
mes que plantejaven la inintellligibilitat de 
la prosa <(llemosina)> (arcai'tzant) dels clhs- 
sics i de la ctvalenciana prosa)) (massa bar- 
roca) de, per exemple, un Roís de Corella, 
es va desenvolupar, bé que molt feblement, 
una nova prosa -la d'un Soria, un Beu- 
ter, un Viciana o un Ortí- que hauria po- 
gut, si no hagués estat per la progressiva 
castellanització dels autors i dels lectors, 
desenvolupar-se en una moderna literatura 
en prosa. Ni 10s hombres de ciencias y le- 
tras, als quals corresponia, segons ex- 
posa Rafael Martí de Viciana seguint les 
idees renaixentistes de Valdés, una llengua 
que guarda la propiedad del térmho siguien- 
do  la verdadera significaci6n, pronunciación, 
ortografia y acento -perqui? tendien a es- 
criure en llatí o en castelíh, segons que se- 
guissin les directrius de l'úitim humanisme 
o de l'erasmisme-, ni 10s caballeros y gen- 
t e  pri~cipal cortesana y ciudadana, és a dir, 
els aristbcrates i els burgesos, als quals cor- 
responia de parlar muy cortés, polido y gra- 
cioso -perqui? els uns, els aristbcrates, per 
raons polítiques empraven ja el castellh, i 
els altres, els burgesos, reprimits pel Sant 
Ofici i pels antiagermanats victoriosos, ten- 
dien a imitar-10s- no van permetre el des- 
envolupament d'una prosa culta en catalh: 
la ccprosa privada)) i <cels dietaris)), que Fus- 
ter també estudia, prou que demostren la 
progressiva castellanització d'aquests sec- 
tors. Per altra banda, 10s villanos y la gen- 
te comu'n prhcticament no tenen importhn- 
cia amb relació a la creació d'una prosa ca- 
talana culta: es mantenien fidels a la llen- 
gua perd la seva literatura, els colloquis del 
XVII bhsicament, era principalment oral -tot 
i que hi ha algunes excepcions destacables: 
Carles Ros en els seus prblegs i la Ronda- 
lla de Rondalles (1768), per e x e m p l e  i 
tendia a originar una literatura popular que, 
en no haver estat assimilada, ja en el se- 

gle XIX, pel moviment de recuperació lin- 
güística i literiria, invita a una qualificació 
mes aviat negativa. 

El tercer aspecte que estudia Joan Fuster 
són els precedents de l'actitud, ja més po- 
sitiva, dels homes del segle xxx envers la 
llengua catalana. L'autor intenta de demos- 
trar la validesa &una hipbtesi, avangada per 
altres estudiosos com Jordi Rubió, Manuel 
Sanchis Guarner o Joseph Gulsoy, que ens 
obligaria a matisar considerablement la creen- 
ga segons la qual el <(procés de recuperació 
lingiiístico-literiria, s'originaria, sobtadament, 
a Valsncia, amb Tomhs Villarroya (1812- 
1856): l'actitud envers la Ilengua catalana i 
envers els nostres clhssics de figures ante- 
riors, com Gregori Maians, Manuel Joaquim 
Sanelo, Onofre Soler, Just Pastor i Fuster, 
Joaquim Lloreng Villanueva, etc., i I'existh- 
cia d'una constant preocupació respecte als 
recursos expressius que brindava el catalh als 
escriptors -preocupació centrada en l'oposi- 
ció entre els partidaris de la llengua dels 
cEssics (Sanelo, per exemple) i els partidaris 
del valencih collloquial (Unos llenan 10s ser- 
mones de Vicente de expresiones bajas y 
refranes insípidos e impertinentes, que ex- 
citan la risa del vulgo ignorante; pero se me- 
recen la justa censura de 10s oyentes sabios 
y eruditos. Otros se fatigan en hablar un 
Lenguaje antiguo y desusado, y por lo mis- 
mo muy poc0 o nada ya entendido ... deia, 
d'una manera molt illustrativa, Manuel Mar- 
tín en un sermó de 1804) demostren clara- 
ment que el segle XIX té uns precedents 
molt clars en aquesta &poca malauradament 
encara tan poc coneguda. 

En conclusió, Joan Fuster ofereix un lli- 
bre de consulta i lectura imprescindible per 
a tots els qui es preocupen per la histbria 
de la llengua i, també, de la literatura ca- 
talanes. 

JOSEP M. NADAL 

Jeroni CONQUES: Llibre de Job. Versió del segle XVI. Edició a cura de Jaume 
Riera i Sans. Premi <(Enric de Larratea)> 1972. Departament de Filologia Cata- 
lana de la Universitat de Barcelona/Curial Edicions Catalanes, 1976. (Col. 
<<Biblioteca Torres Amat)>, núm. 3.) 110 p. 

Jaume Riera i Sans ha reeixit a identifi- 
car la versió del Llibve de Job conservada 
a la Biblioteca Nacional de Madrid i res- 
senyada per J. Domínguez Bordona al seu 
cathleg de manuscrits catalans, del 1931, amb 
la que l'erasmista valencih cinccentista Je- 
roni Conques se sabia que havia realitzat. 
Amb els corresponents estudi i edició críti- 

ca, J. Riera ha fet una aportació estima- 
ble al millor coneixement de la literatura 
catalana en el vessant de les traduccions bí- 
bliques (en una $poca suposadament deserta 
en aquesta activitat), ha contribu'it a la ma- 
jor precisió d'alguns aspectes de la histbria 
de la llengua en el segle xvr valencih i, en- 
cara, ha fet noves aportacions per a carac- 



teritzar-ne l'erasmisme, completant el que 
Marcel Bataillon i, entre alguns altres, Ma- 
nuel Ardit i Joan Fuster havien indicat a 
propbsit de l'autor, processat el 1563 i con- 
demnat, entre d'altres motius, per aquesta 
traducció. 

