
Mariángela Vilallonga 

Horaci, 
Ijoeía llatí. 

N
o podem incloure dins d'aquest apartat 
rheMenista gironí Pere Pericay perqué va 
orientar la seva tasca de filóleg cap a d'altres 
camins, pero un deis seus arricies ens servirá 
per introduir aquest capítol de traduccions i 

traductors. L'any 1966 Pericay participava en el «III Con
greso Español de Estudios Clásicos», celebrat a Madrid, 
amh una aportació titulada Socí'oíogíii de h. traducción de los 
clásicos antiguos, publicada dos anys mes tard en el segon 
volum de les Actes del Congrés. Pericay assenyalava la 
importancia del crireri d'elecció del mateix traductor en el 
cas del versionament deis autors antlcs: «Sin duda es un 
interés comparativo el que manifiesta el traductor -damos 
por supuesto que doblado de escritor- por la obra de crea
ción de los demás»; pero afegeix mes endavant que no és 
menys important la pressió que exerceix ¡a mateixa societat 
sobre el traductor: «El grupo social, estético o ideológico en 
vigencia no sólo impone sus formas de expresión a la tra
ducción -siempre, entiéndase, que el traductor sea también 
creador-, sino que a nivel estético limita al traductor sus 
autores, es decir, pone límite a sus elecciones. •<FinaIment 
Pericay constata el fet que «Hay que realizar la obra en 
nuestra parole de hoy», afirmado que el porta a concloure 
que «la traducción envejece». 

Si ens fixem en els traductors gironins deis clássics grecs 
i Uatins deis segles XIX i XX, no farem res mes que confir
mar Tanálisi del Dr. Pericay. La majoria foren creadora a mes 
de traductors; Pelecció deis autors que van traduir va ser, 
quasi sempre, fruit d'una tria personal, perqué es pot resse-
guir la influencia d'aquests en la seva obra de creació, pero al 
mateix temps aquesta tria va resultar molt influenciada per 
l'época que els va tocar de viure, i finalment moltes de les 
traduccions han anat envellint amb el pas deis anys. 

Els Uatinistes i heldenistes del nou-cents gironí son 
eclesiástics, i s'enclouen en una tradició eclesiástica catala
na representada per grans noms com Costa i Llobera o LIo-
reng: Riber, traductors deis clássics i al mateix temps crea-
dors amb una clara influencia deis autors grecs i Uatins. 

Joan Planas i Felíu 

Si ens remuntem al segle passat ens trobarem amb 
Pobra de tradúcelo de mossén Joan Planas i Feliu, nascut a 
Santa Coloma de Farners el dia 12 de juny de 1847. Planas 
estudia al Seminari de Girona on es va ordenar sacerdot. La 
seva carrera sacerdotal s'iniciá com a vicari de la parroquia 
de Eigueres, passa per ser ecónom de Begur, i per tornar 
novament a Eigueres, pero ja com a rector, on va restar fins 
a la seva mort, l'any 1896. (1) L'obra de Planas i Feliu va 
ser publicada póstumament i grácies a l'interés de la seva 
germana. En el volumet s'hi recollien els poemes de creació 
i els traduíts sota el títol Sempi-evives. Poesies de Mossén Joan 
Planas y Peliu. Fou editat a Figueres a la impremía de «La 
Veu de l'Empordá» l'any 1910, amh un próleg de Mossén 
Josep Pou i BatUe. 

Planas i Feliu només va traduir Horaci, poeta que com 
veurem mes endavant és el predilecte deis nosttes traduc
tors del nou-cents, i segons páranles de Caries Miralles 
«potser el clássic llatí mes freqüentat a la literatura catala
na moderna».(2) D'Horaci va versionar Pepode II, aquell 

¡202] 86 Revista de Girona / núm, 16 í marc - ahril 1994 



Xavier 
Carbó 

i Maymí 

MIGJORN 
SELECTA DE POESIES ' 

DE 

MN. XAVIER CARBÓ I MAYMI 

EDICIÓ POSTUMA D'KOMENATGE 

Pere 
Fericay 

famós Beatus Ule..., i Toda XIV del llibre segon, que s'ini-
cia amb Eheu fugaces, Postume, Postume/lahuncur anni..., 
ambdós pocmes melosos en l'edició esmentada. La resta 
del volum Tintegren trenta-vuit composicions origináis i 
una imitació de Lamartine. Pero, Planas i Feliu va traduir 
cinc odes horacianes mes, quatre del llibre tercer i una del 
Uibre quart, publicades precisament a l'antiga Revista de 
Gerona, de l'any 1881, (3) aigunes de les quals havien 
estat presentades ais Jocs Floráis. Aquest mateix any Pla
nas i Feliu fundaría a Girona el primer setmanari de la 
ciutat La Vetllada. 

