
definit ideolbgicament. La linia progressis- 
ta no presenta, i Valenti ho remarca, la 
mateixa continuitat. La idea que els mo- 
dernistes, i també Eugeni d'Ors, tenien de 
Balmes no és la que Valentí descriu par- 
tint de la publicació de Pius I X  (1847) i dels 
seus darrers escrits. Balmes fou una figu- 
ra tdgica que el clergat convertí en un 
monument simbolic erigit als seus interes- 
sos conservadors, diluint la significaci6 
progressista que hauria pogut tenir. La 
seva C O M ~ ~  amb Vaienti Almirall és 
nuHa. En canvi, Pi i Margali, que queda 
molt marginat dins el Ilibre, si que influi 
decisivament al final del segle. A m&, si, 
com he indicat, considerem la primera 
etam de aL8Avenc. continuació directa del 
aDiari Catalb i no pertanyent al Moder- 
nisme, 1'AWrall veuria considerablement 
disminuida la seva influencia. Tanmateix, 
i al costat del de Toms i Bages. l'estudi 
sobre aquest poiític és del m& remarcable 
del Uibre. 
Cal destacar, també, I'analisi de aL'Avenc~ 

i dels seus homes, amb moltes aportacions 
noves i dades dacumentals desconegudes. 
Figures com les de R. D. Perés, Jaume 
Brossa, Alexandre Cortada i Josep Soler 
i Miquel. entre d'altres. que havien estat 
menystingudes o obiidades, apareixen apro- 
fundides en totes les seves dimensiom. Va- 
lenti, que molt sovint cau en el defecte de 
prendre els autors massa globalment sen- 
se estudiar-ne l'evolució (Rusiiíol o Gaudí, 
per exemple), ha donat, sobre M a m a ,  
un deis primers estudis ideolbgics dignes 
d'ksser tinguts en compte: des de la lec- 
tura i edici6 crítica que fa del Cant espi- 
ritual, a la fixacib del modernisme i de la 

influencia de Goethe i de Nieusche en la 
seva obra. I sense els elogis gratuits i in- 
flamats de tanta paperassa que s'ha escrit 
sobre Maragall, i'estudi de Valentí demos- 
tra la magnitud del poeta i del pensador 
dins de la cultua catalana moderna. 

Quant a Ia introducció a la península de 
les grans figures que havien de marcar els 
corrents ideologics i artístics de fi de 
segle, Vaientí rectifica i precisa moltes de 
les informacions que fins ami havien es- 
tat considerades com a valides. Aporta 
noticies inkdites al Ubre de Gregersen Ib- 
sen and Spain i precisa el que Gonzalo 
Sobejano havia recoilit sobre la introduc- 
ci6 de Nietzsche. A destacar, també, la t m  
balla d'un article de J. Ll. Peliicer (per- 
sonatge que, desgraciadament. el mateix 
Valentí deixa massa marginat del seu es- 
tudi), pubiicat al cDiari Catalas el 1880, 
on apareix la primera menci6 a Claude 
Monet i que, a m&, sembla &ser el pn- 
mer treball pubiicat a Catalunya sobre 
1'Impressionisme. 

Tot aixb converteix El primer modernis- 
mo literario catalán y sus fundamentos 
ideoldgicos en un dels liibres bbics per al 
coneixement i I'estudi de la Catalunya mo- 
derna. L'honestedat professional de Valen- 
tí, el rigor de les seves informacions j de 
la interpretació del passat, aquel1 concepte 
ampli i profund de cultura humanística 
que deixava entreveure Els clkisics i la 
literatura catalana moderna, assenyalen 
un c a d  a seguir que, ell mateix, malgrat 
les circumstbcies, intenta de refer en 
allb que tenia de valid i actual. 

