
PUBLICACIONS RECENTS SOBRE 
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL 

per Josep Massot i Muntaner

OBRES GENERALS

En una altra avinentesa, vaig donar una 
visió de conjunt dels manuals d’història 
de la literatura catalana que han proliferat 
aquests darrers temps, en general plens 
de bones intencions però d’un valor molt 
escàs.' Bé que no es tracti pròpiament 
d'un manual, caldria esmentar encara un 
nou volumet de la col·lecció «Conèixer Ca-
talunya», Trets fonamentals de la literatura, 
per Jaume Vidal Alcover (Barcelona, Do- 
pesa, 1978). L’autor, professor de Literatura 
a la Facultat de Lletres de Tarragona, és 
ben conscient que el títol del llibre no res-
pon al seu contingut real, sinó que és un 
«pretext» per a un al·legat sobre la lite-
ratura catalana d’ahir i sobretot d’avui que 
no és «objectiu, fred ni científic, sinó molt 
poc rigorós i potser un xic apassionat»; 
es tracta, en realitat, d'un autèntic pam- 
phlet, en la tradició francesa del mot, que 
serà llegit amb interès —i possiblement 
no sempre compartit2— pels «professio-
nals» del món de la cultura, però que no 
sembla gens adequat per a la col·lecció 
divulgativa pn la qual apareix, on Vidal 
mateix havia publicat un suggestiu Recull 
de llegendes (1978).

Xavier Fàbregas, col·laborador habitual de 
la secció de teatre de «Serra d’Or», s'ha 
emprès la tasca feixuga i difícil d’escriure 
una Història del teatre català des dels seus 
edgens prehistòrics fins ara (Barcelona, 
Millà, 1978). En 365 pàg'nes en dóna una 
visió que resultarà ben útil, tot i que, com 
es lògic, no pretengui d’ésser definitiva. 
Com ja és costum en obres d'aquesta 
[nena, el teatre medieval no hi és gaire 
oen tractat: el «Cant de la SïbiHa» és ads-
crit al ritu mossàrab, limitat a hores d’ara

]'„„ManEa,s Per a ¡'estudi de la literatura cata- 
p“, «Serra d'Or», setembre 1978, pp. 47-48.
Der^í°cem s4 estar d’expressar la meva sorpresa 
pra 1 aílrmació de Vidal (p. 68) que, després de 
dek CfSCi “Olesa, tota la literatura mallorquina 
general e.s XVI i xvn és en castellà. I ara! En 
bla ni ’ u tractament dels segles xvi i xvn sem- 
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a la «ciutat de Mallorca i a l’Alguer» —on 
fóra «recitat»—, i confós amb la Represen-
tació del rei Herodes (p. 28); \'Epistola far-
cida de sant Esteve és considerada —se-
gons l'errada interpretació de Josep Ro-
meu— del segle XII i originàriament 
catalana (p. 29); hom parla d’unes inexis-
tents traduccions occitana i francesa del 
«text medieval del Davallament de la creu» 
(p. 31); hom creu que «als Països Catalans 
els misteris medievals foren representats 
sempre a l'interior dels temples» (p. 38), 
etcètera. Ens manca encara recórrer molt 
de camí fins a tenir unes anàlisis acura-
des del teatre medieval català i de la seva 
continuïtat fins al segle XX en molts as-
pectes, sovint amb fórmules literàries reno-
vades (comèdies hagiogràfiques barroques 
o oratoris, per exemple).

Hem d’incloure, encara, en aquesta secció 
d’obres generals el volum col·lectiu Catalan 
Studies, en memòria de Josephine de Boer, 
i el recull La llengua catalana en els seus 

