
LA LITERATURA ,,":CAY A L A N A
'IS~POBLE ..DE 'JOAN '1ÍU AD Ú

per lORD! ARBON~S

Degut aIa forma anormal en la qual ha
Iiagut de desenvolupar-se la nostra literatura
durant aquests daners vi~i-i-cinc anys hem
estar .inancáts d'una Crítica ccm 'cal. Aixo
no vol dir qUe no' tinguéssiru cr'ítícs, sinÓ
que .lamanca de publícacíons espccialitzades

, haf t que la ;'elaci'ó crítíca-públc 'hagi es-
tat nul..la a <juasi,' '

Actuahucnt, fora de la revista "Destino",
enes "pUBiiquell crftiqu ~s de llibres ca-
t31a1~5, escrítcs eu, caste'llg, no h1 ha' cap

.. altra publicació ,(amb unampli abast de
difusió) que faci de portantveu deis nos-
(res crftics tI'una manera periódica.' Aques-
,ta tasca resta, sllpcelÚaela, al Ilibre, ~ue
apareíx molt de tant en' tant, i en' tiratges '

"mol reduits. :I.,.a, ,instaura ció del' Premi
"Josep Y~art" va .tenír ,coro a couseqüan-
cia que, conegúéssim llibres com "Cita de
narra claras" (1957)', de jordí Sarsanedas,
Maria A, Campmany,: M,.ele Pedr~lo, j,

, M~'Espinñs, i J., Perucho: "Vin't-i,cinc anys
dé critica" (19'58), de J . Bofill i Ferro; "De
Vcrdaguer a C'arner" (1959), d;OsvU:ld 'Car_
dona, r I'any i960~ liLa literatura c'ata¡ana
i. el poble:', de jaan Triadú, ~bres que
pal.lesen las maduresa (l;autorltat -d'al- '
guns dels nostres crítics 'lite'r~;is i que ens
fan més pregan el sentiment de no poder
gaudí- d'una manífestació quotídíana de ia
seva tasca,

En comentar, "La literatura catalana i
el' pable", de joan Tl'Í~dü, no puc evitar
ele testimoniar .lota l'admiracíó, afecte i

, ,agralment que sento per aquest Mestre de
la ',joventut cataiana d'avuí, Na ni fa res
que no sigui aquest el 110(- més adient per
a posar de relleu una manifestació d'aques-
ta mena, pero ,ho faig precisament pnque'
els "catalans som poc 'elanats a horuenatjar
en viela aquells hornes que per' la.' seva de-
dícació, esfar\; y valua, s'ho mereíxen, "Ens
és més grat ,d'esper,:r ,pacientment, ofegant
els 'sentimente más nobles que puguem ex-
perimentar per ells,: que vegin. esc~lar' la
seva vida sense rebrerle part nostra ni un
1110 t ele reconeixement 11i d 'afecte, Després
si, un cap hagin arríbat a la fi, obrirem la
valvula i deíxarem que surtín alguns pla-
nys per tot allo' que no varem 'fer a, dír,

,S,egu'ral'l1ent encara na ha arribat el' ,~a-
.ment de fer un balanr,: 'de la, tasca rcalit-
zada per Jaan T~iadú, n:iesarriba;a un día

'ciues'baura: de: fer, que' l'haure~ .de fer,
nosá}rNtels jovcs, ' , ' '

'Jaal1 Triadúi Font va' neixer l'any 1921
a RibesrielFressér (Ripalles) És llicencíat
'en Fflosofia . ¡, .Lletrescseccló de Llengües
Cl~s~iques, de la ..Universitat de, Barcelona.
Fou kctorde':, Llengua ¡ Literatura a; la
Úni~~l'sihit ele Liverpool dil~ant 'eIs ' anyo.

