
vd, en parte por la dificultad de separar 10s 
rasgos dialectales antiguosa (Badia, op. cit., 
p. 66), i en part per desídia de tots nosal- 
tres, hem hagut d'esperar que dos investiga- 
dors americans -Ch. S. Maneikis Kniazzeh 
i E. J. Neugaard, deixebles de Joan C o r d -  
nes, a la Universitat de Chicago i d'Urban 
Holmes, a la Universitat de North Carolina, 
respectivament- omplissin aquest buit tan 
lamentable i ens oferissin l'edició completa 
del manuscrit de París -vols. 11 i 111 de l'e- 
dició que comentem-, acompanyada d'una 
Gramdtica i d'un Glossari del text -vol. I, 
ps. 1-73 i 77-212, respectivament-, confron- 
tada amb els altres dos manuscrits catalans 
que posseim de la mateixa obra -1'un a Vic 
i l'altre a Barcelona-, amb el text llatí, i 
amb les traduccions occitanes -una del se- 
gle XIV, a la Biblioteca de Focalquier, i l'al- 
tra del segle xv, a la Biblioteca Nacional de 
Paris-. L'edició de les Vides és molt acu- 
rada i no se li poden fer objeccions. L'estu- 

di gramatical i el glossari no modifiquen es- 
sencialment el treball anterior de Coramines, 
com els mateixos autors ens expliciten: uD'u- 
na manera general remetem a l'estudi gra- I 

matical de les Vides que va donar Coromi- 
nes en el seu estudi parcial de 1943 [sic], 
ps. 293-334, on ja tracti de la major part 
dels fets gramaticals del llenguatge de 1'0- 
bra, (vol. I, p. 3), tot i que, pel que fa a 
la morfologia (ps. 12-70), el nombre de da- 
des i de fets estudiats és més nombr6s que 
en el treball de Coromines. fis de lamentar, 
perb, que s'hagi prestat tan poca atenció a 
la sintaxi del text (ps. 71-73). I que ningú 
no prengui aixb com un retret dirigit als 
autors de l'edició de les Vides, sinó com la 
constatació d'un fet que es repeteix en tots 
els estudis diacrbnics del catali: la sintaxi 
histbrica de la nostra llengua és, pra per 
ara, un camp que ningú no gosa trep~tjar. 

Els  anarquistes edacadovs del  poble: <(La Revis ta  Blanca), (1898-190j). Pntro- 
ducció i selecció de textos d'E. R. A. 80. Prbleg de Frederica NIONTSENY. 
Barcelona, Curial, 1977. (<(La Mata de Jonc>, núm. 9.) 424 ps. 

L'espectacularitat d'algunes de les activi- 
tats anarquistes del tombant de segle ha mo- 
tivat que molta de la bibliografia que s'hi 
refereix proporcioni visions ben deformades 
i parcials -partidistes o, simplement, mo- 
gudes per la comercialitat del tema- que 
contrasten amb la riquesa i la complexitat d'i- 
dees, actituds i propostes de la vintena d'anys 
que precedeixen i preparen la fundació de la 
CNT. Per aixb cal destacar aquest treball an- 
tolbgic preparat pel grup tolosi E.R.A. 80 
(Equipe de Recherche Associée au C.N.R.S, 
núm. 80). Es tracta d'una antologia de tex- 
tos extrets de la primera epoca (de Madrid) 
de <(La Revista Blancab,, precedida d'un prb- 
leg de Frederica Montseny i d'una introduc- 
ció a la revista i, en general, al pensament 
anarquista local feta pel mateix grup col- 
lector. Els textos triats han estat publicats 
en la seva llengua original (castelli), tot 
i que el libre és escrit (suposo que tra- 
du'it, encara que no consta) en catali. La 
no traducció dels textos es justifica, supo- 
so, per la voluntat de conservar el caric- 
ter documental del recull (cosa que, en 
aquest cas, crec molt secundiria). Així, amb 
textos introductoris, encap~alaments i notes 
en catali, tenim un ampli ventall d'articles 
signats per dirigents i pensadors anarquistes 
o per intellectuals anarquitzants que hi col- 

laboraren. Ordenat en grans apartats que van 
des dels textos programitics i ideolbgics als 
tktics, artístics i literaris, el conjunt cons- 
titueix una veritable introducció al pensa- 
ment icrata, l'actualitat i la forca del qual 
han quedat ben remarcades. 