textos de Germà Colon. Catalan Studies/ 
Estudis sobre el català aparegué a Barce-
lona el 1978 (amb data de 1977), a cura 
de Joseph Gulsoy i Josep M. Solà-Solé 
(Hispam, col·lecció Lacetania, 4). Duu el 
subtítol, en català i en anglès, Volume in 
memory of Josephine de Boer, romanista 
nord-americana d’origen holandès (1886- 
1972), que dedicà una quinzena de treballs 
a la literatura i la cultura catalanes. Tres 
articles inicials —de Joseph Gulsoy, Lluís 
Alpera I Virginia McKenzie— són dedicats 
a enaltir la figura de l’homenatjada i a po-
sar en relleu ei seu entusiasme per Cata-
lunya, demostrat als dos textos que hom li 
reprodueix a continuació: discurs als Jocs 
Florals de Nova York (1951) i visió de la 
Mallorcan Literature: 1920-1960. El cos del 
volum és format per cinc articles de temes 
lingüístics (entre els quals una important 
precisió de Joan Coromines sobre un in-
existent «asustar» en Ausiàs March i un 
estudi d'Adnan Gòkçen sobre el llenguatge 
de les Homilies d’Organyà), catorze de 
temes literaris (sobre Cerverí de Girona 
i el seu talent literari, per Beata Sitarz; 
les estructures numerològiques de Ramon 
LIull, per Curt J. Wittlin; el Blandin de 
Cornualha, per Arseni Pacheco; la biblio-
grafia eiximeniana, per David J. Viera; les 
fonts d'Eiximenis, per Jorge E. Gracia; 
les faules d'Eiximenis, per Edward J. Neu- 
gaard; les obres d’Eiximenis com a font 
històrica, per Jill R. Webster; el Llibre de 
Fortuna e Prudència de Bernat Metge, per 
Colbert Nepaulsingh; la Història de Jacob 
Xalabin, per Josep M. Solà-Solé; el codi 
poètic trobadoresc i Ausiàs March, per 
Costanzo Di Girolamo; les traduccions cas-
tellanes d’Ausiàs March al «Siglo de Oro», 
per Josephine von Hoefler; i encara tres 
treballs sobre Foix, Espriu i Ramon Co-
mas); finalment, dos articles miscel·lanis 
sobre refranys (per Albert Forcadas) i so-
bre el mús’c Ramon Carnicer i Batlle (per 
Sterling A. Stoudemire). En conjunt, doncs, 
es tracta d'una bona mostra del desenvo-
lupament dels estudis sobre el català als 
Estats Units i al Canadà, que ha tingut 
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una nova manifestació ai Col·loqui celebrat 
recentment a lllinois.3
Després del recull El léxico catalàn en la 
Romania (Madrid, 1976), que ja vaig pre-
sentar amb entusiasme als lectors de »Ser-
ra d’Or», Germà Colon ha tingut la inicia-
tiva —en la qual em toca una bona part 
de «feliç culpa», com l’autor mateix reco-
neix al pròleg— d'apiegar un bon nombre 
de contribucions a la lingüística i a la 
filologia catalanes esparses i en alguns 
casos inèdites i tot. Ei resultat n'han estat 
els dos volums La llengua catalana en els 
seus textos, apareguts el 1979, però amb 
data de 1978 (Barcelona, Curial, Edicions 
Catalanes; Biblioteca de cultura catalana, 
39-40). El primer volum conté dos treballs 
sobre «la denominació de la llengua» (Lle-
mosí i llengua d’oc a la Catalunya medie-
val i Sobre els noms de la llengua: valen-
cià), ben oportuns en aquest temps de 
desorientació lingüística, més que més ve-
nint d'un fill de Castelló de la Plana, i tres 
de «projectes i programa», entre els quals 
La lexicografia catalana: realitzacions i es-
perances —discurs inaugural del Col·loqui 
de Llengua i Literatura Catalanes de Basi-
lea— i Occità i català: necessitat de llur 
estudi recíproc. Una tercera part comprèn 
nou aspectes de crítica textual referents 
a la Crònica de Muntaner, al Viatge al 
Purgatori de sant Patrici, al Llibre de For-
tuna e Prudència de Bernat Metge, a algu-
nes poesies en català aprovençalat i l’ús 
que fan del mot refrany, al Llibre del Con-
solat de Mar —del qual Colon prepara 
l’edició—, al Decameron de Sant Cugat del 
Vallès, al Jeu de la feuillée, i a Tirant lo 
Blanc i l'orde de la Garrotera. El segon 
volum és format per notes lexicals, d’ono- 
màstica i de morfosintaxi; cal remarcar-hi 
la reedició, ampliada amb un bon nom-
bre d'addicions, d'El nom de fonts del poe-
ta Ausiàs March, Aus’às i no Ausies ni 
Àusias. No em toca, en un panorama com 
aquest, d'aprofundir més en les riqueses 
d’aquests dos volums, plens d’erudició i de 
rigor. Vull recomanar, però, als historiadors 
de la literatura que els tinguin ben en 
compte per tal com estan sempre basats 
en textos literaris i permeten d'evitar més 
d'un parany per a incauts.4
Finalment, haig d’assenyalar l'aparició d’un 
repertori bibliogràfic sobre El Cisma d'Oc-
cident a Catalunya, les Illes i el País Va-
lencià, publicat sota el patronatge de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans amb motiu del sisè 
centenari del Cisma d'Occident (Barcelo-
na, 1979). Hi han col·laborat, recollint ma-
terial i donant un resum del seu contingut 
—d’extensió i de to desiguals—, Joan-F. 
Cabestany i Fort, Maria-Teresa Ferrer i 
Mallol, Josep M. Marquès i Planagumà, Jo-
sep Perarnau i Espelt, Jaume Riera i Sans, 
Josep Trenchs i Òdena i Josep Vives i Ga-