1948- Hi50, CbLl~boraclcir dé' la 'i'Fm\claCló
Bernat lVi:etg¿", per, a la qúal ha ,prepa~'at
das volums ele les ¡'Odes" de Pindar, apa-,
regutsTany 1957 i 1959, f.s 'autor ele tr~s
antologíes .de Iiteratura ·c~talana~. 'ci~,"l~

,poesia de 1900 a 1950" ele contistes dals
darrers cent anys i una "Anthology of Ca-
talan Lyríc Poetry". Ha publicat, ~ més,

-"1 o,"

"Endimió", .poemes, ,1948; "Panorama de')a
Poe~iaFatalana", 1~53;, "La poesía segons
Cárl s ·~Riba'.', 1954; "Narcís OlIc'r'.', una
b;'eu' biografía, 1955; '.'El Collsacabra", 1)1'0.-
res, Í956, i' una' traduccíó el; vers de les
"Olüupiques", de Pindar, 1953, L'any 1954
Icu premiat 'alsJoCs Florals ele la Llengua
Catalana cclebrats a Sao. Paulo, pel seu as-
saig "L'E'mparela vist pels riostres escrip-
tors", treball encara iniluit, i també ho fou
a París Í'any 1959 per ~'Els sonets ele Sha-:

" 'kespeare", 1 I'any 1960 li fau' otorgat el
premi "[osep Yxart" per "La literatura ca-
talana i el poblé",

El llib~~e esta, dividrt el; tres parts i un
epllrg: "Sítuacions", "Els poetes i la' poe-
sia", "Bl'eú repertori estranger" i "Ti'e~ ~e-
ditacions finals", " '

'Eri la primera part trobem les preocupa-
,cians que assetgen el crítíc respecte a la

relació que exísteix entre' la literatura i el '
món obrer la Catalunya, entre l'escript~'r "i
'reelitoi"i'esc~iptor i el crrtíc, i en cap ele
les .consíderacíons "no s'amaga l~ si tuació es-
pecial en 'la qual es desenrotllen aquestes
relacions -í és pal.lcsa, I~ inquietud 'que sa-
'dollava l'ftnima de Jaan Triaelú quap es-
crivia aqueíxos assaígs. És evident la
preocupacíó que sent aqueix escriptor per
12. problemática que es planteja a 'la nas-
tra Jiteratura a l'haver de Eer front,el~ peu
.de guerra, a l'enemic que intenta dfst~'lÍr:la
i les conseqüancies q~¡eaital situació 'calU~

, ,,' \ "
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porta quallt a la relació entre la Ji tcratura
i el poble. Aix í, assenyala com ~ ,ca~sa

.principal .t~1 dí vorci entre I'intcl.lectual i
l'obr~~' á la manca "el'un parrimoní -univer-
sal', en el temps i en I'espaí i en tots .els
genei'e~: ' el oblatge cin'ema tog-l-afic, r~dio, i
televísíó, premsg. diaria i .seunanaris, tra-
duccicns, al clia.i b:n assequíbles (qu'e)
asseguraria, amh él concurs el'un ensey a,-
men t vast i g¡'aeluat, I'ascenció del poble,
i en les conelicians ele la dirlalllica nova

, .del món social" d'uns valors col.lecÚus i
fraterns".

,Estuelia, també, els problerues língüísric;
que ha de resoldre el narrador catala ac-.
'túal. Dcsautoritza de ple els novel.listes
:..-:qu'! "na '" sols s'equivoquen, SIllO 'que
acthuc pretenen cíe raonar, "en', rebel.lió
ob rta, 'nus 'acfi tuds més o menys antígra-
íilatic3Is"-, justamen t per la: 'fidelitat que'
l'escríptor dan a Ia scva llengua, perque
"I'z mcr a la llengua ha d'ésser ordenar, o,
si no; és un amor culpable", "El iió~eL1ista
c:tala -cl;u- ha de servir-nos aquest tresor,

'J] a sols intacre, sinó encara cnriquit, í aixi
l'ha de' pas:ar ah., qui vinclran,sabrelot
perque alli) qu~ hí ha de ~ollv,enció al ,
'catal~ !iterari no és exagerat si' ho cQmpa-
rem arub altres llenglies. ,]1;s"el 'l~¡vell 'de
'coneíxemeur lü;güístic elel'llastre lecto~ alit>
que és ü;ferior". si narrado~' h~d'é~Ú~~de
deixar-se dm: per I~f~ciiitat, pel~ u~a déri~
'o' pe] que sigui relacianat' amb Ia ','s~,,~
idea elel que és escriure. "P~)'(íu'e la ~e~~

