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[6] ANOJA, Berenguer d', Mirall de trobar.

Son ja tres en aquest segle, amb la semipaleografica que ara presenta el pro-

fessor J. Vidal i Alcover, les edicions que s'han impres del Mirall de trohar de

Bereguer d'Anoia, breu i agil compendi de notions utils de gramatica i de retorica

-d'illustre tradicio quant a la doctrina- exemplificades, habitualment, amb selectes

citacions de versos de trobadors classics. Es podria dir, doncs, que el text en gii.es-

tio (del primer terc del segle xiv, aproximadarnent) ha tingut una certa fregiien-

tacio editorial; la relativa assiduitat d'edicions del Mirall es notable (tot i que

explicable per les reduides dimensions de I'obra) atesos, d'entrada, el genere al

qual pertany el text i la dedicacio menys insistent que, en aquest terreny de l'edicio

de textos, s'ha atorgat a d'altres peces del mateix tipus tambe produides a la

Corona d'Arago; d'aqucstes n'hi ha algunes de rellevancia per a la historia de

la cultura literaria catalana medieval no inferior, com a minim, a la del tractadet

del mallorqui, que apareix esmentat -en significativa (oposada?) companyia- en

els inventaris sobre the state of the art de la linia Enric de Villena-Marques de

Santillana d'un segle despres de la seva composicio, i que, per aixo -entre d'altres

coses-, no sembla haver estat precisament un insolit cas aillat.

El nou intent editorial to una justificacio primera, segons el que confessa el seu

responsable (p. 64), en la inaccessibilitat dels treballs dels seus dos predecessors:

el de Gabriel Llabres (Barcelona-Palma de Mallorca, 1909) resultava, a mes de rar,

tan allunyat en el temps com pot fiable pels plantejaments de 1'edici6 propiament

dita, basada en un manuscrit de finals del segle xvttt; el de Pietro Palumbo (Palerm,

s.a. [pero 1955]), pel seu costat, tenia en contra la seva molt escassa difusio entre

nosaltres, per he que, basat en l'antiquior, del segle xiv (el recull catala de pre-

ceptives poetiques medievals per excellencia, que el Mirall obre, i model indub-

table del manuscrit setcentista), es jutjat per Vidal i Alcover com a convenientment

satisfactori des del punt de vista filologic. D'ambdues edicions i de Ilurs caracte-

ristiques principals, 1'autor de la mes recent en dona una util noticia (pp. 60-64 i

tot al llarg de l'aparat critic). A gairebe trenta anys de 1'edici6 palermitana i a

tres quarts de segle de la de Llabres, doncs, aquest Ilibre que comentem vol oferir

al public curios -basicament estudiants, in votis- una possibilitat real, practica-

ment amb valor de primera, de coneixement directe del text trescentista.

Son aquests plantejaments els que, sobretot, expliquen algunes de les carac-

teristiques primordials del treball de Vidal i Alcover: el llibre consta d'una intro-

duccio de cinquanta-nou pagines, 1'edici6 stricto sensu, una versio al catala d'avui

-diguem-ne acarada al text-- i, finalment, una Ilista d'obres citades. No hauria

estat de mes, probablement, on index mes detallat, que facilites la consulta de la
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introducci6 i del text mateix, en comptes de 1'eixutfssim sumari que tanca el
volumet i que, de fet, no fa cap mena de servei.

L'aspecte material del Ilibre es discretament modest en conjunt; la intencid del
de ]'edicio, en canvi, gairebe inusualment pulcra: al text i a 1'aparat critic -sobre
els quals tornarern despres- es volen acarar la versi6 al catala actual i unes notes
relatives a diversos aspectes de la traduccio -en general, controladament interpre-
tativa: el text a penes en permet una de mes rasament literal-, alguna lectura en
especial problematica i debatuda i, en fi, imprescindibles considerations historico-
literaries, lingiifstiques, etc. Malauradament, aquest acarament text-versi6 no ha
estat del tot ben resolt, i aixo resulta certament enutj6s, per exemple, quan el
text arriba a anar gairebe dues pagines per davant de ]a traduccio que teorica-
ment hauria d'afrontar-lo, i mes quan sembla que aquest detall no s'havia volgut
descurar precisament. Aixi, apareixen caixes per a text i per a versi6 acarada
d'identic nombre de Ifnies -aparat i anotacions a banda- i, en un cas corn en
]'altre, numerades, i aixo constitueix -en principi, almenys- un cert element
confusionari, perque a116 que el lector veu en el text -posem per cas a la pagi-
na 134- corn a ]fnia 635 no li es tradult a la Ifnia tambe numerada 635 de la
pagina afrontada (cosa que, tractant-se d'un text en prosa, no hauria estat facil de
fer), ni tan sols en un qualsevol altre hoc d'aquesta mateixa pagina 134, sing a
la Ifnia 659 de versi6 situada a la pagina 139; aquesta Ifnia 139 esta justament
acarada a una 659 de text el contingut de la qual es tradult a la Ifnia 689 de la
pagina 141 i aixf successivament. El decalage pot ser francament incomode quan
la lfnia de text crida a una unitat critica i aquesta, al seu torn, tambe reclama
algun aclariment o consideraci6 addicionals de les notes que van al peu de la
traduccio, i a les quals hom envia el lector mitjancant el n6mero de Ifnia de la ver-
si6, cas que, per fortuna, no es gaire frequent.
Ws enlla d'aquests problemes tecnics (mes o menys anecdotics pel fet de no

esser insuperables, pero que desllueixen el llibre), cal dir que, pel que fa als
criteris d'edicf6, Vidal i Alcover opta per un no-intervencionisme gairebe total, per
un <<transcriure (...) quasi paleograficament» el manuscrit. L'editor justifica aquesta
actitud amb una <<bona voluntat d'ensenyament: que I'estudiant s'avesi a les irre-
gularitats, al no-academicisme, a I'anormativisme, dels veils textos, i que sapiga per
on, com i amb quines intencions han estat esmenats>> (p. 65) -pels editors prece-
dents i per Palumbo en particular, i per Istvan Frank en el cas del verset inicial-.
Deixant de banda el que hi podria haver de matisable en 1'afirmaci6 tocant a
1'<<anormativismeu, etc., es problema fonamental d'aquesta postura que no es
precisi prou en termes tecnics fins on arriba exactament el <quasi>> que afecta
el «paleograficament» . D'aquesta manera, en efecte, s'ofereix al lector un text
practicament en brut; en teoria amb totes les seves miseries i grandeses mises d nu,
pero on, a la practica, no es factible a aquest lector considerar amb Iota certesa
fins a quin punt 1'editor no ha ribotat aquesta o aquella dificultat o inintelligihi-
litat (perque el cert es que no se'ns esta proposant una transcripci6 equivalent a
un facsimil) o, fins i tot, en alguns casos, donades les conditions materials del
llibre, que es un error efectivament present en el manuscrit reproduit conscient-
ment, que pot ser-ne un de transcripci6 no advertit, o be que es, purament, una
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lamentable errata d'impremta ( de 1'efectiva existencia de les quals n'es mostra

estrident , tot i que no ben be representativa, la presencia , a la pagina 87, d'una

lfnia que no ve a tomb situada entre les 38 i 39 de la versio).

Aquestes circumstancies fan que el dialeg text -aparat, aquest darter construct

amb maneres proximes a les d'un aparat critic negatiu ( pero forca menys laconic,

sovint ), s'hagi establert en uns termes justament inversos als propis d'aquella re-

lacio : mitjancant aquestes unitats critiques hem no pot avaluar la qualitat del text

presentat , aspecte que queda fora del joc, sing la de les principals conjectures,

esmenes i interventions dels editors precedents ( i certes peculiaritats del manuscrit

setcentista).

La introduccio es, en general , satisfactoria en tant que divulgativa, i, alhora,

convenientment generosa quant a referencies i orientations bibliografiques . No hau-

ria costat gens, pero , que fos un xic mes manejable i quc s'hagues agrupat mes

clarament la historia de l'autor i dels seus orfgens versemblants , del text i de la

fortuna editorial i crftica d'aquest ( aspectes que es tracten de forma prou clara i

entenedora ), d'una banda , i I'analisi del tractat d ' una altra, fent , en tot cas, com

ja hem apuntat , mes explfcita la declaracio dels propis criteris d'edicio . Les parts

que analitzen el contingut del tractat resulten a estones parafrastiques , pero aixo

no constitueix necessariament un defecte tenint present , un cop mes , el public al

qual es vol destinar el llibre. Hom hi fa, d'altra banda, algunes aportacions de

primera ma , en particular a 1'apartat dedicat al verset del comencament del Mirall.

Vidal i Alcover formula una possibilitat de lectura d'uns versos de ]'acrostic (que

el fan tan perfectament concorde com el complementari telestic ) que sembla, en la

seva simplicitat , forca versemblant i arrodonidora de les propostes de ]'article

d'Istvan Frank que va desbrossar gairebe del tot el message secret del verset, arti-

cle que Vidal i Alcover resumeix sumariament (pp. 51-56). Tot i que I'editor no

abandona el to de modestia expositiva , ens sembla que caldria matisar un xic el

contingut de certes afirmacions de caire massa general que, en un intent de sim-

plificar, cauen aqui o allf , com ara les relatives a la sinonfmia trobador-poeta

(p. 22), a l'anacronisme de la composicio de poemes en llatf a l'alcada del primer

terc del segle xiv (p . 22) o a 1 '<< independentismeu de Berenguer d'Anoia respecte

als tractadistes vells i als tolosans (p. 26) -s'obre aqui una possibilitat de veure

una relaci6 tal vegada volgudament dialectica entre el mallorquf i els tolosans que

fora interessant d'aprofundir- i tantes d ' altres. Valdria la pena , probablement,

prendre com a suggerencia de treball la renuncia que fa ]'editor a indagar mes

sobre les fonts doctrinals del Mirall, mes enlla de la referencia conductora a les

Etymologiae de sant Isidor del mateix Berenguer d'Anoia (i que Vidal i Alcover

explota convenientment ), corn a pas ineludible per a perfilar una imatge minima-

ment retratistica de l'autor mallorquf, de la seva cultura i de la seva societat en

uns temps prenyats d'ambigiiitats des d'un punt de vista historic i literati -sem-

bla significatiu, a aquest respecte, que el to del Mirall faci pensar a Vidal i Alcover

en un opuscle dirigit a un cercle d '<< amics Iletraferits >> (p. 57)-. De tota manera,

i tornem per un moment al camp de les afirmacions de caire massa general que

abans esmentavem , si Berenguer d'Anoia havia arribat realment a <<Priscia, Donat,

Quintilia, Cicero, els autors, en suma, mes anomenats>> (p. 40) -a mes de 1'evi-
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dent sant Isidor- i els havia assimilats degudament, pensem que no gaire «mes
enlM>> li calia anar per a acostar-se forca a esser <<un especialista en la materia>>
(p. 40) -si mes no per haver tingut l'oportunitat de beure en tantes fonts tan
pures-.

Cal dir, en fi, que el Ilibre, a desgrat de les objections que se li poden presentar
-particularment quant a aspectes de la impressio i a certes peculiaritats de l'opcio
i dels criteris d'edicio- es un instrument titil i interessant que, en efecte, contri-
bueix decisivament a posar de nou en circulacio, i a l'abast per a ulteriors refle-
xions sobre ell, un text tan curios i significatiu com es el Mirall de trobar de
Berenguer d'Anoia, a mes de bona part del que constitueix el millor de la tradicio
critica que s'hi refereix.

CARLES MOTA

[9] ARGENTE, Joan A., De poetica i linguistica.

En ]legir les pagines del Ilibre d'Argente hom to la impressio que es troba
davant un proftis i difus mostrari de suggeriments intellectuals. I aixf es, efectiva-
ment. Perque 1'autor es passeja, al llarg dels articles que componen el volum, pels
amplis territoris de la metrica, la poetica, la linguistica i la sociolingi.ifstica, sense
deixar d'entrar de passada en altres camps com ara son la filosofia, la pedagogia o
la filosofia de la ciencia. Hi ha, pero, un denominador comu, un mare integrador
de les seues exploracions: els ulls de linguista -de linguista teoric en ]a mes neta
accepcio del terme- amb que mira els objectes d'estudi. Rere les fines anMisis
poetiques i les divagacions sobre Coromines, Benveniste o Homer, o rere les ata-
peldes notes que completen cada capitol, endevinem ara i ades la mirada escorco-
Iladora del linguista preocupat per la teoria i la metodologia.

Dic aco perque sovint el lector, si no comparteix ]a vocacio interdisciplinaria
d'Argente, es pot veure sobtat per aquesta esparsa d'idees i d'interessos en un
ambit que tantes vegades trobern reduit als marges estrets de l'eapecialitat. Aquesta
vocacio interdisciplinaria i teoretica, enfocada des de la perspectiva del linguista, es
el principi ordenador que permet una lectura unitaria del llibre. Indici de la cohe-
rencia de tal proposta de lectura es la constatacio que cada una de les dues parts
en que es dividcix (<<Metrica i poetica» i <<Lingufstica i sociolingiifstica>>) comenca
amb un capitol de fonamentacio teorica.

<<De la linguistica a la poetica» es el tftol del text que encapcala la primera part
i on 1'autor es planteja 1'objecte de la poetica, disciplina que ell enten com «una
ciencia empfrica [mes avant matisara: empfrico-teorica] que tracta de les regulari-
tats tfpiques dels textos poetics s. Cal situar aquest capitol en les coordenades
cronologiques en que va fer la scua primera aparicio publica (un article del 1974):
pot despres que Bierwisch i Van Dijk haguessen donat a coneixer els seus intents
-mes o menys frustrats- de confegir una poetica generativa, i tot just quan Dell
Hymes esbossava la seua critica al concepte chomskia de «competencia del parlant-
oidor ideal>> i la substitucio d'aquest concepte pel de competencia comunicativa. Uns
anys mes Lard Aguiar e Silva faria la seua proposta sobre la competencia literaria.

Argente, per la seua banda, reflexiona sobre les relations entre linguistica i
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poetica , i sobre el pas d'una disciplina a I'altra , tot suggerint -a partir d'una

visi6 basicament jakobsoniana del text poetic com a desviaci6 elaborada- I'establi-

ment d 'un sistema poetic ( P'), parallel a la noci6 generativista de gramatica (G),

que permeta 1'explicitaci6 de les regles de formaci6 poetiques. Les anomalies lin-

giifstiques del text poetic vindrien aixf reestructurades en un altre nivell d'orga-

nitzaci6 : el de la competencia poetica.
L'autor , en un exemplar exercici d'humilitat gnoseologica , constata 1'enorme

dificultat del projecte i subratlla l'abstracci6 que aquest necessariam : nt comporta

respecte als valors critico-literaris (ideologies, de jui estetic, de situaci6 histo-

rica... ). Pero, tal corn s ' ha anal posant en evidencia els darters anys, una ombra

mes ncgra, des del punt de vista epistemologic, plana sobre el projecte : la grama-

tica generativa s'ocupa de la creativitat lingiiistica en el sentit de la pura produc-

tivitat automatica , mentre que la pretesa poetica generativa es veuria obligada -si

volia tenir alguna utilitat autentica- a donar compte tambe de la veritable crea-

tivitat , la rule-changing creativity que es a la base de I'originalitat poetica.

El capitol segiient, «Parodillelismesn, es potser el mes reeixit del volum . Publi-

cat originalment el 1979 i reproduit ja en algun altre I loc, es un treball forca

suggestiu que teoritza sobre el procediment parodic en poesia i desemboca en

l'analisi textual d'un fam6s poema de Pere Quart : « Assaig de plagi a la tavcrnaa.

Comenca 1'autor aprofundint en l'aspecte iconic que pot assolir el principi jakob-

sonia del paral lelisme, i en d6na un tractament molt semblant al que apliquen

Greimas i Rastier -no citats , tanmateix , en el treball- al concepte d'isotopia,

que tant de jot ha donat darrerament en les seues diferents versions , als estudis

de semiotica poetica . D'aquf passa Argente a plantejar una nocio d ' heteroparallelis-

me que ens introdueix en el terreny de la intertextualitat . La parodia esta , logica-

ment , situada en aquest camp ; i el parodillelisme , explicat corn un dels tipus de pa-

ralielisme intertextual : lfnia de treball que s'apropa forca a la que ha desenvolupat

recentment Gerard Genette al seu Palimpsestes. La litterature au second degre

(1982) rota el retol d ' hipertextualitat . La reflexi6 teorica hi es d'un gran interes,

no solament per ella mateixa i per l ' organitzaci6 nocional que estabLix, sin6 tambe

per l'aplicaci6 realitzada al comentari de textos , que ve a demostrar 1'extraordinaria

rendibilitat explicativa de l'instrumental teoric.

Despres d'una ressenya critica del polemic Ilibre de Salvador Oliva Metrica ca-

talana , el volum ens presenta unes considerations sobre la teoria de la metrica en

relaci6 amb els models generativistes , tot incidint fonamentalment en dos temes

ja suscitats per Gabriel Ferrater : el caracter conventional de la metrica corn a

estructura parasitaria sobreimposada i les pot estudiades relations entre metrica i

sintaxi.
Perm es als capitols seg6ents (<< De re numerosa s, I i II) on Argente comenca a

dissenvar d'una manera mes sistematica la seua concepci6 de la metrica . En dedica

el primer a l 'aclariment terminologic i notional: mes en concret, a l'establiment de

les relations entre la metrica i altres disciplines del Ilenguatge : la poetica , la gra-

matica , la fonologia i la prosodia ; com tambe a les diverses perspectives de l'estudi

de la metrica ( historica, comparada , normativa , descriptiva , general i teorica) i a la

taxonomia dels tipus de procediments metrics empfrics ( metrica silllabica i/o iso-
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sillabica , quantitativa , accentual , tonal iverbal ). A destacar-hi especialment son les
observations sobre la dialectics sincronia/diacronia, els fenomens de versificacio que
transcendeixen el mart versal i la funcio de la metrica tom a estrategia de conser-
vacio i transmissio de la informacio cultural (aspeae, per cert, en que ha insistit
Sebastia Serrano en altre Iloc).

EI segon d'aquest parell de capitols, inedit fins ara, explora els fonaments
linguistics de la metrica, tom tambe la historia de Its descobertes mes importants en
aqueix terreny. Rellevancia especial presenta l'estudi de les controvertides rela-
tions entre la metrica i 1'tis de les formules en la poesia antiga vinculada a
1'oralitat (Parry, Nagy, etc.), amb la precisio que, des d'una perspectiva historica,
la regularitat metrica to probablement el seu origen en la regularitat formular. EI
lector, pero, quala decebut en comprovar yue la seguent «entrega» d'aquest «De re
numerosa», que haura de versar sobre «Metrics general o teoria de la metrica»,
no s'ha lliurat encara a les premses -o almenys no en ayuest volum-. Esperem,
doncs, amb impaciencia, 1'aportacio teorica conclusiva de 1'autor, que sera segura-
ment allo mes interessant de lcs seues explorations en ayuest terra.

La segona part del llibre, intitulada «Lingufstica i sociolinguistics», es mes
heterogenia i irregular. S'enceta, tom la primera, amb un text de fonamentacio
teorica (mes exactament, metamoretic), «La unitat de la ciencia linguistica», de
data recent (1983), on 1'autor presenta la trajectoria de la linguistica tom una
evolucio, mes continuista del que semblaria segons la mods dels darrers anys en
el sentit d'interpretar cads canvi d'etapa tom una revolucio cientffica de caire
kuhnia. Patteix, aixi, en el seu itinerari, de la linguistica vuitcentista, que se cen-
trava en la comparacio i historia de les Ilengues sense haver aclarit d'antuvi el
concepte de llengua. EI descriptivisme estructuralista de la primera meitat del
nostre segle, en canvi, analitza aquest concepte pero es dedica a 1'elaboracio de
]es gramatiyues sense plantejar-se previament I'estatus de la nociu de gramatica,
problcma yue haura d'esperar 1'adveniment del generativisme per a retire un trac-
tament adient. Argente procedeix tot seguit a la critics de les simplifications me-
todologiques del generativisme des de perspectives sociolinguistiques (Labov, Gum-
perz, Bernstein) fins arribar al plantejament de la competencia comunicativa (Hyroes)
en un exercici de visio panoramica de gran claredat i precisio: una panoramica en
la qual potser cols trobaricm a faltar algunes contributions rcllevants, tom ara la
sintesi sociolinguistics de Iludson o les investigations dell funcionalistes anglesos
(Halliday, en primer lloc), aportacions que han tingut resso darrerament en ei mart
do la sociolinguistics catalana.

«La linguistica i la construccio de la teoria del llenguatge» aborda el terra de
la gramatica universal en les seues relations amb les gramatiques particulars. Tot
insistint en el desitjable predomini de 1'adequacio empirica sobre el principi d'ele-
gancia, senns proposa un enfocament modular de la gramatica universal tom a con-
junt d'un sistema de regles i uns subsistemes de principis que anirien des d'una
teoria de la fitacio fins a una teoria del control.

De la recta de capitols (entre els quals, un homenatge possum a Benveniste
tom a integrador, en certs aspectes, de les visions saussureana i bloomfieldiana de
la linguistica, una acurada ressenya del llibm de Coromines Entre dos llenguatRes,
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unes poc articulades reflexions metodologiques sobre la sociolingiiistica i unes con-

sideracions mes o menys anecdotiques as proposit d'un fragment de la Iliadas)

caldria destacar un breu pero suggeridor text -el penultim del llibre- sobre lin-

guistica i pedagogia, que es una analisi de la relacio entre diverses concepcions del

llenguatge (una d'elles la gramatica generativa ) i les corresponents justificacions de

l'ensenyament de llengues estrangeres.

Tot plegat, De poetica i linguistica , que no pot set llegit com un manual o

un tractat sistematic -i que deixa obertes o tan sols insinuades quasi totes les

questions que tracta-, es sens dubte un itinerari reflexiu lucid i honest. I, a mes,

forca estimulant: tot el que probablement es pot demanar, ara com ara , als dificils

plantejaments teorics en aquest vast terreny interdisciplinari que 1'autor es proposa

com a horitz6 d'interessos epistemologics.
VICENT SALVADOR

[10] Arxiu de textos catalans antics, 3.

Per la seva inusual qualitat tecnica (correcci6, pulcritud d'impressi6, riquesa

d'fndexs onomastics, erudici6 documental i bibliografica) cal tenir sempre presents

els diversos volums d'aquesta miscellania historica i filologica dedicada als textos

catalans anteriors al segle xix, que ha anat sortint els darters tres anys gracies a

1'assidua dedicaci6 de Josep Perarnau, en qui reconeixem 1'autentic pare de la

criatura. El volum corresponent a 1'any 1984 to 518 pagines, la meitat de les

quals, com ja ocorria a les anteriors editions, les trobem dedicades a recensions

i notfcies bibliografiques escrites en la seva majoria pel director de la publicaci6

mateix o per Jaume de Puig, que n'es el secretari. Tambe apareixen alguns altres

noms (J. M. Pons, Francesco Santi, Nathaniel Smith, Josep Urdeix, Josep M. Raz-

quin). El conjunt forma una massa impressionant d'informaci6 de treballs fonamen-

talment dedicats a les iletres catalanes en sentit ampli i a la historia de la Corona

d'Arag6, pero tambe ens d6na material de caracter general relacionat amb les fonts

per a l'estudi de la cultura medieval en la seva totalitat; abunda ]a documentacio

relativa a les fonts primaries. La presencia d'indexs onomastics facilita la consulta

d'aquest feix de dades que justifies tambe, per aquesta agilitat d' utilitzaci6, el seu

asisternatisme de base.

Dintre del camp de ]a informaci6 sobre impresos, mereix un tractament a part

la secci6 dita aButllcti Bibliograftcu, que va a carrec d'Albert Rossich, el qual

hi d6na a coneixer (pp. 259-276) unes denses notes sobre eFrancesc Vicent Garcia:

tres segles i mig de referencies escrites>>; es tracta d'un estat de la q6esti6 de la

bihliografia i dels estudis sobre aquest poeta barroc que l'autor del treball ha

editat per primera vegada filologicament a la seva tesi doctoral.

L'altra meitat del volum que ens ocupa ens ofereix on apartat d'articles i un

de notes i documents. El primer, a banda d'una breu nota del director de la

publicaci6 que crida 1'atenci6 del lector sobre el deteriorament continu dels fons

de manuscrits catalans medievals, es constituit per quatre treballs d'aportaci6 docu-

mental i d'edici6 de textos. Josep M. Marques estudia el llenguatge notarial del

segle xiii (aClausules d'evicci6 d'aiguns notaris gironins del segle xrtt», pp. 13-27);
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Jaume de Puig dona a coneixer el text Hatt d'un dels opuscles antiluliistes mes
agressius del famos inquisidor Nicolau Eimeric (<<La Fascinatio lullistarum de Nico-
lau Eimeric. Edicio i estudi>>, pp. 29-58), obra fins ara inedita tot i el seu extraor-
dinari interes per al coneixement del clima cultural de la Catalunya dels temps
de Bernat Merge; l'infatigable .Josep Perarnau publica un aplec de textos catalans
i llatins que afecta centralment la historia del culte maria, pero tambe el conjunt
de la vida religiosa de les primeres decades del xv («Polftica, lul-lisme i Cisma
d'Occident. La campanya barcelonina a favor de la festa universal de la Purissima
els anys 1415-1432>>, pp. 59-191). No podem passar per alt el buidat sistematic de
tots els mots d'aquests textos que 1'editor ens ofereix a les pagines 178-191, espe-
cialment perque el suposem fabricat amb procediments de caracter manual. Final-
ment Josep Clara reuneix un aplec de documents d'arxiu que perfilen la biografia
de Francesc de la Via, una de les bones plomes del segle xv (<<Entorn de la perso-
nalitat del pocta Francesc de la Via>>, pp. 193-217).

Les notes i documents son exhumacions de Josep Perarnau contingudes a les
pagines 221-255 relacionades amb un fons desconegut de pergamins gironins con-
servats a Copenhaguen, amb les primeres gestions per a la fundacio dels Estudis
Generals de Barcelona i Girona, amb una lletra de batalla de 1'any 1336 que im-
plica el bisbe de Girona, amb el sou que cobrava Pero de Buesa per traduir
de 1'hebreu al llatf la Disputa de Tortosa.

NOTA DE REDACC16

[17, 40, 57, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153 , 154, 180] Bibliogra/ia ribiana
recent.

El 12 de juliol de 1984 va fer vint-i-cinc anys de ]a mort de Caries Riba. Coin-
cidint amb aquest aniversari, la premsa va ocupar-se forca de la seva figura i de
la seva obra;' parallelament, de principis de 1984 enca, s'ha produit un notable
acreixement de la bibliografia ribiana: s'han publicat papers inedits, s'han fet reedi-
cions, han aparegut estudis sobre molts aspectes d'un personatge i d'una obra que
tothom reconeix cabdals. I es obligat de ressenyar en primer lloc que, exhaurits de
fa anys els dos volums de que constava la primera edicio,' han comencat a publi-
car-se de nou les obres completes de Caries Riba. El primer dels volums de la
nova serie (a cura, ara, d'Enric Sulla) recull tota la poesia ribiana;' hi ha alguns

1. S'ha de destacar especialment el dossier [57] <<Carles Riba: l'exigencia i
el rigor>> publicat a L'Avenc, 71 (maig 1984), i [145] el numero doble monografic
de Reductions, 23/24 (setembre-novembre 1984); sempre que utilitzo el nom d'a-
questes revistes, en la present ressenya, em refereixo als numeros aquf indicats.

2. Obres completes, vol. I: Poesia i narrativa, a cura de J.-LI. Marfany, Bar-
celona, Editions 62, 1965; i vol. II: Assaigs critics, a cura de J.-Ll. Marfany, Barce-
lona, Edicions 62, 1967.

3. Obres completes/1: Poesia, a cura d'E. Sulla, Barcelona, Editions 62, 1984.
Inclou el proleg d'Arthur Terry que obria 1'edici6 de 1965, llevat de la part final
que feia referencia als contes [152].



canvis notables respecte als criteris que havia seguit Joan-Llufs Marfany: fonamen-

taltnent, la reordenacio dels apendixs (que inclouen ara els quatre poemes prime-

tencs donats a coneixer per Joaquim Molas),° 1'exclusio d'un dels «poemes per a

un nou llibre encara sense tftol» (Cor delatat, que Riba va incloure en la seccio IV

d'El fill prodigy i la supressio (deguda ales caracteristiques de la colieccio) de

1'aparat de variants de les successives editions dels llibres. El fet que es tracti,

doncs, d'una edicio completament refeta, i no pas d'una simple reimpressio, ha

pennes de corregir molts dels errors que en la primera es detectaven;s lamenta-

blement, Pero, les errates tipografiques de que es resent la nova edicio (sobretot,

pero no exclusivament, de puntuacio) son prou nombroses per fer-nc impres-

cindible una alts de corregida.° A mes d'aquest volum de poesia completa, cal

dir que han estat reeditats, separadament, dos llibres de poemes de Carles Riba

mes: Del joc i del foc,' per primera vegada des que va apareixer el 1946, inova-

ment les Elegies de Bierville.a En edicio solta, per rant, avui nomes son introba-

bles Tres suites i Esbds de tres oratoris: no cal dir que la seva publicacio seria

tambe una tasca editorial molt d'agrair.
El segon volum de les noves obres completes ` es el primer dels que seran

dedicats a la critics de Riba, i no presents, de moment, cap novetat d'edicio

(inclou nomes Escolis i Els Marges), si be se n'anuncien per als volums succes-

sius. Cal, pero, fer esment d'una nova antologia de la critics ribiana: Enric Sull

ha aplegat10 aquells textos en que Riba comenta o presents els seus llibres de

poesia (un dels quals, «Presentacio d'una lectura de les Elegies de Bierville», no

havia estat encara recollit en cap volum)" i alguns d'aquells en que exposa els seus

criteris sobre la lfrica, en general, o a propbsit de poetes estrangers i Catalans. El

resultat es un conjunt que, si no estructura ni dibuixa un pensament sistematic

4. Vegeu «Notes sobre la prehistoria poetics de Carles Riba», i «Quatre poe-
mes desconeguts de Carles Riba» , Els Alarges, 1 (1974). Una nova versio de la
seva analisi 1'ha publicada Molas dins el volum [40] Carles Riba en els seus minors
escrits, Barcelona, Miquel Arimany, pp. 29-84, ara amb el titol «Els orfgens poetics

de Carles Riba».
5. Aixi, per exemple, el vers 4 de Do del poems (de Del joc i del lot) scabs

«i tot astre insegur», i no pas ai tot insegur» tom deia la primera edicio; i al pri-
mer sonet de Salvatge tor, el vers 13 comen^a «qui s'exalta», i no pas «que

s'exalta».
6. En aquest cas, caldria tenir presents als apendixs el poems Un vell mera-

vellos i el fragment tlfaria Madalena publicats (per C.-J. Guardiola i S. Serrallonga
respectivament) a Reductions.

7. Barcelona, Empuries, 1984 [148].
8. Barcelona, Editions 62. 1985 [149].
9. Obres completes/2: Critics, 1, a curs d'E. Sulfa, Barcelona, Editions 62,

1985. Indou el proleg de Giuseppe E. Sansone que obria 1'edicio de 1967 [153].
Cal hoar la inclusio, darrera cads article, de la referenda del lloc de la seva pri-

mera publicacio.
10. Sobre poesia i sobre la meva poesia, Barcelona, Empuries, 1984 [154].
11. Ara cal afegir a aquest grup de textos el que el mateix Sulfa ha presentat

a Reductions: «D'una lectura comentada de Dues suites per Carles Riba» [ 145].
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(ni ho podria fer), si que dona entenent la manera com Riba afrontava la poesia,
els poemes , com a creador i tambe com a lector . D'un altre costat , tot esperant que
s'editi el volum corresponent de les obres completes , es disposa ja de la totalitat
dels llibres de ^narracions de Caries Riba a l'abast, gravies a les reedicions de
Guillot, bandoler " i de L'ingenu amor."

Per la notable quantitat de textos inedits de Riba que s 'han publicat , es impres-
cindible de parar-hi esment ; en especial , al volum Esbossos de versions de Rilke "
que ha preparat E. Sulla, el gran interes del qual no rau tant en la mestria de
les traduccions com a veure -hi unes provatures d'apropiacio , de lectura personal
(«traduccio a nosaltres es tota lectura que autenticament fem>>) d'un dels poetes
alemanys de qui, juntament amb Holderlin , mes s'ha assenyalat la influencia en la
poesia de Riba. L'estudi d'aquestes influencies es en bona part encara per fer,
pero el material fornit aquf ha d'ajudar-hi decisivament." D'una semblant impor-
tancia testimonial son, en diversos aspectes , els altres textos inedits de Riba ( poesia,
assaig ) que han estat publicats a L'Avenc i a Reductions."

A banda de tot el que fins ara s'ha dit, de 1984 enca han estat tambe publi-
cats forca estudis que s'ocupen de 1'obra i de la figura de Riba. Es tracta, sobretot,
d'articles apareguts a la premsa arran del vint -i-cinque aniversari ; pero tambe s'hi
han de comptar dos volums: un de collectiu, Cartes Riba en els seus minors es-
crits," que combina 1 ' analisi dels diferents vessants de 1'obra ribiana amb 1'antologia;
i un altre degut a Mn. Manuel Balasch : Cartes Riba, hellenista i humanista."

12. Montserrat , Publicacions de 1'Abadia, 1984. L'edicio ( sense set un des-
proposit com la de Les aventures d'en Perot Marrasqui , Barcelona , L'Atzar, 1981,
que es presenta com a quarta edicio quan es en realitat una reproduccio de la
segona de 1924 i no de la tercera , que Riba corregf) desvirtua una mica el sentit
de la narracio. Quan Riba escrivf: <<Si la trobeu ensopida , mireu - vos els ninots i
deixcu estar el text>>, pensava evidentment en les illustrations de Juan Llaverias, i no
en les de Montserrat Ginesta per les quals han estat substituides.

14. Barcelona , Editions 62, 1984 [150].
15. Cal afegir- hi el breu fragment de La mort d'Empedocles de Holderlin, en

versio de Riba, publicat a Reductions [145]. Pel que fa a la datacio de les versions
de Holderlin, vegeu ara Particle de Jaume Medina «Sobre Riba i Holderlin , encara>>
(El Clot, 7, gener 1985); pet que fa a les de Rilke, Jordi Llovet (<<La influencia de
Iolderlin sobre Caries Riba. Uns apunts previs>>, Serra d'Or, XXVI, 298/299, juliol
1984) esta d'acord amb la primera hipotesi de Sulla, segons la qual cal datar - les en-
tre 1930 i 1939.

16. Son tres assaigs : <<Cent anys de defensa i illustracio de 1'idioma a Cata-
lunya>>, L'Avenc [571, <<L'humanisme a Catalunya» i <<Karl Vossler>>, Reductions
[1451, publicats per S. Serrallonga i C. Miralles respectivament ; els dos poemes
esmentats a la nota 6, i I'epistolari <Caries Riba: les cartes del viatge a Grecia>>,
Reductions [ 145], publicat per C.-J. Guardiola. S'hi ha d' afegir , encara, quatre
textos mes. Tres han estat publicats a Faig , 23-24 ( maig 1985 ): <<Dues conferencies
de Caries Ribas, per E. Sulla, i <Una conferencia de Caries Riba sobre la novella
a Catalunyan, per Francesc Codina; i l'altre a Randa , 18 (1985): <<Caries Riba i
1'escola poetica mallorquinau , a cura d'E. Sulla.

17. Op. cit.
18. Barcelona , Barcino, 1984 [17].
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Abandonant cap pretensio d'exhaustivitat ," es for^os de notar breument com s'han

tractat dos caires de 1 'obra de Riba: el de poets i el d'hellenista i traductor. De

la poesia , de forma mes o menys novadora , se n'han ocupat sobretot Jaume Medina

i Enric Sulla.Z° Medina , en diversos articles,Z' ha estudiat el terra de 1'amor, o mes

ben dit 1 'evolucio de les figures dels amants , en la poesia de Riba, a partir de la

darters seccio del segon llibre d'Fstances i fins ales Elegies o mcs enlla i tot,

parant esment sobretot en les Tres suites i en Del joc i del )`oc , tan sovint des-

atesos . D'altra bands , Sulla n ' ha dons[ una visio de conjunt , 22 en que procura (com

tambe Mcdina) de posar en relacio simultaniament tots la poesia , la crftica i les

traduccions de Riba , sense per aixo deixar de veure'n 1'evolucio; en aquest sentit,

cal remarcar el tractament donat als origens ( d'acord amb Molas ), la revaloracio

de Tres suites i Del joc i del Jot i, molt especialment , d'Esbos de tres oratorls,

en que assenyala un compendi dels temes religiosos , erotics i personals mes cars

a Riba , aquf exposat amb la claredat que 1'assumpte exigeix del poets . Sobre la

tasca de Riba com a hellenista i traductor han escrit ( a mes de Carles Miralles i

Segimon Serrallonga ) 23 Jaume Medina i Mn . Manuel Balasch . La descripcio , encara

que succinta , mes ben informada de tots la tasca de Riba com a traductor dels

classics grecs 1'ha oferta Mcdina ;'" el llibre de Balasch Z s es, en canvi , el primer

intent de tractar a fons aquesta tasca des d'un punt de vista filologic , i de veure'n

tambe rastres en 1'obra original de Riba . Aixi, el llibre s'obre amb un capitol que

19. Son tanmateix remarcables les diverses visions de la persona de Riba i de
la seva significacio que han donat Albert Manent («Perfil biografic i literati de Riba»,
dins Carles Riba en els seus minors escrits, pp. 9-20), Enric Sulla («La fonamental
intransigencia», L'Aven^ [57]), Joan Ferrate home essential», La Vanguar-
dia, 10-VI[-1984; pero es tracts d'un resum de ]'article publics a Serra d'Or, XI,
118, juliol 1969, en ocasio del dese aniversari de ]a mort de Riba), i, molt diver-
sament dels anteriors, Pau Riba («Riba entre ribes: salmo del riu del pensament»,
El Pais, 8-VII-1984).

20. sobretot, pero no exclusivament. Cal assenyalar, en especial, ]'article de
Josep Junyent, «"Joia", en la poesia de Carles Riba», Faig, 23-24 (maig 1985).

21. «Carles Riba, pocta de 1'Amor» (Avui, il-VII-1984); «Carles Riba o 1'aven-
tura de la coneixenFa» (L'Aven^) [57]; «Poesia i coneixen^a» (.Serra d'Or, XXVI,
298-299, juliol 1984); i «La cambra closa i el signe lingiifstic» (Reductions) [ 145].

22. [ 180] «La poesia de Carles Riba», dins Poetes del segle XX (Barcelona,
Editions Intercomarcals -Editions del Mall, 1984, pp. 7-33). Es tracts del text
d'una conferencia pronunciada el 29 d'abril de 1982, que el mateix autor ha utilit-
zat per a la seva collaboracio a Carles Riba en els seus minors escrits, pp. 49-63.
[40].

23. C. Miralles, «Una vocation de helenista» (La Vanguardia, 10-VII-1984) i
S. Serrallonga, «Llegir els classics amb Riba» (Avui, 11-VII-1984).

24. «Carles Riba, humanists i traductor», dins Carles Riba en els seus minors
escrits, pp. 113-121 [40]. El mateix autor s'ha ocupat d'un altre vessant de la
casts de traductor de Riba al seu article «Carles Riba, traductor de contes», Faig,
23-24 (maig 1985).

25. Carles Riba, hellenista i humanists [17]. ^s indispensable de llegir-ne la
recensio de Jaume Portulas, «En els navilis de Pantagruel», Els Marges, 32 (se-
tembre 1984 - juny 1985), per a mi, massa sagnant.
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mira de detectar << el ress6 literal * dels classics grecs en l'obra de Riba, en que
Balasch aporta on considerable nombre de passatges (poetics i assagfstics ) ribians
i els que ell en considers les fonts classiques, amb el fi de demostrar que Riba si que
va ser on oassimilador del tresor literari greco-roman. Al marge de les imprecisions
en que pugui caure,i6 1'autor certament ho demostra. Pel que fa a la tasca del
traductor, Balasch soste, sempre mitjancant la confrontacio directa amb els origi-
nals, que cal distingir entre les traduccions «poetiques» (I'Odissea, els tragics en
vets) i lcs digucm-ne «filolOgiques» (per a la Fundacio Bernat Metge), en que la
Ilengua que Riba utilitza es menys autoctona, mes a cavall de les estructures del
grec. Diacronicament, en les traduccions «poetiques» (els exemples son de I'Odis-
sea, i dcspres de 1'Antigona i l'Electra de SOfocles i de la Medea d'Eurfpides)
Riba es mostra mes deseixit de la literalitat, mes poeta i mes bon traductor en
les versions tardanes, com on guany dcgut a una treballosa evolucio que culmina
en la segona vcrsio de l'Odissea. En les traduccions «filologiquesu, en canvi, 1'evo-
luci6 que Balasch detecta es d'un altre ordre: contraposant-les a les posteriors de
SOfocles, blasma 1'excessiva dependencia de les traduccions d');squil respecte a les
franceses de Paul Mazon, la qual coca, be que declarada i justificada per Riba,
demostra per Balasch una actitud poc etica. Si no tant, almenys cal convenir que
es una actitud poc IilolOgica; perm que Riba no va fer tasca de filOleg sembla
que des d'ara ja no caldra insistir-hi. En tenia la formacio basica, perm, com asse-
nyala Balasch a la segona part del seu llibre, aixO li fornia on fonament per a una
m6s amply formacio humanistica, i no cap altra cosa: es justament la figura de
1'hurnanista perfecte i cristia, subsumida en el poeta, la que Balasch reivindica. Si
be no n'exhaureix 1'estudi, la seva visio ha de ser tinguda en compte, corn a
primera monografia que es sobre una faceta tan central de l'obra de Riba: la de
traductor dels classics grecs.

La ressenya de la bibliografia ribiana mes recent, per Ileugera que sigui, no
pot cloure's sense, almenys, la mencio del Simposi Caries Riba que, organitzat per
les dues universitats de Barcelona i per l'Institut d'Estudis Catalans, va celebrar-
se cis dies 17, 18 i 19 d'octubre de 1984, i les actes del qual ban de ser publi-
cades proximament.

JORDI CORNUDELLA

[ 21] BILBENY , Norbert, Entre Renaixenca i Noucentisme.

El llibre de Norbert Bilbeny es, per dir-ho d'entrada, on recoil de textos diver-
sos i tambc ediferentsn. Tal com ens indica el subtftol, es tracta d'estudis enfocats

26. Per exemple, en 1'argumentaci6 (p. 10 s.) que el vets ribia «es mes que
ombra d'un somni o on oci nu la vida>> procedeix directament de Pfndar i no de
Moreas: el text pindaric no diu, com vol Balasch, uL'home es ombra d'un somni>>,
sing «somni d'una ombra» ; o quan (p. 25) diu que l'escoli que Riba dedica a la
traducci6 de Llucia feta per Farran i Mayoral fou publicat «molt pots dies abansu
que Particle dedicat a Poesies (1910-1915) de J. M. Lopez-Pico: en realitat aquest
segon es gairebe cinc anys anterior a l'altre.
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des del punt de vista metodolbgic i investigador de la filosofia de la «historia de

les idees>>, que s'intenten enllacar Fun amb 1'altre dibuixant una idea atractiva i

alhora complexa: la possible i/o necessaria connexio romantica de la Renaixenga

amb el Noucentisme. La intencio initial, pero, i el fragmentarisme evident del

llibre, carregat aci i alla de notes historiques, semblen donar a entendre que es

tracta mes aviat d'un apendix d'un llibre o d'uns esbossos preliminars del llibre

que Bilbeny sembla voler escriure.'

Assenyala en el proleg que ell es un comentador i historiador que investiga,

algti que sap be les diferencies entre historia, historicisme, historicitzacio i histo-

riografia, diferencies que es complementen i que plantegen a l'historiador modern

<<grans desafiaments teorics>> (p. 9). Les conclusions mes rellevants son aquestes:

<<1. P-s possible la recerca historiografica en filosofia; 2. La historiografia de la filo-

sofia ens porta a la descoberta de la seva historicitat; 3. La comprensio de la

historia de la filosofia es tambe historia; 4. La historia de la filosofia es tambe

filosofia». Sota aquest prisma, de les vuit pagines del proleg passem a «una medita-

cio sobre l'estetica de la Renaixenca>>, text en el qual exposa la connexio abans

esmentada, tracant una lfnia que desglossa en ]'estudi d'aquests autors: el roman-

ticisme <<espiritualitzat>s de Mila i Fontanals; els deixebles d'aquest, des de Torras

i Bages fins a Verdaguer; 1'ideari politic de Valenti Almirall, a] qual atribueix un

cert to regeneracionista parallel al castella de 1'epoca i el fet tambe de ser el por-

taveu del pas del catalanisme sentimental i literari al catalanisme de caire neta-

ment politic.

El gruix del llibre, i potser el seu maxim nivell, el trobem en els textos que

dedica a 1'estudi d'Eugeni d'Ors i el Noucentisme sota el regim d'influencies ale-

manyes, tant en literatura com en polftica, pel que fa al component nacional i de

rata; recerca sobretot dins Its fonts fichteanes de la ideologia civil i educativa de

D'Ors, I'idealisme etic encaminat a l'accio <<seguint la tradicio de l'anima romantica»

i la idea de 1'home dominador del medi i la rao. En un altre text, estudia ]a

relacio nacionalisme/cosmopolitisme, relacio que el moviment que D'Ors encapcala

va patir contradictoriament; n'extreu, pero, sintc'ticament, que els modernistes fe-

rcn una tasca absorbent, literaria, i els noucentistes una tasca segregativa, educativa

i productiva.

La resta del Ilibre confirma el punt de vista que es una obra que cal emmar-

car dins d'un esperit de superacio de la tradicio que ha dominat el pensament catala;

que vol tenir una finalitat educativa (la <dluita per la cultura» orsiana?) no per

evident aconseguida. Bilbeny, a l'epileg, parla d'universalisme, pero a la <<modernis-

ta>>, segons la seva propia distincio, intentant integrar, per a be d'aquest universalis-

me, les coses catalanes dins la Catalunya del vuitanta, en un clima intellectual si no

proxim al de D'Ors, si ple d' <intelligencia>>. En aquesta linia la reivindicacio que

proposa del D'Ors escriptor i home sembla ben justa, en tin llibre, pero, allunyat

cncara del que podria ser un serios assaig sobre el tema.
J. M. UYA

1. Norbert Bilbeny es autor d'una tesi doctoral titulada La ciutat i l'estdt«a.

Origens intellectuals del Noucentisme. Tambe ha publicat Fraicheur, Maximes i

Apolegs, seleccionat i tradult per ell (Barcelona, EDIIASA, 1984).
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[29] Bou, Enric, La poesia de Guerau de Liost. Natura, amor, humor.

Aquest llibre to el seu origen en la investigacio que I'autor inicis ]'any 1976
i els resultats de la qual presents com a tesi doctoral I'any 1981. L'havien precedit
dos treballs -un de lectura i recerca d'un sentit en la poesia de Guerau de Liost,
l'altre biogrsfic del poeta- que de fet constitueixen encara el canemss de I'obra
que tenim entre mans. Aixf, Enric Bou hi ha volgut combinar, segons les seves
mateixes paraules, «una metodologia biogrsfica i historica, per tal de determinar la
constitueio intima i global del personatge>> (p. 8) i un <<tractament temstic» amb
el qual <<perfilar quins son els temes cabdals que tracta Guerau de Liost en la seva
poesia, com apareixen i desapareixen en funcio de questions estetiques, i com
l'aparell retoric s'adequa i es constitueix en una direccio ben definida: servir d'eina
de treball per a la construccio d'un sfmbol, manifestacio inequivoca d'una evolucio
i de 1'adscripci6 a un moviment estetic>> (p. 9). Tots dos metodes -biogrsfic, te-
mstic- son, doncs, al servei de l'objectiu de reconstruir la figura total de Guerau
de Liost, aquella en que la del poeta harmonitza amb is de ]'home i la del politic
(per dir-ho recordant el titol del llibre d'Albert Manent, d'intencio mes clarament
biogrsfica, publicat en la mateixa colieccio ]'any 1979). L'autor recorre sovint a les
dades de la biografia externa (de Bofill i Mates, podriem dir) per explicar els
canvis en la poesia (de Guerau de Liost); l'objectiu, pero, es potser massa ampli
per abastar-lo en dos centenars i mig de psgines, i el llibre es ressent, en especial
a la primera part, dels resultats d'una operaci6 tan arriscada, que pressuposa sempre
un minucios coneixement documental de la biografia interior del personatge (a tra-
ves dunes notes personals, d'unes cartes fntimes o d'un diari que no sempre exis-
teixen) i que exigeix dosis notables de finesa, de cautela i de capacitat de ren6ncia
a conclusions massa fscils. M'atreviria a dir que el proposit d'identificar la figura
de ]'home amb la del poeta, perque s'expliquin mtituament, es encara mes dificil
d'obtenir quan s'analitzen personalitats que, com Guerau de Liost o Josep Garner,
ban defensat la poesia com una forma d'objectivacio p6dica, tan distanciada de la
indiferencia com de la confessio personal.

El llibre s'estructura en tres parts, d'extensio semblant, que periodifiquen I'obra
de creacio de Guerau de Liost. La primera, intitulada <El projecte noucentistao,
s'esten de 1899 a 1913. Bou dedica una vintena de psgines al que denomina ]a
«prehistoria poetica>> del nostre autor. La informacio que aporta to 1'interes d'apro-
ximar-nos als grups amb que es relacionava el poeta incipient (la revista Catalunya,
dirigida per Garner, amb qui el lligaria una amistat fraterna; ]'Academia Catalana,
on naixerien les seves afinitats amb figures com Torras i Bages i Prat de la Riba);
d'altra banda, ens permet d'accedir al coneixement d'uns poemes dispersos -clas-
sificats per Bou en tres grups: circumstancials, d'imitacio i pre-noucentistes- que
foren rebutjats per Guerau com a Hmonstruositats» i «venjadores sequeles d'una
prostitucio indigna de la poesia, que en ma feblesa no he sapigut resistir » (p. 23).
Amb tot, serveixen a I'autor per trobar alguns rastres de la creacio posterior, reco-
neguda, i per arriscar una cronologia d'aquesta «prehistoria» pootica al final de la
qual ja hi hauria mostres relacionables amb el Noucentisme.

La poesia que Guerau de Liost considerava com a seva va tenir la primera
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formulaci6 l'any 1908, amb la publicaci6 de La Muntanya d'Ametistes, volum al

qual Bou dedica les restants quaranta-cinc pagines d'aquesta primera part. Es aquf

on, prdpiament, estrena el metode que empra despr6s per a l'estudi de tots els

altres volums: de primer, una aproximaci6 externa, amb informaci6 utilissima sobre

la gestaci6 de cada llibre (generalment extreta de I'arxiu particular de Bofill) i amb

notfcies, no menys utils, de l'acolliment que la crftica i persones properes al poeta

li van dispensar; ve despres 1'aproximaci6 interna, constitulda generalment per una

sfntesi del sentit del recull, una analisi del llibre per parts, per temes, per actituds

poetiques, una llista dels recursos retdrics i de les formes metriques i, finalment,

unes conclusions en que s'intenta relacionar el llibre amb la circumstancia personal

i publica de Bofill corn tamb6 amb la seva trajectoria poetica i amb els torrents

estetics predominants en el moment de la publicaci6. Pel que fa a La Muntanya

d'Ametistes, Bou ressegueix la seva gestaci6 amb 1'ajut d'una documentaci6 segura,

i aporta alguns details que s6n plens de significaci6 (com l'afirmaci6 de Guerau

que els diners per a l'edici6 ((han de sortir tots de la poesias', p. 39). Situa des-

pres la figura del poeta en el mart de l'activitat noucentista, i sintetitza el seu

pensament estetic amb citations diverses, entre les quals destaquen les de les ((Notes

preliminars a La Muntanya d'Amethystes»; a l'hora de treure'n conclusions, pero,

no sempre pot evitar formulacions esquematiques sobre el Noucentisme, com la que

qualifica d'«estrategia» (p. 50) la voluntat renovadora dels joves literats catalans.

