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Saladrigas i Tulla, sempre entusiastes del lógic, la signatura o cota de cada escrip-

El «corpus» editat reuneix ni mes ni tan breu, pero suficient.
menys que 600 documencs, procedents La transcripcio és correcta, com era de
basicament de tres fonts: els dos cánula- suposat amb el coneixement paleográfic
ris, el gran i el publicat ja, i la documen- de 1'autor, que se sotmeté a les normes de
tacto solta. Aquest conjunt de documents la Comission Internacionale de
compren des de l'any 960 fins al 1177 i Diplomatique.
constitueix, dones, el primer volum de la Entre els documents se n'ofereixen vuit
serie, no pas cuna, des del moment que en lamines.
¡nclou uns quants segles de la historia de També hi podem trobat una molt
Poblet. completa bibliografía i un índex de noms

Cada document transcrit és encap^a- de persona o de lloc.
lat amb la data: any, mes i dia. S'hi indi- Moltes felicitáis per la magnífica tasca
ca si el document és original o copia, i portada a terme peí P. Altisent.
s'hi assenyalen també les publicacions que
l'han citat. No hi manca tampoc, com és Frederic Udina i Manorell

ARNALL i JUAN, M. Josepa; PONÍ i GURÍ, Josep M.

L'escriptura a les terres gironines. Segles IX-XVW. 2 vol. Text i transcripcions
Girona: Diputado de Girona, 1993.

Veritable monument paleografko-diplomá- tar mes fácil pels grans coneixements que
tic i historie és aquesta obra deis erudits tenia ' té aquest arxiver d'Arenys de Wat.
doctors Arnalí i Pons i Gurí: aquests dos El llibre aplega la documentado mes
volums editáis per la Diputado de Girona representativa de l'ámbit gironí i no es
constitueixen, gairebé amb luxe, dues mani- tracta solament d'un estudi paleográfic,
resracions cientltiques de molt ale nivell, ni t3n sois diplomatic, sino que, com
nivell que no es podia ser un altre si tenim deiem, també és historie. La selecció de
en compte CJUI en son els autors. la documentado s ría ret amb un criteri

Després d'una presentació feta peí pre- molt ampli: no solament s'ha tingut en
sident de la Diputado, el Sr. Josep Arnau, compte que el document o el manuscrit
li segueix una reivindicado del rector de procedeixi o es guardi ¡a a les terres giro-
la Universiiat de Girona, el Dr. Josep M. nines, sino que procedeixi d'aquestes.
Nadal. D'altra banda apareix una exhaustiva tipo-

A la justificado, la Dra. Arnall ens hi logia documental, i mentre que el primer
explica el laboriós esfbrc, que aquest tipus volum és una mostra ben palesa de l'eru-
de publicacions componen, i pet aquesta dició deis autors, el segon ens ofereix una
rao son escasses aqüestes obres. A mes, hi bella mostra de la riquesa artística i histó-
fa referencia a la recent obra de la docto- rica de documents i manusetits que s'estu-
ta Mateu Ibais (la CollectanepaUogra.fi- dien.
ca) ¡ rememora el record del doctor Amb molt d'encert els autors expli-
Canellas i el seu interés per la publicado quen els criteris que han imperat en la
d'aquest tipus d'obres. L'autora va selecció i que ha donat lloc a 346 docu-
comencar aquesta obra en la recerca de ments, que vol dir el mateix nombre de
fonts, pero en connectar amb el nostre lamines, des de la molt reculada data de
benvolgut Pons i Guri la tasca li va resul- l'any 827 fins al 1799. En aquest primer
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apariat de criteris per a la selecció ja
sorprén la quancicac de noces que hi ha;
després es parla de la llengua en la docu-
mentació que s'ofereix i hi ha una data
molt interessant: el primer document en
llengua catalana és de 1330 (lámina 88).
Després la doctora Arnall s'entreté amb
la qüestió de l'escriptura visigótica i la
seva evolució amb 1'adopció de la caro-
língia, aixf com mes tard del pas de la
carolfngia a la gótica i d'aquesta a la

No oblidant mai la cura que cal teñir
en edicions d'aquest tipus, els autors

Hi ha mes materia digna d esmentar:
un glossari de mots llatins i catalans t una
bibliografía molt extensa. Tanquen el

documentáis, de sigles de carácter gene-
ral, de llocs deis centres documentáis, de
cronología deis documents, de concep-
tes, d onomástica [ de toponimia.

No cal pas insistir en la gran cura i
riquesa de dades que ens ofereix el primer
volum d'questa obra.

El segon ofereix de la mateixa manera
que la transcripció i altres detalls assen-
yalats, la mateixa preocupado acurada del

cripció, sense deixar de banda e¡ carácter
d'estudi crític que la documentació exi-
geix; així explica com es presentaren els
documents: identificado del text (núm.
d'ordre, indicado del centre (arxiu, biblio-
teca. ..), fons al qual pertany, signatura,
materia escriptória i mides. A continua-
d o hi ha una «regesta» molt adequada
precedida de la data (any, mes, dia i lloc,
en el seu cas) i bibliografía.

S'explica en un apartat especial la sis-
temática per ais textos llatins i a part per
ais catalans. I finalment s'explana una ter-
minología emprada en l'análisi paleográ-
fica, en que apareixen dibuixos amb el
perfil de lletres, seguint l'ordre alfabétic.

Encara que la reproducció deis docu-
ments apareixen al segon volum, tal com
he dit i del qual parlem a continuació, hi
ha dotze lamines en color, després del
darrer document, ei num. 34os les mes
destacades son les de l'Evangeliari del segle
XI, la Biblia de Ripoll, del Vaticá, del
mateix seele un fiximenis

pnn capcala
ari cronológic deis documents, des

de la lámina 1. document de l'any 827,
fins a la 346, del seele XV11I. A continua-
ció comencen les lamines
(no en color) amb indicació de la pro-
cedencia del document, signatura i mides.
Son lamines ben impreses Í facils de lle-
gir. Per tal de fer mes Ilegibles algunes
lamines corresponents a documents molt
extensos, hi ha un apendix amb dotze

cómoda, que sense haver tingut aquesta
cura, hauria estat difícil i gairebé impos-
sible fer-ho amb la reproducció primera.

Per acabar, una felicitado ben meres-
cuda, cordial i afectuosa per ais autors
d'aquesta magnífica obra que la Diputado
de Girona ha fet possíble amb la seva gene-

observació: a la nota diplomática de cada
document s hi podia haver indicat si es
tractava d'un original o duna copia.

Frederk Udina i Mar rell