-, abdicació fóra COlll tancar una' litél'~thra
'en un cercle d'empobríment i deelescom.
posíció mar tal" ~"

'En la segona part s'acllÚen ,ili~ers~; ~ss~¡gS '
sobre alguns deIs riostres poetes, unes .notes
sobre el paisatge, el; els poetes cata:ia~s
moderus, unas "reflexjons sobre la por!!';ia
catalana auornenada elifícil í una ::ilata
breu, massa breu, sobre-la', "Cini{~ena, ;11-
tologia poetica universitaria". ele I'arry 1950.

T. s.' miat deia qUe d~ iá~ten tant,
cacla cent, anys, més 'o <~el1Y~, és desítjable
que apareguí algunCl'íti~- que revisi iali-'
tel'aturapre\e:-;ta pe'r tal de canvia~" la
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.' "situ~dó.·:·e¡i ..rescaTa ':; de ."a1ors·. ·;d'aquells.·
'Jw'rns que.cllodihenamb la sei'a producció ,
.aquella. epoCa',' perqué d'aqúe:ra for~a. no
-sotament ¿·.S . potvrectificar l'error 'queha-
gués porgut. com~;i.cálgi,Úl~ nitre daleshores
: (j., que._ tots . .els que -el. seguíren.. no van: Ier
-rcsimés que' p-rpetuitr-1o .repetit-lo com a

· c:ororre~)·. sínó .perqu~ cada' generació s'in- .No cree que J9 Ios ]'Únic valencia que va
'"teressa per .I'Art en una' Iorrnajliferent que .sentir· el desig de comenta¡ i contestar I'ar-
j'áltra;' "cada' generaci6,igu<tl com cada .in- . tieJe P?:~ncia, ualenciona, publicat per Jau-
dividu; aporta a: l~ contemplació de Tart"" me Vicens i Vives a SERRAn'OR de maig, Els

· les s~:V.GS·'prir¡:ii.fs .. ·.categories- .d'apreciació,. tenles queVicens 11i tocaya tSl,'Ien, per a mi
ímposaIes propies necessitats" (T, S:Eliot, i per a' molts paisans meus, una particular

· '''T,herue .o"i pbetry and tbe use of criti- seducció: concretament, aq\lella mena de se-
císm "". J933) " .ducció que irradien els problemes alhora
· :.."ira '~olt nccessari que, a. casa riostra els urgents i.d'aparenna insoluble, radicals i
.ciJtics' cínguessín ..aquejxa .concepció de la 'rlccisius' sota Ilu r ínnoceucia de nimíe tat
:i:~ítica, perqu,e,""ju~tain'ent, degut a la :silS!ú- académica. Per¿ jo' hi eslava més oblígat que

· ·ÚC;aci9. 'que té': el sol. fet .d'escríure ,¡:n ca- ningú, pexque entre el> mctius que sug"
.taja, és .molt . faciL caure , en' el par¡¡ny.. 'geriren' a Vicens i Vives algunes reflexinns
[i~;ccep'tar tot al\b.<¡~le. ;;hagi escrit en la, .de la seva Ilota hi havia un;s paraules me-

.nbstra Ilengua. 1 ai;xb implica un risco molt. ~'es, d'objeccíó amistosa, escrites a proposjt
o~~al;'-.adhuc en la valoracíó' deIs escríptors 'de treballs histories de la seva direcció, En-
'c.op,t~mporan's,.· .joan, TFiadú', és Un .crític ·n·ava. en els m tus 'calculs 'erigir-!l1e en in-
:sevel' i.!l.Q J~<cqll~essioil~, -.en '¡¡,quest sentir. . terlocutor a Vicens sobre les qüesti ons susci-
,sap q~naésia, se~¡¡.r~poits~¡jil;tat j 'tades, . en' aquestes rnateixes pagines de
:riccepta sense dubtar.. i de 'la mateiXama~' "SERRAn'OR" perp sempl:e una cosa o altra'