Es interessant i clarificadora la distincio que Bou fa entre l'esperit que Guerau

posava en l'obra i el que hi volgue descobrir Xenius en el pr3leg fam6s; Bou cita la

«Conversa» del poeta amb Tomas Garces, l'any 1927, a la Revista de Catalunya:

<<Eugeni d'Ors va menar la meva aigua al seu moll de l'arbitrarietat, i va enro-

lar-me a la seva escola del Noucentisme. Marcat amb aquesta etiqueta, he aparegut

sovint com un lfric eixut, cerebral, torturat i deformador. En realitat, perb, jo no

havia procurat fer sin6 alcament contra el ruralisme a l'us» (p. 52). Llastima que

despres l'autor no pugui seguir del tot aquesta distincio feta per Guerau mateix,

a causa d'haver emprat un metode de lectura m6s descriptiu i classificatori que

prdpiament analitic, metode que el porta a ajustar la seva interpretaci6 de 1'obra

als motlles preestablerts del que f6ra 1'estetica noucentista, en comptes de mati-

sar-la o aportar-hi dades noves. La mateixa distinci6, en dos capitols, entre ((subs

trat ideolbgic» (portant massa enlla la suggerencia d'una teoria tomista del conei-

xement) i eproces de poetitzaci6», no contribueix a lligar, en una interpretaci6

de conjunt, qualitats tan ben observades en la poesia de Guerau corn s6n l'obser-

vaci6 minuciosa i admirada dels objectes naturals, la seva transformaci6 i recreaci6

a partir d'elements culturals i la seva objectivaci6 en la forma poetica.

Les altres dues parts del llibre, en seguir un metode identic al que ara he

intentat de caracteritzar, presenten virtuts i defectes semblants. La que va en

primer lloc, ((Crisi d'uns ideals>>, abraca de 1913 a 1922 i, sobre el fons d'uns

fets politics cabdals per a Bofill, com foren la mort de Prat de la Riba i la fun-

daci6 d'Acci6 Catalana, estudia tres llibres del poeta: Somnis (1913), La Ciutat

d'Ivori (1918) i Selvatana Amor (1920). L'analisi del primer 6s extensa i minuciosa,

i, amb la citaci6 profusa, permet que el lector es faci carrec del nou registre,

humoristic, que Guerau de Liost incorpora a la seva poesia. La consideraci6 del
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llibre corn a autobiografia del cavalier Guerau facilita un resseguiment profit6s de
la seva estructura , i mostra la intencio del poeta de collocar-hi un mon en petit, el
del seu entorn familiar i social, sempre en clau fabuladora i ironica. Son esquema-
tiques, en canvi, les reflexions sobre la narrativitat dels poemes, i abusiu pretendre
que ol'aparell retoric que [la] possibilita>> sigui «encara vacillant, corn es comu
als noucentistes a causa del rebuig que van fer del genere>> (p. 110). Generalitza-
cions corn aquesta no assoleixen sempre el to i el nivell d'observacio aconseguits
amb la documentaci6 i amb la lectura dels poemes. L'analisi de La Ciutat d'Ivori,
precedida d'una especulacio ben interessant sobre les causes del seu retard i de la
seva final aparici6 fragmentaria, aprofita alguns suggeriments de Caries Riba
sobre el tftol per fixar el tema cabdal de el'oposici6 entre vida interior, recolli-
ment, i vida exterior al carrer, activitat ciutadana>> (p. 129). A cadascuna corres-
pon un tipus de mirada (introspectiva o expectativa) i, gairebe, un bloc diferent
de poemes dins el Ilibre; Bou els va resseguint amb profit, fins a concloure que
el poeta crebutja implfcitament is vida ciutadana i reclama una vida interior
presidida per Deu>> (p. 141). Un capitol final, sota el tftol <<La Bona i ]a ciutat
en la filosofia del Nou-cents>>, mira d'aclarir l'abast d'aquestes dues realitats en el
pensament noucentista (identificat amb el Glosari) i en el de Bofill en particular,
pero el lector no pot deixar de sentir-lo corn a deslligat del que ha estat I'analisi
de La Ciutat d'Ivori. Selvatana Amor, finalment, es interpretat per Enric Bou corn
el «llibre pont>> que exemplifica la crisi del Noucentisme estetic: el poeta hi apro-
fundeix motius fntims i religiosos, assaja una poesia d'inspiracio popular i comenca
una experimentacio de noves formes metriques que es confirmara en volums pos-
teriors.

La tercera part del llibre, amb el tftol de «Nous camins poetics, s'ocupa de
I'tiltima decada (1923-1933) de la vida i 1'obra de creaci6 de Guerau de Liost. Hi
son estudiats quatre llibres: Olrena rural (1926), Satires (1927), la nova versi6 de
La Muntanya d'Ametistes, de 1933, que es publica despres de la mort del poeta,
i un volum inedit que deixa gairebe enllestit. Bou dibuixa amb ells la linia de la
maduresa literaria de Guerau de Liost, orientada a la creacio d'un simbol, el del
Montseny, entes ja corn a mon propi del poeta i sfntesi de les tres forces cons-
tants a la seva obra : natura, amor i humor.

Les pagines que dedica a l'analisi d'Olrena rural son les millors de l'estudi.
L'autor s'hi introdueix amb unes dades previes -inactivitat publica de Bofill
despres dels fets politics de 1923, mort del pare (1923) i de la mullet (1925),
casament amb Montserrat de Quadras (1928)- que ajuden a explicar el reforca-
ment de 1'activitat poetica de Guerau en aquests anys i la seva evoluci6, resumida
en aquests termes: acostament a la poesia pura (el terme es excessiu: Bou es
refereix a una poesia lliure d'adherencies d'escola), irtrospeccio creixent i major
rigor formal . Referint -se concretament a Olrena rural, explica la sorpresa que va
causar el llibre per la seva originalitat, i el defineix corn un «album de records i
d'impressions de vacances>> (p. 182), desproveits per aixd de l'ordenaci6 intencional
a que ens tenien acostumats els altres volums de Guerau. Hi constata les primeres
aparicions d'un terra nou, el del pas del temps, i dedica unes pagines realment
interessants a estudiar la metaforitzaci6 que els motius naturals sofreixen en els
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poemes, caracteritzada per la deformaci6 culturalista, la ironia i els jocs lexics. Un

repas a les provatures tecniques introduides pel poeta (potser no calia tanta insis-

tencia en is asilva» en referir- se als assaigs polimetrics) clou l'estudi del volum.

Menys afortunada em sembla l'analisi de Satires. Si l'aportaci6 documental es

interessant per aclarir les raons de la supressi6 dels «Dialegs clericalss, i 1'especula-

ci6 entorn del sentit de is satira corn a crftica amb un judici moral al darrera es

correcta, en canvi la lectura pas a pas del fibre a partir dels motius dels poemes

pateix d'un cert esquematisme, sobretot quan el contingut poetic es redueix

a termes ideologics. La citaci6 de Barthes a is pagina 219 («Ningu no pot escriure

sense prendre partit apassionadament -tot i el distanciament aparent del seu mis-

satge- sobre tot allb que va be o va malament en el m6ns) no justifica, per exem-

ple, I'atribuci6 a Guerau de Liost d'una uconcepci6 masclista de la feminitat» pel

fet d'haver triat temes relacionats amb nels problemes que troben els homes en is

seva relaci6 amb les dones» per fer-ne, precisament, satires (pp. 213-215). La refe-

rencia a 1'6s dels punts de vista i la constataci6 de provatures tecniques equivalents

a les d'Ofrena rural no cobreixen una explicaci6 -al meu entendre, necessaria-

dels mecanismes retorics i estilfstics de les Satires.

Els dos 61tims llibres estudiats (La Muntanya d'Ametistes revisada i un volum

inedit) confirmen el progres del poets cap a un Montseny identificat amb is Natura

amb majuscules i esdevingut refugi i sfmbol. Bou destaca, en el primer, l'afebli-

ment de la carrega ideolbgica noucentista de is primers versi6 (eliminant, per

exemple, les dedicatbries) i la refosa estilfstica d'alguns poemes, llimant-ne la con-

tundencia i donant-los una expressi6 mes exacta; i retroba, en els poemes del fibre

inedit, una ordenaci6 intencional i uns temes que el lector ha anat identificant

com a constants en tota l'obra: natura (associada sovint amb is infantesa ), amor,

i reflexi6 fntima sobre is maduresa i la mort.

Pres en conjunt, el treball d'Enric Bou to is virtut d'aclarir-nos documentalment

moltes dades concretes sobre Guerau de Liost i de resoldre aixf algunes incbgnites

que encara pesaven sobre els seus llibres. L'ordenaci6 cronologica fa que sigui una

guia util per a i'evoluci6 de l'obra del poets. La lectura de cada llibre en particular

em sembla interessant i ajustada (amb les excepcions que he fet). Hi trobo a faltar,

pero, i'esforc de sintetitzar aquestes lectures fins arribar a una poetics personal de

Guerau, i d'inserir aquesta en el marc de l'evoluci6 dels corrents estetics a Cata-

lunya i a Europa; en aquest sentit, 1'6s del terme Noucentisme es ressent del seu

doble o triple significat, institucional, ideologic i estetic -aquest darter s'identifica

amb els postulats de Xenius-, i les referencies al postsimbolisme, en no acotar un

terme tan ampli, resulten poc convincents. Una ampliaci6 de is recerca pel que fa

a is relaci6 Guerau-Carner -a les seves obres respectives, si es cert que no es

disposa de documentaci6 concreta- i pel que fa a les lectures comunes de poetes

europeus podria contribuir a omplir aquest buit. Buit que -sigui dit en favor

de 1'autor- es retroba en is bibliografia critics sobre gaireb6 tots els nostres

escriptors contemporanis. No vull acabar sense expressar una protests (a 1'autor o

a la casa editors?) per la manca d'un index de noms propis, sempre imprescindible

en obres d'aquesta mena, f d'una bibliografia que facilitaria l'ampliaci6 de coneixe-
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ments al lector interessat i Ii evitaria 1'enuig de recorrer pagines tot perseguint una
referencia completa que de vegades no existeix (p. 86, n. 4, i p. 183, n. 29).

MARCEL ORTIN

[30] BROCH, Alex, Literatura catalana: balanc de futur.

Literatura catalana : balany de futur 6s, com I'autor mateix indica , un volum
que aplega diversos treballs tei rics, escrits entre 1979 i 1984. Un volum que, per
l'interes que demostra pel present i pel passat m6s recent de la nostra cultura i,
m6s concretament, de la nostra literatura, 6s continuaci6 o complement d'altres obres
d'Alex Broch : Literatura catalana dels anys setanta ,' Particle KCritica militant: fun-
cions i problemes,' i Poesia catalana. Antologia (1939-1968).'

Hem de parlar, per comencar, d'heterogeneitat, de recull m6s que no pas de
llibre escrit i pensat com a unitat de reflexi6 i de discurs . Aquesta heterogeneitat
es manifesta en la diversa forma dels treballs ( cartes, ressenyes o critiques de llibres,
articles, una ponencia) i en la distinta procedencia d'aquests. Diversitat, peril, amb
uns nuclis tematics recurrents, unes preocupacions centrals que son els eixos del
llibre i que Broch mateix subratlla: <<La funcio historica de la generaci6 dels se-
tanta, la voluntat de futur, la recerca del sentit de la modernitat quan avui ja es
comenca a parlar de postmodernitat, el compromfs amb la contemporaneitat,
I'arrelament a una cultura preocupada i oberta als grans plantejaments i debars del
m6n actual)) (p. 158), i tot aixb, combinat amb una preocupaci6 per la critics i,
m6s concretament, per la crftica catalana.

El llibre 6s dividit en tint parts: <Escac vuitanta)), un conjunt d'articles que
van de la giiestio dels manifestos generacionals a 1'estat actual de la crftica catalana
o el plantejament de la crftica entesa corn a creaci6, passant per una discussi6
sobre la generaci6 literaria dels setanta o un intent de teoritzar sobre in novella
catalana m6s recent; «Debat obert)), sobre els problemes de la cultura catalana ac-
tual; <<Mots», una discussi6 del treball de Sebastia Serrano; xLiteratura catalana:
balanc de futur)), una revisi6 de la literatura catalana m6s recent; i 1'<<Addenda,
final, que inclou articles sobre politica cultural i el paper dels intellectuals.

L'inter6s pel primer nucli tematic (la generaci6 dels setanta com a clau de
volta del present i futur de la literatura catalana) queda clar de seguida: en els
articles de la primera part aplegats sota el titol <<La generaci6 dels setanta com a
eix, i <<La novella com a tema>>, i tamb6 en is quarta part, Broch es proposa de
areflexionar en veu alta, sobre la controvertida questi6 de la generaci6 literaria dels
setanta)) (p. 33) i situar-la en les sever coordenades historiques i culturals. Broch
aplica un per un els elements que, segons Petersen, configuren una «generaci6

1. Barcelona, Editions 62 (<L'Escorpf», 43), 1980, 154 pp.
2. Jordi Llovet, Jordi Castellanos, Alex Broch, Sebastia Serrano, Histdria i

crftica de la literatura catalana avui, Barcelona, Editions 62 (< L'Escorpf)), 50), 1982;
el text d'Alex Broch hi ocupa les pagines 45-67.

3. Barcelona, Editions 62 (<<El Garbell», 16), 1985, 206 pp.
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literaria », despres d 'haver-ne criticat el concepte . De l'aplicacio d'aquests elements,

de fet, en resulta un mapa de la literatura catalana de finals dels seixanta i dels

setanta, i del seu Iloc en la cultura catalana mes recent . Per Broch, pot despres

del 1968 <<s'obre (...) un perfode que, en el futur i des d'ara mateix, caldra i cal

considerar d'una profunda i absoluta renovacio en el camp de les lletres catalanes.

No sols s'assegura la continuitat amb la presencia d'una nova generacio d'autors,

sing que aquests nous autors representen una de les revitalitzacions mes esperan-

cadores i alhora tambe mes actives de les darreres decades>> ( p. 52). En resum, Broch

teoritza sobre la literatura mes recent escrita en catala; de let , aquests articles son

un intent d'escriure la historia de la literatura catalana dels anys setanta . El pro-

blema, pero , i deixant de banda els rises que comporta la manca de perspectiva

historica , es fins a quin punt I'objecte de l'analisi, la pretesa generacio , justifica

tot el discurs teoric i conceptual que Broch elabora . En aquest sentit, cal pre-

guntar-se si Broch no magnifica excessivament un proces mes o menys normal d'acces

al mon literari dels autors mes joves: es a dir, si per parlar de la literatura dels

setanta, situar- la en el seu context historic , social i cultural , i buscar- ne les carac-

teristiques comunes, conve usar el concepte de generacio.

Hi ha un altre bloc tematic que gira al voltant de la cultura catalana actual i els

seus problemes : questions d'ideologia de la llengua i normalitzacio lingufstica, del

paper de l'intellectual i la seva situacio ( amb un allegat publicat el 1983 perque

els intellectuals trenquin el seu silenci critic i esdevinguin membres mes actius i

dinamics de la societat i la cultura , membres ani esceptics ni dimissionaris ', p. 212)

i una prolixa presa de posicio en el debat sobre la universalitat o el provincianisme

de la cultura catalana. Aquesta presa de posicio inclou la resposta de Broch al

Ilibre de Patricia Gabancho Cultura rima amb con/itura, una resposta on Broch

desmenteix les apocalfptiques apreciacions de Gabancho sobre la mediocritat de la

cultura del pals. A mes, sota el tftol «Universalisme i provincianisme : dues tram-

pes?s, 1'autor analitza 1'6s d'aquests dos conceptes per part d'alguns sectors cultu-

rals catalans . La posicio de Broch es clara: cestar oherts i receptius als grans debars

intellectuals del mon d'avui , interessar-nos i aprofundir les arrels de la cultura

classica, no tancar-nos en un mon intellectualment estret i esquifit , coneixer la

nostra tradicio literaria pero no oblidar les altres, comunicar i obrir la cultura i

literatura catalanes a totes les transformations i inquietuds de la societat actual)>

(pp. 121-122). Hi ha, doncs , un interes per la cultura i una voluntat de debat, un

debar que , tanmateix , sembla haver perdut part de la seva vigencia , almenys en els

termes en que era plantejat . Per aixo, en llegir aquests articles, hom to la sensacio

que Broch dona a aquestes questions ( la discussio universalisme vs. provincianisme

i selectes vs. mediocres ) una importancia que ni de bon tros no tenen , que esmerca

massa esforcos i planes a rebatre opinions i actituds d'un interes dubtos ( si no es

com a testimoni d'epoca ) per a un lector que possiblement ja sap o creu el que

1'autor defensa.

Un tercer gran bloc es el dedicat a 1'activitat critica , i aixo es certament apre-

ciable, ja que no es frequent que en el nostre pats algti demostri una preocupacio

per la crftica . Broch comenca plantejant la necessitat d'una historia de la critica

catalana, defensa despres la crftica literaria com a creacio («Creure en illuminations
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sublims es tenir una opinio excessivament idealista del treball literati. Pel fet de
no tenir-la i pel fet de creure en la construccio-elaboracio de la forma del discurs
analftic, pensern i creiem que la critica es un acte de creacio literaria, cant com
ho pot esser la literatura de "genere">>, p. 91) i mostra la seva preocupacio per la
necessitat de formacio dels critics. Broch desitja i intucix, a mes, l'aparicio d'una
nova critica catalana, en la lfnia de Sebastia Serrano. Una nova critica «que vindria
despres de la "critica" del realisme socialista , la darrera que, com a grup teoric,
s'ha produit al nostre pals i dins la literatura catalanas (p. 143). La preocupacio
de Broch per la critica es, tambe, una preocupacio pels problemes d'aquesta activitat
al nostre pals i per la manca de plataformes adients de formacio i expressio.

Broch es defineix com un critic militant, es a dir: un critic que, pal-tint d'un
ferm compromfs amb la contemporaneitat, segueix de molt a la vora la literatura
mes immediata. Literatura catalana : balanc de futur es, doncs, on Ilibre <<escrit
sobre i en el temps>, amb els perills, dificils d'eludir, que aixo comporta. Perills
com ara la manta de perspectiva de 1'autor o el fet que alguns articles estiguin
massa Iligats a les circumstancies en que foren escrits, cosa que condiciona la scaa
lectura. D'altra bands, caldria preguntar-se si 1'adjectiu < militant)> es el roes adient
per a la practica critica tal com l'enten Broch, molt proxima a la resscnya perio-
distica. Per <<critica militant> mes aviat s'hauria d'entendre, creiem, una critica de
grup feta a traves de revistes o publications que defensen una actitud o una Ifnia
clara, situada en una tendencia determinada. Hom tambe pot trobar a faltar que
Broch, a mes de denunciar la insuficiencia o la manta de critica catalana, no precisi
quina es la critica possible. Finalment, hem de lamentar que la prosa de Broch no
sempre es correspongui amb l'allegat que fa per una critica entesa com a creacio.

Broth posa les questions sobre la taula, i aixo cal agrair-ho. Pero potser pels
mateixos rises del que ell enten per «critica militant, en enfrontar- se amb els
temes que el preocupen tomes assoleix un nivell de generalitzacio que fa el Ilibre
interessant pero d'una utilitat relativa. Algu pot trobar-hi a faltar una analisi mes
aprofundida i, sobretot, la formulacio de propostes i solutions als problemes que
va plantejant. Comptat i debatut, Broch ens deixa amb la me] als llavis.

JoSE:P-ANTON FERNANDEZ I MONTOLI I JAUME SUBIRANA I ORT1N

[33] Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, 9.

Ens trobem davant d'una supervivencia o d'una resurreccio? El volum nove del
Butllcti de la Biblioteca de Catalunya que, corn veurem, correspon a dades de
l'any 1981, surt a is Hum en ple 1985 tot renovant una inveterada tradicio de la
casa: el darrer volum publicat, tal com es recorda a la pagina 5, va apareixer sig-
nificativament el 1939 amb data de 1934 i amb dades de 1928-1932. Als qui
estem acostumats a remenar els importants articles i inventaris de manuscrits pu-
blicats als veterans primers volums de la serie (iniciada el 1914), ]a materialitat
d'aquesta recentfssima continuacio de tan il-lustre periodic especialitzat ens produeix
un inevitable rodament de cap; d'altra banda, la fidelitat volguda a ]'antic format
i presentacio tipografica no fa mes que accentuar-lo: en quina mesura la institucio
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patrocinadora i tots plegats som el que vam set o el que ens hem anat acostumant

a pensar que vam ser? Val mes, pero, oblidar les emotions historico-comparatives i

simplement pronunciar a ulls clues un sinter auguri de futur prosper i, possible-

ment, adaptat a les actuals necessitats. Tot aixb ve a tomb, entre altres coses, pel

contingut mateix del volum IX del Butlleti concebut, de fet, com un homenatge

a Jordi Rubio i Balaguer, que va tenir un paper tan central en la vida de la

primera etapa de la publicacio i de la mateixa Biblioteca de Catalunya. Aixi doncs,

la part frontal de la revista (pp. 15-63) es constituida per un treball de Pere Bohigas

que valora globalment 1'obra de Rubio i per dos acurats reculls bibliografics d'Ama-

deu Soberanas, Fun dedicat als escrits del mestre (463 tftols inventariats) i l'altre

als estudis sobre la seva figura; es tracta d'un conjunt documental de consulta

obligada que honora la tradicio de la publicacio. Segueix un apartat de ressenyes

de textos del ram de la bibliografia i l'arxivfstica (pp. 67-100) i una memoria de

la Biblioteca elaborada el 1981 (pp. 103-166) que to un interes ja mes relatiu si

descomptem l'inventari dels manuscrits ingressats entre 1973 i 1981 (des del n6-

mero 2246 al 2657, pp. 119-140). Ben digne de la polidesa amb que se'ns presenta

el volum es 1'index onomastic final.
NOTA DE REDACC16

[34, 41, 42, 43, 44, 45, 92, 93, 106] Bibliogra/ia carneriana recent.

Forca malament ho to la historiografia literaria catalana si s'ha de refiar d'avi-

nenteses cronologiques. El centenari del naixement de Josep Carner n'es una bona

mostra: el relleu de la celebracio mes aviat va ser magre i 1'extinci6 dels efectes,

rapida. No ve al cas escatir els motius del que en podriem dir menor poder de

convocatoria de Garner respecte a d'altres poetes coetanis vius i morts. Se n'ha

parlat prou, d'altra banda. Val a dir, a mes, que la funcio i l'eficacia de totes

aquestes efemerides es redueix a recordar, periodicament, l'existencia d'un per-

sonatge sobre el qual encara no s'ha dit tot per6 es continua dient practicament el

mateix que se n'ha dit sempre. El cas que ens ocupa n'es un bon sfmptoma: en

general, allo que s'ha escrit especfficament motivat per la commemoracio es con-

vencional i de circumstancies. El lector no aconsegueix que l'abandoni gaire la

sensacio d'estar llegint, repetidament, llocs comuns ja improductius, topics histories

juntament amb topics que comencen a adquirir aquesta condicio precisament per

manifestar-se sempre com a resposta a aquells. Tanmateix, entremig d'un munt de

paper discret, hi ha algunes aportacions que, tot i set producte de l'oportunitat

del centenari, suggereixen noves perspectives de lectura o descobreixen dades i

textos inexplorats. I, fent el repits de les publications aparegudes darrerament sobre

Carrier, trobern, no pas lligats a aquella contingencia sing coincidint-hi casualment,

uns quants productes solids i de gruix que seran ja imprescindibles. Vegem, doncs,

en que ha canviat l'estat dels estudis sobre Josep Carner des del ja llunya febrer

del 1984.

Procedint amb un cert ordre, i abandonant ja la distincib entre les publications

commemoratives i les que no es deuen a cap motiu especial, parlem, en primer Doc,
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dels textos carnerians posers novament en circulaci6 o apareguts per primer cop
en llibre. AI cap de deu anys d'haver-se publicar el primer, ha aparegut el segon
volum dels Escrits inedits i dispersos de Josep Carner [42], a cure de Loreto
Busquets.' EI llibre complete el bloc de la poesia carneriana entre 1898 i 1903
contingut al primer volum amb un apendix que recull els poemes suprimits pet
la censure el 1974. Amb els mateixos criteris d'aleshores, s'hi publiquen tots els
textos en prosa signals per Carner a la premsa periodica durant els anys esmentats,
i tots aquells que, signals amb pseudonim, li poden ser atribu7ts amb fora garanties
de seguretat. L'exhaustivitat del buidatge i el criteri de respecte absolut a 1'origi-
nal que presideix la transcripcid fan encara mes valuosa la finalitat central d'un
llibre tom aquest: treure a la llum textos desconeguts o pot accessibles que illumi-
nen el perfode de formaci6 de Josep Carnet. Precisament per aixo no s'explica que
1'editora deixi de publicar la traduccio castellana, fete pel mateix Carner, d'una
prosa apareguda a La Veu de Catalunya el 1901 i a La Hormiga de Oro el 1903.
l;s estrany perque 1'interes de Loreto Busquets per aquests textos es, en primera
instancia, producte dels sous estudis sobre la creativitat lingiifstica de Carner, i
tambe perque, en canvi, en aquest mateix volum trobem una pea dramatics,
Trista (1901), i, dues-centes pagines mes enlla, Cuento de lobos (1903 ), que n'es la
versio castellana. i;s clar que Busquets informs que es una versio «lliure», pero
la giiestio de la literalitat i la llibertat ^s prou subjective per no convertir-la en
criteri per eliminar un text en un llibre confectioner, fora d'aixo, amb un gran
rigor. Pel que fa a la presentaci6 dels textos, cal recorrer al aPrefaci» del primer
volum on, a mes d'explicar el metode de recerca i atribuci6, i els criteris d'edicio,
Loreto Busquets en foie una descripcid forSa subsidiaria de la que dedicava a la
poesia. En publicar finalment la prosa, suposem que no ha volgut deixar els textos
desprotegits i ha insistit a remarcar-ne la importancia. Aixi, valora els articles,
contes i peces dramatiques en relacid amb el sou context; no sembla, pero, haver
tingut gaire en compte les aportacions dels darrers anys a 1'estudi del mon cultural
catala pels volts del tombant de segle, i aixo fa que en algun moment pequi
d'ingenuTtat i afirmi que la critics de Carnet es «desapassionada» ique es regeix
nomes per «I'exigencia del bon gust». Bona part del prolog es dedica, altrament,
a 1'analisi lingiifstica de la primera traduccio de Josep Carner (un acre de Les
fourberies de Scapin de Moliere), complement a la seva Aportacio lexica de Josep
Carner a la !longue literirria catalana, = primer estudi dels quo Busquets ha dedicat
a I'obra de Carner. La importancia de tenir finalment a les mans un material de
dificil acces -fora imprescindible era que la disseccio d'aquells anys esta arribant
a uns nivells de precisib considerables- i poder llegir les croniques de «Menandrus»
al butlletf Montserrat o les narrations coetanies a L'idili dels nyanyos passe, pero,
per davant d'altres considerations, tom era la de pensar si no hauria ester millor
prescindir d'una presentacid desigual i, en canvi, anotar generosament els textos.

Inaugurant coliecci6, el public catala t^ finalment a I'abast una edici6 solvent

1. Barcelona, Barcino («Publicacions de La Revista, 2a. serie», 45), 1984 [42].
2. Barcelona, Fundaci3 Salvador Vives i Casajuana, 1977.



d'un llibre mftic, com el qualifica amb encert Esther Centelles [43] al prbleg que

cncapsala la seva edicib d'Els fruits saborosos.' De les tres versions del llibre

s'agafa com a base is publicada el 1957 a Poesia, que s'ofereix al lector nua d'ano-

taci6 per no entrebancar-ne la lectura. El completfssim aparat de variants al final

satisfA -bb que el criteri no n'afavoreix gaire la visualitzacib- les exigencies d'una

edicib critic: amb totes les garanties, que tE en compte tamb^ ]es versions de

pcemes del llibre publicades abans del 1906. Com a torna , per cert molt gratificant,

el volum es clou amb un apendix que ens retorna un d'aquells textos carnerians

que complementen els que ja hi ha a 1'abast sobre la prbpia obra, la llengua

literaria i la voluntat de perfeccib: el prbleg a la segona edicib d'Els fruits sabo-

rosos (1928).
La claredat expositiva i el to didactic del prbleg d'Esther Centelles s'apliquen

amb eficacia a resseguir la histbria externs del llibre -i sixb vol dir, entre d'altres

coses, omplir de contingut la llegenda de 1'impacte dels Fruits-. En canvi, no s'ha

considerat oportu (i si ho diem aixi ^s perqu^ estem segurs que 1'autora ho podia

fer) donar algunes dades sobre la filiacio estetica del llibre com ara el pes que hi

pogueren tenir les lectures de poesia francesa d'escola. Aixb hauria contribuit a

situar Els fruits saborosos en un Ambit en el qual, potser, no haurien estat possi-

bles qualifications de «petulAncia» per a un poets de vint anys que gosa parIar

i opinar sobre les edats de la vida (quin poets adolescent s'eximeix de la culpa

de les veritats «absolutes»? ). En aquest mateix sentit, la lectura del llibre parteix

d'una premissa terra, perb tau massa en el mecanicisme: a partir de la finalitat

moralitzadora que es descobreix en la perspectiva de la veu del poets, s'extrema la

interpretaci5 ideolbgica dels poemes, constituits en manual de conducts segons uns

valors que, tal i com els exposa Esther Centelles, qualificariem molt mbs de menes-

trals que no pas de burgesos. En darrer terme, 1'observaci6 detallada que ells ma-

teixa fa dels procediments pels quals el poets dots les figures humanes d'aque-

lles actituds arquetipiques, mena a veure el petit mbn d'Els fruits saborosos tom

uns sinopsi no rant del pensament conservador tom d'una moral ^n el sentit

mes literal del terme- collectiva no exclusiva, en 1'obra carnerians, d'aquest llibre.

No podem evitar, d'altra Banda, un dubte: fins a quin punt ^s possible no tenir

en compte que entre 1'«Arcadia noucentistaH i la versi6 del 1957 hi ha d'haver

uns distancia? La distancia tecnica queda perfectament explicada en 1'anAlisi de

ies variants que, a partir d'alguns exemples significatius, fa 1'editora, perb hi ha

uns altra distancia: la que Carles Riba, en ressenyar la segona versiG del llibre,

havia definit tom «un canvi, dirfem, del gust de la felicitat en 1'home». Explorar

aquesta possibilitat podria enriquir la valoracib d'Els fruits saborosos i modificar

la tendencia, avalada per aquella condici6 mftica del llibre, a esquematitzar-ne la

lectura.
Aquesta replica no suposa, bbviament, la desestimacid de les primeres editions

carnerianes en benefici de I'estat darrer en qub el poets va voler fixar la poesia

escrita fins als primers anys cinquanta. Subscrivim, doncs, i de matiera absoluta,

les dues pagines amb quA tamb^ Esther Centelles [44] comenSa la presentaci6 de

3. Barcelona , Editions 62 (<L'Alzina», 1), 1984 [43 ].
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La paraula en el vent: ' cal restituir aquells llibres a un public interessat a llegir
Carner no unicament com a poeta intemporal. Aquesta reedici6, doncs, no mereix
m6s que elogis, com el criteri amb el qual ha estat feta (normalitzacib que segueix
la practicada per Carner a La intitil ofrena, on incorporava alguns poemes de La
paraula en el vent), altrament exigit per la collecci6 on apareix el llibre. Nom6s
una objeccib: la decisib de separar tipograficament les estrofes dels sonets 6s valida
per al model italic, peril destrueix el model angles si s'aplica segons el mateix
esquema. Una histilria textual sumaria del destf d'aquells poemes en la bibliografia
carneriana en completa la presentacib. Potser ara sera el moment de comprovar ally
que forca vegades s'havia insinuat : La paraula en el vent marcant un Carner ante-
rior i un de posterior, m6s greu i reflexiu. I potser, tamb6, a l'hipotetic public
ampli a qui va destinada aquesta edici6 li costara de reconeixer-hi un Carner massa
tdpicament llegit i utilitzat. Agraim-ho.

Reca una mica que 1'edici6 de La paraula en el vent no s'hagi fet precedir d'un
prdleg, peril tamb6 sap greu que una altra ocasi6 de la mateixa mena s'hagi, en
part, desaprofitat. Ens referim a El cor quiet, de 1925 [41], editat i presentat per
Llufs Calderer en una collecci6 de finalitats prou clarament didactiques.' La inade-
quaci6 f6ra el primer retret: l'objectiu basic --ajudar a Ilegir el llibre- 6s preterit
davant d'un bombardeig de dades innecessaries (bibliografiques i lingiifstiques,
sobretot). L'analisi del fibre redueix practicament la lectura a la parafrasi dels
poemes i no arriba ni a fer-ne la descripci6 (s'identifiquen, per exemple, temes amb
sections ); peril, en canvi, es fa una mena d'inventari de la versificaci6 o es parla,
a 1'apartat intitulat <Llengua», no pas del llibre sin6 de 1'actitud lingiiistica de
Carner abans, durant i despr6s d'El cor quiet . En definitiva, dirfem que Terror
basic de Calderer ha estat voler dir massa coses en un espai que no ho permetia,
ni pel nombre de pagines ni pel destinatari teoric al qual va adrecat.

Albert Manent duu ja una colla d'anys investigant sobre la figura de Josep
Carner. Fruit d'aquestes recerques ha anat exhumant de tant en tant textos cru-
cials que restaven fora de l'abast del public; 1'61tim estadi d'aquesta tasca merf-
tdria 6s una autentica llaminadura: els cinquanta-dos textos recollits al volum
Prosa d'exili (1939-1962) [45]' Malgrat els escrupols de 1'editor, que no descarta
noves troballes, ell mateix reconeix que, al present recull, <el nildul carneria hi
6s tot>>. I, si m6s no, d6na noticia d'un parell de textos perduts que no desespera
de trobar. Les cinc pagines escasses del prdleg situen i descriuen breument el
material insinuant-ne una interpretaci6 ideolagica, intentant determinar la posici6
polftica del poeta o, simplement, destacant la curiositat o la saviesa d'algun article.
La procedencia, 1'entitat i la funci6 dels textos de Prosa d'exili 6s diversa; del
discurs abrandat al prdleg de compromfs, de l'article de divulgaci6 a 1'esquelet d'un
edifici te6ric, del retrat literati a la prosa Ifrica, tot plegat ens retorna un Carner
desacostumat: l'idedleg, sobretot, que basteix verbalment un programa politic d'uni-
tat i bascula constantment entre el record i la profecia, i I'orador que sap graduar

4. Barcelona , Edicions 62 (.sL'Escorpf. Poesia>>, 86 ), 1984 [44].
5. Barcelona, Edicions 62 (<El Garbell>>, 14), 1984 [41].
6. Barcelona , Edicions 62 (<<L'Alzina>>, 3), 1985 [45].
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1'eficacia dels seus recursos perque coneix la transcendencia del seu paper. No es

pas gaire oport6 estendre's parlant d'unes pagines que el primer que provoquen

es respecte.

Val a dir que alguns eren prou coneguts: el prbleg a Llunyania (1952) o la

Represa de la Revista de Catalunya a Paris (1947). D'altres, pero, ho hauran de

set des d'ara, i 1'exemple que se'ns acut es Nobleza del soneto (1941), que, a part

de mostrar la gran cultura literaria de Garner, s'haura d 'afegir a la recta d'articles

i prolegs on exposa la seva teoria poetica, ja que conte algunes pagines sobre l'ori-

gen de la poesia, la seva relacio amb la musica i el valor de la poesia popular que

poden ajudar, entre d'altres cores, a precisar la relacio entre la poetica maraga-

lliana i la racionalitzacio que fa Garner dels mecanismes de creacio del poema.

Serveixi aquesta remarca com a mostra de l'interes i la importancia de Prosa d'exili,

que redueix una mica mes la quantitat de lletra de Josep Garner que ens queda

encara per llegir.

Pel que fa a les darreres aportacions sobre la figura i l'obra de Garner, ja

deiem abans que l'interes es molt desigual i que no hi ha, en general, novetats

gaire engrescadores. Al volum Escriptors i editors del Nou-cents [106] Albert

Manent aplega en un capitol quatre prolegs publicats entre 1966 i 1980 sobre

aspectes diversos de la personalitat del poets .7 Miquel Arimany dedica a Garner

un dels volums de la serie divulgativa sobre grans escriptors [92], que conte una

seleccio antologica, per forca molt breu, de l'obra de Garner i uns quants textos

critics, alguns no inedits, que hi serveixen de presentacio.' Josep Carner. Llengua,

prosa, poesia [93] recull les cinc conferencies amb que el mon academic va celebrar

el centenari.° Algunes revistes, per tiltim, van dedicar, parcialment, numeros espe-

cials a Garner amb el mateix motiu.10 Ordenant una mica aquest material i aquell,

espars, que no en forma part, i destacant-ne sobretot les novetats, consignem en

primer lloc el que fa referencia a aspectes biografics inedits: la correspondencia

entre Garner i Unamuno (1903-1916), breu i dc, no gaire interes, presentada per

Albert Manent i 1'article del mateix autor sobre les estades del poeta a Costa Rica

i Mexic." Un i altre, pero, s'adrecen sobretot al lector que desconcix la histbria

cultural catalana i que hi representa Josep Garner. Han aparegut tambe diversos arti-

cles d'abast generalitzador sobre diferents aspectes de l'obra de Garner. Sobre alguns

dells val la pena de cridar l'atencio: l'aspecte de l'actitud lingiiistica, tractat per

7. Prolegs a Josep Garner, Teoria de l'ham poetic (1970), La creacid d'Eva

(1980), Del prbxim Orient (1973) i El tomb de l'any (1966). Recollits a Escriptors

i editors del Nou-cents, Barcelona, Curial (<Biblioteca de Cultura catalana)>, 56),

1985, pp. 127-148 [106].
8. Josep Carner en els sews millors escrits, Barcelona, Arimany («Els Dies i els

Homes, 11), 1984 [92].
9. Barcelona, Empuries (<<Biblioteca Universal Emp6ries», 19), 1985 [93].

10. Serra d'Or, XXVI, 293 (febrer 1984); L'Aven4, segona epoca, 68 (febrer

1984); Faig, 23-24 (maig 1985); Cuadernos Hispanoamericanos, 412 (octubre 1984).

11. <<Josep Garner y Americas, Cuadernos Hispanoamericanos, 412 (octubre

1984), pp. 15-22; <<Cartas de Josep Garner a Miguel de Unamuno», ibid., pp. 47-54.
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Modest Prats," que acompleix exactament els propdsits que indica al comencament
i es, doncs, una glossa molt ben feta de textos en general coneguts , la majoria
anteriors al 1913 . La militancia de Garner en la batalla normista , la manera com
es planteja la creacio d'una llengua literaria i com salva 1'abisme entre teoria i
practica son els punts centrals d'aquest estudi.

Establir les perspectives des de les quals s'hauria de llegir i valorar l'obra
poetica de Josep Carner es un altre dels reptes a que s'enfronten historiadors i
critics. Enric Cassany, sense perdre de vista en cap moment la funcib divulgativa
del seu article," traca rapidament el context on es projecta el Garner poeta i 1'hi
situa tenint en compte tant la teoria poetica ( en relacib amb la creacio de la llengua
literaria) com la condicio de classica que adquireix la poesia d'un, com ell en
diu, «poeta fundacionala. La caracteritzaci6 sumaria de la trajectbria evolutiva de
Garner s'arrodoneix , finalment, en inferir -se de la seva poesia una concepcio del
mon: l'aquiescencia amb ]a realitat. Salvador Oliva " enfronta la historica lectura
desviada de Garner a la que proposa Joan Ferrate i que ja ha fet escola; acaba
pero, ben conscientment, parlant mes de teoria poetica que no de Garner. I Dolors
Oller,15 finalment, justifica la modernitat del poeta en relacib amb la producci6
poetica catalana dels primers anys del segle , i relaciona la seva actitud davant la
realitat i davant el poema amb les gran lfnies de la poesia moderna europea. Les
raons, pero , d'aquest gran salt que Garner representa s'hi expressen , en alguns
moments, amb una certa confusi6 ( l'anecdotica descripci6 dels poetes noucentistes,
per exemple, fa mes mal que be).

No es descobrir res dir que la prosa de Josep Garner, destinada sobretot a la
premsa, presenta problemes de situaci6, de valoraci6 i d'interpretaci6: respecte a
la totalitat de l'obra i respecte a les polemiques del moment cultural i literati en
el qual, almenys en bona part , aparegue . Enric Bou 1 ° obre nous camins de lectura
en relacionar aquells textos amb el contingut del concepte de poema en prosa (se-
guint una suggerencia de Carles Riba) i entenent -los, en darter terme, com una
ampliacio de la poesia -consideracio que permet , d'altra banda, fer el mateix camf
en sentit rovers-. Jordi Castellanos " s'enfronta amb el tema polemic de Garner i
la novella, i aporta dades i textos desconeguts per arribar a una conclusi6 que
modifica lleugerament la valoraci6 de 1'actitud carneriana en una giiestib tan con-
flictiva -encara ara-.

En un terreny tan desertic encara com es el de la lectura critica de llibres de
Josep Garner s'ha de destacar la publicaci6 de 1'estudi modelic de Llufs Cabre i

12. <<La gran virtut de la llengua », Josep Carner. Llengua, prosa , poesia, pp.
9-30 [93].

13. «La poesia de Josep Garner*, Josep Carner en els seus millors escrits,
pp. 23-37 [921.

14. <<Per a una millor lectura de la poesia de Josep Garner», L'Aveng, segona
epoca, 68 (febrer 1984), pp. 60-65.

15. <<Josep Garner: de la llei i de la gracia», Josep Carner . Llengua, prosa,
poesia, pp. 91-109 [93].

16. «Ironia i lirisme en la prosa de Josep Garner* , ibid ., pp. 63-89 [93].
17. <<Josep Garner i la literatura narrativa », ibid ., pp. 31-62 [93].
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Marcel Ortfn sobre El cor quiet [34].u Cenyit, per imperatius de collecci6, a unes

pautes d'estructura bastant rfgides, el llibre ofereix, a mes de les dades externes

imprescindibles -sempre, pero, en relaci6 amb El cor quiet- una lectura honesta

en el sentit ribia de 1'exercici de la crftica: la reconstrucci6 de 1'experiencia poetica

des de l'experiencia de la lectura, amb una hipotesi interpretativa que serveix de

pern. Un propbsit com aquest, reeixit, i el fet d'haver sabot cridar 1'atenci6 sobre

aspectes tecnics de la composici6 poetica de la manera mes valida en aquests casos,

es a dir en relacio amb la interpretacio, fan d'aquest estudi on guiatge per a la

lectura d'El cor quiet que respon plenament a les expectatives d'aquest tipus de

producte.
Una lectura de La paraula en el vent i quatre noves aproximacions a Nabi

completen aquest capitol. En el primer cas, Jaume Subirana i Oriol Izquierdo" fan

un esbos de l'estructura del fibre i en proposen, a partir d'aqui, una interpretacio

de conjunt que sembla prou encertada, a grans trets, pero que raons d'espai no

permeten perfilar. Pel que fa a Nabi, lbgicament l'obra de Garner que excita mes

els anims interpretatius dels estudiosos, no es pot dir que les darreres aportacions

canviIn gaire la perspectiva. L'ultima tendencia sembla que es aplicar, mes o menys

adequadament, els metodes de la critica mftica. Loreto Busquets Z0 fa una lectura

simbblica del poema a partir de la dialectica Iloc-cami, que li permet de relacio-

nar-lo amb l'experiencia de 1'exili. Mariangela Cerda Z' intenta, sense sortir-se'n,

explicar Nabi des d'una aproximacio mftico-antropolbgica a alguns dels motius

recurrents del poema. En on sentit totalment diferent, Particle d'Alfred Badia2Z es

una resposta a la lectura de Gabriel Ferrater (no aconsegueix de ser-ho tambc a

la lectura cristiana) des de la hipotesi de la intuIci6 teolbgica del poeta, que el

mantindria tan lluny del refus com de la confessionalitat. Tambe Salvador Oliva"

prep Ferrater com a punt de referencia, en aquest cas per expressar el desacord

partial respecte a la figura de Jonas. El desplegament del caracter del profeta,

centre de Particle, fa que l'<argument>> del poema n'acabi ocupant el Hoc prio-

ritari.

Finalment, voldrfem encara donar notfcia d'un article de Jaume Aulet sobre la

18. <<El cor quiet>>, de Josep Carner, Barcelona, Empuries (<<Les Naus d'Empu-

ries . Quaderns de Navegaci6u, 1), 1985 [34].

19. <La paraula en el vent : paraula contra el vent, Serra d'Or, XXVI, 293

(febrer 1984), pp. 11-13.
20. <Nabi, de Josep Garner, Faig, 23-24 (maig 1985), pp. 7-31. Publicat

tambe, en versi6 castellana , a Cuadernos Hispanoamericanos, 412 (octubre 1984),

pp. 22-46.
21. <<La trajectbria de Nabiu, Misc. Antoni M. Badia i Margarit, vol. I (Es-

tudis de Llengua i Literatura Catalanes, IX), Montserrat, Publications de l'Abadia,

1984, pp. 219-241.
22. <<Per a una interpretaci6 no apriorfstica de Nabi>>, Serra d'Or, XXVI, 293

(febrer 1984), pp. 40-43.
23. <<Aspectes tematics al Nabi de Josep Garner, Josep Carner. Llengua , prosa,

poesia, pp. 111-134.
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relacio del jove Garner amb ]a Lliga Espiritual de la Marc de Deu de Montserrat,'
que dona una mica mes de hum sobre els origens del poeta i sobre la gestacio d'un
grup de dirigents culturals; i d'un altre de Maria Manent que desvetlla parcialment
el proces de la composicio de Poesia i les vicissituds de la publicacio d'aquell volum
ara emblem atiC.21

No hem esgotat pas el material publicat darrerament sobre Josep Carner. Ens
hem limitat a destacar-ne allo que era menys de cireumstancies i tenia interes per
la novetat, per la claredat o per la perspicacia. 0, encara, perque era un simptoma
de ]'estat dels estudis carnerians. De tot plegat, no en sabriem treure altra conclusio
que la mes bbvia: som molt lluny de poder considerar Josep Garner un objecte
d'estudi amb el gruix d'investigacions i assaigs que realment li pertoquen. Mes que
la reivindicacio convindria ara l'actitud que, d'alguna manera, comenca a fer-se pa-
tent en el resultat dels estudis que, lateralment o com a punt central, s'han dedicat
i s'estan dedicant als primers anys publics del poeta.

MARINA GUSTA

[48, 49] Dos Ilibres postums d'Antoni Comas.

La mort prematura d'Antoni Comas, 1'any 1981, va representar un cop doloros
pcr als qui ]'haviem tractat. Despres n'han aparegut uns quants Ilibres postums
(i encara hi ha inedit un estudi sobre la cultura catalana a I epoca del Barroc)
que ens Phan anat recordant. El temps passat des del funest desenllac, pero, ja
permet avui de fer una critica objectiva del seu treball investigador, critica que
s'ha de situar tan (luny del respecte esteril que se sol exigir per als morts com
dels elogis, amables o interessats , que s'acostuma a dedicar als vius.

Les circumstancies professionals en que es va trobar Antoni Comas el van con-
vertir en un estudios privilegiat de la literatura catalana . Collaborador del professor
Marti de Riquer, li fou encarregada la continuacio de ]a Historia de la literatura
catalana que aquest havia iniciat; Comas, pero, nomes va poder redactar-ne el
volurn quart, publicat uns anys despres d'obtenir la catedra de literatura catalana.
Des d'aquell moment el Ilibre del malaguanyat professor quedava com una referen-
cia ineludible per als futurs historiadors de la nostra literatura, i s'obrien unes
expectatives que malauradament van quedar frustrades.

Ara, la lectura de dos llibres postums d'Antoni Comas, els Estudis de literatura
catalana (segles XVI-XVIf)' i Mirador,' dona una excellent oportunitat per enfron-
tar-nos als tres vessants de la seva produccio escrita : la historia Iiteraria , la filologia

24. uJosep Garner i la Lliga Espiritual de ]a Mare de Deu de Montserrat
(1899-1906). Una primera aproximacio, Faig, 23-24 (maig 1985), pp. 57-73.

25. <<El volum Poesia, primer de les obres completes», L'Aven(., segona epoca,
68 (febrer 1984), pp. 52-53.

1. Antoni Comas, Estudis de literatura catalana (segles XVI-XVIII), Barcelona,
Curial - Universitat, Dept. Filologia Catalana (uBiblioteca Torres Amat», 13),
1985 [48].

2. Antoni Comas, Mirador. Estudis sobre literatura i historia dels Paisos Cata-
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(o edici6 de textos antics ) i la crftica . Mes exactament , permeten de descobrir un

cert desfasament entre l'autoritat que Comas havia assolit i els resultats del seu

treball investigador . Sigui com sigui, convencut que el camp on podien fer-se mes

descobriments era el dels precedents de la Renaixenca , i enlluernat , em sembla, per

1'existencia , ca i Ila, de reivindicacions regionalistes o de consideracions vagament

catalanistes entre els autors del Set-cents , es va dedicar a aprofundir en I'estudi del

segle XVIII.

Fruit d'aixo va set el volum IV de la Histbria ... ( originariament intitulat, mes

propiament , L'activitat literario -cultural dels Paisos Catalans durant el segle XVIII),

encertadament ressenyat fa temps per Antoni-Lluc Ferrer' Tot i la innegable im-

portancia que cal atorgar- li, el llibre ja revelava el que s6n algunes de les caracte-

rfstiques principals, a parer meu , del treball erudit de Comas : per una banda,

l'acumulaci6 de dades poc conegudes ( de vegades , fruit d'investigacions de primera

ma); per 1'altra , una certa falta del do de la sfntesi , que li impedia interpretar de

manera innovadora les dades que descobria , com tambe una certa dificultat per

destriar allo que era important d'allo que no n'era tant.' Per aixo d6na mes impor-

tancia a Finestres que a Maians , per exemple , i (tot i que to en compte autors que

mai no escriviren en catala, com Capmany ) oblida tractar de tot un Joan Andres.

Aquestes caracterfstiques constitueixen tambe les qualitats i cis defectes dels

Estudis de literatura catalana que he esmentat abans . Cal advertir que es tracta

d'un volum d 'homenatge ( a cura d'August Bover i Montserrat de Ciurana) que

1'autor no havia preparat personalment . El llibre s'obre amb un portic de qui fou

el seu mestre , Marti de Riquer, seguit d'unes <<Notes autobiografiques>> que havien

servit de proleg d ' un parell de llibres d'autors mataronins , la qual cosa li permet

de adescabdellar una serie de records, d'iniciar -com si diguessim- unes memo-

ries personals >>. A continuaci6 es reprodueixen els articles erudits de Comas ( inclos

un breu llibre ) que representen , prescindint del volum IV de la Histbria ..., el con-

junt del treball investigador en el terreny en que Comas s'especialitza : el de l'ano-

menada «Decadencia>> de la literatura catalana.
>;s revelador , amb tot, que la major part del llibre tracti de la literatura del

segle xviii . D'epoques anteriors, nomes hi ha un estudi ( amb massa topics) sobre

la «Problematica de la "Decadencia"», la uIntroducci6 a la poesia de Joan Pujol>>

i el discurs a ]'Academia de Bones Lletres ( que ja no pogue pronunciar) sobre

«Un escriptor mfstic (...) del segle XVII ». De tots tres en parlare mes avail. Amb

Tans, Montserrat , Publications de 1'Abadia (<<Biblioteca Serra d'Or», 49), 1985,
204 pp. [49].

