des del goigs, i en els conjurs i oracions,
«un genere ben definit en el qual la incongruencia en tots sentits, la desbordada
fantasia i la llibertat per dit l'inefable de
la magia ho són ton) (p. 10). Tot rematat
amb una meticulosa relació de les ((estructures formals externes de les poesies del
Corpus)).
Els estudis de Romeu inclosos en la bibliografia (ps. 381-387) van del 1949 (edició de les Cancons nadalenques delsegleXV)
al 1994 ( ~ r i m e rvolum del Teahe catala
antic). Tenint en compte que hi inclou
obres de diversos autors editades en anys
posteriors, fins el 1999, hi hauria pogut
afegir, entre les seves (i a falta de I'estudi
que acompanyara la seva esperada edició
de l'obra de Pere Serafi, per a la qual remet
a I'edició de Grau i de Rubió i Ors, del
1840), la conferencia sobre aquest autor publicada el 1997 (al volum col.lectiu La cul-

tura catalana del Renaixement a la Iblus-

tració, p. 49-62), i els Assaigs de literatura
valenciana del Renaixement, on recull treballs que cita en I'edició originaria, i Cinc
aspectes de poesia tradicional valenciana del
Renaixement, que inclouen edició i estudi
de textos senceis o fraementaris
editats tam"
bé al Corpus. Per la mateixa raó fa estranv
de no trobar-hi, per exemple, l'ldeari
cancontstic AguiM, conegut de poc (1993),
confegit per Joan Puntí i Collell, els estudis
recen& d;: M. Carmen Gómez Muntané ssbre Mateu Fletxa el Ve1 i, especialment, sobre
Bartomeu Circeres (Opera omnia, 19951,
o els clkisics i molt lleiits estudis de ~ o r d i
Rubió i Balaguer aplegats al recull citat
abans (del 1964, inclbs a Humanisme i Renaixement, 1990) i de Joaquim Molas (Es-

quema i evobció de la literatura popular
catalana, 1972), tots els quals concerneixen aspectes del Colpw que Romeu ens
ha fet I'obsequi impagable de posar-nos a
I'abast.

Joan M . MINGUET BATLLORI, Cinema, modernitat i avantguardz (1920-1936).

Valencia, 3 i 4, 2000. 179 ps.
La relació entre el cinema i la literatura
catalana abans de la Guerra Civil Espanyola
no ha estat un camí gaire fressat pels estudiosos. Més enlla de constatar I'impacte
sociolbgic que comporta I'arrelament
d'aquesta nova forma d'oci de masses en el
context cultural catala, pocs historiadors
han explicat quina acollida va tenir en el
món de les Iletres, amb excepció, per raons
bbvies, del cas Salvador Dalí. Roma Gubern
insisteix a donar algunes de les principals
Iínies de penetració del fenomen cinematograftc dins del panorama literari catala a
Proyector de luna. La generacidn del 27 y el
cine (1999), incidint especialment en el
ressb que obtingué entre les posicions

avantguardistes, sobretot la daliniana. Un
objectiu semblant regeix l'obra de Joan M.
Minguet Ballori publicada un any més tard,

Cinema, modernitat i avantguarda (19201936), que abraca practicament el mateix
segment histbric i que també assigna un
espai important a les orientacions d'avantguarda, en especial la del pintor figuerenc.
El volum de Minguet 6 una reelaboracicí
d'uns capítols de la tesi doctoral Elpemament
cinemato@$ca Catalunya, 1896-1336, presentada el 1995. Ara be: part del contingut
del llibre ja el coneixíem a través d'un estudi
seu publicat el 1987 dins dels Annah de la
Federació Catalana de Cine-Clubs. Tot i auí,
cal celebrar I'arribada d'aquest nou treball

