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Per al coneixement de la literatura 
catalana de l'edat moderna constitueix 
un autentic esdeveniment la publica- 
ció del primer d'una serie de volums 
que han de donar a conkixer la totali- 
tat del teatre rossellones anterior a la 
Renaixenca. El mkrit indiscutible d'a- 
questa aportació recau en Pep Vila, 
que ha dedicat molts esforcos a escor- 
collar arxius i biblioteques per inven- 
tariar una rica i variada producció 
dramhtica, sovint completament des- 
coneguda i quasi sempre mal valorada. 
En aquest primer volum que ha apa- 
regut, Vila hi aplega dues obres tema- 
ticament molt diferents, perb que des 
del punt de vista de l'estil s'insereixen 
de ple dins i'estetica calderoniana. To- 
tes dues, d'altra banda, van ser com- 
postes al segle XVII. 

El llibre és encapcalat per una intro- 
ducció referida sobretot a alguns as- 
pectes desconeguts del teatre rossello- 
nes (i equívocament intitulada «La li- 
teratura catalana al Rosselló durant el 
segle XVIID). Després segueixen les edi- 
cions de les dues obres, la Relació 
dragmatica de la Nativitat del Fi11 de 
Déu i una lloa (conservada fragmenta- 
riament) per a la comedia Lo desdeny 
ab lo desdeny, precedides de sengles 
introduccions. 

A la primera part del volum, Pep 
Vila ha optat per sacrificar la cohkn-  
cia del que hauria pogut ser una intro- 
ducció general al teatre rossellones del 
segle XVII (pel que fa a aquesta qües- 
tió, perb, vegeu-ne les dades essencials 
dins el seu treball Una visió panovarni- 
ca del teatve rossellon2s dels segles 
XV a XIX) ' a canvi de divulgar aIgunes 
notícies, d'interes divers, sobre el tea- 
tre barroc a la Catalunya del Nord i, 
també, sobre la Universitat de Per- 
pinya. Es cert que, fent conkixer aques- 
tes notícies (la majoria ignorades), Vila 
fa un gran servei als investigadors, 
pero també ho és que l'aparent desor- 
dre que resulta de l'acumulació de da- 
des no beneficia la unitat del llibre i 
fins en dificulta la consulta. En fi; 
tant de bo que tots els retrets que es 
poden fer als estudis sobre la nostra 
literatura antiga fossin que hi ha un 
excés d'informació. 

1. Dins I'opuscle De la literatura popular a 
les tradicions de Pasgües (Perpinyh 1987). 
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La part central del llibre, i la més 
extensa, és la dedicada a la Relució 
dvagm¿itica de la Nativitat del Fill de 
Déu. L'obra és estudiada com un pro- 
ducte de transició entre el teatre de1 
cicle de Nada1 d'arrel medieval i els 
pastorets populars del XVIII. Es tracta 
purament &una continuytat tematica, 
perque és evident que el marc estktic 
d'aquest tipus de teatre experimenta 
una solució de continuytat el segle XVII, 
amb la incorporació d'elements de la 
literatura bucblica provinents de la 
tradició classica i renaixentista, com 
ho demostren els noms mateixos dels 
pastors: Tirsis, Melibeo, Arnintas, Fili- 
da, Anarda ii Celia. 