3. Antoni Comas, Histbria de la literatura catalana, IV, Esplugues de Llobre-
gat, Ariel, 1972', 862 pp. La ressenya a que alludia es: Antoni-Lluc Ferrer, <<Consi-
deracions sobre la historia de la literatura setcentista >>, Els Marges, 2 (setembre
1974), pp. 89-95.

4. Per tot el que he anat dient, es clar que no comparteixo les valoracions de
la Ilarga ressenya de Josep Maria Balcells <<Joan Maragall, llegit per Antoni Comas,
Quadern de Cultura, 140 (Suplement en catala d'El Pais, 2-VI-1985), p. 3, on es
passa revista als tres ultims llibres de Comas.
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molt d'encert, en canvi, no s'hi ha inclas el llibret La decad6ncia,' que en realitat
es una traducci6 feta per altri d'un original en castella mes extens (cosa que n'ex-
plica els errors i fins les faltes gramaticals i ortografiques). El volum es clou amb
una 6til bibliografia d'Antoni Comas, a cura d'Immaculada Baldocchi i Montserrat
de Ciurana.

No podern saber si Comas hauria revisat els textos aplegats aquf. Sf que ens
consta, perb, que una publicaci6 d'aquestes caracteristiques s'hauria acabat editant,
perque ell mateix revelava la intencio de fer-ho en el prbleg a Mirador. En tot cas,
alguns dels articles reunits ja eren veils en publicar-se per primer cop. El treball
que encapcala els Estudis de literatura catalana, sobre la «Problematica de la "De-
cadencia"s, ni tan sols defensa o posa el terme en g6esti6, malgrat que des de fa
anys ve essent denunciat pels estudiosos. Es un treball sense notes , i hauria estat
m6s adequat considerar-lo de divulgaci6, tot i el marc on s'havia publicat tiltimament.
En realitat, el mateix Comas Phi considerava: Particle es sensiblement el mateix que
un que s'aplega a Mirador, amb alguns afegits (noves dades sobre la giiesti6) i
supressions (la major part de les referencies a la impremta, que eren la justificaci6
del text primitiu, publicat a El Correo Catalan: vegeu infra).

Mes interes to 1'estudi sobre Joan Pujol, poets mataronf que Comas tenia el
projecte d'editar per encarrec de la Caixa d'Estalvis de Mataro, i que malauradament
no fou acabat. Amb tot, 1'estudi mes valuos es el que dedica a fra Antoni de Sant
Maties, el mfstic siscentista que escrivia a principis del segle xviI i que ja havia
interessat Comas en redactar el volum IV de la Histbria... rants cops esmentada
(n'hi parlava amb un cert detail, excepcionalment, malgrat que cronologicament no
li corresponia de fer-ho) i del qual llavors tenia «molt poques dades>>. El treball
era consegiiencia tant del seu interes per la mfstica en general (ell mateix havia
fet forca edicions d'obres de santa Teresa) com de les investigacions sobre el se-
gle xviii, perque el text del frare mfstic fou descobert en <<escorcollar els Eons
manuscrits de la Biblioteca Universitaria (...) per tai de confeccionar el volum IV
de la Histbria de la literatura catalana>>. Deia que es l'estudi m6s valu6s perque
tractava d'un personatge practicament desconegut i perque fins ara ben pocs inves-
tigadors s'han dedicat a estudiar la literatura religiosa del segle xvii en catala.

Els dos estudis segiients, <<Les excellencies de la llengua catalana» i <<La cons-
ciencia historico-polftica en els poetes catalans del segle xvttt >>, son, de fet, dos
tasts del material acumulat per al volum IV de la Histbria..., amb un to mes aviat
divulgatiu i sense notes, en el primer cas, o amb les mfnimes imprescindibles, en
el segon. L'article que segueix es molt poc posterior al volum IV de ]a Histbria...,
on se n'anunciava la prdxima publicacio: es tracts de 1'edici6 d'una traducci6 en vers
d'Agustf Eura. El fet que no sigui una edici6 crftica fa diffcil valorar l'encert de
la transcripci6.

Tambe son edicions de textos setcentistes els dos ultims treballs del volum: una
<<Pastoril>> rossellonesa, que Comas deixa inacabada (i que ha estat posada a punt
definitivament per Joaquim Vila i Folch) i un discurs sobre la llengua catalana

5. Antoni Comas, La decadencia, Barcelona , Dopesa («Coneixer Catalunya>>,
sense numero ), 1978, 96 pp.
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d'Antoni Frai,cesc de Tudo. Del primer he de dir que, malgrat algun lapsus calami

(com citar en la introduccio els versos 596-597 dient que es tracta dels 691-692),

Vila millora almenys en un punt el text de Comas (accentuant el nom Focas, tal

com exigeix la metrica, tot i que oblida de fer-ho en les acotacions) i no veig per

que no ha rectificat 1'anomalia que ell mateix fa observar dient que de vegades

Comas dona solucions catalanes a constructions franceses: "Vos debeu me guiar"

[es converteix en] "Vos debeu-me guiar"» (on, per,cert, hauria estat millor parlar

de «solucions del catala central a constructions rosselloneses»).

De l'altre article em sembla que se n'hauria pogut treure mes suc. 1;s fruit de

la consulta dels fons de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, i prova l'interes

que tingue sempre Comas pels textos apologetics i reivindicatius del catala en el

segle xvtri. La introduccio a aquest text, prou interessant, come moltes refle-

xions que valdria la pena aprofundir i contrastar. L'actitud dels illustrats davant

la llengua catalana ha estat analitzada de passada en diversos flocs, pero no hi ha

encara el treball de sfntesi que ens faci veure quines actituds s'arrengleren amb

quines altres, o quin paper juguen realment els homes que podien ser mes influents

(Maians, Climent, Caresmar, Andres, Capmany). La decada dels anys 90 del se-

gle xviii, per altra banda, veu un interes renovat de la Reial Academia de Bones

Lletres per la llengua catalana. Quina explicacio to aixo? No se si es poden treure

conclusions del fet que, l'any segiient del discurs de Tudo, Gabriel Casanova pro-

nuncies en identica ocasio una Oraci6 sobre el mateix tema: l'aportacio de l'Aca-

demia a la literatura catalana espera encara un estudi definitiu.

El segon llibre, Mirador, es un recull de treballs dispersos, en general breus, de

caracter divulgatiu i colleccionats personalment per Comas. Aquf si que es legitim

de preguntar-nos, doncs, per que l'autor ha volgut mantenir la vigencia de textos

que no tenen mes sentit que l'oportunitat de la ressenya periodistica (ell mateix

reconeix que el valor dels textos aplegats, <<pel que respecta a la qualitat<, es

<<variable») i, el que es mes greu, d'observacions critiques superades per aportacions

posteriors d'altres estudiosos. L'autor insisteix a publicar, per exemple, judicis ne-

gatius sobre la bondat de Les corrections de Carner en el llibre Poesia de 1957

(pp. 127 i 131) despres de Particle de Joan Ferrate a Els Marges.< El fibre nomes

respon, em sembla, al desig d'aprofitar els compromisos ocasionals del publicista

per aparentar la dedicacio als mes diversos camps de la Literatura catalana. Per aixo

reuneix i refon breus articles, ressenyes i notes amb els minims canvis -eliminant

referencies massa especffiques o polint 1'estil-, pero sense atenyer el grau d'interes

i d'autoexigencia dels Assaigs sobre literatura catalana ' que li serveixen explfcita-

ment de model: els articles d'ara -diu- <venen a esser una continuacio dels

6. Joan Ferrate <<Poesia, de Josep Carner: Ressenya i vindicacio», Els Marges, 8

(setembre 1976 [1977]), pp. 15-32.
7. Antoni Comas, Assaigs sobre literatura catalana, Barcelona, Taber (<Centpeus.

Peu>>, 3), 1968, 366 pp. Amb tot, no creguem que Mirador aplega totes les notes

i ressenyes de tema catala que Comas escrivf a la premsa periodica; en tot cas,

n'hi he trobat a faltar una, almenys, que hi encaixava perfectament: <<EL Neoclas-

sicisme. tin capitol que ens manta> , Avui, 9, (2-V-1976), p. 24.
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[58] DUARTE I MONTSERRAT, CaIles, Alex ALSINA I KEITH, Gramdtica historica

del catala, I.

Sota aquest tftol, i en aquest primer volum, C. Duarte i A. Alsina han posat

a disposicio del lector una primera part d'un manual de gramatica historica del

catala amb formulations generatives. El volum en giiestio consta de dues parts

netament diferenciades: la primera, sobre l'origen i la formaci6 del catala; la

segona, sobre la fonetica i la fonologia historiques de la llengua. La primera part

es molt breu -un cinque del conjunt, aproximadament-. Va introduida per un

apartat sobre limits i divisio dialectal, i la constitueixen propiament tres apartats

mes: un sobre el catala com a llengua romanica, un altre sobre la formacio del

catala i encara un altre sobre l'origen de la divisio oriental-occidental. En conjunt,

i Ilevat de la inclusio d'algunes considerations sobre el contacte entre llengiies,

aquesta primera part no conte elements innovadors respecte a obres anteriors. Es

tracta, de fet, d'un resum ordenat de treballs preexistents, amb algun ingredient

addicional -que Deu n'hi do- d'ombres de dubte, unes vegades, o d'indicis de

reflexio critica, unes altres. Tant per l'atencio que s'hi dedica com per la manta

d'originalitat que conte, aquesta part -digna, dins els limits assenyalats- no

sembla que requcreixi cap consideracio especial.

La segona part cobreix els quatre cinquens restants del conjunt; es a dir, la

practica totalitat del llibre. Consisteix en un estudi de la fonologia i de la fonetica

historiques del catala, que presents la novetat, en relacio amb treballs anteriors de

la mateixa mena, d'expressar els fenomens de canvi linguistic amb mecanismes

de formulacio explicita com ho son les regles fonologiques de tall generatiu. Els

canvis linguistics adoptats com a base de la formalitzaci6 son, sense modifications

importants, els suggerits per les gramatiques historiques existents del catala, amb

options dels autors -generalment raonables- en els casos en que lee solutions

proposades son alternatives.

La introduccio de regles fonologiques de tipus generatiu en la gramatica histo-

rica del catala suposa, per part dels autors, situar-se en una linia d'investigacio

relativament recent que to com a objectius immediats -i no pas units- de donar

claredat i sistematitzacio -rellevancia, en definitiva- als fenomens linguistics de

naturalesa historica. El primer d'aquests objectius -el que fa referencia a la cla-

redat- s'obte de forma gairebe automatica amb una formalitzaci6 adequada dels

processos de canvi linguistic. El segon -el que fa referencia a la sistematitzacio-

es, per contra, mes diffcil d'atenyer, i abastar-lo exigeix prendre en consideracio

determinate requeriments que sovint se solen obviar, i afinar mes 1'instrumental

teoric, que no pot set de cap manera un met talc del que s'usa en treballs de

naturalesa descriptiva. Pel que fa als requeriments esmentats, es fonamental d'en-

tendre -i de tractar- la gramatica historica d'una llengua com una segiiencia

d'estrats, en que cadascun constitueix un autentic sistema . El canvi linguistic repre-

senta, en aquest mart, la conversio partial d'un sistema en un altre sistema- mes

que la conversio alllada d'un element en un altre element-. Pel que fa a l'afina-

ment dels instruments teorics, i per no caure en una formalitzacio mecanica de

valor escas, es indispensable, entre altres coses , de determinar amb precisio quin
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es el tipus d'unitats foniques sobre les quals s'apliquen les regles fonologiques i
quin es el valor de les unitats derivades en el mart del sistema resultant. L'esque-
ma de les regles fonologiques de caracter descriptiu, representaci6 fonologica + regla
fonologica -* representaci6 fonetica, es, en concret, excessivament simple per donar
compte dell canvis linguistics, que permeten tambe esquemes tan inusuals en des-
cripcio lingufstica com els esquemes del tipus representaci6 fonologica,, + regla fo-
nologica --). representacio /onologicaB -en que A i B representen sistemes fonologics
diferents, corresponents a diferents moments de la llengua-.

Des del punt de vista d'aportar claredat als fenomens histories per mitja de
la formalitzacio, l'obra ressenyada constitueix, sense cap mena de dubte, una bona
aportacio a la bibliografia historica del catala. Les regles relacionades amb.l'accen-
tuacio, per exemple, constitueixen bones mostres de com es pot clarificar, per mitja
d'una anotacio encertada, fenomens altrament foscos i de presentacio dificil per
causa de la seva mateixa complexitat. La dificultat de lectura que presents la for-
malitzacio en aquesta obra es, certament, inquestionable. Es tracta, pero, d'una
dificultat intrfnseca al plantejament adoptat, que, de cap manera no es imputable
als autors. Els es imputable, en canvi, de no haver-se adonat que la formalitzacio
informa tota 1'obra, i que aquest fet en restringeix el nombre de lectors possibles.
l;s, en aquest sentit, un error lamentable de pretendre que qualsevol lector pot
treure profit del treball segueixi o no les formalitzacions que conte. El cert es
que a aquells que puguin seguir-les no els sabra greu l'esforc esmercat; la resta,
en canvi, en traura moltes inconnexions i pots beneficis.

Des del punt de vista d'aportar sistematitzacio als fenomens histories, per contra,
el balanc de l'obra ressenyada es molt menys positiu. Els autors reconeixen d'en-
trada que seria mes adequat d'entendre la gramatica historica com ]a suma de les
gramatiques que historicament han configurat internament la llengua. Amb tot, i
davant la dificultat que aquesta tasca suposa, prenen la decisio de limitar el treball
als processor histories, «que canvien una forma A en una forma a sense tenir en
compte les repercussions que podrien tenir en la gramatica sincronica del moments.
Es tracta, certament, d'un plantejament possible; en adoptar-lo, pero, cal adonar-se
de fins a quin punt es limiten les possibilitats de sistematitzar formalment els
fenomens histories. L'us de conceptes fonamentals en fonologia com ara els de
fonema, allofon i fon -o so linguistic- perden tot el seu valor al marge dels
sistemes linguistics. Sense cap referencia a un sistema determinat, en efecte, no es
pot determinar de cap manera si un element concret es pot o no predir en aquest
sistema, i doncs si se'n pot considerar o no un fonema. D'altra banda, desprovelts
del seu valor teoric usual, els conceptes de fonema i de fon queden trivialitzats, i
esdevenen poc menys que el punt de partida i el punt d'arribada dels processes
de canvi historic respectivament.

Una gramatica historica absent de trivialitat des d'un punt de vista sistematic
hauria de partir, doncs, de la descripcio previa d'estrats linguistics histories. Els
canvis linguistics, aleshores, donarien compte del pas d'un estrat a l'altre. Dins
aquest esquema, el punt de partida hauria de ser sempre un element sistematic
de ]a llengua en un estrat determinat; el punt d'arribada, en canvi, tant podria
set un element sistematic com un element no sistematic de 1'estrat segiient -segons,
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naturalment, les caracterfstiques propies d'aquest estrat-. Els resultats, en l'aplicacio

de procediments d'aquestes caracterfstiques, serien molt diferents dels que s'obtenen

altrament. En l'obra ressenyada, concretament, situada molt lluny encara d'aquesta

posici6, no s'acaba de saber, en moltes ocasions, que es que. I no podria pas ser

d'altra manera. No es gens sorprenent, en aquest sentit, que no s'acabi de saber

si els resultats de 1'abaixament de les vocals laxes son o no s6n fonemes en el

sistema resultant. Com tampoc no es estrany de trobar regles en que un element

suposadament fonologic s'inhibeixi del canvi en un context merament fonetic -re-

gla xivb-, i encara casos en que la regla opera sobre meres unitats fonetiques per

produir no se sap que -regla 9, regla 25, i moltes altres- . No son, en conjunt,

perb, limitacions dels autors: son exponents clars del sostre teoric amb que es

troba 1'esquema de treball emprat, que no es gaire diferent, d'altra banda, del que

sovint s'ha posat en joc en obres mes pretensioses.

L'obra ressenyada constitueix, doncs, una aportacio interessant a la gramatica

historica catalana, sobre la qual projecta claredat -en sentit conceptual, almenys-

amb 1'6s de mecanismes formals. Des d'un angle teoric, no presenta cap novetat

digna de menci6. La segona part constitueix un cos de lectura diffcil, tot i ser,

des del principi fins al final, una obra extraordinariament ben escrita, en que do-

mina 1'tis precis i elegant de la llengua. Malgrat les limitations que conte -algunes

propies, perb la majoria heretades-, es una obra de lectura recomanable a tots

aquells interessats per la gramatica historica en particular i per la gramatica en

general.
Una lamentacio final relacionada amb el tftol. En vista del fet que per «gramatica

historica» se sol entendre la tradicional, la de sempre, sense additius de tipus for-

mal, hauria estat raonable per part dels autors de completar el tftol general, d'orien-

taci6 comercial, amb un subtftol complementari, d'orientaci6 informativa. El resultat

hauria estat, possiblement, una portada mes equilibrada entre els interessos edito-

rials -que sovint s'imposen al bon criteri de 1'autor- i els interessos de 1'eventual

adquiridor.
JOAQUIM VIAPLANA

[ 60] DURAN , Eulalia, Lluis Ponc d 'Icart i el <<Llibre de les grandeses de Tarragona».

Tenint molt en compte el panorama no gaire gald6s del nostre segle xvi, cal

agrair a Eulalia Duran aquesta edicio , crftica, d'un text catala cinccentista fins

ara inedit . Un text del qual el seu autor, I'erudit i jutge general de les apellacions

de la Ciutat i Camp de Tarragona , Llufs Pons d'Icart ` ( Tarragona , 1518 /1520-1578),

havia fet una traduccio castellana que hom va imprimir a Lleida el 1572. A Llei-

1. No se per que Duran , trencant una tradicio tarragonina que arrenca del

mateix autor del Llibre de les grandeses , ha <<normalitzat>> els cognoms del nostre

historiador . Aixb causara mes d'un desgavell en els catalegs d'autors de les biblio-

teques que tambe posseeixen editions anteriors de l'esmentat Llibre o altres obres

de Pons d ' Icart.
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da, perquc a Tarragona no hi havia aleshores impremta i perqu2 1'autor era mig
parent i molt amic del bisbe de la didcesi ilerdense, l'humanista Antoni Agustin i
Albanell, el probable inductor de 1'esmentada versi6 castellana, com sospita, ben
plausiblement, Eulalia Duran. Les raons donades per Pons d'Icart per tal de jus-
tificar el canvi de llengua s6n unes raons descaradament al servei dels interessos
politics del moment i tambe als no menys poderosos interessos editorials.' En
efecte, en el pr6leg diu Pons d'Icart: <<Este libro avfa yo compuesto (...) en mi
lengua natural catalana, porque hombres, mugeres y mochachos que supiesen leer,
gozasen y pudiesen dar raz6n de las grandezas y cosas memorables de la (...) ciudad
de Tarragona. Pero conociendo despues el agravio que hacfa a la dicha ciudad,
que para sola Cataluna mi libro fuese hecho, pues se podia hallar forma que en
otros rcynos se viesen , publicasen y entendiesen las cosas de que trata, pues es
raz6n que llegue el libro por todas las partes donde ha llegado la antigua fama de
la ciudad y le haga buen testigo y prueva bien. Viendo tambien yo que esto
no se podia hazer sin mucho trabajo de los lectores que no estan versados en la
dicha lengua catalana, pues es cosa mas dificultosa al italiano, al aleman, al vizcafno,
al frances, al castellano y a los de otras naciones y lenguas entender la catalana
que al catalan entender qualquier otra lengua y hablarla». <<Por estas causas me ha
parecido traduzirle en castellano (aunque yo en el este poco versado) no porque
tenga yo pot mejor lengua esta que la catalana, ni que otras, mas como sea natural
[la llengua castellana] del invictisimo rey Philipe, senor nuestto , esta mas usada
en todos reynos>>. Amb tot, no to la conscii ncia gaire tranquilla: preveu que en
voler afavorir els lectors no catalans <me pongo a peligro de set reprehendido y
mal notadou. I encara afegeix, unes ratlles mes avall, que «si me culpas porque
escrivo en lengua agena , eso quiero yo que me perdones, pues ni yo podia en
otra manera servirte ni pagar la obligation que tengo y devo a mi patria» (els
subratllats sbn meus).

El manuscrit original catala del Llibre de les grandeses de Tarragona, autdgraf
de l'autor -Duran ens ofereix diversos facsfmils de textos manuscrits per Pons
d'Icart-, junt amb 1'original castella que servi de base per a I'estampaci6 Heida-
tana i una serie de notes, aixf mateix de la ma de Pons, foren adquirits el 1936,
a preu de paper, pel vallenc Pau Mercade i Queralt, a qui va dedicada la present
edici6. Des d'aleshores i fins al 1976, els investigadors, no per culpa llur, n'havien
ignorat 1'existencia. Ara, un cop utilitzats i publicats per. Duran, s6n a 1'Arxiu
Historic de Valls.

Pons d'Icart exposa al seu Llibre de les grandeses la histOria de la ciutat de
Tarragona fins al segle xvt; fa una descripci6 molt acurada dels seus monuments
romans (els de la ciutat i els dels voltants de Tarragona) i, potser el que es mes
interessant, descriu la Tarragona que ell coneix, la dels seus dies. Fins i tot dbna,
en dos capitols, dades sobre els martirs i sants de la ciutat, comencant per sant
Fructubs, i d'altres sobre els uhbmens de lletres naturals de Tarragona y del que
an scrit», que constitueixen la <<primera bio-bibliografia d'escriptors tarragonins>>

2. Duran, d'aquest darter punt, n'addueix dos altres exemples mes de claudi-
caci6: s6n els de Pere Antoni Beuter i Marti de Viciana (p. 86).
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de que tenim notfcia, com assenyala Duran ( p. 63). D'entre els contemporanis de

Pons d ' Icart esmenta ('enigmatic Perot Roca , amercader , natural de Tarragona, lo

qual esta [pels anys 1560] en la ciutat de Valentia , qui scriu de totas maneras de

Iletras per excellentia , tambe a traduits de lengua toscana en castellana» obres

de Boccaccio (Corbaccio i Fiammetta) i Pietro Aretino (I Bette salmi di David, La

Umanita di Cristo i la Vita di Maria Vergine), traduccions que Pons d'Icart havia

vist, «ja que en fa una valoracio», pero que, com tambe diu Eulalia Duran, «fins

ara no han estat trobades ni localitzades » ( p. 64). Deixant aquest tipus de notfcies

a banda, l ' originalitat mes gran de 1'obra de Pons es <<Ia d'haver precisat el circuit

de la muralla romana tarragonina>> com posa en relleu Duran (p. 54). Cal dir encara

que la redaccio catalana, com ha comprovat amb detail Duran , « aporta moltes mes

precisions que no la versio castellana » (p. 55).
Ultra el Llibre de les grandeses , 1'obra cabdal del jutge tarragoni , la traduccio

castellana de la qual fou impresa diverses vegades (1572, 1883 i 1980), Pons

d'Icart deixa inedit un arxiepiscopologi de l'Esglesia metropolitana , escrit tambe

en catala ( editat per primer cop el 1954 ); i, en llati, un Ilibre dels epigrames de

Tarragona ( encara inedit ) i un altre on aplega els prenoms , noms i cognoms dels

magistrats romans, del qual nomes ens ha arribat , entre els papers vallencs, un

fragment i algunes anotacions soltes.

La present edicio del Llibre de les grandeses de Tarragona es feta d'acord amb

les normes habituals .' No caldria dir que es una edicio excellent . La transcripcio

del text cinccentista ocupa les pagines 91-261 . En nota son assenyalats sempre els

afegitons , supressions , aclariments , etc., del text castella respecte al catala, a mes

a mes de les abundoses notes critiques imprescindibles per fer comprensible tot el

text . Text que es precedit per un exhaustiu estudi introductori on son estudiats

els antecedents familiars i la vida de Lluis Pons d ' Icart ( pp. 9-20 ); tota la seva

produccio erudita ( pp. 20-50), amb una analisi especial del Llibre de les grandeses

de Tarragona ( pp. 50-79 ) que compren una patient investigacio de les fonts arqueo-

logiques, arxivistiques i sobretot bibliografiques utilitzades per Pons d' Icart per

a redactar el seu Ilibre. Un altre capitol, quart i darter, es dedicat per Duran a

presentar 1'obra del tarragoni en el mart de la historiografia (pp. 79-89).

Amb bon criteri, en apendix, Eulalia Duran publica un facsfmil de la portada

de 1883 -per que no la de ('edicio prfnceps ?- i els preliminary de 1'edici6

castellana del Llibre de les grandeses (pp. 264-276) que, obviament, manquen en

el text original ; el capitol dedicat als Escipions de la versio castellanitzada del

mateix Llibre de les grandeses (pp. 277-288), afegit per l'autor a la redaccio caste-

Ilana, i el fragment d'un esborrany en catala del Llibre dels epigrames de Tarragona

(pp. 289-290), conservat entre els papers vallencs . Dissortadament , l'edicio no duu

tin index onomastic.

Aquesta obra , si no es pas una peca eminent de la nostra historiografia , sf que es,

per contra , un element representatiu del Renaixement catala i un document lingiifs-

3. Tractant -se d'un text escrit a la ciutat de Tarragona i, a mes a mes, a la

segona meitat del segle xvi , les formes verbals « deien», <<feien >>, etc., no haurien

de dur la dieresi.
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tic d'indubtable interes. La Ilengua emprada, encara que sigui culta, es natural, es-
pontania, i moderna, sense concessions a cap retorica ampullosa. Pons d'Icart, com
indica Duran, ono era ni un literat ni un estilistas (p. 88). Per aixo, el Llibre de
les grandeses de Tarragona s'haura de tenir present en tot estudi linguistic del
segle xvi catala.

AMADEU-J. SOBERANAS

[63] EIXIMENIS, Francesc, De Sant Miquel arcangel.

Aquesta publicacio del professor Curt Wittlin es formada per 1'edici6 de la
cinquena part del Libre dels angels, dedicada a 1'arcangel Miquel, precedida d'una
extensa introduccio i seguida d'un petit aparat critic, un index de fonts i temes
i un glossari. En el proleg Wittlin assenyala que aquesta obra fou escrita amb
l'objectiu de donar una base teorica al culte de l'angel custodi de ciutats i viles
que, des de finals del segle xiv, s'estava estenent per tota la Corona d'Arago. L'editor
veu en aquest llibre l'inici d'una nova etapa en la produccio literaria d'Eiximenis
que, seduit pels franciscans espirituals, cultiva una religiositat mes meditada i
fntima. Ja no cerca una llarga audiencia, es preocupa especialment pels temes de
la mort, el mes enlla, els angels... i prefereix d'escriure en llatf. Aquesta suggestiva
hipotesi nomes podra set verificada quan disposarem d'edicions modernes i critiques
de totes les obres d'Eiximenis. Tanmateix la lectura de De Sant Miquel arcangel per-
met de suposar que no es gens desencertada. La prosa es mes culta i continguda
que en els anteriors Ilibres d'Eiximenis. No s'hi utilitzen ni proverbis ni frases
fetes i els conies i faules manllevats del folklore i la literatura medievals son subs-
titults per histories procedents de reculls de Ilegendes i miracles o vides de sants.

En cl proleg tambe es fa un estudi de les fonts del Libre dels angels que,
segons Wittlin, son algunes obres del Pseudo-Dionis (De divinis nominibus, De
angelica hierarchia) acompanyades dels comentaris que hi varen fer autors com
ara I-lug de Sant Victor. Cal dir que, pel que fa a aquests comentaristes, I'autor
de l'Expositio citada per Wittlin es Joan Escot Erigena -autor d'una important
traduccio llatina de les obres del Pseudo-Dionis- i no pas Duns Escot (p. 15).
L'editor torna a parlar del costum d'Eiximenis de fer citations de segona i fins i
tot tercera ma. Trobem a faltar en el proleg una confrontacio entre les fonts i el
text destillat per Eiximenis, ja que pot donar moltes Jades de primera ma sobre
1'estil, la manera de treballar i d'organitzar cis Ilibres que tenia l'escriptor francisca.

La lectura de De Sant Miquel arcangel palesa de bell nou l'habilitat d'Eiximenis
per transformar el que podria haver estat un tractat abstracte en una obra d'amplia
difusio popular. El menoret gironi va farcir les planes dedicades a glossar les
funcions de l'arcangel Miquel amb continues referencies a les virtuts i, sobretot,
als vicis dels seus contemporanis. Eiximenis tan aviat presenta I'arcangel com a
model de conducta per als seus lectors, com aprofita l'avinentesa per lamentar
la corrupcio dels costums contemporanis o per fer una critica contra els abusos de
poder dels curials. Aquest vessant de critica social connecta amb la inclinacio que
Eiximenis sentia pets torrents profetics propis dels franciscans exaltats, inclinacio
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especialment posada en relleu en els capitols 38 i 40-43, on el menoret gironf

anuncia un seguit de catastrofes i la reforma del mon per <<novell papa>> (p. 119), a

mes de manifestar <<que ja s'acosta la fi del mon» (p. 123).

L'edici6 del text es feta a partir del manuscrit 4030 de la Biblioteca Nacional

de Madrid, copiat, segons Wittlin, sobre l'esborrany autograf de 1'autor l'any 1398,

bo i tenint en compte les llicons del manuscrit 73 de la mateixa biblioteca i de

gairebe totes les altres copies. Cal dir que en el cataleg de manuscrits del Libre

dels angels presentat per Wittlin no apareix el manuscrit 0/d/14 de l'Arxiu de

la Catedral de Girona, escrit a la primera meitat del segle xv. Pei que fa a 1'edici6

del text en concret hi ha alguns petits details que ens sembla que caldria esmenar

en futures editions. Els preterits imperfets del tipus nfeyaa, ove'9a» s'haurien d'haver

escrit sense dieresi, es a dir amb I'accent desplacat a la vocal anterior, corn ja van

fer els editors de Lo libre de les doves i de l'antologia de Lo Crestia. Estero con-

vencuts que fa mes sentit suprimir el signe d'interrogacio de l'oracio que analitza

el significat del nom de l'arcangel Miquel, «qui es interpretat quis ut Deus?, co es,

qui es axf corn a Deu?a (p. 42). Cal suprimir la interrogacio perque el sentit de la

frase es que «Nostre Senyor Deu 1'a fet tot divinala (p. 42), corn es llegeix a la lfnia

segbent. Quant al glossari cal dir que ens sembla que la interpretacio mes idonia

que es pot donar al mot «judiciariso es la d'astrolegs, i no pas la de jutges. Aques-

tes i d'altres possibles minucies no afecten gens el valor d'un volum que ens posa

a l'abast amb molta pulcritud una part important d'un dels llibres fins ara mes pot

coneguts de Francesc Eiximenis.
XAVIER RENEDO

[64] Epistolari de Jacint Verdaguer, VIII (1892-1894).

Poc abans de la mort de Josep M. de Casacuberta, comenca a distribuir-se el

volum vuite de l'epistolari de Jacint Verdaguer, transcrit i anotat per aquell bene-

merit editor i pel seu collaborador Joan Torrent i Fabregas. El text d'aquest volum

ha estat revisat per 1'erudit verdaguerista Josep M. Sola i Camps.

Aquest volum compren el perfode del gener de 1892 a I'agost de 1894, i ens

introdueix, amb molta documentacio inedita, a 1'epoca del drama verdagueria, tot i

que al volum precedent els lectors ja en trobavem uns primers indicis (per exem-

ple, la carta 795, del 19 de mare de 1890).

El volum conte 165 cartes, de les quals 131 son rigorosament inedites. Mes de

la meitat foren escrites per Verdaguer i adrecades, majoritariament, a familiars

(Narcis Verdaguer i Callis, mossen Joan Giiell), a amics fntims (el canonge Collell)

i a diferents personatges amb qui l'unia una estreta relacio (el marques de Comi-

Has, el pare Pinyol).
Val la pcna de destacar-ne dues, adrecades pel marques de Comillas a Verda-

guer (la 941 i la 944). La segona es especialment extensa i reveladora: el marques

hi expressa obertament la seva opinio, despres de consultar alguns eclesiastics, sobre

les creences del seu almoiner, que ell creu errors ahijos de una alucinacion produ-

cida pot los rigores de una vida austera y la debilidad consiguiente de una imagina-



Resscrycs 539

cion de suyo ardiente y exaltada pot un profundo sentimiento religiosos. I, ja
des de la Gleva -on el poeta viura reclos , contra la seva voluntat , prop de dos
anys-, Verdaguer s'adreca al marques en aquell to desafiador i sarcastic que usara
d'ara endavant repetidament i que trobarem sobretot als seus escrits En defensa
prbpia i a les amargues poesies de Flors del Calvari (carta 955).

Moltes cartes verdaguerianes d'aquesta epoca estan impregnades d'una mal dis-
simulada mordacitat , com ho palesa una resposta a Torras i Bages de finals d'agost
de 1893 (carta 969). Cal remarcar encara, per la seva importancia, la carta del bisbe
Morgades a Verdaguer, del 6 de mare de 1894 (carta 1015), que aquest presentara
mes endavant com la prova decisiva de les intentions episcopals de recloure'l a la
casa -asil de capellans, do Vic. En la resposta de Verdaguer es pot veure traspuar,
sota enganyoses formules de submissio, una ironic refinada ( carta 1016).

Som, doncs , a] primer acte del drama personal de Verdaguer . En aquestes cartes
el poeta se'ns mostra obsedit per la pobresa evangelica , enfervorit per deries mis-
tiques que li entelen la visio de la realitat, i, sobretot, convencut d'obrar sempre
d'acord amb la voluntat divina. Allunyat straidorament» del casal dels Comillas,
endeutat fins al coil , el pobre capella -poeta ofereix en aquests escrits una imatge
patetica , que ens mou mes a la compassio que no pas a la solidaritat.

Deicm que la majoria de les cartes que integren aquest volum son inedites. Cal
afegir que les publicades anteriorment -en Ilibres d'acces avui dificil- han estat
ordenades i curosament anotades pels seus editors . Aquests documents projccten
nova llum sabre una epoca encara fosca de la vida de Verdaguer, i cal confiar que
els propers volums no es faran esperar . Si mes no, aixf ho fa preveure el ritme
de publicacio, cada cop mes accelerat, dels darters volums. El fet que Casacuberta,
ocupat en altres tasques editorials, cerques la collaboracio de Joan Torrent i Fabre-
gas a partir del segon volum de 1'Epistolari fou una gran sort. Desaparegut el
mestre, sense poder veure aquesta obra ingent, la competencia del collaborador
i la seva gran experiencia en aquest tema ens asseguren que els volums que man-
quen seran editats i anotats amb el mateix rigor amb que han estat preparats els
anteriors.

NARCIS GAROLERA

[69] Miscelldnia Aramon i Serra, 4.

El quart i darter volum de la Miscellania Aramon i Serra, publicat cinc anys
mes tard que el primer (1979-1984), conte vint treballs vinculats -llevat d'un-
al man de la catalanfstica, aces que 1'homenatjat es i representa un dels estudiosos
d'aquest pals que mes ha ]luitat per la consolidacio de la llengua catalana en tots
els camps de la investigacio, i una bibliografia exhaustiva del filoleg a qui s'oferei-
xen aquests volums dels «Estudis Universitaris Catalans,>.

Fer una descripcio estricta d'aquests treballs evitaria compromisos, dissimularia
ignorancies i no caldria passar cap trangol. Pero, de fet, ben pot es podria afegir
al simple inventari de tots els articles. A mancra de guia, la taula de ]a plana 445
os prou explicita i no necessita cap afegito.



La miscellania conte, doncs, estudis que van des de l'edicio crftica d'una obra

literaria a temes d'histbria de la literatura, des de troballes de documents antics

en versio catalana a problemes d'histbria de la llengua relativament moderns, des de

treballs de linguistica histbrica fins a estudis mes o menys descriptius de la llengua

catalana. Es d'aquests darrers que intentare de fer un comentari amb una mica mes

de detail.
<<Aramon-arambnic: una regla fonologica catalana no descoberta fins ara>> de Joan

Mascaro, <<Les prepositions catalanes per i per a expressant la causa i la finalitat>>

de Ferran Palau i <<Determinant de 1'antecedent i tipus de clausula relativa: un

cas de seleccio sintactica en catala» de Joaquim Viaplana tenen en comu que 1'ob-

jecte d'aquests estudis es, en tots els casos, la llengua catalana des d'una perspectiva

sincrbnica. Ara be, els treballs de linguistica diacrbnica, corn <<Comentaris noun a

un mot velln de Francesc de B. Moll, no els deixern de banda perque no siguin

dignes de comentar, sing perque no podem fer altrament que remarcar l'erudicid

i la cura que hi ha esmercat el seu autor.

Una controversia que torna a apareixer en un d'aquests articles es la ja tan de-

batuda distincio entre gramatica i lingiistica o, mes ben dit, entre gramatics i lin-

giiistes. No cal dir que tothom que es vol preuar una mica en aquest pals ha de ser

lingiiista i s'anomena eufemfsticament gramatic -no es pot matar tot el que es

gras- aquell qui, intentant de fer aproximadament el mateix, ha exposat clarament

una intencionalitat descriptiva a l'hora d'estudiar un tema lingiifstic. I si aquest

propbsit es feu explicit en una epoca en que aixb no era pecat, aleshores hi ha

l'adjectiu tradicional que serveix per a formar el «gramatic tradicional» davant el

<dingiiista modern>>.'

No ens aturarem ara a especificar quines caracterfstiques i plantejaments ha de

tenir un treball per a ser modern o tradicional perque fora diffcil treure'n 1'entrellat,

perb el que si que es pot dir es que un bon gramatic es sempre un bon lingilista

perque son dues materies inseparables.

A <<Determinant de 1'antecedent i tipus de clausula relativa: un cas de seleccio

sintactica en catala>>, J. Viaplana proposa un estudi sobre la relacio que s'estableix

entre el determinant de 1'antecedent i la clausula relativa i intenta trobar una cor-

respondencia entre l'aparicio de frases relatives restrictives i no restrictives i el tipus

de sintagma nominal que fa d'antecedent.
De fet l'autor no diu pas que sigui el sintagma nominal sind el determinant el

que selecciona el tipus de frase relativa: <<Es un fet conegut que ]a bona formacid

d'una clausula relativa pot dependre de la classe de determinant que resulti selec-

cionat per a determinar el nom eix de l'oracio matriu>>.' Corn veiem, no queda gaire

clar qui selecciona que, perb crec que hauria de ser el tipus de SN que demanes

una classe o altra de relatives. En efecte, trets corn definit, especificat, unit, generic,

que atribueix al determinant, caldria atribuir-los al SN i, en qualsevol cas, caldria

1. «L'existencia de restrictions seleccionals entre determinants i clausules rela-

tives ha passat notablement desapercebuda per als gramatics tradicionals>> a «De-

terminant ...a, p. 373.
2. Ibid., p. 373.
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veure si aquesta subcategoritzacio seria 1'adequada per a donar compte de 1'apari-
cio de frases restrictives i no restrictives.

El treball de F. Palau, «Les preposicions catalanes per i per a expressant la
causa i la finalitat », ofereix un repss general a tot alto que pot anar introdutt per
aquestes preposicions, posant emfasi especialment en aquells casos en que comuna-
ment hi ha mes dubtes, es a dir, intentant donar uns criteris objectius que distin-
geixin els infinitius finals dels causals i dels causals i finals alhora. L'autor intents
desembolicar la trots separant la causa eficient de la causa final, pero, tot i 1'esfors
d'ordenaci6 i exhaustivitat, no arriba a trobar el desllorigador -de fer, es fa diffcil
la lectura i un es perd cercant les referencies de les frases i dels tipus de frases-
i ha d'admetre que «es for^os que hi hagi possibilitat de malentesos i casos de so-
lucio dificil». Per exemple, contar una historia per a dlvertir i contar una historia
per divertir s'escriuen diferent segons si historia « regeix» o no el sintagma preposi-
tional.

Davant les poques perspectives de millora, el consell de Coromines d'usar per
davant Inf., F. i Adv., que no obliga pero que estalvia reflexions laborioses, continua
essent el mes saludable. Per a 1'autor, aquest camf es massa simple perque «nomes
val per al catala oriental» i «una solucio realists ha d'inspirar-se en el catala occi-
dental: lea grafies per i per a han de correspondre a significants diferents»' La dia-
lectologia to molts feina a fer, pero mentrestant no arriba aquest estudi be haurem
d'escriute d'una manera o altta encara que sigui amb algun tripijoc.

Pero potser el treball mes interessant d'entre tots els publicats a la miscel-
lsnia es «Aramon-aramonic: una regla fonologica catalana no descoberta fins ara»
de J. Mascaro. El tftol, que pot interpretar-se tom una mena de parbdia subtil
d'aquell que Coromines publics a ER i que tambe se tits, posa de costar dues perso-
nalitats prou conegudes i serveix d'ham i esquer per al lector que cerca a 1'index
que li crida mes 1'atencio.

Una primers versid d'aquest estudi fou exposat en forma de comunicacio en uns
sessio de 1'IEC ja fa temps. Aquest es el problems de lea publications que tarden
rant a sortir: I'homenatge al senyor Aramon on s'anuncis la confeccio i publicaci5
d'aquesta miscellsnia es feu 1'any setanta-set; el primer volum aparegue mes d'un
any despres -logicament- i el darrer s'ha fer esperar tint anys mes.

La singularitat d'aquest treball resideix en I'estudi de lea alternances entre vocals
toniques del catala i, sobretot, a posar en relacio i formalitzar diversos fenomens.

En catala, els sufixos stons de derivacio fan desplasar 1'accent a la sfllaba imme-
diatament anterior i obren la vocal accentuada si es e o o; aixf tenim homeric, in-
troductori, modestia, Carboni, eteri, metddic, sulfuric, tsctil, etc. Aquest proces de
reaccentuacio i obertura vocslica to uns direccio determinada talment tom els canvis
histories, es a dir, lea vocals e, o s'obren despres de la reaccentuacio i no a 1'inreves
perque la vocal que ha estat reaccentuada no sempre era tancada : os-ossi.

Fabra ja va fer Horst la tendencia a 1'apariciti de vocals mitges obertes en els
mots cultes i, de fer, els sufixos stons de derivacio ho son. J. Mascaro, a mes de
delimitar aquest fenomen, relations la regla que obre lea vocals reaccentuades amb

3. «Les preposicions catalanes per i per a ...», p. 227.
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la de reduccio vocalica (alternanca entre vocals toniques i atones). Aixf tenim les

vocals mitges reaccentuades que s'obren i les desaccentuades que es tanquen, en ]a

primera fase de la neutralitzacio vocalica. Aquests dos fenomens queden expressats

en una cola regla que obre o tanca les vocals segons si ban estat previament reaccen-

tuades o desaccentuades.
Aquests tres articles do la miscellania son, evidentment, una part massa petita

per a poder fer-ne una valoracio global. Es sempre molt diffcil que un llibre d'aques-

tes caracterfstiques tingui un nivell homogeni, tanmateix la diversitat de materies

assegura l'interes de tota mena de public, linguistes i gramatics inclosos. Efectiva-

ment, s'hi pot triar i remenar, n'hi ha per a tots els gustos.

TERESA CABRE MONNE

[70] Miscellania Sanchis Guarner, 1 i 2.

Tres anys despres de la mort de Manuel Sanchis Guarner, la Universitat de Va-

lencia ha editat, coordinats per Emili Casanova, dos volums d'homenatge a l'insigne

professor i erudit. Per una serie de circumstancies prou conegudes, es tracta d'una

miscellania ben necessaria i emotiva, que es pot completar amb el volum biografic

d'Alfons Llorenc aparegut tambe l'any 1984.'

El primer volum reuneix les collaborations dedicades a temes de llengua, litera-

tura i historia cultural catalanes. El segon aplega la resta de treballs, de tematica

filologica mes diversa, amb predomini dels temes linguistics i literaris hispanics.

Malgrat les logiques i inevitables absencies en les commemorations d'aquest tipus,

el primer fet que destaca en la Miscellania Sanchis Guarner es justament 1'elevat

nombre de collaborations, especialment pel que fa al primer volum. Aixo es tradueix

en un conjunt ric i variat, en el qual dominen els estudis de care historic. Amb les

inevitables -tambe- variations en la qualitat i interes dels treballs, el cert es que

el to general es molt digne i el resultat final s'ha de qualificar sens dubte com a

positiu (sobretot, igualment, pel que fa al primer volum). El segon fet constatable

--i aquest ja, aparentment, mes evitable- es una presentacio material mes aviat

pobra i pot adequada. Sorpren, a primera vista, un format insolit (si no impropi)

en aquesta mena de genere tan conreat darrerament, i, mes endavant, una tipografia

descurada -especialment en la confeccio de grafics-, amb moltes errates, que a

vegades dificulta, en major o menor grau, la lectura d'algun article (per exemple

els de T. Gulsoy, X. Lamuela i sobretot el de J. Viaplana).

Encapcalen el primer volum la <Justificacio» de Joan Oleza (xi), la <Presen-

taciou d'Antoni Ferrando (xrtt-xtv) i una «Bibliografia de Manuel Sanchis Guarner»

confeccionada per Frederic V. Llopis Bauset (xv-xvttt). De gran interes resulta tot

el capitol seguent, que amb el titol d'<<Estudi bio-bibliogafic de Manuel Sanchis

1. Alfons Llorenc: Manuel Sanchis Guarner. Retrats d'una vida, Valencia, 1984.

Inelou, en la introduccio, «Manuel Sanchis Guarner en el meu record», per F. de B.

Moll, «Manuel Sanchis Guarner, un i vari>,, per A. M. Badia, i «Manuel Sanchis

Guarner: una villa al servei d'un poble>, per Antoni Ferrando.
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Guarner>> ( xrx-LxIII ) abraca, des de diferents angles, tots els aspectes de la figura
del mestre recordat .' A continuacio , s'apleguen en aquest primer volum seixanta-un
treballs relacionats amb la llengua , la literatura i la cultura catalanes . Els dedicats
directament als aspectes linguistics es poden ordenar , segons Ies diverses arees d'es-
tudi, de la seguent mancra . El capitol mes tractat al llarg del volum es el d'historia
de la llengua . Aixi, A. M. Badia repren un problema historic i gairebe etern ( i doncs,
actual ): << L'accio del substrat i la formacio de la llengua catalana » ( 9-15). L'autor
repassa 1'estat de la questio i analitza el concepte de substrat i la seva accio en el
cas especific del catala i en d'altres situacions paralleles, revitalitzant en part la
posicio que mantenia Sanchis Guarner en aquest tema . Pel que fa a l'estudi linguis-
tic de textos, Antoni Ferrando se centra en <<El Breviari d'Amor en llengua catala-
na» (109-116), Joseph Gulsoy analitza la finalitat i el contingut d'<<El Silabario de
vocablos lemosines o valencianos de Manuel Joaquim Sanelo> (159-165), i Amadeu-J.
Sobcranas i Germa Colon tracten d' <El Thesaurus Puerilis d'Onofre Pou> (357-
360). En <<Lexicografia i dialectalismes: a proposit del diccionari catala-llatf d'Antoni
Font (s. xvu)>> (381-390), Joan Veny porta a terme un estudi linguistic (amb espe-
cial atencio als dialectalismes ) del Fons verborum (1637) del jesuita Antoni Font,
una obra forca oblidada de la lexicografia catalana, i Joan Coromines aporta una
nota sobre <Altres fragments de poemes d'Eiximenis deixats en les scues obres en
prosa > ( 89-90). Dues personalitats molt diferents son recordades al llarg de les planes
d'aquest volum: la d'<<Agusti Rius (1837-1912), pedagog i gramatic>> (361-365), per
Benito del Rincon i Joan Sola, i la de <<Mossen Antoni M. Alcover i la llengua
literaria >> (213-224), per Josep Massot, en un article de gran interes en que s'analit-
zen amb deteniment les vicissitude d'una figura ben important i polemica . La histb-
ria de la linguistica queda representada per Particle de Ramon Cerda, un bon con-
junt de reflexions (que propiament hauria d'haver estat inclos en el segon volum,
pero ) titulat << Apuntaments epistemologies sobre la nocio de "llengua ": una nota
critica sobre els neogramatics i la primitiva fonetica experimental >> (73-80). Pel que
fa a la gramatica historica, Joan Bastardas dona < Ia totalitat de la documentacio»
reunida <<d ' un mot catala effiner i enigmatic >>: << Sobre el mot catala es "impedi-
ment">> ( 29-32 ). Tocant als aspectes diacronics en el camp fonic , resulten d 'especial
interes els treballs de Xavier Lamuela , <<L'evolucio dels sons representats per g, j
i tg en catala» (175-178), i d'Emili Casanova, <Grup fonetic debil i prestec: a pro-
posit del reflexos de -TICVM en catala» (65-72).' Amb abundant documentacio, Casa-

2. Componen aquesta part << Record del Mestre Manuel Sanchis Guarneri, per
Jaume Perez Muntaner (xxi-xxiv), <<Manuel Sanchis Guarner, professor, per
Rosanna Cantavella (xxv-xxvi), <Manuel Sanchis Guarner, historiador de la llen-
gua», per Antoni Ferrando (xxvu-xxxv), <<Manuel Sanchis Guarner, dialectoleg>>,
per Emili Casanova (xxxvii-xLV), <<Manuel Sanchis Guarner, investigador de la
cultura popular, per Lluis Alpera (xLVII-xLIx), <<Manuel Sanchis Guarner, his-
toriador i critic de la literatura», per V. Simbor (LI-LV), <<Manuel Sanchis Guarner
i els textos liturgics valencians>, per Pere Riutort (LVII-itx) i finalment «Manuel
Sanchis Guarner, amica, per Enric Valor (LxI-Lxtu).

3. Treball presentat al XIII Simposi de la Sociedad Espanola de Lingilistica,
Barcelona, 1983.
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nova defensa coma tesi que «tant el sufix -atge com els mots provinents de N

o v/T + -tctr amb [i] /[ z] son prestecs del frances , introduIts en 1'epoca pre -litera-

ria entre els segles tx al xtt, epoca de forta relaci6 franco-catalana ». Pel que fa a la

toponimia , per ultim, Alvaro Galmes proposa una «Etimologfa arabe del toponimo

"Manacor" ( Mallorca )» (125-127), Vicen^ M. Rossello aporta unes « Notes toponimi-

ques sobre el mapa de Mallorca del Canonge Despuig» (309-315) i M. Jesus Rubiera

tracta de la «Toponimia arabigo-valenciana : falsos antroponimos bereberes» (317-

320). Enlla^a amb aquest ultim terra , per be que 1'estudi to un caracter mes general,

Particle de Mikel de Epalza, « Los bereberes y la arabizacion del Pafs Valenciano»

(91-100 ). I encara, sobre els manlleus de 1'arab , M. del Carmen Batcelo fa unes

<Precisiones sobre algunos arabismos en valenciano y otros nuevos » ( 25-28).'

A aquest nombros conjunt d'articles lligats per llur interes en la historia es pot

afegir tambe un destacable grup de tres collaborations que enfoquen el proces evo-

lutiu ( linguistic ) des de perspectives i metodologies sociolingiiistiques . Lluis V. Ara-

cil, en «La " llengua dels avis" al Pais Valencia , una cronologia trabucada ?» (3-7 ),

article que obre -curios atzar- els treballs oferts a Sanchis Guarner , estudia la

reculada escalonada de 1'us del catala al Pais Valencia , a traves d'una analisi detin-

guda de tres textos poetics ( 1841-1866-1909 ). Jordi Colomina aprofita i aplica les

aportacions dels metodes de Labov i de la dialectologia generativa en «El parlay de

la Canyada de Biar (L'Alt Vinalopo): un estudi de sociolingufstica » ( 81-87 ), i Fran-

cisco Gimeno , amb una metodologia semblant , estudia el cas d'«El sustrato lingiifs-

tico y el seseo valenciano de la comunidad de habla alicantina » ( 139-146 ). En relacib

amb la problematica de les Ilengues en contacte , Brauli Montoya analitza «Alguns

problemes d'interferencia lexico-semantica en una comunitat de parla multilectal»

(235-240), referint -se a la comunitat de parla alacantina . Joan Martf aborda final-

ment , pel que fa al capitol sociolinguistic , la giiestio « Dels estereotips de la llengua.