Bataillon havia fet allusió a la versió de 
Conques a partir de les referkncies del pro- 
cés inquisitorial, conservat a 1'Archivo His- 
tórico Nacional, per6 no tingué ocasió d'e- 
xaminar-la perque n'havia estat sostreta pro- 
bablement entre el 1860 i el 1889, quan anh 
a parar al destí actual. Fins ara, doncs, no 
havia estat possible de precisar, a part al- 
gunes qüestions de detall, alguns extrems 
més rellevants sobre la vida i les actituds 
de Jeroni Conques i, de retruc, sobre la 
Valkncia de l'expansió de la Contrareforma. 

J. Riera fixa documentalment la forma 
Conques en contra de la transcripció afran- 
cesada Conques i de la hipercorrecta Con- 
quers, encunyada a partir de la forma errb- 
nia anterior; situa la data de naixement prop 
del 1518, a Llucena, i fa d'altres precisions 
referents a les circumsthncies familiars, entre 
les quals cal consderar, si més no provisional- 
ment, que Conques no descendia de jueus; 
estableix que el text de Conques depen di- 
rectament d'alguna de les edicions bíbliques 
de Robert Estienne, en que és reculí la 
versió llatina de les variants del text hebreu 
respecte a la Vulgata; remarca també que 
d'aquestes edicions aprofita l'ccArgument del 
llibre, i el <(Sumari de cada capítol*. 

L'ambició exegktica situava Conques en 
la línia erasmista <cfiloBgica)>, per6 no s'hi 
reduia epidkrmicament, perque tant les car- 
tes adre~ades al seu amic Gaspar de Cente- 
lles, víctima coetinia i cruenta de la Inqui- 
sició, com les inculpacions concretes del pro- 
cés seguit forneixen referkncies de la seva 
actitud davant de la predicació infatuada i 
antievangklica i sobre la seva oposició a la 
credulitat supersticiosa. 

La versió de Conques s'inicia un any des- 
prés que, el 1556, el també valencih i eras- 
mista Furió i Ceriol publiqués el seu Bo- 
nonia, en quk reivindicava les versions de 
I'escriptura en vulgar: el més probable és 
que no hi hagi relació de causa-efecte, pera 

l'amistat de Conques amb Gaspar de Cen- 
telles, amb Pere Joan Nunyes i fins amb el 
bisbe Joan Segrih, i les mateixes caracterís- 
tiques de la dedicatMa i del manuscrit, 
molt trebaliat, indiquen que la versió no es 
justifica com un fet casual ni és producte 
d'una actitud aiüada de diletant. Es cert, 
a més, que, al moment d'emprendre la tra- 
ducció, ja feia anys que aquesta activitat era 
perillosa, abans i tot que el cathleg de Val- 
dés de 1559 n'agreugés les conseqü&ncies. 
Així, doncs, si Conques aparenta ésser un 
clergue de vida plhcida, no sembla que no 
tingués d'altres inquietuds que les dels ccpas- 
seigs i les tertúlies eclesihstiques)>. Es ver- 
semblant, certament, que es veiés obligat a 
((cremar els seus llibres i a dedicar-se a la 
música i a passar-se-la bé*, segons el propb- 
sit manifestat confidencialment sota la pres- 
sió de h masmorra inquisitorial: potser grh. 
cies als valedors en el seu judici fou con- 
demnat amb una sentencia benigna; perb, 
per la manca de noticies dels seus darrers 
anys, sembla que no se li estalvih de tro- 
bar-se engolit en l'esterilitat de la Contra- 
reforma, a les vigílies de l'escomesa orga- 
nitzadora de Juan de Ribera. 

En conjunt, la versió del difícil Llibre de 
Job denota, amb uns resultats ben dignes, 
l'hrdua recerca, en el context cultural de 
les capes alfabetes, de l'enriquiment de les 
possibilitats d'expressió, no sempre equili- 
brada, bbicament en el camp del lexic: tot 
reflectint vacillacions adés dialectals adés 
més generals, es parteix del llatí o del 
castellh per aconseguir una llengua més pre- 
cisa o més <(culta* en la traducció del 
concepte. Cal remarcar la major originali- 
tat de la breu ctEpístola nuncupatbria,,, 
adre~ada a un personatge innominat, des- 
tinatari de la versió, i que en certa ma- 
nera és un compendi de les possibilitats li- 
terhries de l'autor, en el qual, com ha re- 
marcat Joan Fuster a propbsit de les passi- 
bilitats que en tenien els erasmistes en par- 
ticular, hi ha l'intent de fer qualiar una lien- 
gua a l'altura de l'expressió literbia reque- 
rida en el camp de la cultura. 

Albert  MANENT: La literatara catalana a l'exili. Barcelona, Curial Edicions Cata- 
lanes, 1976. (Col. <(Biblioteca d e  Cultura Catalana,,, núm. 24.) 306 ps. 

L'any 1976, com a data d'aparici6 del pri- de divisió entre una Catalunya sense escrip 
mer estudi global sobre la literatura catala- tors, com realment quedi en la immediata 
na de l'exili, té, gairebé, un carhcter simbb- postguerra, i uns escriptors sense Catalunya. 
lic. Com si tanqués definitivament I'epoca La literatura catalana d'avui no pot menys- 
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