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als Països 
Catalans
J. Gol, J. M. de Miguel,
J. Raventós, A. Segura, 
F. Solé Sabarís
Llibres a l’Abast, 138 
192 pàgs.

Un plantejament crític de la nostra situació 
sanitària, sortit de les ponències de l’Àmbit 
d’Estructura Sanitària del Congrés de Cultura 
Catalana, a més d’una bibliografia exhaustiva 
sobre el tema.
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nacional 
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(Segles VIII-IX) 2 volums 
Josep M. Salrach i Mares 
Llibres a l'Abast, 136 i 137 
184 i 240 pàgs.

Aquest llibre és una important contribució a 
l’estudi d’un període crucial de la història de 
Catalunya, entre la dominació musulmana i la 
seva independència.
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Josep Dalmau
Llibres a l'Abast, 135 
280 pàgs.

L’autor considera que «cal profanar la fe», que 
cal secularitzar-la com s’ha fet amb la ciència o
la política.
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Les publicacions referents a la 
literatura catalana antiga conti�
nuen a bon ritme, bé que des 
de fa un cert temps els centres 
d'interès s'hagin anat despla�
çant cada vegada més cap a la 
literatura moderna. De fet, con�
tràriament al que massa sovint 
cs repeteix, són encara molts 
els textos medievals no editats, 
o necessitats d’una reedició as�
sequible o satisfactòria, i man�
quen molts treballs d'anàlisi, i 
fins i tot de síntesi, sobre as�
pectes importants. Avui passaré 
revista a tot un seguit de lli�
bres, apareguts entre el 1976 i 
el 1977, que ofereixen des de 
diversos punts de vista contri�
bucions ben estimables a la nos�
tra cultura medieval.

ENTRE LA LLENGUA
I LA LITERATURA

En primer lloc, no puc deixar 
d’esmentar un parell d'obres es�
sencials, escrites per lingüistes, 
que recullen fonamentalment 
articles anteriors —sovint reela- 
borats i ampliats a fons—: En�
tre dos llenguatges, de Joan 
Coromines, en tres volums (Bar�
celona, Curial Edicions Catala�
nes, 1976-1977), i El léxico cata�
lán en la Romania, de Germà 
Colon (Madrid, Gredos, 1976).

Els volums de Joan Coromines, 
prologats per Max Cahner, ja 
han estat presentats extensa�
ment als lectors de «Serra d’Or» 
per Sebastià Mariner. Voldria 
insistir, tanmateix, en el fet que 
el primer volum conté dos tre�
balls imprescindibles per als 
historiadors de la literatura: 
l’edició crítica de les Homilies 
d'Organyà —que millora l’ante- 
rior de Maurice Molho (1961) i 
hi afegeix un bon nombre de 
notes lingüístiques— i «Sobre 
les prosificacions de poemes di�
dàctics en el Llibre de les dones 
d’Eiximenis», nascut arran de 
l’edició crítica del Llibre pre�
parada per Frank Naccarato 
—incomprensiblement inèdita—, 
que hi rastreja poemes prosifi- 
cats, com havien fet per a la 
literatura, castellana Menéndez 
Pidal i per a la catalana Ferran 
Soldevila, Manuel de Montoliu 
o Miquel Coll i Alentom.
Germà Colon, catedràtic a la

Joan Coromines.