Entorn de la segona edició de les Obres Completes de Víctor Catala, ycr 

NÚrin Nnrrli 

Des que el 1951 havia aparegut la prime- k.. n 1, segona edici6 d'0bre.s Completes4 
." b edici6 de les Obres Completes: Víctor %soleix. en p a  aquest objectii; cal 

Catala no havia publicat cap Uibre nout puntd tzar  que el sentit del mot total 
P& el fet d'haver-se e*uit aquestes, aquí no 6s absolut, sin6 referit hi-ent 
i. d'aitra banda, les obres que en aquella a robra -en un moment o altre, ocasi6 havia rebutjat I'autora i I'aparició en un lloc o de v'dOr catrill+ d'un volum pbstum de Teatre Iddi t  ' feien 
necesswa una e d e 6  que nnaplegués Diem aiuo pensant en el material que 
total. possiblement deixh inedit. En algunes de 

les edicions d'obres soltes de Víctor Cata- 
Editorial 1a. aquesta hi anuncia el tito1 d'altres: 

(Barcelona 1951). algunc s6n obres publicades i conegudes, 
2. S'havia reeditat, perb, Sotitud, el 1952 i el 

1961. 
3. F. Camps i Calmet, editor, 'BIS Ubres 4. Eaiforlat selecta, *Biblic&cb Perenne', 28 

d'W, 2 (Tarrega 1967). (Barcelona 1972). 



d'unes altres, se'n coneixen fragments o 
són del tot desconegudes. 

Així, per exemple, Victor Catala anuncih 
els títols següents: Vegetar (19021907); La 
pena negra (1902): Calzer #amargor (1905- 
1907);' Les sis nits de Lloren~ Moré unoo 
turns desequilibrats. (1907-1930);' La tra- 
gedia de Dama Nisa (1930); Intimitats 
(1907); Mosaic (1930);11 -no s'han esmen- 
tat els títols que Víctor Catala anuncia i 
que sortiren integres. 

D'algunes d'aquest gmp, se'n publicaren 
capítols; aquest és el cas de La tragedia 
de Dama Nisa de la qual es coneix el p rb  
leg, i de Calzer &amargor: el nom del 
protagonista d'aquesta novella era Vfctor 
Catala i, segons que sembla, el fet d'uti- 
litzar aquest nom corn a pseudbnim litera- 
n la mogué a deixar-la ina~abada;~ amb 
tot, dos capítols del que havia d'ésser 
aquesta novella foren publicats amb el 
dtol de Marines en el volum dels Jocs Flo- 
r a l ~  de Barcelona de i'any 1903 i repro- 
duits de nou juntament amib tres narra- 
cions, ja sortides en el recull Caires Vius 
-aCreu i Ratllas, aCamestoltes*, aSota el 
celm-, en un volum antolbgic titulat tam- 
bé Marina.* 

Semblantment -una obra anunciada de 
la qual només surt una part- s'esdevé aaib 
el volum Mosaic 111 subtitulat aImpres- 
sions literhies sobre temes dom&sticsa i 
en una portadella general: aIntimitatS.; 
sembla, per tant, identificable amb Znti- 
mitats que s'anuncia i'any 1907. 

Aquest havia de formar part d'un gmp 
de tres. dels quals només sorti el tercer; 
fa suposar que existien els dos primers el 
fet que en aquest mateix volum estan anun- 
ciats: Mosaic Z aVibracionsm i Mosaic ZI 
~Encunysa, i sobretot la nota previa que 
comunica la im~ossibiiitat material de sor- 
tu  tot el vol& sencer: ~ P e r  impossibili- 
tat material de sortir tot el volum sencer 
de "Mosaic" a fi de donar-lo al públic en 
data determinada. surt avui la seva dar- 
rera part, tot esperant que siga factible 
publicar a no tardar les dues primeres. 
tituiades, l'un 'Vibrclcions" i l'altra, "En- 
cunysnm. 

Les altres obres anunciades -Vegetar, 

5. Anunciada dins Drames rurals (1902); Lfi- 
bre blanc (1905) i Caires vius (19W). 

6. Anunciada dins Drames rurals (1902). 
7.  Anunciada dins Llibre b h  (1905) i CcllrbS 

Vim (1907). 
8. Anunciada dim Caires vius (1907) i Contra- 

llums (1930!. 
9. Anunuada dins Conttallums (1930). 
10. Anunciada dins Caires vius (1907). 
11. Anunciada dins Contral lw (1930). 
12. Cf. Joan 0- I Rneilsur, Víctor Catald. 

Biografia (Barcelona 1967). p. 49. 
13. "Les ales esteses", f1928). 