Una interpretacio sociolinguistica » ( 209-211).

L'unic article dedicat a la fonologia ( des d'un punt de vista sincronic ) ^s a carrec

de Joan -Ramon Borras , « A proposit del valor fonetic de /J/ i /tj/» (47- 52 ), i cons-

titueix un repas de les diferents teories existents sobre el terra i dels arguments

en que es basen , amb una aplicacio al cas especific del valencia . En una nota molt

brew , Josep Giner es refereix a la «Teoria fonematica de la L[- initial en catala i

asturia» ( 147-148 ), i Vicen^ Ferris , Ilindant amb la poetica , a les «Lleis d ' accent

en funcio de la quantitat » (117-123).

La morfosintaxi i la morfologia , en canvi, componen el tercer nucli important

d'interes d'aquest primer volum de la Miscel{ania Sanchis Guarner . Cal destacar

en primer lloc 1'estudi d ' Angel Lopez Garcia , « Assaig d'explicacio del diasistema

verbal catala i de la seva serie de dominancia de trets» ( 179-187 ), que es pot com-

pletar amb el de Sebastia Mariner, « Vagi + infinitiu en el sistema modal , temporal

i aspectual » ( 203-207 ). Josep Roca Pons, en «Noves considerations sobre les formes

pronominals febles del catala », modifica i amplia les aportacions fetes per ell mateix

4. Cf. en el segon volum 1'esbos de Francisco Marcos-Marfn: «Los arabismos

de las lenguas hispanicas: bosquejo metodol3gico».
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en un article anterior 5 Quant a la morfologia verbal, Joaquim Viaplana, en Particle
mes extens i mes mal editat de rota la miscellania, dedica la seva atenci6 a «La flexib
verbal regular del valencia» (391-407), terra que tambe es tractat per Max W. Whee-
ler des de perspectives diverses i complementaries: «La conjugacio valenciana: geo-
grafia, diacronia i psicologia» (409-419). Rosanna Cantavella, per tiltim, presenta un
estudi sobre «Els incoatius a 1'Espill de Jaume Roig» (59-63).°

L'apartat dels estudia sobre el lexic es completa amb el treball de M. Teresa
Cabre, «Qiiestions de lexicologia: a proposit dels noms de cop» (53-58),' i amb la
breu Hots de Francesc de B. Moll, en que insinua «la possibilitat i la ma-
nera de trobar materials utils» amb vista a «Un possible suplement lexical» (233-
234) per al Diccionari Catald-Valencia-Balear. En el camp de la dialectologia destaca
1'important -i possiblement polemic- article d'Enric Guiter, que contribuira a
lea discussions sobre la divisio dialectal del catala . L'autor estudia els limits i lea
caracteristiques d'«F.I catala del Nord» (149-158), i subratlla, a manera de conclusib,
«el nivell extraonlinariament alt de ]a frontera lingiistica Catalano-occitana» («la
distancia linguistica mitjana passa de 93») i «1'absencia d'un "dialecte rossellones"».
Lluis B. Polanco, en «Llengua i dialecte: una aplicacio dialectometrica a la llengua
catalana» (267-276),fi splits els metodes dialectometrica de Guiter i de Goebl al
catala (amb especial atencio al cas del valencia), i Marina Zaragoza presenta una
«Estudis de fonetica i de morfologia del parlar de Silla» (429-433), que douen el
volum.

Destaquem finalment, per acabar aqucst repas del primer volum de la RTiscelldnia
Sanchis Guarner, lea interessants reflexions i propostes de Vicent Salvador en «Cap
a un nou programs d'investigacio en 1'ambit de la linguistica catalana» (343-348),
un article que conve llegir i que caldria tenir en compte en 1'elaboracio dels plans
d'estudi i d'investigacio actuals.

El segos volum d'aquest homenatge aplega quaranta-tint collaborations de
tematica filologica i lingifstica diversa, amb predomini, pero, dels temes referits
a la llengua i la literatura espanyoles. Trobem aixf, en primer lloc, un conjunt
d'estudis de caire historic encapsalat per «Ideas pars una interpretation de Menen-
dez Pidal» (7-11), de Francisco Abad. Juan Jose Calvo tracts d'una altra figura
cabdal: «Juan Luis Vives: tUn pionero de la traductologfa moderns? Apuntes
sobre una discrepancia» (69-78). Emilio Ridruejo estudia «El tratamiento de los
modos verbales en la Gramatica de la lengua castellana de Vicente Salva» (263-268),
i J. L. Pensado analitza un terme problematic: «sobre la cabana "gaban" de Her-

s. «sobre las formas pronominales d^biles del Catalan», dins Hornenaje a Don
Agapito Rey, Bloomington, Indiana University, 1980, pp. 53-70.

6. Extracte de ]a tesi de llicenciatura de la mateixa aurora, La morfologia verbal
a l'«Espill». Una aplicacio informdtica, Universitat de Valencia, 1983.

7. L'autora presenta «una mostra metodologica per al tractament linguistic del
]exit aplicada a una area concreta i delimitada: els noms que fan referenda als
cops i que es bases en una estructura morfologica complexa, integrada per un radi-
cal i el sufix -ada».

8. Article presentat al XVIIc. Congres International de Lingiifstica i Filologia
Romaniques, Ais de Proven^a, 1983.
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nan Nuiiez>> (229-231). En relaci6 amb la giiesti6 de les llengues en contacte, des-

taca Particle de Gunther Haensch, sobre un tema poc investigat: <<La comunicaci6n

entre espanoles e indios en la conquista>> (157-167). Francisco Marcos-Marin dedica

un petit esb6s als arabismes de les llengues hispaniques (veg. n. 3) i Manuel Munoz

tracta de <<Variedad regional, lengua vernacula y conflicto linguistico en el Bilbao

del siglo xrx y su funci6n en El intruso de Blasco Ibanez>> (215-224).

Mentre que en el primer volum la sintaxi es una area practicament oblidada,

constitueix en aquest segon la materia central del conjunt d'articles mes nombr6s

i de mes interes. Valerio Baez fa un estudi general sobre <<Funciones oracionales y

esquemas sintacticos-semanticos<> (23-37), i J. A. Blesa se centra en l'oraci6 com-

posta en <<De la interdependencia oracional>> (39-46). Enrique N. Serra analitza els

<<Requisitos para la coordinaci6n copulativa con y>> (301-305) i Manuel Prunonosa

presenta <Algunas consideraciones sobre las proposiciones de relativo en textos

medievales>> (249-256). Tambe relacionat amb la historia de la Ilengua, Milagros

Aleza estudia els <Valores de "un" en el Poema de Santa Oria de Gonzalo de

Berceo» (13-16), i, en el camp morfosintactic, Rafael Lapesa exposa un important

i extens estudi, de caracter preferentment historic, sobre <<El neutro en calificativos

y determinantes castellanos>> (173-187).

La dialectologia, la fonetica i la historia de la llengua es conjuminen en el

treball de Juan A. Frago, <La fonetica del espanol meridional y sus fuentes his-

t6ricas>> (131-137), esb6s d'una dialectologia historica andalusa que, corn diu l'autor,

encara s'ha d'iniciar. Tres articles mes completen l'apartat dialectolOgic: Emilio

Antonio Briz, <<Notas sobre los sufijos apreciativos en el habla de la comarca

Requena-Utiel>> (53-56); Tomas Bueza, <<Seis mapas aragoneses>> (57-67) i Jose

Munoz, <<En torno a -R y -L implosivas en la provincia de Murcia. (Reflexiones sobre

el ALPI)u (225-228).

A part tres estudis de caracter filologic,' la resta de trebalis de que es compon

aquest segon volum s6n dificilment agrupables i constitueixen una mostra variada

de diverses arees i tendencies de la lingiiistica. Dins el context d'una gramatica

liminar, Carlos Hernandez fa un breu estudi <<Sobre el concepto de medici6n en

un corpus linguistico>> (169-171). L'analisi contrastiva queda representada per <<Sobre

la jerarquizaci6n de estratos en el analisis comparado de las lenguas>> (79-82), de

Julio Calvo, i la morfologia per <<Reconocimiento formal de una clase de deicticos

en euskera>> (281-285), de Karmele Rotaetxe. Brigitte Lepinette presenta un estudi

lexicografic10 i Angela-Petra Salas unes reflexions psicolingufstiques." F. Gonzalez-

O116, per ultim, aporta un article interessant sobre el paper de la politica lingbis-

9. Angel Anglada, <<La Editio Princeps de las obras de Paciano de Barcelona>>

(17-22), i I. Roca, «Sobre la lengua poetica latina: aspectos varios>> (273-280);

M. Antonia Corbera i Jose A. Martinez estudien el terme a/asia en <<Imagenes

medicas en la tragedia: el campo medico de la afasia>> (83-87).

10. <Pour une exploration de l'information encyclopedique dans un diction-

naire semi-bilingue du xvti` siecle: Le Thresor de la langue francoise de Nicot>>

(189-193).
11. <<Dissociation entre la performance interpretative et la performance produc-

tive du langage. (etudes de quelques cas particuliers)>> (287-291).
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tica i la terminologia (franceses) davant les influencies anglo-americanes: «Defensa
e ilustracion de la lengua francesa durante los oltimos deceniosu (149-155).

A handa les mancances i deficiencies tipografiques i de presentacio, 1'esforc en
I'edicio i el resultat final dels dos volums de la Miscelldnia Sanchis Guarner son ben
dignes de lloar: mes de vuit-cents folis, on s'inclouen un centenar Ilarg d'estudis
-una seixantena de tematica lingufstica-, que mereixen sens dubte una atenta
consideracio per part de tots els interessats en els multiples temes relacionats amb
la llengua, la literatura i la historia.

LLUIS PAYRAT6

[71] Estudis gramaticals I. Working Papers in Linguistics.

1. L'aparicio, a Catalunya, d'una publicacio especialitzada en questions de teoria
lingufstica generativa aplicada a les llengues romaniques, com es el volum intitulat
Estudis gramaticals I, publicat, amb data de 1984, pel departament de Filologia
Hispanica de ]a UAB dintre la seva serie lingufstica, ha de ser saludada com un
primer pas vers la normalitzacio d'una activitat cientffica que fins fa molt poc
ha estat practicada, en el nostre pals, enmig del desconeixement gairebe total de
la comunitat intellectual. Nomes en la mesura que a aquest pas, pero, com es
de dcsitjar i desitgen els autors del proleg del volum, tots ells professors de
la UAB, puguin seguir-ne d'altres, amb el minim de regularitat que suposaria,
per exemple, la publicacio de successius Estudis gramaticals amb periodicitat anual
fixa, podria comencar-se a parlar seriosament d'una aportacio veritablement conso-
lidada a la normalitzacio de la lingufstica a Catalunya. No cal dir que fem vots
perque la realitat confirmi ben aviat 1'expectativa creada.

Estudis gramaticals I conte tretze articles, dels quals pot dir-se que, en general,
mantenen un nivell comparable amb el de qualsevol revista especialitzada del ge-
nere. D'aquests articles quatre son de fonologia, un de semantica i vuit de sintaxi.
Tots els treballs tenen com a objecte una llengua romanica: segons una proporcio
que ens sembla plausible, n'hi ha set que versen sobre el catalA, quatre sobre el
castella i els dos restants, respectivament, sobre 1'itaiiA i el frances. Les questions
quc s'hi tracten, d'altra banda, acostumen a oferir un interes linguistic que no es
limits a l'Ambit estricte de la llengua objecte. Pel que fa a la llengua de redaccio
dels trehalls, notern que n'hi ha sis escrits en catalA, tres en castellA i els restants
quatre en angles, que, com tothom sap, es la lingua franca de la comunitat cien-
tifica international. Abans de passar a ]a recensio que se'ns demana assenyalem,
per tiltim, que sis dels tretze treballs contenen la versio definitiva de ponencies
Ilegides en el Primer Colloqui International de Lingufstica Teorica i Llengues
Romaniques que va celebrar-se a Sitges els dies 16, 17 i 18 de juny de 1983.

II. En el primer dels dos articles que es dediquen a la fonologia del catalA,
intitulat «Sobre la reduccio de les transformations d'elisio», Joan Mascaro proposa,
fent us d'una representacio basada en la teoria autosegmental, on Principi d'Elisio
Segmental Restringida (PESR), d'acord amb el qual cap regla fonologica no pot
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elidir un segment excepte si: (a) l'elisio esta condicionada totalment per l'estruc-

tura siflabica; (b) ]'element elidit no es distint d'un element adjacent. La introduc-

cio d'aquest principi permet a l'autor, d'una banda, de donar una solucio elegant

al problema de les africades; no li resulta diffcil de demostrar, d'una altra banda,

que les regles d'elisio en casos de contacte entre vocals identiques com tambc les

de la vocal neutra en contacte amb diferents vocals tambc s'hi cenyeixen, com

ho fan tambe les regles que regulen les simplifications d'aplecs consonantics. Ba-

sant-se en el cas de les elisions de n i r finals, les propietats de les quals el dife-

rencien dell casos anteriorment considerats, Mascaro introdueix, finalment, la consi-

deracio que cal restringir el PESR a regles d'elisio que no estiguin sotmeses a

control lexic, no sense assenyalar ]a dificultat d'establir una distincio clara entre

regles mes fonetiques' i 'regles mes Iexiques'.

El segon article de fonologia catalana, que s'intitula «La vocal neutra del ca-

tala central: fonema o allofon?s i to com a autors Joaquim Viaplana i Janet Ann

DeCesaris, posseeix ]a virtut d'entrar, com el seu tftol suggereix, en una contro-

versia que, en principi, suscita interes fins i tot en ambits que no son els de

l'estricta especial itzacio.
La primera part del treball conte una detallada exposicio del conegut debat

entre Badia i Alarcos, com tambe de les positions de Lleo, Mascaro i Wheeler, fo-

nolegs generativistes tots ells <<alarquistes>>, sobre quin element fonologic cal asso-

ciar amb [a] en els contextos en que [a] no s'oposa a res.

En la segona part Viaplana i DeCesaris defensen la tesi pro-Badia que la vocal

neutra (o, miller, 'vocal central') to naturalesa fonolbgica en tots aquells casos en

que no es derivable de /a/, /e/ o /e/ i en que no es atribuible a epentesi. Una

regla d'estructura morfematica, a mes, donaria compte de la distribucio dcfectiva

de /i/. La superioritat d'aquesta proposta sobre les dels esmentats Lleo, Mascaro

i Wheeler es basaria, segons els autors, en raons d'economia descriptiva, de capa-

citat explicativa i de menor abstraccio. El lector no especialista ja es deu pre-

guntar quan i corn s'esdevindra (si no es que s'ha esdevingut ja) el segiient embat

de la pol%mica...

III. En un article molt tecnic, que s'intitula «La espirantizacion en castellano

y ]a representation fonologica autosegmental>>, el conegut especialista en fonologia

castellana James W. Harris dona suport al tractament autosegmental donat per

Mascaro en un trebail inedit de 1982 (Continuant spreading in Basque, Catalan

and Spanish) a] fenomen de l'espirantitzacio en castella (fenomen pel qual les

obstruents sonores ortograficament representades per b (o v), d i g son susceptibles

de realitzar-se, en determinats contextos, com a continues no-estridents sonores).

L'aportacio de Harris consisteix essencialment en una argumentacio que demostra

la superioritat de I'esmentat tractament enfront de l'alternativa no-autosegmental

que suposaria 1'aplicaci6 de la regla de Propagacio de Continultat de Mascaro a

representations estrictament segmentals i unilineals.

L'6nic article dedicat a 1'italia del recull, que es el darrer que considerem dels

que versen sobre questions de fonologia, es de Mario Saltarelli i s'intitula <Italian

Syllabe Structure. L'article tracta de les relations existents entre la quantitat con-
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sonantica , la quantitat vocalica i la distribucio de patrons accentuals en aquesta
llengua, es a dir, d'una giiestio central de la fonologia de 1'italia. Enfront de ]a
hipotesi mes traditional, d'acord amb la qual la quantitat vocalica cs deductible
per regla a partir d 'una consideracio com a trets distintius de ]'accent i de la
quantitat consonantica , i d'una segona hipotesi, anteriorment defensada pel mateix
Saltarelli, que es caracteritzava pel fet de considerar nomes tret distintiu la quantitat
vocalica i, per tant, obtenibles a partir de regla accent i quantitat consonantica,
1'autor desenvolupa , a la Ilum d ' una teoria multiesglaonada de I'organitzacio fono-
16gica, una nova hipotesi centrada en la sillaba , d'acord amb la qual ni l'accent
ni cap dels dos tipus de quantitat son considerats trets distintius en el nivell
segmental , sing que la seva distribucio resulta ser una funcio de 1'estructuraci6 en
mores de vocals i consonants en el nivell sillabic.

IV. En 1' 6nic treball de semantica , intitulat «Analisi interpretativa d'encara i
ja», Maria Teresa Espinal ofereix una analisi d'aquests adverbis situable en el
mare teoric de la gramatica de Montague. Partint de la distincio entre un tis
temporal i un is no- temporal d ' aquestes particules , distincio acceptada en anteriors
analisis dels mots alemanys, anglesos, francesos i castellans equivalents , Espinal
introducix substancials modifications respecte d'aquestes analisis tant en el seu
plantejament general com en el tractament especffic de l'un i 1'altre dels dos usos
esmentats.

Pel que fa al plantejament general, la principal originalitat de 1'autora es la
consistent a excloure que en la descripcio semantica d'encara i ja hagi de prendre's
en consideracio cap tipus de pressuposicio com a part integrant d'allb que consti-
tueix les condicions de veritat de les oracions en que apareixen aquestes particules:
d'acord amb la seva hipotesi , les pressuposicions nomes son pertinents a nivell
pragmatic, pero mai a nivell semantic.

Quant al tractament de ]'tis temporal d'aquestes particules , us en el qual actuen
com a modificadors temporals d'oracio, Espinal introdueix la novetat de prestar
atencio a les seves restriccions de co-ocurrencia amb verbs aspectuals en oracions
afirmatives i negatives , d'acord amb les quals fora vigent un quadre com

(1) *<encara <V.,,,> > <ja <V.,,> >

<encara <no V, > > * <ja <no V.,P> >

i aixo la condueix a sostenir que, en la descripcio de les condicions de veritat de
les oracions declaratives en que intervenen , resulta pertinent i necessari de consi-
derar un moment anterior a la unitat de temps determinada pel temps de 1'oraci6,
i no un moment posterior , com havia estat fet en analisis d'altres autors.

Quant als usos no temporals d'encara i ja, Espinal fa veure, d'acord amb la
tesi generalment acceptada , que aquestes particules funcionen com a operadors
quantitatius susccptibles de modificar o entrar en construccio amb elements per-
tanyents a categories diverses , que poden ser, entre altres, SN i SV:
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(4) (a) El president fou incompres
(b) El cop d'Estat fou inesperat per a tothorn
(c) La veritat es encara avui desconeguda per a molta gent

es a dir , a construccions que tot i tenir una certa significacio opassiva» han de
considerar - se, pel seu valor essencialment estatiu, com un subgrup de les cons-
truccions atributives.

(b) Els participis passats de les constructions ( 3), com d ' altra banda totes les
formes participials de les passives lexiques, han de ser considerate adjectius.

(c) A diferencia del que s'esdeve amb els complements agents propiament dits,
dintre els quals trobem un SN al qual es assignat un paper tematic d'AGENT per
part de la preposicio per, el SN dels complements amb de de (3) rebra el seu
paper tematic essencialment del participi adjectivat ( encara que sigui composicio-
nalment a traves de de), i aquest paper tematic podra ser, segons els casos, un
LOCATIU, un COMITATIU, etc., pero no un veritable AGENT.

(d) Tenint en compte que sempre que els adjectius participials de les passives
lexiques tenen una contrapartida verbal el corresponent verb no subcategoritza
pas un sintagma preposicional amb de comparable , la de dels complements de (3)
podra tractar - se, mes que com una preposicio propiament dita generada en 1'EP,
com una particula o marca de Cas adjuntada en la derivacio al SN amb el qual
forma el sintagma preposicional aparent.

Cal dir, respecte a aquest darrer punt , que potser hi trobern a faltar algun
desenvolupament en la lfnia d 'una possible identificacio dels complements amb de
considerats amb els anomenats per la tradicio << genitius subjectius>>.

VI. L'article de sintaxi de Paul Hirschbuhler i Maria Luisa Rivero, «Non-
matching concealed questions in Catalan and the Projection Principle >>, pren en
consideracid constructions com

(5) (a) Observa en les dificultats que ens vam posar
(b) Sembla mentida en les dificultats que ens vam posar!

caracteritzables per la presencia d'un complement SP que necessariament conte una
clausula de relatiu i que es interpretat segons els casos (i en funcio del context,
que ve essencialment donat pel tipus lexic del verb matricial) a la manera d'una
interrogative o d'una exclamacio.

Els autors fan una crftica detallada de les diferents analisis que poden propo-
sar-se per a aquestes construccions, entre les quals cal incloure la corresponent
a una tradicio que s'inicia en Meyer-Lubke, i conclouen que la mes ajustada als
fets es la que assignaria a (5.a), dintre d'un mart generativista, una EP del tipus:
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(6) O ,

SN
I

0

SV

SP

SP

observa en les dificultats COMP

que ens yarn posar

Aquesta analisi s'articula, a mos, amb 1'original proposta que els verbs matricials

d'aquestes constructions no assignen cap paper tematic als SP que hi figuren en

1'EP (ni en 1'ES), tenint en compte que tals complements suposen un incompliment

dels requeriments de subcategoritzacio d'aquests verbs (observar, p. ex., es sub-

categoritzable per un SN o una 0, pero no per un SP), i la consegiient postulacio

que els verbs esmentats son susceptibles, en canvi, d'assignar paper tematic, en la

FL, a una clausula 0 que en aquest nivell correspondria als SP patents i que fora

a116 que precisament permetria d'interpretar-los corn a questions o exclamations.

El que resulta set decisiu del tractament proposat, aleshores, es el fet d'assumir

l'existencia d'una violacio del Principi de Projeccio de Chomsky, principi que, com

es sabut, fixa que les propietats de subcategoritzacio d'un determinat element lexic

ban de mantenir- se constants en tots els nivells de la derivacio de la construccio

on es troba.

Un cop matisada 1'anterior proposta, amb considerations sobre el caracter mar

cat i la transcendencia d'aquest tipus de violacio en l'esquema general d' una gra•

matica generativa, Particle de Hirschbuhler i Rivero passa a analitzar construc-

tions corn

(7) (a) Ignoro del que ets capac

(b) Ja ho haguessis vist de lo que haviem parlat

i arriba a la conclusio que, en l'essencial , es tracta de construccions identificables

amb les considerades a (5), amb 1'6nica diferencia que en el cas de (7) el SP pa-

tent tindria 1'estructura d'una relativa lliure.

Des del plantejament dels autors , d'acord amb el qual una gramatica que permet

la generacio de construccions com (5 ) ha de permetre igualment la de construccions

com (7 ), resulta incoherent , aleshores , el fet que, com afirmen , les segones hagin

estat condemnades des d'una perspectiva normativa i que des d ' aquesta perspectiva,

en canvi, no ho hagin estat les primeres . Sense discutir fins a quin punt es exacta

aquesta apreciacio ( pero ens inclinariem a pensar que el punt de vista normatiu

estandard , explicit o no, jutja tan inacceptables les unes com les altres ) volem fer

notar que la posicio de Hirschbuhler i Rivero , que Sens dubte soste amb coherencia,

pero a un preu teoric considerable , la tesi de la gramaticalitat dels dos tipus de
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constructions, podria curiosament proporcionar als partidaris de la vigencia d'un mi-
nim de normativisme en sintaxi un argument actualitzat a favor de la tesi contraria:
el que, simplificant un xic, conststiria a sostenir que tant (5) com (7) ban de
considerar-se agramaticals (sense que per aixo calgui dedicar-se a estigmatitzar-ne
I'tis en la llengua parlada) precisament perque la seva existencia suposa una con-
travencio del Principi de Projeccio.

VII. En Particle intitulat <La interpretacio obviativa i la nocio "categoria de
regim"u, que constitueix, al nostre parer, una excellent mostra de la dialectica
caracterfstica de factual recerca en sintaxi, M. Carme Picallo parteix de la consi-
deracio de dos tipus de fets relacionats amb les propietats referencials dels elements
pronominals subjecte de clausules subjuntives:

(a) En estructures com ara

(8) (a) [SN El seu, desig que [. pro ,/; vingui]]
(b) [o, Ell; proposa que [02 pro ,/; vingui]]

tot s'esdeve com si el domini d'opacitat o categoria rectora (ode regim», segons
l'autora ) pertinent per a l'aplicacio del principi B de la Teoria del Lligam als
elements pronominals pro que hi figuren no fos la clausula subjuntiva de la qual
aquests pro son el subjecte, sing la categoria SN o 0 que mfnimament conte
aquesta clausula, i aixo en contra d'unes previsions estandard perfectament aplica-
bles, pel seu canto, a exemples amb clausules indicatives com'

(9) (a) [s" La seva certesa que [o pro;/; ha vist la Maria]]
(b) [o, Ell, creu que [o pro;/; ha vist la Maria]]

(b) Per altra part, en estructures com

(10)

(a) [o, La Maria, va convencer en Joan; que [02 pro /; actues correctament]]
(b) [o, En Jordi; va proposar a en Pere; que [u2 pro /j marxes a Banyoles]]

es dona la situacio aparentment paradoxal que la clausula subjuntiva que hi figura
sembla constituir, per al pro subjecte, un domini transparent i opac alhora:
transparent respecte del subjecte de l'oracio matriu i opac respecte de l'objecte
(directe o indirecte) d'aquesta oracio.

De la insuficiencia per donar compte d'aquests fets de la nocio chomskyana de
categoria rectora, d'acord amb ]a qua], corn 6s sabut,

(11) Q es una categoria rectora per a a si i nomes si [i es la categoria minima
que conte a, un regent d'a, i un SUBJECTE accessible a a,

1. Per error, a I'exemple de 1'original corresponent a (9.a) no hi figura l'fndex j.
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Picallo en dedueix la necessitat de proposar una nova definici6 d'aquesta noci6

que resulti mes adequada per descriure el comportament de les clausules subjunti-

ves. Tanmateix , perque una nova definicio pugui ser donada , es obvi que previament

caldra introduir un tractament d'aquestes clausules que permeti contemplar l'espe-

cificitat del scu cas . La proposta en aquest sentit de Picallo sera basicament sen-

zilla: consistira a postular que ]'INFL de les clausules subjuntives ha d'analitzar-se

com a [ - Temps, + CONC] si es cert que el tret [ ± Passat I que el seu INFL

pot presentar ha de considerar -se merament anaforic , en el sentit que depen sin-

tacticament de 1'especificaci6 [± Passat] de ]'INFL de l'oraci6 que les subcatego-

ritza . Ja es veu que , en termes generals , aquesta proposta permet de predir que

les clausules subjuntives hauran de tenir un comportament semblant al de les

infinitives , ]'INFL de les quals es de tipus [ - Temps , - CONC] quan els prin-

cipis gramaticals que les afecten facin una menci6 especffica de les relacions entre

arguments dintre de dominis oracionals definits per 1'abast de [ + Temps] (entes

aquest element com un operador ) i que en canvi el seu comportament sera parallel

al de les indicatives si els principis que s'hi apliquen depenen de [+ CONC] com

a element assignador de Cas nominatiu a la posici6 de subjecte.

Sense entrar a detallar com s'articula l'esmentada proposta en 1'analisi dels

casos exemplificats a (8), (9) i ( 10), i en d'altres que pren en consideraci6 l'autora,

com ara:

(12) I (a) [w En Jordi; vol que [ox pro ,/; vingui]]

(b) [o, En Jordi; vol [oz PRO;/ j venir]]

II (a) [sN El seu; desig que [o pro,/ j arribes a temps]]

(b) [sN El seu; desig d' [o PRO,/ j arribar a temps]]

en que el comportament de les clausules subjuntives es sotmes a comparaci6 amb

el de les infinitives, assenyalen que en els desenvolupaments de Particle adquireix

un paper molt important l'assumpcio del Principi de Resistencia al Cas, de Stowell

(d'acord amb el qual tant les clausules indicatives com les subjuntives, en contenir

]'element [+ CONC] assignador de Cas, no poden apareixer, en l'ES, en posicions

d'argument) en la mesura que aquesta assumpci6 suposa una analisi diferenciada

d'aquestes clausules respecte a les infinitives, les quals, no tenint un INFL mar-

cat com a [ + CONC], ocuparan lliurement posicions argumentals.

Per acabar aquesta exposici6 diguem que 1'argumentaci6 de Picallo conclou en

la necessitat de substituir la noci6 de categoria rectors com a domini d'opacitat

d'un SUBJECTE (entitat que cal considerar, d'acord amb Chomsky, com ]'element

nominal mes prominent -que pot set on INFL especificat com a [ + CONC]-

d'una 0 o d'un SN) per una nova noci6 que la configuri com un domini sotmes

a l'abast de ]'operador [+ Temps], segons la segiient definici6:

(13) (i es una categoria rectora per a a si i nomes si

I la capcalera de 0 conte [ + Temps Ii o be

II 0 constitueix un domini mfnimament c-comandat per [Temps]' que

conte a i on nominal accesible a a
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(on cal precisar , d'acord amb l'autora , que la noci6 de nominal ha d'entendre's
com una cadena nominal C = ( (x', , ") a la qual s ' assigna paper tematic, i
que un sol component de C, com seria per exemple [ + CONC], no constitueix
un element accessible : concretament , [ + CONC]' no seria accessible al pro' sub-
jecte amb el qual esta co - superindexat).

Sense posar en dubte la coherencia global de la proposta de Picallo, voldrfem
aportar algunes considerations que podrien ser titils com a elements de discussi6
situables en la lfnia d ' una defensa de la pertinenca de la nocio de categoria rectora
de Chomsky.

(a) De 1'enunciat del principi B de la Teoria del Lligam, segons el qual un
element pronominal ha de ser Iliure dintre la seva categoria rectora , no es dedueix
necessariament , com sembla afirmar Picallo , que la seva interpretaci6 com a corre-
ferent o com a no correferent respecte a un SN subjecte d'un domini que inclogui
l'esmentada categoria rectora hagi de ser totalment opcional . El que sf que pot ad-
metre's, i de fet es el que assumeix l'autora , es que aquesta condici6 d 'opcionalitat
del Iligam ( o, millor , del control ) dels pronominals es la que caracteritza les situa-
tions no marcades , com ara 1 ' exemplificada a (9).

(b) Si no ho entenern malament , ] a definici6 de categoria rectora proposada
per Picallo comporta que el domini d'opacitat per als elements anaforics que
puguin apareixer en clausules subjuntives -es a dir , el domini dintre el qual
aquests elements ban d'estar obligatoriament lligats- corn ara a

(14) (a) [sN El seu, desig que [o pro ;/; es ;/j conegui a si /; mateix]]
(b) [o, Ell; proposa que [oz pro /; es ;/; conegui a si ;/; matcix]]

ha de set, necessariament, un domini de major abast que la clausula on es troben,
amb la qual cosa s'ignora que el domini d'opacitat efectiu per a aquests elements
no deixa de ser 1'esmentada clausula. Dit en altres paraules i amb major genera-
litat: tot el que el tractament de Picallo guanya en adequaci6 descriptiva respecte
al comportament dels pronominals sembla perdre-ho en relaci6 amb les anafores.

(c) Picallo parteix d'una generalitzaci6 empfrica molt discutible, car no totes
les clausules subjuntives presenten un comportament com el descrit a (8); aixf,
casos corn

(15) (a) [sN El seu; dubte que [o pro;/; ho hagi de fer]]
(b) [o, Ell; (ignorava/no sabia) que [o pro;/t ho hagues de fer]]

se cenyeixen a un paradigma identic al considerat propi de clausules indicatives
(vegeu (9)).

(d) De la tesi (que, com tot seguit es veura, tambe ens mereix reserves) que
el tret [± Passat] de I'INFL de les clausules subjuntives es de tipus anaforic, no
es despren, com afirma 1'autora, que l'esmentat INFL hagi de considerar-se
[- Temps]: al nostre entendre, la condicio anaforica que pugui tenir l'esmentat
tret no es identificable amb unit absentia de tret.
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(e) L'esmentada tesi ( presa, almenys , com de caracter general ) es facilment

invalidada per 1'existencia de casos corn els seguents:

(16) (a) Prefereixo que el Barca fos campio 1'any 50 mes que no pas l'any 70

(b) Ahir preferia que el Barca es proclami campio, pero avui tant me fa

En un altre ordre d'idees, no voldrfem deixar d'assenyalar , per acabar , que ens

sembla lamentable i, en definitiva , contradictori , el fet que aquest interessant

treball estigui escrit en un catala que presenta nombrosos simptomes de descuranga:

us frequent de relatives no Mures amb article + que; aparicions d'un perque

causal en hoc d'un per que interrogatiu ; proliferacio de la preposicio de sense

apostrofar davant vocal ; confusions entre per i per a; vacillations quant a 1'6s

d'en i el davant de nom propi masculf, etc.

VIII. En el darter deis articles sobre sintaxi del catala, intitulat <<De com si

no es conjuncio i d'altres elements interrogatiusu , Gemma Rigau tracta, essencial-

ment , dues questions : la de la categoritzacio mes adequada que cal assignar al mot

si introductor de clausules interrogatives , i ]a del diferent comportament que

presenten els mots relatius i interrogatius quant a la possibilitat de ser extrets

d'una ilia-qu.
Pcl que fa al primer punt , Rigau soste la tesi que 1'element si, en catala, no

es un complcmentitzador -es a dir , una conjuncio- sing un mot-qu quantifica-

dor de modalitat de caracter adverbial . Corn a tal, si es generaria en la base en

la posicio adequada a aquest tipus d'elements , posicio que , per exemple, es la

propia de la partfcula no en el cas de les orations negatives , i s'encarregaria de

representar la modalitat ni afirmativa ni no- afirmativa , o [± afirmativa ], caracte-

rfstica de les clausules on apareix . La tesi es habilment defensada mitjangant nom-

brosos arguments , la major part dels quals consisteixen a demostrar que el com-

portament sintactic de si es equiparable amb el dels altres mots interrogatius, corn

ara quan i com, i no pas amb el del complementitzador que propi de les clausules

declaratives.

Tot i recone]xer la coherencia de la proposta descrita , hem de dir que no

ens sembla acceptable , essencialment per la rao de principi que tot seguit inten-

tarem d ' exposar . Es clar que , si si fos com Rigau afirma , es tractaria d'un operador

que, des de la seva posicio en el COMP, hauria de lligar una traca la condicib

de la qual, per definicio, fora la d'una variable . Ara be, si, com sembla indiscutible,

les clausules amb si admeten en la sintaxi mateixa, es a dir, en 1'ES -i no nomes

en la FL!- 1' expressi6 d'una disjuncio entre la modalitat [+ afirmativa] i la

[ - afirmativa ], com es posa de manifest en els exemples ( b) i (c) seguents:

(17) (a) En Pere no sap si en Joan es medievalista

(b) En Pere no sap si en Joan es medievalista o no

(c) En Pere no sap si en Joan es medievalista o no es medievalista
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la traca lligada per si en aquestes clausules no se sap ben be en que hauria de
consistir. Una hipotesi a considerar es que estigues formada per una entitat frag-
mentada, d'alguna manera consistent en un element adverbial buit situat en el
primer terme del SV disjunt mes l'element adverbial negatiu no que figura en
el segon terme. Pero es diffcil d'acceptar que aquesta hipotetica entitat s'avingues
amb la condicio normalment atribuible a una traca. Podria suposar-se, com una
hipotesi alternativa quc sembla insinuar 1'autora, que el mot-qu postulat no seria,
en realitat, si, sino 1'element disjunt si ... o no, pero aleshores el que presentaria
problemes cs la condicio d'aquest rar mot-qu. Per a nosaltres, encara que la pre-
scncia d'un element si en el COMP d'aquestes clausules suposi que el seu SV
hagi de consistir en la disjuncid d'un terme [+ afirmatiu] i un de [- afirmatiu],
es tracts d'una prescncia clarament independent de la representacid d'aquesta dis-
juncid. Dit d'una altra manera: tot i que aquestes clausules efectivament comportin
l'expressid d'una variacid entre dos termes, aquesta variacid no hi ve representada,
tecnicament parlant, pel jot d'un opcrador amb una variable (d'acord amb el qual
l'operador fixa el camp de variacid dels individus d'un conjunt i la variable designa
l'individu sotmes a variacid) sins, senzillament, per 1'expressi6 particularitzada dels
seus dos termes (gracies a la prescncia d'una marca buida de modalitat [+ afir-
mativa], o absentia de marca, en el primer, i gracies a la prescncia de no en el
segon).

Entre els arguments addults per Rigau a favor de la seva tesi, en una discussid
detallada dels quals no podem entrar, nomes farem esment al que, partint de la
consideracid que constructions com (18.a) i (18.b):

(18) (a) En Pere preguntara si en Joan no ho sabia
(b) En Pere preguntara si en Joan ho sabia

tenen la mateixa interpretacid semantica , la porta a deduir que la partfcula no
present a (18.a) es un element expletiu i, consegiientment, a sostenir que el verb
d'una clausula introduida pel si interrogatiu no pot set negat pel quantificador de
modalitat no, cosa que confirmaria la prescncia, en aquestes clausules, d'un quan-
tificador de modalitat especffic. Per a nosaltres, del fet que les interpretations de
(18.a) i de (18.b) siguin essencialment coincidents (pero cal dir que Puna i l'altra
oracid es presten a pressuposicions ben diferenciades) no es dedueix 1'expletivitat
del no de (18.a): pot sostenir-se perfectament que aquest no nega el verb de ]a
seva clausula (exactament com que la seva absentia en la clausula de (18.b) suposa
que el verb hi es pres com a afirmat) tot i que en la interpretacid global d'aquesta
el seu efecte negatiu resulti cspecfficament neutralitzat per la prescncia de 1'element
si. Al nostre entendre, doncs, 1'exemple (18.a), al contrari del que soste Rigau,
evidencia que el verb d'una oracid introduida pel si interrogatiu pot set negat per
1'adverbi de modalitat no.
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En la segona part de Particle Rigau planteja el conegut problema del diferent

comportament dels mots-qu relatius i interrogatius quant a la possibilitat de set

extrets d'una ilia-qu, problema que illustren constructions com

(19) (a) * Quina decisio preguntes quan va prendce en Joan?

(b) El teu enemic, contra el qual se positivament que faras, ...

dins del mare generic de la Teoria de la Reccio i del Lligam (mare que inclou

una acceptacio del Principi de la Categoria Buida segons la versio estandard que

en dona Chomsky, com tambe 1'assumpcio de la definicio de reaccio prbpia de Lasnik

i Saito) i fent us d'hipotesis especffiques -en la descripcio de les quals no entra-

rem- sobre 1'estructura del nodul COMP.

Prescindint de details, el tractament de Rigau consisteix a prendre en conside^

ratio, per a constructions com (19), la possibilitat de derivacions com ara

IL[^ I Quina}dccisio ^ [preguntes

[°t[

yUan. [f111f[iQ^^ ^ ^ [ na, prcndre [ ^ ^ en loan [^^ 1111 l

^^
b I. EI teu enemic . ontra cl ual sitivament tarn.

EI teu enemic. [ , [ ,ontra !. y^a^^ I .c positivament [^ [ ^^^ (.,^^.I ^ 111 I ,ar^^ I m.l I ^ 1 l 1 I l^^ ;

i a assumir que la diferencia de contingut interpretatiu entre mots interrogatius

i relatius es tradueix en una diversitat de comportament (que descriu amb precisio)

d'aquests mots quan es troben situats a COMP tai que de totes les derivacions

descrites a (20) Homes la (20.b.I) (corresponent a 1'exemple (19.b)) results accep-

table. Traduit a un plantejament mes traditional, el que afirma Rigau equival a

sostenir que el Filtre del COMP doblement omplert de Chomsky i Lasnik Homes

s'aplica, en catala, als mots interrogatius Pero no als relatius (encara que aquests,

un cop adjuntats a un COMP ja ocupat per un altre mot-qu, hauran de sortir-ne

a la fora).

Si be creiem que 1'argumentacib de 1'autora es corrects (encara que, tom pot
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comprovar el lector interessat anant a Particle original, complicada en els seus
details) tambe pensem que, perque resultes del tot convincent, no hauria de partir,
com de fet s'esdeve, de la pressuposicio (basada, imaginem, en una determinada
interpretacio del Principi de Ciclicitat Estricta) que no cal considerar la possibilitat
de derivar els exemples de tipus (19), a la manera d'un conegut article de Rizzi,
segons

(21) la) 1 ^' 1 Ouina'dccuul I I prcgunie^ I ^
I
yu.n, 1 1 va prcndre ^`^ J cn Iuan I ' 1111 l

r^^r 111 r 111111(h) El tcu rnemic,
m

`ontra 1 gout

[

a pnnu n menr
[m

q^o2, 1 f^ar9s 1 1 1 1 1

si es cert que, com ella mateixa d'altra banda admet, en catala el nodul-fita ora-
cional que cal tenir en compte a efectes de Subjacencia es O i no O. En tot cas,
creiem que aquesta pressuposicio -que impedeix a Rigau de tractar les deriva-
tions representades a (21) amb la seva machinerie conceptual -no es exigida pel
seu plantejament, per la qual cosa ha de ser considerada ad hoc.

No voldrfem deixar de dir, per acabar aquest breu comentari, que en contra
del que podria donar a entendre 1'expressi6 de les discrepancies i reserves que
s'hi manifesten, considerem 1'article de Rigau com un dels del recull que mes
obliga a pensar el lector i, per tant, com una bona mostra del que un working
paper de recerca lingiiistica pot i ha de ser.

IX. Deis treballs dedicats a la sintaxi del castella el mes interessant, seus
dubte, es 1'intitulat <<Sobre el caracter anaforico de "vaciado"», de Josep M. Bru-
cart. L'article, d'altra banda, tracta d'una questio no gens especffica d'aquesta Ilen-
gua, com es el fenomen del buidament (gapping) que es dona en la coordinacio,
i pot considerar-se com un intent innovador d'aplicar la Teoria de la Reccio i del
Lligam a un camp diffcil i complex, que en els darters anys ha estat objecte de
diversos tractaments teorics mai no del tot reeixits.

La base de 1'argumentacid de Brucart consisteix en 1'acceptaci6 d'una tipologia
de les categories buides nominals (PRO, tractes de SN, variable, pro) basada en
una caracteritzacio mes ainternaa que no pas funcional d'aquestes categories i
I'assumpcio -sens duhte arriscada, pero, com el mateix article demostrp, produc-
tive- que aquesta tipologia es extensible, automaticament, a categories altres que
SN. Les premisses esmentades condueixen facilment l'autor a considerar que els
buits de tipus verbal propis del buidament nomes poden set, en principi, elements
assimilables o be a PRO (a anafores pronominals) o be a pro (a pronominals
purs).
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El punt crucial del seu raonament , aleshores , consistiry a articular la hipotesi

que aquests buits tenen natura de PRO amb una consideracio de la categoria SV

com a regida, per definicio, pel constituent flectiu INFL i 1'acceptaci5 consegiient

(basada en una definicio estyndard de reccio de la qual es dedueix el carycter de
«barrera» que ha de tenir la categoria SV, com a projeccib maxima que ^s) que

tota projeccio verbal inferior a SV es no-regida, a fi d'explicar la diferencia de

gramaticalitat d'exemples com

(22) (a) * Luis juega al ftitbol y Pedro [5^ PRO]
(b) Luis juega al ftitbol y Pedro [5^ PRO al balonmano]

La deduccib € s brillantment senzilla : mentre el PRO de ( 22.6), en ocupar una

posici6 no- regida, satisfy lee conditions que el caracteritzen com a anyleg a una
anyfora pronominal , no s'esdeve el mateix al PRO de ( 22.a), car aquest ocupa

una posicib regida . Creiem que es tracta , pert, d'una deduccio parcialment soffs-

tica, car parteix de la hipotesi injustificada que tots dos buits dels exemples han

de ser considerate , t ^ecessyriament , PRO. Tot i aixf, entenem que el seu resultat

es salvable , dintre de la logica de 1'autor, acceptant que la agramaticalitat de (22.a)

no es dedueix pas de la presencia d'un PRO regit sin6 de la d 'un pro, correcta-

ment regit com a tal, perb no propiament regit ( per manta de determinacio local:

INFL no pot considerar -se regent propi del SV) i per cant incomplidor d'una versid

generalitzada del Principi de la categoria Buida.
Fixada la condicio de PRO dels elements [^ ^], Brucart passa tot seguit a

plantejar-se quina es 1'anylisi mes adequada dels casos de btiidament en quiff, a

m€s del verb , tambe hi ha elidit un complement . La hipotesi que aquest comple-

ment, com a element regit pel verb, sigui considerat un pro i que , en consegiiencia,

el buit existent pugui ser categoritzat tom una combinacio PRO + pro, es rypi-

dament rebutjada , entre altres motius , pel fet que un tal pro, en contra del que

sembla esdevenir - se en general amb aquest tipus d'elements , no pot alternar amb

un prunominal ple:

(23) (a) Luis le regal6 a Julia su vestido y Pedro los zapatos

(b) * Luis le regal6 a Julia , su vestido y Pedro a ella , los zapatos

S'imposa, aleshores , la necessitat d'analitzar tot el buit tom un unit element no

regit , es a dir un PRO, sigui quina sigui la seva especifica condicio categorial.

Per a aquesta tesi resulten , pero, problemytics els casos de buidament en quP

sembla inevitable de postular la presencia de buits discontinue, tom ara I'exem-

plificat a

(24) Luis posee una casa en Zamora y Pedro (^ ^] un apartamento [SP ^]

La proposta de Brucart, sens dubte hybil, pero discutible, 6s de considerar aques-

tes constructions com a no centrals , i en tot cas d'una acceptabilitat menor que la

de constructions tom
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(25) Luis posee una casa en Zamora y Pedro , un apartamento

caracteritzables per 1'existencia d'una pausa marcada, en el segon membre de la
coordinacio, entre el SN subjecte i el romanent del SV, pausa facilment interpre-
table com a indici de 1'existencia d'un moviment d'extrapolacio a la dreta (d'ad-
juncio al SV ) d'aquest romanent . D'acord amb aquesta analisi , el buit existent
a (25) podria considerar-se, aleshores, com un ionic PRO, per tal com la hipotesi
que pugui consistir en una segiiencia de buits independents ( entre els quals cal-
dria comptar la traca deixada pel romanent extrapolat) es rebutjable mitjancant
una argumentacio semblant a 1'alludida en relacio amb els exemples (23).

Sense entrar en els darters desenvolupaments de Particle , on es plantejat, entre
d'altres, el problems de les caracterfstiques especffiqucs del control a que esta
sotmes el PRO del buidament , voldrfem apuntar que aquest interessant treball
de Brucart ens suscita , nomes, una reserva: la que farfem al punt d'escolasticisme
que en un determinat moment el porta , per exemple , a estendre ' s, segons el nostre
parer, ociosament , a considerar la hipotetica vigencia que pugui tenir la Teoria del
Cas per establir distincions entre tipus diversos de buits no nominals i que per
altra part li impedeix -segurament per rad de 1'espai despes en la detallada con-
solidacio de les seves bases teoriques- de posar a prova i estendre la tesi de
Tonic buit no regit a casos de buidament propis d 'estructures mes complexes.

X. La segona contribucio a la sintaxi del castella es troba en Particle , clara-
ment insatisfactori, al nostre entendre , de Jan Schroten, intitulat <Two approaches
to the distribution of Spanish relative pronouns . El treball s ' inicia amb un prolix
repas d 'un conegut article de Kayne sobre el que relatiu del frances que sostenia
la identitat d'aquest element amb el complementitzador que, i despres d'una analisi
diferencial de la distribucio dels mots relatius castellans respecte de is dels fran-
cesos conclou , en primera instancia, que la tesi de Kayne no es aplicable al que
relatiu del castella.

La diferencia entre els dos que s'explicaria , aleshores, segons una << original>>
proposta de 1'autor, gracies a la Teoria del Cas; sense entrar a descriure'n els
details , diguem que la seva filigranada articulacio presenta com a punt decisiu,
mancat de cap justificacio independent o reserva critics, que el complementitzador
que es un now lexic que, com a tal, requereix un Cas que li seria assignat (en
contra de les assumptions estandard , es clar ) a craves dels noduls 0 i COMP.
Afegim, encara , que en un moment determinat del seu raonament l'autor arriba
a plantejar - se (potser retoricament , pero amb tots seriositat , en tot cas) is hipotesi
que el que relatiu pugui haver- se de considerar corn un adjectiu o una preposicio.
Segons Schroten, 1'6nic «problema>> de la proposta al-ludida es que si be ureix a
explicar>> ( com el lector ja pot suposar) la distribucio dels elements relatius, que
inclos, i del que complementitzador (el aproblema >> de la categoritzacio del qual
havia quedat , mentrestant, per resoldrc ) no serveix, en canvi, per donar compte
de la distribucio dels pronoms interrogatius , per tal com aquests, tot i tenir una
condicio identificable en molts aspectes amb la dels relatius altres que que, poden
apareixer, tanmateix , en positions no regides per cap preposicio.



La segiient aportacio tebrica de Schroten consistira, aleshores, a exigir diferen-

cialment dell relatius la condicio d'estar regits que la realitat sembla imposar-los

i a proposar, finalment, que aquesta condicio d'estar regits es deduiria, previ un

remodelatge no gaire precisat de la Teoria estandard del Lligam, d'una condicio

de reccio mes general sobre les anafores que ell afectaria com a bons elements

anaforics del seu antecedent que -qui ho dubta?- son.

Cal dir que una de les mes agradables sorpreses d'aquest nou desenvolupa-

ment es el sorgiment d'una identificacio a la Kayne (realment imprevista, tenint

en compte la primers part del treball), encara que, es clay, «sobre novel bases»,

dell dos que castellans, d'acord amb la qual el que relatiu tambe seria un nom

lexic -pero no un pronom relatiu!- com tambe la brillant estipulacio que aquest

nom lexic hauria de retire Cas a travel del veritable pronom relatiu -buit- que

1'acompanyaria en el COMP, el qual, al seu torn, com ell pronoms relatius plens,

hauria heretat de la seva tra^a el Cas frames.

Segons el nostre parer ]'article de Schroten constitueix un magnific exemple

d'on es pot arribar, en materia de falls coherencia, quan a partir d'hipbtesis es-

trictament ad hoc hom es deixa endur, sense cap esperit critic, per la temptadora

combinatoria de conceptes que les nombroses subteories en que es modula la

Teoria amb majtiscula actual semblen polar, pel que es veu, a 1'abast de qual-

sevol consumidor.