3. Cf. Ca r me Re y -Gr a n c é i Ja u me Ma r t í-Ol iv e l l a : 
I col·loqui d’estudis catalans a Nord-Amèrica, «Ser-
ra d’Or», setembre 1978, pp. 33-35. Les actes d’a-
quest col·loqui apareixeran pròximament a Mont-
serrat.
4. Esmentem també l’aparició del volum III dels 
Furs de València, a cura de Germà Colon i Arcadi 
Garcia (Barcelona, Editorial Barcino, 1978; ENC, 
A, 113).
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teli, traspassat durant l'elaboració de l’o-
bra. La tercera part del llibre és destinada 
expressament a recollir «estudis biogrà-
fics de personatges relacionats amb el 
Cisma», entre els quals Nicolau Eimeric, 
Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer i Felip 
de Malla, dels quals només s’esmenta una 
bibliografia escollida, possiblement massa 
reduïda en alguns casos. Al llarg de l’obra, 
com és lògic, hi ha força referències a as-
pectes culturals i, més en concret, a es-
criptors en català o en llatí. Un índex 
analític permet d'utilitzar millor el reper-
tori, que té el mèrit —poc freqüent a casa 
nostra— d’ésser fruit d’una pacient labor 
en equip. La impressió, feta a la Copiste-
ria Puel·les, és francament acurada, tot i 
el gran nombre de citac’ons en llengües 
estrangeres que inclou.

RAMON LLULL 1 ARNAU DE VILANOVA

Ramon Llull continua atraient l’atenció dels 
estudiosos. D’una banda, hi ha bones notí-
cies —bones intencions almenys— res-
pecte a la represa de l’edició de les seves 
obres catalanes, llastimosament interrom-
puda des de fa tants anys, i cal esperar 
que tampoc no s’encalli l’edició de les 
Opera latina, que el 1975 passà a formar 
part de la «Continuatio medlaeualis» del 
«Corpus Christianorum» de Brépols. D’al-
tra banda, és objecte d’obres de síntesi, 
com El pensamiento de Ramón Llull de 
Miguel Cruz Hernández (Madrid, Fundación 
Juan March-Editorial Castalia, 1977), que 
no dubto a qualificar de l'obra més ben 
informada sobre Llull que ha aparegut mai 
en castellà a nivell de vulgarització, inte-
ressant per als especialistes per la condi-
ció d’arabista de l'autor. Voldria remarcar, 
encara, l'aparició recent de dos volums de 
l’Instituto de Estudios Baleáricos de la 
Diputació Provincial de les Balears: El Mi-
ramar de Ramón Llull (1977) de Sebastià 
Garcías Palou, director de la revista «Es-
tudios Lulianos», que estudia minuciosa-
ment el Miramar del segle XIII a través 
de l'obra de Llull i de l'escassa documen-
tació conservada, situa en el seu punt just 
el col·legi de llengües orientals de Miramar 
i fa veure molts punts foscs de la crono-
logia lul·liana; i Patografía de Ramón Llull 
(1978), de Bartomeu Mestre i Mestre, tesi 

