
<ò

revistes, manuals i textos 
de literatura catalana 

per Josep Mas sot i Muntaner

«AFFAR», UNA NOVA REVISTA 
DE LLENGUA I LITERATURA

Des del 1981, els Departaments de Llengua 
i Literatura Catalanes de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Pal-
ma de Mallorca publiquen una revista titu-
lada «Affar», nom lul·lià referent al llen-
guatge que comenta Josep M. Vidal en un 
primer article. La revista —de 188 pàgines 
a lunic número que fins ara n’ha apare-
gut— es divideix en seccions de llengua, 
literatura, cultura popular i història cultu-
ral, i conté setze articles referents quasi 
tots a les Illes Balears i en bona part al 
segle XX. Entre els que tracten èpoques 
anteriors assenyalem els de Joana Esco- 
bedo, «El teatre de Josep Roca i Roca. 
Aportació documental coetània» (notícia 
d'uns manuscrits de la Biblioteca de Cata-
lunya), i de Carme Simó, «Notes sobre 
l'Arte de poesia castellana de Tomàs Bar-
celó» (del segle XVII, manuscrit a la Bi-
blioteca Provincial de Mallorca). Cosme 
Aguiló, amb el títol de «Rondalles inèdi-
tes», dóna a conèixer i comenta algunes 
versions noves d'una rondalla de l'aplec 
de mossèn Alcover. Caterina Valriu i Lli-
nàs estudia les relacions entre «Dona i 
cançoner», partint del recull del pare Gi- 
nard, de Sexe i cultura a Mallorca de G. Ja- 
ner Manila i de material de primera mà.

UNA REVISTA DE POESIA: «L'ESTROF»

El grup «La Gralla i la Dalla», de les terres 
de Lleida, s'ha proposat de tirar endavant 
una revista quadrimestral de poesia titu-
lada «L'estrof», que constitueix una excep-
ció digna d’ésser remarcada dins la migra- 
desa intel·lectual de Lleida. Els quatre nú-
meros que n’han aparegut fins ara (1980- 
1981) —dirigits rotativament per Josep

affar
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El logotip de «L'estrof» i la dedicatòria, 
a Joan Barceló, que figura al núm. 3 
de la revista-.

Borrell, Esteve Mestre, Francesc Pané i 
Toni Castellsaguer— donen bona mostra 
—a través d'editorials i de textos— de les 
inquietuds d’un grup jove i preocupat per 
la cultura i per la poesia. Voldria assenya-
lar ara que, al costat de poemes actuals 
i d'articles sobre poesia contemporània, 
«L’estrof» també publica aportacions a la 
història de la poesia catalana de totes les 
èpoques. Cal esmentar-hi un treball en tres 
parts de Josep Borrell, sobre «La Renai-
xença lleidatana i la poesia» (núms. 2, 3 
i 4), en el qual he trobat una nota curiosa 
sobre l’arribada a Lleida de Marià Aguiló 
per a aplegar material folklòric, l'estiu de 
1860. Al núm. 2, Francesc Pané i Sants 
inicia l’estudi d'«Una causa per a la "De-
cadència”», des d’una perspectiva potser 
massa unilateral. Al núm. 3, Laureà Sol-
sona reivindica el poeta quatrecentista An-

dreu d’Espens, oblidat —en general volun-
tàriament— a diccionaris i històries de la 
literatura, i Francesc Pané reedita «Un text 
lleidatà del segle XVII», fragments de la 
Selva de sentències de Jeroni Ferrer de 
Guissona (1623). Al núm. 4 trobem, encara, 
dues aportacions interessants a la literatu-
ra popular: «Geografia i literatura popular
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al Pallars Jussà», per Josep Coll, i «Roman-
cer de Ponent» (I), per Xavier Massot, que 
han resseguit la tradició oral. Desitgem 
continuïtat i coratge als promotors de 
«L’estrof», com en desitgem igualment als 
d'« Affar».