. 'i1~~a.yo1..que .I'acceptín. els escriptors ia la venía:a destorbar-men's, i la meva l'ep1ica,
.v~ga~a.qu.é:acc;eptiiJés critjques. Diu; "Una 'q~e .hauría pogut donar estat 'e1e dialeg -:-si
crítica vivent, és a dir,'. acceptada pels es- ,1mc. dir-ho així-- "interregional" a les nos-
criptors, preventiva contra el mal, .del veí-. tres respective, preocupacíons, ana va ajor-
natge i del patríotisme petit,· és pertot, mant-se estúpídament, Menestrant, la mort
a.vill, . I'ex pressió, si .bé .minorita'ria, me,'5 ' duí V' . V' '1' . t· se ns en lila icens 1 lve~,'1 op.ortulll[a
penetrant i més expansiva :d\ma Literatura era frustrada en el seu millor aspecte, que
vivent".. era, ts clar, la iutervencíó i el pun t de vista

de l'insigne historiador desaparcgut. Ara, en
demauar-me col.laboració per a un número,
hornenatge ,de SERRAD:OR a Vicens i Vives,.
he pensat que potser valdría la pena de
reprendre. aquelles medi tacions .on ell les
de:ix~ ai:xb bfra,. sens dubte. un tribut de
record ben escaien t, ern sernbla, i, al mateix
temps, útil. Cree que, no sols entre els dei-
xebles de Vicens, sinó encara entre els in-
·tel.lectuals tots del Principat, historiadors
o no, els emes que al.ludeixo han deLenír
una acollen~a tan clara i apassiouada com
van .lenircla en I'autor de Noticie de Ca-
'thlunya; i' que el e1ialeg que ens cal sera
definitivameut: establert arub uns o altres.

Per 'comencar jo hauria recomanat a Vi-
cens i Vives, una cerca reserva, una cautelosa
reserva, ~~srrc,t~ ~ a11~ queéll mateix en
deia "el' míracle valencia". No sé si a mi,

0;," .\
-que vise la situació des de dins, la ímpa-
ciEncia em fa trobar insuficíents -en nom-
bre, en sencit, en qualitat- els esforeos .re-
cuperadors ele la propia personalítat, visi-
bles al País 'Valencia d'avuí. Pero no ens
hem. pas d'enganyar: I'actual "efervescencia"
yaIenciana no é5¡proporcionall11ent a la rl'al-
tres eppques una mica "més 'reculac1es, ni
moltimajor en I'expansió, ni molt millor
en l'efi¿ada. fli ha un. bell joveut, uns
quants escriptors discrets, 1111a mena d.'in-.

'.\':

Ju,stament perque només v~ia en nosal-
tres aqueíx ""patriotisme pe(~t", el profes-
.SOI .Ferra~e~ Mora' ens titllava .de prouin-

··';c.i.aiLS, ·pero pel sol fet que aqueixa mena
de patriotisme sigui denunciada de la forma
com lio',· fa joan Triadú, ac¡úeix adjectiu
deíxa de' ten ir validesa .. Perqug aqueixa
'denúncia vóI di! que hí 'haalgú que porta
'el timó, qu'e,i4, ilo~tn,.literatura no va a
"la deriva, sino qti~'&5 una literatura uiuetit

. 'í '. . . ". .
i que' éls seus. valors són constantment
sospesats i' mesurats ; á:inbcanonsd'ab~st
~niver;;L -, ... "

. En ia tercera: part trobem ~;"Hr¡S . breus
articles sobre .escriptors e~tf'angetS~' '~~b~rt
Musil; Albert Cánius,:Pas~~¡'nak, Ioü~s'¡:~i
-Claudel, Aqueixos noms pe/ sí 5015 ens par-

· .Ien de l'amplítud i de. la. grandesa ele la
ment d'aquell que es proposa d'apropar-nos-
-els, i evidencia, una vegada més, que vivim'
de cara al món. ". .