doctoral presentada a la Facultat de Medi-
cina de Barcelona, que analitza el carácter 
de Ramon Llull i arriba a la conclusió que 
no és un ciclotímic •—en terminologia de 
Kretschmer—, com hom ha volgut sovint 
sinó un esquizotímic, amb evidents trets 
paranoics que no en minven gens la ge-
gantina personalitat.
Arnau de Vilanova, aquests darrers anys, 
ha tingut la sort d'aconseguir un investi-
gador entusiasta que s'ha dedicat a furgar 
a arxius i biblioteques d'arreu i ha pogut 
fer-hi algunes descobertes importants. Em 
refereixo a Josep Perarnau i Espelt, autor 
també d'una edició de la correspondència 
política de Felip de Malla a «Els Nostres 
Clàssics», el primer volum de la qual, tot 
i portar data de 1978, no ha estat distribuït 
encara quan redacto aquestes ratlles. A part 
alguns articles i comunicacions de con-
gressos, Perarnau ha publicat L’«Alia infor- 
matio beguinorum» d'Arnau de Vilanova 
(Barcelona, Facultat de Teologia, Secció de 
Sant Pacià, 1978; Studia, textus, subsidia, 
2), que fóra un text català d’Arnau des-
conegut fins ara —analitzat detalladament 
i situat dins el seu context per Perar-
nau 5—, i Dos tratados «espirituales» de 
Arnau de Vilanova en traducción castellana 
medieval (Roma, Iglesia Nacional Española, 
1976 [1978]; Publicaciones del Instituto Es-
pañol de Historia Eclesiástica, Monogra-
fías, 25), extret d’«Anthologica Annua», 
que edita i comenta dues traduccions cas-
tellanes antigues de textos llatins d’Arnau.

EDICIONS DE TEXTOS
La col·lecció «Tirant lo Blanch», de les edi-
cions Hispam, destinada a publicar edicions 
crítiques de textos hispànics clàssics, ha 
reeditat el Llibre de saviesa atribuït a Jau-
me I de Catalunya-Aragó: El Llibre de Doc-
trina del Rei Jaume d'Aragó (Barcelona, 
1977). Josep M. Solà-Solé, professor de 
la Universitat Catòlica de Washington, ha 
transcrit el manuscrjt 921 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid —base de l’edició de 
Gabriel Llabrés (Santander, 1908)— i alhora 
presenta, en lletra cursiva, tot el contingut 
del text fragmentari de l’Escorial. L’exten- 
sa introducció s’ocupa del títol de l'obra 
—que Solà-Solé prefereix d'anomenar Lli-
bre de Doctrina, d'acord amb el manuscrit 
de Madrid—, de l'autor —sense nous argu-
ments, s'inclina a relamonar-lo amb la casa 
reial i suposa que és realment Jaume 
el Conqueridor, contra tota versemblan-
ça—, del contingut i de l’originalitat, ben 
escassa, com ja és sabut. Tant la introduc-
ció com l’edició demostren una poca cura 
lingüística considerable, que cal lamentar 
especialment quant a Taccentuació del 
text.
Joan Gili ha pubFcat una bella edició d'un 
Lapidari. Tractat de pedres precioses (Ox- 
ford, The Dolphin Book, 1977), segons un 
manuscrit del segle XV, ara a la seva con-
siderable biblioteca particular, que Porta 
el segell «Biblioteca Malvezzi-Medici». Per 

5. Vegeu les reserves que hi formula Jaume Riera 
i Sans en un article de «Serra d’Or» en prem» 
al moment que redacto aquestes ratlles.
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tal de completar la bibliografia que dóna, 
caldria tenir en compte que el manus-
crit 216 de la B’blioteca de la Universitat 
de València ja fou estudiat i editat per 
Lluís Faraudo de Saint-Germain, Noticia de 
un lapidario valenciano del siglo XV, «Bo- 
letín de la Real Acadèmia de Buenas Letras 
de Barcelona», XVIII (1945), 193-216.

L'edició dels Sermons de sant Vicent Fer-
rer que duu a terme la col·lecció «Els Nos-
tres Clàssics» s’ha enriquit amb un nou 
volum, el quart de la sèrie, a cura de Gret 
Schib (Barcelona, Editorial Barcino, 1977; 
ENC, B, 7). Aquest volum conté els ser-
mons XCII-CXLIII, transcrits amb la cura 
habitual i acompanyats d’un «aparat de cor-
reccions i ¿’observacions».

A nivell dívulgatiu, cal assenyalar l’apari-
ció de la traducció catalana de ['Autobio-
grafia i atac als partidaris de la Creu d’An- 
selm Turmeda, a cura de Mikel de Epalza 
i d’Ignasi Riera (Barcelona, Curial, Edicions 
Catalanes, 1978; Clàssics Curial, 11), adap-
tació de la tesi doctoral d’Epalza que ja 
vaig comentar àmpliament en una altra oca-
sió,* i sobretot l’aparició d’una edició po-
pular de l’Espill de Jaume Roig, a cura de 
Marina Gustà i amb pròleg de Joaquim 
Bergés, tercer volum de la col·lecció «Les 
millors obres de la literatura catalana», di- 
rig’da per Joaquim Molas (Barcelona, Edi-
cions 62, 1978); aquesta edició segueix 
«bàsicament» la de Miquel i Planas, però 
adopta els criteris de transcripció d’Almela 
i Vives a la col·lecció «Els Nostres Clàs-
sics», i inclou unes quantes notes refe-
rents a persones citades al text.

