
si (.  . .) segons la qual l'actual delimitació ter- 
ritorial lingüística ai País Valencia no esti Ui- 
gada a les repoblacions dels segles XIII i XIV, 
sinó que seria, fonamentalment, el resultat de 
les que tingueren lloc al segle XVII, arran de 
I'expulsió dels moriscos)> (Prbleg, p. 11). La 
falta d'un treball definitiu sobre la repobla- 
ció del País Valencii i el caricter innovador 
de la hipbtesi fan de Sestudi de Vicent Soler 
el punt de partida d'una po1i:mica que, es- 
perem-ho, haurh d'ésser fructífera ben aviat. 

Els altres quatre treballs, dedicats a as- 
pectes més histbrics -strictu sensu- i/o 
econbmics que els dos que hem comentat, 
queden una mica al marge dels interessos de 
la nostra revista i, sobretot, de les possibi- 
litats avaluadores meves. Gs obvi, perb, que 
en conjunt ctformen un material que permet, 
entre altres coses, de tornar a reflexionar so- 
bre els lligams entre democrhcia i aílibera- 
ment nacional, així com el retard amb qui: 
es produeix ai Pais (...)s. Els retards en l'e- 
volució de les estructures econbmiques i so- 
cials han de constituir la primera explicació. 

Ens trobem, i els quatre darrers treballs ens 
ho mostren, amb un endarreriment ben noton. 
¿Pot existir un bloc democrhtic i naciona! 
quan hi ha una manca d'industriaiització ge- 
neralitzada i una dislocació i dependsncia 
del capital estranger, quan el pes del capital 
comercial i financer és aclaraparador, Ses- 
tructura de la propietat agriria no deixa d'és- 
ser sinó molt lentament d'origen feudal, sola- 
ment transformada pel registre civil i mentre 
les classes populars continuen essent estric- 
tament subalternes? El genocidi cultural ini- 
ciat el 1707 amb l'eliminació, per la forsa de 
les armes, de l'autogovern era difícil que tro- 
bés resposta. Una universitat redu'ida i medio- 
cre tampoc no podia donar els intellectuals 
orghics necessaris. Sols ara, dintre d'aquest 
segle, i sobretot en els darrers lustres, les co- 
ses canvien o poden canviar del tot, (Prbleg, 
ps. 12-13). Aquest llibre, com a mínim pel 
que dPiem de la universitat, n'és una dem09 
traci6 palpable. 
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L'edició d'aquests volums, patrocinada per 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ba- 
leares, posa a I'abast del lector un bon nom- 
bre dels textos crítics dispersos i insdits es- 
crits al llarg de més de cinquanta anys, de 
1919 a 1970, per Joan Pons i Marqui:s (1894- 
1971), ditector de l'Arxiu de l'antic Regne 
de Mallorca: prblegs i ressenyes, discursos i 
articles commemoratius, que tracten, prin- 
cipalment, sobre la literatura mallorquina. La 
tria i fins l'enfocament dels temes, doncs, ve 
en certa manera donada a i'autor per les cir- 
cumstincies d'actualitat o de compromís, i 
sovint per les característiques del públic re- 
ceptor. No ha de resultar estrany, per aixb ma- 
teix, que Pons no hagi fet dedicació sistematit- 
zada als temes i figures no ja medievals sinó 
moderns i contemporanis, bé que algunes 
abs2ncies com les de G. Alomar, B. Rosselló- 
Pbrcel (que de totes maneres vol assimilar 
a l'anomenada Escola mallorquina) o LI. Vi- 
llalonga poden tenir més probablement una 
explicació en discrephncies eststiques i ideo- 
lbgiques que no volgué abordar. 

Ramon Llull (a qui és dedicat una quarta 
part del primer volum), les prosificacions de 
la poesia ;pica en les crbniques catalanes a 
propbsit dels primers estudis de Montoliu 
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Soldevila i Saparició d'<tEls Nostres CBS- 
sits), reclamen la seva atenció en el món me- 
dieval. Entre els autors vuitcentistes, tracta, 
entre d'altres, de Marih Aguiló, Pere d'Alcin- 
tara Penya i del seu avi Josep-Lluís Pons i 
Gallarza (del qual evoca el procés creador 
d'<tEls tarongers de Sóller)>), al costat de Man- 
zoni i Mistral. A cavall dels segles XIX i xx 
o ja del darrer, Miquel Costa i Llobera i Joan 
Alcover foren constants de la seva tasca, i 
amb elis s'ocuph de J. Rossell6 de Son For- 
teza, M. A. Salvi, B. i M. Ferri, L1. Riber i 
M. Forteza, al costat de J. Carner entre d'al- 
tres de menys significats. 

A part aquests tres blocs més remarcables, 
s'hi inclouen un estudi sobre fra Luis de León, 
en el seu quart centenari, i d'altres sobre li- 
teratura ctreligiosa)>, en dos dels quals és de 
destacar una atenció puntual (1935 i 1936) 
a la discussió francesa sobre la noveua cat& 
lica. Cal assenyalar encara la seva anilisi de 
1'Escola mallorquina, entesa com a suma de 
carhcters comuns que la distingeixen de la ca- 
talana en general. En conjunt, l'objectiu úl- 
tim de l'autor és de valorar histbricament l'a- 
portació mallorquina a la Renaixenca, en sen- 
tit molt lat, i d'afirmar l'aptitud cultural de 
la llengua autbctona i la seva identitat fona- 



mental amb la resta del domini catalh: aquesta 
és l'obsessió dominant en molts dels seus 
escrits, i no solament la dels que dedica a la 
<<llengua literhia,. 