Aixó, potsor encara és més evident en
les "Tres meditacions finals" de: l'epíleg.
Ací -el crític Iiterarí no parla coro· a Ii-
terat, sinó 'que parla' com a horne; com a
home catala, que des de la torre de la
seva sensibílitat pressent i reculI e!" perill
ele destrucció col.lectiva que plana sobre
el inólÍ·{ mesura el servei ' que' des del. ..seu .
iloc pot brindar l'intel.Iectual, i, en el cas
particular, '~i.de'~~sa nostr;. in problema,
a v~i, no .. és el de mantenir' vi va la nostra
personafitat, desentenent-nos .dels problemes
. " .

(Seg¡¡id~ a la Pago 7)
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a Vicens Vives

(1) . T'rebatl 1?ublicat a "Sel'm d'Or", "ú-
mero 11, cxempltu 'd'h anrenatg« a: .Tau.-
me T'icells i Vit1es. .,
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U níversítat J\U:tono~ad-e~Éeldna:;;
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uha "replicl(:
·k

.1

quietud dífu:a: tot aixb::)'¡):,, ii:i¡:te"no
existía fa .deu .0 ~int anys.' d'acortl; pe1'0
sí que hi havia un clima' seinbl~rit tr~n~a·.
O quaranta anys eurera, No convé exag~ra,...
ni desvirtuar les. cOSeS, Les dif,er~!]ci'i!scutre

·l'estat actual i el. d!'!ls:lllJ)'.s ·2.5:·á. 35" pér
exemple, són iniportauts, 'ii6 'ho nego: .ds
nostr s. petíts nuclis íntel.lec.uals han afinat
Ilurs amb.cíons í han estudiar una mica
'-una mica només= de gram atíca.: durant
'I'úttíma etapa. ele silcncí. De tc'ta:-'manera, la
no vetat, el "miracle", potser (:s qu~ hi In
un ccmeu\; jJl'OU'v'iu' de cO;lstiell~ia·e1e ca-
talanitat, qu ; es vol precísament .rigorosa -en
les seves implicacions culturals, i que vol
sentir-se corresposta amb els 1113.t2:)(OSi~r~.
mes en els al tres pajsos catalans, Mai' no
:han nl~ncat, 'al PaísV~leni:ia,lntel-l"ctl.ials
'que afírmessin la subsranclal nmítat de ir's .'
'terres de la' n~stra'lle~gúa: "aquell "món ..
,hi;tbric h~mogel~i,a~'¡b 'una sóla vivgucía de
.base' i unes 'mateixes Iínies ('stn~~tUl~al.s -e;;
els aspcctes ~c~Dom¡c, social i m~nial;',' que ...
deia Vicens. Podría citar uns quants noms
que la sustentaren amb l'adicalisme i tot,
al Ilarg de! segle XX, i no sois en .el pla
'e1e les dolc~s especulacions culturalístes -,
Pn-o avui el panorama ha guanyat .en més
d'un cxtrem, Encara 11i ha sectores que
cultiven el rece! i la suspicacia sobre el
particular: . són, tamuateix, reminisc~n~ies
provincianes en plena liquidació. 1 no cal-
edra que digui, en fi, que tot aixó s'esdevé .
'en un ambit· redurt, d'escassa trascendencia
'wcial:' I'úuíc, amb to t, que pugui recaptar
scnse obscenes mistificacions un caracter.
'repre"sentatii.l a'utelltic de la vida cultural
valenciana,

Ull~ dé les notes que distingeixen la posi~ .
ció a- qUe ern refereixo, singularintzant-Ia
respecte a les posicions análogues dels nos-
tres predecessors, ja ha estar insinuada tot
passant. He dit, en efccte, que l'actitud que
va perfilant-se al País Valencia e",igeixara
una, simétrica correspoudancia en les altres
terres catalanes, i sobretot al Principat, No
ens basta, com sembla que bastava abans,
'prodamal'-nos "catalans de '.falenCia" segons
la fórmula consagrada:' aspirem que aquest
reconeixernent de uíssaga! d'ídentítat arríbi
a' les ultimes conseqiiencies. 1 és de cara
ais ·iIitel~lectuais del Principat que les reí-
vindiqueni, aquestes ultimes cori;'eqiiencies.
,Si SOIll catalans, pe,' catalana volern ésser
unguts, nosaítres i les 'nostres coses: en GI
mateix terreny "que els honie~': i les" coses
de qualsevol comarca 'le Ia :Cataluuya' eso
tricta. . :,.:

