
textos de literatura catalana
per Josep Massot i Murltañer

UNA NOVA EDICIÓ DE
L'«ARBRE DE FILOSOFIA D’AMOR»

Al volum 117 de la col·lecció A d'“Els Nos- 
tres Clàssics», aparegut el 1981 (amb data 
de 1980), Gret Schib continua la seva me-
ritòria tasca oferint-nos una edició de 
\'Arbre de filosofía d'amor de Ramon Llull, 
que utilitza com a text bàsic el manuscrit 
del collegi de la Sapiència, del segle XIV, 
ja fet servir amb la mateixa finalitat per 
mossèn Salvador Galmés al volum XXVIII 
de les «Obres de Ramon Llull» (1935). 
A les notes, hom té en compte les va-
riants dels altres dos manuscrits més an-
tics, de la Biblioteca que fou d’Estanislau 
Aguiló, de Palma, i del British Museum, 
de Londres. Igualment hi són aclarits pas-
satges obscurs i algunes paraules poc 
corrents.

«EL DÉU D’AMOR CAÇADOR»

Bé que sigui amb un retard considerable, 
no vull deixar d'esmentar la primera edició 
d'un text poètic del segle XIV, conservat 
en un sol manuscrit (l’anomenat E per 
Massó i Torrents) i anònim: «E/ déu d’Amor 
caçador». Edició d'un text en noves rima- 
des, del segle XIV, a cura de Jaume Vidal 
Alcover, extret d’«Universitas Tarraconen-
sis», l (1976), pàgs. 155-176. Segons Vidal, 
«el poema no té, ni temàticament ni es-
tilísticament, singularitats remarcables» i 
correspon al gènere de noves rimades, 
procedent de França, escrit en «occità ca-
talanitzat, o bé català occitanitzat». Jaume 
Vidal en transcriu els dos-cents trenta- 
quatre versos i hi afegeix una abundosa 
anotació.

TRADUCCIÓ ANGLESA DE LA «CRÒNICA» 
DE PERE EL CERIMONIÓS

J. N. Hillgarth, ben conegut pels seus tre-
balls sobre Ramon Llull i sobre la confe-
deració catalano-aragonesa, ha tingut la 
bona idea de promoure una traducció de 
la Crònica de Pere III, la menys difosa 
de les quatre grans Cròniques, fins ara 

traduïda només al castellà (1850). Es trac-
ta dels volums 23 i 24 de la col·lecció 
«Mediaeval Sources in Translation», edi-
tada pel Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies de Toronto, que han pogut aparèi-
xer el 1980 gràcies a una subvenció de 
la Canadian Federation of the Humanities. 
La versió ha estat feta per Mary Hillgarth, 
a partir del text d’A. Pagès, però tenint 
en compte les observacions de Miquel Coll 
i Alentorn als «Estudis Romànics» i l’edició 
de Ferran Soldevila a Les quatre grans 
Cròniques (1971). J. N. Hillgarth ha redac-
tat una extensa introducció, en la qual 
s’ocupa del regnat de Pere III I de la Crò-
nica com a document històric, i un bon 
nombre d'erudites notes, que poden fer 
servei a tots els interessats per l'obra. 
En apèndix, hom reprodueix alguns docu-
ments relacionats amb la composició de 
la Crònica. No hi manquen un breu glossa-
ri, una considerable bibliografia i un índex 
onomàstic i toponímic. De més a més, 
hom hi inclou set mapes i un arbre genea-
lògic. Els dos volums formen un conjunt 
de 668 pàgines, de numeració seguida. El 
seu títol és simplement «Pere III of Cata- 
lonia (Pedro IV of Aragón)», Chronicle.

