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tes pagines de la poetessa brasil era Stell~.· notes que expliquen els significn:s ele!s./':
Leonardos en relacíó amb la poesia cata- noms io de 'les froses que poden resultar :'
lana: amh motíu de' l'apnrició del llib¡:e' ' ,.:~.' obscurs pe!' 01 lector no coneixedo¡ de b I •

Poemas Escolhídos de Félix Cucuruli i en -. Iitel'lltum catnlllll1. Aix] moteix hn cornpl- .'
ésser publicada la Antologia de Poesía Ca- lut dudes biogn\fiCjues d'l\quelJs aurors ([U3 '

talá ConÚmporanea, edicions bilingiíes ca- Ii han fornít el mutertal Inspirador, per [al
talano-portugueses. En ambdós casos Stella de donar una idea de l'época en ll

u
e vis-

Leonardos havia tingut CUTa de la traduc-
ció al portugues dels poemes catalans, i a
través de les tn-iduccions havíern pogut eva-
luar ]'alta qualitat de la sensibilitat' lírica
d'aquesta amiga de Catalunya.

Ara ens ha arribat un nou llibre en el qual
trobem altra ,volta unit el nom de Stella
Leonardos amb la lírica catalana: Cancio-
nária Cataliio. Aquesta vegada, pero, ens
ofereíx un intressantíssim trebalI de crea-
ció que, en assaborir-lo se'ns fa palesa l'ex-
traordínárin erudició de l'autora en aquesta
branca de la literatura catalana. En efecie:
la cinquantena de poernes aplegats en a-
quest llibre han nascut de I'estudi de la
historia de la literatura catalana, estudí
centrat a l'época medieval, la qual cosa Ií
ha perrnés de reeixír plenament en un in-
tent pro u ínsólít -per la seva originalitat
en ésser portat a terme en urja llengua
altra que la catalana i, encara, per una
onetessa no cataiana- corn ho és voler re-
crear "diretumentn dos mananciais de grun-
de e desconhecida literatura da Catalunhn,
a clma e amhiéncia de seu pooo' áquéles
tempos épicos-liricos", tal, corn assenyals

Stella Leonardos en una nota preliminar.
Inspirada per les cancons deIs trobadors de
l'Edat Mitjana, sense desatendre la rica
font del canconer popular, la poetessa bra-
silera ha anat bastint els seus poernes tot
intercalant-los, en la majería deIs C3.S0S,

aquells fragments originals que en són cau-
sa .i deu 'Íllspi}c:.dr.i(1" ~HnOrOS~l1nent h·~..
'~'!J'l't~ni nortuzues. ele manera que el pro-... ..~.~. ? J

ducte nll~,ld'aquesta fusiú fecuildadels
versos antics amb els versos creats per la
nostra poetessa assoleíx una qualítat lírica
d'una bellesa i d'un encant únícs,

No ha estat ínten.iió de l'~;L1t~raImita, les
formes, les rimes ,1 la, métrica emprades p:-Is
trohadors, segcns elia m;¡:~eix~ confessa, per
tal com hauria hagut d'utilitzar el po:tu-',
gv.cs arcaic, la qna! cosr. haurín signi.ficat
ai~ar una barrera rués entre ~1 poema 1 el
lector actual, car considera. que bé prou
Ji caldrá vencer la resísténcia que Ji opo-
saran aquells noms o bé aquelIes expres-
~ions tradults del catalá o del provenca].
Aquest recul! acredita el talent d'nquestn
excelsa poetessa brasilera i una vegada més
els catalans' haurem de ser-li deutors per
J'esfore que representa la seva obra l per
la intenció de difondre dins l'arnbit de
Ilengua portuguesa la riq uesa de la nostra

'poesia medieval.

..... .:', queren .

La tapa ha estat íl-lustrndn arnb In repro-
duccíó d'una miniatura del' "Liber Feudo-
rurn Maior" que representa el Reí Alfans 1
en el moment de rebre el jurament ele fíde-
lita! deis nobles de Perpinyá J'any 1172, en
prendre possessíó del corntat el el Rosselló.
Alhora, ~l lector podrá conéíxer Stella Leo-
nardos mercés a un retrat de Luiz Ricardo.

El Jlibre, l'ha dedicar ai "mestre Franceso
Domingo da Cutalunha e do Brasil" i b!11-
bé a les "senhoras da Cornunidndn Cntula
de Sao Paulo -minhns amigas-", i ha es-
tat editat pel bon patriota Iosep Moulfort.
- Iordt Arbones
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