XI. Poca mes sort suposa, per al lector, d'endinsar-se en el darrer treball de-

dicat a la sintaxi castellans: ens referim al breu article d'Esther Torrego «Algunas

observaciones sobre las oraciones existenciales con haber en espanol». A mes de ser

escrit en un castella de suro, que records el de les pitjors traduccions de ]'angl'es

d'algunes editions sud-americanes, i de caure en el pedagogisme esteril de resumir

pot menys que caricaturescament la posicio teorica de la qual parteix (que en el

seu cal correspon al complex plantejament de Safir sobre 1'anomenat Efecte de

Deftnitesa), ]'article cents la seva exposicio en un comparativisme molt dubtos, ja

que per parlay de les orations existencials amb haber del castella pten com a punt

de referencia unit i constant les constructions angleses amb there be, les quals no

tan loll no son homologables a priori lino que resulten diferir substancialment

--com era perfectament previsible- com a troballa de la mateixa comparacio. Mes

greu considerem el fet que, en un determinat moment, ]'aurora es permet d'assumir,

com a donada per Safir en relacio amb les constructions castellanes, una hipotesi

que aquest autor nomes podia haver avan^at per a Jes angleses. Last but not least,

Torrego es deixa endur per 1'alegria de 1'asterisc que vindria a confirmar, caigui

qui caigui, la justesa dunes tesis manifestament calcades de tractaments previa-

ment donats per a ]'angles: que la consciencia del castella que pugui tenir el

lector jutgi, si no, que li sembla la pretesa agramaticalitat, que I'autora soste sense

cap reserva, com a cola obvia, de constructions tom

(26) (a) A veces encendemos una hoguera despues de llover

(b) Maria fue felicitada por todo hijo de vecino
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a (27). En el seu ultim desenvolupament , Particle esten la seva consideracio a casos

no contemplate a (27) que en principi haurien de caure, tambe, sofa el domini

del PCB, i arriba a la conclusio que, almenys per a un subconjunt d'aquests casos,

cs fa necessari d'introduir un non principi, 1'anomenada Restriccio dels Dominis

d'Extraccio, originalment proposal per Huang.
SEBASTIA BONET

[77] Folx, J. V., Divuit sonets de «Sol i de dol».

La publicacio de diferents escrits sobre 1'obra de J. V. Foix es la prova mes

evident de 1'interes que encara avui desperta el pocta de Sarria. Ultra 1'edicio

d'alguns dels seus llibres , en els darrers dos anys han aparegut , aquf i alla, estudis,

articles i comentaris que s'ocupaven de la figura i 1'obra d'aquest poets. Entre

aquestes publications cal apuntar el ntimero 22 de la revista literaria Faig, publicat

el juny de 1984 i dedicat fntegrament a J. V. Foix, i 1'edicio de divuit sonets

comentats de Sol, i de dol a curs de Manuel Carbonell dins la col•lcccio «El Garbelb>

d'Edicions 62.
La revista Faig, il^lustrada aquest cop per Antoni Tapies, scull alguns textos

de J. V. Foix, un Bonet de Pere Gimferrer, tree articles d'autor diferent sobre

aspectes concrete de 1'obra foixiana, i una bibliografia que malauradament «no

preten de ser exhaustiva». Entre els textos de Foix, d'acces mes o menys dificil,

destaquen una «Nota autobiograficat» on, despres d'explicar els seus records d'in-

fantesa i lee primeres temptatives literaries , exposa aquelles idecs que sempre Phan

acompanyat en la seva activitat descriptor; i lee «Tres nadales no publicades en

llibre», cads una de lee quals segueix una tecnica de versificacio particular. Arthur

Terry, Josep Pujol i Manuel Carbonell son els autors dell diferents articles. EI

critic angles analitza minuciosament el sise poems d'On he deixat lee clans... per

demostrar tom molt sovint lee "fronteres" geografiques que Foix introdueix en els

seus versos poden «incorporar-se a una meditacid sobre lee "fronteres" yue demos-

tren els limits de 1'experiencia humans». Josep Pujol, a partir de 1'analisi d'una

prosa de Darrer comunicat, «Si sot dalt els Morunys...», demostra una vegada mes

tom en Foix la forma del discurs s'acomoda al seu contingut per tal de crear un

univers particular on tot tendeix a la Unitat. Finalment, Manuel Carbonell apro-

xima el lector a lee idees polftiques de Foix a partir del repas d'alguns articles

publicats en diferents revistes abans de la guerra civil; el poets, que en els dife-

rents escrits demostra un coneixement profund del pensament europeu del moment,

es mostra partidari d'aquell universalisme que passa per damunt de lee divisions

estatals amb 1'objectiu d'encetar un dialog fraternal entre els pobles d'Europa;

d'ayui el seu atac contra els totalitarismes i la defensa del pacifisme, exemple maxim

d'heroisme Begone afirma en Particle «Pacifisme i europeisme» datat I'any 1932 i

que, juntament amb un altre, «Una politics de Maurras», M. Carbonell edits al

final de 1'estudi.

Com s'ha apuntat mes amunt el mateix Manuel Carbonell es autor d'una

antologia comentada de Sol, i de dol. En 1'estudi introductori fa un brevfssim repas
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a la vida i a 1'obra de J. V. Foix per, tot seguit, exposar les circumstancies exte-
riors que envoltaren la confeccio dels sonets i la seva ordenacio posterior. De les
setanta peces del poemari, l'antoleg n'escull divuit com a «homenatge al "jovent

de 1918">>, i per la importancia capital que la xifra sembla tenir dins l'elaboracio
del llibre. Aquesta contundent reduccio, pero, es veu equilibrada per una bona
edicio dels textos i pels comentaris que els acompanyen. M. Carbonell, corn si es
tractes d'una edicio completa, inicia l'antologia amb el sDescarrec» que Foix escrivf
l'octubre de 1936; aixi mateix, cada seccio del poemari es presentada amb el seu
tftol i les citations corresponents. En els diferents comentaris M. Carbonell no es
preocupa tinicament per explicar el contingut dels poemes, sing que molt sovint
intenta demostrar com en J. V. Foix el proces d'elaboracio seguit en cada sonet
adquireix un valor absolut. A mes, pero, traspassa un cop i altre els limits estrictes

de les peces per exposar les circumstancies exteriors que en bona part les deter-

minaren; aixi, les referencies als moviments d'avantguarda, amb tot el que com-
portaren de renovacio estetica, o als canvis politics i socials, de pensament, etc.,
es repeteixen continuament. Tot en una direccio: mostrar com Foix sabe construir

una poesia particular i original a partir d'uns elements forca divergents i que a
primer cop dull semblaven del tot irreconciliables. Des d'una optica didactica,
pero, potser caldria plantejar un interrogant: 1'alt nivell dels comentaris s'ajusta

a les possibilitats d'aquells a qui va dirigida la colleccio, es a dir, als estudiants
mes joves de la literatura catalana i als lectors no especialitzats? Diria que el llistb

s'ha enlairat excessivament sense valorar la situacio general dels receptors, els quals,
molt sovint, maiden no tant per la comprensio del comentari literati com per des-
cobrir aquell mecanisme que l'ha fet possible.

La complexitat del mon poetic de J. V. Foix encara resta pie d'interrogants.
Nomes la lectura atenta dels textos del poeta i la publicacio de treballs que els
estudiin podran ajudar a comprendre cada cop mes totes les dimensions de l'obra
foixiana.

JACINT BASSO I PARENT

[821 GARCIAS PALOU, Sebastia , Bibliografia lulliana i general.

Cridem 1'atenci6 sobre aquest recull bibliografic, especialment interessant per als
estudiosos de Llull. Dels gairebe mil cinc-cents titols que conte, tots acompanyats
del corresponent resum del contingut, destacarem els que fan referencia a la colla-
boracio de S. Garcias Palou al volum de les Obres Essentials del beat (va prepa-
rar-hi el Libre del Gentil), a la seva edicio i traducci6 castellana dels Proverbis de
Ramon i a les seves dues monografies sobrc l'afer de Miramar i el de les relations

de Llull amb l'Islam. Aixo pel que fa als llibres. Entre els nombrosos opuscles

d'aquest prolific autor cal tenir presents els que tracten del tema del coneixement

per part del beat de certs punts no difosos a Occident de la teologia grega (relacio-
nats amb la giiestio de la processio de l'Esperit Sant), i diversos que estudien
problemes biografics de Llull, com ara el de la datacio del Desconhort o del Blan-
querna, en relacio amb la rentincia al papat del protagonista de la novella. Abunden



tambe els escrits de divulgacio lulliana entremig de nombrosos textos de doctrina
cristiana, moral i opinio general.

NOTA DE REDACC16

[87, 88, 103, 104J Raimundi Lulli Opera Latina, XII i XIII.

Els volume XII i XIII de lee obres completes llatines de Llull publicades

dintre del «Corpus Christianorum» es presenten acompanyats de sengles opuscles

complementaris que porten com a tftol Instrumenta lexicologica Latina, series A. Es

tracta d'un glossari complet amb index de ftegiiencies relatiu a Les obres publicades

al volum corresponent i de dues series de microfitxes que contenen unes concor-

dances completes del mateix material i un index de mots ordenats inversament com

en els diccionaris de la rima. L'avinentesa d'haver estat escrits en llatf fa que els

textos lullians que ens ocupen siguin dels primers de ]'area de la cultuta catalana

que son tractats amb procediments informatics fornidors de concordances comple-

tes de consults immediata.

Com es habitual a la colleccio, cada volum ports una introducci6 general, a

bands de la o Les particulars que precedeixen cada text inclos en el tom. Aquestes

introduccions, per raons que comprenem i lamentem , han deixat de ser llatines

des de no fa gaire ; Les del volum XII, a curs d'Alois Madre, del Raimundus-Lullus-

Institut de la Universitat de Freiburg, son en alemany. Aquest tom Conte cinc

opuscles escrits entre 1305 i 1308 a Barcelona, Montpeller i Pisa, entre ells la

famosfssima Ars brevis, la mes difosa de Les obres de Llull, editada aquf per pri-

mers vegada de manera critica ( fins ara ens serviem d'un facsfmil d'una edicio de

Palma, 1669). El primer dell opuscles es el Liber de praedicatione contra iudaeos

(que havia estat editat per J. M. Millas Vallicrosa el 1957), interessant rant pel que

fa a la giiestio de la predicaci6 en Llull, Com per 1'estudi de Les polemiques anti-

hebraiques del segle xrv. En realitat el Ilibre consta de cinquanta-dos brevfssims

sermons o esbossos de sermons, constrults a partir de temes de I'Antic Testament

amb la intencio de rebatre la interpretacio erronia que, segons Llull, en feien els

seguidors de la ]lei de Moises. El segiient opuscle, el Liber de Trinitate et Incar-

natione , es un compendi de raonaments artfstics encaminats a donar suport a Les

polemiques contra jueus i musulmans en dos dels punts clau de la doctrina cris-

tiana. El Liber de universalibus, que ve despres, tambe es conegut com a Intro-

ductorium magnae artis generalis en la tradicio impress; es tracta d'una mena de

diccionari de definicions dels principals conceptes implicate en els raonaments artfs-

tics, que devia ser molt util Com a complement de ]'Ars generalis ultima o de

]'Ars brevis, que es 1'obra que ens ofereix a continuacio el tom que comentcm.

Caldria observar, pero, que ]'editor del Liber de universalibus ignora ]a publicacio

del manuscrit unic, tardy i interpolat, de la versio catalana de 1'obra: Lola Badia,

EI «Libre de definicions», opuscle didactic luldia del segle XV, Barcelona, 1983.

L'edicio critica de ]'Ars brevis, amb 57 manuscrits llatins, es sens dubte 1'as-

pecte mes notable del volum XII de lee ROL per la complicada mecanica que

comports la confeccio del stemma codicum i la fixacio del text. L'Ars brevis, d'altra
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banda, representa dintre del conjunt de I'obra de Dull la formulaci6 mes sintetica
de la fase definitiva del seu pensament, d'aquf la seva importancia i 1'abundancia de
manuscrits. En canvi, l'Ars brevis, quae est de inventione iuris, es una obra relati-
vament pot coneguda, com ho demostra el fet que no va set impresa antigament
i que no en queden gaires manuscrits ; 1'aspecte juridic de 1'obra de Llull es tambe
un dels que ha merescut menys atencio. En canvi, ara que disposern d'aquesta
vcrsio definitiva de l'Ars brevis iuris tindrem ocasio d'apreciar-ne tota la significa-
cio. Notem l'interes de la casufstica que s'hi discuteix a partir dels principis artfstics,
especialment a l'apartat De quaestionibus iuris civilis, que comenca amb un exemple
ben conegut pels lectors de literatura catalana: aDicitur, quod quidarn Sagittarius
uulnerauit in nemore capreolum, qui fugiuit tantum, quod Sagittarius minime potuit
ipsum invenire. Sed quidarn pastor ipsum invenit mortuum, et deportauit eum ad
ciuitatem, et dicebat se esse interfectorern capreoli (...)>>.

El volum XIII de les ROL, en canvi, a cura de Manuel Bauza, porta les intro-
duccions en espanyol i conte una [mica obra lulliana: 1'Ars compendiosa Dei, escrita
a Montpeller el 1308. L'obra, que no havia estat publicada mai abans d'ara, es un
manual de teologia, es a dir, una aplicacio de l'Art a la ciencia de Deu, que segons
el beat havia d'ajudar en les seves tasques polemistes i de predicacio. Es tracta,
doncs, d'un text dels mes estrictament tecnics i despullats de trets que interessin
la literatura.

NOTA DE REDACC16

[90] JORBA, Manuel, Manuel Mild i Fontanals en la seva epoca.

Manuel Jorba ' ha publicat la primera part de la seva tesi doctoral.' El tftol
indica els tres punts d'atencio preferent de la seva investigacio: 1'evoluci6 ideolo-
gica, la trajectoria professional i el context cultural i social en el qual incideix i
alhora es defincix la figura de Manuel Mila i Fontanals. El plantejament es, em
sembla, impecable.

I ho es perque no es tracta prbpiament de biografiar Mila, d'evocar la seva
figura humana. Es tracta de precisar les coordenades que permetran d'entendre
l'objectiu essential de la tesi de Manuel Jorba: Mild i Fontanals, critic literari, i
aquestes coordenades son ideologiques, professionals i culturals. Per aixo Jorba,
despres de precisar amb ]a riquesa documental que caracteritza tot el treball I'ori-
gen familiar de Mila (aMila a Vilafrancas, pp. 9-16) passa immediatament a resse-
guir la trajectoria intellectual de 1'illustre investigador des del Collegi de Josep
Carreras a Barcelona, quan Mila tenia nou anys, fins als deixebles en el mart de
l'escola d'investigacio que crea. Una escola, d'altra banda, d'una fecunditat i con-

1. Manuel Jorba (Sant Esteve de Sesrovires, Baix Llobregat, 1942) es profes-
sor de la Universitat AutOnoma des de 1969 i, des de 1977, del consell redactor de
la revista Els Marges.

2. Manuel Mild i Fontanals en la seva epoca . Trajectbria ideolbgica i professio-
nal, Barcelona , Curial (<<Biblioteca de Cultura Catalana>s, 54), 1984.



tinuitat que permet enlla^ar directament la figura de Mila amb la investigaci6 litera-

ria contemporania i de la qual la tesi que comentem n'es un darrer fruit. No

m'estendre, doncs, a subratllar la importancia de 1'obra de Mila, i 1'interes, per

rant, d'una investigaci6 que es dedica a estudiar-la.

EI metode que ha seguit Manuel Jorba constitueix un homenatge a aquesta

escola investigadora que Mila inicia. Joaquim Molas resumf' el metode de Mila

en dir que «no solament adquiri una rigorosa base erudita sin6 que descobrf

tambe un metode de treball: el detallisme analitic i documental». Aquest designi

1'acompleix Jorba d'una manera exhausfiva, inapellable. El positivisme rant en el

que to de rigor metodologic i de verificaci6 documental de lea assertions, tom

pel que fa a la contextualitzaci6 del que s'investiga , es seguit complidament i

minuciosament per Manuel Jorba.
Grades a la densitat erudita del text -completat per un amplissim aparat de

notes, per un interessant «Apendix» documental (pp. 311-374) i per un exhaustiu

apartat de «Fonts i bibliografia» (pp. 377-409)--- el llibre de Manuel Jorba es un

treball de consulta obligatoria per als estudis literaris i culturals del perfode. Natu-

ralment, en primer lloc, per als qui es dediquen a la figura de Manuel Mila, que

t6 en 1'obta de Jorba un text ja definitiu, pero tambe per als estudiosos dels grups

romantics --^specialment el de Covert Spring-, la Renaixen^a, lea institutions

culturals de la Catalunya del xtx i del tombant de segle, la universitat i lea ins-

titutions docents, la personalitat dels investigadora i !es seves relations, especial-

ment entre els hispan3fils i catalanofils forans, la genesi i 1'orientaci6 de 1'escola

historiografica de Mila, entre d'altres.

EI text de Jorba, en efecte, s ' estructura en tres grans apartats que segueixen

1'ordre cronolbgic de la vida de Mila, pero, que, en fer-ho descrivint alhora 1'am-

bient cultural en que es produf, son, de fer, estudis dels successius perfodes de la

historic cultural catalana que abasta la dilatada vida de Mila (Vilafranca del Pe-

nedos, 1818-1884): «La formaci6 romantica» (pp. 9-74), «Activitat professional.

Relacio amb la Renaixensa» (pp. 77-229), i «Els deixebles i la posteritat» (pa.

gines 233-304).

De cadascun d'aquests aspectes m'agradaria de destacar el que m'han semblat

lea aportacions mes valuoses del text de Manuel Jorba. Pel que fa al perfode ro-

mantic en el text de Jorba «queden destriades relations i collaborations que

demostren inequfvocament 1'adopci6 [per part de Mila] d'un credo progressista i,

si no un protagonisme, si una participacio important -donada la seva joventut-

en drgans i entitats fonamentals en el proces d'introduccio i consolidaci6 del Ro-

manticisme a Catalunya, la qual cosa fa mes significativa i, Homes en principi,

sorprenent la posterior evolucio a positions conservadores, no ultrades, en ]es quals

persevere amb una coherencia no sempre patent en molts contemporanis d'evoluci6

aff» (p. 306). El primer d'aquests aspectes -la participacio en els grups romantics

liberals- to en el text de Jorba aportacions noves d'un gran interes, especialment

3. Joaquim Moles, «Els estudis de literature: 1'escola historica», a L'aportacio

de la universitat catalana a la ciPncia i a la culture , Barcelona, L'Aven^ («Estudis»),

1981, pp. 155-159.
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les referides al grup de Covert Spring del qual I'autor confessa haver prescindit
d'alguns materials en funcio de l'objectiu preferent de ]a inves;igaci6, perb que

esperem veure aviat publicats. El panorama que esbossa en aquest punt encara
massa obscur de la nostra historiografia cultural es certament intrigant i atractiu,

d'una gran complexitat. Justament aquesta complexitat es la que fa que Jorba
apunti prudentment alguna hip6tesi a propbsit de l'evolucio ideolbgica de Mila cap
a posicions mes conservadores, sense, perb, pretendre haver-ne trobat la clau.
Aquesta prudencia investigadora treu, segurament, brillantor al llibre, pero es una
garantia de fiabilitat que en darter terme cal agrair.

Les relacions de Mila amb la Renaixenca tal com les planteja i resol Manuel

Jorba es potser un dels aspectes mes reeixits del llibre: no solamcnt les afirmacions

son documentalment provades sing que a mes el seu conjunt dbna al lector una

imatge perfectament clara -i, es clar, tambe complexa- de is sensibilitat, cri-

teris i actitud de Mila respecte al moviment. Tambe la Renaixenca queda en

aixb clarificada en la seva complexitat. En efecte, Min -ben al reves de Balaguer,

Rubio i Ors o Almirall, cadasc6 des de la seva perspectiva- no feu prbpiament

d'impulsor, sing de partfcep moderat i atenuant: en la llengua, en la visio lite-

raria, en la concepci6 global del moviment. Pero aquest es nomes un aspecte de

la seva influencia. Igualment es cert, com afirma Manuel Jorba que <L'ascendent

o la significacio que Mila tingue en cercles i individus molt diversos o, millor

encara, l'operativitat "proselitista" o de convenciment que demostraven les seves ini-

tiatives son degudes a les actions, tan possibilistes com es vulgui, que Mila dugue

a terme amb relacio al moviment, incardinant en el programs de Renaixenga 1'6s

de ]a llengua prbpia com a senyal d'identitat de primera importancia i denunciant,

amb timidesa disfressada de prudencia, 1'exces de "poesia" i el deficit d'investigaci6
histbrica, que ell mateix procurava de corregir>>, p. 307). La clau d'aquesta aparent

contradiccio resideix en el fet que Mila no s'aparta mai, en realitat, del curs i de

l'evolucio natural de la Renaixenca quan aquesta el depassava. I aquesta fidelitat

el feu avancar i integrar-se progressivament en un moviment del qual fou un

acontribuent passiu>> (p. 307) pero lleial. En certifica els aventios, hi aporta con-

viccions personals -com el foment de la investigacio histbrica per a compensar

1'exces de poesia- i posa sovint el seu prestigi i el de les institucions on partici-

pava al servei de la recuperacio cultural catalana.

El fenomen es d'un gran interes perque defineix Mila, perb sobretot perque

indica la inequfvoca forca de la Renaixenca. Jorba analitza la seva participaci6

en els Jocs Morals, Joventut Catblica, Ateneu Barcelones, publications, Academia

de la Llengua Catalana, moviment dels Felibres, debar ortografic i fixacio de la
terminologia del moviment. Cadascuna de les polemiques, institucions o processos

tenen en el llibre de Jorba la seva histbria i el conjunt esdeve un suggestiu i

complet panorama de la Catalunya renaixent. Te especialment interes en aquesta

tesi la relacio que s'estableix entre les investigations que fa Mila com a romanista

i la seva visio de la Renaixenca. Jorba nomes les apunta, perb cal esperar que en
la part de la tesi que encara falta publicar les desenvolupara complidament.

Un tercer aspecte del text que comentern ressegueix tota la trajectbria profes-

sional de Mila. L'apartat nomes quedara complet quan es publiqui fntegrament la
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tesi i al coneixement dels fets que pauten el progres academic i professional de

Milo el segueixi 1'evoluci6 del seu pensament estetic i investigador, l'aportaci6 in-

dubtablement de mes pes de la investigaci6 de Manuel Jorba.
De tota manera, algunes de les referencies d'aquest apartat tenen ja un gran

interes. En un terreny mes anecdotic, tots els incidents del seu acces a la catedra

de Literatura general i espanyola (de 1847), que represents als ulls dels contempo-

ranis una victoria de l'escola catalana d'investigaci6. L'inevitable aire d'intriga habi-

tual en aquesta mena de situacions no pot fer oblidar la transcendencia del fet.

Sobretot per a la investigaci6. Milo -li deien <<la balena literaria», com recorda

Mass6-' fou un professor avorrit i un investigador de primera lfnia. Es conserva

el programa (1847) de l'assignatura, i d6na un to escolar llegir despres de vuitanta

llicons previstes per al curs una nota que diu <<los pocos dfas lectivos que sobran

se emplearan en repasos y ejercicios».' El panorama, segurament, no devia ser gran

cosa.

Tot al contrari del que es despren de la notabilfssima documentaci6 adduida

per Jorba respecte a les relations de Mila amb collegues i professionals de la

investigacio: un comers intellectual viu i que mostra el prestigi de Mila entre els

investigadors europeus. No debades Mila introduf a la universitat catalana la mo-

derna filologia europea. I ho feu amb un estil antideclamatori al qual tothom el

vincula. Jorba cita un text especialment suggestiu, en aquest sentit, de Rubio i

Lluch que mostra la fascinaci6 que aquest aspecte tenia, per exemple, per a Me-

nendez Pelayo, el seu gran deixeble: <<[Menendez Pelayo] cada dia aspiraba mss

a la sobriedad y a la perfecci6n y en los Oltimos anos de su vida luchaba tenazmente

contra sus propensiones nativas de ingenita espontaneidad, para sujetarse d6cil al

imperio de la disciplina cientffica. "Ojala pudiera convertirme a Mila en sustancia

propia", solfa decirme en el seno de la intimidadn (p. 235).

Jorba ressegueix un a un els deixebles -catalans i forans- de Mila: Antoni

Rubio i Lluch, Marcelino Menendez Pelayo -especialment devot, afi i emocionat-,

Menendez Pidal, Josep Franquesa i Gomis i molts d'altres. A les darreres planes

-<<Referencies postumes i homenatges»- Manuel Jorba esbossa un tipic treball

de recepci6 literaria d'un gran interes.

En conjunt, doncs, el llibre de Manuel Jorba historia molt minuciosament la

genesi intellectual de Mila en el Romanticisme liberal, i segueix amb detail la seva

trajectOria intellectual i els seus vincles amb la Renaixenca a base, sobretot, d'am-

plificar la historia collateral de personatges, institucions i fets que contextuen

l'activitat de Mila. Ho fa, com deiem, amb un aparat documental molt rigor6s

i tambe defugint l'anecdota, la interpretaci6 hipotetica i l'estil brillant com si fes

cas del Mila que recomanava als seus deixebles d'escriure amb oprosa prosaicas

(p. 235). No necessariament es un credit de rigor, perO tant en Jorba com en

Milo les dues coses coincideixen.

4. Jaume Mass6, Cinquanta anys de vida literaria (1833-1933), Barcelona, 1934,

p. 17.
5. Universidad Literaria de Barcelona. Facultad de Filosof ia. Asignatura de

Literatura general y espanola. Programa que ha formado el profesor de dicha

asignatura D. Manuel Milk, Barcelona, 1847, p. 7.
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Certament no es despren del Ilibre un retrat complet de Mila. Hi falta , inevi-
tablement , el seu pensament estetic . Jorba diu ( p. 5) que aquest volum es nomes
la primera de les tres parts de que es compon la seva tesi , que no hauria de
tardar a publicar-se. Per la qualitat del treball, per a completar l'estudi de ]a
figura de Mila i per a aportar un element essential de la historia de la crftica
catalana que cal anar construint amb urgencia.

RAMON PLA i ARxE

[95] LAMUELA, Xavier, Josep MURGADES, Teoria de la Ilengua literaria segons

Fabra.

El Ilibre Teoria de la Ilengua literaria segons Fabra inicia un nou tombant en
els estudis sobre l'obra i el pcnsament de qui va rebre el qualificatiu de <<seny
ordenador de la llengua catalanau. Els autors del Ilibre defineixen la seva obra
com a <<resultat d'una recerca feta de reflexions , analisis i documentacio factual
sobre els suposits teorico-linguistics i sobre els condicionants histories en que es
basa I'obra de Pompeu Fabra>>. > Cal dir, doncs, que aquesta obra es, com assenya-
len ells mateixos , un decantament explfcitament voluntari de tot un seguit d'escrits

i de parlaments que, tot exalcant la figura de Pompeu Fabra , n'amaguen sovint
1'esperit cientific i l'habilitat com a lingiiista i l'envolten d'una aureola quasi
mftica?

L'obra es divideix en dues parts principals. La primera conte l'estudi tebric,
profusament anotat, de les teories fabrianes . La segona part ve donada per quatre
apendixs documentals.

El lector es pot adonar facilment del caire d'aquest estudi tot just en comen-
car-lo de ]legir . Es indubtable que tota obra respon a una situacio polftica, social
i economica molt concreta , i es aquf on cal donar principi a qualsevol analisi que
pretengui de ser rigorosa . Tot seguit , els autors estableixen una serie de termes
linguistics que esdevenen necessaris per tal de comprendre 1'abast real de la
concepcio fabriana de la llengua i la traduccio practica d'aquesta: els significats
diversos que poden cobrir els termes de «llengua » i de «dialecte », amb referencia
especial a les connotations que poden revestir en una situacio diglossica de
Ilengua baixa oposada a Ilengua alta . Tal com assenyalen els autors , << Fabra, cons-
cient de l'ambigiiitat dels termes llengua i dialecte , emfasitzava 1'6s de I'accepci6
que defineix la llengua com un conjunt de varietats ; accepcio que despres la tra-
dicio lingiifstica catalana ha consagrat corn a practicament exclusivau.

D'acord amb Lamucla i Murgades, el catala del segle xIx << no ofereix mes
que un conjunt bigarrat de formes concurrents , originades en la diversitat dialectal
i, encara mes , en la recurrencia desordenada a una tradicio literaria momificada i
inoperant; es troba, doncs, desproveit d'una varietat referential comunament accep-
tada». Davant aixo i davant el que oferia 1'espanyol, hi havia diverses postures
a triar , i la de Fabra i dels altres membres del grup de L'Avenc s'ha de veure com a
opcio entre totes aquelles a que abocava la situacio.

Un punt que es posa tambe en relleu es la caracteritzacio de Fabra en tant que
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teoric de la llengua nacional , activitat cant mes comprensible si tenim en compte

que l'aspecte ideologic no es altre que un dels vessants de la nacionalitzacio de la

Ilengua: aL'ideari fabric apunta inequfvocament vers I'objectiu d'aconseguir per

a la llengua la mateixa categoria que la revestida a un nivell global per una

Catalunya progressivament entesa i sentida com a nacio, i a evidenciar corn per

a la plena realitzacio d'aquesta es alhora imprescindible la de la llenguao. Dins

aquest context es pot copsar de forma clara el concepte de llengua literaria, que

utilitzava Fabra i que es l'objecte d'estudi del llibre, com a llengua referential; es

a dir, la «varietat codificada d'una llengua , que serveix de base als Ilenguatges

especialitzats i de model de prestigi a totes les altres varietats». I aquesta llengua

referential es la que preval davant la impossibilitat d'aconseguir una llengua

estandard en catala, com a resultat d'un proces de funcionalitzacio . Com diuen

Lamuela i Murgades , trobern aquf una coincidencia de 1'actitud i dels plantejaments

de Fabra amb els del Cercle Linguistic de Praga; coincidencia, pero, provocada per

unes condicions historiques que son molt semblants.

A proposit del desenvolupament de la teoria fabriana durant la dictadura de
Primo de Rivera , es fan unes reflexions sobre la interferencia lingiiistica del cas-
tella sobre el catala, les quals son tractades amb un maxim de precisio terminold-
gica i conceptual : la divisio d'aquesta interferencia segons que actul sobre la llengua
espontania o sobre la llengua elaborada permet d'observar tot un seguit de feno-
mens sociolinguistics , analitzats en detall i degudament generalitzats , que ja havien
merescut tambe l'atencio de Fabra.

Abans d' arribar a les conclusions finals de 1'estudi, els autors analitzen la re-

lacio de Fabra amb les institucions i la publicacio del Diccionari General de la

Llengua Catalana , segons uns criteris que es desprenen lbgicament de la situacio

ja explicada, pero que molt sovint ban passat desapercebuts i que nomes una

observacio en profunditat del Diccionari pot posar de manifest . Finalment es tracta

el tema de la intellectualitzacio de la llengua, el camf iniciat per Fabra en 1'elabo-

raci6 de terminologies tecniques i especialitzades amb l'encapcalament del Diccionari

de Medicina, dirigit per Manuel Corachan, el 1936. La culminacio de la teoria

fabriana ve marcada pel discurs com a president dels Jocs Florals del 1934. Els

fets que s'esdevindrien a continuacio no van permetre que pogues tenir conti-

nuitat.
Els autors , com a conclusio , ens parlen en aquests termes: <<La peculiar situa-

cio historico-social de la seva llengua , certament , constrenye Fabra a haver d'erigir-

se'n en teoric nacionalista i a dedicar gran part del seu esforc a l'establiment de

la gramatica normativa, de la qual s'havia convertit en el mes acreditat i compe-

tent garant , pero alhora tambe aquesta mateixa situacio el dugue a aprofundir

constantment els postulate tebrics en que recolzava la seva tasca com a gramatic,

en estreta correlacio amb els diferents estadis per que passa la llengua en vida

seva». Recollint el que s'ha anat dient al llarg de l'obra, es mostra com Fabra,

doncs, va apareixer com a proper a la practica descriptiva i estructuralista de

Saussure , a punts programatics del Cercle de Praga i a certs conceptes de la mo-

derna sociolinguistica.

Per a qui vulgui encara dubtar de la certesa d'algunes de les afirmacions sobre
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la teoria fabriana que es fan dintre el llibre , no resta altra cosa a fer que enca-
rar-se directament amb els textos d'on aquestes s'han pres. Lamuela i Murgades
faciliten l'operacio de resseguiment oferint a la Hum poblica tota una documentacio
de gran importancia : la segona part del llibre que, com s'ha dit mes amunt, es
constituida per quatre apendixs. El primer apendix conte una serie de textos es-
mentats al llarg de la primera part: formen el cos principal que ha pertnes la
teoritzacio. No cal dir que son una eina indispensable a l'hora de seguir la tra-
jectoria fabriana.

El segon apendix el formen vint cartes adrecades per Pompeu Fabra a J. Casas-
Carbo i a J. Massa i Torrents, col-laboradors i amics seus de L'Avenc. La majoria
d'aquestes cartes eren inedites fins ara.

El tercer apendix reprodueix els acords de la Comissio de Bases d'Ortografia
de 1'estiu del 1911.

Finalment, el quart apendix transcriu el manifest Desviacions en els conceptes
de llengua i de Patria, divulgat el 1934 per un grup d'intellectuals entre els quals
hi havia Fabra.

El valor d'aquests apendixs es molt alt des del moment que posen a disposicio
del public textos de dificil consulta o pot coneguts. Cada apendix va precedit d'una
introduccio que n'explica la procedencia, els punts mes remarcables i qualsevol
detail d'interes.

A I'hora de fer una valoracio global del fibre de Xavier Lamuela i Josep Mur-
gades nomes caldria ja, practicament, destacar-ne algun punt ja assenyalat. L'estudi
es profund i no es perd en divagations ni en reflexions fora de lloc. L'elaboracio
del llibre, cal no oblidar-ho, ha suposat una recerca acurada de principis i d'idees
en uns textos que contenen escassfssimes formulations teoriques: un doble proces
d'extraccio i d'abstraccio. Tenint en compte, a mes, la magnitud del camp que
s'hi tracta, no dubtaria de dir que ens trobem, com cal esperar, a I'inici de rota
una orientacio diferent -1'6nica valida i, en rigor, possible- a 1'hora d'aproxi-
mar-se a is figura de Pompeu Fabra.

JOAN MANUEL BALLESTA

[98] Llengiies en contacte, 3.

Seguint la lfnia de la revista, Llengiies en contacte ens presents en aquest
n6mero uns articles originals i unes traduccions interessants per a 1'estudi6s catala.
Lamentem, pero, que 1'equip de redaccio (Deep Structure) no ens doni la referencia
bibliografica del: originals traduits, tal com havia fet en els dos primers numeros
de la publicacio. Les dificultats que trobern esmentades -ironicament i sarcastica-
en els mots de presentacio expliquen aquesta omissio i tambe expliquen l'anunci
fet posteriorment de la suspensio definitiva de la publicacio.

Hi ha tres articles originals. En primer Hoc trobem una collaboracio d'E. Mora-
les, <<La gramatica dels casos de Ch. Fillmore». En aquest article se'ns presents
la gramatica dels casos com a resposta a unes imprecisions que Fillmore troba en
els postulate de N. Chomsky a Aspects of the Theory of Syntax (1965): ( a) la
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clusio de les funcions de subjecte i objecte en 1'estructura profunda.

L'autora remarca tambe les diferencies initials en la definicio d'oracid dels dos

autors. Observa que les teories anteriors, des dels gramatics grecs i llatins fins a 1'es-

tructuralisme, presenten els casos tom a fenomens de superficie; la teoria de Fill-

more considers el cas «com una nocio abstracts que pertany a 1'estructura profunda»

i que es un fenomen universal. Una segona observacio centra 1'atencio en la impor-

tancia del verb com a eix de I'oracio; parla dels antecedents, rant en el camp de

la linguistics tom en el de la logics simbolica actual, i de les raons adduTdes per

demostrar la validesa d'aquest punt de vista.

La teoria de la gramatics dels casos es analitzada juntament amb les seves defi-

ciencies. L'analisi es bass rant en les critiques que Fillmore ha rebut per part de

S. Starosta, J. A. Anderson, Dougherty i S. Anderson sobre diversos aspectes, tom

en 1'us i 1'aplicacio que n'han fet C. Dik i S. J. Schmidt en altres camps de la lin-

giifstica.

En la conclusio final, 1'autora, sense amagar la manta d'unitat de la proposta

de Fillmore, assenyala com a importants: (a) les aportacions que la teoria fa a 1'es-

tudi dels universals linguistics, (b) 1'estructura semantics de certs parells de verbs

i (c) la possible solucio d'alguns punts de 1'estructura de superficie.

Una altra collaboracio es el text de J. Rossello, aTraves circumstancials i Grama-

tica Generativa». L'assistencia de 1'autora a la trobada del GLOW a Copenhaguen

la ports a reflexionar sobre la situacio dels estudis d'aquesta disciplina arreu i a

Barcelona en particular. Parla d'una disminucio quantitativa i alhora d'un moment

intellectual «notoriament rigoros i interessant». Aquest fet paradoxal es explicat

per situations alienes a la Gramatica Generativa i als seus estudiosos. Les traves

mes importants son, per a 1'autora, les de tipus mental, que fan que 1'aprofundiment

actual dels estudis no permeti una «adhesio superficial que abans podia resultar

relativament profitosa». Hi ha tambe les traves materials, centrades en el fet d'haver

de combinar la docencia amb la formacio i la investigacio.

Completa Particle una breu noticia de 1'associacio Generative Linguistics in the

Old World (GLOW), constituida 1'any 1977 per un nombre redult de linguistes

europeus. De rota la informacio de 1'esmentada associacio volem destacar la noticia

de la celebracio a Barcelona de la reunio corresponent a 1986.

Clou la relacio de collaborations un article divulgatiu sobre analisi del discurs:

M. T. Cabre i Castellvi, «L'analisi del discurs entre la confusio i la polemics». Mal-

grat que 1'autota scabs dient que 1'AD es «un projecte de futur», sports les Jades

suficients perque el lector es faci una idea Clara de 1'estat de la giiestio.

En primer lloc estableix els antecedents d'aquesta disciplina. Una vegada mes

es Saussure, amb la distincio langue/parole, el punt de parten^a; 1'autora fa un

breu recorregut a traves de la linguistics postsaussuriana. Ens mostra que, per tal

de poder interpretar semanticament les frases i els textos, cal incloure elements

extralinguistics i que per aquest motiu hom ha «inventat una materia»: la prag-

matics.

Despres de concretar que entenen per «discurs» els linguistes europeus que han

reflexionar sobre el terra, Particle ens presents les dues vies que tracten del discurs,
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les quals parteixen de dos conceptes diferents del terme: (a) el discurs entes com

a «unitat comunicacional, en la qual intervenen elements linguistics i no linguistics>>

(Guespin, Dubois, Benveniste, Weinreich, etc.), o be (b) el discurs entes com a

«unitat estrictament linguistica i de longitud superior a la frases (Harris).

Seguidament 1'autora mostra les aportacions que a una teoria de FAD fan la
sociolingiiistica -que s'ocupa del discurs com a practica social (Achard, Aracil)-,
les teories sobre les ideologies (Foucault, Pecheux, Althusser) i la pragmatica. A par-
tir d'aquestes aportacions es poden establir unes notions de les quals hauria de
donar ra6 una teoria del discurs.

L'article s'acaba amb 1'enumeraci6 dels punts en els quals estan d'acord tots els
analistes del discurs i amb una llista dels principis que, segons Courtine, hauria de
seguir una teoria de 1'AD.

Completen la revista: P. Swiggers, <<La teoria del signe a Port-Royal; J. A. Fish-
man, <<La relaci6 entre micro- i macro-sociolingiiistica en l'estudi de qui parla, quina
llengua, a qui i quans; i A. Radford, <<Sintaxi de la X-barran.

MARIA Bozzo DURAN

[100] LLUL L, Ramon, Antologia filosofica.

La publicaci6 d'una <<antologia filosofica» de Ramon Llull en una collecci6 de

«textos filosofics>>, com la de 1'editorial Laia, que vol oferir «una autentica biblio-

teca en catala de textos basics de la filosofia de tots els temps>>, era, potser, una

ocasi6 immillorable per a presentar 1'obra lulliana rota aquell dels seus aspectes

(l'estrictament sistematic, 1'sartfstic>>) que fa del beat un punt de referencia impor-

tant i ineludible dins la historia de la filosofia; aspecte que, a pesar d'alguns esforcos

aillats prou notables, ha estat tradicionalment negligit pel lullisme nostrat en favor,

sovint, de ja tronades consideracions d'estirp romantico-renaixentista (interessades,

primordialment, en la figura del beat com a mitic i heroic fundador de la llengua

o com a benaurat patriarca de les lletres catalanes, quan no com a estrafolari inventor

de bruixoles i astrolabis). Aquesta publicacio era, potser, doncs, una ocasio opti-

ma per a comencar a normalitzar la situaci6 del lullisme en la nostra cultura, tot

<<descobrint>> al public no especialitzat, a traves dels seus textos i dins el seu con-

text (es a dir, com un plat mes entre aquells que confegeixen la cuina mes selecta

del banquet de la tradici6 del pensament occidental), un Llull «desconegut>>, l'autor

d'un sistema filosofic que, ultra el seu pes especffic propi, va influir, profundament,

en autors com ara el Cusa, Giordano Bruno o Leibniz.

No deixa de set sorprenent, per aquest motiu, que el pare Miquel Batllori, res-

ponsable de l'antologia que ens ocupa, hagi tendit a defugir la temptaci6 de mostrar-

nos, en tota la seva contundencia i densitat, aquest Llull desconegut, el Mull siste-

matic de !'Art general, per oferir-nos, despres de relegar el sistema a simple «meto-

dologia>, una lectura personal i amable d'alguns aspectes concrets del pensament

que alena en l'obra lulliana. Aquesta lectura, de tall impressionista, es troba farcida

de profitoses suggerencies per al consumidor de les obres del beat, les quals semblen
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destinades a pintar-nos , a traves de fragments lullians diversos usats corn a rapides

i sintetiques pinzellades, l'atractiva imatge d'un Dull que, des de la seva margina-

litat cultural i en la seva uingenuitats, va generar un pensament << paradoxalment

materialista >> que se singularitza , dins l 'ambit medieval , pel seu tractament (mes

o menys avancat) d'alguns temes de les materies diverses que donen nom als distints

capitols en que l'antbleg organitza la introduccio i els textos ( cosmologia , psicologia,

pedagogia , moral, politica , estetica i coneixement i experiencia de Deu, capitols quc

son precedits per un que es dedicat a la ametodologia>> lulliana on es dona, ultra

alguns fragments escadussers del Llibre de fastens i el descens de l'intellecte, una

traduccio Integra de 1'Ars brevis , traduccio que, segurament , constitueix I'aportacio

mes important del volum).

L'opcio de Batllori es ben interessant . Aixo no treu , tanmateix , que l'antologia

en que cristallitza aquesta no sigui, al meu entendre, questionable en alguns punts

corn els que assajare, escaridament , de sintetitzar.

El primer fa referencia a la relegacio ja esmentada del sistema a mera metodolo-

gia, relegacio que si, d'una banda, permet a 1'ant6leg de fer la seva lectura , impres-

sionista , del pensament lullia, de l'altra , dilueix, d ' una manera que crec injustificada,

el caracter material, no merament formal, que defineix els mecanismes gnoseologics

de 1'Art, d'una Art en la qual -cal no oblidar-ho- els principia cognoscendi son

tambe principia essendi.
El segon es troba pregonament relacionat amb el primer i es refereix a la invia-

bilitat de tot intent , corn el de l 'antologia que ens ocupa , de presentar les concep-

tions lullianes sobre una ciencia particular al marge de la ciencia general de que

depen (alguna de les diverses formulations successives de l'Art), ciencia general que

es considerada corn a tal en tant que els seus comencaments ( principis ) i regles

-comencaments i regles que ho son tant del coneixer corn de 1'esser- son generals

a tota ciencia i a tota realitat particular.

El tercer to a veure amb la manca de cert rigor metodologic a l'hora de despla-

car-se per 1'opus lullia; es a dir, amb la inexistencia d'un criteri diacronic en el mo-

ment de presentar i seleccionar els textos antologats , inexistencia que, en introduir

un pensament corn el de Llull fet a base de continues i profundes evolucions i, fins

i tot, ruptures, pot provocar una mala comprensio del pensament que reflecteixen

els textos.

El quart es refereix a l'omissio , en la introduccio i, de retop, en els textos selec-

cionats, de qualsevol referencia a la tesi de la fonamentacio cosmologica de l'Art,

tesi avancada l'any 1954 per F. A. Yates, desenvolupada per Pring- Mill i general-

ment acceptada, en l'actualitat , per la majoria dels lullistes, omissio que , a part de

dificultar una comprensio satisfactoria dels mecanismes ( metaforico- simbblics) en que

es canalitza el pensament lullia, es dificilment explicable en una lectura que afirma

el «paradoxal materialisme>> d'aquest pensament.

El cinque to a veure amb 1'acusada tendencia del pare Batllori a presentar, per

motivacions mig confessadament estetiques (pp. 43-44), una visio naive de 1'obra i la

persona del beat; aquesta actitud el porta, per exemple, a preferir, a les pagines de

tractats filosofics com el Liber de chaos o el Liber de natura, els fragments «inge-

ttus>> que en el Felix (una novella, es a dir, una obra d'ultradivulgacio destinada
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a un public predominantment femenf o , en tot cas , a un public pot familiaritzat
amb 1'6s rigoros de 1'enteniment ) es dediquen a la cosmologia.

El sise es troba , d'alguna manera , relacionat amb 1'anterior i fa referencia a 1'tis,
al meu parer abusiu , que es fa en 1'antologia d 'obres aliteraries » que, com el Blan-
querna, el Felix , el Libre de 1'orde de cavalleria , etc., han estat reeditades recent-
ment i que , per tant, ja es troben totalment a 1'abast del presumpte consumidor
de 1'antologia.

El setb, per titim, to a veure amb dues gfiestions de detail erudites, que si be
no afecten, ni de bon tros, is solvencia del volum, sembla indefugible de consignar.
La primera fa referencia a is datacio que dona Batllori , en is seva cronologia, del
Libre del Gentil, obra que -sense tenir en compte les considerations, crec que
definitives, d'A. Bonner al respecte (<Problemes de cronologia lullianas, EL, XXI,
pp. 35- 38), tendents a posposar la data de la seva composici o- es situada, en-
cara, entre les anteriors a ]'Art abreujada (1273-1274? ). La segona es refereix, a
1'esment que es fa, tambe a is cronologia , d'una Ars memorativa composta entre
1289 i 1290, ars que si be va set projectada pel beat no va arribar mai, com a tai,
a ser escrita.

Indubtablement , alguns dels punts que s'acaben d 'assenyalar mereixerien de ser
exposats amb mes deteniment que el que permet aquesta recensid ; crec , de tots
manera , que la seva simple enumeracio pot ser suficient per permetre 'm apuntar
el problema que em planteja 1'antologia del pare Batllori . La seva es , sens dubte,
en molts aspectes , una antologia suggerent ; es, tanmateix , l'antologia que demanava
is <<presentacio en societat>> del <<Llull filosof»? No s'ha perdut una bona ocasio
de donar a concixer, amb mes o menys rigor metodologic, d'una manera titil al pti-
blic universitari, I'obra filosofica del beat? No ens trobem, finalment, davant d'un
Mull filosoficament devaluat? Al meu entendre , caldria contester negativament la
primera de les preguntes i afirmativament cadascuna de les altres dues.

JOSEP MARIA Ruiz SIMON

[101] LLULL, Ramon, Libro de amigo y Amado.

El criteri seguit darrerament pels responsables de la colleccio <Clasicos Univer-
sales Planeta » de publicar , entre les grans obres de is literature universal , la traduc-
cio d'algunes obres cabdals de la literatura catalana com el Libre d'amich e Amat
de Ramon Llull o Lo Somni de Bernat Metge es, sens dubte, sobretot per raons
obvies de possibilitat de difusio i, per tant , de divulgacio , digne d'elogi . Com ho es,
tambe, el fet que aquestes traduccions i les introduccions que les acompanyen hagin
estat encomanades a estudiosos i traductors de reconeguda solvencia.

L'edicio de I'opuscle mfstic lullia presents una cenyida i ascetica traduccio de
Marti de Riquer, precedida per una titil introduccio a carrec de Lola Badia, on
-ultra donar les notfcies erudites adients sobre la tradicio manuscrita , la datacio,
etc.- s ' exposa sinteticament 1'estat actual de is g6esti6 de temes tals com les fonts
dels motius de is mfstica lulliana o is relacid d ' aquesta amb diversos torrents mfs-
tics de les tres religions del Libre, de tractament ineludible en una introduccio d'a-
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quest tipus. Caldria destacar, en la introduccio, 1'actitud de 1'autora que, convencuda

de la poca importancia que Llull donava, corn a tals, als aspectes formals del fet

literati, insisteix , corn ja havia fet en treballs anteriors , en el cami obert per Rubio

i Balaguer («L'expressio literaria en l'obra lul-liana>>) i seguit per Pring-Mill (<<Entorn

de la unitat del Libre d'amich e Amat>>) i convida a una analisi critica de l'obra

literaria lul-liana basada en la lectura d'aquesta a partir del seu arrelament en el

pensament «artfstic» del beat. I al costat d'aquest convit, una havia suggerencia:

que el lector llegeixi el Libre d'amich e Amat com un llibre didactic, que acudeixi

al context cultural lullia per <<desentranyar tots els sentits que s'entrecreuen en

cadascun dels versicles del llibre» i que tot acudint-hi vagi aprenent la seva al-

teritat.

A tall d'apendix, dues notes marginals , escadusseres, que podrien set d'utilitat

per als lectors d'aquesta edicio. La primera, sobre is dificultat que en el versicle 15

del Libre d'amich e Amat, obra que es datada en is introduccio corn a anterior

a 1283, es pugui trobar, com afirma M. de Riquer en una nota (p. 14), una possible

referencia al Libre de Sancta Maria, obra escrita vets 1'any 1290. La segona, sobre

les definitions que Lola Badia dona, en la cronologia que segueix la introduccio, de

les Arts primigenies (Art abreujada, 1274, i Art demostrativa, 1280) i de les Arts

que inaugura 1'Art inventiva (1289), Arts que son definides, respectivament, com

a formulades «a base de combinations de quatre elements* i <<basades en un sistema

combinatori de tres elements>>, definitions que crec que provenen d'una lectura

potser precipitada i no del tot correcta de is terminologia proposada per Pring-Mill

per designar les distintes fases de l'Art («fase quaternaria>> i «fase ternaria>>). Se-

gons l 'autor britanic, la «quaternarietat» o is <<ternarietat>> d'aquestes distintes fases

no respon al nombre d'elements que entren en is combinatoria artfstica, sing, en

tot cas, a realitats externes a aquesta combinatoria, als quatre elements de la fisica

tradicional i a la Trinitat, que, en actuar com a paradigmes de les diverses Arts, im-

posen no un nombre o altre d'elements a combinar, sing, altrament, el nombre

determinat de comencaments de les Arts de les fases respectives.

JOSEP MARIA Ruiz SIMON

[102] LLULL, Ramon, Selected Works, edicio i traduccio d'A. Bonner.

D'enca dels dos volums del recentment traspassat E. W. Platzeck sobre is vida

i 1'obra de Dull (Raimund Llull, sein Leben, seine Werke, die Grundlage seines

Denkens, Roma i Dusseldorf, 1964) els estudis sobre Ramon i els treballs d'edicio

de les seves obres llatines ban avancat prou perque is nova mise au point que

comentem pugui oferir al lector un estadi notablement mes avancat dell coneixe-

ments de Is critica sobre el beat. D'altra bands, els criteris que guien 1'autor dels

Selected Works son obertament divulgatius; aquesta circumstancia, que no rests

gens de rigor al plantejament erudit dels problemes lullfans, facilita, en canvi, is

lectura i la utilitzacio de 1'antologia, is qual, per les raons que exposarem a conti-

nuacio, es una de les fites destinades a fer epoca en la serie dels manuals generals
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d'aproximacio a 1'univers lullia: les Vindiciae del pare Pasqual, el volum XXIX de
la Histoire litteraire de la France de Littre i Haureau, la Historia de la Filosofia
espanola dels germans Carreras, 1'esmentat treball de Platzeck. Els Selected Works
de Bonner, en efecte, son bastant mes que una mera antologia: 1'autor ha re-
visat i estudiat personalment tots els problemes historics, filologics i filosofics que
se li anaven plantejant en la seva feina de traductor; el resultat es que el seu Ilibre
ha acabat essent un treball altament especialitzat, el resultat del bo i millor de la
recerca lulliana dels darrers vint anys.