Universitat de Basilea i presi�
dent de l'Associació Internacio�
nal de Llengua i Literatura Ca�
talanes, ha publicat —en un vo�
lum de 542 pàgines— una de les 
aportacions més importants de 
tots els temps a l’estudi del ca�
talà, tant per la serietat meto�
dològica —Colon fuig per siste�
ma de la improvisació i de la 
intuïció, massa freqüents en els 
nostres lingüistes i més d’un 
cop en els estrangers que s'han 
ocupat de temes catalans, i està 
en possessió d’un bagatge sòlid 
i realment impressionant— com 
per l'interès de les conclusions 
a què arriba, que permeten de 
veure amb nova llum la vella 
polèmica —l’estèril polèmica!— 
sobre la subagrupació romànica 
del català i el seu caràcter de 
llengua-pont entre França i Es�
panya. La lectura d’El léxico ca�
talán en la Romania —com la 
dels tres volums de Joan Coro- 
mines— resultarà profundament 
enriquidora per a tots els qui 
es preocupen per la història de 
la literatura catalana. Hi troba�
ran la clau per a la millor intel- 
Iigència de molts textos medie�
vals i moderns (en molts casos, 
Colon explica l’autèntic signifi�
cat de mots utilitzats, per exem�
ple, per Jaume Roig, per Jau�
me I o per la «Crònica» de 
Pere III, que havien romàs mal 
interpretats) i s’adonaran de la 
necessitat absoluta de prestar 
més atenció als problemes de 
lèxic (penso, per exemple, en la 
qüestió de la llengua híbrida de 
la poesia medieval, en els occi- 
tanismes del català antic i en 
els castellanismes del modern,
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ESTUDIS RECENTS SOBRE LA
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

per Josep Massot i Muntaner

i d’una manera molt especial 
en la dificultat d’establir, a par�
tir de criteris lingüístics, el lloc 
d’origen dels escriptors medie�
vals, exposada per Colon a par�
tir d’una suposada intervenció 
mallorquina en la traducció del 
Decameron de Sant Cugat).1
En aquest mateix apartat cal�
dria incloure dues monografies 
molt valuoses: Onomàstica lul- 
liana, del pare Miquel Colom 
Mateu, franciscà mallorquí, sub�
titulada L'antroponímia i la to 
ponímia dins l’obra catalana de 
Ramon Llull (Mallorca, 1977), i 
Vocabulari de sant Vicent Fer�
rer, de Gret Schib, de la Univer�
sitat de Basilea, Premi «Gumer- 
sind Bisbal-Gutsems 1976» (Bar�
celona, Fundació Vives Casajua- 
na, 1977), selecció dels lexemes 
rellevants dels dos reculls de 
sermons coneguts de sant Vi�
cenç, tant publicats com inèdits.

EDICIONS DE TEXTOS

Entre tots els textos antics que 
han estat publicats durant 
aquests darrers anys cal posar 
en relleu, per llur antiguitat i 
per llur valor lingüístic, les Vi�
des de sants rosselloneses que 
Coromines atribueix al final del 
segle xiii, editades en col·labora�
ció per dos deixebles de Coromi�
nes, la doctora Ch. S. M. Kniaz�
zeh, de la Universitat de Chica�
go, i el doctor E. J. Neugaard, 
de la Universitat de South 
Florida (3 volums; Barcelona, 
Fundació Vives Casajuana, 1977). 
Una mica abans, el 1976, el pare 
Nolasc Rebull edità a Olot el 
mateix text, segons un manus�
crit diferent, amb el títol de

1. En un pol totalment oposat de 
Colon hauríem de situar un altre 
valencià que ha gosat ficar-se en 
qüestions lingüístiques sense cap al-
tra competència —i no és gaire— que 
esser «Director de Número del Cen-
tro de Cultura Valenciana»: Vicent L. 
Simó Santonja, que publicà el 1975 
una conferència que és tot un llibre, 
¿Valenciano o catalán?, on no dubta 
a afirmar que «el valenciano —sin 
esta denominación, por supuesto— 
se hablaba ya en Valencia antes de 
¡a Reconquista» i assegura seriosa- 
ment que els escriptors medievals 
del País Valencià escrivien en una 
llengua «propia» (àdhuc donant-ne 
com a prova Arnau de Vilanova i 
rrancesc Eiximenisl).

Germa Colon.