EL «LLIBRE DE LES DONES» D’EIXIMENIS

Feia molts anys que hom esperava l’edi-
ció del famós Llibre de les dones de Fran-
cesc Eiximenis, empresa per Frank Nacca- 
rato, sota la direcció de Joan Coromines, 
cap al 1960, com a tesi doctoral a la Uni-
versitat de Chicago. Per diverses circums-
tàncies, Naccarato no pogué enllestir-ne 
el text d'una manera definitiva i anotar-lo 
satisfactòriament, per la qual cosa l'obra 
no aconseguí d'ésser inclosa a la col·lec-
ció «Els Nostres Clàssics», malgrat la bona 
voluntat de Josep M. de Casacuberta. Fi-
nalment, Curial Edicions Catalanes es féu 
càrrec de l’edició, amb l'ajut de l'alesho-
res cap del Departament de Filologia Ca-
talana de la Universitat de Barcelona, An-
toni Comas, i amb l’eficaç col·laboració de 
Curt Wittlin. Després d’un llarg període 
de revisió, Lo libre de les dones ha pogut 

aparèixer en dos volums de la «Biblioteca 
Torres Amat», núms. 9 i 10, amb un total 
de 620 pàgs. (Departament de Filologia 
Catalana, Universitat de Barcelona - Curial 
Edicions Catalanes, 1981).

Segons ens informa Curt Wittlin a la in-
troducció, aquesta edició «és, fonamental-
ment, una transcripció rigorosament lite-
ral del ms. A», és a dir, del manuscrit 534 
de l’Institut de França, Chantilly, de 1427. 
«Molt rares vegades es donà la preferèn-
cia a una lliçó de l’incunable i [Barcelona 
1495] o del ms. B» (manuscrit 79 de la 
Biblioteca Universitària de Barcelona, de 
1435); ha estat tingut en compte també 
un fragment de Collbató, de dos folis, tro-
bat el 1960. Tanmateix, Wittlin assenyala 
amb franquesa que ni Naccarato ni ell 
«no han estudiat tots els textos que ens 
transmeten Lo libre de les dones, sencer 
o en part» i que, per tant, «el stemma 
codicum de Lo libre de les dones i deis 
textos que sen deriven (Scala Dei, Con-
fessional, etc.) resta encara per fer». D’al- 
tra banda, Wittlin confessa que llegí unes 
primeres proves de l’obra «quan l’aparat 
crític era ja compost i compaginat —mas-
sa tard, doncs, per permetre una revisió 
a fons». Això, unit a les inevitables erra-
tes que podem detectar de tant en tant, 
i a l’escassetat i l’arbitrarietat de l'anota- 
ció, fa que no puguem parlar pròpiament 
d'una «edició crítica» d'acord amb els cri-
teris moderns. Així i tot, hem d’alegrar- 
nos de poder posseir una edició del ms. A 
i hem d'agrair la tasca pacient i abnegada 
de tots els qui l’han feta possible.

A la introducció, Curt Wittlin resumeix la 
biografia d'Eiximenis i fa uns primers judi-
cis de valor sobre la misogínia del Llibre 
de les dones, que ell més aviat minimitza, 
i sobre el sentit de l’obra. Estic plenament 
d'acord amb Wittlin sobre la conveniència 
de replantejar les tesis de Joan Coromines 
sobre poemes jovenívols d’Eiximenis avui 
perduts i reutilitzats al Llibre de les dones. 
En canvi, insisteixo una vegada més que 
caldria estudiar a fons la qüestió de les 
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fonts d’Eiximenis i del tractament que 
en fa.
August Bover i Font ha complementat l’edi- 
ció amb un glossari selectiu, on figuren 
els mots que no es troben al diccionari 
Fabra o que hi tenen un altre sentit.