Pero abans de passar a comentar les actituds i les solutions proposades per Bon-
ner, val la pena de posar en relleu que les seves versions angleses d'un grapat
d'obres del beat tenen una importancia per a la divulgacio international de la cultu-
ra catalana de la mateixa categoria que la celebrada traduccio anglesa del Tirant lo
Blanch de David Rosenthal; perque els Selected Works que ens ocupen han estat
publicats per una de les mes prestigioses editorials universitaries dels Estats Units
i perque Bonner es un interpret de L1uli que presents insolites garanties d'eficacia:
viu a Mallorca i maneja perfectament ]a llengua materna del beat, to familiaritat
amb el mon de la logica formal i no treballa al servei de cap sistema docent univer-
sitari. Els efectes d'aquestes excellents conditions es poden veure ja en el tftol de
la seva obra, que exhibeix una grafia palatal inicial per al cognom del nostre savi,
generalment exclosa dels habits anglosaxons, bon sfmbol de la precisi6 del coneixe-
ment del beat i del seu entorn que retrobarem en les mes de mil tres-centes pagines
de I'obra.

La tria de les obres traduIdes per Bonner respon a un programa ben concret
d'aproximacio a la personalitat de Llull; el nostre estudios ja comenca afirmant, en
efecte, que el seu proposit fonamental es el de donar idea del sistema de pensament
del beat i de situar-lo a] Iloc que li correspon dintre de la historia del pensament i
de ]a literatura occidentals (p. xi). Hi ha, doncs, una clara voluntat de reivindica-
cio de 1'Art com a sistema o com a successius sistemes, que situa Bonner en la
lfnia d'investigacio de Frances A. Yates i Robert Pring-Mill. En aquest sentit em
semblen especialment valuoses les introductions a les traduccions de 1'Art demostra-
tiva i de 1'Art breu, les quals, al costat de les pagines dedicades a exposar el pensa-
ment del beat a la introduccio general, constitueixen 1'aportaci6 mes notable de Bon-
ner en el camp de la historia de la filosofia. Aixf doncs, la tria de les obres lul-lianes
que ens ofereixen els Selected Works compren, a mes de les dues versions de l'Art
esmentades que tornarem a discutir, el Libre del Gentil, amb caracter de primera
aproximacio al lullisme, el Felix, com a especimen literati, els Principis de medicina,
mostra del vessant cientffic de Llull, i les Flors d'amor i fors d'intelligencia, que
representen el caire mfstic de la religiositat del beat. Qui trobi a faltar el Blanquerna
o el Libre d'amich e Amat (i penso naturalment en lectors de llengua anglesa), que
recuperi els treballs d'Allison Peers, que els va estudiar i traduir fa cinquanta anys.
Amb tot el respecte que mereix la tasca d'aquest estudios, cal dir que els Selected
Works de Bonner inauguren tota una altra era, ja que pretenen enfrontar el lector
a un intellectual multifacetic i genial (amb tot el que els genis tenen de perillos,
naturalment) i no tinicament amb un illuminat, el «foll d'amor>> que no to un hoc
a la historia del pensament.
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Precisament Bonner se les heu d'entrada amb Prantl, el famos autor de la histb-

ria de la lbgica a Occident del segle passat; sembla coin si el proposit que el mo-

gues fos el de demostrar que aquest historiador alemany estava equivocat quan

tractava Llull amb duresa inflexible: «Lullum, antequam Lullum noscas, ne despi-

cias>>, li recorda justament el nostre estudios. Aixi doncs, tots els esforcos de Bonner

van encaminats a la restauracio de la valua de l'Art, comencant per la introduccio

a 1'ambient i a la vida de Llull (pp. 3-52). A part de les imprescindibles notions

generals de context adrecades al lector no especialitzat, hom hi trobara una traduc-

cio anotada i comentada de la Vida coetania, que recull tota la informacio critica

que darrerament s'ha produit sobre el particular. Aixo comporta naturalment la dis-

cussio dels punts foscos de la datacio de la primera part de la vida del Dull ja

convertit, es a dir anterior a 1294; en aquest camp Bonner introdueix uns punts

de referencia propis, procedents de l'evolucio de les successives fases de l'Art, que

considero des de fa temps del maxim interes (Bonner ja ha donat a coneixer les

seves teories en diversos treballs d'Estudios Lulianos). La tasca d'ordenacio i critica

de les dades biografiques i bibliografiques lullianes to la seva culminacio en el aCa-

taleg cronologics de les obres de Llull que Bonner publica al final del segon

volum (pp. 1257-1304). A part dels esforcos de precisio en la datacio i en la iden-

tificacio de les obres dubtoses o confoses en els catalegs anteriors, es notable l'apor-

tacio de referencies concretes a les fonts manuscrites i impreses de cada obra en les

diverses llengbes en que se'ns ha conservat. El «Catalegs de Bonner inclou tots els

altres que el precedeixen i els esmena en alguns punts; la numeracio de les obres

que descriu apareix distribuida en quatre apartats successius, corresponents a les

diverses fases d'evolucio del pensament del beat fixades pel nostre autor. Si les ad-

metem, el procediment ens ajudara en les navegacions pels mars del lul-lisme: per

a mi l'experiencia de fer-ho ha estat un exit.

Coin ja he dit, els capitols mes notables de 1'estudi de Bonner des d'un punt

de vista de la historia del pensament son les descriptions introductories de les Arts

que tradueix i les pagines 53-70 de la presentacio general (eLlull's Thoughts). Bon-

ner adopta una actitud respectuosa davant del beat i reivindicativa davant d'una

certa tradicio critica pretensiosa, pero no intenta dir la darrera paraula; simple-

ment marca vies o eixampla les que considera ben encaminades. Aixi doncs, asse-

nyala la multiplicitat d'interessos de Llull i intenta de precisar els termes en que

l'Art, coin a metodologia original, li permet d'afrontar-los a partir sempre d'uns

principis generals. En aquest sentit es important de veure d'entrada I'Art com un

complex mecanisme encaminat a la persuasio; de la logica a la politica passant per

la medicina totes les activitats humanes son reduibles a uns principis que es poden

manejar a traves de I'Art i que, en virtut d'aixo mateix, esdevenen instruments al

servei del descobriment de la veritat. Per a seguir el raonament de Bonner es im-

prescindible de passar per la seva distincio entre l'etapa Quaternaria de I'Art (1274-

1289), que correspon a la utilitzacio de grups operatius de setze principis, i la

Ternaria (1290-1308), en la qual els principis apareixen agrupats en series de nou.

La rao ultima de les successives formulations lullianes de I'Art es aconseguir d'ofe-

rir una explicacio de la realitat que impliqui els principis del cristianisme (Trinitat

i Encarnacio) i que resulti incontrovertible des de 1'6ptica de les altres religions
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monoteistes del seu temps, contra les quals Llull pretenia d'haver construct una
invencible maquina de combat.

La fe de Mull en el seu sistema, que s'expressa en la certesa de la illuminacio,
es fonamenta en el pressuposit neoplatonic que identifica els principis de lesser
amb cis del coneixement. Les <<raons necessaries>> lullianes son, en aquest sentit,
arguments de congructat que cal esgrimir davant dels infidels per mostrar la perfecta
harmonia de la realitat descrita segons els procediments de l'Art. Bonner tambe
s'esforca per explicar quina es la significacio i la utilitat de les lletres i els diagrames
de I'Art: simbolitzacio algebraica per a facilitar calculs artistics i mnemotecnia
Una de les coses que no fa Bonnet, en canvi, es embolicar-se en complicades discus-
sions a proposit de 1'origen d'aquests sistemes de representacio grafica i de I'Art
mateixa; esta massa preocupat per mostrar que son i per a que serveixen. Val la
pena de recollir la glossa que fa Bonner de la propia exposicio lulliana a les pagi-
nes 68-70. L'Art serveix per a estimar i entendre Deu, per a seguir les virtuts
i esquivar els vicis, per a rebatre els errors dels infidels, per a formular i resoldre
questions, per a adquirir totes les ciencies.

Ls a partir de la consideracio d'aquestes nocions que comencara a tenir sentit
penetrar en la complexa mecanica de I'Art demostrativa, traduida i valorada per
Bonner (pp. 307-315). Es tracta de la versio mes rica i complexa de I'Art de Ia
primera fase lulliana, de la qual conservem un manuscrit llatf revisat i dedicat pel
beat pcrsonalment. Les dotze figures d'aquesta Art ens avisen de ]a quantitat de
nocions i principis emprats: les dignitats divines, els principis relatius, les poten-
cies de l'anima, els vicis i les virtuts, la predestinacio, els comencaments de la teo-
logia, la filosofia i el dret, la veritat i la falsedat, els elements. Les lletres de l'alfa-
bet designen aquests principis i I'Art propiament regula les relations que es poden
establir entre ells.

Al costat de I'Art demostrativa, I'Art breu, que nomes to quatre figures i nomes
fa servir les dignitats divines, els principis relatius, els nou subjectes, els vicis i les
virtuts, representa una reduccio drastica; Bonner assenyala, pero, que aquesta re-
duccio va acompayada d'un guany (pp. 573 ss.) pet que fa a la possible homo-
logacio del pensament de Llull amb la tradicio occidental. El beat, que ha conegut
1'ambient universitari de Paris, ha fet l'esforc de reduir la logica aristotelica que hi
impera als propis principis per tal d'inserir en I'Art els habits mentals dels intellec-
tuals del seu moment. L'Art breu, doncs, i la seva patella mes extensa I'Art general
ultima son les formulations que van ser impreses i llegides als segles xv, xvi i xvtt
i les que van fixar la imatge mes difosa de I'Art de Ramon.

La mateixa serietat trobem en l'apartat que Bonner dedica a resumir la historia
del lullisme o en les introductions a les altres obres que tradueix. Especialment
important es la lectura i datacio del Libre del Gentil (entre 1274 i 1276) i les con-
sideracions de caracter textual que acompanyen la justificacio dels diversos originals
triats per a la versio anglesa. Com ell mateix explica, tant pet que fa at Gentil
com al Felix, cap dels textos catalans o Matins publicats fins ara no s'assembla gaire
a una edicio critica; d'aqui les dificultats del traductor i tambe les promeses de
dur a terme el treball filologic que el material manuscrit demana. Pel que es pot
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apreciar en una lectura superficial , ds el cas d'envejar a estones els lectors de traduc-

cions angleses de Llull.
LOLA BADIA

[ 106] MANENT , Albert, Escriptors i editors del Nou-cents.

Precedida dels reconeguts estudis d 'historiografia literaria i de les biografies de

tres dels grans poetes catalans , Caries Riba , Josep Carner i Jaume Bofill i Mates,

Albert Manent ha publicat la miscellania Escriptors i editors del Nou-cents. La di-

versitat de les publications a les quals anaven destinats els articles aplegats en

aquest volum , com tambe el llarg perfode temporal que compren la seva redaccid

i publicacid -entre els anys 1966 i 1984-, expliquen la utilitzacid de diferents

tons discursius per part d'Albert Manent. Amb tot, la unitat global del llibre ve

donada per una prou vertebrada i completa panoramica de 1'evoluci6 cultural, i es-

pecialment literaria , del nostre pals durant el segle xx.

La funcio dels sis capitols que subdivideixen el llibre i contenen un total de

vint-i-un articles es sistematitzar els diferents aspectes i personatges estudiats.

D'aquesta manera, en 1'apartat «Narradors i memorialistes », Manent ens mena des

d'un rigords descriptivisme argumental en l'obra del polifacetic Josep Iglesias, a les

teoritzacions , arran del dietari de Ferran Soldevila, sobre la tradicid, definici6 i fun-

66 d ' aquest genere historiografic . Tampoc no s'oblida en aquest apartat , possible-

ment el mes divers i calidoscopic , ni el mesurat anecdotari ni la necessaria contex-

tualitzacid historica dels personatges.

El capitol dedicat als «Poetes » sobresurt per la voluntat de confeccionar uns

estudis mes integrals i valoratius . Tret de la transcripci6 de la correspondencia Car-

ies Riba-Caries Cardd, l'article sobre la incidencia de Federico Garcia Lorca a Cata-

lunya , i el repas a l'obra poetica de Sebastia Sanchez-Juan mostren dues cares com-

plementaries de les multiples que presents el moviment d'avantguarda catala. Cal

assenyalar 1'encert de publicar novament les epfstoles ribianes suara citades ; malgrat

el nombrds corpus bibliografic que acompanya les Elegies de Bierville , aquestes car-

tes es fan imprescindibles a l'hora de definir i interpretar la funcio de la divinitat

en el llibre d'exili de Riba.

La mostra que Albert Manent ens ofereix a <<Critics i assagistes» preten me-

surar la importancia de la ruptura que representa la figura de Jaume Bofill i Ferro

respecte a una crftica antiquada i carregosa , i fer veure com, del Noucentisme

enca, la diversificacid en aquest camp ha possibilitat unes individualitats prou des-

tacables. Malgrat que Manent se centra principalment en l'estudi de critics actuals

com ara Joan Fuster o Joaquim Molas, no cal perdre de vista el pes que, al llarg

del llibre , assoleix la fornada de critics dels anys trenta : Serrahima , Jordana,

Guanse, Tasis , Muntanya i Esquerra . Aquests personatges , juntament amb l'estudi

de la politica editorial de 1'epoca , i les interrelations corresponents entre ambdds,

confereixen unitat i cohesid al fibre que ressenyem. A part d'aixb , is valoracid

que es fa de Joaquim Molas corn a professor universitari i com a mestre d'una
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escola d'investigadors pren un especial relleu si tenim en compte Ia poca atencio
que, fins ara , ha merescut una feina tan important com aquesta.

El bloc dedicat a Josep Garner to la finalitat , en certa mesura , de cotnpletar
Ia biografia que Albert Manent feu del poeta I'any 1969. Ara es precisen temes
tan essencials com el Garner contista o Ia perspectiva moral i polftica del Garner
articulista.

Finalment, cal parar atencio als capitols mes panoramics i precisos alhora: <<Els
editors>> i «Resistencia i exilin . En el primer s'homenatja I'home que fou ]' anima
de ]'Editorial Barcino, Josep M. de Casacuberta. L'estudi minucios i positivista
de ]'editorial i del seu director ens delimita ] a voluntat d'una obra que era fruit
d'una lenta planificacio i part d'un tot cultural superior . Encara en aquest mateix
apartat dedicat als editors , constatem com, amb un punt de mira molt mes espe-
cificament centrat en el genere novellfstic , les Edicions Proa es convertiren en
una de les mes importants editorials dels anys trenta . La disseccio que Manent
en fa el porta a reprendre Ia polemica confrontacio entre Noucentisme i novella.
Tema que, malgrat 1'existencia d'estudis monografics , encara es obert.

El darter capitol , « Resistencia i exili>>, es el Pont que posa en contacte Ia
cultura que es produf durant Ia postguerra i els fruits actuals que sorgiren d'aquell
esforc . L'article eResistencia i recuperacio de Ia cultura catalana durant el fran-
quisme>> permet enllacar i reprendre alguns dels temes dels assaigs que el prece-
deixen, i ofereix una visio de conjunt que es un bon colofo per a una miscel-1ania
que fuig de Ia dispersio . El lector disposa , tambe, d ' una completa llista dels pseu-
donims utilitzats pels escriptors catalans a 1'exili.

Albert Manent enten que la crftica ono es una finalitat en ella mateixa, sing
que parteix de l'obra concreta, i tambe d'una tradicio i d'uns principis, i ha de
comparar , distingir, analitzar , excloure per defensar -nos del caos> (p. 112). Ls sota
aquests pressuposits que s 'ordenen els diversos articles comentats , i per aquesta
mateixa rao , i per Ia comoditat que suposa per al lector un volum d ' aquestes
caracteristiques, Escriptors i editors del Nou-cents es un Ilibre utilissim per a qui
s'interessi per coneixer una part del posit sobre el qual es basa Ia cultura catalana
actual.

JOSEP PARE

[ 107, 108 , 109, 110 , 157] Bibliografia maragalltana recent.

Joan Maragall es, per diversos motius, un dels autors sobre els quals hi ha al
carrer mes bibliografia. Nomes cal donar un cop dull a l'impressionant recull pu-
blicat com a apendix a les seves obres completes . Fins al punt que, amb I 'ajut de
Ia perspectiva historica, se'n pot fer una analisi evolutiva. No es estrany, per
tant, que a 1'hora de repassar les novetats recents , Ia quantitat del material a
ressenyar sigui tambe considerable. Malgrat el gruix bibliografic esmentat, pero,
1'emmarcament de 1'obra poetica de Maragall dins del context de Ia literatura ca-
talana del seu temps ha estat un tema conflictiu . En bona mesura a causa del recel
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a qualificar-lo com a modernista per part dels joves pertanyents al grup dominant

que el sobrevisqueren i del model cultural que ells mateixos crearen. El 1963 a

La poesia de Joan Maragall d'Arthur Terry la seriositat i la importancia del llibre

contrasten amb el problema de fons esmentat, encara no resolt. Tambe, es clar,

pel concepte confus de Modernisme que s'arrossega fins flavors. Amb diversos

treballs posteriors, i principalment els de Joan-Llufs Marfany publicats el 1975 a

Aspectes del Modernisme, la filiacio es ja indiscutible. D'altra banda, durant els

anys de la postguerra -i tambe els immediatament anteriors, amb exceptions

mfnimes com la de la gent del diari El Mati, reivindicadors del catolicisme del

poeta- la preponderancia de la poetica postsimbolista ha deixat molt menysvalo-

rada la concepcio estetica maragalliana. Es en aquest sentit que cal entendre Par-

ticle de Josep Romeu i Figueras que aquf ressenyem, reedici6 amb certes variations

d'estil i redaccio i noves referencies del que publica en el numero de setembre-

octubre de 1951 a la revista Arbor de Madrid i reproduit el 1955, tambe a Madrid,

a Tres estudios sobre literatura catalana, Ilibre que Josep Romeu publica conjun-

tament amb Cartes Cardo. En efecte, Particle es un estudi de la personalitat de

Maragall, pero tambe la reivindicacio d'uns valors estetics i literaris que en aquell

moment estaven arraconats: els que es desprenen de 1'individualisme, el vitalisme

i el to profetic tfpicament modernistes. Pensem en Romeu com a poeta i els seus

Aires de llegenda de 1948 on, amb un deix mes italianitzant i menys espontaneista

que no pas en 1'autor de Visions & Cants, se'ns retorna al mon epic de fra Garf.

I, encara que pugui semblar estrany a primera vista, es a la revista Ariel -en

principi plataforma culturalista i postsimbolista, pero sense una homogeneitat rigo-

rosa- on tots aquests valors comencen a aflorar de la ploma de Romeu, que en

fou redactor, i on apareix el maig de 1948 la primera pinzellada de ('estudi res-

senyat: un article titular eUn aspecte de ]a personalitat de Maragall>>, complementari

del que en el camp teoric el mateix Romeu havia publicat en el numero de juliol-

agost de 1946 amb el titol de «Generacionsa, en el qual es remarquen tambe uns

valors humans afins als de la personalitat maragalliana.

Quant al contingut estricte de l'estudi, a «Una interpretacio de la personalitat

de Joan Maragall>>' es desenvolupa una hipotesi de treball que permeti demostrar

que la vida i l'obra del poeta responen a la voluntat de coordinar dos aspectes

psicologics en principi paradoxals: 1'ansia d'independencia personal propia de tot

individualisme, amb els corresponents tots d'irracionalisme, i ol'impuls vehement

vets la recerca de la unitat i l'harmonia en tant que solutions compensadores del

seu horror al caos>> (p. 14). El desig d'aquesta coordinacio impossible es la que

proporciona al poeta una imatge publica constantment recercada d'equilibri i se-

renor, pero que es topica i fictfcia perque no arriba a assolir-la mai del tot. Romeu

ho analitza a partir de moments biografics concrets i de diversos temes de la seva

poesia. Com ell mateix remarca en nota previa, moltes de les questions tractades

ban estat profusament ampliades per la bibliografia posterior a 1951. No obstant

aixb, quasi 35 anys mes tard, larticle continua tenint interes per ell mateix i es

1. Josep Romeu i Figueras, <Una interpretacio de la personalitat de Joan

Maragall>>, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Barcelona, 1984, pp. 13-45 [157].
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un bon material per a l'estudi de la historia de la crftica literaria catalana con-
temporania.

Sembla estrany que fins fa ben poc no hi hagues al mercat cap edicio assequi-
ble de Visions & Cants -possiblement el Ilibre mes interessant de tota la produccio
maragalliana i, com a minim, el mes representatiu de la primera decada del Mo-
dernisme catala- i que per llegir-lo haguessim d'anar esporgant i recomponent a
partir de les Obres completes d'Editorial Selecta. A la vista del panorama, mes
sorprenent es encara que nomes amb dos mesos de diferencia surtin al carrer dues
edicions diferents. S'explica, es clar, per les recents i puntuals necessitats motivades
per I'entrada de la literatura catalana en 1'ensenyament mitja (i la consegiient visio
comercial -ben legftima- dels editors). L'edicio d'Enric Bou ' respon a aquesta
motivacio. Per aixo ha estat incorporada a la colleccio «El Garbell*, pensada per
a aquest tipus de public. D'aqui que l'estudi introductori tingui el to divulgatiu
propi de la colleccio (biografia, analisi general de 1'obra de l'autor, suggeriments
de treball al final, etc.). Nomes destacar la nova interpretacio que Bou suggereix de
les Visions. Per a ell, a mes de l'actualitzacio del llegendari, el rerafons nacionalista
o els trets vitalistes i individualistes, hi ha un element comu als tint poemes
que fins ara no s'ha ponderat prou: la lluita dels personatges per redimir la seva
anima d'un error amoros. <<Potser, doncs -diu-, cal entendre la intencio global
d'aquests poemes com un repte de Maragall adrecat als seus contemporanis, a
proposit d'un defecte social -de la societat catalana del seu temps- que angu-
niejava ostensiblement el poeta, i que ja havia expressat en d'altres ocasions: la
manca d'amot» (p. 16). Aquesta hipotesi el porta a fer una lectura individualit-
zada dels poemes que es -la discrepancia sempre es sana- discutible. 0, com a
minim, deixa penjades altres finalitats de 1'autor, potser prioritaries. No es ara
el moment d'entrar en details. Nomes un esbos: realment el comte Arnau necessita
alguna mena de redempci6?; Serrallonga es penedeix a la confessio final?; cerca
la redempcio en termes cristians?; la manera com es produeix el perdo de Joan
Garf no transcendeix el simple pecat d'amor per tal de mostrar una filosofia deter-
minada?

El prbleg de Marfany' a 1'edici6 d'Editorial Laia no es tan estrictament divul-
gatiu perque el public al qual es dirigeix la colleccio, malgrat cobrir unes neces-
sitate semblants, 6s menys restringit. En aquest cas el text del qual es parteix es
l'edicio dita «dels fills>> de 1929, amb variants respecte a la de L'Avenc de 1900.
Bou, en canvi, se cenyeix -al marge de la regularitzacio ortografica i en algun
moment morfolbgica- a la de 1900. D'aquf que els dos textos no siguin coinci-
dents. Quant a les variants, Marfany ens remet a les obres completes i Bou les
ofereix en apendix, conjuntament amb les discrepancies respecte a les primeres

2. Joan Maragall, Visions & Cants, a cura d'Enric Bou, Barcelona, 1984 [109].
3. Joan Maragall, Visions i cants, a cura de Joan-Llufs Marfany, Barcelona,

1984 [110].



586 Llcnr ,ua t Literatura

versions de poemes publicats previament a revistes. Ja que hi som, cal ressaltar

tambe la poca cura en la impressio per part d'Editorial Laia. Les errades tipogra-

fiques. son massa frequents i forca vegades fins i tot s'altera el sentit. Lamentable.

Els Mavis de la russa de La canc6 de Sant Ramon, per posar nomes un exemple,

ja no son ueslaus» sing oesclaus*. Llastima perque, sense que Marfany en tingui

la culpa, se'ns obliga, si volem ser rigorosos, a prescindir de 1'edici6, que no de la

introduccio. El proleg es un complement a l'estudi prou conegut sobre aquest

mateix llibre que Marfany havia publicat el 1975 a Aspectes del Modernisme amb

el tftol de <<Maragall, poeta regeneracionista». A destacar la voluntat de Iligar les

Visions amb l'otigen del nacionalisme catala modern (amb la conseguent lectura

ideologica, que en algun moment pot ser lleugerament restrictiva; el repas a la

historia de 1'orfeonisme per tal d'explicar 1'origen dels cants; o la justificacio de

l'ambiguitat en els finals hipoteticament contradictoris d'Oda a Espanya i Cant del

retorn en interpretar-la com a amagnffica illustracio de la contradiccio d'impulsos

que mou el nacionalisme que la burgesia catalana comenca a adoptar com a ideo-

logia propia: el rebuig d'Espanya i la temptacio separatista d'una banda, 1'ambici6

de conquesta de 1'estat espanyol, expressada en retorica regeneracionista, de 1'al-

trau (p. 23).

Darrerament tambe han vist la Hum dues editions bilingues de la poesia de

Maragall: l'antologia d'Alianza Editorial preparada per Maria Pares' i els dos

volums de «Clasicos Castalia» que inclouen l'obra poetica completa amb edicio i

proleg postums d'Antoni Comas i traduccio de J. F. Vidal Jove. L'antologia inclou

quaranta-set poemes i un proleg divulgatiu amb la intencio primera de donar a

coneixer 1'obra del poeta i l'ambient literati del seu temps a un public de parla

castellana gens familiaritzat. Novament hi queda pot clara la relacio amb el Mo-

dernisme, potser per una excessiva confianca en determinades fonts bibliografiques.

Per exemple quan planteja la contradicci6 entre l'optimisme dell poemes i el pes-

simisme de les cartes i notes autobiografiques. La traduccio vol ser sobretot ritmica,

encara que en algun cas -i se n'excusa- li calgui variar el significat d'algun mot

per ajustar-s'hi.

L'edicio de Castalia ` es mes interessant, tant per la major ambicio com per

1'acurada presentacio tipica de la colleccio. En aquest sentit cal mencionar les notes

a peu de pagina amb la referencia del Hoc on cada poema fou editat per primera

vegada, o l'amplia bibliografia actualitzada, malgrat algun oblit significatiu. J. F. Vi-

dal Jove ha pretes una traduccio que abans que res vol ser llegidora a oides cas-

tellanes. D'aqui 1'adaptaci6: canvis de grups de rima, augment del nombre de

versos en alguna composicio, etc. Quan s'allunya mes del text originari indica en

4. Joan Maragall, Antologia poetica, edition bilingue, introduction y selection

de Maria Pares, Madrid, 1985 [107].

5. Joan Maragall, Obra poetica, version bilingiie, introduction y notas de Antoni

Comas, Madrid, 1985 [108].
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.iota la traducci6 literal . El proleg d'Antoni Comas ddna una visi6 historica, anava
a dir arqueologica, de la poesia maragalliana . Per a ell, 1906 es la ofecha conven
cional para fijar la entrada de una especie de mayorfa de edad de la literatura
catalana>> ( p. 25) ja que amb Els fruits saborosos de Carner << se inicia propia-
mente la poesia catalana contemporanea >> ( p. 26). Per tant , amb una seleccid mes
aviat orsiana , sembla com si tot el que fos anterior a aquesta data i al que re-
presenta hagues de set vist com a avuitcentista >>. Per aixo Maragall -cy no damos
a estas palabras mss que un valor de hipdtesis >> ( p. 42), matisa- represents potser
la salvacid definitiva de la Renaixenca , una vegada esgotat un primer perfode
romantic centrat en Verdaguer. No cal dir que, des d'aquesta perspectiva, qual-
sevol hipotetica vinculaci6 al Modernisme -Comas no l'oblida- parteix d'unes
premisses si mes no giiestionables.

JAUME AULET

[138] Problematica de la normativa del catala. Actes de les Primeres Jornades
d'Estudi de la Llengua Normativa.

L'interes que hi ha entre el professorat universitari per 1'6s preceptiu de la
llengua catalana fou la causa de la celebracid de les Primeres Jornades d'Estudi de
la Llengua Normativa, organitzades pel departament de Llengua Catalana de la Uni-
versitat de Barcelona. Amb posterioritat es va creure convenient editar les act--s
d'aquestes jornades, i es precisament aquesta publicaci6 la que ara comento

A fi que cap lector no vagi errat sobre els prop6sits d'aquesta obra, en el
proleg del Ilibre i en el capitol que recull els mots de presentacid de les Jornades
es precisa que l'objectiu dels organitzadors consistia a intentar una analisi de
I'estat de la normativa lingiifstica , mes que no pas a presentar solutions.

El Ilibre consta -a part del proleg i la presentacid- de cinc ponencies, de
les tres conferencies que s'exposaren en una taula rodona i d ' uns annexos -que
apleguen una circular informativa i el programa de les Jornades, uns mots de
cloenda i la I lista dels participants. Comparats els vuit treballs que constitueixen
el gruix del Ilibre , resulten molt desiguals , tant pel que fa a 1'extensi6, que es
un detail secundari, com per la metodologia.

Les cinc ponencies versen : una sobre sintaxi, dues sobre lexic , una sobre fone-
tica i una altra sobre teoria d 'estandarditzaci6.

Mila Segarra , << Reflexions sobre la normativa sintactica actual , fa, d'una ma-
nera ordenada i clara, un inventari de la problematica de la sintaxi catalana. A par-
tir del seu coneixement profund de la tasca fabriana per a la construcci6 d'una
llengua normativa , puntualitza diferents aspectes que han portat a la efeblesa>>
actual dels estudis sintactics i que tenen com a causa l'estancament de la •,descrip-
cid sintactica a partir de Fabra. Incideix especialment en la dissociacid entre la
Ilengua parlada -tant la colloquial corn ]a dialectal- i la llengua escrita, i en
la manipulaci6 de la llengua dels classics i de l'obra fabriana per afavorir o inter-
dir determinats usos. A mes, amb un metode pedagogic i documentacid suggerent,
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presenta per a cada un dels aspectes tractats exemples que expliciten en cada cas

!'ester de la giiestio.
Jordi Bruguera, «Algunes questions sobre la normative del lexic», assenyala

planerament un camf per a 1'admissio dels mots a !'hors d'elaborar un diccionari

normatiu . Considers que, sense negligit els diferents nivells de llenguatge, cal

tendir a un nivell comb molt ampli i que cobreixi les necessitats reels dels usuaris

de la llengua. A continuacio presenta diferents actituds del Diccionari Genera! de

la Llengua Catalana i dels parlants en relacio amb els mots pots users, els dialectalis-

mes, els barbarismes -especialment castellanismes- i els neologismes ---especial-

ment anglicismes-; i, a la vegada, sports un extens inventari d'aquests mots clas-

sificats segons les seves possibilitats dintre la llengua actual ( cal remarcar una

visio optimists del proces de normalitzacio del catala).

Lluis Marquez, «La terminologia tecnica i cientffica», amb una metodologia

similar a la de la ponencia anterior, expose un conjunt d'orientacions que cal tenir

en compte a !'hors d'elaborar una terminologia Catalana per ales ciencies i ]es

tecniques; aixo li permet, tambe, de considerar les diferents possibilitats a I'hora

d'acceptar els termes tecnics tradicionals , els neologismes , els talcs ^n presenta

diferents tipus del catala-, i a !'hors de former paraules per derivacio.

Daniel Recasens, «Bases per a una fonetica normative del catala estandard»,

propose una ambiciosa pauta per elaborar una fonetica normative del catala: basada

en els habits naturals de percepcio i produccio dels sons de la llengua, a fi que

sigui eficas, cal que inclogui totes les variants lingiiistiques geogriifiques i que tingui

delimitades les variants socials i d'estil . La ponencia analitza breument cada un

d'aquests aspectes. )rs mes aviat ttna proposta per a un projecte d'investigacio

que no pas per a una aplicacio immediate.

Xavier Lamuela, «Fixacio i funcionatnent de la gramatica normative en el pro-

ces d'estandarditzacio de la llengua Catalana» , especifica molt acuradament els pas-

sos del proces de normalitzacio lingiiistica d'una llengua subordinada a una altta

fins a aconseguir un funcionament autonom. El ponent s'obliga a una analisi mi-

nuciosa de totes les notions relacionades amb el concepte de normalitzacio -entes

tom una planificacio lingiifstica- i de totes les fases que comports aquest proces;

insisteix especialment en les dificultats d'optar per una entre les multiples variants

d'una llengua subordinada, en els criteris que cal tenir en compte a !'hors de

codificar-la encertadament i difondre'n !'tis, i en 1'establiment d'un sistema de re-

gistres que englobi tots els nivells socials i estilfstics.

La taula rodona Conte tres conferencies que tracten la problematica de la nor-

mative al Rossello, al Pais Valencia i a les Illes Balears:

Pere Verdaguer, «EI catala al Rossello i la norms», centre el seu treball en

les polemiques que des de la Renaixen^a literaria de finals del segle passer fins

avui mateix s'han suscitat al Rossello a 1'entorn de la normative , i concrete en

dos els aspectes d'aquesta polemics: la grafia i les varietats dialectals; aprofita, a

mes, aquesta visio historica per precisar les diferents actituds socials, polftiques o

academiques involucrades en la polemics.

Lluis B. Polanco i Roig, «La normative al Pais Valencia. Problematica i pers-

pectives, situa el problems de la normative en la reduccio de les divergencies
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dialectals i socials. Despres d'unes consideracions teoriques previes sobre les dife-
rents alternatives a l'hora de normativitzar, i l'aplicacio que se n'ha fet en el
proces de codifrcacio de la llengua catalana, fa una sfntesi sobre el camf i els
criteris que s'han seguit al Pais Valencia des de les <Normes de Castello»; insis-
teix especialment en el paper de les editorials i d'algunes institutions publiques,
en els inconvenients amb que s'enfronta la normalitzacio de la llengua i en les
actuacions socials i lingiifstiques possibles.

Gabriel Bibiloni i Jaume Corbera, <<La llengua normativa a les Illes Balears»,
fan un breu inventari dels problemes que, des de la perspectiva balearica, presenta
l'acceptacio de ]a codificacio fabriana en el camp de la fonetica, 1'ortografia, la
morfologia, la sintaxi i el lexic; insisteixen especialment en la morfologia verbal,
en alguns punts de la reglamentacio sintactica i fan un recull del lexic mallorquf
que no es al Diccionari General de la Llengua Catalana o que hi es amb la quali-
ficacio d'antic o dialectal.

En resum, es tracta d'un llibre important en l'analisi de l'Iis preceptiu de la
llengua catalana i una obra valuosa per a tots els estudiosos del proces de norma-
litzacio lingufstica i de l'estat d'aquesta normalitzacio en 1'ambit del catala.

LIDIA PONS i GRIERA

[142] RAMISA, Maties , Els origens del catalanisme conservador i <<La Veu del
Montserrat>>, 1878-1900.

En el context de I'interes que darrerament s'observa per l'estudi del segle xIx
catala des d'una perspectiva d'historia cultural, s'ha publicat recentment el volum
Els origens del catalanisme conservador i <<La Veu del Montserrat, 1878-1900, obra
de Maties Ramisa, catedratic de Geografia i Historia de l'Institut de Batxillerat
Jaume Califs de Vic, que conte una extensa introduccio, sota el tftol <<El vigatanis-
me en la transformacio de les traditions culturals i polftiques de la Catalunya mun-
tanyesa (1865-1900)», que signa el professor d'Historia de la Universitat Autonoma
de Barcelona Josep M. Fradera.

L'analisi del periodic que, fundat a Vic per Jaume Collell, tingue una clara
influencia arreu de Catalunya i, de manera especffica, sobre els grups catalanistes
barcelonins del darter quart del segle passat, aporta les dades suficients perque
l'autor pugui formular les caracterfstiques basiques de la ideologia que I'anomenat
«Grup de Vic* aporta a la formulacio teorica del catalanisme conservador. Hom
hi afirma ]a desvinculacio de Collell i el seu grup de les tesis carlines i integristes,
per proposar <<un programa de renovacio basat en la historia i la tradicio, [que]
reclama la unio dels catalans, rebutja una activitat 6nicament literaria, refusa el
separatisme i accepta 1'actuaci6 pacffica i possibilista» (p. 87). Des d'aquesta optica
es exposat el pensament de La Veu del Montserrat en relacio amb la revolucio
industrial i els canvis economics que se'n derivaren, i amb els fenomens socials,
religiosos i culturals, sense ignorar el tractament de les questions de polftica es-
panyola que afectaven Catalunya; a cada on d'aquests aspectes dedica el Ilibre que
comentem un capitol concret, al llarg dels quals es posa de manifest com el plan-
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tejament basic que informa la visi6 del periodic sobre aquestes questions es espe-

cificament d'ordre religi6s i ortodox, tot i que, a la practica, el possibilisme els

mena a acceptar la separaci6 entre politica i religi6 i, seguint Balmes, a admetre el

nou model de societat nascut de la industrialitzaci6. En paraules de Josep M. Fra-

dera, «el vigatanisme constituf un cami cap a la societat conformada pel capitalisme,

sense passar pel liberalisme o (...) en franca oposici6 a ell. (...) Simplement, i no

es pot, ha significat la reelaboraci6 dell principis de tradici6 i conservaci6 dins

d'una nova visio de les relations entre la propia comunitat i el conjunt catala o

1'Estat. Aquesta adaptaci6 es la que ha permes al "vigatanisme" de convertir-se en

un influent corrent ideologic i parapolftic i salvar-se de 1'esgotament i la degradaci6

finisecular del carlisme militant i 1'integrisme catolicu (pp. 29-30).

Ben mirat, el conjunt dels dos estudis que conformen el llibre analitza l'evolu-

ci6 d'un dels torrents de pensament basics en la formaci6 del catalanisme politic,

el que va de Jaume Balmes a Torras i Bages -i que, en bona mesura, fou recollit

per Prat de la Riba- amb els seus processos d'evoluci6 i de transformaci6, amb

les seves renuncies i acceptacions; i, en aquest cami, suggereix vies d'estudi encara

no explotades, de tal manera que figures com les de Jaume Balmes i el canonge

Collell s'ofereixen com a centres d'estudis seriosos, que calen, i que han de partir,

com fan els autors dels dos treballs del llibre, d'esporgar-los de tanta manipulaci6

com han sofert.
En I'aspecte literati i cultural, la informaci6 que del buidatge de la revista

aporta Maties Ramisa s'orienta a relacionar els continguts d'aquesta mena amb la

Renaixenca i a mostrar-ne la seva cohesi6 amb la ideologia de La Veu del Mont-

serrat. Si tenim en compte la qualitat i la quantitat dels collaboradors amb que

comptava el periodic -les primeres plomes d'aquells moments-, amb ]a decidida

presencia de Verdaguer, durant anys, des del scu inici, les dades aportades dema-

nen l'aprofundiment des d'una perspectiva d'historia literaria ja que, si be, com

manifesta Ramisa, el contingut literati no era el primordial de la publicaci6, sf

que to una gran importancia, no solament pel pes especific dels collaboradors, sing

pel moment de canvis estetics en que es publics. A aquests estudis ajudara sens

dubte la fixaci6 que el llibre que ressenyem fa del context en que es produIren

aquests textos literaris i de la seva interrelaci6 amb una ideologia determinada; no

en va Fradera afirma que ol'originalitat del vigatanisme dels anys setanta fins

acabar el segle no ha estat aquest substrat tradicionalista i conservador, sin6 la

forma com elabors per via literaria i estetica el seu missatge>> (p. 35). Ara que

s'han posat sobre la taula la revisi6 de la Renaixenca i la necessitat de 1'estudi

seri6s de l'obra de Verdaguer, cal no ignorar les aportacions i les vies interpre-

tatives que apunten els autors d'Els origens del catalanisme conservador i <<La Veu

del Montserrata, 1878-1900.
PERE FARRES
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[1441 RECASENS I VIVES, Daniel, Estudi linguistic sobre la parla del Camp de
Tarragona.

El llibre de Daniel Recasens es una aportacio important dins l'ambit de les
monografies dialectals del catala. La transparencia del tftol ens estalvia de fer-ne
el resum del contingut.

Nomes comencar l'autor ens adverteix: He de fer Constar que, en aquests
moments, aquesta mateixa tasca de recerca hauria estat empresa d'una manera molt
diferent, tot seleccionant algunes variables lingufstiques en lloc de tractar la quan-
titat ingent de dades processades en la versio que presento aquf i aplicant un me-
tode quantitatiu rigoros d'analisi». Aquestes afirmacions ja fetes per I'autor neu-
tralitzen el nostre retret. Hauriem dit el mateix. Efectivament ens ha sorpres que
D. Recasens, del qual coneixem la formacio rigorosament actual i la seva capacitat
de treball i de reflexio crftica, hagi organitzat tan tradicionalment aquesta mono-
grafia dialectal. Ell mateix, que ho sap, ja ens ho diu.

Aixo, pero, no es un element que hagi de restar a l'obra la importancia que en
realitat te. Dins del conjunt de monografies estructurades seguint ]a tradicio dia-
lectologica, hem de destacar el valor innegable, el seu rigor i el corpus tan ampli
de dades que maneja, que <<ben-manejaa, diriem creant un terme.

Ps un llibre complet, en el qual no trobem a faltar cap fenomen linguistic
especific de la parla del Camp de Tarragona, zona summament interessant per a
la dialectologia i la sociolinguistica.

L'obra de D. Recasens no es un fruit simplement de ]a «passio». Encara que
no puguem oblidar -i aixo es nota en el Ilibre- que l'autor estima la terra d'on
procedeix, es un treball cientific i objectiu en el qual Recasens posa en joc tots
els concixements que posseeix dels metodes de la dialectologia.

Daniel Recasens es un lingiiista, no un sociolinguista. Aixo es nota. La part
de sociolinguistica del Ilibre se'n ressent. Es logic.

En resum vull destacar la importancia d'aquesta obra per diverses raons:
- Perque es una bona monografia dialectal.
- Perque presenta les caracterfstiques d'un dialecte que encara no havia estat

totalment descrit.
- Perque maneja un corpus molt nombros de dades.
- Perque es explicit amb el metode.
- Perque es serios i cientificament honest.
- Perque tracta les dades de manera absolutament rigorosa.
Per totes aquestes raons, i potser per d'altres que ara em passen per alt, penso

que hem de donar la benvinguda a ]'aportacio tan valuosa de Daniel Recasens.

M. TERESA CABRE I CASTELLVI

[155] RIQUER, Marti de, Vida i aventures de don Pero Maca.

Marti de Riquer ens ofereix el plaer d'un nou estudi -com tots els seus,
absolutament exemplar-, aquesta volta una petita i preciosa peca, com es ]a
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biografia del cavalier valencia don Pero Maca de Licana, senyor de Novelda i Moi-

xent, on ha donat cos a les no moltes noticies -per ell mateix fonamentalment

replegades- que fins ara en teniem, afegint-hi una serie de documents i manus-

crits inedits, amb aportacions de croniques i nobiliaris. De manera que, a penes

coneguda la seva vida per referencies disperses, i per la falsament anomenada

Cronica de Pere Maca, que Hinojosa Montalvo rescatava fa pocs anys dels arxius

de la Seu de Valencia,' es ara una de les mes completes que posseim sobre un

cavalier i militar valencia del segle xv.

La biograla es ben de bestreta plantejada d'acord amb les dues possibilitats

que dona el titol: Vida i aventures... Triern-ne la primera, per a comentar mes

tard el vessant de les aventures. Riquer remunta el llinatge familiar a l'aragones

establert al regne de Valencia durant la conquesta. L'avi, un altre Pero Maca

(t 1364), militar al servei del rei, ana amb 1'expedici6 de 1354 a Sardenya contra

el jutge d'Arborea i participa en la guerra d'Arago i Castella. Capturat en 1363

pel rei castella quan manava la defensa de l'estrategic Sogorb, i dut a Castella

amb els peus encadenats, mori a 1'any segiient. Podriem completar la imatge de

I'avi que Riquer ens dona, ain la Castellam adductus, compedibus et cathenis onus-

tis>> (segons el document signat anys despres pel secretari reial Bernat Metge),

adduint la patetica descripcio que Leonor Lopez de Cordoba ens ha deixat del

sofriment dels seus, en episodi succeit deu anys despres del de Sogorb: enues-

tros Maridos tenian sesenta Libras de hierro cada vno en los pies, y mi her-

mano Don Lope Lopez- tenia una Cadena encima delos hierros en que havia

setenta eslabones; El era Nino de treze anos (...) e a mi Marido en especial

ponianlo en el Algive de la hambre, e tenianlo seis, o siete dfas que nunca comia,

ni vevia...»' Sobre la viuda, Isabel Cornell, que podia, per bellesa i cortesania,

esser una Lionor d'Aquitania de 1'epoca, reedita Riquer com a apendix un curios

poemet, la Dispensacio de la senyora de Moxen, on un cavalier demana al papa

-i aquest dona 1'aprovaci6- que la seva cosina, la mateixa Isabel, puga casar-se

amb algun parent, si ho mereix, potser ell.

El segon Pero Maca, fill de 1'anterior (1360-1394), era nomenat en 1393 capita

general de 1'estol que Joan I organitzava contra Sardenya, rebellada per Branca-

leone Doria. Riquer en proporciona details curiosissims, com ara la tenda de cuir

de camel( envejada pel rei, o la necessitat de vendre el Iloc d'Enguera per a pagar

les despeses del viatge, que ens fan pensar en la sumptuositat de 1'empresa. Tanma-

teix, 1'estol canvia destf, Sardenya per Sicilia, en coneixer la greu situacio en que

es trobava Marti el Vell. Alli, al setge de Catania, mori de malaltia l'almirall.

El seu fill, Pero Maca (1384-1448), al qual la resta de capitols es dedicada,

rep, com son pare, donat el deure moral del rei cap al servidor mort, 1'orde de

cavalleria a 1'excepcional edat d'onze anys. A mes a mes, la cerimonia de 1'adoba-

ment sera en 1397, de mans del famos Ramon de Perellos, corn a membre del

1. Cronica de Pere Maca, ed. Jose Hinojosa Montalvo, Universidad de Va-
lencia, Secretariado de Publicaciones, 1979.

2. Reinaldo Ayerbe-Chaux, «Las memorias de dona Leonor Lopez de Cordoba»,
Journal of Hispanic Philology, 11 (1977-1978), pp. 18-19.
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seguici que 1'acompanya at Viatge al purgatori de Sant Patrici, i a les mateixes
portes de la fantastica cova. Tant en 1404 com en 1408 i 1409, el trobem parti-
cipant a les bandositats valencianes entre els Centelles i els Vilaragut. Castigat
pecuniariament, canviant de partit, indisciplinat sempre, Pero Maca es prototipus,
com diu Riquer, dels <<excessos que provocava aquest furios terrorisme senyorial».
L'anarquia de les bandositats es l'altra cara del servei fidel al rei. De fet, el
castig a detencio domiciliaria no es obstacle per a acceptar els deseiximents que
li adrecen els Ccntelles. Els bandols nomes respecten la pau quan s'anuncia
1'anada de mestre Vicent Ferrer a Valencia. Pero entre la mort del rei i el Com-
promfs de Casp, tornen les Iluites, ara entre ferrandistes (els Centelles i els Maca)
i urgellistes (els Vilaragut). Riquer en reuneix totes les noticies conegudes, i des-
^aca els intents de Mara i els seus per prendre Alzira i Elx, o les venjances des-
pres de la victoria. En la guerra civil, Maca to part destacada al setge de Balaguer,
sempre contra el comte d'Urgell. Tanmateix, fou un dels negociadors principals que
defensa el perdo per a ell. I tancant aquells temps les fastuoses festes de coronacio
de Ferran I a Saragossa, 1'hi trobarem com a conseller i majordom del rei, i tambe
acompanyant-lo a Perpinya en 1415.

Tres anys despres, Joan de Vilaragut, bastard nuat familiarment a Enric de
Villena, repta el cavalier. Riquer parteix de les lletres de batalla bescanviades per
a fer el minucios estudi at qual ens to acostumats, no sols de les conditions de
la batalla -no sabem ]a fi de 1'afer-, sing de la historia del matrimoni secret
de Vilaragut amb la viuda del rei, Margarida de Prades. Botem quatre anys per
a veure Mara implicat en la fugida de Caterina, la germana de Joan II de Castella,
recentment casada amb l'infant Enric, acompanyada pels principals membres del
partit aragonesista en Castella, encapcalats pet conestable Lopez Davalos, que ini-
ciaven aixi el seu exili. En creuar la frontera, el primer floc on se'ls va protegir
va ser el castell de la Mola, a Novelda, propietat de Pero Maca. Tambe entre 1425
i 1426 tindrem un Pero Maca destinat a importants missions diplomatiques, relati-
ves a la guerra entre els infants i el rei castella, sempre acostat a l'infant Enric
i at partit dels exiliats (amb la filla de l'infortunat Davalos concerts matrimoni per
at seu fill). L'afer amb don Juan Hurtado de Mendoza, senyor d'Almazan, el qual
MaSa havia acusat de parlar malament del rei Magnanim, tingue tambe un fort
resso, i va ser-ne testimoni la cronica del sempre atent Garcia de Santamaria.

Encetem un breu comentari respecte als episodis que segueixen de Pero MaSa
a la guerra entre les dues Corones, detallats per la Crunica de Pero Maca, que ens
sembla una font molt mes estimable del que Riquer diu. Insisteix Riquer en el
fet que es tracta d'<una croniqueta valenciana que modernament ha estat publicada
com si fos escrita pet nostre don Pero Maca, atribucio que no es pot donar com
a segura>> (pp. 84-85; repeteix ('atribucio en la pagina 118). Pero la veritat es que
tot el que Hinojosa Montalvo gosa dir at respecte es que 1'obra s'escriuria per als
Maca de Licana, potser -donada l'abundancia de noticies religioses- per un
clergue at servei de la familia. Al costat dels fets dels reis d'Arago, que l'obreta
treu de les Grans Croniques, es narraven els de Pero Maca, mantenint-se aixi
elevats at nivell de gestes. Es evident_gue la Cronica de Pero Maca no es compa-
rable a les importants biografies de cavaliers contemporanis (els conestables Luna,
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Lucas de Iranzo o el portugues Nuno Pereira, el comte Pero Nino, Jacques de

Lalaing, etc). Pero, donat el descens de la historiografia catalana durant el segle xv,

no podem deixar de considerar una obreta com aquesta. Tot at contrari, cap la

possibilitat, a partir de la monografia de Riquer, d'aprofundir el seu estudi en alguns

aspectes que 1'edici6 deixava insuficientment clarificats. Per exemple, als episodis

bellies entre 1429 i 1430 a que ens referim, on la Cronica es font inestimable i

gairebe tinica, hi ha un cas de traicio a Pero Maca -que Riquer destaca- uns

dies abans que la Iluita es tanque amb les treves de Majano. Doncs be, a la

Cronica de Juan II de Garcia de Santamarfa es troba una versio totalment oposada,

es a dir, amb Pero Maca corn a traidor at seu rei.' Al capdavall, tot eren trucs

estrategics, pero sembla interessant deduir-ne el grau de reivindicacio personal que

podia tenir una versio respecte de 1'altra.

Les darreres notfcies es referiran ja a un Pero Maca pacific i madur, significat

mes per la representacio que per 1'acci6: elegit pels veins com a expert en materies

militars, i per 1'escriptor Joanot Martorell com a jutge impartial per a una de

les etapes del seu afer amb Montpalau. Mort a Alacant, en 1448, sera el fill

de Mara, Llufs de Cornell, qui reprenga la torxa de la bellicositat familiar, com ho

demostra la participacio a la batalla de Ponca, on caigue presoner dels genovesos.