EL SEGON VOLUM DE LA
MISCEL·LÀNIA BOHIGAS

El març de 1982 ha sortit el quart volum 
d'«Estudis de llengua i literatura catala-
nes», publicat conjuntament per l’Associa-
ció Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, l'Anglo-Catalan Society, la North 
American Catalan Society, l’Associazione 
Italiana di Studi Catalani i les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. És el segon i 
penúltim volum de la Miscel·lània Pere Bo- 
higas, que conté tretze articles valuosos. 
Antoni M. Badia i Margarit fa alguns co-
mentaris «Entorn de la formació de la llen-
gua literària en català». Pere Balañá i Aba-
dia assenyala possibles «¿Topònims cata-
lans transcrits a l'àrab per Ibn Hayyan?». 
Sebastià Mariner i Bigorra fa un «Paradig-
ma de les conjuncions adversatives en ca-
talà medieval». Josep Moran i Ocerinjaure- 
gui s’ocupa de «Les homilies d'Organyà 
en relació amb les homilies provençals de 
Tortosa», seguint els suggeriments de Mi- 
chel Zink. Jaume Vidal Alcover edita i co-
menta «El plant amorós ”Ab lo cor 
trist”...», del segle XIV, que atribueix a 
una autora anònima. Maria Teresa Mora-
bito, deixebla de Giuseppe Tavani, resse-
gueix «Les estructures estròfiques, mètri-
ques i rítmiques de les cobles de Pere 
March», mentre que Giuseppe Tavani ma-
teix tracta de «Les estructures rítmiques», 
en un segon article «Sobre la versificació 
de Gilabert de Próixita». Martí de Riquer, 
partint de tres manuscrits de la Biblioteca 
de Catalunya, tracta d'«Un llibre fantas-
ma de mossèn Diego de Valera i un tractat 
d’heràldica d’Aragó, rei d'armes de Ferran 
el Catòlic». Marie-Claire Zimmermann cnn-

Pere Bohigas.

tinua els seus estudis sobre Ausiàs March 
amb «Lir entre carts i l’espai metafòric 
marquià», mentre que Ramon Sugranyes 
de Franch, a «De l'amada divinitzada a la 
dona de carn i ossos», planteja el problema 
de si «l'autor de La Celestina conegué 
Ausiàs March». Saverio Panunzio reflexiona 
«Sobre la traducció catalana de la Cárcel 
de Amor de Diego de San Pedro». Maria 
Condeminas presenta algunes notes críti-
ques «Entorn de "Colom", poema inacabat 
de Jacint Verdaguer», editat recentment 
per Joan Torrent i Fàbregas. Finalment, 
Pere Ramírez i Molas analitza «La versifi-
cació de Verdaguer i la poètica castellana».

UNA ALTRA HISTÒRIA DE LA LLENGUA
Carles Duarte i Montserrat i Maria-Àngels 
Massip han redactat una útil Síntesi d'his-

tòria de la llengua catalana (Barcelona, 
Edicions de la Magrana, 1981), que vol és-
ser «un llibre senzill, amè i utilitzable cò-
modament per alumnes de BUP, COU i 
primers cursos universitaris», que els for-
neixi «un panorama global d'allò que s'ha 
fet en català d'ençà del naixement d'aques-
ta llengua», amb una bona selecció biblio-
gràfica al final del volum, de menys de 
dues-centes pàgines. La història s'inicia 
amb la romanització i acaba amb la guerra 
civil de 1936-1939. Cal esperar que aquesta 
obra assoleixi aviat noves edicions, que 
permetin de completar-la i d'eixamplar-la 
fins als nostres dies i d'anar-ne suprimint 
els inevitables errors, a vegades simples 
errates d'impremta, d'altres vegades lapsus 
greus.

LA LLENGUA DELS VALENCIANS

Bé que no em correspongui de tractar-ne a 
fons, no vull deixar de remarcar l'aparició 
d'un bon llibre erudit del País Valencià, 
escrit amb serietat per un deixeble de Ma-
nuel Sanchis Guarner, Antoni Ferrando 
Francés, al qual ja devíem una edició del 
Llibre de Consolat de Mar de València 
(1978), el volum Narcis Vinyoles i la seua 
obra (estudi i edició, 1978) i edicions del 
Llibre del Repartiment del Regne de Va-
lència (en col·laboració, 1978) i de la versió 
quatrecentista del Breviari d’amor (1980). 
Consciència idiomàtica i nacional dels va-
lencians (Universitat de València 1980; 
«Monografies i assaigs», 4) estudia el con-
cepte de la llengua que tenien els valen-
cians dels segles XIII, XIV i XV, sovint a 
partir de material inèdit i, com és lògic, 
fent ús freqüent de textos literaris. Vull 
destacar-hi les pàgines dedicades al Cu-
rial, que Ferrando atribueix —amb argu-
ments que matisarà i completarà en un 
pròxim treball— al ciutadà de València 
Joan Olzina, secretari i bibliotecari d'AI- 
fons el Magnànim. Cal esmentar també les 
al·lusions que fa a la «valenciana prosa», 

Textos i Estudis de Cultura Catalana
BrianJeffery

FERRAN SORS,COMPOSITOR I GUITARRISTA

Traducció de Josep M. Soler
Primer volum d’una nova sèrie de llibres erudits que aspira 
a esdevenir important dins la nostra cultura. Brian Jeffery, 
musicòleg britànic, hi estudia minuciosament la vida i l’obra 
del guitarrista Ferran Sors, des de Barcelona i Montserrat fins 
a París, Londres i Moscou. A més a més, ha compilat un 
exhaustiu catàleg de la producció de Sors i ha enriquit el llibre 
amb una il·lustració magnífica.