Llegenda àuria. És una veritable 
llàstima que no hi hagi pogut 
haver cap relació entre aquests 
estudiosos, ja que l'obra del 
pare Nolasc, que dóna la tra�
ducció de la Legenda aurea o 
Flos sanctorum de Voragine se�
gons un manuscrit de Vic del 
segle xv —completat i corregit 
a base d'un altre manuscrit de 
Barcelona—, conté un pròleg ple 
d’informació, d'una erudició que 
manca comprensiblement als 
editors americans; en canvi, 
aquests —ajudats sovint per Co�
romines— publiquen el manus�
crit de París —comparat també 
amb el de Barcelona— i hi afe�
geixen una anotació lingüística 
de primer ordre —dissortada�
ment escurçada per exigències 
econòmiques— i —al primer vo�
lum— un estudi extens de la 
gramàtica del manuscrit pari�
senc i un ampli glossari. Al fi�
nal del tercer volum, Charlotte 
S. Maneikis Kniazzeh emet la 
hipòtesi que la traducció cata�
lana de les Vides de sants ros�
selloneses fou feta per monjos 
de Sant Miquel de Cuixà, hipò�
tesi acceptada per Coromines i 
donada com a fet segur al llarg 
de l’anotació. Cal dir, tanmateix, 
que els fonaments d'aquesta 
atribució són ben febles: res 
no s'oposa al fet que Cuixà tra�
duís la Legenda, però no hi ha 
cap motiu per a pensar que la 
traducció no pogués sortir d’un 
altre monestir —les raons ad�
duïdes en contra per Kniazzeh 
no em semblen gens vàlides— 
o de tants altres centres ecle�

siàstics com hi havia a la Cata�
lunya Nord durant l’Edat mit�
jana (cal tenir en compte que 
no es tracta pròpiament de cap 
text monàstic). En tot cas, hem 
d’agrair profundament tant a 
Coromines i als seus deixebles 
com al pare Nolasc llur tasca 
i esperar que nous estudiosos 
s’endinsin en els problemes que 
encara resten oberts.

«Els Nostres Clàssics» han con- 
linuat dues obres —igualment 
traduccions— iniciades en anys 
anteriors. El número 111 de la 
col·lecció «A» correspon al segon 
volum del Llibre del tresor de 
Brunetto Latini, segons la versió 
catalana de Guillem de Copons, 
transcrita i anotada per Curt J. 
Wittlin, de la universitat cana�
denca de Saskatchewan (Barce�
lona, Editorial Barcino, 1976); 
correspon als capítols 115-196 del 
llibre primer (Geografia, Agri�
cultura, Bestiari) i als capí�
tols 1-49 del llibre segon (Ètica 
a Nicòmac d'Aristòtil). El nu�
mero 112 de la mateixa sèrie és 
el tercer volum de la Divina Co�
mèdia, versió catalana d’Andreu 
Febrer, transcrita i anotada per 
Annamaria Gallina, de la Uni�
versitat de Pàdua (Barcelona, 
Editorial Barcino, 1977); conté 
la primera part del Purgatori, 
és a dir, els disset primers 
cants, acompanyats —com als 
volums anteriors— del text ita�
lià original.

Altres dos volums han estat pu�
blicats pel Departament de Fi�
lologia Catalana de la Universi�
tat de Barcelona —en coedició 
amb Curial— a la «Biblioteca 
Torres Amat»: una versió cata�
lana del Llibre de Job, a cura 
de Jaume Riera i Sans, i un 
tractat culinari, el Libre del 
coch, a cura de Veronika Leim- 
gruber. Jaume Riera i Sans ens 
té acostumats a treballs bri�
llants, que posen en qüestió as�
pectes admesos tradicionalment 
i divulguen fets coneguts només 
parcialment i per comptats es�
pecialistes. Ara ens sorprèn 
amb una edició del Llibre de 
Job, traduït al segle xvi per 
Jeroni Conques, que havia pas�
sat pràcticament desapercebut 
per tothom. Més ben dit, sa�
bíem, a través de Domínguez 