, "La Decaden'cia' havia .creat \er¡- cada. una
de les riostres .regions unvsentiment parti-
cu1arista "~llítuall1ent .desconfiat:Ull :'fet· cli_

(Segueix a la pag, 8) '.,
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penueten i demanen una n';constitució hís-
torica to tal i in tegradora, Aixó encara es-
ta per fer. Si els retrets valencians -i

'm'imagino que també podría haver-ri'hi -de
mallorquins- s'adrecen als historiadors d~l
Princípat és per moti~ls ben clars. D'en~a
de la ~,RenaixenCa, el Principat i els seus
homes porten el pes de la maxima respon-
sabilitat en el reordenament. de la nostra
cultura: ells, encara, estaven i estan més
ben preparats que no pas cls valcncians ni
els lllallorquÍl¡ts per a trencar amb les velles
prevencions particularístes J encetar els cri-
teris unitaris que necessitem. Pero, 'coli-.. ' . ."
cretamen t pel que fa a la historia política
i social, els historiadors del Principat no
han ates com cal el passat comple'tde les,
nos tres terres, i han confeccionat llurs es-
tudis sobre el passat privatiu del fragment'
que s'estén 'entre els Pirineus i l'Ebre". No
vull dir que hagin negligit en ab~olut "to~
tes les gestes relatives a, Valencia i Mallor-

, ca". ,"llevat alguns episodis prestigiosos". No.
Pero tampoc no els han concedit I'espaí i
la importancia que els corespouen. Valen-
cians i mallorquins sabemque la "slntesi
d'histñria deis Paises Catalans", que tanta
falta ens fa, ha d'elaborar-se, .ara con ara,
al Principal. Les nos tres escoles iocals d'eru-
díció no hí estan preparados encara, ni
tecni'cam~nte ni moralment.

"No es pot entendre la dinamica de qual-
,sevol de les tres porcions fonamentals de la
catalanitat sense una previa definició 'ele
I'evolució elel conjunt", reconeixia Vicens i
Vives en el seu article de Serra d'O¡', Qual-
sevol que tíngui 'ulls a la cara subscriurá
aquesta apreciació inicial. En príucípi,
dones, les' paraules ~itaeles de Vicens:ja
enuncien un argument pro u salid" per als

.: ..:. . ; ": ,";

~:,,;' ':Uni'
, Bihllote.ca "it ""'a' . f

historiadors catalans oe tetes eSJ;&U}1;lFl~ s,
. : r' . ~.',' -. ' '.. ~.. •

fayol', del paperirnpr7s.cil1clil~le, ,pr~liÍri.in~~ •
il-Iuniiuadoj queháuriad'e~e;d~ e~ h

