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valencià de Miquel i Planas i, a mesura que avança la lectura, es fa més i més palés 
el fet que no ens trobem davant d’obres aïllades, sinó de texts que no s’entenen al 
marge de la tradició que els precedeix. Així mateix, els treballs més centrats en obres 
concretes aporten noves perspectives d’estudi que permeten apreciar la riquesa de les 
composicions i els particularismes que les separen. Tot plegat ofereix una completa 
visió de conjunt sobre una literatura que ha estat sovint menystinguda, sovint prejut-
jada per la temàtica satírica i burlesca. Constitueix, doncs, una aportació necessària 
als treballs que revisen la literatura de l’època i que aporta llum per anar més enllà 
dels tòpics i les classificacions reduccionistes i estereotipades.

Carme Arronis i Llopis
Universitat d’Alacant

Hèctor Càmara i Sempere, La Mare de Déu en el Flos Sanctorum romançat 
(1494), Alacant, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2009, 246 pp. 

És innegable l’impacte que va produir en la cultura religiosa dels segles xiii 
i xiv l’aparició de l’obra del dominicà Jacobus de Voragine (c. 1226-1298). La seua 
obra principal, coneguda com Legenda aurea, va suposar la recopilació de nombroses 
tradicions hagiogràfiques anteriors, les quals es van transmetre a la cultura religiosa 
popular i a la literatura culta. Sense la col·lecció de Voragine no es pot comprendre 
gran part de la iconografia religiosa culta i popular, fins i tot en casos tan coneguts 
com és la iconografia de Sant Jordi.

Una prova evident de la repercussió de la Legenda aurea en la cultura medieval 
catalana és la proliferació de traduccions, les quals, prenent la funció de l’obra llatina 
original, es convertien en una mena de col·lecció de tradicions i llegendes que con-
figuraven els trets fonamentals dels principals personatges del devocionari popular. 
Aquestes traduccions a llengües populars van rebre el nom llatí de Flos sanctorum, nom 
en què segurament hem d’entendre l’excel·lència selectiva de la col·lecció hagiogràfica. 
Es conserven cinc manuscrits de la versió catalana completa del Flos sanctorum, tots 
del segle xiv, a París, Barcelona, Vic, Madrid i El Escorial. Si afegim a aquest llistat 
els manuscrits dels segles xiv i xv amb la versió incompleta del Flos sanctorum català, 
la xifra pujarà fins a disset testimonis. L’aparició de la impremta va donar encara més 
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difusió a l’obra. En coneixem onze impressions diferents en català entre els anys 1486 
i 1576. Per tant, no es pot dubtar que es tracta d’una obra fonamental en la història 
de la literatura catalana, que, a més a més, la relaciona amb la resta de literatures 
europees, que posseeixen les seues pròpies traduccions de Voragine. A pesar de la 
seua importància, el text del Flos sanctorum català és accessible hui d’una forma molt 
parcial, ja que només s’ha editat la versió del manuscrit 44 del fons espanyol de la 
Biblioteca Nacional de França, conegut amb el nom de Vides de sants rosselloneses, a 
cura de Joan Coromines (1977). La resta de testimonis està sense editar. Cal aclarir que 
les dificultats d’emprendre l’edició crítica completa d’aquesta obra són considerables: 
per una banda, la seua extensió requereix un esforç formidable, ja que parlem d’un 
text que en la seua edició llatina conté 243 capítols; per altra banda, la mal·leabilitat 
d’un text d’aquestes característiques provoca que no totes les versions siguen idènti-
ques, ja que els capítols podien ser modificats, augmentats o eliminats per diferents 
raons, de manera que no tots els testimonis de l’obra contenen els mateixos capítols.