Bordona, que, a la Biblioteca 
Nacional de Madrid, hi havia 
una traducció catalana cinccen- 
tista anònima del Llibre de Job; 
i sabíem, a través de Marcel 
Bataillon i d’altres, que el va�
lencià Jeroni Conques havia es�
tat processat per la Inquisició 
a causa d'una versió del ma�
teix llibre, que hom considerava 
perduda. El mèrit de Riera ha 
estat d'identificar, amb proves 
irrefutables, el manuscrit de la 
Biblioteca Nacional amb la ver�
sió feta per Conques i d’editar- 
ne acuradament el text, amb 
una introducció d’una trentena 
de pàgines on descriu l’únic 
manuscrit —molt malmès i ple 
de mots ratllats i afegits—, n’es�
brina l’autor a partir dels pro�
cessos inquisitorials, dóna algu�
nes dades biogràfiques de Jeroni 
Conques Garcia (no Conqués 
ni Conquers, com escriuen al�
guns) i del seu «delicte» de tra�
duir la Bíblia, i estudia alguns 
aspectes de la versió, no gens 
literal i dependent «directament 
i immediatament d'alguna de 
les edicions de la Bíblia llatina 
de Robert Estienne» (Robertus 
Stephanus), i d’un valor literari 
i lingüístic més aviat escàs.2

Veronika Leimgruber, deixebla 
de Germà Colon a la Universi�
tat de Basilea, reprodueix la 
primera edició catalana (Barce�
lona, 1520) d'un curiós tractat 
de cuina, el Libre de doctrina 
per a ben servir de tallar y de 
l’art de coch; ço és de qualse�
vol manera de potatge y salses. 

2. L’edició de Riera obtingué el pre-
mi Enric de Larratea, de l'Institut 
d’Estudis Catalans, el 1972. No ha 
estat publicada, però, fins al final 
del 1976, en un doble tiratge del 
Departament de Filologia Catalana de 
la Universitat de Barcelona (i Curial 
Edicions Catalanes) i de l’Institut 
d’Estudis Catalans. De passada, vol-
dria assenyalar que no és gens es-
trany —com dóna a entendre Riera 
a la p. 28— que un monjo de Mont-
serrat del segle xvi traduís els evan-
gelis en castellà: es tracta de Juan 
de Robles, natural de Medina del 
Campo. Més sorprenent fóra la tra-
ducció dels salms titulada Arpa de 
David, del monjo barceloní Benet 
Vila, també del segle xvi i en cas-
tellà. De tota manera, cal no oblidar 
que des del final del segle xv Mont-
serrat fou ocupat per la Congregació 
de Valladolid i consegüentment cas-
tellanitzat a fons.
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Compost per lo diligent mestre 
Robert, coch del sereníssimo se�
nyor Don Ferrando, rey de Nà�
pols, sovint reeditat i traduït al 
castellà (amb el nom de Robert 
de Noia). La transcripció —apa�
reguda a Barcelona el 1977— ha 
estat acompanyada de nombro�
ses notes lingüístiques i serà 
completada per un glossari amb 
les correspondències castella�
nes, en premsa a la revista 
«Estudis Romànics».

Devem a Curial Edicions Cata�
lanes un altre text rellevant: 
Com usar bé de beure e men�
jar, de Francesc Eiximenis, a 
cura de Jorge J. E. Gracia, de 
la State University of New York 
a Buffalo («Clàssics Curial», 6, 
Barcelona, 1977). Es tracta de 
l’edició dels capítols 350-397 del 
Terç del Cristià, inèdits en llur 
major part (recordem que l'edi- 
ció del Terç feta pel pare Martí 
de Barcelona restà interrompu�
da al capítol 352). Gracia, que té 
el projecte de continuar la tas�
ca del pare Martí, afegeix al 
text una introducció ben útil pel 
que fa a la vulgarització i una 
àmplia bibliografia, on hom po�
drà trobar referències a treballs 
anteriors de Gracia mateix, en�
tre els quals cal remarcar la 
troballa de cinc capítols omesos 
pel pare Martí de Barcelona.