E.R.A. 80 ha fet una aproximació mogut 
per una evident simpatia -ben al contrari 
d'alguns dels nostres historiadors del perío- 
de- i ha triat una colla de textos seguint 
un doble criteri de representativitat d'6poca 
i d'actualitat que, en aquest cas concret, 
agermana ctdues preocupacions no sempre 
contradictbries)>. Val la pena, doncs, de re- 
marcar-ho: la simpatia que els ha moguts s'ha 
vist completada per una honestedat profes- 
sional remarcable. 

Aquesta doble característica fa que el Ili- 
bre tingui, de bones a primeres, un dels as- 
pectes que cal exigir a tota historiografia 
amb cap i peus: la dimensió d'actualitat que 
no la faci un estudi mort i inútil. Cert que 
aquesta visió del present ha superat la com. 
prensió del passat, perb en tant que aquest 
s'ha vist tradu'it en la selecció dels textos, 
s'ha mostrat amb aquella riquesa i ductilitat 
que fa que un pensament no sistemitic com 
és l'anarquista sigui capaG de donar respos- 
ta coherent a qualsevol realitat humana. 

Dic aixb perque la introducció dlE.R.A. 



80 és, indubtablement, el més discutible del 
volum, en contrast amb la bona impressió 
que deixen els textos. L'estudi, en efecte, 
s'ha vist condicionat per l'emmirallament 
d'uns tbpics de gran irxit més amunt dels 
Pirineus i, també, entre nosaltres. Em refe. 
reixo, especialment, a aquell conjuminat 
histbric-polític-filosbfic-literari tan ates, co- 
negut per generacidn del 98, que arriba a in- 
troduir-se, subreptíciament, idhuc en el prb- 
leg de Frederica Montseny. No és, perb, 
aquest, i'únic tbpic que hi ha pesat. El des- 
taco perque, tanmateix, és representatiu de 
la serie de visians de l'Espagne negracatb- 
lico-anarquista (bueñuelesca, diríem) que fa 
treure el barret a tanta progressla eurocos- 
mopolita. Potser si E.R.A. 80 hagués sabut 
deseixir-se de la visió de l'Espagne que li 
ha donat la Universitat francesa (suposo que 
la de Tolosa de Llenguadoc ho és), n'hau- 
ria sortit una visió histbrica més prbxima a 
la realitat. 

Quan Frederica Montseny, al prbleg, par. 
la de les motivacions que mogueren el seu 
pare a crear la revista, apunta el buit que 
s'havia produi't amb la desaparició d'una 
sirrie de revistes de pensament icrata, entre 
les quals n'hi ha dues --cabdals- de Barce- 
lona. D'aquí en surt un fet que crec indis- 
cutible: ctLa Revista Blanca), és un produc- 
te de la repressió de l'anarquisme portada 
a terme a Barcelona el 1896. Producte, és 
clar, complex, perque, en primer lloc, con- 
tinua una tradició de pensament i d'acció 
anarquistes ben delimitada; i perque, en se- 
gon lloc, és una rectificació del camí. Fixem- 
nos-hi: d'una banda, <(La Revista Blancaa és 
una revista <(catalana)> exiliada: el seu fun- 
dador i els seus puntals són catalans i, a 
més, continua una experiirncia barcelonina 
(la revista <(Ciencia Social)>, els redactors i 
collaboradors de la qual ho són també, qua- 
si en bloc, de <(La Revista Blanca,) de col; 
laboració entre intellectuals i anarquistes. No- 
més cal, a més, fixar-se en l'apartat Difusió 
i relacions de <(La Revista Blanca, per ado- 
nar-se del gran pes que Catalunya hi té. 
D'altra banda, hem dit, <(La Revista Blanca), 
és una rectificació a la tradició anterior. Ho és, 
diria, sobretot, pel paper que hi té I'ccedu- 
cación. En aquest sentit, d b  que havia ini- 
ciat <(Ciencia Social)> hi és potenciat i idhuc 
justificat programiticament, fins al punt que 
E.R.A. 80 s'ha servit del tema per intitu- 
lar el recull (vegeu, en aquest sentit, l'ar- 
ticle La bica en el caudillismo obrero, de 
Federico Urales). L'educació és una respos- 
ta a l'acció violenta dels anys 90 i a la crisi 
d'estrategia del moviment obrer en aquells 
moments. El títol de la revista ((Podem obli- 
dar les connotacions de <(blanca)>?) i el sub- 
títol (<(Revista de sociología, ciencia y ar. 
tes),, un altre punt de contacte amb <(Cienl- 
cia Sarialn) són dos elements prou denota- 

tius d'un programa que no es presenta com 
a icrata sinó com a <(veritat científica, so- 
ciolbgica, etc. etc.),, cosa que, dins el con- 
text, no nega, ans afirma, el caricter plena- 
ment anarquista que té. Era tot un progra- 
ma, diria, d'una epoca que, no podem obi: 
dar-ho, és la que precedeix l'aparició dels 
grans sindicats que marcaran la nostra his- 
tbria en el segle XX. 