Maria Angels Anglada destaca de les versions de Pla
nas i Feliu «una gran riquesa de vocabulari», sobretot peí 
que fa a la traducció del Beatus Ule, a mes de «la virtut de la 
concreció de les paraules», i «un afinat sentit per triar entre 
aquesta "paternal hisenda" del cátala». 

Joaquim Gou i Sola 

Tres anys mes jove que Planas i Feliu era, el també 
eclesiastic, Joaquim Gou i Sola. Va néixer a Figueres l'any 
1850, s'ordená sacerdot l'any 1876, es Uicenciá en Filosofía 
i Lletres a la Universitat de Barcelona l'any 1880 i es doc
tora en teología a la Universitat de Valencia l'any 1883. Va 
ser primer catedrátic de Uatí i mes tard catedrátic de filoso-
fia del Seminari gíroní. Gou i Sola va conrear la composició 
llatina, en prosa i en vers, tal i com és estudiada en Tapartat 
corresponent d'aquest dossicr. Pero en aqüestes pagines cal 
recordar la seva versió castellana de i'obra llatina del carde
nal Margarit, Templum domini, tot i que fos escrita el scgle 
XV i no sigui d'un autor clássic.(4) 

Xavier Carbó i Maymí 

Tres anys abans de la mort de Planas i Feliu, és a dir el 
22 de setembre de l'any 1893, naixia Xavier Carbó i Maymí 
a Cassá de la Selva. També va seguir la carrera eclesiástica 
al Seminati de Girona, albora que portava a terme una 
intensa activitat sobretot com a poeta i traductor, pero 
també com a fiíoleg, etnoleg i folklorista.(5) L'any 1916 
rinstitut d'Estudis Catalans li va proposar una beca, per tal 
d'anar a estudiar Filología Románica a la Universitat de Fri-
burg, pero una greu malaltia el va reteñir a casa seva, fins 

que va morir la tardor del 1918, víctima d'una epidemia de 
grip que va assolar Cassá de la Selva. 

L'any 1919 els scus amics i condeixeblcs reuniren i 
donaren a conéixer gran part deis poemes que Xavier 
Carbó, l'amic i coetani de Caries Riba, havia deixat inédirs. 
Sota el títol Migjom. Selecta de poesies, apareixia a Girona, 
també postumament com el del seu predecessor Planas i 
Feliu, un volum que recollia poemes de creació, versions 
d'alguns autors franceses i d'un sonet de Petrarca i les tra-
duccions deis clássics llatins, Horaci i Séneca, que és el qui 
en aquests moments ens interessa.(6) Concretament la 
tragedia Medea de Séneca, que va enllestir la tardor de 1912 
i l'epístola titulada Art poética, d'Horaci que va enviar a 
Caries Riba per tal que lí'n fes la crítica ''any 1913. No apa-
reix al volum la traducció de l'oda líl, 21 d'Horaci O nata 
mecum consule Manlio... que havia sortit publicada a La 
Revista l'any 1916. En una de les cartes que Carbó esctiví a 
Riba li deia fins i tot: «m'havia fet la il-lusió de traduir 
VEneida de Virgili; pero suposo que vos la deveu traduir». 
Ni l'un ni Taltre ho van arribar a fer, sino Lloren^ Riber. 

Amb la traducció de la mes llarga de les epístoles hora
cianes (476 hexámetres), Carbó s'afegeix a un mo iment de 
recuperado d'Horaci i ho fa amb la versió de I'obra que 
millor pot representar l'autot llatí, no solament perqué a 
través d'ella es pot conéixer el carácter de la literatura llati--
na, sino perqué, a mes, permeté que Carbó assagés Tadapta-
ció de l'hexámetre al cátala, com ja havien fet també Riba 
el 1911 en la seva versió de les Bucóliques de Virgili, i Mará-
gall en la seva versió deis Hi'mnes Homérics, publicada el 
1913 pero iniciada ja el 1910. La tragedia de Séneca oferia 
al cassanenc l'atractiu de ser «la tragedia de les tragedles de 
tan crua i palpitant; amb una métrica tota enrevessada de 
sáfics, glicónics, anapéstics, iamhes cataléctics i algún hexá-
metre», segons el text d'una carta que Carbó enviá a Riba. 
Potser caldria destacar, de la tasca de traductor de Carbó, la 
seva fidelitat al text llatí, la fluídesa de la seva composició 
métrica, tot i la dificultat i la rigidesa de l'hexámetre i l'ús 
d'un cátala entenedor i planer. 