No podem oblidar tampoc, bé 
que no es tracti d'un text lite�
rari pròpiament dit, l’edició del 
Memorial històric de Joan-Fran- 
cesc Boscà, historiador i poeta 
mort a Barcelona el 1480. Aquest 
recull de textos en català i llatí, 
contingut al manuscrit 1.803 de 
la Biblioteca Nacional de París, 
ha estat transcrit per Jaume 
Sobrequés i Callicó, de la Uni�
versitat de Barcelona, i publi�
cat per l’Associació de Bibliòfils 
(Barcelona, 1977).

Finalment, cal saludar l’apari�
ció del cinquè volum dels «Clàs�
sics Albatros», que inicien un 
utilíssim Epistolari del Renaixe�
ment a cura de Max Cahner 
(València, Albatros Edicions, 
1977). La densa introducció de 
Max Cahner, de la Universitat 
de Barcelona, presenta una pri�
mera aproximació a la història 
dels epistolaris catalans i expli�
ca el seu propòsit de donar 
—per primera vegada— «un re�
cull antològic de cartes escrites 
en català entre el 1478 i el 1577», 
que inclou únicament «cartes 
privades, autèntiques i espontà�
nies, dirigides a persones ab�

sents». La primera part de ¡’an�
tologia —que constarà de dos 
volums— conté quaranta-sis pe�
ces ben escollides, agrupades 
en vuit seccions: la Roma dels 
Borja, la cort de Ferran II a 
través dels ambaixadors barce�
lonins, una família de buròcra�
tes il·lustrats: Pere Miquel Car�
bonell i el seu fill; el món de 
Beatriu de Pinós —protectora 
dels estudis lul·lians a Mallor�
ca—, epistolari del notari barce�
loní Narcís Guerau Gili (cava�
llers, eclesiàstics, buròcrates i 
mercaders), una família de mer�
caders mallorquins —els Frei�
xe—, un testimoni del saqueig 
de Roma per les tropes de l'em- 
perador Carles (carta de Lluís 
Castellar a un canonge d’Ur- 
gell) i la política i la cultura 
del Renaixement a través d’un 
jove clergue mallorquí (Pere 
Joan Freixe, que escrivia al seu 
germà Bartomeu, deixeble de 
l’humanista Jaume Romanyà). 
Els textos han estat anotats 
amb molta cura. L’únic incon�
venient, des d’un punt de vista 
científic, d’aquesta antologia és 
que les transcripcions han estat 
preses —només modificant-ne 
l’ortografia— d’edicions ante�
riors, no sempre prou segures 
(per exemple, el facsímil de la 
carta de Cèsar Borja al seu ger�
mà Joan, reproduït a la pàgi�
na 40, ens permet de comprovar 
una vegada més que Sanchis 
Sivera no era un transcriptor 
gaire fidel; d’altra banda, és 
prou sabut, per «tradició oral», 
que Estanislau de K. Aguiló, 
editor de moltes cartes, «repas- 
tava» els textos, com era cos�
tum entre altres erudits del seu 
temps).3

TRADUCCIONS 
ESTRANGERES

La divulgació de la literatura 
catalana a l’estranger serà afa�
vorida per dues antologies re�
cents. Jan Schejbal, ben cone�
gut pels estudiosos del catala 
—molts el vam trobar, per 
exemple, al Col·loqui de Llengua 
i Literatura Catalanes celebrat 
a Amsterdam el 1970—, ha pu�
blicat una antologia de Versos 
d'amor i de comiat en txec 
-—VerSe lásky a louceni—, de 
poetes catalans �—que escrivien 
en occità o en català— dels se�
gles xiv i xv: a més de diversos 
autors anònims, Ramon Llull, 
Constança de Mallorca, Gilabert 
de Pròixita, Jaume March, Joan 
Basset, Guerau de Maçanet, 
Melcior de Gualbes, Pere de 
Queralt, Andreu Febrer, Jordi 
de Sant Jordi, Perot Joan, 
Ausiàs March, Pere Torroella i 
Joan Roís de Corella. En total, 
és un volumet de 136 pp., de 
l’Editorial Odeon, aparegut el 
1976 (sense lloc ni any d’impres- 
sió). Schejbal ha enriquit l’an- 
tologia, per tal de fer-la més 
comprensible per al públic txec, 
amb un estudi sobre la poesia 
trobadoresca a Catalunya, unes 
notes biogràfiques dels autors 
seleccionats i una bibliografia 
escollida.