EL «MEMORIAL DEL PECADOR REMUT»
Felip de Malla està de sort. Poc després 
de l'inici de la publicació de la seva Cor-
respondència política, a cura de Josep Pe- 
rarnau (1978), comença a la mateixa col- 
lecció «Els Nostres Clàssics» l'edició de 
la seva obra més extensa, el Memorial del 
pecador remut, que fins ara només podíem 
llegir en dos manuscrits complementaris 
o bé en edicions incunables un xic modi-
ficades. Ha tingut cura d'aquesta edició 
mossèn Manuel Balasch, que pren com a 
base —segons indica el subtítol del pri-
mer volum aparegut (Barcelona, Barcino, 
1981; ENC A, 118)— el manuscrit de Bar-
celona (ms. 465 de la Biblioteca de Cata-
lunya), únic que conté els vint capítols 
de la primera part del Memorial; a peu de 
pàgina anota les divergències importants 
dels textos incunables i les seves pròpies 
conjectures.
Aquest primer volum conté tot just el 
proemi i els sis primers capítols de la 
primera part del Memorial, obra extensa 
i de lectura no gaire fàcil, que havia des-
animat sempre els investigadors de la 
nostra literatura antiga. A més a més, Ba-
lasch hi ha afegit una extensa introducció, 
en la qual prescindeix de dades biogràfi-
ques ja estudiades per Perarnau i es limita 
als aspectes teològics del Memorial, a més 
d’algunes observacions sobre la seva llen-
gua, el seu estil i la seva adscripció a un 
suposat «humanisme cristià», que caldrà 
matisar o refusar un cop hagi estat publi-
cada tota l’obra. Les notes a peu de pàgina 
són molt abundants i aclareixen, amb una 
erudició considerable, les abundoses cita-
cions de Felip de Malla.

UNA NOVA EDICIÓ DELS «COL· LOQUIS» 
DE DESPUIG
Els Col·loquis de Cristòfor Despuig eren 
accessibles fins ara només a partir de 
l'edició del pare Fidel Fita (1877), reim-
presa anastàticament per Jesús Massip el 
1975. Ara Eulàlia 'Duran ens n'ofereix un 
text més segur i més ben establert, basat 
en el manuscrit B-20 de l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona, còpia possiblement 
del segle XVIII de [original, fins ara intro- 
bable. Eulàlia Duran sospita que el manus-
crit que fa servir és el mateix que utilitzà 
el segle passat el pare Fita. Si fos així, 
l’edició de Fita no fóra gaire fidel a i’ori- 
ginal. En tot cas, conclou, «les múltiples 
imperfeccions de l'edició de Fita justifi-
quen, crec, plenament, una nova edició 
dels Col·loquis de Tortosa, text fonamental 

de la literatura renaixentista catalana del 
segle XVI».

Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tor-
tosa constitueixen el volum 12 de la «Bi-
blioteca Torres Amat» (Departament de 
Filologia Catalana, Universitat de Barce-
lona - Curial Edicions Catalanes, 1981). 
Eulàlia Duran hi ha afegit una excel·lent 
introducció, en la qual resumeix les notí-
cies conegudes sobre l’autor i comenta 
l’obra i la seva significació històrica i lin-
güística. L'edició és acompanyada de nom-
broses notes i, en dos apèndixs, hom iden-
tifica els animals, els vegetals i els ocells 
citats per Despuig.

EL «TOMO SEGON» DE LES 
«INSTRUCCIONS» DE REIXAC

L’octubre de 1975, Modest Prats va des-
cobrir al Seminari de Girona un manuscrit 
absolutament desconegut i d'una gran im-
portància dins el món cultural català del 
segle XVIII; una segona part de les famo-
ses Instruccions per a l’ensenyança de 
minyons, de mossèn Baldiri Reixac, el pri-
mer volum de les quals havia estat imprès 
a Girona el 1749 i reimprès sovint. Aquest 
segon volum de les Instruccions fou trans-
crit i estudiat per Salomó Marquès, que 
hi dedicà la seva tesi de llicenciatura de 
Ciències de l'Educació, presentada el 1978 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ara, el Col·legi Universitari de Girona pu-
blica una refosa d’aquesta tesi, ampliada 
en els seus aspectes lingüístics per Albert 
Rossich: Instruccions per a l’ensenyança 
de minyons. Tom II. Introducció, transcrip-
ció i notes a cura de Salomó. Marquès 
i Albert Rossich (Girona 1981).

El segon volum de les Instruccions, que 
cal llegir en continuïtat amb el primer, 
s'ocupa de diverses matèries. En primer 
lloc, Matemàtica, que divideix en geome-
tria, aritmètica, cant i música i astronomia 
(té un interès especial la secció de cant 
i música, redactada, segons Reixac, per 
un servita anomenat Llorenç Melich). Un 
segon apartat és la «lògica per ús dels 
minyons». La tercera part, Física, tracta 
«De lo que són los minyons i demés hò- 
mens», «Del món» i «De les coses més 
comunes de la campanya» (una mena de 
«lliçons de coses» en les quals Reixac, 
a la manera lul·liana, explica les meravelles 
que Déu ha fet a la natura per a ús dels 
homes, amb un entusiasme ben diferent 
de Taridesa. obligada de la major part de 
l’obra). La quarta part, la més extensa, 
és la Geografia: Europa, Àsia, Àfrica, Amè-
rica i «terres polars».