nost~a hístoriografis Iá ~'síntesi,?,-qu~/ vel1i~.
preconitzant.' 1 u'hi ha més, encara. ',Hi'h;
més raons que l'aconsellen.: n!.ons,' p.er~ert:,
110 estrictament científiques i tot. "Si la hís-
toria fos una disciplina tan aseptica coro
la física o Ía geometría, els seus-problemes
podrien reservar-se en una area d'exclusions
altives, descircumstancialitzada :-si 'pue dir;,
ho així-;':pero la histbria,' quan uo és so.:.' '
lament, erudició, i fins i tot quan només és
erudició, torna a la historia, reverteix en:
la societat COlll un estímul insidíós, es con-,
verteix en arma, I,seria idiota de renun-,
u.ar-hi. No sé si aixó que die pot ésser re-:
l_,rovat co.m una tara d' "ideologisme". De
tota manera, elubto molt ,que es pugui fer'
historia des del punt de vista de Sírius.'
L'hístoriador constata, aclareíx i valora:
quan explica un fet no fa sinó judicar-lo,
i, malgrat ell mateix, sempre pecarj, amb'
una mena o altra d; ,"ideologisme". L'ob-'
jectivitat d'un hístoríador-estg tothora sot.,
mesa, a correccions el'índole ben humana;
socials -de classe-, nacion,aJs-, religioses, po,
Iítiques. Pel~o encara que no fos així. en,
'Cal'a que una inetodologia o altra 'p~gués':
atribuir-se el, suprem privÚegi d~ l'objec-'
tivitat, la :'utilitat" ele la historia 'conjunta
dels Parsos Catalana que reclamen seguía
intacta.Utilitat n~ solament ~;entífica, i~:'
sisteixo. Perqus, en definitiva, vinelriaa
desemmascarar, l'ieleologismede i~s altre~
histories que fins 'ara hemp~tit,' les' h';s-'-
fol'Íes tenyides de partícularísme n~gional' i
les histories inspirades eri el centripetisme
peninsular, les unes y les altres tendencio-
ses, negaelores elel fet basic ele la nostra

'unitat i de la consistencia del seu desple-.
gament al lJarg: deIs segles,
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, Ierencial" no fals, pero"sí inconvincent. En
algun ordre d'activitats aix~ 'no era -ni

, és-, facil de, superar. En el'altres, en canvi,
podía ésser-ho i c~ria que, ho fos, si ~l
riostre recobrament collectiu no' volia trair-
se. Pensem, només, i pe! aquí repreuem les,
consideracions del profesor Vicens, en, els
estudis hi'storics, La história literaria,' na,

',turalmet~ se sobrepos a de, seguida, am'b
més ',o. menys segUl'etat,: a 'la desviació '''re-
gional": no "era concebibie, una,'historia de
la literatura "catalana" sense cornptar-hi
amb Llull i Ausi~s March, ,amb Joano~
.Martcrell i Tunneda, al costat de ,Muntaner,
i ele Metge, La unitat de la lIeniua im-'
posava aquesta, evielencia massa víolentament
perque ningú pogués desatendre-la, Tot era
ben distint ja, quan es tractava d'historiar
qualsevol 'altra faceta del riostre passat cul..

tural.
, Probablement, ha estat Alex~ndre Cirici-'
PeJlicer el 'primer 'Í¡ cercar i trobar un en-'
focament integrador par a Testudi dé les
.arts en els Países Cataians a través deis
temps. Mai no li agraíreni prou, a Ciríci,
'aqu~st gest de piorier. Pero la histori~ poli-'
-tica i social , . .' '

La historia a 'seques, en el sentit Ó1ITent'
ele la paraula, mereix una reflexió a part i,
detingúda. D'en~a del xvr, quan els his-'
toriadors deíxen ' d'cscríure "crñníques" en
les quals la narració ve' "protagonitzada'"
.pels nostresireís .comuns, la historiografía
del Paises Catalana es fa parcial: caela re-
gió té, la seva histÚia privati va, 'i .nua 'ben
explicable pruija "diferancialista" indueix
els nostrés respectius .erudits a distanciar í:

separar les' vísíons respectives del nostre'"
passat. .ca confesar que, donat que cada'
regió va tenir al 'Decret de 'Nova' 'Pl~nta
una ~Sb:uctura.' juríili¿o'aeln'linistra~v; elife-
rent, i un nom estatal propí, la perspectiva
d'unes historieS: ,párticulars, era .i~stificada.
1 ho es encara. Pc;r(¡, justificada [ins a cert
[nin: llOmés., Perquá som unpoble; iadhuc'
qüan més dívergents poden aparsixer els
nos tres destins "regionals", o més, aÜlats
hem viscutels uns deis altres, sempre ha
existit una ..forta :üama ele 'relacions, de
connivóncíes, de contrapesos, de compene-
trades rívalitats, d'adhesions fraternals, que
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