D'altra banda, Arthur Terry, 
professor a la Universitat d’Es- 
sex i vice-president de l’Associa�
ció Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, ha fet, per 
primera vegada, una antologia 
bilingüe d'Ausiàs March, en an�
glès i català. L'antologia, titula�
da simplement Selected Poems, 
ha aparegut a la University 
Press d’Edinburgh, sense data, 
com a número 12 de l’«Edin- 
burgh Bilingual Library». A la 
introducció, Terry posa ben bé 
en relleu que Ausiàs March és 
«un gran escriptor, el poeta més 
fi d’Europa entre Chaucer i 
Villon», i que té un lloc impor�
tant dins la tradició «cortesa» 
que uneix la poesia medieval i la 
renaixentista. La selecció consta 
de trenta poemes, el text català 
dels quals segueix l’edició de 
Pere Bohigas a «Els Nostres 
Clàssics», amb ortografia mo-

3. Potser val la pena de precisar 
que les Vitae Patrum esmentades a 
la p. 113 (i nota 5) ni són exclusiva-
ment de sant Jeroni ni es conserven 
únicament en un fragment de Lon-
dres. Cf. A. Olivar, Catàleg dels ma-
nuscrits de ta Biblioteca del monestir 
de Montserrat (Montserrat, 1977), 199- 
201, amb la bibliografia que esmenta.

Arthur Terry.

dernitzada. Els acompanya una 
traducció en prosa, volguda�
ment literal. Al final del volum 
hi ha unes quantes pàgines de 
notes i una bibliografia esco�
llida, que ajudaran els lectors 
anglesos a endinsar-se en la poe�
sia ausiasmarquiana, no sempre 
fàcil.

ALTA VULGARITZACIÓ

Per acabar, voldria donar notí�
cia de l’aparició d’un llibre i 
d’un opuscle de gran interès. 
Pere Bohigas i Amadeu-J. Sobe�
ranas han publicat un catàleg 
de l’Exposició Commemorativa 
del V Centenari de la Imprem�
ta. El llibre incunable als Paï�
sos Catalans feta a la Biblio�
teca de Catalunya el 1977 (bé 
que el llibre porta data de 1976). 
Com a pròleg, Bohigas ha escrit 
un excel·lent Assaig sobre el pri�
mer segle de la impremta als 
Països Catalans. El catàleg, as�
senyala Bohigas mateix, «cor�
respon a una obra feta amb una 
finalitat didàctica», però alhora 
«les dades bibliogràfiques que 
completen o rectifiquen les des�
cripcions dels repertoris consti�
tueixen una modesta aportació 
a la nostra bibliografia del se�
gle xv».

El pare Miquel Batllori ha pu�
blicat, encara, en alemany una 
conferència que donà el 1976 en 
francès a la Universitat de Ba�
silea sobre «L'humanisme a Ca�
talunya: els Borja, l’erasmisme», 
apareguda amb el títol Der 
katalanisch-aragonische Huma�
nismus vom 14. bis 16. Jahrhun�
dert (Basel-Stuttgart, Verlag 
Helbing & Lichtenhahn, 1977). 
La conferència, basada en una 
selecció de textos anteriors de 
l’autor, resultará ben útil per 
al públic de parla alemanya.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.
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