L'ÈPICA DE LA REALITAT

Per cloure aquesta ressenya, haig de fer 
un esment a la suggeridora obra de Josep 
M’quel Sobré, L’èpica de la realitat. L'es-
criptura de Ramon Muntaner i Bernat Des- 
clot, cinquè volum de la «Biblioteca Torres 
Amat» del Departament de Filologia Cata-
lana de la Universitat de Barcelona (Barce-
lona, Curial, Edicions Catalanes, 1978), 
subvencionat en part per l’Horace H. Rack- 
ham School of Graduate Studies de la Uni-
versitat de Michigan. Sobré hi examina 
«quina mena de joc hi ha a dues de les 
nostres Quatre Grans Cròniques», és a 
dir, vol cercar «què és central en l'obra 
de Desclot i de Muntaner, considerada en 
total, com a obra literària i humana», sen-
se fixar-se en el seu aspecte històric 
—d'altra banda, prou estudiat—, sinó escru- 
tant-ne «l’estil i allò que l’estil manifesta, 
va> a dir, les relacions entre l'autor i la 
seva matèria —entre expressió i realitat—, 
duna banda, i les relacions entre l’autor 
I el seu públic, de l’altra». No cal dir 
—l’autor mateix ho confessa— que aquest 
mètode procedeix d'Erich Auerbach, espe-
cialment a Literatursprache und Publikum 
in der lateinischen Spàtantike und im Mit- 
telalter (1958).

JOSEP MASSOT I MUNTANER

<àT,^nseim Turmeda actual, «Serra d’Or», març 
19?3, pp. 39-40.

una apraximacio a 
la poètica de 

Miquel Martí i Pol 
-a propòsit de "Capfoguer"- 

per Pere Farrés

UNA POÈTICA DINS EL POEMA
Una lectura atenta de l’obra poètica de 
Martí i Pol pot presentar-nos, en llibres 
ara ja remots (El poble, per exemple), 
indicis clars —intencionats o no, tant 
se val— per a establir la poètica que 
regeix la seva obra. No se m’escapa pas 
que el mot poètica pot ser interpretat 
en un sentit molt ampli i vague i que 
sempre es deu poder al·legar que, si 
més no inconscientment, tot aquell qui 
es dedica a la creació literària —i més 
concretament a la poesia— obeeix els 
estímuls o els principis d’una determi
nada poètica, la seva pròpia en últim 
terme. Em refereixo, però, ara, a la 
consciència de l’autor de fixar-se o ac
ceptar uns determinats cànons, no pas 
només tècnics i formals, que regeixen 
d’una manera coherent la seva produc
ció, i a la voluntat de racionalitzar-los. 
Al llarg de l’obra de Martí i Pol es tro
ben diversos intents de reflectir aquesta 
consciència i, doncs, de definir una de
terminada poètica. No és la meva inten
ció, ara, de rastrejar-los, sinó d’aturar- 
me en uns textos recents, absolutament 
decisius des del meu punt de vista, que 
exposen amb una claredat remarcable 
els plantejaments i el quefer poètic de 
l’autor. Aquests textos són els vint poe
mes que, sota el nom de «Capfoguer», 
ocupen la part central d'Estimada 
Marta.

Cal remarcar, abans que res, que l’ex- 
posició d’aquesta poètica és feta a tra
vés de poemes i no pas en un text en 
prosa, com sembla que s’hi adiria més. 
El mateix pròleg de l’autor a Estimada 
Marta, tot i ser un document preciós 
per a conèixer l’anècdota biogràfica i 
literària del poeta, és sobretot testimo
nial i, malgrat aportar clarors conside-

La portada d’Estimada Marta amb un dibuix 
de JoanPere Viladecans.

rables, no revela precisament els meca
nismes de l’activitat poètica; és més, 
quan s’hi apropa, els defuig. Senzilla
ment, no és aquesta la finalitat del prò
leg. Que la poètica de Miquel Martí i Pol 
trobi en la poesia, en el vers, el vehicle 
adequat de racionalització i d’expressió, 
no és més que una conseqüència lògica 
i coherent d’ella mateixa: un postulat 
bàsic de l’actual activitat poètica de 
Martí i Pol anuncia que la poesia és 
justament l’eix de la seva vida, allò que 
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