Tot aquest text ocupa gairebé tres-centes 
pàgines. És precedit per una introducció 
de 112 pàgines en la qual Marquès i Ros-
sich tracten, amb una gran erudició, de 
l’ensenyament de primeres lletres a les 

comarques gironines en el segle XVIII, de 
la biografia de Baldiri Reixac (que cal dis-
tingir d’un altre Baldiri Reixac prevere de 
Palafrugell, una mica anterior!), de la seva 
obra pedagògica —interessant per molts 
conceptes— i de la influència que hi exer-
cí el Traite des études de Charles Rollin. 
Naturalment, hom estudia d’una manera 
especial el segon volum de les Instruc-
cions, manuscrit 136 de la Biblioteca del 
Seminari de Girona, la primera part del 
qual ja estava redactada al voltant del 
1745, bé que l’autor hi treballà almenys 
fins l'any 1759. La llengua —amb curiosos 
gal·licismes— i l’estil descurat de Reixac 
són analitzats minuciosament. Després de 
l’edició del text, feta amb uns criteris rigo-
rosos, hom afegeix un bon nombre de no-
tes a la transcripció, que permeten de res-
seguir el procés de redacció del llibre, 
amb correccions i afegits freqüents.

Ens hem d’alegrar de debò de l'aparició 
d’aquest volum, que representa la incor-
poració d'una nova peça important al món 
cultural del segle XVIII, no tan migrat com 
estàvem acostumats a creure, i que com-
memora alhora el desè aniversari de la 
restauració dels estudis universitaris a 
Girona —que s'han mogut, com apunta 
Modest Prats al pròleg, en una precarietat 
increïble i injusta— i el segon centenari 
de la mort de Baldiri Reixac, rector d’Ollers 
(15 de febrer de 1781).

LES OBRES D’EN «TIÀ DE SA REAL»

La col·lecció «Tià de Sa Real», patrocinada 
per l'Ajuntament de Manacor, es proposa 
d’editar, per primera vegada, les obres 
completes del «glosador» Sebastià Gela-
bert, conegut precisament pel pseudònim 
«Tià de sa Real», nat el 1715 a la posses-
sió es Cabanells, del terme de Petra, i 
mort a Manacor el 1768, d’acord amb les 
recerques recents de Joan Miralles.

El primer volum d’aquestes obres ja ha 
estat fet realitat gràcies a Jaume Vidal 
Alcover, que ha transcrit, anotat i prologat 
la Comèdia en tres ¡ornades i un pròleg 
de la gloriosa verge i màrtir santa Bàrbara 
(Manacor, 1981; col·lecció «Tià de Sa Real», 
11). Aquesta comèdia en vers ha estat 
transcrita segons la còpia que en féu Bar-
tomeu Pasqual al volum VI de les seves 
Miscel·lànies, ara a l’Arxiu Històric del 
Regne de Mallorca, i és una mostra típica 
del gènere hagiogràfic popular del se-
gle XVIII. Vidal assenyala que, des d’un 
punt de vista lingüístic, l’autor «ha volgut 
fer, des de la seva condició de pagès que 
sap de lletra, un text d'una certa dignitat, 
de la mateixa manera que prestaven una 
certa dignitat als seus sermons, homilies 
i adoctrinaments els capellans, que, tan-
mateix, es volien fer entenents al poble». 
Ens felicitem de la iniciativa de l'Ajunta-

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.
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ment de Manacor i esperem que ben aviat 
tindrem la resta de produccions del glo-
sador mallorquí més popular.

