  quatre  seccions correspo
nents  a  quatre grans cicles  Ie  la  histó
ría  catalana de Catalunya: l’Edat mitjana,
él  periode  de  la  «Decadéncia», la  Re-
naixença  i  el  Segle XX.  Eis  que  han
compost  aquest llibre, tan  ben  estructu
rat,  que arriba. a  les 540 págines, estan
tots  v,incUlats a!  Dqpartament de  Filolo
gia  Catalana de . la  .Universitat  de  Bar-
celona  que . ciírigeix,  com  se  sap,  tan
éficfentmént  Antoni  C5mas  Els  quatre
professors  que  han  fét  :reaiitat aquesta
visió  general,  equánirn i  rigorosa  del

..Raó  i  marxisme» de  Gerard Vilar  i
Rocs  (que  está  preparant el  doctorat
de  filosofia  a  la  Universitat  Autónoma),
és  un  itibre  que  ha editat  62 amb  el
qual  es .proposa contribuir a la  recon
sideració  global a  qué el  rnarxisme e

*eu  actuaiment sotmés. Quan tanta gent
es  diu  marxista i  no en sap res, aquest
minyó  de  24 anys  almenys  ¡‘ha  estu
cliat  a  fons  i  es  pregunta par  la  seva
raciónalitat,  és  a  dir,  pci  seu  fona
:nent  de raó, si  es de debó una :cién

cia  i  si  ho  és,  quina  nena de diéncia.
Amb  tanta  .‘marxistes.’ com  hi  ha era,
aquest  llibre  s’hauria de  vendre  rnoit.
En  tot  cas,  Gerard  Vilar,  amb aquest
taxt,  que  és  la  seva tesina  de  lucen-
datura  a  la  dita  Universitat,  sacredita
com  un  bon coneixedor de  ra matéria.
Javier  Muguerza Li ha posat  un próleg
molt  precís.  Gerard  Vila’  amb  aquest.
matérial  par  a  la  história  del  racione.
lisme,  com  subtituia  el  ilibre.  (per  a

.  fer  el  qusl  reconeix que  ha  tingut  di-
ficultats  de  tot  ordre,  daR  de  biblia-
gráfjques  fina  a  léxiques, ‘passant  pal
problema  personal del  desconeixement
de  i  seva própia . llengua’),,  ha realit
sat  un trebali  molt bo, que cal  egrair-il.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS,

PORTERO
ELECTRONICO;1]
FERMAX;0]
L GRÁNVIA, 423TeIs. 223 72 00224 05

ATENCION .

DEPORTISTAS
UN NUEVO SERVICIO DEI..CLUB

ç

SEIS  F  ‘

TENIS  -  PISCINA
FRONTENIS -

RESTAURANTE
SALONES  -  PISCI
NA  INFANTIL  -

PARQUE  DE  JUE
GOSPARA  LOS NI-
ÑOS,  ETC  •

.  Instalaciones  a su  servicio  en  el  complejo  deportivo  Tenis  Esplai
situado  en  la carretera  de CastelldefeliKtp  17,200.  •

-  Muy importante: Este servicio  que ofrece elClub  a  sus  adheridos;
funciona  de 9  h  maiiana  a  22 h,. noche  ininterrumpidamente,  la-
borables  y festivos  sin excepción.’   .

SIGA EÑ FÓRMA Y PRACTIQUE
su DEPORTE FAVORITO

[

NOMBRE
,.srj  ,  está adherido  al  club,

solicite  información
.   o  envíe  este Cupón a:

.    Vckk

        IJ_

DIRECCION

CIUUAD

‘¼spe,  28,  pral.  telf.  317 90  20    TELEFONO ,

7’
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