En el valuós estudi introductor Vila 
aclareix molts aspectes de l'obra. No 
crec que calgui resseguir-los tots. Amb 
tot, m'agradaria destacar-ne un pare11 
per comentar-los. En primer lloc, la 
presencia del bilin-asme (o, segons 
com, trilingüisme). Certament, ,hi ha 
una estratificació lingüística ben preci- 
sa en la parla dels diversos personat- 
ges: mentre que la majoria -Josep i 
Maria, l'hngel, els pastors de nom clas- 
sic i els hostalers- s'expressen en un 
catala culte (amb algun dialectalisme 
inadvertit), hi ha uns personatges area- 
listes)) que parlen en occith -1s pas- 
tors gascons- o en dialecte rossello- 
nks - e l  rústic-. Aquest darrer cas és 
el més interessant, perque permet con- 
frontar dos nivells d'elocució d'una ma- 
teixa llengua. Els trets lingüístics espe- 
cífics del rústic, essencialment (de ve- 
gades hi ha al text algunes va~i~lacions, 
atribui%les potser al copista), són la 
confusió de les rimes en o tancada i 
en u tbniques (mona rima amb for- 
tuna, per exemple), l'accentuació dels 
pronoms febles darrere el verb (mos- 
tra-me, etc.) i, finalment, l'emmudi- 
ment de la Y muda final, l'articulació 
de la qual era sempre obligatbria en 
la declamació culta. 

Un altre aspecte que Vila apunta 
(especialment a la p. 46, nota 20, pero 
també a les ps. 57 i 61) és la possibili- 
tat de relacionar l'obra amb la perso- 
na de Francesc Fontanella. Efectiva- 
ment, les ((coincidkncies en aspectes de 
llengua, estil i temes)) són notables. 
1 en I'onomastica pastoral (ps. 51-52; 
Melibeu no apareix al teatre de Fonta- 
nella, perb sí en una de les seves na- 
dales). Fins i tot l'ús incidental del 



gascó és un recurs que retrobem en les 
obres d'aquest autor dramatic (p. 50). 
Per altra banda, com és ben sabut, Fon- 
tanella s'estableix a Perpinya a partir 
del 1652 i ingressa en l'orde dominica 
l'any 1658. La possibilitat d'incloure 
aquesta obra religiosa entre les obres 
de l'etapa perpinyanesa del gran poe- 
ta barroc és, per tant, temptadora. 

Pero l'analisi atenta de la metrica de 
la Relació dragrnatica obliga a descar- 
tar aquesta hipbtesi. L'autor de la nos- 
tra peca nadalenca ignora que si, a 
causa del dialeg, s'interromp la unitat 
d'un vers, aquest s'ha de completar ne- 
cessiriament amb la intervenció (O les 
intervencions) que segueix (o seguei- 
xen). Per altra banda, és evident que es 
tracta d'un poeta poc bregat en els ver- 
sos Ilargs, perque té serioses dificul- 
tats a confegir un decasíblab com Déu 
mana. No cal, doncs, que ens escarras- 
sem a aprofundir rnés en aquesta 
qüestió: Fontanella no hauria comes 
mai aquests errors. Amb tot, de les 
observacions de Pep Vila em sembla 
que es despren que l'anbnim autor de 
la Relació dragrn&tica no devia desco 
nkixer l'obra de Fontanella. 1 aixb ens 
permet de concloure, si més no, que la 
influencia del poeta barceloni no va 
ser esteril al Rosselló. 

La tercera part del llibre és dedica- 
da a la Loa per la com&dia d'«El des- 
deny ab  lo  desdenyn. Malauradament, 
la versió que ens n'ha pervingut és 
fragmentaria: molts versos han que- 
dat escapcats o iblegibles pel mal es- 
tat del manuscrit, i per la paga els 
dos folis centrals de Yobra han desa- 
paregut. Pep Vila calcula que l'obra de- 
via constar, sencera, d'uns 800 versos. 
Tot i aixb, el que en queda és suficient 
per veure que es tractava d'una peca 
molt interessant i d'una qualitat lite- 
raria clarament superior a l'obra que 
fins ara m'ha ocupat. 

Sigui com sigui, per a mi és evident 
que l'autor d'aquesta lloa per a la co- 
media Lo desdeny ab  lo desdeny no 
6s la mateixa persona que va escriure 
la Relació dragmatica. Per comentar, 
cap d'aquells defectes metrics que he 
esmentat més amunt no apareix aquí. 
Per altra banda, tothora s'hi manifes- 
ta un intel.lectualisme que contrasta 
amb la redacció generalment menys 
conceptista i ambiciosa d'aquella obra 
pastoral. 