Front a aquestes dificultats, el treball d’Hèctor Càmara ve a aportar llum sobre la 
foscor en què encara es troba una obra tan important de la nostra literatura, i edita set 
capítols del Flos sanctorum, concretament aquells que estan relacionats temàticament 
amb la figura de la Mare de Déu. Aquests set capítols (Nativitat de Crist, l’Epifania, 
Purificació, Anunciació, Resurrecció, Assumpció i Nativitat de Maria) estan dedicats a 
escenes de la vida de Maria, o altres vides en què el seu paper és especialment important. 
En aquest sentit, front a la dificultat de fer avanços mesurats dins la gran extensió 
del text del Flos sanctorum, tot pas ha de donar-se amb un criteri clar i raonable, com 
és el cas del criteri temàtic triat per Càmara, el qual resulta especialment interessant 
per referir-se a un cicle temàtic de particular rellevància en la cultura catalana: basta 
contemplar la imatge que acompanya el capítol referit a l’Assumpció de l’edició de 
1494 per a relacionar-la amb la iconografia hui encara viva de la Festa d’Elx. El treball 
de Càmara s’acompanya d’una introducció molt ben elaborada sobre la tradició 
hagiogràfica, sobre la Legenda aurea, sobre les seues traduccions catalanes, i sobre 
l’ambient religiós i cultural del segle xv. Juntament amb l’edició dels set capítols, el 
llibre inclou un breu glossari amb el lèxic més complex, una descripció lingüística 
succinta, i un annex amb imatges referides a la repercussió en les arts plàstiques de la 
iconografia mariana transmesa pel Flos sanctorum. Aquesta edició, provinent d’una 
memòria de llicenciatura, té la limitació d’haver seguit només el text de dues edicions 
impreses: la realitzada a Barcelona per Joan Rosenbach en 1492, versió que constitueix 
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el text base de l’edició de Càmara; i la realitzada entre 1490 i 1496 en lloc desconegut, 
que configura la pràctica totalitat de l’aparat crític. Som conscients de la dificultat de 
realitzar una edició crítica completa del Flos sanctorum, però hauria sigut desitjable la 
consulta de les lectures dels manuscrits i dels altres impresos per a completar la collatio 
i l’aparat de l’edició. L’editor consulta fragments de dos manuscrits a la introducció 
per a aclarir les diferències entre les versions manuscrites i impreses, però no arriba 
a col·lacionar tot el text. És una llàstima que l’aparat crític no estiga en la mateixa 
pàgina del text, sinó en notes finals, cosa que en dificulta la lectura. El zel de l’editor 
li fa incloure en l’aparat crític una gran quantitat de lectures que no són més que 
variants gràfiques. Potser l’establiment i aplicació d’uns criteris d’edició més estrictes 
haurien descarregat l’aparat crític d’aquestes lectures, deixant-hi només aquelles que 
són vertaderes variants textuals. Una futura edició crítica completa del Flos sanctorum 
necessitarà confrontar les variants del text català amb les de la versió llatina, que és, en 
definitiva, l’origen primer de la traducció. Allò servirà, per exemple, per a confirmar la 
correcta elecció de Càmara de la lectura és tacada front a és estacada (p. 149), ja que la 
primera coincideix amb l’original llatí maculatur. En algun cas, Càmara prefereix editar 
encertadament la lectura treta de l’edició de Vides de sants rosselloneses de Coromines, 
com és el cas de la lectura de consell del fill (p. 168) front a la lectura de consell dels fills, 
que apareix a les dues versions impreses. El llatí consiliis filii també hauria confirmat 
aquesta lectura. En aquest sentit, seria desitjable poder comptar en un futur amb una 
edició fonamentada en un major número de testimonis en la collatio i l’aparat crític, 
on s’haguera comptat amb l’original llatí per a l’establiment del text.

L’edició de Càmara presenta en el text notes a peu de pàgina referides a les 
fonts del Flos sanctorum. Aquestes notes són ben aclaridores, especialment en el cas 
de les fonts bíbliques. Hem trobat a faltar-ne algunes referides a citacions provinents 
d’obres patrístiques i d’autors medievals, com és el cas de les freqüents referències a la 
Historia scholastica de Pere Comestor (1178), ja que es tracta d’una font evident de la 
Legenda aurea que Jacobus da Voragine no amaga, ni tampoc les traduccions posteriors.

En definitiva, es tracta d’un treball que obri camí cap a la desitjada edició 
crítica completa del Flos sanctorum, i que permet accedir-hi precisament a través de 
passatges ben importants de la història de la literatura catalana i de la iconografia de 
la cultura religiosa popular. Tal com afirma l’autor a la introducció, és innegable que 
la traducció catalana de la Legenda aurea tingué una fortuna considerable a partir del 
segle xiv: fou traduïda abans que en cap altra llengua i s’utilitzà amb profusió dins i 
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fora de l’àmbit eclesiàstic, i aquest èxit s’incrementà amb l’aparició de la impremta. 
És una de les obres amb major difusió i influència dins del panorama de la literatura 
catalana medieval, encara amb la tasca pendent d’establir la filiació entre els diferents 
manuscrits i impresos, alguns dels quals són pràcticament inèdits.

El treball de Càmara és un pas ben dirigit cap a la resolució d’aquesta tasca 
pendent.

Antoni Biosca i Bas
Universitat d’Alacant

Josep M. Domingo & Rosa Cabré (eds.), C’est ça le Théâtre! Josep Yxart i el teatre 
del seu temps, Lleida, Punctum & Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents, 2009, 
Col·lecció «El Vuit-cents», 3, 385 pp.

No poques vegades la recerca de la història literària, de la filologia i, en general, 
de les humanitats avança amb passos ferms gràcies al suport dels resultats tangibles de 
trobades acadèmiques o d’especialistes. Es tracta de volums que recullen els textos de 
les diverses aportacions, unes vegades tal qual, d’altres, revisats, que resulten de gran 
utilitat per als investigadors que vénen darrere. Avui dia aquesta mena de publicacions 
(atés el model d’avaluació de la difusió de la recerca que s’ha imposat [sic] en el món 
universitari espanyol), estan molt devaluades, quan no sota sospita. Com a reacció, 
en general, acostumem a llançar l’acusació contra el sistema avaluador, però rarament 
ens aturem a reflexionar sobre si el comité científic de la trobada ha fet realment la 
seua faena de sedàs avaluador, o si el comité organitzador ha reaccionat a temps quan 
aquell no ha funcionat. O molt menys hem gosat, quan les expectatives d’un resum de 
comunicació no s’han acomplert, evitar que aquell paper més o menys discret, passara 
al volum resultant dels treballs positivament valuosos. Al capdavall, molta frustració 
indignada i poca autocrítica exigent. 

Potser sí que hem interioritzat que un investigador pot prendre part en un col-
loqui o jornada científica i que, per causes o interessos diversos, pot no lliurar l’apor-
tació presentada per a la seua publicació; però potser no hi hem fet consciència (ens 
hi neguem), que de la mateixa manera, el comité científic, l’organitzador o, finalment, 
els investigadors encarregats d’editar el volum d’aportacions científiques seleccionades, 


