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«El barroc catali. Actes de les jornades celebrades a Girona els dies 17,18 i 19 de 
desembre de 1987)) (a cura d'Albert ROSSICH i August RAFANELL). Barcelona, 
Edicions dels Quaderns Crema, desembre de 1989. 654 ps. 

Als prejudicis generals envers el Bar- 
roc, en la historio rafia catalana, s'hi ha 
sumat el mite de fa Decadkncia, de ma- 
nera que ha esdevingut un penode parti- 
cularment menystingut i poc estudiat. 
La seva recuperació, per tant, resulta in- 
dispensable, independentment de l'opi- 
nió que ens mereixi el Neobarroc, que, 
de moment, sembla apuntar-se com el 
corrent destinat a substituir o, més aviat, 
a culminar la Postmodernitat. Tot i l'exis- 
tencia de diversos precedents remarca- 
bles, el procés de reconstrucció conti- 
nuada i plena del Barroc catala és 
incipient. Calia, doncs, encara que s'ha- 
via celebrat ja el Primer Con rés d'Histo- 
ria Moderna a Catalunya (3 1984). un 
encontre de caracter més interdisciplina- 
ri i centrat específicament en e1 Barroc 
(si bé aquest concepte no sempre s'ade- 
qua a tots els aspectes de l'epoca, com 
remarquen alguns dels participants), ue 
en consolidés l'interes, coordines ?es 
aportacions i obrís noves expectatives. 
Així ho han fet les Jornades, organitzades 
per I'Institut de Llengua i Cultura Catala- 
nes Francesc Eiximenis, i ho ha refermat 
la publicació de les actes. 

«El barroc catala» (en el qual no es 
recullen la conferencia inaugural, algu- 

na comunicació ni els debats) es divideix 
en cinc seccions. La primera, «El marc 
historien, l'obre una ponencia de Núria 
Sales, Aiguns aspectes de la Catalunya 
del Barroc, en que s'esbossa un panora- 
ma diversificat i fins deliberadament 
caotic, per fidelitat a la realitat historica 
de l'evoca. Encavcala les comunica- 
cions fa de xavierLdil, Noves visions so- 
bre velles realitats de les relacions entre 
la capital i els territoris a les monarquies 
europees dels segles XVI i XVZZ, en ue es 
qiiestiona la conce ció corrent deT1estat 
modern (un tema &rGa debatut darrera- 
ment) i proposa una perspectiva d'estudi 
que tingui en compte que la ~complexi- 
tat i interacció [...] són inherents a les 
relacions entre centre i localitats, així 
com ho són també els conflictes i les 
divergencies dins un i altres». Xavier 
Torres i Sans, a El bandolerisme catala 
del barroc: (~Fi l l  de la rniskrias o de la 
benestan a? (que sintetitza la primera 
part de fa seva tesi doctoral), analitza 
aquest fenomen tan im ortant a l'epoca, 
remarcant-ne sobretot fa relació amb els 
interessos de les clases altes, contra les 
interpretacions més habituals. La comu- 
nicació de Joan Busquets, Bisbes espa- 
nyols i francesas a Catalunya durant la 
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Guerra dels Segadors, revela, a través de Cuquet: les teles del retaule major del Car- 
l'estudi de l'actitud de l'episcopat davant me de Manresa, aconsegueix de «redimen- 
el conflicte, l'important paper d'aquest sionarn la producció plhtica d'aquest artis- 
estament, «com a funcionaris reials i ta, demostrant-ne la quantitat i l'accepta- 
executors de la olítica de I'Estat», i, per ció, encara que no encaixi dins «la cotilla P tant, corn a e ements centralitzadors. 
Eva Serra i Pui a L'inici formal de la 
guerra contra ef'rei: un  censal de tres- 
centes mil lliures. Nota a un  aspecte de la 
Guerra dels Segadors, suscita dues qües- 
tions, que proposa que siguin estudiades 
més ampliarnent: d'una banda, la im or 
tancia de l'endeutament, tant púilic 
corn pnvat, a l'epoca i, de l'altra, la com- existents. 
posició dels revoltats. Clou aquesta sec- La tercera secció aple a diverses co- 
ció la comunicació de Jordi Vida1 pla, municacions sobre d e s  brtes, l'art efi- 
Exercit i conflictivitat social. Exemples mer i l1escenografia». M. Angels Pérez 
de resistencia al Penedes en el segle XVII, Samper ofereix un «avanc, molt resumit 
ue aporta l'estudi d'aquest aspecte des i només parcial, d'un projecte d'investi- 