Com veiem, la Vida... de Pero Maca es primer que res lectura objectiva de la

historia, dades replegades que ens ajuden a completar el trencaclosques d'una imat-

ge Ilunyana en el temps. Pero parlavem dels dos termer del titol (vida i aventures),

que apareixien fusionats en anteriors treballs (sobretot en Vida caballeresca en

la Espana del siglo XV), i ara estan clarament diferenciats. Pense que hi ha hagut

un fort canvi de perspectiva. No hauria tingut sentit triar-ne, de la vida de Pero

Maca, nomes els episodis cavallerescos. Les bandositats, per exemple, eren actes

militars o frfvoles demostracions de cavalleria? Es clar que els actes cavallerescos

eren una part, la mes formalitzada o literaturitzada, si es vol, pero tambe la mes

transparent, ideologicament, de la vida militar. Reconegut per tots, gracies als

treballs del mateix Riquer, el fort component d'imitaci6 literaria i cavalleresca que

havia conduit les actions de nombrosos cavaliers del segle xv, cal insistir en el fet

que mes que la realitat copia de la ficci6, aquella ficcio, integrada com a actitud

vital, podia ser un avenc en la complexitat de l'individu medieval.

A la vida de Pero Mara s'hi afegeix, sense cap esforc pero des d'una desviaci6

o interpretacio diversa de la historia, I'altre vessant: ... i aventures. La vida, gracies

a la distancia i a la fidelitat historica, ens pot semblar una gran aventura, tan

fabulosa -i tanmateix real- com la de Tirant to Blanch. Amb aquest punt de

vista Riquer es permet ironitzar i dona als epigrafs dels capitols un encertat i atrac-

tiu caire novellesc: I'avi es «vfctima de les impies mans del rei de Castellaa; I'avia,

ala bella i assenyada senyora de Moixent>>; el viatge jovenivol de Maca, a «exotica

terra>>; aes reptat pel bastard Joan de Vilaragut, marit secret de la reina>>; <<ajuda

3. Vida i aventures..., pp. 110-111. L'episodi en Cronica de Pere Maca, p. 59,

i Cronica de Juan II de Castilla, ed. Codoin, t. 100, pp. 245-249; cf. M. Gual

Camarena, «l-as treguas de Majano entre Aragon, Navarra y Castilla (1430)>>, Cua-
dernos de Historia de Espana, t. XVI, 1951, p. 90.
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a fugir de Castella la infanta Caterina>>... La recerca erudita de Riquer no lliga
les peces de la vida de Maca amb una visio interpretativa o teoritzadora, ans
descriptiva i (be que ironitzant-la) romantica.

La biografia de Maca no acaba amb el treball de Riquer. El seu estudi per-
fecte, minucios, fornit de dades, ha de set punt de partida i model per als que res-
ten. Nomes aixf cap la possibilitat d'ampliar-ho al mes general d'una mitjana noblesa
-siga catalano-aragonesa, o be de les altres tres Corones iberiques- que, potser
per rural, mantenia unes actituds vitals i ideologiques (per rant, Iiteraries) prou
diferenciades de les de la noblesa urbana, municipal i cortesana.

La vida de Pero Maca to parallels en les d'alguns personatges contemporanis
El mes conegut -gracies a la seva cronica biografrca, que Riquer ha qualificat en
altre context <<el meravellos Victorialu- i coincident es el del castelia Pero Nino,
que naix tambe al si d'una famflia de baixa noblesa Iligada a carrecs militars (el
seu pare pren part en la matcixa guerra on mor el pare de Maca), i son grati-
ficats els seus serveis per la Corona; fa llargs viatges, a la Mediterrania (a Sardenya
el trobem un any abans que Maca) i a la costa anglesa, tot i que menys pacifics
que el de Maca amb Perellos; serveix el rei Ferran amb una xifra d'homes sem-
blant a la de Maca; com Vilaragut, fa matrimoni secret amb una altra gran dama
(i el seu primer matrimoni 1'havia lligat familiarment, com a Maca, a] conestable
DSvalis); de fet, segurament es devien coneixer els dos cavaliers a Valencia, du-
rant 1'exili del primer, donat que ambdos eren Perms seguidors de l'infant Enric.

L'estudi de les concomitancies i divergencies entre les vides (i aventures...) de
cavaliers com Pero Maca i Pero Nino ens aclarira la veritable dialectica que man-
tenia la tardor de I'Edat Mitjana (que era tambe, no ho oblidem, primavera de
l'Edat Moderna) entre militia i cavalleria. Donara Hum al sentit literati i social del
concepte de cavalleria, encara conf6s per ambigiiitats terminologiques o pretensions
d'abast etic avui ja, sortosament, sense cap sentit.

RAFAEL BELTRAN LLAVADOR

[156] RIQUER, Marti de, Lola BADJA, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavalier
valencia del segle XV.

Jordi de Sant Jordi es, segurament, el lfric catala medieval, deixant de banda
Ausias March, l'obra del qual ha suscitat mes interes critic i la que ha estat objec-
te de mes edicions: la de Jaume Masso i Torrents el 1902 (Obres poetiques de
Jordi de Sant Jordi. Segles XIV-XV, Barcelona-Madrid, 1902), les dues de Marti
de Riquer (Jordi de Sant Jordi, estudi critic i edicio, Barcelona, 1935 i Jordi de
Sant Jordi, estudio y edition, Granada, 1955) i la ressenyada en aquesta nota. De
fet, la de 1955 era ja una edicio quasi definitiva que venia a culminar la dedicacio
de Riquer al poeta valencia (recordem-ne l'edicio feta vint anys abans a Barcelona
i els articles publicats als primers anys cinquanta). Amb tot, aquesta edicio feia
molts anys que estava exhaurida, i l'acces a Jordi de Sant Jordi quedava molt limitat
a poemes solts en antologies, o, mes recentment, a una edicio incompleta al nume-
to 91 de la colleccio <<MOLC>> que, tot i basar-se en 1'edici6 de 1955, conte errors
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de transcripcio i d'altres generats per la modernitzacio ortografica, defectes als

quals s'afegeix un glossari ben insufficient. Aixf, a I'hora de tornar a posar en

circulacio una edicio critics de tots 1'obra del poets, s'ha optat per sotmetre ]a

de 1955 a una profunda revisio amb la coliaboracio de Lola Badia, Cosa que, si be

ha deixat alguns aspectes practicament inalterats, ha portat a refer-ne d'altres de

manera completa i a redistribuir bona part de les informations litetaties: per exem-

ple, els comentaris als textos, que en 1'edicio de 1955 formaven part de 1'estudi

introductori, han estat refers -tot concentrant molt material en les notes a peu

de paging i en 1'anotacio dels poemes- i convertits en breus introductions a cads

pea, la qual Cosa evita al lector les remissions constants a un altre lloc del volum.

Tanmateix, aquesta revisio implica Lambe una notable ampliacio: el volum Conte

un glossari amb tots els mots usats pel poets i tint apendixs, alguns dels quals

completament noun (IV i V), mentre que d'altres amplien de manera ostensible

alguns aspectes de 1'edicio anterior (es el cgs de 1'apendix I, sobte la metrics, al

qual s'ha afegit el rimari complet de Jordi de Sant Jordi, o el II, sobre la llengua

del poets).

Un dels aspectes que, tom es Yogic, ha rebut mes atencio es la resolucio de

tots els problemes textuals que, malgrat la brevetat, presents el can^oner de Jordi

de Sant Jordi, i alguns dels quals no havien estat solucionats sino parcialment en

1'edicio de 1955. Aixo afecta especialment aquells poemes de manuscrit unit que

ofereixen un grau notable de corrupcio. Per posar un exemple significatiu, vegeu

el poems V («Midons»), procedent del manuscrit P (Biblioteca Universitaria de

Saragossa, ms. 184), que to el vers 21 completament corromput; la lli^o del ma-

nuscrit (qui per mon cor on trop negat per fama) havia estat esmenada en 1'edicio

de Riquer en qui pel mon tor, e'l trop negat difama; en 1'edicio de 1984 s'ha refer

el segon hemistiqui i, tot intentant d'allunyar-se al minim del manuscrit, s'edita

e•m trop negat per fama, reconstruccio que, malgrat el seu caracter hipotetic, fa

sentit («i em trobo difamat»). Aquest esfor^ per donar sentit al text amb el maxim

respecte al manuscrit el podem veure tambe en un passatge del poems VIII

(«Crida»): 1'esmena de 1955 al vers 38, el primer hemistiqui del qual s'editava

tornar en test, ha estat eliminada per restituir la forma tornar en test del manuscrit,

perfectament documentada al segge xv (veg. p. 163, Hots al vers). En aquest mateix

sentit, molts altres passatges han estat millorats, de vegades en questions de mans,

de vegades de forma substantial. Vegeu, per exemple, tom la lectura d'una forma

verbal tom a subjuntiu en comptes d'indicatiu pot illuminar el sentit dels versos

6-10 de la pea II («Dompna, tot jorn vos vau preyan»); o tom, canviant la pun-

tuacio i atribuint al poets un jot de paraules amb els verbs retre i rendre, s'inter-

preten els dos darrers versos (47-48) del poems III («Lo serge d'amor»), que no

havien estat resolts el 1955. Aquesta curs, doncs, ens dons un text revisat de dalt

a baix, i per rant sense errors practicament,' amb la traduccio de tots els poemes

1. Els errors que hi he sabut veure son pots i, de fet, Ileus. En dono tot

seguit la llista, indicant: num. del poems, num. del vers, forma editada i, despres

de la barra, correccio: I 23 1'arm•e•1 / 1'arm'e•1 II 10 avez / avetz XI 27 nen-

gun /negun XIII 7 vergonya. /vergonya, XV 28 amarch /amarch, XVI 40 pes co-
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al catala modern per tal de salvar els possibles problemes d'interpretacio. L'atencio
a tots aquests aspectes explica, al mateix temps, 1'ampliaci6 de les informations de
caracter filologic. Per exemple, la descripcio dels manuscrits va acompanyada d'una
discussio sobre la seva filiacio (fins allf on es nossible) que permet de veure la
relacio que existeix entre ells i que ajuda a justificar la tria d'uns manuscrits base.
(Per als aspectes linguistics i metrics, vegeu mes avall.)

Pel que fa a l'estudi sobre Jordi de Sant Jordi, en tot allb que es refereix a la
biografia i a I'entorn cultural del poeta no hi ha practicament novetats; de fet,
s'han traduit els capitols corresponents de l'edicio de 1955, tot integrant-hi algunes
dades. Aixi, tenim les informations fornides per vuit documents (exhumats poste-
riorment a 1955 i ja donats a coneixer per Riquer a HLC, III, p. 43, n. 23) pels
quals ens assabentem de noves donations fetes pel rei Alfons al poeta i que, so-
brctot, ajuden a precisar-ne la data de la mort, esdevinguda entre el juny de 1424
i el gener de 1425, amb tota probabilitat als territoris <<continentals>> de la Corona.
A proposit de la relacio del pocta amb altres escriptors i amb la reina Margarida
de Prades no hi ha tampoc novetats que ampliIn la llista dels poetes que Jordi de
Sant Jordi conegue o que cantaren ]a mateixa reina, si fem excepcio de les refe-
rencies a aquesta en un poema alemany del tiroles Oswald von Wolkenstein, dues
estrofes del qual son rcproduidcs a l'apendix V. Ara be, les dades d'ambient cul-
tural reportades a la primera part de l'estudi esdevenen fonamentals, un cop inter-
pretades, a la segona, totalment nova, dedicada a 1'analisi de la poesia de Jordi
de Sant Jordi. Efectivament, s'hi constata que ]a lirica del poeta valencia, diversa
i enginyosa, respon molt directament als estimuls d'un ambient literati concret.
Aixi s'aconsegueix de veure Jordi de Sant Jordi inscrit no solament en aixo que
se so] anomenar la poesia posttrobadoresca, sing en un moment molt determinat
de I'evolucio de les lletres catalanes -el regnat del segon monarca Trastamara,
Alfons V, abans de la fascinacio d'aquest per Italia-. El pressuposit initial es la
constatacio que la poesia de Jordi de Sant Jordi ostenta, paradoxalment, una ainne-
gable modernitat que reix d'emergir del seu tambe innegable arcaisme>> (p. 57).
I s'escau que aquest arcaisme -es a dir, la fidelitat a unes maneres trobadoresques
prestigiades per la tradicio immediata- es admirat per un poeta castella, el marques
de Santillana, sensible als nous aires humanistes (veg., a 1'apendix V, la Corona-
tion de Mossen Jordi, i els comentaris que se'n fan a les pagines 55-58, especial-
ment a les notes 1, 2, 4 i 5). El que se'ns fa veure es que, sota l'aparenca classi-
citzant i italianitzant de don Iiiigo Lopez, hi ha l'admiracio per un poeta arcaic
justament per aixo, perque es arcaic i esdeve la imatge vivent de la gran tradicio
dels trobadors provencals que els castellans trobaven a Arago. I no es casualitat,
en aquest sentit, que el monarca regnant sigui precisament castella: Alfons el Mag-
nanim, seguidor de la tradicio cultural dels rein catalans, jove com Santillana i
com Jordi de Sant Jordi, i que, com aquell, sent l'admiracio de 1'<<estranger culte»
per la poetica trobadoresca, fomenta una lirica com ]a del poeta valencia: aquest,

neguts / pes ben coneguts XVIII 20 esforseen / esforssen XVIII 137 amb / ab.
D'altra banda, sembla contradictori que a la peca IX (v. 50) l'aglutinacio de en el
es representi ed i a X (v. 26), en canvi, en els s'editi els.
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cavalier i cortesa privilegiat, vindria a ser una mena de «trobador rediviu>> que

assaja diversos temes i formes amb enginy i habilitat tecnica, i que ofereix el seu

art a una tort avida d'aquell arcaisme, entes no pas pejorativament sing corn el

que ara en dirfem un «isme>> literari. Amb tot aixo, doncs, se'ns expliquen les

motivations i les tries de Jordi de Sant Jordi mes enlla de les seves preferencies

personals, al mateix temps que es desplaca l'atencio d'un poets concret a tot un

ambient cultural en el qual, se'ns diu, l'efectiva convivencia d'escriptors catalans

i castellans to -i tindra tot al llarg del segle xv- una importancia decisiva.

La resta de 1'estudi literari es de natura fonamentalment descriptiva, i no preten

de ser una analisi que interpreti la totalitat de la lirica de Jordi de Sant Jordi, sing

que mes aviat es limita a assenyalar alguns temes dominants i els procediments reto-

rics mes rellevants. Aixf, per exemple, es dedica una especial atencio al tema de

l'amor, tot insistint en una particularitat del tractament que en fa aquest poeta:

l'absencia gairebe total de notes sensuals, cosa que, si be no de manera explfcita,

es fa connectar amb el que s'ha dit a proposit dels estfmuls cortesans en la poesia

de I'autor (pero que no es estranya als altres poetes catalans d ' aquesta mateixa

epoca; de fet, aquest es un dels aspectes no explorats de la poesia catalana dels se-

gles xiv i xv). Rep tambe un tractament detallat el recurs a alto que els autors

anomenen, foixianament, el obell concret>>, es a dir 1'acumulaci6 de details extrets

de la realitat empfrica, i que constitueix la fibra dels poemes de factura mes ludica

o moralitzant, i que nomes molt ocasionalment afecta la poesia amorosa. Aquest

es un recurs que, tant si es codificat en la tradicio (contentio i enueg, per exemple,

als poemes XV i XVII respectivament) com si presenta una major flexibilitat (veg. la

peca XVI, <<Lo canbiador»), remet no solament al caracter moralitzant que es des-

cobreix en bona part de la poesia de Jordi de Sant Jordi (csatira moral benigna>>,

en diuen els autors), sing tambe a una exhibicio d'enginy conceptual i formal en el

qual s'insisteix a molts llocs del llibre i que acosta Jordi de Sant Jordi a certs as-

pectes del trobar ric (veg., a proposit d'aquest fenomen, les considerations, disperses

pero lucides, que es fan a la pagina 65, especialment a la nota 32, i a les pagi-

nes 299-301). El mateix caracter descriptiu alludit mes amunt es tambe evident quan

es parla de les poques imatges usades pel poeta, que s'agrupen en camps semantics

pero sense escatir-ne la funcionalitat en el Iloc que ocupen dins el poema; les que

es reuneixen sota l'epfgraf <<animals», per exemple, poden exercir funcions ben dife-

rents i tenir, doncs, un valor poetic divers (compareu, en aquest sentit, el valor

laudatori de la <<blanxa colomba>> del poema IX amb el moralitzant de la cigonya

que s'omple el pap al XIII).

En conjunt, doncs, l'estudi literari caracteritza el m6n cultural en el qual s'inse-

reix Jordi de Sant Jordi i, a l'hora d'analitzar la seva lirica, no es preten tant de

totalitzar-la en una interpretacio que l'esgoti, sind que s'hi assenyalen direccions,

constants, interessos diversos sota els quals subjau una coherencia: un «trobador

rediviu» que posa musics a les cantons, que treballa amb diversitat de registres te-

matics i formals, i que canta una reina tenint a la base una teoria amorosa emanada

del seu caracter cortesa, el qual, d'altra banda, el porta a mantenir unes actituds

moralitzants. Aquest es, en sfntesi, el retrat del poeta que sorgeix de l'estudi lite-
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rani i que es completa i es precisa amb les informacions contingudes als comentaris
que fan de davantal als poemes.

Efectivament, aquests davantals contenen un c6mul important d'informacions li-
teraries , mes o menys abundants segons els textos, sense que en cap cas s 'hagi pretes
de convertir-los en lectures exhaustives dels poemes. Aixf, en alguns casos, el comen-
tari assenyala nomes els motius principals i els referents que vehiculen 1'expressi6
poetica, com en el cas de les dues cantons de comiat i absentia (IV, <Comiato,
i XII, <<Enyorament, enuig, dol e desir>>), sobre les quals, en canvi, no hi ha infor-
macions de caracter positiu que les vinculin amb la tradicio que aquests pre-
textos poetics poden tenir abans o despres de Jordi de Sant Jordi (tradicio que,
pel que sembla, durant el segle xv arriba a fer del comiat una mena de genere tema-
tic; em remeto, en aquest sentit, a no pots poemes de Marti Garcia, Joan Rocafort,
Guillem de Masdovelles o el seu prolific nebot Joan Berenguer). En canvi, en d'al-
tres casos les orientations a proposit del genere o dels procediments emprats son
abundoses: vegeu, per exemple, el davantal del poema I (eDanca e scondit)>) i,
sobretot, els del XVII (<<Los enuigs>>) i el XV (eCanco d'oposits>>). Pel que fa a
aquest darner, se'ns documenta la tradicio de la figura contentio, sobre la qual es
basteix el text, i les seves formulations trobadoresques -el devinalh i la reversa-
(veg. pp. 219-222, especialment notes 3, 4, 6 i 8), com tambe la situacio que ocupa
el poema de Jordi de Sant Jordi en aquest context. Amb tot, voldria remarcar un
detail a proposit de la lectura que es fa del vers 50 d'aquest text (ode mon dit,
vers reversat d'escriptura»). A la traduccio i les notes es fa referencia al participi
reversal com a sinonim d'<<invertit>>, i doncs <<el vers seria d"'escriptura reversa"
o "invertida" precisament perque permet les interpretations de que hem parlat al
davantal>> (p. 229), pero no es comenta el fet que el poeta sembla estar referint-se
de manera forca inequivoca al genere al qual pertany el poema, es a dir la reversa,
cosa que s'advertia, en canvi, a l'edicio de Riquer de 1955 (pp. 66-67): <<En los
versos segundo y tercero [de la tornada], Jordi de Sant Jordi hate alusion a un
genero antitetico que las Leys d'amors denominan reversa o cobla reversa. (...) sa
bemos que la reversa era un genero basado en las antftesis que caracterizan la can-
cion de Jordi de Sant Jordi, y con estos datos entendemos perfectament su tornada,
en la que el poeta califica a su composition de vers reversal d'escriptura>>. L'expres-
sio <<reversat d'escriptura>>, d'altra banda, em sembla significativament propera a
d'altres com <<coses en lur raho reversas» o <<dictatz de rahons reversadas>>, utilitza-
des per Llufs d'Averco quan defineix el reversari (ed. de J. M. Casas Horns, <<Tor-
cimany>> de Luis de Averco, Barcelona, 1956, vol. I, p. 121), composicio construida
tota ella a partir de coblas reversas i que les Leys d'amors esmenten entre els dic-
tats no principals (Las Leys d'amors, ed. de J. Anglade, Tolosa, 1919, vol. II, p. 31;
veg. tambe Las }fors del gay saber, ed. Anglade, Barcelona, 1926, p. 10). Ja al marge
del poema, es interessant de constatar que, segons les preceptives, el terme reversa
es relaciona molt estretament amb el vici anomenat foravertat (veg. Flors, p. 58
i Torcimany, I, pp. 120-121), i que a mes a mes presenta un parentiu estretissim
amb I'adynaton (veg. Riquer-Badia, pp. 221-222, n. 6, i Flors, pp. 35-36: un dels
exemples que les Flors donen de reversa es, de fet, un jot amb 1'adynaton, per la
qual cosa sembla que les dues figures venien a ser el mateix per als preceptistes
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tolosans ). Afegeixo, finalment, que el terme contentio no es exclusiu de la retbrica

patina i que sota la forma contencio figura a les Flors (p. 66) i al Torcimany

(I, pp. 302-303), identificada amb la reversa i el reversari.

Pel que fa a la composicio XVIII (<<Passio amoris secundum Ovidium»), es

mante l'atribucio a Jordi de Sant Jordi, proposada per Lluis Nicolau d'Olwer el

1917 (<<Jordi de Sant Jordi. Poesies, dates i comentariss, ER, 2, 1917, pp. 5-24)

i posada en dubte, a causa dels defectes de construccio del poema, per Josep Ro-

meu (<<Comentaris al canconer de Jordi de Sant Jordi», SdO, XXIX, 1977, pp. 153-

156), tot argumentant que els esmentats defectes poden atribuir-se, en part, al carac-

ter narratiu de la composicio. Aixi mateix hi ha algunes aportacions noves, com ara

la discussio sobre la confusio amor huma/amor divf en els primers versos, algunes

consideracions a proposit del concepte de damor que el poema trasllueix (proper al

dels stilnovisti; veg. p. 271, n. als vv. 11-18) i la constatacio de les nombroses irre-

gularitats metriques. Amb tot, continuen els problemes al voltant d'aquest text que,

tant formalment com tematica, s'escapa de la tbnica general de la poesia de l'autor,

tot i que es remarca molt explicitament una ambicio literaria que no desdiu de les

seves actituds poetiques: la combinacio -tan irregular com es vulgui- de dos me-

tres narratius diferents, l'encastament de setze citacions d'altres composicions en 1'en-

tramat narratiu i els dos mons culturals que s'hi superposen ( l'allegoria d'origen fran-

ces i el mon trobadoresc de les citacions) prou que ho demostren. No s'avenca, perb,

en els problemes del genere a que cal adscriure el poema. A la pagina 268 (especial-

ment n. 10) se l' associa al mateix genere que el Proces de la senyora de Valor de

Francesc de la Via, Lo conhort de Francesc Ferrer i el <<Tant mon voler>> de Pere

Torroella, es a dir a 1'anomenat «poema collectiuo. En realitat, perb, el parentiu

es ben llunya, car al primer -igual que a <<En aquell temps com era jais>> de Ramon

Vidal de Besalti- les citacions no son sing autoritats per dirimir processos ajudi-

cials >> de caracter amoros, mentre que als altres dos, no narratius, <<apareixen>> o es

retreuen una serie d'autors els versos dels quals son utilitzats per aconhortar o

exemplificar els trastorns amorosos del poeta. D'altra banda, la <<Passio amoris»

tampoc no s'assembla gens a la Querella de amor del marques de Santillana, citada

tambe a la nota 10, que reprodueix versos d'altri al final de cada cobla (semblant-

ment al manlleu d'un vets alie al final de cada estrofa a <<Be m'a lone temps menat

a guiza d'aura>> de Jofre de Foixa o la canto <<Lasso me!>> de Petrarca). De citacions

intercalades n'apareixen tambe al Salut d'amor anonim i a Lo rauser de la vida gaya

de Jacme March, perb en menys quantitat (cal remarcar, pel que fa al segon, que

es tracta , com el de Jordi de Sant Jordi, d'un text allegoric a l'estil del Roman de

la Rose, perb tant la funcionalitat de les citacions com la manera d'encastar- les son

ben diferents). Amb tot, al davantal es donen altres pistes, sense seguir-les, perb:

una es la dels centons llatins; l'altra es la dels textos parodies goliardescos , i espe-

cialment les diverses passiones que s'han conservat. El titol, evidentment, s'hi rela-

ciona, perb caldria veure fins a quin punt 1'encastament de les citacions to a veure

amb el dels textos liturgics o evangelics parodiats en aquests poemes hat ins. Pel que

fa, d'altra banda, a les irregularitats i als defectes de factura que el poema presenta,

no sembla que tots hagin de ser atribuits a l'autor, i no es fora de hoc de sospitar-hi

corrupcions greus en algun estadi de la transmissio manuscrita; justament la pen6l-
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tima citacio, en la qual es reprodueix la primera cobla del poema VIII (<Crida»)
del mateix Jordi de Sant Jordi, to tot 1'aspecte d'una intromissio, tant per 1'extensi6
inhabitual com perque parteix per la meitat un apariat: no hi ha cap mena de con-
nexio de rima entre la citacio i el ciment narratiu (cosa nomes compartida per 1'61ti-
ma de totes), mentre que els versos immediatament anterior i posterior rimen entre
ells; afegim-hi, encara, que la citacio no fa sentit en aquest context i que suposa
l'aparicio d'un to -la imprecacio, mes o menys pintoresca, contra les dones- que
no s'adiu en absolut amb el contingut del poema, en el qual, en tot cas, es blasma
1'amor, pero no pas el genere femeni.

Per acabar, no vull deixar de comentar 1'atenci6 que es dedica als aspectes me-
trics i linguistics. Pei que fa als primers, 1'edici6 conte tots els esquemes metrics
de Jordi de Sant Jordi amb indicacio de la seva presencia o absentia en el Reper-
toire de Frank, alhora que es comenten les preferencies versificatories del poeta
(fidelitat a l'octava decasillabica, capac de respondre a diversos tons, pero tambe in-
gredients nous com els poemes I, XVII i XVIII). L'apendix I, sobre la metrica, es
completa amb un rimari que come totes les consonancies de Jordi de Sant Jordi;Z
el comentari que se'n fa posa de manifest que el poeta tendeix en general a la rima
facil, cosa que contrasta amb el nombre forca elevat de consonancies que usa, a
causa, aquest darner, de la tendencia a les rimes cares en algunes composicions. Pei
que fa a la llengua, s'han ampliat les informations que es donaven el 1955 en 1'ex-
tens apendix II, amb especial insistencia en les vacillations catala-occita i en alguns
trets de la sintaxi del poeta, cosa, aquesta darrera, que suposa tota una novetat
donada la manca d'estudis sobre aquest aspecte de la llengua dels poetes catalans
medievals.

En conjunt, doncs, el volum represents una excellent revisio i una notable am-
pliaci6 de l'anterior edicio de Riquer, tenint sempre en compte que no es tracta
d'una interpretacio de la totalitat de la lfrica de Jordi de Sant Jordi, sing d'una
edicio crftica (que podem considerar definitiva pel que fa a la fixacio del text) que
forneix un bon gruix d'informacions i de suggeriments sobre alguns aspectes con-
crets. Aixf, de tot plegat en surt un Jordi de Sant Jordi no totalment nou, pero
si molt mes ben caracteritzat tant pel que fa a les seves tendencies poetiques com
en relacio amb 1'ambient cultural en el qual visque.

JOSEP PUJOL

[164] RUSSELL, Peter, Traducciones y traductores en la Peninsula Iberica (1400-
1550).

Un dels aspectes de les literatures peninsulars mes mancat d'atencio es el de
les traduccions medievals, element molt important a 1'hora de definir i determinar les
mires culturals dels homes de 1'epoca. Aquest estudi es especialment necessari en el
cas del segle xv, perque ens aportaria nous materials per a judicar el valor i 1'abast
de 1'empremta de 1'humanisme en la Varga discussi6 sobre el <<Pre-renaixement».

2. A les rimes en -icis manquen nicis i indicis , tambe del poema V (vv. 41 i 43).
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L'obra de Peter Russell preten d'omplir una part d'aquest buit bibliografic, fona-
mentalment amb 1'estudi de les idees sobre la traduccio expressades pels traductors

del xv en els prolegs de les seves obres..
El treball es dividit en deu capitols, el primer dels quals va dedicat a justificar

el metode, i tambe els objectius de l'estudi: <<El atento analisis de las traducciones

hispanicas del Cuatrocientos puede contribuir de modo eficaz a la solution del pro-

blema, muy debatido atin, de hasta que punto las ideas y preocupaciones del huma-

nismo italiano (tomando el termino en sentido estricto) consiguieron influir deci-

sivament en los escritores de aquel siglo en la Peninsula». Russell s'adona de la

provisionalitat de les conclusions a que es pugui arribar mentre no siguin compa-

rades les traduccions amb els originals, i nomes s 'estudiin les observacions dels

traductors.

El segon capitol mostra la nova dignitat que rep en el xv la tasca de traduir,
i marca algunes distancies entre els traductors peninsulars i els humanistes italians.
Subratlla tambe la importancia de les traduccions aintrapeninsularsu, versions vul-
gars de textos Ilatins, francesos o italians que es traduien d'un idioma peninsular

a un altre; Russell distingeix les traduccions al catala de les fetes al valencia: no

fa mes que repetir un error d'interpretacio que, per sort, una abundant bibliografia

ha aconseguit d'aclarir i ha mostrat que no es tracta d'una diferenciacio iingiifstica

(evidentment, catala i valencia no son dues llengues diferents, ni ho han estat mai),

sino que es una questio purament de caracter estilfstic.
Hi ha algunes planes en el tercer capitol referides a la traduccio catalana, peril

en la seva major part es dedicat a presentar els problemes teorics que comportava

la traduccio en el segle xv en general. El capitol quart assenyala les fonts remotes

de la teoria medieval de la traduccio, amb algunes notes sobre els comentaris dels

traductors anglesos i francesos, que coincideixen en bona part amb els dels hispa-

nics, tots ells al marge de l'humanisme italic. La font immediata dels traductors es

sant Jeroni, i el capitol cinque se centra en 1'exposici6 de les seves teories, repetides

constantment en el xv, fins a la renovacio que en fara 1'humanisme; tambe s'analitza

el comentari que Alfonso de Madrigal feu de les idees de sant Jeroni.

El sise capitol parla de la manta d'instruments lexicografics dels traductors pe-

ninsulars, i del procediment de realitzacio de les traduccions en la practica, primor-

dialment a traves de les observacions d'Enrique de Villena en la seva versio de

1'Eneida.

Es torna a remarcar la distancia entre la Peninsula Iberica i els humanistes en

el sete capitol, que constitueix una mena de recapitulacio dels anteriors: <<Cuando

estos [els traductors hispanics] dirigen su mirada hacia Italia, no es en busca de

nuevos principios teoricos, sino porque saben que allf circulan ya versiones italianas

de los autores de la Antiguedad, que les seria 6til consultar al emprender ellos

mismos su tarea en la Peninsulao; tambe anota que Catalunya fou la capdavantera

en la traduccio hispanica.
El capitol vuite estudia la tasca d'Enrique de Villena i de Juan de Mena com

a traductors. La majoria de les observacions de Russell van referides al segle xv;

la primers meitat del xvt es estudiada en una part del capitol nove: es veuen les

diferencies respecte al segle anterior, sobretot amb la millor adaptacio de 1'original
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a 1'estil del castella, amb les noves aportacions que apareixen a partir del 1530, re-
presentades en Juan de Valdes i en Bosca, i que tenen l'origen a Italia.

El darter capitol enumera les conclusions a que s'ha pogut arribar, especialment
la manca d'influencies de l'humanisme en el xv; s'acaba l'obra amb la negacio que
puguem incloure les traduccions d'aquell segle <<en la categorfa de obras prerrena-
centistas o prehumanistas, o lo que es peor, como humanistas>.

Dues mancances trobern en l'estudi de Russell, la primera referida a la pre-
sentacio del treball, en concret a la seva falta d'fndex i de titulacio dels capitols.
El segon problema que comporta l'estudi, i que el mateix Russell no s'esta de men-
cionar, es la visio forcosament parcial del problema, mentre no s'analitzin les ver-
sions comparades amb els originals, i es vegi corn solucionen els traductors en la
practica les dificultats que la traduccio comporta, destacant el de les mancances 1e-
xiques del vulgar i el dels criteris de traduccio: ad sensum o ad litteram. Tot i aixo,
el llibre es perfectament titil i valid com a analisi de les observacions dels traductors,
especialment castellans, del segle xv i principis del xvi a la Peninsula Iberica.

SANTI PUIG I PLA

[174] SOBERANAS i LLE6, Amadeu-J., Epistolari de Joan Salvat-Papasseit.

El resultat de cinc anys de recerca i recopilacio de cartes de Joan Salvat-Papasseit
ha clos, amb el n6mero 100, la co]leccio «Antologia Catalana». La tanca Amadeu-J.
Soberanas, successor en el carrec de conservador de manuscrits de la Biblioteca de
Catalunya de Pere Bohigas, que fou qui, amb l'edicio del Libre de les besties
de Ramon Llull, obri la colleccio 1'any 1965. Del segle xiii al xx: sembla per tant,
ja a primera vista, assolida la intencio dels directors d'<<Antologia Catalana>> de
aconstituir una vasty sintesi textual i crftica de la cultura catalana>>.

L'epistolari que ara ens ocupa aplega 159 cartes, 28 de les quals son adrecades
a Salvat per divuit persones diferents, mentre que les 131 que resten son escrites
pel poets i enviades a vint-i-tres destinataris. El recull, ordenat per ordre crono-
logic, agrupa cartes que van des del 23 de novembre del 1916 fins at 21 de juny
del 1924, per be que el gruix del llibre el formen les cartes dels anys 1918 a 1923.
Algunes d'aquestes cartes (vint-i-tres, com a minim) ja havien estat publicades, unes
amb variants, d'altres de forma fragmentaria, amb anterioritat, a diferents revistes
i publicacions diverses. En aquests casos, l'editor de l'epistolari ho fa constar expli-
citament en 1'apartat que dedica a cada carta per a apuntar la seva procedencia i els
comentaris pertinents que ell considera oportuns de fer sobre la historia i descripcio
externes d'aquesta.

Acompanya l'edicio de cada carta un proftis aparat de notes on consten: les
esmenes ortografiques de 1'editor; quatre pinzellades, molt titils, sobre ]a biografia
del destinatari i dels personatges que van sortint al llarg de les cartes, amb especial
emfasi, quan s'escau, sobre la seva relacio amb Salvat-Papasseit; la localitzacio dels
articles i poemes que, indirectament o directa, son esmentats en l'epistolari; i ]a con-
textualitzacio, en un parell de ratlles, dels fets histories i artfstics que 1'autor de
la carta apunta de passada.
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El proleg, que per interessant voldrfem mes llarg, es proposa de ser ula presen-

tacio d'un epistolari>> i, per tant, hi son mes abundoses les referencies a la forma

i 1'edici6, a la pulcritud i cura de les quals ens to tan acostumats el professor Sobe-

ranas, que no pas al contingut de les cartes i a la seva sistematitzacio i estudi.

L'epistolari d'un escriptor -altrament tractarfem un epistolari literari- hauria

de donar informacio sobre aquest en tres directions -deixem de banda el context

historico-social car no to gaire importancia en el cas que ara ens ocupa: en primer

Iloc, sobre la persona del poeta, es a dir, les dades biografiques i les dades sobre

el seu taranna i caracter ; en segon lloc , les noticies concretes relacionades amb la

seva obra: datacio i proces de composicio dels seus escrits, etc.; i, per acabar, sobre

les seves idees i pensaments sobre religio, polftica, filosofia, literatura, etc.

Es evident que una de les aportacions mes importants de 1'Epistolari de Joan

Salvat-Papasseit es 1'ajuda que representa per a la concrecio de les dates biografiques

del nostre poeta, i no tan sols aixo , sing tambe pel que fa a les impressions que dels

fets de la seva vida escriu el mateix Salvat. Es corprenedor, per exemple, el frag-

ment d'aquella carta a Josep Maria Lopez-Pico (num. 125) sobre la seva propia

vida: <<tot el secret d'aquest meu optimisme, amic, ve, i no res mes, de que jo he

sofert molt. A mida que he pogut lliurar-me de fatics he estimat la vida i les coses

del viure com un enamorat de primera volada. I aixf em teniu avui a un Sanatori,

pero amb un contentament de les coses que em volten que no en se pario en el

meu recort>>. 0, a la mateixa carta : <<quan el pulmo em plora 1 ' anima s'aconhorta

de veure el sol que surt... encara un altre dia!>>. En totes aquestes impressions que

recull 1'Epistolari trobem sempre una mostra de la psicologia del nostre personatge,

un caracter que va de la mes abrandada espontaneitat a la mes subtil lucidesa que

provoca el distanciament dels fets.

Pel que fa a la informacio sobre l'obra i 1'activitat literaria de Salvat que pro-

porciona 1'Epistolari, podem dividir-la en tres apartats: (1) la que gira al voltant

dels seus llibres i que recolliria tambe les seves manifestations sobre llibres d'altri,

(2) la que fa referencia a les seves collaborations a revistes i diaris, on encabiriem

tambe les seves opinions sobre les revistes on ell va intervenir com a principal pro-

pulsor, i (3) la que dona noticies sobre poemes manuscrits conservats a les cartes

o sobre les instructions que dona Salvat per a publicar-los.

(1) Si llegim amb deteniment 1'epistolari, sobretot a partir de les cartes del 1922,

ens adonem que queda dibuixada, d'una manera impressionista, la conscienciacio

per part del poeta d'una evolucio de la seva poesia -prou obvia als textos- que

aniria de Les conspiracions (veg. cartes 75 i 83) a La gesta i La rosa (nums. 102,

119, 123, 125, 126, 135, 136 i 143). <<M'interessa seguir el ritme que va marcant

la teva sensibilitat -diu l'Apelles Llargues a Salvat en carta del 19 de juliol del

1922 (num. 127)- ara sobretot que tens consciencia viva del canvi>>. <<Porto acabats

dos llibres -havia escrit, tres dies abans (carta num. 126), Salvat a Junoy- en els

quals tint posada la mes gran confianca>>. Un mes abans (carta num. 119) ja havia

dit sobre La gesta dels estels que «es el millor que he fet>>. S'hi endevina, per tant,

un distanciament de l'obra anterior. Pero Salvat no opina tan sols sobre els sous lli-

bres sing que tambe, en alguna ocasio, es fa resso a les seves cartes de la publicacio

d'escrits d'altres poetes (veg. les cartes nums. 95, 96, 120), tant per a elogiar-los
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com per a fer-hi constar el seu dissentiment, ja sigui formal (num. 43) com de con-

tingut (num. 125).

(2) Tambe es interessant de remarcar el fet que a craves d'aquest epistolari

tenim constancia de les relations que sostenia el poeta amb alguns diaris i revistes

de l'epoca. D'alguns ja en teniem notfcia (El Dia, La Revista, La Columna de
Foc, etc.); d'altres en tenim informacio nova: gravies a 1'Epistolari sabem, per exem-

ple, que Salvat collabora a La Sardana, on cal destacar la publicacio (al num. 112,

p. 57; 20 juliol 1923) de la primera versio poetica de la <<Canco futurau, fins ara

desconeguda (sobre les diferents versions d'aquest poema vegeu Joaquim Molas,

«Sobre la "Canto futura" de Joan Salvat-Papasseit>>, Els Marges, 10, maig 1977,

pagines 105-107). Cal subratllar aqui, i agrair, la utilfssima tasca que ha portat

a terme el professor Soberanas pel que fa a la localitzacio de poemes en aquestes
revistes, amb troballes tan importants com <<Sense el resso del dring>>, publicat a
la revista Ultra de Madrid, num. 22, p. 3, o <<Autobiograffa>>, en castella, publicat

a Grecia de Madrid, num. XLVIII, p. 6 (sobre la intervencio de Salvat en aquestes
revistes, veg. Jaume VallcorbaPlana, ><4 poemes desconeguts de J. Salvat-Papasseit>>,
Quaderns Crema, 4, febrer 1981,' pp. 57-61). Com a reflex de 1'evoluci6 ideologica

que esbossarem mes endavant, no ens sabem estar de reproduir aqui una opinio,
interessant en aquest sentit, de Salvat-Papasseit sobre les sever revistes (veg. carta

ntimero 42, per exemple): osi publico alguna fulla o revista nova [mig any mes
tard sortiria el primer numero de Proa] no tindra res que veure amb 1'Enemic

del Poble. No vui dir que no sigui valent, no; vui dir que tindra un to mes elevat

i de mes adhesio al jo interior. l;s que res ja no em crida a juntar-me amb les Iluites

miserables dels homes, pero cal dir veritats, i a aixo anirem. Sobretot, la consciencia

ben lliure de pecat!u.

(3) Pel que fa, encara, a la datacio dels poemes, cal dir que en alguns casos

s'han conservat amb les cartes els manuscrits d'alguns poemes amb la data de la
seva escriptura, com ara <<Pregou (10-XII-1921), <<Visio del Guadarrama>> (Nadal
1921) o <Ampla es Castella» (27-XII-1921), els dos primers amb variants, que l'edi-
tor de 1'Epistolari reprodueix (p. 107). D'altres vegades Soberanas ens dona a co-
neixer la data quan aquesta consta al peu del poema publicat a alguna revista: es
el cas de la <<Canco>> que comenca <<Amarrat esta a la cala...u que fou publicat a
La Sardana (num. 57, p. 166, 23-VI-1922) amb data de 5 de gener del mateix any
En altres casos no se'ns ha conservat el manuscrit pero Salvat en fa alguna refe-
rencia, sobre la seva publicacio, per exemple, que cal destacar. En aquest sentit

trobern explfcita la importancia que donava ell a la disposicio dels versos i a la pun-
tuacio (carta num. 47) i a la tipografia de les lletres (num. 46), importancia que
vindria donada tant per la seva professio de llibreter i editor com per la seva pre-

ocupacio estetica.

Soberanas, en una entrevista publicada al diari Avui (24-IV-1984) arran, precisa-
ment, de l'edicio de l'Epistolari, valorava una afirmacio que ja havia fet al proleg:
<<L'epistolari (...) reflecteix, no cal dir-ho, 1'evoluci6 ideologica del poeta a traves

del curt pero fructffer camf que va recorreru. De fet, pero, on es fa mes palesa

aquesta evolucio es a I'etapa 1916-1918 en que es produeix el canvi d'orientacio, de

la qual, pero, nomes es conserven vint-i-una cartes. Efectivament, si a la primera
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carta les preocupacions salvatianes estan directament relacionades amb les seves in-

quietuds politiques, ja a la carta ntimero 16 s'observa un primer distanciament:

«ara no soc democrata (la Democracia no es renta la cara ); ara soc, (...), mes aviat

partidari d'aquesta Aristarquia com orientacio unica . El meu modestet tomo Humo

de fabrica [que feia pot que acabava de sortir] no el prengueu pas com res defi-

nitiu. Jo anire mes enlla de 1'Esperit, lluny de les baixes lluites socials i politiques

d'avui. Sere a les altes lluites que abarquen tots els temps>. Aquest distanciament

es va accentuant progressivament ( ntims . 22, 42) fins que arriba al pol gairebe opo-

sat a les seves inquietuds primitives (num. 156): «estimo millor una cosa ben feta,

per he que sigui inutil, que una cosa mal feta plena d'humanitat: enemic declarat

dels vagons de tercera>>. D'altres vegades aquest distanciament es mostra a traves

de I'humor (num. 106): <<No el preocupi, en canvi, dels minyons que m'esmenta.

Entrant a La Revista ja se sap . Els passa el mateix que a certs revolucionaris que

van a Palau: troben al rei simpatic. I tant diffcil que era, segons deien>>. Pel mig

hi ha hagut, segons es despren de 1'Epistolari, la lectura, per exemple, de Nietzsche

(num. 16), que el fara escriure (num. 79): aVos sabeu la divisa que m'ampara:

PROA, una pros al eel de 1'home superior, i una proa entre tots per a una german-

dat no sospitada pels que no ho seran mai>> (el subratllat es meu).

Si tenim en compte la resta de l'obra en prosa de Salvat, sobretot les Glosas

de un socialista (1916) i Humo de fabrica (1918), aquesta evolucio queda molt mes

clara : l'Epistolari es, per tant, un utilfssim complement en aquest sentit. L'evolucio,

pero, s'ha d'entendre en dues directions: d'una banda, com ja hem vist, vers el

conservadorisme, pero tambe vers un nacionalisme catala d'allb mes radical: sobretot

a partir de la seva estada al sanatori de la Fuenfrfa, a Cercedilla, Fin crescendo

del seu odi pels castellans i per Castella (mums. 79, 81, 89) arribara fins als ex-

trems del radicalisme (num. 156): eMentre no els odiem no els podrem venter mai!

Cal, doncs, propulsar l'odi contra Espanya o deixar d'existiro.

En resum, doncs, 1'edici6 de 1'Epistolari de Joan Salvat-Papasseit representa una

aportacio prou important sobretot pel que fa a la biografia del poeta, pero tambe

a alguns aspectes concrets de la seva ideologia i de la seva obra. Cal que apuntem

aquf, sobre aquesta darrera gi.iestio, que el professor Soberanas ha trobat noves

cartes de Salvat. Es tracta de les que va escriure des de Paris, Sant Just Desvern

i Les Escaldes, a l'escultor Enric Casanovas entre els anys 1920 i 1922: tres pos-

tals i quatre cartes, 1'edici6 de les quals esta preparant el mateix erudit per a la

revista Els Marges (veg. sobre aixo El Mon, num. 161, p. 39, 24-V-1985).

JOAN R. VENY-MESQUIDA

[181] SUNYER I MOLNE, Magi, Els marginats en la literatura del grup modernista

de Reus.

L'estudi de Magi Sunyer sobre el grup modernista de Reus consta de quatre

parts . La primera es una introduccio al Modernisme catala, en la qual preten de

situar els modernistes reusencs dintre del fenomen general del Modernisme. Aixf

mateix , fa una revisio dels precedents del Modernisme i aprofita 1'analisi de T.-LI.
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Marfany per explicar l'etapa modernista . En aquesta part tambe revisa el canvi d'o-
rientacio politico-cultural de comencament de segle amb l'aparicio dels noucentistes
i les terribles consequencies d'aquest fet per als protagonistes de l'etapa anterior.
Entre ells cal comptar els membres de la colla reusenca residents a Barcelona.

En el segon capitol Sunyer intenta de delimitar cronologicament el treball. La
Regional, la llibreria - impremta de Josep Aladern , sera el punt de referencia mes
important , perque actua d'aglutinadora dels escriptors joves de Reus i rodalia
(1897-1898).

A partir dels testimonis deixats pels components de la colla -Placid Vidal,
Miquel Ventura , Puig i Ferreter-, la tercera part ressegueix la trajectoria literaria
i periodistica del grup . Es interessant en aquest sentit la descripcio , a partir de
la cronica de Miquel Ventura, de la base ideologica de tots ells i dels projectes
Buts a terme, parallels al programa d'accio cultural dels modernistes barcelonins.
Aquf, Sunyer tambe fa un repas dels diaris i revistes mes importants del Reus
d'aquesta epoca, com tambe de les colieccions literaries en projecte.

El darter apartat del treball tracta de la marginacio d'aquests escriptors. Magi
Sunyer fa una relacio dels personatges i dels temes mes frequents apareguts en
les seves obres per tal de demostrar la fusio que es produeix entre la vida i i'obra
d'aquests escriptors , entre una existencia tragica, real , i la dels seus personatges.
Volem afegir que Sunyer dona especial importancia a la procedencia social de tots
ells, cosa que permet d ' explicar l'actitud de revolta : la revolta teorica , comuna a
tots els modernistes, i la revolta viscuda, propia dels modernistes reusencs.

Passem , pero, a comentar algun punt del contingut d'aquest treball.
Sunyer, en presentar el Modernisme , fa algunes afirmacions que tal vegada son

consegdencia d'una lectura precipitada dels textos o de les interpretacions d'espe-
cialistes en aquest tema . Per exemple , quan parla dels limits del Modernisme,
Sunyer questions 1es dates que dona J.-Ll. Marfany i creu que la data d'iniciacio
al Modernisme es podria establir l'any 1890 i no el 1892, adduint que hi ha un
fet importantfssim que marca el comencament del proces: la fundacio d'una biblio-
teca literaria anomenada Lo Modernisme feta per Josep Aladern i Ricard Catala.
En primer lloc, hem de dir que Marfany, en fixar els limits del Modernisme,
parla de la necessitat d'establir unes dates, tenint en compte que el gruix d'esde-
veniments importants tenen Iloc l'any 1892. El mateix Marfany diu que el Moder-
nisme definit com a omoviment, es a dir, com a actitud collectiva i com a proces
de transformacio historico -cultural, s'inicia en la decada del 1890 >>.' Per tant, la
consciencia de la necessitat d'un programa era un fet evident a partir de 1890. Una
coca, pero , es tenir la necessitat de dur a terme un projecte concret i una altra
cosa es dur- lo a la practica . I fins a l'any 1892 no es concretaran i divulgaran les
Ifnies del programa de modernitzacio cultural. En segon Iloc, la fundacio Lo
Modernisme es un fet poc transcendent comparat amb la importancia de la revista
L'Avenc o les Festes del Cau Ferrat , i no suposa la distorsio dels limits assenya-
lats per Marfany.

1. Vegeu J.-LI. Marfany, <<Problemes del Modernisme», Aspectes del Moder-
nisme , Barcelona , Curial, 1978, p. 20.
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En aquesta mateixa presentaci6 hi ha altres punts discutibles que potser neces-

sitarien una revisi6. Nomes els esmentare: caldria matisar la definici6 que Sunyer

fa de Modernisme i aprofundir sobre el conflicte entre els intellectuals i la_societat.

De l'analisi que s'ha fet del grup modernista de Reus cal dir que s'observa cert

desconcert a l'hora de delimitar 1'obra d' aquesta gent i les dates per al seu estudi.

Aixo afecta la mateixa concepci6 de ecolla» reusenca. Hi ha un fet evident: la

majoria dels seus components eren molt joves durant 1'any i mig en que va fun-

cionar La Regional i les mostres de Burs productions no son tan significatives com

d'altres que van publicar posteriorment. Aquest fet ha obligat 1'autor del treball

a tenir en compte 1'obra literaria i periodfstica publicada dins el perfode 1891-

1911 a Reus, pero no inclou la publicada a Barcelona durant l'epoca 1899-1911.

L'omissi6 es prou significativa si tenim present que un dels punts fonamentals

d'estudi del llibre es el problema de la marginaci6, reflectit plenament en la tra-

jectoria d'aquests homes, sobretot a partir de 1900. moment en que alguns d'ells

treballen a Barcelona.

Pel que fa a 1'interes que s'hauria de tenir per 1'estudi de 1'obra d'aquests

escriptors (Magi Sunyer en parla com dels grans oblidats), caldria destriar, d'una

banda, 1'interes que pot tenir el fenomen des d'un punt de vista sociologic i, d'al-

tra banda, el pot interes que to el grup -exceptuant, pero, el cas de Puig i Fer-

reter- des d'un punt de vista literari. L'analisi sociologica es important perque

permet de reflexionar sobre una serie de fets significatius. En primer lloc, que va

significar la incorporacio d'aquests sectors petitburgesos al Modernisme. Pensem

que es la primera vegada que aquests cercles rurals s'incorporen al programa de

la burgesia sense renunciar a les seves creences ideologiques radical itzades.2 En

segon Iloc, hauriem de preguntar-nos si es tracta d'una incorporaci6 ben entesa pel

que fa al programa general del Modernisme. En aquest sentit, la trajectoria pro-

fessional de Josep Aladern, el personatge mes interessant de la colla pel seu paper

de capdavanter i aglutinador del grup, es clarificadora: els intents d'Aladern per

sobreviure -per professionalitzar-se- i entendre el rapid proces desenvolupat din-

tre dels cercles barcelonins s6n forca significatius. I malgrat aquests esforcos, a

partir de 1900 afrontem una serie de fets que expliquen la marginaci6 -podrfem

parlar d'automarginaci6- de 1'escriptor. Els atacs que li fa Miquel i Planas des

de Joventut l'any 1906 pel seu fam6s Diccionari Popular de la Llengua Catalana

no fan pensar que, en definitiva, s'ataca un Aladern que encara no ha entes la im-

portancia que to en aquest moment la unificaci6 ling6istica?