BARCELONA AL PRIMER TERÇ
DEL SEGLE XIX
Josep M. Ollé Romeu ha transcrit i anotat 
amb cura el manuscrit 737 de la Biblioteca 
de Catalunya, anònim i titulat, segurament 
a posteriori, en catalogar-lo, Successos de 
Barcelona (1822-1835), que comença el 
8 de novembre de 1822 i acaba el 31 de 
desembre de 1835. Es tracta d’una mena 
de dietari, escrit per una sola mà, amb 
grafia i llengua elementals i vacil·lants, 
redactat per un home que durant el pe-
ríode 1822-1823 pertangué a la milícia ur-
bana de Barcelona i combaté contra els 
reialistes i els francesos. Es tracta, doncs, 
segons Ollé, d’«un activista anònim, un de 
tants que lluitaren per imposar el libera-
lisme i al mateix temps un testimoni dels 
temps cruents que li va tocar de viure». 
D'acord amb les dades que ens propor-
ciona el dietari, «bàsicament va ser un 
home apassionat per la política, partidari 
dels mètodes violents i amb un esperit 
crític molt primari, segons el qual els 
bons eren els liberals i els dolents els ab-
solutistes».

Aquest volum, que ens aporta una gran 
quantitat de notícies sobre la vida política 
i la vida quotidiana de Barcelona durant el 
primer terç del segle XIX i que alhora és 
un text de llengua interessant, ha aparegut 
com a volum 11 de la «Biblioteca Torres 
Amat» (Departament de Filologia Catalana, 
Universitat de Barcelona - Curial Edicions 
Catalanes, 1981). En un breu pròleg, Josep 
Benet posa en relleu el valor d’aquest tes-
timoniatge d’«una història de Catalunya 
molt distinta de la història feta de tòpics 
—seny, pactisme, mesura, ironia...— que 
algú encara avui pretén de presentar com 
a història de la Catalunya del segle XIX».

MÉS CARTES A MILÀ I FONTANALS

Wayne H. Finke és un erudit nord-americà 
que es dedica de fa temps a estudiar la 
figura de Manuel Milà i Fontanals, al qual 
ha consagrat la seva tesi. Una bona part 
dels seus esforços s’han adreçat a com-
pletar l'epistolari de Milà, iniciat per Lluís 
Nicolau d'Olwer i interromput a causa de 
la guerra civil. La seva contribució més 
recent —que ha d’ésser completada en 
una pròxima avinentesa— és l’article El 
epistolario de Manuel Milà y Fontanals 
(Correspondencia de colegas, amigos y fa-
miliares: 1881-1882), aparegut al «Boletín 
de la Biblioteca de Menéndez Pelayo», LVI 
(1980), págs. 239-292. Hi trobem cartes 
I targetes postals d'un bon nombre de cor-
responsals, entre els quals Balari i Jovany, 
Àngel Guimerà, Tomàs Forteza, Jaume Co- 
llell, Francesc Pelagi Briz, Jeroni Rosselló, 
Josep M. Quadrado, Joan Sardà i Fidel Fita, 
a més d’importants erudits estrangers. Se-
ria molt convenient que hom pogués editar 
en un volum l'epistolari complet de Milà, 
amb una anotació més extensa i més pre-
cisa.

La cambra de Verdaguer a Vil·la-Joana, conservada com era quan el poeta hi morí.

Fragment del manuscrit del pròleg de Brins d’espígol.

UN LLIBRE INÈDIT DE VERDAGUER

El 1977, la Diputació de Barcelona, amb 
l’ajut d’altres institucions ciutadanes, ad-
quirí per a la Biblioteca de Catalunya les 
tres darreres obres poètiques escrites per 
Jacint Verdaguer, que havien romàs ma- 
nuscrites des que deixaren d’amagat la 
Vil·la Joana mentre Verdaguer es trobava 
en agonia. Aquestes tres obres, descrites 
per Rosalia Guilleumas el 1977 mateix a la 
revista «San Jorge», eren Jesús-amor, Al 
cor de Jesús i Brins d’espígol. El 1981, 
Brins d’espígol ha pogut ésser editada per 
primera vegada, a cura d'Amadeu-J. Sobe-
ranas, gràcies a l’Institut d’Estudis Tarraco-

nenses (Secció de filologia i història lite-
rària, Publicació núm. 14), el qual vol 
commemorar d’aquesta manera el primer 
centenari del recull verdaguerià Lo somni 
de Sant Joan, premiat i imprès a Tarragona 
el 1881, i alhora unir-se als homenatges 
tributáis recentment a Josep M. de Ca- 
sacuberta.