Be Ia perspectiva local. gació més ampli» sobre Les festes reials 
La segona secció, dedicada a ~L'arqui- a la Catalunya del Barroc. Merce Gam- 

tectura i les arts plastiques~, I'encapcala bús Saiz estudia, sobretot etnografica- 
una ponencia de Joan Ainaud de Lasar- ment, pero sense descurar I'urbanisme, 
te, El barroc catala, en que, després de La ciutat de Palma corn a escenografia 
fer balanc de la historio rafia, s'esbossa festiva en el segle XVII. Ennc Riera i 
un panorama que no o%lida tecniques Fortiana abunda en Les festes celebrades 
considerades menors i que remarca el a Catalunya durant el viatge i el casa- 
caricter progressiu de l'evolució, davant ment de Felip V (1 701-1 702) i amplifica 
les perioditzacions taxatives. Joan-Ra- la comunicació precedent de M. A. Sam- 
mon Tnadó, a la comunicació L'art a per. Joan-Francesc Ainaud i Escudero 
l'epoca del Barroc: una proposta d'anali- procura establir una tipologia rovisio- 
si interdisci linar, planteja diverses li- nal de L'arquitectura efímera a Barce- 
nies destu$ ressaltant la necessitat de lona del segle XVII, un as ecte, tot i ser 
coordinar les aportacions. Des rés de la molt caracteristic de l1art [arroc, encara 
monografia de Josep Clara sogre La fa- no estudiat a Catalun a Finalment, 
pana principal de la Colle iata de Sant Francesc Massip, a ~rarnd;ció medieval i 
Feliu de Girona, segueixen sues comuni- innovació en el teatre de Francesc Vicent 
cacions ue estudien una manifestació Garcia, qsintetitza i matisa les notes jn- 
tan signi#cativa de l'art barroc corn són troducti>riesa que va redactar arnb An- 
els retaules: una ho fa lobalment, tot i g e l ~  Massi per a la seva edició de la 
que se centra al ~osseyló, Retaules bu- Comkdia Jmosa de la gloriosa ver e i 
rrocs, d'lugeni Cortade, i l'altra, Les tra- mhrtir santa Bdrbara, centrant-se en fes- 
ces de retaules barrocs. Proposta per a tudi de l'escenografia, que ilhstra amb 
un  primer cataleg, de Bonaventura Bas- un plano1 que van extraviar els responsa- 

oda i Hugas, inventaria els projectes bles de la publicació de la peca. 
deIs quaIs es re rodueixen en La secció dedicada a «La música», un P orma de lamina), atesa a seva impor- aspecte particularment important en 

tancia corn a xanell intermedi de la ca- I'art de l'epoca, I'obre una ponencia de 
dena entre el document contractual i Francesc Bonastre, El barroc musical a 
l'obra realitzada~, sovint destniida, corn Catalunya. Tan sols dues comunicacions 
a ~instrument privilegiat per a entendre detallen aquest complet marc general: 
l'evolució formal i tipologica dels retau- Josep M. Gregori ens ofereix unes Notes 
les» i pel seu interes en si corn a mostres per a l'estudi del contralt barroc: les opo- 
de la .cultura grafica». Merce Vida1 i sicions de la seu de Girona de 1734, no 
Solé aporta noves dades sobre L'escultor gaire rellevants, acompanyades d'qalgu- 
Antoni Tremulles (c. 1570-c. 1640), M. nes consideracions tímbriques. gene- 
Assumpta Roig i Torrentó comenta Una rals, i Jordi Rifé a orta una Aproximació 
representació escultorica del magníficat, a l'estudi deis viiancicos dEmmanuel 
unicum exemplum del barroc catala, un Gonima, un genere al qual, corn havia 
relleu escultoric de Sant Llorenc de Mo- avancat Bonastre, .la flexibilitat del seu 
runys, en una corn leta analisi que reve- es uema formal i l'escassetat de mitjans 
la la concepció re f' igiosa que l'inspira, i am8 que pot interpretar-se el converteix 
la comunicació de Joan Bosch i Ballbo- en el vertader recipiendari de les nove- 
na, Novetats a l'entorn del pintor Pere tats i les experiencies del nou estil». 
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La cin uena secció agrupa «La litera- 
tura i la 1?enguan. L'encapcalen els parla- 
ments d'obertura i de cloenda del debat 
i de les comunicacions fets per Joaquim 
Molas, que, a part el fet de ressaltar al- 
guns aspectes suscitats er la resta d'in- 
tervencions, recorda agunes contribu- 
cions a la revaloració del Barroc (a les 
quals caldria afegir la seva), defineix les 
caractensti ues enerals de la literatura 
catalana de?s sepies xvrxviir, bo i recla- 
mant que s'estableixin les bases d'estudi 
i advertint que les conclusions globals 
poden ser encara tan sols provisories, i, 
com a aportació propia, apunta «alguns 
tretsn de la poesia. Dues comunicacions 
comparen la literatura barroca catalana 
amb d'altres, er les analogies, no neces- 
sariament iniuencies, o contrastos, so- 
bretot socio-literaris. Kenneth Brown 
confronta El bawoc literari catala i caste- 
lla: contextos, textos i intertextos, a vega- 
des abandonant la perspectiva panora- 
mica per oferir interessants apunts 
monografics. Albert Rossich, a la comu- 
nicació Subordinació i originalitat en el 
bawoc literari catala: alguns parallelis- 
mes, analitza aquest as ecte comparant 
l'aportació de la nostra%teratura amb la 
de dues altres també «penfenques» «res- 