La influencia deis clássics, especialment de Virgili i 
d'Horaci, també es deixa sentir amb for^a en I'obra de crea-
ció de Xavier Carbó. Alguns deis seus poemes, com és el cas 
de ViT^liana, és a mes d'un homenatge a Virgili, una recrea
d o de la poesía bucólica del mantuá. 
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Josep M. Llovera Í Tomás 

A Castelló d'Empúries va néixer l'any 1874 el canonge 
Josep M. Llovera qui moriría a Barcelona l'any 1949. Tot i 
que era mes gran que Xavier Carbó, va comengar a publicar 
mes tardanament. Llovera va ser professor de sociología al 
Seminari de Barcelona. Pero aquí ens interessa la seva obra 
de traducció deis clássics. Llovera va traduir básicament dos 
autors. Horaci i Sant Agustí. Les diferents versions de poe-
mes horacians van ser publicades en líocs molt diversos 
entre 1926 i 1936, i no van ser reunides en un sol volum 
fins a i'any 1975 en qué van ser editades per TAcadémia 
Católica de Sabadell en la que sería la primera edició inte-
gra de l'obra horaciana tradutda en vers cátala. Perqué el 
canonge Llovera també va assajar de traduir Horaci en vers 
basant-se en els ritmes i merres del text Uatí. Aquest intent, 
pero, li va valer moltes critiques, entre d'altres d'Agustí 
Escla5ans,(7) no pas per l'adaptació que en féu Llovera, sino 
peí fet mateix de trasUadar a vers cátala els metres Uatins i 
grecs. Justament aquesta dependencia de la métrica clássica 
és la qué fa que ¡es traduccions de Llovera siguin molt pre
cises, molt literaís, pero ahocades inevitablement a ser un 
cale del text Uatí, gairebé una transliteracío, mes que no pas 
una ínterpretacíó. Amb tot, era precisament aixó el que 
pretenía Llovera quan afírmava: «mancar jo de numen/ per 
res fe original m'acontento calcant les belleses/ mes exquisí-
desderHeMasíelLaci».{8) 

Una de «les belleses de THeMas» que el canonge Lio-
vera va versionar al cátala va ser la ¡liada; bo va fer, pero, de 
manera incompleta, només eís quinze primers cants. I ho va 
fer en bexámetrcs, com en l'original grec. Per a Caries 
Miralles la traducció de la Uíada és mes aconseguida i mes 
elaborada. 

Joan Minguez i Defís 

Tot i que Joan Minguez Defís va néixer a l'Argentina 
l'any 1900, l'hem d'incloure dins deis Uatinistes gironíns 
perqué ais quatre anys es va trasUadar a viure a Figueres 
amb la seva familia. Va iniciar la carrera eclesiástica, de 
nen, pero ais divuit anys va abandonar el Seminari gíroní 
i ben aviat va triar Barcelona per vture. Tot i que va exer-
cir feines diverses i gens relacionades amb les iletres (7), 
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des de 1918 i fins a 1933 va ohtenir diversos premis litera-
ris. Autor d'una novel-la, Die's. vexges, publicada Tany 
1929, i de diversos poemarís, PTÍmícíes. Poeme.s juveníís de 
1920, prologar precisament pcl gran Uatinista i escriptor 
Lloren? Riber, o Moment.s. Canfom, poemes, pamflets de 
1924, entre d'altres obres, ens interessa especialment la 
seva tasca de traductor d'autors llatins, que s'havia iniciat 
amb la versió d'una de les elegics de ies Trisiia d'Ovidi al 
primer volum de poemes. 