Després d’un bell pòrtic de Pere Bohigas, 
Amadeu-J. Soberanas descriu minuciosa-
ment les quatre llibretes que formen Brins 
d’espígol, A, B, C i D, ara manuscrits 2.426, 
2.427, 2.428 i 2.429 de la Biblioteca de 
Catalunya, i transcriu algunes cartes adre-
çades a Verdaguer que permeten de veure
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novetats catalanes del mes j

EDITORIAL TEIDE
JOSEP IRLA, President de la Generalitat de Catalunya a l’exili, 
F. Calvet/J. M. Roig. El president de l’època més difícil de la 
història de Catalunya.
EL MEU ROVIRA I VIRGILI, A. Bladé i Desumvila. Premi Òmnium 
Cultural 1979. La personalitat catalana que ha de conèixer tothom. 
MIQUEL SERVET, J. Aiguader. Biografia d’una víctima de la intole-
rància. Prefaci de Jaume Pi-Sunyer. Bibliografia actual. 650 ptes.

ENCICLOPÈDIA CATALANA
DICCIONARI ALEMANY-CATALÀ, Lluís C. Batlle i Günther Haensch. 
55.000 entrades. 50 pàgines gramaticals. 664 pàgines. 1.300 ptes.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
EL CARTER ROBAT, Amèlia Benet. Il·lustracions de Rita Culla. 
Col·lecció «Llibres del Sol i de la Lluna», 15. 450 ptes.
EL LLIBRE DE LES BÈSTIES, Ramon Llull. Adaptat per Aurora Díaz- 
Plaja. Il·lustracions de Pilarín Bayés. «Llibres del Sol i de la LLuna». 
CONTES DE L’ONCLE, Narcís Ramió i Diumenge, il·lustracions de 
Francesc Sorroca. Col·lecció «La Xarxa», 49.
CATALAN WESTERN, Miquel Ferrà i Martorell. Il·llustracions de 
Francesc Salvà. Col·lecció «La Xarxa», 47.
ARXIU VIDAL I BARRAQUER. ESGLÉSIA I ESTAT DURANT LA SE-
GONA REPÚBLICA ESPANYOLA. 1931/1936. Vol. III/2. 14 d’abril 
de 1932/9 d’octubre de 1933, 3.a i 4.a part i índexs. M. Batllori i 
V. M. Arbeloa.
EL DHAMMAPADA. La Sendera de la Perfecció.
«Bliblioteca Serra d’Or», 35.

LLIBRES RECOMANATS
ELS QUADERNS DE MALTE, Rainer M. Rilke. Pròleg Jordi Llovet 
(Aymà-Proa).
HAMLET, W. Shakespeare. Trad. Terenci Moix (Aymà-Proa). 
EUROPA, EUROPA!, Xavier Fàbregas. «Cara i Creu» (Edicions 62). 
ELOGI DE LA FOLLIA, Erasme (Edicions 62 i La Caixa). 
FLORS A LA FINESTRA, de la A a la Z, Kramer (Blume).
L’ESPERIT DE LA LLAR PIRINENCA, Castells/Salomó (Blume). 
HISTÒRIA DE LA BICICLETA, Rauck/Volke/Paturi (Blume).
ANTOLOGIA DE LA POESIA CATALANA, J. Triadú. 2.a edició (Se- 
í ecta)
AUCA DE LES FAULES D’ISPO-AUCA DE LES BÈSTIES, J. Amades 
(Selecta).
LA NATURA A LES QUATRE ESTACIONS, Adams/Hooper/Goddard. 
V. Catalana: Plana (Ed. Teide).
HISTÒRIA DE CATALUNYA. Tria d’episodis, A. Rovira (Ed. Teide). 
TOTS ELS VERBS CATALANS CONJUGATS, Alsina (Ed. Teide). 
ELS PRONOMS FEBLES, J. Gelabert. Clar i pràctic (Ed. Teide). 
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey (Ed. Teide). 
CATALUNYA, NACIÓ SOTMESA, Fèlix Cucurull (Hogar del Libro). 
EL MESTRE DE BARBIANA, Miquel Martí (Hogar del Libro). 
DE L’ALT CAMP AL PRIORAT, A. M. Casas i Ferrer (P.A.M.). 
HISTÒRIES DE CAMÍ, Francesc Gurri (P.A.M.).
SANTUARIS MUNTANYENCS DE LA GARROTXA, Daniel Pi (P.A.M.). 
SOBORNOST, de Hueck Doherty. «El Gra de Blat» (P.A.M.).