ecte dels rans centres de producció 
Eter~ria dek moment*, ia portuguesa i 
l'occitana, i arriba a la conclusió que 
predomina la imitació (que procura de 

rovar amb dos contraexemples: la pro- 
eferació dels poemes de doble lectura i 
les csatires anticultistes») sobre la inno- 
vació (redui'da als poemes monosil~la- 
bics), el valor de la qual, pero, relati- 
vitza. Segueixen dues comunicacions 
que emmarquen la literatura en un as- 
pecte ideologic tan important en el Ba- 
r r o ~  com és la religiositat (que caldria 
estudiar també des d'una perspectiva 
atea) i, més en concret, en la seva con- 
cepció de la mort. La de Pep Balsalobre, 
De la dansa macabra a I'anatomia men- 
tal. A propbsit d'A ustí Eura, interpreta 
la poesia ascetica cfaquest autor, situant- 
la en la llarga tradició escatologica cris- 
tiana, sobretot en la jesuítica, pero 

remarcant-ne l'originaiitat en la utilitza- 
ció de la topica. Modest Prats, a Una 
aproximació esbiaixada al barroc. Els 
crits de les animes delpurgatori, remarca 
la importancia d'aquesta devoció, Wi t  
sobretot de la Contrareforma, i, en parti- 
cular, la seva incidencia literaria, que 
il-lustra amb el comentan d'una novena i 
de tres poemes, entre els quals destaca 
«De unes hores romanes, sor Mana», de 
F. V. Garcia. Clouen la secció i el llibre 
dues comunicacions d'historia de la 
llengua: la rimera consisteix en unes 
Notes sobre interferkncia lingiiística en 
la literatura catalana del Barroc, d'Au- 
ust Rafanell, centrades en els xsuports 

6-1 ideolbgics que [... van afavorir la 
castellanització de la 1 1 engua literaria»; 
la segona, La dis uta lingüística al Ros- 
selló a travis de[ prefacis de les obres 
impreses (1590-1698 , de Pep Vila, aple- 
ga diversos textos i l' .lustratius d'actituds 
envers el catala, precedits d'una breu 
«presentació» conjunta. 

L'interes i la qualitat de les ponencies i 
comunicacions, logicament, varia, pero, 
en conjunt, és notable, i, encara que al- 
guns aspectes resulten discutibles, els re- 
sultats són, en general, no concloents, 
perque no podien ser-ho, pero sí sugges- 
tius. L'estat encara incipient de les investi- 
gacions excusa bona part de les possibles 
objeccions, a algunes de les quals s'avanca 
A. Rossich en el proleg: la falta &«una 
reflexió sobre la validesa i els límits del 
mateix concepte de "barrocn», «que no 
s'hagin tingut prou en compte el conjunt 
de manifestacions que sor eixen arreu 
dels pasos catalansa i ala i n c f ~ ó  de fenb- 
mens que desborden, cronolo icarnent o 'f estetica, allo que es pot consi erar estric- 
tarnent barrocn. Així i tot i encara que, 
individualment, destaquen més altres es- 
tudis que els que es recullen en les actes, 
globalment, les Jornades representen un 
pas decisiu en el procés de recuperació 
del Bawoc catala, que, en part gracies a 
aquest estimul, completaran, confio, no- 
ves aportacions. 

F. Xavier VALL I SOLAZ 

Modest PRATS, August RAFANELL, Albert ROSSICH, E l  futur de la llengua catalana. 
Barcelona, Editorial Empúries, 1990 (((Biblioteca Universal Empúries)), núm. 
45.) 83 ps. 

El discurs dels autors dels escrits que Francesc Vallverdú-, no és nou, per bé 
aplega El futur de la llengua catalana, po- que no tingui res a veure amb un supo- 
lemic i incompres -com a resposta cal sat cicle historic d'averanys apocaliptics: 
tenir en compte L'us del catala, de es tracta d'una altra de les reflexions 
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