El segon aspecte assenyalat, el de la producci6 literaria d'aquesta gent, en part

explica -i es estrany que Sunyer no l'esmenti com a fonamental- la desmoralit-

zaci6 d'alguns d'ells -Placid Vidal, Antoni Isern- en adonar-se de Ia poca

transcendencia de llurs treballs de creaci6 en cercles barcelonins, mes amhiciosos.

El fenomen literari, tan important tambe per entendre el problema de la margi-

naci6 d'aquests escriptors, obliga a fer una analisi aprofundida de llur creaci6

literaria -i no solament una classificaci6, corn fa Magi Sunyer- per tal de veure

2. Aquest aspecte queda indicat a <<Problemes del Modernisme », p. 29.
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fins a quip punt 1'obra literaria d'aquests homes, reflex d'una dcterminada ideo-
logic, s'acosta o s'allunya del programs modernists general.

Sunyer aprofita la classificacio de temes i de personatges per fer un paralielisme
entre la vida i 1'obra d'aquests escriptors i, en definitiva, per justificar Ilur mar-
ginacio. Pero per poder interpreter 1'isolament de 1'escriptor tambe fs necessaria
una anslisi mes complete de la marginacio dels escriptors en aquest moment de la
historic literaria. No es pot considerar el fenomen reusenc com un fet aTllat i
insolit, perque participa dels esdeveniments produTts arreu d'Eutopa. Per exemple,
caldria parlay de la bohemia dell anys 80 a Paris representada per homes com
Jules Vallee o Verlaine. EI primer podria ser un parallel d'Aladern per la seva
caeca de capdavanter de rota una colla d'artistes marginate, que tenien el seu
lloc de reunio al local Quartier Latin. Tots ells es converteixen etI proletariat
militant (alguns dells lluiten durant la Commune de Parfs), que exigeix cl dret a
la vida i denuncia el fer de no poder comercialitzar els seas productes. Precisament,
es bo do recorder que Aladern va traduir, per encarrec de Rusiiiol, lee puesies de
Jean Richepin, un dels intellectuals bohemis del grup Le Chat Noir (1882-1895).

Amb tot, el treball de Magi Sunyer es interessant, sobretot per la informacio,
inclose en els apendixs, de 1'obra publicada, taut de creacio literaria com de tra-
duccions, de la relacio de periodics en que van publicar els modernistes de Reus
i de la relacio dels treballs apareguts a la premsa de Reus des de 1'any 1899 fins
a 1911. I es tambe interessant perque forneix una base d'informacio important
per a future treballs d'interpretacio d'aspectes diversos sobre aquest terra.

NIIRIA CABRE I CASTELLVI

[187] TORROELLA, Guillem de, La faula.

La Paula de Guillem de Tnrroella (o Torrella), noble mallorquf net a mitjan
segle xtv, destaca sens dubte en el conjunt de la narrative en vers catalana per la
seva qualitat i per ser 1'aportacio original mes interessant de lee nostres antigues
Metres al complex mon de la literature arttirica. M. Mils i Fontanels la descobri i
]'edits fragmentariament el segle passer; en el present, ho feu Gabriel Llabres
(1906), amb llacunes i altres deficiencies, i Jaume Masso i Torrents en publics amplis
extractes al seu Repertori de l'antiga literature catalana (1932). Des de llavors, els
interessats hen hagut d'acontentar-se amb lee reiterades notfcies que, des de fa una
bona colla d'anys, anaven anunciant la preparacio d'una edicio crftica, a curs de
Pere Bohigas, que tindria en compte, a diferencia de lee anteriors, els quatre ma-
nuscrits que ens hen conserver 1'obra mes o menys fragmentariament.

Aixi donee, 1'edicio recent, del mateix Bohigas en collaboracio amb Jaume Vidal
Alcover, ve a omplir un bait important i, tot i que no sembla definitiva, pcrmetrs
d'ara endavant ale estudiosos de comptar amb la base d'un text complet, i a] public
en general de llegir una narracio atraient. Si s'afegeix que, a mes de la fixacio del
text, ayuesta edicio es complements amb un estudi introductori, notes, aparat critic
i glossari, la sensacio d'haver rescatat una petits joie literaria del cercle d'erudits i
de lee pagines dels manuals s'acreix. Aixo es, afortunadament, un fer. Ara be, rant
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el lector especialista tom el profs diffcilment pods sentir- se plenament satisfet.

I aquest es potser Terror original de 1'edicio : tenir un peu en el terreny de la

publicacio erudita i un altre en el camp de la divulgaci6 , toss que crea , bandejant

ara errors i omissions , mes d'una contradiccio . En efecte , un public ampli, estu-

diants inclosos , que no conegui en grau apreciable la llengua antiga , rarament pods

Ilegir amb conditions mfnimes de comprensio un text que no snots practicament

cap passatge obscur i amb un glossari incomplet (mes encara si tenim present 1'tis

d'un frances antic i corromput en molts passatges de 1'obra ). La gent del ram,

altrament , se sorprendra en veure , per exemple , mots del glossari enregistrats al

DGLC ( destrer o sobrecingle ) i la notable manta d'anotacions filologiques. Sem-

blantment , algunes parts de 1'estudi preliminar ni mantenen un to de sintesi orien-

tativa ni assoleixen el nivell de la investigacid rigorosa ; en son proves elogiients

afirmacions tom ara «No ens proposem estudiar a fons el contingut d'aquesta obreta»

(p. xtv) o «Fora interessant estudiar aquest problems a fons , pero, mancats de

la bibliografia indispensable , ens limitem a presentar alguns exemples » ( pp. xv-xvi).

Ajustar-se previament en tot a aquestes salvetats hauria clarificat 1'ambicio del

llibre.

Analitzem -lo amb mes detall . En primer lloc, tractant -se sobretot d'una edicio

critics, conve tocar les giiestions referents a la fixacio del text i als seus comple-

ments . Els quatre manuscrits collacionats son el Vega-Aguilo ( BC, ms . 8), el ms. 381

de la Biblioteca de Carpentras , el can^oner que fou propietat d'Estanislau Aguil6

(ara en possessio de la Societat Arqueo]ogica Lulliana ) i el ms . Res. 48 de la Bi-

blioteca National de Madrid ( Can^oner dels comtes d'Urgell ); els editors els han

assignat , respectivament , les sigles A, C, M, U. Atenent a la proporcio de lli^ons

comunes, han establert hipoteticament -no hi ha errors comuns separatius clars-

un stemma amb dues branques que no permet de friar un codex base per major

proximitat a 1'original . L'eleccio d 'U, doncs , obeeix a d ' altres sons: C i M son

molt fragmentaris i A, tot i ser el mes complet , presents , a judici dels editors,

Ili^ons mes deficients i menys genuines ; U, per alts bands, compta amb el suport

de la major proximitat a M i C, que en depenen ( aquestes derivations de la

branca d 'U tambe responen a la proporcio de lli^ons comunes). Establert el ma-

nuscrit base , el criteri de 1'edicio tendeix a esmenar -lo amb 1 ' ajuda de M , preferent-

ment, i d'A. Aixi, en no seguir fidelment U , els editors donen cabuda conscient

(p. t.t) a 1'esmena que es justifica en definitiva per 1'encert de cads cas particular.

La voluntat explicita que el text estigui « mes a prop de 1'original que el de cap

dels manuscrits » ( p. xxtx ) condueix a corregir errors diversos i fins a relegar lli^ons

del manuscrit base sostenibles ( v. 36), o be a introduir esmenes estrictament ope

ingenii que milloren una lli^o dels codexs tanmateix aprofitable ( v. 860 ). Aquestes

innovations no son sempre avisades : aixf , per seguir amb el mateix passatge, el

cas dels vv . 862-863 , que no reposer del tot en cap lli^o dels manuscrits . Cal adver-

tir, amb semblant orientacio , el costum sovintejat d'establir el text barrejant lli^ons

de procedencia diversa en un mateix vers.

Amb tot aixo ni es preten cridar a judici 1'edicio ni exhaurir cap llista d'errors

observats , lino donar compte a] lector de les caracterfstiques del text amb que

se les heu . Vegem ara , a tall d'exemple , el primer vers : Un aventura ' us vull retrayre
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(sic). Deixant de banda els errors, que cal suposar tipografics, en 1'6s del punt
volat i de I'apostrof, observem que, segons 1'aparat critic, us manta al manuscrit
base; el text establert, pero, no coincideix amb la ilico d'A (Una ventura us vulb
retrayre), tot i que caldria suposar-ho perque 1'6nica variant de 1'aparat es la que
s'acaba de citar. No he pogut veure U, pero cal deduir que horn n'ha pres la
llico i hi ha afegit us. No son consignades, doncs, ni la variant grafica vulh (A)
(en altres casos analegs si) ni la variant una ventura (A). Amb aquests antecedents,
1'aglutinacio desfeta del text (Un-aventura) esdeve sospitosa per insolita (Llabres
editii Una aventura), i en qualsevol cas semblaria potser mes ben resolta amb la
forma Una ventura, gens forasscnyada si tenim presents els vv. 243 (lur ventura)
i 154 (una ventura) i cants d'altres testimonis (cf. DCVB, s.v. <<ventura>>, 2, o el
poems de Vicenc Comes intitulat Una ventura). Corn que res de tot aixo mereix
cap nota, es impossible de saber quins criteris s'han seguit per ] legir la ventura
(v. 92) vs. l'aventura (vv. 214 i 379). Tot plegat es sols un exemple, i convido el
lector a contrastar els fragments d'A reproduits a ]a Historia de la literatura catalana
de Marti de Riquer (vol. II, pp. 29 i 35) amb 1'aparat critic de ]'edicio. I que
reflexioni, per exemple, a proposit de la nota als versos 1080-1081 comparant el text
de 1'aparat (A desplaser ne avoye) amb la lectura de Riquer (desplasir ne anoye;
i cf. F. Godefroy, Lexique de I'ancien francais, s.v. eenoie»), si no segura, si digna
de consideracio a l'hora d'explicar l'hipotetic error del copista d'A.

Aquestes i altres reticencies no ban de fer oblidar, pero, la valua de la feina
de base en una edicio no gens facil. Ara be, en aquestes circurnstancies cal exigir, si
mes no, claredat i una amplia generositat en tot silo que ajuda a la transmissio
i comprensio del text. Des dell criteris de transcripcio al glossari, passant per ]'ano-
tacio i la sistematitzacio de la Ilengua. Pel que fa als primers, no enunciats enlloc,
son els habituals en les editions de textos romanics, amb I'accentuacio aplicada se-
gons la normativa actual (fins s'ha optat per 1'6s d'accent diacritic en monosillabs
inexistents en la Ilengua moderna: el, v. 19); amb tot, no s'ha recorregut a la
dicresi (Sim playa ades l'asays, v. 15) i es mantenen les majuscules inicials de vers.
A les normals regularitzacions de u/v i i/j ha estat afegida, indicant-ho (p. xxx),
]a de c/c davant e, i. Els errors en aquest camp semblen tots atribuibles a dis-
traccio (aixi en 1'6s de l'apostrof i el punt volat, ja exemplificats, o en la distri-
bucio de diacritics: Deu, vv. 74 i 105 / Deu, v. 65; Deus, vv. 114 i 164 / Deus,
v. 62; etc.).

No son explicitats tampoc els criteris de confeccio del glossari . De fet, ningti no
pararia esment en aquest punt si no fos, juntament amb ]'escassetat de notes, un
dels problemes greus de I'edicio entesa com a obra de divulgacio. Llegim, per
exemple, els versos 11-15: Meney per un camp mon destrer, / Car fort lo trobave
leuger / E revolven a totes mans, / E si tot men ere sertans, / SI.m playa ades
I'asays. L'ajut que se'ns proporciona es el segiient: apareixen al glossari destrer
(que figura al DGLC), si tot (en nota es recorda el seu valor concessiu), sertans,
si i asays (tots enregistrats al DCVB). Res a dir quant a la intencio de voler
estalviar les consulter als diccionaris habituals -no tothom to a casa el DCVB!-.
Ara he, justament per aixo sobta que revolven (gerundi en funci6 adjectiva a] text)
sigui negligit: no es precisament el terme mes entenedor ni es facil de localitzar-lo
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al DCVB sense certs coneixements de llengua (hi figura, es clar, s.v. <revoldres:

regirar; cf. E. Levy, Petit Dictionnaire, s.v. <<revolver»). Aquesta incongruencia, tot

just despres d'haver inclos un mot que es troba al DGLC, em sembla significativa,

i no es pas 1'6nica. (El fet que el terme sigui citat a 1'estudi preliminar sobre la

llengua, a la pagina xxv, es clar que no justifica la seva absentia al glossari.) Mes:

per entendre la locucio adverbial a totes mans cal recorrer al Petit Dic., s.v. <<man>>:

sous tons les rapports, es a dir, en aquest cas, «amb tota certesas; i conve afegir

que aquest sentit es 1'6nic que explica la concessiva del vets 14. Es mes que dubtos,

doncs, que el lector comprengui correctament el passatge, que, per cert, es superat

amb escreix per molts d'altres quant a dificultat i inassistencia.

Les absencies incongruents del glossari son tantes que fins s'arriba a sospitar

que li'n falta un tros (salta de fres a livell ). Abonen aquest possible oblit errors

com ara la doble entrada de sobrecingle (la primera amb la dcfinicio escapcada) i

aviro (una, escapcada i equivoca perb inserida correctament, l'altra, encertada i en-

mig dels mots que comencen per <<e»). Si n'hi afegim altres d'elementals (hom fa

pertanyer ausf a la conjugacio d'<<aure>> quan al mateix text apareix l'infinitiu ausir,

v. 3) o mes subtils (treble es traduit per <<trastorn>> i sembla que to mes aviat el

sentit de <<fosc», <terbol» -cf. Petit Dic., s.v. <(treble»-; voltes es definit com a

genere musical o tornada d'una canto quan, a mes, fa referencia al cant dels ocells

-cf. Petit Dic., s.v. <(volta>>- en topica associacio a lais -cf. M. de Riquer (ed.),

Guillem de Bergueda, vol. II, Poblet, 1971, p. 220 i, en general, R. Baum, <<Les

troubadours et les lais>>, ZRPh, LXXXV (1969), pp. 1-44; etc.-, tot fa pensar que

la confeccio del glossari ha estat presidida per la pressa i la descuranca fins a la

correccio de proves d'impremta. I aixo sembla que pot fer-se extensible a d'altres

questions, com ara a mes d'un error consignat anteriorment o a les variations

observables entre 1'aparat critic i el text, d'una banda, i la seva reproduccio en

1'apartat de l'estudi en que s'analitza la llengua (veg., per exemple, l'embolic, a

la p. XLII, a proposit dels vv. 64-65), un capitol altrament lloable i no tan fre-

quent a les editions com fora desitjable.

Fins ara, comentant tan sols allb que ateny directament al fet de 1'edici6, s'ha

observat que la manta d'assistencia al lector i, a cops, de rigor afecta la impres-

cindible anotacio al text. Conve, doncs, passar a altres questions directament rela-

cionades amb 1'estudi preliminar. Les notes, en efecte, ens hi Bolen remetre. En

aquest sentit, expressions com les citades mes amunt desarmen de tota esperanca

quant a 1'envergadura de la investigacio duta a terme; tampoc cal fer-se illusions

si hom espera informations suplementaries mes elementals. Aixi, son anotats els

personatges citats a 1'obra pero no sempre, o amb insuficiencia, els animals i mi-

nerals. No faria cap nosa, per exemple, recordar, a proposit de 1'episodi de la

balena (vv. 29 i 42-43 especialment), que tradicionalment es associada a l'engany

perque es confon amb una illa o una rota (el motiu ja apareix a la Navigatio

Brandanis, imrama per excellencia, i es documentat a tots els bestiaris medievals,

cf. el Physiologus de Teobald o, si tot plegat sembla molt rebuscat, els que

edits S. Panunzio, ENC, num. 91, p. 127, i mim. 92, p. 99). Un altre cas: el

motiu de la serp amb un carboncle, que remunta si mes no a Plini el Vell, es

esbandit amb un esment (p. xvii) a una tigressa que apareix al Roman de Thebes
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quan nomes cal recorrer al Llibre del tresor (cap. CXXXII) i comparar amb els
bestiaris citats ( vol. I, p . 81) per trobar una serp amb carboncle i comprendre'n la
secular funcio simbolica de guardia. Altrament, de la virtut del carboncle, se'ns
en parla a proposit de la serp, pero es negligeix en la descripcio del palau ( vv. 608-
615), constellat de carvoncles flamejans que permetien , de nit, jugar a daus com
si los bells jorn clars ( sic). A 1'estudi ( p. xvii ) se'ns renter a Faral i em sembla
que una anotacio mes completa podria haver recordat , sense anar mes Iluny, els
<<Stramps>> de Jordi de Sant Jordi o el lapidari catala que publics Joan Gili (The
Dolphin Book, 1977): aquesta pedra oha tan gran claredat que hom pot estar
sens luz devant ellao (p. 20 ). Cap referencia tampoc a les virtuts del safir de
l'anell per mitja del qual el protagonista assoleix la visio d'Art6s (cf. els vv. 651-679
amb les propietats curatives de la vista descrites al lapidari citat , pp. 27 -29). Els
exemples podrien multiplicar-se. Tot comptat i debatut, la manca d'informacio, i
subsegiientment d'interpretacio , fa que l ' analisi literaria de La faula no progressi
substancialment.

En un altre ordre de cosec , les referencies al mon arttiric , personatges a part,
no sempre han estat consignades o recercades . No ha estat recollida, per exemple,
l'observacio de Marti de Riquer (Historia..., vol. II, p. 39) a proposit de ]a deco-
racio dels vitralls del palau, que records un episodi del Lancelot (cf. ed. H. 0.
Sommer, The Vulgate version of the Arthurian Romances, vol. V, Washington,
1912, pp. 217-218) repres a La mort Artu (ed. J. Frappier, Paris, 1936, p. 49).
No estranya , per tant, que no s'hagi intentat d ' identificar les referencies dels versos
1060-62 o 1005 o que hagin passat desapercebuts details com ara el del vers 1013
(Le Sans Gresaus d'on je Ii questa) i la variant gesta (A), interessant perque Art6s
no va emprendre pas cap queste pero si que va encarregar de metre en escrit toutes
les aventures que li compaignon de la queste del Seint Graal avoient racontees en
sa court (ed. Frappier, p. 3); fora estrany que l'autor, coneixedor probable del corpus
Lancalot-Graal i, amb tota seguretat, de La mort Artu, es confongues. A la nota
als versos 938 i segiients , en canvi , ens trobem amb 1'especulacio sobre la possible
lectura de la Historia regum Britanniae just a proposit d'un passatge que procedeix
inequivocament de La mort Artu ( totes dues obres difereixen a bastament en la
narracio de 1'episodi).

Resten per comentar encara dues sections de l'estudi preliminar : la que analitza
la versificacio i la que ens informa sobre l ' autor . A la primera son descrits diversos
fenomens de fonetica sintactica i valorats positivament el recurs de l'encavallament
i les variations rftmiques . En cercar, pero, els defectes de versificacio , hom ho fa
des d'un punt de vista que, un cop mes, desconcerta. Aixi, 1'afirmaci6 que oel
poeta no posa gran cura en la distribucio de versos femenins i masculins, sing
que els combina sense regularitat » ( p. XLVI ) fa referencia a un vici que no he
sabut trobar en els tractats de 1'epoca aplicat a les noves rimades, tret del cas
que duguessin acompanyament musical (veg. ed. J. M. Casas Horns, «Torcimanys
de Luis Averco, t. I, Barcelona, 1956, p. 77). A aquesta suposada descuranca, se
n'hi afegeix una altra -tirades d'apariats consonants que rimen en assonant-
batejada amb el terme mot faxuc (p. XLVII) procedent de les Leys d'amors. El
cas, pero, es que tampoc no 1'hi he localitzat . Existeixen , aixo si, els vicis dits
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mot pesan i rim fayshuc (ed. Gatien-Arnoult, t. III, p. 68 ss.), pero no tenen res

a veure amb el defecte en qi estio. A mes a mes, val a dir que les noves rimades

no estaven subjectes ni de lluny a l'estricta codificacio retorica que s'aplicava a la

lirica. Posats a cercar defectes, hauria estat mes profitos de comprovar l'ocurtencia

dels vicis especffics del genere, cas del celebre rim tornat, permes nomes si havien

passat vint mesos abans de la repeticio (cf. Torsimany, ibid.). Torroella hi cau

sovint. Ara, un cop d'ull a d'altres obres -per exemple, la Medecina de Mctge-

ja deixa veure que els autors de I'epoca no en feien gaire cabal i que incorrer-hi

no devia set pas un escandol.

Molt mes atractiu es el capitol dedicat a l'autor. En aquest cas, a una bona

sintesi de 1'escassa documentacio que en posselm, s'hi afegeixen dades de primera

ma sobre 1'etimologia del cognom de 1'autor, la genealogia familiar i, encara, una

interessant documentacio que dona fe de la fama postuma de 1'obra: sembla que

una branca de la descendencia d'Arnau, germs i hereu de Guillem, fou coneguda

amb l'apeliatiu de la Faula, i potser tambe el mateix autor, encara que en aquest

cas el document desconcerta, perque el fa <<fill de Joan de Torroella» en contra del

que diuen els seus testament i codicil: filius venerabilis Petri de Torrella (cf. G. Lla-

bres, Estudi historich y literari... sobre'l Canconer dels Comtes d'Urgell, Barcelo-

na, 1907, p. t.xxvctr). Continuem ignorant, de tota manera, les dates exactes de

naixenca i mort de Guillem i la de la redaccio de La faula. A proposit d'aixo vol-

dria afegir algun detail. En primer lloc que els termes domicellus i donzell de la

documentacio corroboren l'afirmaci6 del vets 820 (cf. Llabres, ibid., p. XLV i

DECLC, s.v. «dona» ); segonament que les hipotesis sobre 1'edat de 1'autor tambe

haurien de tenir en compte el terme vaylet amb que la fada Morgana es refereix

a Guillem (v. 881). En el capitol de greuges, sols s'ha de lamentar la manca de

referencies exactes de la nova documentacio aportada o, millor, d'una reproduccio

exhaustiva d'extractes d'interes. Tambe es troba a faltar una informacio mes amplia

sobre les traditions familiars que consideren la relacio entre el mite central de

La faula -la supervivencia arturica- i el desitjat retorn de Jaume IV de Mallorca.

Aquesta lectura sebastianista de 1'obra es sens dubte llaminera; la noticia que ens

n'es oferta, pero, la situa en el terreny de la llegenda sense mes explicacions.

El repas d'aquesta ressenya porta a les segiients conclusions. Pel que fa a la

fixaci6 del text i als seus complements, cal valorar positivament 1'edici6 de Bohigas

i Vidal, perque en definitiva restitueix un text que diverses circumstancies havien

fet fins ara practicament illegible. Ara be, el conjunt del llibre, com ha estat indicat

de bon comencament, es resscnt d'una ambicio equivoca que implica insuficiencies

tant en el terreny de la divulgacio com de I'erudicio. Per aixo es licit d'esperar

en un futur una revisio que esmeni els errors que semblen obeir a un acabat cuitos,

i que, depenent de l'orientacio que se li vulgui donar, faciliti en un grau mes alt

la comprensio literal de 1'obra, o be investigui els caps solts i les pistes insinuades

per elements de molt diversa mena. Feta aquesta feina, potser podrem comencar

a plantejar-nos aspectes d'interpretacio literaria fins ara verges. En dir aixo, penso

en elements estructurals, com ara 1'entrellat simbolic i allegoric de l'obra, que en

fa un autentic viatge iniciatic amb un missatge moral (i politic?), el factor ver-

semblanca, l'oposicio interna entre tradicio literaria escrita i oral, o el sentit del
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terme aventura ( o ventura ) corn a determinant d'un cert tipus de narracio (la
bibliografia en aquest camp es extensa ; vegeu , per exemple, un resum amb aporta-
cions originals a R. Dubuis, Les <<Cent Nouvelles nouvelles,> et la tradition de la
nouvelle en France au Moyen Age, Grenoble, 1973, pp. 342-358). Apunto, en de-
finitiva, al problema de l'analisi tipologica del lai narratiu , necessaria per acostar-se
a pot a pot a una classificacio de 1'extens bagatge de narrativa en vers catalana
medieval.

LLUIS CABRE

[190] TURELL, M. Teresa, Elements per a la recerca sociolingiiistica a Catalunya.

No insistirem mai prou en ] a necessitat d'afrontar els problemes de 1'6s de les
llengues tenint en compte que, com a instruments de comunicacio que son, estan
tan Intimament lligades a la societat que n'esdevenen ] a seva caracterfstica prin-
cipal. I perque tot allo que en forma part es inevitablement manipulat al servei
del poder, no podem fer-les arbitrariament excepcio.

En les comunitats anomenades tradicionalment plurilingues -en darter terme
totes ho son- hi ha mes consciencia de la funcio dels usos linguistics , i dels con-
flictes que se'n deriven . Nogensmenys , en la valoracio dels susdits contextos , sovint
es generen posicions que manifesten una manta de capacitat d'analisi i / o, encara,
una instrumentalitzacio perillosa, que , per aixo mateix , fa dif]cil 1 'equanimitat i les
rentincies inevitables . <,Nacio », << nacionalisme >>, << autonomia », eindependencia>>, <<mo-
nohngiiisme >>, <<oficialitat linguistica >>, etc., poden esser conceptes buits d'una ex-
pressio enraonada , malgrat la vehemencia amb que s'evoquin.

Hem de dir- ho clarament : als Palsos Catalans encara avui la interrelacio llengua
i nacio , i, conseguentment , el projecte de la (re)construccio Ilur, es una giiestio
que, almenys publicament, s'ha presentat amagant o inventant dificultats , o des de
radicalismes que de vegades , es cert, ajuden a l'avancada politico - linguistica, pero
que en el fons no son el resultat d'una observacio que compti amb la complexitat
de la realitat.

M. Teresa Turell sent 1'angoixa del que suposa haver d'esser inevitablement re-
ceptora de propostes deficitaries , i, amb la voluntat d'anar a ]a recerca , si no d'alter-
natives ben acabades , sI d'elements de reflexio per a definir correctament el nostre
espai, ens presenta gquesta obra, que qualifico de capital i de modelica, encara que
n'hagi pensat observacions que, al meu entendre , demanen algunes esmenes o ulte-
riors esforcos d'aclariment. El seu propbsit i el neguit constant que es trasllueix de
ser-hi fidel a les tiltimes consequOOncies , n'es, per a mi , allo mes remarcable: la
voluntat , en definitiva , d'aplicar minuciosament els principis de la sociolingiiistica
a 1'analisi que ens ofereix . Al Ilibre no s ' explica la metodologia , pero hi es clara ]a
seva aplicacio : bastir un mare teoric on encaixar , peca a peca , la informacio recollida.

Turell estudia el comportament envers la llengua catalana de setanta treballadors
d'una empresa en autogestio , contrastat i <<controlat » pel d'una altra , de seixanta;
en realitat , no es evident que la segona <<funcioni>> efectivament de verificacio.
Aquest proposit es, alhora , un repte a la sociolingufstica, perque s'acabin les reti-
cencies al seu respecte . I un esforc meritori a no opassar de llarg>> quan algun
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entrebanc dificulta la feina; aixi, Turell afronta l'ambiguitat de conceptes basics,

encara que no pugui arribar de vegades a donar - los Hum ( ni ella mateixa esta del

tot convencuda si el seu treball es de sociolinguistica o de sociologia del Ilenguatge;

no resten prou contrastats Ilenguatge / llengua, Ilengua / parla, fet / acte linguistics,

etcetera).

Es una vella discussio la de la neutralitat o no de les ciencies ; i, dialectiques

a part , hom constata que en general es fins inversemblant de separar la ideologia

de la direccio de la recerca . La sociolingufstica , en 1'estudi de les Ilengbes, implica

una declaracio explfcita de la necessitat que l'investigador hi sigui un element

actiu , compromes en el fenomen inevitable dels conflictes . Dones be, Turell, en

aquest Ilibre , es voluntariament i decidida un exponent de la consciencia que, en la

consideracio dels ambits linguistics , l'observador no pot esser passiu , sing que,

d'acord amb les estrategies que per conviccio tril, cal que sense dissimulacio exposi

la prbpia experiencia filtrada honestament pel seu pensament . En aquest sentit,

rebutja el simplisme i/o la demagbgia -sabent segurament que no sempre sera

ben entesa- quan parla de la immigracio no catalanoparlant a Barcelona corn un

factor que fa complicada la realitat nacional dels Paisos Catalans. I no vacilla a

afirmar que la seva integracio ha d'esser traumatica , la tragedia del canvi ( Varvaro).

Ni li fa pot de destacar i de relacionar el conflicte interetnic i la lluita de classes

entre els autoctons i els que no ho son. La perspectiva des de la qual enfoca 1'en-

contre d'uns i altres es marxista ; no s'inhibeix de denunciar ingredients discrimi-

natoris per antagonismes d'interessos que poden explicar a bastament alguns res-

sentiments dels immigrants . En surna , en aquesta obra Turell es compromet en una

descripcio que supera tradicionals manipulacions que han donat suport a un nacio-

nalisme pretesament aneutre >. Aixb li permet , per exemple , d'entendre que el perill

que denuncia de l'escissio en dues comunitats diferenciades al si dels Palsos Catalans

ha d'esser vist des de la voluntat de refusar l'aIllament de la menys privilegiada.

La seva tasca es divideix en dues parts : d'una banda , la de la presentacio

teorica de problemes sociolinguistics ; i, d'una altra , la de l'elaboracio i 1'analisi de

les dades obtingudes de la mostra de que parteix . El treball fou fet 1'any 1979,

per la qual cosa es segur que avui duria en mes d ' un aspecte a conclusions

diferents.

En el vessant mes estrictament teoric vull indicar alguns deficits relativament

importants : Turell no arriba sempre a exhaurir els problemes ; sovint es limita

a la repeticio sintetica d 'opinions d ' altri, sense concloure'n res; d'altres vegades,

es poc convincent en la delimitacio d'algunes idees , corn quan caracteritza els

grups socials objecte d'estudi . No aconsegueix de mantenir un nivell regular, de

manera que hi ha apartats poc informadors per la simplicitat que els caracteritza:

Turell promet adesiara d ' aprofundir al llarg del Ilibre , pero el moment esperat no

sempre arriba . Endemes, hom to la sensacio general d 'un cert dcsordre , de barreja

d'idees descoordinades i de repetitions innecessaries . Encara , he de subratllar en

alguns passatges la presencia d'una passio de I'autora , que els dona faire de de-

magogics. En definitiva , potser no s'hauria d ' haver allargat tant en aquest apartat,

en benefici de la resta de l'obra.

Quant a les pagines dedicades a la relacio de les dades i a Ilur consideracio,
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Turell es plenament coherent amb la posicio que pren. Aqui fa un exercici ex-
cellent, no gens frequent en la sociolinguistica catalana, de conjuminar el bagatge
teoric, la realitzacio de l'enquesta i la valoracio de les informations: tal vegada ies
hauria pogudes «expremer>> mes, i no hauria estat sobrer que hi hagues explicat la
mctodologia seguida per a obtenir-les, Cosa que hauria estalviat alguna sorpresa del
lector: aixi, per exemple, parla d'usos no-gramaticals, de lexic senzill, d'actes proac-
tius, preparats per un guio, i hom no sap gaire be l'abast semantic d'aquestes
expressions. Tanmateix, s'endinsa en avaluacions de variables l'analisi de les quals
cs pot habitual. Aixi mateix, es considerable la preocupacio constant per interre-
lacionar-les amb els diversos condicionaments socials dels treballadors que son
subjectes i objecte d'estudi. Subratllo l'interes que mostra l'autora per les diferen-
cies en 1'us linguistic motivades pel sexe; d'aixo, no per casualitat, se n'ha parlat

molt pot. Turell es refereix als feminolecte i masculinolecte com a marcadors socials
i, doncs, com a productors del que ella en diu sexoglossia. Igualment encomiable

es la insistencia en el let que el coneixement -i 1'ensenyament- d'una llengua va
mes enlla de la seva gramatica, en el sentit traditional del terme: passa forcosament

per saber dels comportaments en les comunitats; per aixo, fins les variants geogra-
hques ban d'esser explicades a partir de formes de vida diferents.

En general, cls treballs de sociolinguistica s'han ocupat gairebe exclusivament
de les actituds, pero molt pot de la competencia objectiva dels parlants. En el
llibre de Turell aquesta tambe es examinada, tant en el nivell oral com en 1'escrit;
llastima que no ens hi expliqui de quina manera n'obte les dades; pero es fona-
mental que coneguem per mitjans fiables, no tan sols que pensa hom que sap de
la Ilengua catalana, sing tambe quina n'es realment la competencia.

En aquesta part de l'obra, no em sembla correcta, per confusionaria, la subs-
titucio que s'hi proposa de conceptes com «diglossia>>, «bilinguisme>>, etc., per
1'6nic de <<conflicte linguistic; crec, per exemple, que, encara que en una comu-
nitat puguem parlar de diglossia i de conflicte, no son una i 1'altre una matcixa
cosa. Justament trobo a faltar alguna valoracio sobre Ns del catala i/o de 1'es-
panyol per motius discriminatoris; en altres mots, hi ha o no hi ha diglossia
entre els treballadors? Turell parla amb molta frequencia de 1'6s de I'espanyol
per part de catalanoparlants quan s'adrecen als companys que no ho son, pero
no n'explica les causes reals. En un sentit ben diferent, i respecte a la distincio
bernsteniana entre el codi restringit i l'elaborat, es com a minim arriscada 1'afir-
maci6 que is parla de la classe obrera no ha d'envejar res a cap altra: s'enten
el que vol dir Turell; nogensmenys, el que realment diu esta en contradiccio amb
la necessitat d'una educacio igualitaria i amb el dret de poder-ho explicar tot.

Per concloure, l'obra de M. Teresa Turell es un exemple brillant i plausible de
coherencia cientifico-ideologica -permeteu-me 1'expressi6-. Modelica, deia. Que
ben segur que no pot convencer ni els qui ignoren que la realitat linguistica indi-
vidual i social es molt i molt complexa, ni els qui, no ignorant-ho, la adisfressen>>
per tal que prevalgui una visio idealists que afavoreix llurs interessos. V's, en defi-
nitiva, un treball apassionat que, per aquest mateix caracter, hiperbolitza situacions,
i n'emfasitza potser innecessariament d'altres.

JOAN MARTI I CASTELI.
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[ 191, 192 ] Sobre Turmeda.

En els darrers quinze anys han anal apareixent valuoses aportacions al coneixe-

ment del vessant Islamic de ]'enigmatic Anselm Turmeda-'Abdallah al-Targuman,

sobretot per obra de Mikel de Epalza, el qual ha estudiat el problema de la trans-

missio i de la significacio de 1'autobiografia crab del (rare apostata (Anselm Tur-

meda, Autobiogra/ia i atac ale partidaris de la crew, introduccio de M. de Epalza,

Barcelona, Curial, 1978); els dubtes avan^ats a proposit de 1'autenticitat d'aquesta

autobiografia, I'anomenada Tuh/a, certament no tesolen els problemes que ]a crltica

to plantejats pero, en canvi, ens adverteixen que encara hi ha molt a investigar al

voltant del personatge. Jo diria que els medievalistes de la Banda «cristiana» hem

d'acostumar-nos a dependre dels arabistes o almenys a tenir-los prou en compte;

la tradicio ha estat ignorar-los; aixi doncs, els dos llibres que comentem, elaborate

totalment al marge 1'un de 1'altre, els podem considerar com dues aportacions com-

plementaries precedents de lee dues branques de la investigacio que acabo d'es-

mentar.

Un altre arabista, Julio Samso, ja fa temps que ha posat en relleu el caracter

actiu de 1'assimilacio de la cultura crab per part de Turmeda, capa^ de fer servir

creativament en la seva obra catalana ayuells ingredients Islamics yue considerava

titils per ale sous fins (vegeu BDletin de la Real Academia de Buenas Letras de

Barcelona, XXXIV, 1971-1972, pp. 51-85). La disputa de 1'ase, com es prou sabut,

situa el lector en el cor d'aquest problema. Fins a quin punt Turmeda tradueix en

aquesta obra, tan justament famosa ale segles xv i xvr, 1'epistola 22 de 1'enciclo-

pedia dels Germans de la Puresa de Basora? Llinares al proleg de la seva nova

edicio del text frances (Punic antic conservat, Lio, 1544) es mostra mes aviat dis-

plicent amb el caracter de font que Asin Palacios va atribuir al text crab en relacio

amb el catala avui perdut; Emilio Tornero, en canvi, subtitula la seva traduccio

castellana anotada de 1'esmentada epfstola dels Germans de la Puresa, «Original

arabe de La disputa del asno contra Fray Anselmo Turmeda». Si la displicencia

de Llinares em sembla excessiva, el que no es pot admetre mes que per raons

purament comercials es la qualificacio d'«original arabe» de ]'obra de Turmeda

que 1'altre estudios aplica al text que tradueix. Ara precisament que podem Ilegir

en castella La disputa dels animals contra l'home de la vella enciclopedia de

Basora, es quan veiem mes clata la mena de reelaboracio creativa que Turmeda va

dur a terme a partir d'un text que li va servir d'inspiracio o de punt de partida.

Sigui benvinguda, doncs, aquesta traduccio pulcra i ben anotada del fragment dels

Germans de la Puresa. Pot servir per a construir una interpretacio, per exemple,

dels procediments literaris de Turmeda o de la seva habilitat per jugar al sincre-

tisme cultural transvasant del men coranic al biblic un terra amb implicacions

teologiques i cosmologiques com el de la supremacia de ]'home Sobre lee besties.

Des de ]'any 1911, quan R. Foulche Delbosc en va publicar la primera edicio

moderna a la Revue Hispanique, el text mes antic conservat de La drsputa de 1'ase,

la traduccio francesa, font de totes lee versions catalanes que circulen (1'arca9tzant

de L. Faraudo, de 1922 i ]a d'«Els Nostres Classics» de M. Olivar, 1928), no havia

tornat a veure la llum. L'edicio de Llinares es presenta com a critica i va acom-
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panyada d'algunes notes i d'un glossari. Kesp:cte a ]'anterior presenta una major
regularitzacio grafica i la introduccio d'algunes esmenes de lectura . ); s una llastima
que hom hi detecti errades d'impressio perque es naturalment el text canonic de
La disputa de lase que haurem de char a partir d'ara. EI proleg de Llinares
presenta algunes novetats d'interes, que van en el sentit de] que deia mes amunt
a proposit de 1'oportunitat de treballar en la interpretacio literaria del text. Aixf,
per exemple, 1'estzidi6s comenta les raons culturals que pollen justificar la tria
de 1'ase tom a interlocutor de fra Anselm (veiem que el primer portaveu dels ani-
mals al text crab es un mul, pero despres parlen moltes altres besties); el caracter
marcadament cristia de ]'ambient social on Turmeda situa el lector; la naturalesa
de la satira antimonastica que dona amenitat a ]'obra; la insistencia en el mart
geografic Corona d'Arago-Italia septentrional, que fa parlar Llinares de Turmeda
tom d'un exiliat nostalgic. Sens dubte cal prendre molt seriosament la proposta
feta per Llinares a la pagina 25 d'identificar «le maistre des Proprietez», invocat
al curs del debar, rao segona , amb 1'autor de la divulgadissima enciclopedia Liber
de proprietatibus rerum, el francisca Bartomeu ]'Angles, que va viure al segle xul.
Llinares detecta, en efecte, rastres de qualitats atribdides als animals que podrien
procedir del text d'aquesta enciclopedia que va circular en diverses traduccions
vulgars els segles xtv i xv. Tambc es suggerent la insinuacio reportada a la pa-
gina 26 d'anar a buscar a la Doctrir:a moral de Paths la font immediata d'alguns
proverbis presents al nostre text. Es tracts, ara doncs, de treure tot e] partit pos-
sible de les noves aportacions que ens brinden aquests dos opuscles turmedians
del 1984.

LOLA BADIA

[193] TUBULE, Antoni, Pere Quart, poets del r:ostre temps.

El llibre es un recorregut per rota ]'obra poetics de Pere Quart. L'estudi es
estructurat segons I 'ordenacio cronologica en que foren escrits els Ilibres que fins
avui componen 1'esmentada obra, deixant de bands, pero, els poemes atribuits.
L'ordre emprat i que configura I'index es el seguenr. Les decapitations (1934),
Bestiari (1937), Oda a Barcelona (1936), Salo de tardor (1947), Terra de narr )tragis
(1956), Vacances pagades (1960), de Dotze aigua)<orts (1%2) a Circumstdncies
(1968), Quatre »sil mots (1977) i Poesia empirica (1982 ); complem: el llibre
una cronologia i una bibliografia final prou extensa i imprescindible per emmarcar
]'obra de 1'autor. Calla capitol, es a dir el tractament de calla obra, es subdividit
en petits apartats que analitzen diferents aspectes del llibre a que cs refereixen i
acaben amb una conclusio que moltes vegades ve a ser un nou apartat dins la
subdivisio (vegeu, per exemple, «La ]irica i la ideologic de Salo de tardor. Con-
clusio», p. 81).

Pel quc fa a 1'estudi, Turull diu que no utilitza cap esquema establert i que
no s'inscriu a cap escola critica, pero que no renuncia als mitjans que li puguin
oferir rant la critica traditional tom 1'estructuralista. En realitat Turull fa un o-
pus d' anulisi exegetica que consisteix a anar desglossant els poemes. (Cal tenir
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present, pero, que per seguir correctament 1'estudi es fa necessari tenir al davant

1'Obra poetica de Pere Quart.) Aquest sistema es una bona ajuda per a la lectura

tot i que sovint es descompensada: el critic analitza alguns llibres poema per poema

i, en canvi, a d'altres en comenta una petita part o algun aspecte. De fet, a

mesura que horn avanca en la lectura, aquesta va cobrant mes interes, de i'analisi

preferentment tecnica que trobern a Les decapitations es va passant gradualment

a un comentari mes interpretatiu i de tesi -corn el que trobern a Poesia empirica-.

Empero, en alguns casos, el comentari del poema es excessivament evident (vegeu

la glossa corresponent a certs versos d'Oda a Barcelona). Hi ha un bon nombre

d'erudites i riques notes a peu de pagina que ajuden a aprofundir en el text i en

les explications interpretatives de 1'autor. L'estudi d'en Turull, doncs, cal pren-

dre'l no corn una analisi estricta i metodica de 1'obra de Pere Quart, sing, com

s'apunta en el proleg , com la suma de les impressions i notes preses per un bon

lector d'aquest poeta; perque Turull demostra ser un bon lector d'Oliver i tambe

un bon coneixedor dels estudis escrits.

A partir del coneixement pregon de la seva obra i ajudat per les confidencies

fetes pel mateix poeta (Turull explica a la <<Justificacio de l'autoru, que encapcala

el llibre, que la seva amistat amb Joan Oliver -Pere Quart en poesia- arrenca

de la descoberta del seu parentiu i de les comunes arrels sabadellenques), l'autor

no s'esta de fer afirmacions segures i contundents, que el fan un critic agosarat

que no tern enfrontar-se amb d'altres. Aixf, per exemple, el primer apartat de

Terra de naufragis es diu <<A116 que no va veure la crfticau i remarca el desencert

dels comentaristes a l'hora de tractar aquest llibre i el <<desafortunat proleg de Joan

Teixidor>> a la primera edicio. Tambe parlant de Poesia empirica Turull no es queda

curt: <<Tot plegat, proleg i text poetic, sembla que ha confos els critics i ha produit

una certa incomoditat entre la gent del gremi. Aixi Alex Broch, a mes d'insistir

en el topic de I'home veil, i en el de la fidelitat al passat, declara que el poeta

"no sorpren, confirma", la qual coca es erronia» (p. 206). Sobta una mica aquesta

seguretat en les sever afirmacions i interpretations, tot i que sovint ve justificada

en alguna nota a peu de pagina dient que compta amb explications del mateix

Pere Quart. Tanmateix hi ha moita interpretatio de collita propia que no es pas

desencertada pero tampoc -corn sempre sol succeir en poesia- exclusiva.

Turull creu que la poesia de Pere Quart es evolutiva i empirica: evolutiva

perque, tal corn vol demostrar el llibre, 1'obra va Iligada als avatars de la vida

personal del poeta, ja que cada poema o cada bloc de poemes neixen d' una situa-

cio biografica ben precisa; 1'obra <evoluciona», doncs, sempre seguint la peripecia

vital del poeta i d'aqui, per exemple, l'estructura cronologica de 1'estudi; empirica

«perque la seva motivacio, la seva seleccio del material i la forma definitive que

dona als poemes neixen de 1'experiencia, de manera que cal que el lector la copsi

-encara que estigui encoberta- si vol fer una lectura pregona de les seves com-

posicions, que, plegades, formen on llarg poema en evolucio, inacabat i inacaba-

ble» (p. 9). El llibre insisteix tambe en la genulnitat del poeta. A] Ilarg de 1'estudi

se'ns valora l'obra de Pere Quart en relacio amb el Noucentisme amb 1'intent de si-

tuar-la respecte aquest moviment i de vegades fent comparacions ben concretes; per

exemple, parlant del Bestiari, despres d'emmarcar el llibre dins la tradicio noucen-
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tista, el critic afirma que Pere Quart supera els mestres del seu temps, Guerau de

Liost i Josep Carner. El primer perque <<fou limitadament enginyos i la seva ori-

ginalitat formal el va restringir pel contingut>> i el segon, «si be va posar menys

fronteres al seu enginy tematico-formal i mostra un ampli domini de la paraula,

no va saber en el seu Bestiari afrontar la realitat de la precisio que caracteritza

Pere Quart>> (p. 40). Els poemes es poden llegir tenint o no en compte la realitat

personal del poeta i Turull sempre tria tenir-la-hi, perque, com en el cas d'Oda

a Barcelona, ho creu «mes beneficios i atractiu.> i s'esforca sempre a situar el

poema en l'espai histerico-ideologic. Per aixo de vegades encapcala el capitol amb

una succinta biografia del poeta en el temps en que escrivf el llibre (vegeu, per

exemplc, l'inici de Salo de tardor) per descobrir despres els motius que forcen

cada poema.

En la darrera part s'exposa la relacio de l'tiltima obra, Poesia empirica, amb

tota la produccio anterior, tot ressenyant una vegada mes la incomprensio per part
de la critica, per acabar amb on post-scriptum que es una declaracio on <<deixa de
banda els merits estrictament literaris, que de segur conte el llibre mes recent

de Pere Quart, i es cenyeix a posar en relleu els valors civics, politics -en el

sentit mes ample de la paraula-, socials i, en definitiva, morals* del poeta

(p. 223). Turull vol demostrar que Pere Quart «es avui practicament 1'tinic poeta

catala combatiu i de protestau (p. 224) i no s'esta d'increpar els «nostres poetes

-sobretot els mes joves- [que] sembla que nomes es destapen en el camp de
1'erotisme>> amb el beneplacit dels dirigents de la atransicio» i que oson en tant
que ciutadans, medics, porucs, bons minyons>> (p. 224). Turull parteix en tot el

Ilibre d'una relacio d'amic i admirador del poeta i per tant justifica sempre qualsevol
dels seus acres (escriure poesia d'encarrec a ]'Argentina, escriure en castella a
Destino sota el pseudonim de <<Jonas>>... ). El Ilibre es sobretot interessant per 1'avi-
da interpretacio de molts punts i perque sovint renova la visio de 1'obra de Pere
Quart respecte a d'altres critics. Sera, crec, una bona eina per contribuir a un bon
coneixement de la poesia de Pere Quart.

JOAN TORRUELLA I CASANAS

[ 199] VILA, Soledad, La ciudad de Eiximenis.

Dins del conjunt d'articles i estudis sobre l'obra d'Eiximenis apareguts darrera-
ment aquest llibre de Soledad Vila -resultat de la seva memeria de llicenciatura-
es, sap greu de dir-ho, una excepcio a causa de serioses deficiencies filologiques i
d'un plantejament equivocat. L'interes del terra estudiat -les idees teeriques sobre
urbanisme contingudes en el Dotzp del Crestia- es dilueix en unes planes ple-
nes de topics i interpretacions errenies. Tot primer cal dir que el coneixement
del catala medieval que to 1'autora del llibre es insuficient, com es pot comprovar
en les traduccions i interpretacions de paragrafs eiximenians que hi ha, per exem-
ple, a les planes 44 (n. 30), 65 (n. 28), 80 (on la frase «Deu encara casc6 de ]a
comunitat esser fort voluntari (...)>> es traduida aixf: <<Dios encarga a cada miembro
de la comunidad set lo mas voluntarioso posible> ), 103 (on els acorredors d'orella)
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esdevenen «corredores de oro»)... Amb un domini tan escas del catala del se-

gle xtv es francament diffcil fet un treball serios sobre Eiximenis.
L'autora del llibre ha llegit poca bibliografia sobre el menoret gironi i aixo

influeix negativament en el seu treball. S. Vila considera Eiximenis tom un pen-

sador original, si mes no pel que fa a 1'urbanisme, amb la qual Cosa passa per

alt el fet que I'autor del Dotze es, senzillament, un elaborador/divulgador de grans

sintesis de la cultura escolastica medieval esctites per al public de lee «persones

simples a llegues, a sens grans Metres». Una recetca patient de lee fonts de la

teoria urbanistica d'Eiximenis hauria ca^ven^ut 1'autora del llibre del que estem

dient. A causa d'aquest error initial se'ns presenta una imatge d'Eiximenis mal

enfocada. Ens sembla molt arriscat a aquestes alsades fer de 1'escriptor francisca

un predecessor directe del que I'autora anomena «humanismo levantino» (p. 19)

o «mediterraneo> (p. 21) i posar-Io al costat de Petrarca o Bernat Metge. Fins i

tot es fa d'Eiximenis un precedent de Nebrija en un paragraf en que 1'autora

confon el De vulgari eloquentia amb la Vita Nuova. Ens sembla no ja arriscat, sing

insostenible, dir que la base de lee teories urbanfstiques d'Eiximenis es un racio-

nalisme laic, la majoria de lee vegades al marge de qualsevol preocupacio religiosa,

que, si apareix, es considerada una «reminiscencia escolastica doctrinaria» (p. 61)

que pasta la modernitat de lee seves idecs. Segons S. Vila, a la ciutat d'Eiximenis

la finalitat moral comen^a a ser substituTda per la rao economics i utilitaria a traves

d'un proces de dessacralitzacio pmgressiva. Un exemple de tot plegat seria el fet

que en el Dotze s'indiqui que cads barri de la ciutat ha de tenir un convent men-

dicant ames d'una carnisseria o una peixateria. Per a S. Vila aquest detail posa

en relleu el fet que «Toda necesidad humans, religiosa o civil, ha Ilegado a me-

recer el mismo valor que la institution religiosa» (p. 109). Totes aquestes tesis son,

evidentment, erronies. Eiximenis, membre d'un orde mendicant profundament inte-

gral en la vida urbana, escriu per a un public ciutada i cristia. Coneix els seus

problemes i lee seves necessitate i intents donar-hi una resposta des d'una perspec-

tiva cristiana i escolastica. El centre de la seva obra es la formaci6 religiosa i

moral de 1'home cristia del seu temps. Parlar de racionalisme laic o de dessacra-

litzacio en 1'obra d'Eiximenis es, doncs, una gran equivocacib. En resum, un llibre

pie d'errors filologics i d'interpretacions desencertades que el fan de lectura pot

recomanable.
XAVIER RENEDO