£ llegiu llibres en català

com es documentava amb vista al llibre 
—com era sempre el seu costum— en 
qüestions botàniques. La llibreta D, que 
és publicada íntegrament, conté la redac-
ció definitiva (provisional encara, Ja que 
l’autor no hi féu la revisió darrera) de 
setanta composicions, algunes de les quals 
procedien de reculls anteriors o foren in-
corporades a reculls posteriors. En conjunt, 
Soberanas arriba a la conclusió que els 
textos inèdits són cinquanta-tres, «una xi-
fra de totes maneres respectable a afegir 
a la producció verdagueriana».

Segons Soberanas, Verdaguer començà a 
treballar en Brins d’espígol el 1896 —en 
plena tragèdia personal— i reprengué l’o-
bra el 1899, després de la reconciliació 
amb el bisbe Josep Morgades. Sembla que 
el gener de 1900 tenia el llibre pràctica-
ment enllestit.

El pròleg de Verdaguer posa en relleu el 
to de l’obra i en justifica el títol: «Totes 
les seves poesietes són curtes y de po-
ques ratlles y, per lo tant, comparables 
a pobres brins d’herba de la que creix en 
nostres boscos». El nom de Brins d’espígol 
li semblà «lo més escaygut per uns pen-
saments religiosos que sèmblan nascuts 
per ser sembrats, com los brins d’aquexa 
planta, en los hermitatges y temples del 
Senyor, per ser escampats davant les pro-
cessons de pregàries y de devoció».

La transcripció dels textos ha estat feta 
amb una fidelitat absoluta. Hom hi regula-
ritza només els accents, els apòstrofs i 
punts volats i la puntuació, i afegeix «la e 
a l’artícle masculí singular i als pronoms 
en els casos en què hi és elidida». (Asse-
nyalem de passada que al tercer vers de 
la pàg. 49 cal llegir «caputxo» sense ac-
cent i no pas «caputxó».)

L'edició, pulcrament realitzada a la im-
premta Sugrañes de Tarragona, ha estat 
enriquida amb dibuixos de Pere Fort.

NOUS VOLUMS DE LA MOLC

La col·lecció «Les millors obres de la lite-
ratura catalana», dirigida per Joaquim Mo-
las i feta possible per Edicions 62 i per 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i 
d’Estalvis de Catalunya i Balears, ha so-
brepassat ja la primera sèrie de cinquanta 
volums i constitueix un conjunt de textos 
d'una gran utilitat per a estudiants i per a 
simples lectors. Entre els darrers volums 
publicats assenyalem la Tragèdia de Cal- 
desa i altres proses de Joan Roís de Co- 
rella, a cura de Marina Gustà i amb prò-
leg de Francisco Rico, que parteix de l'edi- 
ció de R. Miquel i Planas (núm. 50, 1980); 
una selecció de Teatre de Frederic Soler, 
«Pitarra», a cura de Maria-Josepa Gallofré, 
que conté El castell dels tres dragons, La 
dida i Batalla de reines (núm. 56, 1981); 
una nova edició de Julita de Martí Genis 
i Aguilar, igualment a cura de Maria-Josepa 
Gallofré (núm, 54, 1981), i una reedició 
del Canigó verdaguerià segons el text de 
Francesc Matheu a la «Ilustrado Catala-
na», amb ortografia modernitzada (núm. 52, 
1981). —JOSEP MASSOT I MUNTANER.
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