Pero, el nom de Uatinista li ve a Mínguez de la tradúc
elo de les obres completes deis elegíacs Uatim Tibul i Pro-
perci, per encárrec de la Fundació Bcrnat Metge. Efectiva-
ment, Tany 1925 apareixia la versió de Tibul, Eleves, amb 
text i tradúcelo de Caries Magrinyá i Joan Mínguez, el 
volum 11 de la CoMeeeió, i al mateix temps al volum 12 la 
versió de Properci, Eleves, amb text establert peí Dr. Joa-
quim Baleells i tradúcelo de Joan Mi^nguez. La intn^ducció 
de Tibul la va fer Magrinyá, mentre que la de Properci és 
obra de Mínguez. El revisor de les traduccions de Mínguez 
va ser Caries Riba. Les versions de Mínguez son acuradíssi-
mes, pero potser es ressenten d'una obseuritat que no se li 
ha de retreure al traductor sino ais mateixos textos llatins. 
En tot cas Mínguez en surt molt airós de la prova, i és de 
doldre que la seva professió l'impedís de donar continuítat a 
la tasca de traductor. 

Mariá Bassols de Climent 

A Figueres, el 12 de desembre de 1903, havia naseut 
Mariá Bassols de Climent, catedrátie de Filología Llatina de 
la Universitat de Barcelona des de 1932 fins a la seva mort 
Tany 1973. Bassols de Climent és un deis máxims represen-
tants de la Filología Clássica espanyola, la seva cátedra va 
crear escola a Barcelona i d'ella en van sortir grans ilatinis-
tes que segutren el seu mcsrratge sever i rigorós. El Dr. Bas
sols ja havia cursar els seus estudis a la Universitat de Bar
celona, on s'havia Uicenciat en Filosofía i Lletres amb 
Premi Extraordinari l'any 1924- Dos anys mes tard obtenía 
el doctorar, també amb Premi Extraordinari a la Universitat 
de Madrid amb una tesi que apareixia publicada el mateix 
any. La seva docencia sempre va teñir iloc a la universitat, 
primer a la de Barcelona com a ajudant, després a la de 
Sevilla ja com a catedrátie per oposició, plaga que aconse-

guí ais vint'i-tres anys, amb la qual cosa va ser im deis 
catedrátics universitaris mes joves de l'Estat espanyol de 
tots els temps. Posteriorment ocupa la cátedra de la Univer
sitat de Granada, i ja de nou a Barcelona :i partir de 1932, 
com ja hem assenyalat. 

El curriculum del Dr. Bassols és inacabable. Només en 
destacarem, en aquest apartat, que va ser director de 
l'Escola de Filología de Barcelona, adscrita al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas i director, pero 
també fundador, de la Colección Hispánica de Autores 
Griegos y Latimís, patrocinada pcl Ministerio de Educa
ción y Ciencia i peí mateix CSIC, que va publicar quaran-
ta volums en vida del Dr. Bassols. Va ser el promotor jun-
tament amb el professor Joan Bastarüas de l'importantís-
sim Glossarium Mediae Latiniíaiis Cataioniae. Especialista 
en l'historiador Tácit, va teñir cura de l'edició comentada 
de les seves Histories, en eastellá, i de l'edició crítica, tra-
ducció catalana i notes en quatre volums per a la Funda-
ció Bernat Metge, des de 1949 fins a 1962; els dos prímers 
volums amb la eoMaboració del professor Josep M. Casas 
Homs i els dos darrers amb el professor Miquel D0I5. 
També va traduir al casrellá les Vidas de los doce cesares de 
Suetoni, en quatre volums, des de 1964 fins a i970, díns 
la Coleeeión Hispánica de Autores Griegos y Latinos. No 
cal dir que la bibliografía del Dr. Bassols s'enriqueix molt 
mes amb el gruix de treballs i tractats que va publicar 
sobre sintaxi i fonética llatínes, encara avui día imprescin
dibles per a qualsevol estudiant de Filología Llatina, pero 
que serán ressaltats en un altre apartat. 

Eduard Valentí i Fiel 

Un deis llatinistes catalans mes lúcíds de tots els 
temps va ser, sense cap mena de dubte, Eduard Valentí i 
Fiel. Va néíxer a País el 19 de gener de 1910. Després 
d'estudiar el batxillerat a Ripoll i al vell institut del 
carrer de la Forga de Girona, es va Ilicenciar en Filología 
Clássica l'any 1932. Des d'aleshores i fins a la seva mort, 
ocorreguda l'any 1971, en plena maduresa inteldectual, 
va exercir de professor de llatí, comengant a l'ínstitut-
escola de la Generalitat i a la primera Universitat Autó
noma de Barcelona i acabant a la Universitat Autónoma 
creada el 1968 a Sant Cugat del Valles. Entremig va 

