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ANTOL061A CATALANA 
dirigida per Joaquim Molas 

Antologia de la cultura catalana de tots els temps, que 
dirigida al lector no especialitzat, ofereix alhora als estu: 
diosos, textos rigorosos i manejables. Hi son inclosos, a 
mes dels textos literaris importants, textos dels historia
dors i economistes, dels politics i pensadors mes significa
tius dels Palsos Catalans. El conjunt dels volums d'aques
ta antologia ha de constituir una vasta sintesi textual i 
critic a de la cultura catalana. 

1. RAMON LLULL: Llibre de les Besties, a cur a de P. Bohigas. 
2. JOSEP ROBRENYO: Teatre revolucionari, a cura de J.-Ll. 

Marfany. 
3. SALVADOR ESPRIU : Narracions, proleg de F. VallverdU. 
4. I deari de Francese Pi i Margall, per 1. Molas. 
5. NARCis OLLER: La societat catalana de la Restauraci6, 

a cura de S. Beser. 
6. CARLES RIBA: Llengua i literatura, a cur a de J. Molas. 
7. Poesia catalana romimtica, per J. Molas. 
8. Ideari d'Anselm Turmeda, per J.-Ll. Marfany. 
9. J. V. FOIX: Catalans de 1918, pro leg de J. Colomines. 

10. GUERAU DE LIDST: Poesia, a cur a d'A. Manent. 

seguiran: 

ROBERT ROBERT: La Barcelona del vuit-cents, a cura de 
J .-Ll. Marfany. 

JOSEP M. CASTELLET: Poesia, realisme, historia, proleg de 
F. Vallverdu. 

JOAN CORTADA: Catalunya i els catalans, a cur a de J. 
Molas. 

Ideari d'Antoni de Capmany, per E. Giralt. 
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antologia catalana 

Aquest recull de poesies de Guerau 
de Liost intenta de donar mostres de 

tots els lIibres i de tots els aspectes de 
la seva poesia, ordenats en els quatre 

apartats segOents: "La Natura captiva", 
que te com a motiu el lIegendari 

Montseny; "La Ciutat ideal", viva imatge 
de la Barcelona noucentista idealitzada; 

"Confidencies", recull de poemes de 
temes diversos, especialment religiosos; 

i "Del Somni a la satira", es a dir, del 
realisme humoristic de la fantasia a la 

critica mes punxant i morday. Cal 
remarcar que aquest volum conte, 

tam be, uns fragments dels "Dialegs 
clericals", darrera part de les "Satires", 

rigorosament inedits. Tambe inclou un 
sonet no aplegat a 1'''Obra Poetica Completa". 


