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N O T E S  D E  L E C T U R A

La literatura al segle XIX

De realisme. Aproximacions i 

testimonis

Edició a cura de Josep M. 

Domingo i Anna Llovera 

Punctum, Lleida, 2013.

Aquest llibre recull la majoria 
d’intervencions d’investigadors 
i acadèmics universitaris que 
participaren a les jornades in-
ternacionals «Pensament i lite-
ratura en l’època del realisme» 
convocades pel Grup d’Estudi 
de la Literatura del Vuit-cents 
en col·laboració amb la Resi-
dència d’Investigadors CSIC 
– Generalitat de Catalunya, la 
Institució de les Lletres Cata-
lanes, la Universitat de Barce-
lona i la Universitat de Lleida, 
els dies 18 i 19 de desembre de 
2007, a la seu de la Residència 
d’Investigadors. De la variadís-
sima temàtica que hom troba 
al volum de més de 400 pà-
gines amb catorze ponències, 
destaca l’interès, a partir de 
la Revolució de Setembre de 
1868, dels artistes del moment 
per a posar-se al dia i trencar 
els motllos romàntics de la Re-
naixença inicial i, atesa la crisi 
social i institucional, rompre 
una llança a favor del Realisme 
i del Naturalisme, en nom de 
la modernitat. La influència 
a Europa del positivisme es 
deixà sentir a Catalunya i, fins i 
tot en els àmbits aparentment 
menys proclius com és ara la 

poesia, la nova ventada pren-
gué cos d’una manera decisiva: 
la modernitat feia les seves 
primeres passes a casa nostra 
i l’art català es deixava amarar 
dels nous corrents occidentals 
sense els quals no s’entendria 
l’evolució cap al Modernisme 
i el Noucentisme ja entrat el 
segle XX. Són catorze ponèn-
cies d’un gran interès, amb 
diferents temàtiques i formes, 
que tant aprofundeixen so-
bre un escriptor, com és el 
cas de Pompeu Gener, Josep 
Yxart o Apel·les Mestres, com 
transcriuen part de la corres-
pondència entre Narcís Oller i 
Isaac Pàvlovski o repassen les 
diferents opinions recollides 
en diaris i revistes de l’època. 
Una oportunitat d’assistir al 
naixement dels corrents realis-
tes en l’art i desmitificar l’equi-
valència entre Renaixença, 
Idealisme i Romanticisme, ja 
que, a partir de 1868, podem 
comprovar la presència d’uns 
aires nous que obriran defi-
nitivament la porta cap a la 
modernitat.— G.O. de L.B.

Montaigne a l’abast

Antoine Compagnon

Quaranta nits amb Montaigne

Traducció de Jordi Martín Lloret 

Blzckie Books, Barcelona, 2014.

Aquest títol una mica enigmà-
tic correspon al de l’original 

francès, encara més sorpre-
nent: Un été avec Montaigne. 
En realitat, tant l’un com l’altre 
tenen una explicació molt 
senzilla: Antoine Compagnon, 
un professor de literatura 
francesa ben conegut —pertany 
al Collège de France i ha publi-
cat un bon nombre de llibres 
sobre Montaigne, Baudelaire i 
Proust—, va acceptar el repte, 
aparentment impossible, 
d’acostar Montaigne al gran 
públic a través de la ràdio, en 
un programa que France Inter 
va emetre durant un estiu, uns 
quants minuts cada dia de la 
setmana. Es tractava de triar 
una quarantena de textos dels 
Essais i d’explicar-los d’una 
manera entenedora i amena. El 
programa, aparentment elitista 
i condemnat aviat a l’oblit, 
va tenir un èxit insospitat i, 
convertit en llibre, ha aconse-
guit més de cent mil lectors 
a França, un fenomen insòlit 
que demostra que encara no 
tot està perdut en el nostre 
món tecnificat i en el qual les 
humanitats retrocedeixen cada 
vegada més. Hem de felicitar 
els editors catalans que s’han 
atrevit a oferir-nos una bona 
traducció d’aquestes reflexions 
senzilles, però profundes i 
intel·ligents, que ens acosten 
amb facilitat a l’obra complexa 
i a vegades contradictòria d’un 
gran observador de la vida 
francesa del segle XVI i un dels 
grans clàssics del pensament 

modern, un humanista del Re-
naixement, parent d’Erasme, 
que té moltes coses a dir-nos 
avui. Montaigne, tal com Com-
pagnon escriu en acabar els 
seus comentaris, «és l’home 
nu i sotmès a la natura, que 
accepta el seu destí, el nostre 
germà».— B.B.

La cultura a Eivissa entre 
la Segona República i el 
postfranquisme

Rosa Rodríguez Branchat

La construcció d’un mite. 

Cultura i franquisme a Eivissa 

(1936-1975)

Afers, Catarroja-Barcelona, 

2014.

Rosa Rodríguez Branchat, 
nascuda a Barcelona el 1961, és 
llicenciada en història de l’art 
a la Universitat de Barcelona 
i doctora en ciències socials i 
humanitats per la Universitat 
de les Illes Balears. Molt rela-
cionada amb Eivissa, el juny 
de 2013 va defensar la seva 
tesi doctoral sobre el tema que 
ara ens ofereix en un llibre de 
185 pàgines, amb abundoses 
notes a peu de pàgina, però 
de lectura fàcil i agradable. 
Després d’analitzar la pre-
sència d’una nodrida colònia 
alemanya a Eivissa durant la 
Segona República, explica el 
retrocés que va representar en 
molts aspectes la Guerra Civil i 

possessió. Val a dir que la llengua nor-
malment utilitzada en els protocols 
notarials era la catalana, però també 
abunden els registres redactats en 
castellà, tant durant l’etapa cortesana 
de la ciutat com durant l’ocupació 
filipista, amb el benentès, però, que 
no tots els partidaris de Felip V utilit-
zaven la llengua castellana.

Som, doncs, davant d’un llibre 
d’una importància excepcional, molt 
ben escrit i amb altes dosis d’ironia. 
Hi trobem a faltar, però, un plànol 

de la Barcelona d’aquells anys, amb 
la indicació dels edificis i llocs clau 
de la ciutat que s’esmenten d’una 
manera reiterada en el volum. Així, 
el lector, que no té per què conèixer 
cap altra bibliografia sobre el ma-
teix tema, podria situar fàcilment 
en el plànol on estaven situats el 
palau reial, els diferents baluards on 
tingué lloc la batalla o, simplement, 
alguns dels carrers més significatius 
on es desenvolupava la vida ciu-
tadana. També és llàstima que les 

notes, abundantíssimes i d’un gran 
interès, estiguin aplegades al final 
del llibre i no pas a peu de pàgina, 
o si més no al final de cada apartat, 
circumstància que en facilitaria la 
consulta.

El volum es clou amb uns annexos 
que tracten d’una manera monogrà-
fica d’alguns dels temes apuntats al 
llarg del llibre (refugiats, cases mal-
meses, nombre d’habitants, defunci-
ons, matrimonis, naixements) i amb 
un utilíssim índex onomàstic.




