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a il.lustrar els seus raonaments i arribar a la següent conclusió: «L’eficàcia, tota moderna, de
l’estil de Ruyra és indeslligable de la seva tendenciositat, o sigui, del sentit que qui narra vol
que tingui allò que narra».
La cloenda de l’acte acadèmic fou a càrrec de Josep Laporte, president de l’Institut d’Estudis Catalans, el qual va insistir especialment en el significat de l’homenatge a un gran escriptor que fou, al mateix temps, un puntal de la institució en uns moments delicats de la seva
consolidació.
La segona part de la Jornada, per raons d’infraestructura, es féu a la Sala Pere Coromines.
Allà es representà l’espectacle Un mar dins del calaix. Impressions de Joaquim Ruyra, amb
direcció de Teresa Vilardell, dramatúrgia de Pep Paré —també membre de la SCLL—, interpretació de Fina Rius, vestuari de Montse Amenós, disseny de so de Ramon Ciércoles, il.luminació i so de Luque, i amb la col.laboració especial de Perejaume en el vestuari escenogràfic realitzat per Rui Alvez. L’obra és divideix en tres actes i el seu text són contes o fragments
de narracions llargues de Ruyra: «Arquímedes», «Les senyoretes del mar», «En Garet de l’enramada» (fragments), «Fineta», «La Xucladora», «L’avís misteriós» i «L’últim vals».
L’espectacle es proposa de «servir els colors i la llum verbal de Ruyra», amb els tons i
timbres equilibrats de la seva prosa», expliquen els seus promotors, i en aquest sentit el resultat fou plenament satisfactori i la proposta molt ben rebuda pel públic.[F. V.]
Joan Ferraté. Jornada d’estudi i evocació. Aula Carles Riba. — El 27 de febrer de
2004, a la Residència d’Investigadors CSIC–Generalitat de Catalunya, es va celebrar una Jornada d’estudi i evocació en honor de Joan Ferraté, organitzada per l’Aula Carles Riba, de la
Universitat de Barcelona, i la mateixa Residència d’Investigadors.
L’obertura de la Jornada va anar a càrrec de la Ilma. Degana de la Facultat de Filologia de
la Universitat de Barcelona, Sra. Coloma Lleal, el director de la Residència d’Investigadors,
Sr. Lluís Calvo, i una de les directores de l’Aula Carles Riba, Sra. Montserrat Jufresa.
El Dr. Carles Miralles, president de l’Aula Carles Riba, va encetar la sessió del matí amb
la intervenció «Lector preparat, intel.ligent i polèmic», en la qual va relacionar les diverses facetes literàries de Joan Ferraté (la poesia original i apropiada, la teoria i la crítica, la traducció,
l’interès per la lingüística) i les va fer derivar de la seva activitat com a lector, a més de referir-se a la polèmica mantinguda amb Joan Fuster respecte a l’obra de Salvador Espriu. A continuació, dins l’apartat dedicat a analitzar l’obra poètica i de traducció de Ferraté, van intervenir Víctor Obiols, Posant mètrica al topos, i Jordi Cornudella, La lubricitat original. Ambdues
intervencions, prenent com a referència el poema Hipòlit sota la dutxa, van exemplificar dues
maneres d’apropar-se a la poesia ferrateriana: des de la intertextualitat, resseguint les referències literàries (Obiols), i des de la consideració dels poemes com a expressió d’experiències
vitals, per mostrar la profunda relació entre vida i literatura en l’obra de Ferraté (Cornudella).
Les dues següents intervencions es van centrar en aspectes biogràfics. Ramon Gomis va
parlar de Reus, l’entorn familiar i va aportar diverses dades sobre episodis de la vida de l’homenatjat esdevinguts durant la Guerra civil i la postguerra. I Francesc Parcerisas va evocar
Joan Ferraté al Velòdrom, en al.lusió al bar barceloní on va impartir un seminari sobre Ausiàs
March, a més de referir diversos records personals.
La sessió de la tarda va estar dedicada als treballs de teoria i crítica literàries de Ferraté.