Notes i ressenyes 

La pena negra i Les sis nits de Llorew 
Moré- són totalrnent desconegudes. 

D'aquest grup és impossible establir amb 
seguretat quines no arribaren a &ser f e  
tes i quines es quedaren al calaix, mentre 
no s'hagi fet un recompte exhaustiu del 
material conservat de Víctor Catala. Tasca 
que, si s'ha fet, no se'n compren la falta 
d'explicació en unes obres completes de 
l'envergadura de les acabades de sortir, 
i si no s'ha fet, caldria portar a terme. 
Molt especialment, quan és molt probable 
que hi hagi obres iddites pel que aca- 
bem de dir i pel fet que Víctor Catala era 
més aviat propensa al mutisme i fins i 
tot a una certa autocensura: recordem 
aquí la prohibició exDressa de l'autora 
d'incloure la novella U; film a la primera 
edició dJObres Completes. ~ Q u i  ens ga- 
ranteix, dona, que no ha actuat sem- 
blantment sobre altres obres seves? 
Cal remarcar, perb, que les nwes inclu- 

sions de textos en la segona edició de les 
Obres Completes respecte a la primera són 
ben importants; se n'hi han afegit alguns 
que podem considerar de pura creaci6 li- 
terhria -Un film (1926). Mosaic 111 (19%). 
aPrbleg a La tragedia de Dama Nhaa (1917), 
textos dispersos o inwts  (petites peces de 
diversos generes) i Teatre i d i t  (1967); i 
igualment escrits de Caracter assagístic, crí- 
tic, estetic ... -Prbleg a Caires vius, arti- 
cles, conferencies, prblegs a obres d'altres 
autors- i altres de caracter  personal 
-aConversa amb Víctor Cataliv, de Tomb 
Garcés, i una tria de i'epistolari. 

S'hi troba a faltar, perb, malgrat la pu- 
blicació del text íntegre, la nota que en 
el volum Mosaic 111 (1946) comunica, tal 
com ja hem dit, la impossibiitat material 
de sortir els que havien d'ésser Mosaic I 
i 11 i el subtítol de Mosaic 111, ~Intimi- 
tats.. 
es lamentable, igualrnent, que no s'hagi 

fet notar, o almenys esmentat, la divisi6 
que Victor Catala féu en les primeres edi- 
cions de Caires vius de les narracions re- 
collides en aquest volum, separant les N- 
rals de les no rurals i tituiant aquestes 
úitimes aaltres drames i altres cosesm; di- 
visió que accentua en la primera edició 
d1Obres Completes en separar-les d'aquest 
recull i posar-les juntament amb les que 
titula aVariam. El fet és més estrany p .  
tal com sembla que aquesta segona ediaó 
s'ha volgut inspirar en les primeres edi- 
cions de les obres de l'autora. 

El mateix podriem dir de l'omissió 
d'unes poesies aparegudes a la revista aJo- 
ventuta dels anys 1902, 1903, 1906, amb els 
títols següents: aDialecha, aDiumenge de 
Ramss, aPrechw, i la tradua56 que Vfc- 
tor CatalB féu de la poesia *El centa~re. 



dei Marc Legran." Tot i que el 
valor literari d9aquestes no sigui decisiu, 
no justifica iIur absencia d'un volum d'o- 
bres completes, 

1 encara una altra omissió. En el fu- 
llet que publicaren els modernistes en ho- 
menatge a Ibsen amb motiu de la seva 
mort, Victor Catala li dedica - e l  mateix 
que d'altres autors- una nota: aTnomfln, 
exaltant la figura del dramaturg. 

S'hí afegeix una selecci6 dels dibui- 
xos de Victor C a t a  que Joaquim Folch 
i Torres publid en un volum tituiat Els 
dibuixos de Victor C a t a l ~ i ~ ~  i I'epíleg que 
la mateixa Victor hi posa. La idea d'in- 
cloure els dibuixos en el volum d'Obres 
Completes és interessant, puix s6n una 
manifestací6 rnés de la vida artistica de 
l'escriptora; és de plbyer, perb, que les 
reproduccions hagin estat totes en blanc 
i negre, quan veure I'ús de determinats 
colors pat parlar-nos tant del temperament 
estetic de la persona. 