Revista de Girona / nnm. 16Í mar^ - abril ¡̂ -''M 89 12051 



Eduard 
Valentí 

i Fíol 

exercir de catedratic deis instituís del Ferrol, de Santiago 
de Compostcla, de Castelló, de Reus i deí «Balmes» de 
Barcelona. Líatinisca destacar i reconegut, va volar dedi
car els darrers anys de la seva vida a qüestions de la lite
ratura catalana relacionades amb els clássics grecs i Ua-
tins i «amb els grans movimcnts culturáis, literaris i ide-
ologics de l'Europa moderna i contcmporánia» , com 
assenyala Antoni Comas al proleg del volum postum que 
recuU tots aquests treballs de Valentí sota el títol Els 
clássics i la literatura catalana moderna, publicat a Barcelo
na l'any 1973, una obra cabdal de la crítica i la historia 
de la literatura catalanes. 

Valentí va ser també un excel-lent traductor deis clás
sics Uatins. A la Fundació Bernat Metge publica les seves 
versions de les següents obres de Cicero, Deis deures, en dos 
volums de 1938 i 1946, Brutus l'any 1943 i Tusculanes en 
tres volums des de 1948 a 1950. A l'altra gran coMecció de 
clássics Uatins i grecs que es publicava també a Barcelona, 
pero en tradúcelo castellana, sota els auspicis del Consejo 
Superior de Investigaciones Científiques, Valentí Fiol va 
publicar la tradúcelo acompanyada d'un extraordinari estudi 
de l'obra de Lucreci, l'any 1961. També al casteílá va traduir 
Séneca, César i Cicero, a mes de participar en tres volums 
de les Fontes Hispaniae Antiquae aplegades per Schulten. 

Josep Alsina i Clota 

Si iniciávem aquest apartat amb les páranles d'un 
hel-lenista gironí, Pere Pericay, l'hem de cloure amb la 
biografía i l'obra d'un altre heMenista desaparegut recent-
ment. Josep Alsina Clota va néixer a RipoU e¡ 14 de gener 
de 1926. L'any 1948 es va Ilicenciar en Filología Clássica 
amb Premi Extraordinari a ía Universitat de Barcelona, 
on va exercir com a ajudant de classes practiques fins que 
va obtenir la cátedra d'institut que va ocupar primer a 
Manrcsa i dcsprés a l'institut Ausiás Marc de Barcelona. 
L'any 1956 va Uegir la seva tesi doctoral i l'any 1958 
guanyava la segona cátedra de Grec de la Universitat de 
Barcelona. Des d'aquesta cátedra, Alsina va posar les bases 
del que després s'ha anomenat l'escola barcetonina de 
Filología Grega. Va fundar Tinstitut d'Estudis HeMénics a 
mitjans deis anys seixanta i l'any 1968 va promoure la 
celebració a Ripoll, el seu poblé natal, del Ir. deis Simpo-
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sis d'Estudis Clássics de la Secció Catalana de la SEEC 
que, amb una periodicitat bianual i ainb carácter itinc-
rant, reuneixen els estudiosos de la Filologia Clássica, i 
deis quals ja se n'han celebrat onze edicions. 

El professor Alsina es va dedicar a í'estudi aproüandit 
deis clássics sense menysprear-ne la seva divulgado, com ho 
demostren la gran quantitat d'articles publicats en mitjans 
de comunicació. La seva dedicació a Í'estudi del mite i de la 
tragedia grega li van permetre també d'interessar-se per la 
traducció d'autors grecs. Deia que una traducció és al mateix 
temps culminació d'una exégesi i un instrument divulgatiu. 
Així, ell va traduir per a la Fundacio Bernat Metge, del 
Consell Dircctíu de ia qual formava part, els ídiMi's de Tco-
crit en dos volums de 1961 i 1963, la tragedia Aícestís d'Eurí-
pides l'any 1964 i els Tractafi medies d'Hipócrates en tres 
volums, des de 1972 fins a 1983. Al castellá va vcrsionar 
Lluciá, Píndar, Esquil, Eurípides, Tucídides, Aristótil i 
Longí. El professor Alsina va crear escola i avui els seus dei-
xebles segueixcn la seva tasca fecunda, no solament entorn 
del grec clássic, sino també a través deis estudis neo-
heMénics ĉ ue també cU va fundar a Barcelona. Aixf, 
l'hel-lenisme al nostrc país té la continuitat assegurada. 