a les llibreries. Dues coses s'han de valorar
d'entrada: amb la present publicació el lector té una informació forca més ampliada
(ni que sigui religiosament cenyida a un
propbsit divulgatiu) i més a I'abast. 1aixb
és bo en un país en que, d'una banda, la
memoria cinematograficava tan coixa i que,
de I'altra, pateix escassetat d'estudis interdisci linars com aquest.
evident que els criteris editorials, que
s'escuden -sospitemdarrere del propbsit divulgatiu per justificar uns principis excessivament economitzadors, han condicionat el llibre quant al contingut (en algun
moment el propi autor confessa que s'ha
vist forcat a esquematitzar) i a I'aspecte formal (no hi ha notes a peu de pagina ni tampoc índex onomhstic, el sistema de citacions
obliga a consultar la bibliografia per saber
en quina publicació va apareixer un text).
Cal lamentar que, per la mateixa raó, perb
també perque ara una lleugera variació
d'enfocament resta protagonisme al fet literari, s'hagi desestimat annexar els textos
d'autors com Junoy, Salvat-Papasseit,
Montanya, Gasch, Dalí o Sindreu, entre
altres, amb que Minguet il.lustrava el treball anterior. Perb aquestes mancances es
veuen compensades en bona mesura pel
gruix d'informació inkdita que enclou la
nova versió.
Cobra s'organitza en dos blocs, Cinema i modernitat (sis capítols) i Cinema i
avantguardes artístiques (cinc capítols), que
segueixen cronolbgicament el viatge que
experimenta el cinema des d'una condició
de marginalitat o contingencia fins a una
gens menyspreable -tot i que relativacentralitat en el panorama cultural catala
(en la primera del context general i en la
segona del d'avantguarda) i subratllen el
paper rellevant d'un autor en relació amb
aquest (Guillem Díaz-Plaja i Salvador Dalí
respectivament).
Com ja feia el 1987, a Cinema i modernitat Minguet dóna compte de com el sete
art, a mesura que va guanyant acceptació,
aconsegueix unes quotes cada vegada més
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importants en els espais públics, des de la
premsa escrita, passant per entitats populars, fins a una institució com la Universitat de Barcelona. La novetat rau, a grans
trets. en I'a~rofundimentde I'estudi del
setmanari «Mirador» i de la producció
assagística de Díaz-Plaja, centrada en Una
cultura del cinema (1930), i en la inclusió
d'un interessant capítol que consigna la
inexistencia d'un projecte catala de producció de cinema autbcton. En la segona part,
Cinema i avantguardes artí~ti~ues,
els guanys
respecte a I'estudi anterior són l'andisi més
minuciosa de les idees i les activitats cinematografiques de Dalí i la breu ullada sobre l'atracció aue suscita el cinema sovietic
en determinats cercles culturals.
És indubtable que el treball de Minguet
constitueix una eina molt útil per a orientar-se en I'espai fronterer entre el cinema i
altres forme; d'expressió artística, una 1ínia que a mesura que avancen els anys vint
i trenta esdevé cada vegada més permeable. Justament un dels atractius de I'estudi
és el seguiment de la presa de consciencia
per part dels homes de lletres de que el cinema és el responsable de I'extraordinari
canvi que ha experimentat el consumidor
cultural. ~ i n & e texplica molt bé fins a
quin punt representants de la intelligentzia
catalana (consigna quins d'ells eren moviegoers) adopten el cinema com a parametre
valoratiu i que, per a alguns, esdevé una
novedíssima i fertil pedrera de material tematic i estetic que s'adiu millor a la nova
sensibilitat de I'incipient homo videns. Una
pedrera que proporciona noves solucions
artístiques que encaixen millor dins d'uns
horitzons d'expectatives que els films han
eixamplat fins a uns límits fins ara impensables i que enclouen el valor afegit de la
modernitat.
No obstant aixb, al llibre se li poden
fer algunes observacions. S'hi troba a faltar, per exemple, un capítol sobre Josep
Palau (segur que a Minguet li deu haver
recat), autor de l'assaig El cinema sovi2tic.
Cinema i revobció (1932) (tractat massa
A
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cxpeditivament) i de nombrosíssimes crítiques de cinema i articles escampats per
una bona colla de publicacions. Palau bé
s'ho mereix. 1, tot i que sigui filar prim,
ereiem que no pot oblidar-se, per exemple,
í'oposició que el cinema seguí tenint des
del bastió catblic d'«El Matín ja entrats els
trenta, que, emulant .Rucabado, generalment encara veia el cinema com la caixa
de Pandora. O potser caldria haver sospesat la influencia que «Les Nouvelles Litté-

raires» tingué sobre «Mirador», especialment del crític cinematogrific Alexandre Arnoux, clar autor de referencia per a
molts cinkfils catalans.
En tot cas, pero, l'estudi evidencia que,
ara per ara, Minguet Batllori sembla el millor candidat per a elaborar urgentment un
volum antolbgic de textos cinematografics
d'aquest període. Una obra que esperaríern
tots amb candeletes.

Moisks BROGGI,Merndries d'un cirurgia. Barcelona, 'Edicions 62,2001 (((Biografies i membriesn, 46).

Edicions 62, en la seva col.lecció «Biografies i Membries*, acaba de publicar la
primera part de les membries del dr. Broggi,
reconegut professional de la cirurgia. En la
justificació que encapcala l'obra, l'autor ens
explica que, un cop abandonada la prictica quirúrgica, va adonar-se que, a causa de
la seva longevitat, havia estat espectador i
protagonista de molts fets importants esdevinguts al llarg del segle xx i que fóra bo
que aquestes vivkncies quedessin reflectides en un document com a testimoni de
primera m i de fets, circumstincies i actuacions que no sempre han estat recollits fideltnent. El llibre vol ser també una reflexió sobre la incapacitat humana d'aprofitar l'enorme progrés científic i tecnic que
ha tingut lloc en els darrers cent anys per
niillorar comportaments socials i evitar conflictes b&l.lics. 1 en el camp personal, les
membries són una volguda recordanca de
persones que amb el seu sacrifici i actuació
han demostrat que el valor de l'amistat és
vigent i que permet encara creure en l'espkcie humana.
El llibre segueix un ordre cronolbgic i

abraca des de l'any 1908, data del naixement de l'autor, fins el 1945, final de la
Segona Guerra Mundial. El volum esti dividit en sis parts -infantesa i joventut; formació professional; comencament de la
guerra civil; actuació al front amb les Brigades Internacionals; final del conflicte armat i la pau dels vencedors-, les quals estan subdividides en capítols o narracions
que permeten, fins i tot, una lectura independent. Aquesta organització proporciona ordre i claredat en les membries, les quals
haurien estat, probablement, de difícil lectura per la gran quantitat de noms i d'informació que contenen si haguessin estat
escrites sense aquest rígid canemis. Un índex onomistic completa el valor del llibre i
en facilita la consulta.
En la primera part, l'autor ens descriu
la procedencia familiar i les relacions que
l'emparenten amb dues branques de reconegut prestigi dins el món artístic catala
els Vallmitjana i els Pellicer. Tambk ens descriu els estudis primaris i secundaris, els
estiueigs a l'Escala i a Centelles i les diversions en la Barcelona de les primeres dkca-