Hem vist que es tracta d'una lloa 
que havia d'intrcuduir la comedia Lo 
desdeny ab lo desdeny. Vila addueix, 
6s ciar, robra dlAgustin Moreto El 

desdén, con el desdén per preguntar-se 
si la comedia que seguia la lloa (avui 
hi ha senyals d'haver-se arrencat els 
fulls del manuscrit que potser la con- 
tenien). ;era un calc, un reflex, una aco- 
modacio del treball de Moreto, o no- 
més es tractava d'una simple coinci- 
dencia pel que fa al tito1 general de 
l'obra» (p. 126). Tinc el convenciment 
que, malgrat la catalanització del tí- 
tol, era una lloa composta expressa- 
ment per a una representació privada 
de la comedia de Moreto en castella. 
No m'imagino ningú traduint-la en 
vers, ni adaptant-la, si ja es podia re- 
presentar sense cap problema en cas- 
tella. Potser es va escenificar, doncs, 
en una casa senyorial de Barcelona, ja 
que l'obra de Moreto és de tema bar- 
celoní i troba tot el seu sentit en el 
marc d'una cerimbnia parti~ular.~ 

Perb, ja que la lloa ens ha arribat 
en un manuscrit rossellonks i entre al- 
tres obres compostes per rossellone- 
sos (la Relació dvagrnatica conté al- 
guns dialectalismes que ho corroboren), 
em sembla que la cosa més probable 
és que la representació senyorial es 
fes entre els barcelonins exiliats a Per- 
pinya després de la perdua de la 
Guerra de Separació. Francisco Rico 
data El desdén, con el desdén vers 
1653-1654.' ¿Que rnés natural que uns 
barcelonins nostalgics - e n t r e  els quals 
no devien faltar Pontanella o els seus 
amics i familiars- reunits en la repre- 
sentació privada &una obra com aques- 
ta? 

Aixb planteja immediatament una 
qüestió: i i  si fos Francesc Fontanella, 
ara sí, el poeta que escriví aquesta 
obra? (1 és que fins i tot hi apareix 
un personatge aFlegbric tan fontane- 
llesc com el Desengany). Perb avanca- 
ré la meva conclusió sobre el tema: 
Fontanella no pot ser tampoc I'autor 
d'aquesta lloa. També és un detall de 
tecnica versificatbria el que ens impe- 
deix d'afirmar-ho. El poeta barceloni, 
expert versificador, segueix escrupulo- 
sament en els seus romancos una re- 
gla, que la Loa vulnera repetidament, 
i és la que proscriu que puguin aparki- 
xer seguides dues rimes assonants que 

2. Francisco RICO ja va formular la hipbtesi 
que la comedia hagués estat composta .para ser 
estrenada en un marco palaciegon (Francisco 
RIW, Introduccidn a Agustín MORETO, El des- 
dtn, con el desdén [Madrid 19711, p. 31). No 
tindna res d'estrany que s'haguessin succeit al- 
gunes escenificacions privides. 

3. Op. cit., p. 43. 

Ressenyes 



siguin també consonants (per exemple, 
veneració i atenció, o relat i confiat). 
¿En podia ser l'autor, doncs, un es- 
criptor barceloní de l'entom de Fon- 
tanella? Es una possibilitat que no es 
pot excloure. En tot cas, jo no he de- 
tectat cap rossellonisine al text. 1 em 
sembla que és massa aviat per treure 
conclusions terminants del fet que ja 
hi trobem en gallicisme: el substantiu 
sort usat en masculí (ratlles 10, 95 i 
168). 