I passem al punt que apuntivem: quan la 
introducció afirma que les idees regeneracio- 
nistes adquiriren actualitat amb motiu de la 
catústrofe del 98 i se'ns explica el terme 
<(regeneració)> amb una lamentable reducció 
dels seus continguts (contrapartida a la ctcri- 
si del 98,) contrapartida al terrorisme anar- 
quista dels 90 i, com a conseqiiencia, és re- 
ferit a la criminologia), s'oblida tota aquesta 
tradició catalana i el pes que hi té. Per sort, 
els textos, per ells mateixos, diuen molt més 
que la introducció i ens ofereixen una pa- 
norimica complexa de resposta a la polftica 
de la Restauració i a la situació econbmica i 
social del país. Vegem-ho, perb, pel que 
toca als intellectuals que hi couaboren. Dels 
catalans, destaquem-hi Jaume Brossa --espe- 
cialrnent per dos articles: El epilogo de 10s 
atentados (una amarga reafirmaci6 en un pro- 
grama ja exposat, amb més optimisme, dins 
<(Ciencia Social,) i Catalanismo y socialisme 
(mena de segona part de l'article Viure del 
passat, publicat el setembre de 1892 a CCA- 
ven$)>, veritable compendi ideolbgic del re- 
generacionisme catali)-, capdavanter del 
Modernisme, que ben poca cosa nova ens 
ofereix a <(La Revista Blanca,. Vull dir, amb 
aixb, que en la tradició de pensament ca- 
tali que ha estat anomenada regeneracionista 
o voluntarista ( i  que Marfany ha disseccio- 
nat amb prou profunditat), la crisi del 98 no 
és més que la confirmació -una més- del 
que tenien ben clar des dels primers anys 
90 (a diferencia de la burgesia catalana, que 
hi reaccionari). Per aquesta banda, doncs, 
ni Coromines, ni Brossa, ni Pérez-Jorba (que, 
per cert, no collabori a <tL'Avenp>, contrh- 
riament al que s'afirma a la seva nota bio- 
grifica), ni Alfons Maseras no tenen res a 
veure amb I'emmarcament histhric que se'ns 
fa. Ni, bbviament, la colla de militants anar- 
quistes com Cortiella, Anselmo Lorenzo, Te- 
resa Mañé, Tarrida del Mkmol, etc. El 
fetitxisme de don Miguel de Unamuno ha 
determinat -malgrat que el 1897 passés a 
i'altre bhdol  i que s'afirmi al llibre que 
els seus articles dins la revista són <(no gens 
engagés)+ una mica massa les opinions dels 
collectors. Unamuno juga un paper de pro- 
totipus de l'intdectual que collabora a la 
revista i crec que aixi, 6s desencertat. No és 
ni tan sols el prototipus de la skie d'intel- 
lectuals castellans que hi trobem, des de 
Francisco Giner de la Ríos i Urbano Gonzá- 
lez Serrano a Pedro Dorado Montero. Hem 
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de fer constar, perb, que malgrat la in- 
troducció, els textos triats ho deixen ben 
clar. 

Per acabar, voldria remarcar que les no. 
tes biegrhfiques que tanquen el volum (In- 
dex d'autous) són desiguals i incompletes i, 
sobretot, en algunes, hi ha imprecisions que 
poden menar a equívocs (vegeu la de Pere 
Coromines, per exemple). Cal, tot aixb, la- 

mentar-ho doblement. Un treball viu, dinB 
mic i d'actualitat com aquest, si hagués comp- 
tat amb més profunditat histbrica, seria, al 
mateix temps que un bon breviari d'intro- 
ducció a l'anarquisme, un document de pri- 
mer ordre. Tal com ha quedat, els papers 
han de continuar, encara, sobre la taula. 

<<Poesia)> (1944-1 945). Barcelona, La Sirena [Edicions Proa], s.d. [1977]. 

