
manuscrits procedents de l’antiga 
biblioteca de Santes Creus, que 
avui es troben a la Biblioteca Pú-
blica de Tarragona, el més antic 
dels quals fou copiat a Girona el 
1340. Hem de celebrar que l’edi-
ció, començada fa rants anys per 
Mn. Bofarull, hagi estat acabada 
per A.-J. Soberanas. Han anat a 
càrrec seu l’edició del quart 
Diàleg, l’anotació de tota l’obra 
— molt útil per al seu comentari 
Filològic i insuficient, al nostre 
entendre, per a ajudar el lector 
a representar-se el seu ambient 
històric —, un comentari lingüís-
tic dels dos manuscrits dels Dià-
legs, l’apartat de variants del 
ms. B, que en aquest cas té força 
interès per a l’estudi filològic del 
text, el glossari i les esmenes al 
primer volum. El pròleg, excessi-
vament succint, del primer volum, 
ha estat molt completat en el se-
gon. A través de l’anotació de 
Soberanas hom pot veure les in-
fidelitats i les llibertats de la tra-
ducció i les equivalències cata-
lanes del lèxic i de la construc-
ció del llatí en un escriptor del 
segle XIII. En l’estudi de la llen-
gua dels manuscrits veiem pale-
sament el procés de modernitza-
ció de la llengua en l’espai d’un 
segle i les substitucions de voca-

bulari fetes pel segon copista o 
per algun dels seus predecessors. 
Soberanas fa remarcar el servi-
lisme del traductor, que en molts 
casos arriba al calc del llatí en 
perjudici de la claredat. Les no-
tes que acompanyen l’edició con-
firmen aquest punt de vista; però 
és igualment cert que hom queda 
sorprès moltes vegades de veure 
com en un text del segle XIII la 
frase llatina ha estat tan feliç-
ment girada al català. Hi ha fra-
ses i períodes modèlics per la 
seva construcció, i potser, en al-
gun cas, un canvi de puntuació 
faria més visibles aquestes ex-
cel·lències. Si afegim a això l’in-
terès i la frescor que els arcais-
mes donen a aquesta llengua
— que probablement correspon al 
dialecte del nord del domini ca- 
lalà, amb una certa quantitat de 
formes comunes a l’antic proven-
çal —, hom comprendrà el goig 
amb què hem vist l’acabament 
de la publicació d’aquesta obra, 
notablement millorada per la pe-
rícia de Soberanas. No es tracta, 
certament, d’una obra antològica
— d’això n’està molt lluny—; pe-
rò sí que és digna de figurar 
en qualsevol crestomatia del ca-
talà pel seu considerable interès 
lingüístic. -— PERE BOHIGAS.

UNA REVISTA DE LLETRES I 
DE CULTURA:
«EL PONT», SEGONA ETAPA
Des del número 31, la miscel·lània 
literària «El Pont» —superades les 
dificultats legals— ha esdevingut 
revista amb tots els ets i uts. La 
nota editorial, que explica les vi-
cissituds i el canvi, assegura que 
ara hi tindrà cabuda el comentari 
d’actualitat, que serà regularitzada 
la sortida, i reforçarà la col- 
laboració.
Al primer número, d’aquesta se-
gona època, Badia i Margarit hi 
estudia el sentit d’unitat de Pom-
peu Fabra; Joaquim Molas hi 
analitza l’obra de Mercè Rodoreda 
i la novel·la psicològica; Joan 
Angelet parla del Plantejament 
científic de la regionalització ; al 
mateix temps s’inclouen unes Notes 
per a una nova definició de la 
cultura de Marcuse. Hi ha també 
poemes o narracions de Llompart, 
Francesc Parcerisas, Jaume Vall- 
corba i Pere Calders. Una crònica 
de la vida literària i una altra del 
teatre català (1965-1967) són a 
càrrec de Joaquim Ventalló i Xa-
vier Fàbregas. Miquel Arimany el 
clou amb Un vident analitza les 
seves profecies.
Al núm. 32 l’editorial analitza, agu-
dament i amb tacte, la suspensió 
temporal de Tele-estel; continua

l’assaig de Marcuse i una origi-
nal Animació social de Lluís M. 
Xirinacs. Els narradors i poetes són 
Joan Vergés, Aurora Bertrana i 
Concepció G. Maluquer. La cròni-
ca sobre la Diada del Llibre és de 
Robert Saladrigas, i Carandell par-
la de Peter Weiss, després de 
Marat-Sade; cal destacar un nou 
crític de poesia, Carles Miralles, 
que matisa i en certa manera «con-
testa» les posicions critiques de 
J. M. Castellet.
Al núm. 33, Salvador Codina i To- 
màs Coll analitzen un caire del 
pensament de Freud; Josep Vall-
verdú, M. del Carme Ribé, Manuel 
de Pedrolo i Víctor Mora omplen 
la secció de narradors i poetes. Hi 
ha un text testimonial de T.S. 
Eliot —ja antic, però molt intel-
ligent— sobre la funció de la crí-
tica. Finalment un anecdotari de 
Prat de la Riba, El caràcter vigatà 
per Joan Sunyol, el Materials arri-
bats de la Lluna de Carles Lleget 
i la segona part de l’estudi, tan 
actual, de Carles Miralles. Salu-
dem aquesta normalització de «El 
Pont» i n’assenyalem l’interès per 
l’enriquiment de col·laboradors i 
la vivacitat polèmica d’alguns tre-
balls. — M. S.
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