L'editor i estudiós del text el posa 
en relació amb una altra lloa rossello- 
nesa barroca: la Zntroductió a la trd- 
gica representatió de la sagrada pas- 
sió, mort y devallament de la creu de 
Christo Nostre S e n y ~ r . ~  Pep Vila creu, 

4. Texb editat per Pep VILA, El conceptisme 

en efecte, que totes dues obres devien 
ser del mateix autor (p. 127, nota). La 
hipbtesi és versemblant, tot i que la 
brevetat d'aquests textos fa difícil de 
verificar-ho. Esperem que la prbxima 
publicació d'aquesta altra lIoa, conjun- 
tament amb la passió que devia prelu- 
diar, permetra mancar en aquesta hi- 
potesi i descobrir la coherencia d'un 
notable escriptor barroc, fins ara des- 
conegut, al Rosselló. 

en les aTragtdies de la Passiór rosselIonenses, 
~Bulletin de la Socikte Agricole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-Orientales*, vol. 91 (1983), 
ps. 96-100. 

Ca~tes  de Carles Riba. 1: 1910-1938. Recollides i anotades pei Carles-Jordi 
GUARDIOLA. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1990. («Els Origens», núm. 
26.) 535 ps. 

En una cultura com la nostra, en la 
qual constantment es tendeix a mitifi- 
car els grans personatges, ja sigui per 
desconeixement, per manca de judici 
crític o per simple parenceria erudita, 
l a  valoració que cal fer de la publica- 
ci6 de les cartes d'un autor insigne és 
determinada no solament pel valor que 
tenen com a document o com a litera- 
tura, sinó també en la mesura que per- 
meten desenterbolir algunes de les 
equívoques llegendes que s'han creat al 
seu entorn. Llegendes que, en el cas 
de Carles Riba, incideixen, d'una ban- 
da, en la seva faceta d'escriptor: un 
Riba amb dificultats a l'hora d'escriu- 
re i d'enfrontar-se amb la Ilengua; i, 
d'altra banda, en el vessant huma con- 
cernent les seves relacions amb els al- 
tres: un Riba intolerant i greu que 
s'erigeix en patriarca de les tertídies 
en que participa. Contra aquestes cre- 
ences pugnen les cartcs d'aquest pri- 
mer volum de la seva corresponden- 
cia, escrites pel Riba d'abans de l'exili: 
des de la primera, del 1910, fins a les 
últimes, del 1938, és a dir, de quan 
tenia 45 anys. Guiat en tot moment 
per la profusa i documentada anotació 
de C.-J. Guardiola, que proporciona la 
informació necessaria per a la com- 
pleta comprensió de les cartes, el lec- 

tor descobreix, a mesura que s'endinsa 
en l'epistolari, diversos aspectes de l'e- 
xistencia de Riba indispensables per a 
una interpretació fidedigna de la seva 
complexa realitat. 

De bon principi, la sensació que pro- 
dueix la lectura és la de tenir al da- 
vant una serie de petits fragments es- 
parsos d'una realitat que s'intueix molt 
més ampla i cohesionada. L'ordenació 
cronolbaica de les cartes fa viable, tan- 
mateix,-un seguiment progressiu del 
desenvolu~ament i de la formació de 
Riba comAa home i com a intellectual. 
A més, el fet que els primers anys de 
Riba estiguin, en certa manera, com- 
partimentats pels diversos viatges que 
féu (Italia, Alemanya, Franca, Grecia i 
Gran Bretanya) i per les successives 
etapes que visquk el país (com la dic- 
tadura de Primo de Rivera o la guerra 
civil) perrnet la distribució de les car- 
tes en grups contigus que afavoreixen 
la impressió d'unitat. D'aquesta mane- 
ra, els diferents temes, afers i situa- 
cions que els integren engrandeixen 
gradualment el camp de visió del lec- 
tor Eins a fer possible, malgrat les lla- 
cunes, la formació d'una idea global 
d'aquest primer Riba en la qual hi ha 
compreses cadascuna de les seves obres 
-poesia, narrativa i crítica- i cadas- 
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