No hi ha, probablement, cap estudi im- 
prescindible al medievalista ni per a l'estu- 
diós de la literatura moderna i contempori 
nia. Sempre, perb, Pons s'esmerga en una 
honesta i laboriosa aproximació a l'autor, 
sovint tractat personalment. No perd de vista, 
malgrat tot, que el que en queda d'important 
és l'obra, que no ofega mai amb la infor- 
mació biogrifica i que descriu, sense des- 
denyar la bibliografia, amb visió personal i 
amb cohersncia amb les prbpies coordenades 
est&tiques; i, així, els textos retreuen sense 
reticencies els límits i les virtualitats dels 
plantejaments analítics de l'autor. 

Abans que res, Pons preserva la imatge es- 
tereotipada d'una literatura --d'una poesia- 
mallorquina d'ctaristocrkia idiomhtica)>, de 
asonoritat melbdica,, *culta*, <<distingida)>, 
sense aprofundir, tanmateix, en I'anhlisi de 
Sarrel dels elements constituents (que Fuster 
i Marfany han situat en el conservadorisme 
ideolbgic), bé que enumera vagues factors de- 
terminants de I'ctofici)> comú als membres de 

l'Escola, creats per una tradició la vig6n- 
cia de la qual no discuteix. D'ací que Pons 
s'identifiqui amb els autors senyalers i que 
les aportacions tebriques que faci siguin, al 
llarg dels anys, essencialment acordades al 
pensament de Costa i Alcover. 

La poesia, per a la qual és imprescindible, 
carnerianament, l'espontane'itat o inconscient 
inicial, que alhora determina l a  forma del 
poema, és, per a Pons, asomriure i reflex divf 
de la terra que els poetes són els encarregats 
responsables d'expressar i transmetre,: contra 
la tradició verlainiana, contra el procés de des- 
pullament i autoexplotaci6 de la poesia pura, 
afirma una <<poesia de la vida,, <<perenne)>, 
que té com a epítet fonamental el d'intel- 
ligible, en tant que manifestació ssociab, 
apuntant (amb el bisbe Torras i Bages, el 
seu guia estetic més citat) contra certs expe- 
rimentalismes derivats del Modernisme i con- 
tra Part per l'art. I tot en nom, en defini- 
tiva, de la conjunció d'art i moral que, com 
els polemistes conferenciants del 1928 a Bar- 
celona, Pons considera el passaport imprescin- 
dible per a la pervivencia d'una obra. 

Joan BROSSA: Sextines 76. Prbleg de Joaquim MOLAS. Barcelona, Llibres del 
Mall, 1977. 72 ps. 

La sextina és un gknere antic i, alhora, difí- 
:il. No hem d'oblidar que Arnaut Daniel, 
el seu creador, era un entusiasta del joc dins 
de la poesia i és, per aixb, que sempre se l'ha 
anomenat amb els adjectius ctherm?tic>>, ctobs- 
tur),.. . Brossa, investigador i jugador innat, 
s'havia de deixar embadalir, tard o d'hora, 
per aquesta forma de forca. Ja Ramon Pi- 
nyol l'havia assajada. sense reeixir-hi del tot, 
en el seu llibre Occit enyor (1975); perb 
Brossa no s'atrevia a Ilanqar-se a l'aventura, 
massa preocupat per la solució de I'última 
estrofa, fins que, en concret, la publicació d'un 
article de Josep Romeu sobre Tres sextines 
del primer quart del segle XVII ({(Els Mar- 
ges,, núm. 4), li obrí totes les portes de la 
sextina. De fet, la definició que en dóna Ro- 
meu a l'artide citat ve a ser la <<Sextina con- 
ceptual* del llibre que comentem, deixant a 
part les conclusions personals que, al final 
del poema, treu l'autor sobre aquesta forma. 

La tecnica utilitzada és si fa no fa la ma- 
teixa de la major part dels llibres que Bros- 
sa ha escrit en formes clhssiques: a) imat- 
ges sorgides de l'associació inconscient de dos 
mots en la ment del poeta, i b) constant uti- 
litzaci6 de mots clau, que acaben per conver- 

tir-se en vertaders símbols de situacions con- 
cretes del país: pluja=opressiÓ, flama=llui- 
ta, roca o pedra=home valent, barca=vida o 
casa, bosc=llibertat, mhscara=hipocresia.. . 

Quant a la temhtica, Sextines 76 presenta 
dos cicles que s'alternen l'un amb I'altre: 
a) entorn de la persona del poeta, que com- 
pren les meditacions filosbfiques sobre la prh- 
pia vida i la prbpia feina, i b)  entorn del país 
on viu aquest poeta. Bs digne d'assenyalar, 
d'altra banda, com a signe inconscient i mi- 
gic, que, en bona part, l'organització dels poe- 
mes gira entorn del número tres. 

Les sis primeres sextines formen dos grups 
iguals de tres sextines cada un, de les quals 
la primera és una divagació sobre la vida dii- 
ria (ctCangó sextinaa i <<Abecedari ballari,); 
la segona, una descripció de la situació que 
senyoreja el país: l'opressió (<(Sextina carna- 
valesca, i {(Sextina del meu amorn); i la ter- 
cera, un cant d'esperan~a i alhora una invo- 
cació a la lluita (ctCanqó sextina d'un poeta 
de daga)) i <<Sextina de l'avís nocturn,). 

A continuació, nou sextines són dedicades 
a la prbpia vida, a excepció de tres intercala- 
cions (ctCanc6 sextina amb cartes* - d e  fet, 
aquesta és una sextina que es podria incloure 

Ressenyes 


