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Un compendi 
d^história social 

El Ilibre de Francesc Ferrer 
vol ser una sínresi deis movi
ments socials de les nostres 
comarques des del segle XVIII 
fins al 1990, Abrafa, per tanc, 
gairebé tres segles. El Ilibre 
s'estructura en onze capítols, de 
manera cronológica. En cada 
capítol se segueix una exposició 
temática semblant, i, després 
d'una petita Introducció, s'ana-
litzen els sindicats, els conflictes 
laboráis, les condicions de les 
cla,sses popidars i l'associacionis-
me extrasindlcal, Els diferents 
capítols comprenen perfodes 
histories definlts, cada un, per 
algún fec rellevant, Així, després 
de cercar els orígens del movi-
ment obret, se centra en els anys 
de la 1 Internacional, que coin
cidí amb la revolució de 1868, 
L'época de la restaurado borbó

nica inclou els tres capítols 
següents, marcats per la Iluita 
per la jornada de vuit hores i 
l'eclosló del sindicalisme revolu-
cionari a comen^aments 
d'aquest segle. La dictadura de 
Primo de Rivera, moment de 
crisi del moviment obrer, la lia 
República i el franquisme cons-
t i tueixen els tres capítols 
següents. El treball conclou amb 
l'arribada de la democracia i la 
década deis vuitanta, 

L'obra de Francesc Ferrer 
vol omplir un buit important, 
com és fer un estudi global deis 
moviments socials contempora-
nis a Girona, La materia , 
amplíssima, ha estar objecte 
d'estudis parcials, c i tats per 
l'autor al llarg de l'estudi, pero 
mancava donar una visió de 
conjunt, Aquest és l'objectiu del 

Ilibre, L'auror ho ía amb un gran 
desplegament de dades, obtingu-
des de les fonts mes diverses. 
Aquest és un deis aspectes mes 
interessants del treball, ja que 
obre el camí a futures investiga-
cions, mes exhaustives, sobre les 
diferents époques analitzades en 
l'obra, Aquest, mes que un punt 
i final en la invest igado deis 
moviments socials, ha de ser un 
punt i seguit, una eina de cap^a-
lera per indagar mes sobre la 
nostra historia social, la que 
afecta un major nombre de per
sones. 

Joan Surós 
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Pflriijiu|)íes, Préch sur la romance cíita-
¡ane. Histoire du vaillant chevdier Tiran 
le Bkmc (Faaímih d'unes desamegudes 
impressiom franceses de 1779 i ¡ 783J, 

Edick) i próleg a cura de Pep Vila. 
Girona, Pacronat Francesc Eiximenis, 
Diputació de Girona/U.C.E.T,, 1997, 

130 pag. 

Cátala 
ais salons éclairés 
LA BniLlOTHEQUE UNÍVERSELLE 

des Romans, una pub l i cado 
periódica -setze números l'any-
editada a París entre 1775 i 

1789, va fer dos Iliuraments de 
gran interés per a la historiogra

fía literaria catalana. La revista 
consistía en una antología de 

textos narratius francesos i foras-
ters -traduíts al francés- de tots 
els temps, al mes sovint abreu-

jats, encap^alats per una presen

tado, Al desembre de 1779 va 
apareixer un resum del Livre áu 

determiné chevaUer le comte de 

Paninuples a partir d'una edició 
castellana de 1513, El pórric 

recollia un malentés fenomenal: 
creien que l'original era cátala, 

del segle Xiíl, pero, en no hsver-
se pogut fer amb cap exemplar 
d'una prctesa edició feta a Tarra

gona al 1488, partien de la tra

dúcelo castellana, quan, de fet, 

l'original era francés (Partinopeus 

de Blois, s. Xil) i havia estat tra-
duít al castellá a principi del 

segle XVI; finalment, d'aquesta 
versió castellana, se'n va fer la 
tradúcelo al cátala (Tarragona 

1588), la qual va teñir una fortu

na editorial enorme; se'n conei-
xen mes de vint edicions fins al 
segle XIX. Deixem-ho estar per

qué alió que ens interessa aquí és 
el Préch sur la romance catalane, 

inserit com a presentado a la 

versió del Paninuples. 

El segon Iliurament, d'octu-
bre de 1783, consistía en una 
versió molt resumida -64 pagi

nes!- del Tirant, feta a partir de 
la tradúcelo francesa setcentista 

atribuida al comte de Caylus, 
Entre els estudiosos del nostre 

país, ningú no en sabia res de 

res. En Pep Vila ho ha descobert 
i, en aquests anys "t.rantians» de 
congressos saberuts i iniciatives 

d'aparat, la contribució del nos

tre ouisider és important . En 
aquest volumet ens proporciona 
ambdues norícies, comentades 

per menut en el procmi, previ a 
la reprodúcelo facsímil del Précis 
i de la versió del Tirant. No és 

una descoberta espectacular, cer-

tament, per tal com els rextos 
francesos provenen de fonts ja 
conegudes, pero convé remarcar 

r intercs. i fins la sorpresa, de 
conéixer la difusió d'un compen

di sobre la llengua i la literatura 
catalanes i un resum del Tirant 

en una publicació de gran divul
gado entre el públic ildusrrat 
francés de fináis del Set-cents. 

Pep Balsalobre 
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