La darrera novetat d'aquesta edici6 és 
I'epíIeg de Mana Aurelia Capmany titulat 
aEls silencis de Caterina Albertm - com 
a prbleg, s'ha mantingut sense cap variant 

14. Publicades a 'Joventut", la primera a 1x1 
(1902). p. 4U; la segona i la tercera a: N (1903). 
p. 249; i la traduccib a: vxr (1906), p. 727. 

15. Josep Porter, Tipografia Empbrium (1950). 

C. A. Jordana, mis enllii de la pulcrit 

Truncada a Xile el 1958, I'obra de crea- 
Q6 de CeSar August Jordana és poc abun- 
dant i no ha obtingut cap consideració es- 
pecial per part de la m'tica. Els qui s'han 
dedicat a catalogar la noveNstica catalana 
moderna Ii concedeixen un comentari dis- 
cret, amable i breu. Es ventat que, pel 
que li: conec, fins a l'aparició pbstuma 
d'EI món de Joan Ferrer, Jordana no pas- 
sava de ser, qui ho sap, ún autor conecte 
i pulcre -quaiificatius que se li venien 
aplicant i que eíi ja odiava-, perb de poca 
volada. De tota manera, cal dir que obres 
-com Q ~ t r e  v ~ j a n c ~  i Una mena d:amor 
mereixen, i suportaríen e b  dignitat, una 
revisió. 

Quatre verijances (1923), el seu primer Ili- 
bre, reuneix quatre narracions de longitud 
desigual, ocupant la darrera la meitat ma- 
terial del volum. Ignoro les fonts on a d  
a pouar en escriure'l, potser en alguna-de 
les que ha indicat Rafael Tasis per d'al- 
tres obres del mateix Jordana. Sigui com 

el cgmplet trebaIi que Manuel de Mont 
liu féu per al volum d'Obres Complete 
de 1951. 

Maria AurBlia Capmany explica els 
lenciss de Caterina Albert -11argues 
porades sense una sola publicacib 
a reacció autorepressiva enfront de les crí- 
tiques adversa a la seva obra, vingudes 
de determinades modes literaries arnb les 
quals mai no s'identifich -sobretot el nou- 
centisme. Certament, les idees exposades 
en aquest epíleg no semblen 
s'hi troba a faltar, perb, una 
rnés concreta de les raons i 
cies -biogrAfiques, histbriques, 
d'aquests silencis; i més especialment en- 
cara, una m s i  de les diferhncies, pro- 
gressos, reincidhncies ... que cada nova sor- 
tida dJuna obra de i'autora, després de 
cada un d'aquests silencis, presenta res- 
pecte a les anteriors. 

En conjunt, cal remarcar L:inter&s d'a- 
questa segona edici6 de les Obres Comple- 
tes de Victor Catala, puix representa un 
pas endavant -per les noves inclusions de 
textos- respecte a la primera. Aixb no 
priva, pero. com hem volgut mostrar, que 
restin alguns punts miilorables que hau- 
rien arrodonit la tasca feta en aquesta s e  
gona edició. 

anglo-sax6, una tria de solucions arguhen- 
tals absurdes que I'apropen, sospito, al 
joc avantguardista, i una utilitzaci6 des- 
imbolta dels mites bíbiics que l'ortodbxia 
deuria mirar amb disgust. No crec que 
hagi estat assenyalat, i al& de rnés 
competent hauria de comprovw-ho, perb 
pot observar-se que els elements citats s6n 
semblants als que una mica més tard con- 
ferhien personalitat prbpia als components 
de l'escola de Sabadell, a Trabal, a Joan 
Oliver, a aspectes jovenívols de la Rodo- 
reda. Més exactament, La venjan~a del sol, 
la primera de les quatre narracions, ens 
acostaria a les cabrioles avantguardistes 
de Trabal, i La venjanga del frare, I'última 
i rnés liarga, inclou, per exemple, un Diari 
de No& en el quai el to general, per des- 
aomptaf, perb fins i tot trobalies com la 
de la influhcia d'un colom inquietant da- 
munt del Oatriarca, ens recorda d'altres 

Notes i ressenye. 