Com hem pogut veure en aqüestes pagines, el Semi-
nari de Girona primer i la Universitat de Barcelona des-
prés, han formar tots aquests gironins estudiosos deis cías-
sics. La tradició deis estudis clássics és ben arrelada a Íes 
terres gironines, segons es desprén d'aquest repertori que 
hem presentar. A la mateixa Fundacio Bernat Metge algu-
nes de les obres de Cicero han estat traduides i sc>n tradui-
des en aquests moments per dos gironins, Dolors Condom 
i Joan M. del Pozo, un altre gironí, Juli Pallí, hi té en curs 
de publicació els Dhcurm^ de Demostenes, Narcís Xifra hi 
versiona Sanr Gregori el Gran, amb alguns volums ja 
publicats, i Joan Triadú hi ha traduít Píndar. A mes 
descriptora María Angels Anglada, figuerenca d'adopció, 
ha traduít Meíeagre. 1 la llista es podría allargar mes. Llás-
tima, pero, que encara avui, tot i teñir Universitat a Giro
na, i una Facultar de Lletres emplazada davant per davant 
del Seminarí en l'anric convent de Sant Doméncc, els 
futurs llatinistes i heldenístes hagín de continuar des-
pla^ant-se a Barcelona per a la seva formació-

Mariángela Vilallonga és pnifessora de Filologi;i Llatina. 
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HOMLWrOK A JOSKI' ALSINA 

NOTES 

(1) Maria Ángiíls Anglada recordava la figura i l'oSra de mossén Planas al 
seu arricie «Notes sobre dos poetes llatiniste^ empordanesos» dins 
Actes de !es Jonmíles ó!\\<yme.witge a Doifjrs Coruio'n, Annais Ó£ ¡'¡nstilut 
d'esíMdisgíVonim XXXI (19904991). pag. 235-243. 

(2) Vegeu Caries Miralles, «Dues traduccions del canonge Llovera» al 
diari hvm 3-1V--77, pag. 22, 

(3) Així ho recordava Narcís Figueras Notes SOÍTTÍ.' Hfirocí a CaMÍun^ti, con
ferencia Uegida en la eommemoració del Bimil-lenan d'I"loracL, cele
brat a la Universicac de Girona el 7 de maig de 1993: "el 188! havien 
aparegut a la Rewsla de Gerona sis versions, una de les quils és l'Epode 
11, pero les akres son noves: es traerá de l'Oda a August ÍIÜ, 5), Ais 
Romans (II!, 6), el dialeg amb Lidia -^Doy^c j^ratm eyam úhi... (III, 9), 
A Mercuri (111, 11) i A Meipómene (IV, 3 ) " . 

(4) Hom por Uegir aquesra traducció anotada al volum X de l'antiga Rews-
ta de Gerona, corresponent a l'any 1886. 

(5) Com recorda Joana Campisto! i Triadú seu arcicle «Xavier Carhó i 
Maymí. Perfil biografíe», publicac a Llumiguia 500 (1993), pág. V-X, 
dins del complet dossier especial dedicar a Xavier Carbó amb motiu 
del centenari del seu naixement i del se tanta-cinqué aniversari de la 
seva niort. 

(6) Hom pot consultar Mariangela Vilallonga, "Els clássics a l'obra de 
Xavier Carbó i Maymí», Llumiguia 500 (1993), pág. XXXVI-XXXVIII. 

(7) Narcís Figueras I'article mencionar anteriormenC fa referencia a aqües
tes discussions entre Llovera i Esclasans, detingudament analitzades 
per Jaiime Medina ais seus arricies <iHoracia en la lireracura catalana*, 
Eís Maraes 7 (1976), pág. 93-106; «L'hexámetre i el dístic elegíac en la 
poesía catalana», Els Marges 14 (1978), pag. 3-30 i "La RenaLxen^a i 
els clássics llatins», Acies del Coiloqui ¡ntemacional sobre la Reruúxenga 
(¡8-22 de desembre de ¡9841, Estudis (iniversitarís Catalan>i XXVII 
(1992), pág. 317-333. 

(8) Mots reproduTts per Caries Miralles l'arricle esmenrat a la nota 2 
d'aquest treball. 

(9) Va ocupar el carree de director comercia! de l'empresa del Dr. Andreu 
des de ben jove i fins a la seva mort, tal i com explica David Guixeras 
al seu article «Joan Mingues, escriptor retrobat", Revista de Girorut 156 
(1993), pag. 48-53, en elqua! aporta dades medites del personarge. 
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