
«La  Revista* (1915-1936). La seva es- 
t ruc tu ra ,  el seu con t ingu t ,  Maria Car- 
m e  Ribé. Editorial Barcino. Barcelona, 
1983. 225 pags. 

Les monografies sobre u n  tito1 perio- 
distic important no  són gens abundoses 
en  la nostra bibliografia i menys quan el 
to  i el caracter emprats ho  són des d'una 
perspectiva científica i global. Aquests 
són els principals miri ts  de l'autora, que  
ens ofereix u n  treball ampli i documen- 
tat sobre una  publicació intel.lectua1 de 
gran categoria i llarga trajectoria. Efecti- 
vament ,  Ribé estudia el component hu -  
m a  (Folguera, López Picó, etc.) del grup 
de La Revista i passa rapidament a 
l'estudi extern (paginació, tiratge ...), 
concentrant la seva tasca en l'estudi 
intern del contingut, el qual descriu 
tematicament (poesia, teatre, assaig ...) 
fent referencia a les novetats que  signifi- 
ca l'aportació cultural, i especialment 
literaria, de la revista i el seu almanac, 
considevats unitariament. Finalment, 
després d'unes simples conclusions, realit- 
za  u n  buidatge (ordenat per autors a&- 
beticament) dels textos publicats. 

La  importancia de La Revista és indis- 
cutible: portaveu del Noucentisme, pla- 
taforma del sentit catalanista 
intel.lectua1 i porta d'introducció de l'eu- 
vopei'tat i la modevnitat Cfou la primera a 
publicar els poetes russos de la Revolu-  
ció). La  seva transcendincia és en funció 
inversa a la distribució, només uns set- 
cents exemplars que,  pero, provocaren 
una forta penetració ideologica en els 
estvats més receptius de la societat catala- 
na entre la primera guerra mundial  i la 
guerra civil. 

Dirigida per Joaquim Molas, la inves- 

tigació peca d'esquematisme. i és més 267 
descriptiva que analítica o interpretrati- 
va .  Malgrat el retret, com ha  destacat la 
crítica (Triadú, Manent  ...), cal remarcar 
la gran aportació que  significa en el 
coneixement d 'un periode cultural prou 
fosc i tumbé la documentació que  conté, 
essencialment l'index d'autors-temes i la 
descripció del contingut. En  definitiva, 
les sis mi l  pagines de La Revista poden 
ser utilitzades pels investigadors des de 
perspectives més amplies o especifiques. 
El merit seva, pero, de Ribé,  que  haura 
ofert u n  primer i meritori treball intro- 
ductori aixi com una recopilació feta 
metodicament i a m b  prou habilitat i 
intel.ligincia. C o m  a detall de continui- 
tat ,  l'obra és publicada precisament a m b  
el número 43 a les Publicacions de ( (La  
Revistan de la m a  de Casacuberta, des- 
pués de l'etapa inicial de López Picó. 

J . M .  Figueres 

V i e n a  Fin-de-Siecle. Política y cu l tura ,  
Carl E .  Schorske, Gustavo Gil i ,  Barce- 
lona, 1981. 

Poques ciutats poden vantar-se d'ha- 
ve r  estat objecte de pagines tan belles 
com les que  l'autor d'aquest llibre dedica 
a la cultura de la Viena de final de segle 
(al seu costat h i  hauria, evidentment ,  la 
Barcelona que  trobem al Recuento de  
Luis Goytisolo). D e  la mateixa manera 
que  entre les dues guerres mundials es 
desvetlla als Estats Units una gran curio- 
sitat per I'Austria de finals del XIX i 
principis del XX, darrevament al nostre 
país h e m  gaudit d'una exposició sobre 
l'expvessionisme alemany; dos excel.lents 