La va iniciar Laureà Bonet amb la intervenció «Joan Ferraté i James Joyce: Stephen Hero com
a temptació», en la qual, a partir de la traducció ferrateriana d’un capítol de la novel.la de l’autor irlandès, va relacionar les concepcions de l’art i la literatura d’ambdós escriptors. A continuació, Jordi Amat, a El lector de Joan Ferraté: bases teòriques i primeres pràctiques, va ras-
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trejar els inicis de la dedicació ferrateriana a la lingüística (Bally) i l’estilística (Spitzer), com
també d’altres influències sobre la seva teoria de la lectura. Jordi Gràcia, amb una intervenció
titulada Guanyar la veu: l’escriptor Joan Ferraté, es va apropar a la idea que l’homenatjat tenia de la figura de l’escriptor, que incloïa el compromís amb la veritat, la necessitat d’un pensament filosòfic i l’ordenació del discurs. Finalment, Jordi Malé, secretari de l’Aula Carles
Riba, a Les idees de l’ànima: el Carner de Ferraté va intentar establir l’origen de l’interès literari i vital per la poesia de Josep Carner de l’homenatjat a partir dels seus textos crítics i el
seu epistolari amb Jaime Gil de Biedma.
La darrera intervenció, a tall de cloenda, va anar a càrrec d’un altre membre de l’Aula Carles Riba, Josep Murgades, amb el títol Joan Ferraté: l’intel.lecte a contracorrent de la tribu,
dedicada a comentar l’actitud vital i literària de l’homenatjat i també del seu germà amb relació a les tendències de l’època.
Al final tant de la sessió del matí com de la tarda es va produir un intens i interessant debat entre els diversos participants i els assistents a l’acte. L’Aula Carles Riba i la Residència
d’Investigadors compten d’editar properament les actes de la Jornada.
L’Aula Carles Riba va aplegar i publicar, l’any 2003, les actes dels Simposis que va organitzar el 1999 (Els clàssics i la construcció d’una ideologia 1900-1939) i el 2001 (Els clàssics i
la construcció d’una literatura 1900-1939), dins el volum Polis i nació. Política i literatura
(1900-1939), a cura de Rosa Cabré, Montserrat Jufresa i Jordi Malé, editat com a Annexos 2 de
la revista Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans,
2003). El 7 de març de 2003, d’altra banda, l’Aula Carles Riba va celebrar, a la Universitat de
Barcelona, la Jornada Romanticisme i Noucentisme a la Universitat de Barcelona. Els grans
mestres de la Filologia Catalana i la Filologia Clàssica, amb intervencions dedicades a Antoni Bergnes de las Casas (per Jaume Pòrtulas), Manuel Milà i Fontanals (per Carles Garriga), Josep Balari (per Pere J. Quetglas), Antoni Rubió i Lluch (per Jordi Malé), Lluís Segalà (per Carles Miralles), Pompeu Fabra (per Sebastià Bonet), Joaquim Balcells (per Josep Lluís Vidal) i
Jordi Rubió i Balaguer (per Josep Massot). Properament se n’editaran les actes. [J. Mal.]
El centenari d’Anna Murià (1904-2002). — L’any 2004 es compleix el centenari del
naixement d’Anna Murià. La commemoració ha passat lleugerament desapercebuda, tant per
la poca atenció que generalment ha merescut l’obra de l’escriptora (que ha quedat massa a recer de l’ombra de la figura d’Agustí Bartra) com pel fet que la data centenària hagi pràcticament coincidit amb la de la mort el setembre del 2002, amb 98 anys d’edat. Tot i això, per a
Ignasi Riera —així ho expressava en un article del 3 de juny del 2004 al diari Avui— “si aquest
any ha estat declarat l’any Dalí [...] per mi el 2004 és i serà l’any Anna Murià. Qui s’hi vulgui
afegir, que ho digui, que hi ha causes en què una dotzena de persones ja són multitud.” També és cert, val a dir-ho, que la celebració ha comptat amb aportacions que s’han de tenir ben
presents: el dossier de la revista Serra d’Or (núm. 531, març 2004) que, amb el títol genèric
“Anna Murià faria 100 anys”, inclou articles de Feliu Formosa, Montserrat Bacardí i de qui
signa aquestes ratlles; el recordatori de Sam Abrams a les pàgines de Revista de Catalunya
(“Anna total”, núm. 197, juliol-agost 2004); la biografia de Montserrat Bacardí titulada Anna
Murià, el vici d’escriure i publicada a la col.lecció “Dones del XX” de l’editorial Pòrtic; i, sobretot, el projecte d’edició de l’obra completa de l’escriptora, a càrrec de Publicacions de l’Abadia de Montserrat i l’Ajuntament de Terrassa, que ja va iniciar-se el 2003 amb l’aparició del
volum inèdit titulat Reflexions de la vellesa.
Com a escriptora, Anna Murià tocà nombroses facetes de la creació literària i bona part
dels gèneres. Exercí de novel.lista, de contista, d’assagista, de periodista, de memorialista, de