La reedició en facsímil de la co~ecció com- 
pleta de <(Poesia)>, no solament facilita un 
material preciós a l'historiador i al crític de 
la literatura catalana, sinó que fa accessible 
al lector comú un dels testimonis més ree- 
xits d'un període ben difícil de la cultura 
catalana: la forcada clandestinitat de la post- 
guerra. Una revista de poesia com aquesta 
resulta prou excepcional, quan, en el món 
de la clandestinitat, almenys fins al 1946, ha- 
vien de coexistir les activitats polítiques amb 
les culturals: i entre aquestes, publicar re- 
vistes era del més agosarat i perseguit. Ho 
prova el fet que, autoritzada amb restric- 
cions la publicació de llibres el 1946, no va 
ser mai acceptada la difusió de cap revista: 
({Ariel)> o <(Dau al seta, per exemple, van 
haver d'acollir-se a una clandestinitat rela- 
tivament tolerada (el 1951 la repressió no va 
vacilrlar i va aturar la publicació d'ctArieb). 

{(Poesiaa 6s obra de Josep Palau i Fabre, 
el qual la va plegar quan les circumstancies 
personals el portaven a abandonar Catalu- 
nya. <(Poesia)> adquireix, pel seu contingut, 
una qualitat sorprenent donades les circums. 
thncies; en aquest sentit, publicar poemes en 
castellh i alguns textos en francks, en una 
revista catalana clandestina, constitueix un 
mkrit indiscutible. Tal afany d'equilibri, de 
normalitat, no pot sinó dur-nos a considerar 
quina funció podia complir <(Poesia)> en el 
seu moment, i no és una resposta fhcil. Que 
Palau i Fabre vol defensar una certa concep- 
ció de la poesia és evident, perb la dosi d'e- 
clecticisme en la selecció d'autors és d'im- 
porthncia. Alb que hauríem pogut esperar 
és, a part I'apologia d'una pottica, una ac- 
titud, ben justificada, d'afirmació catalanista, 
i cap de les dues coses no hi és. En apa- 
renga, és clar. <(Poesia)> és (com ho sers 
{(Ariel), després) una prova palpable de l'e- 
xistkncia d'una cultura, d'una literatura; vol 
ser un pont d'unió entre una societat arti- 
culada i un futur problemhtic; ha de ser una 
representació d'una producció diversa perb 
qualificada; i, en fi, ostenta la conviccio que 
cal coexistir d'alguna manera després de la 

derrota. I aixb amb vint números d'una re- 
vista de poesia. 

En el text publicat a les solapes de la co- 
berta, Palau i Fabre fa la crbnica de la con- 
cepció i la realització de <(Poesia)>. L'edició 
que n'ha fet Proa és excelrlent, si bé canvia 
el paper (d'una qualitat equiparable, perb) i 
ha alterat una mica el format. La colrlecció 
comprkn vint números de 4 pagines cada un, 
excepció dels números 13 i 20, dedicats res- 
pectivament al surrealisme i a la poesia fe- 
menina, que consten de 8 pagines. <(Poesia)> 
publica poemes originals (en catall, casteIli, 
i franc&) i tradu'its, proses líriques, i notes 
i assaigs sobre poetes i poesia; prosa i vers 
alternen al llarg de les phgines de la revista 
i se'ns proposen com a materials per a una 
mena de debat sobre els models, mitjans o 
finalitats de la poesia. 

A les phgines de <<Poesia)> collaboren dues 
generacions: la primera, la dels Riba, Foix, 
Sagarra (incloent-hi un predecessor, López-Pi- 
có); i la segona, que comprSn, d'una banda 
els qui es van donar a coneixer abans de la 
guerra civil, com %sa Leveroni o Salvador 
Espriu, i els qui, més joves, comencen ales- 
hores, com Palau i Fabre,. J. Romeu, J. Ba- 
rat, J. Perucho, J. Pinell, o J. Triadú. El 
gran absent, Carner, és recordat per Palau i 
Fabre en una nota no gaire afortunada. En 
conseqükncia, a la revista trobem el cens dels 
poetes actius a Catalunya, cadascú amb la se- 
va veu prbpia, perb tots moguts per un afany 
d'afirmació colrlectiva. La trajectbria poktica 
de Palau i Fabre (que aleshores escrivia el 
recull C2ncer) es fa palesa aquí i d h  en els 
poemes i textos en prosa (signats P., sense 
signar o amb el pseudhnim Jordi Camps), 
aixi com en la selecció de fragments o de 
temes a tractar. La revista esdevé, en la prac- 
tica, un mostrari de les iniciatives de la lí- 
rica contemporhnia i de la seva versió ca- 
talana. Aquest és, sobretot, el sentit de les 
traduccions, forsa nombroses, que compre- 
nen des de versions de Safo, Dante, Petrarca 
o Shakespeare fins Blake, Mallarmé, Valéry 
o gluard. El número dedicat al surrealisme, 
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