CURIAL, EDICIONS CATALANES 
PUBLICACIONS DE L ABADIA DE MONTSERRAT

Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d’Edicions Catalanes 
Llull, 10,14 • Tel. 300 32 51 / 300 33 00 - Barcelona-5
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concepte discutit per lingüistes i historia-
dors de ia literatura.

NOVES EDICIONS D’UN MANUAL 
D'HISTÒRIA DE LA LITERATURA
En una altra avinentesa vaig donar notícia 
de Taparició, el 1979, del manual Literatura 
catalana, dels inicis als nostres dies, re-
dactat intel·ligentment per quatre profes-
sors de la Universitat de Barcelona, Antoni 
Carbonell, Anton M. Espadaler, Jordi L·lo- 
vet i Antònia Tayadella. El 1980 aquesta 
obra fou objecte d'una segona edició am-
pliada, reimpresa el setembre de 1981 per 
EDHASA. Al «Pròleg a la segona edició», 
els autors assenyalen que «s'han afanyat a 
oferir al públic una segona edició corregida 
i ampliada del llibre; car, evidentment, en 
la primera redacció del llibre hi havia força 
coses millorables». Les modificacions han 
estat substancials «en diversos aspectes, 
especialment els relatius a les literatures 
mallorquina i valenciana, que tenien un 
tractament injustificadament escàs a la pri-
mera edició. Una sèrie d’autors "històrics” 
que havien estat oblidats o tractats massa 
d'esquitllada fan aparició visible al lloc 
que mereixen, i autors vius de primer ren-
gle que havien sofert el mateix tracte pre-
cipitat —cosa potser justificable per la 
manca de perspectiva històrica i crítica— 
passen a ocupar el lloc i el tractament que 
els escau». D’altra banda, «alguns apartats 
han estat redactats de cap i de nou, i fins 
i tot alguns capítols sencers assoleixen un 
nou enfoc (sic) crític, sempre d'acord amb 
els punts de vista discutits i sintetitzats 
pels autors», i «una munió de grans o pe-
tits errors històrics, biogràfics o bibliogrà-
fics, han estat adequadament esmenats». 
Tot plegat augmenta l’interès i la validesa 
del manual, que sens dubte podrà millorar 
encara molt en noves edicions, sobretot 
a la part referent als segles XIX i XX, mas-
sa breu l'una —autors importants com Milà 
i Fontanals o Marià Aguiló quasi no hi són 

esmentats— i sovint discutible l'altra, so-
bretot a l'apartat referent a la postguerra, 
excessivament «pamfletari» —i, per tant, 
fora de to— per al meu gust. D'altra ban-
da, queden, com és inevitable, petits er-
rors o omissions que convindria anar es-
menant. Per exemple, resulta sorprenent 
que hom digui que no hi ha «proves fe-
faents» per a demostrar l'heterosexualitat 
d’Ausiàs March (p. 170). La lletra del Cant 
de la Sibilla citada a la p. 194 és incom-
pleta i incorrecta. No hi ha nous motius 
per considerar d’una manera absoluta que 
el Spill de la vida religiosa no sigui de 
Miquel Comalada (p. 242). Francesc Tagell 
morí a Barcelona el 1767 (p. 259), mentre 
que Ignasi Farreres morí igualment a Bar-
celona el 1794 (p. 260). La qüestió dels 
exorcismes en Jacint Verdaguer mereix un 
tractament molt més matisat (pp. 314-320); 
com ja he assenyalat en alguna altra oca-
sió, caldria reprendre a fons les tesis de 
Maria Condeminas i repensar-les a partir 
de la documentació encara inèdita i par-
tint de la legislació canònica de l'època 
(segons que em comunica mossèn Joan 
Bonet i Baltà, les referències a Lleó XIII 
són inexactes i inoportunes). A la p. 367, 
llegiu Josep (en lloc de Joan) Pous i Pa-
gès. A la p. 587, cal tenir en compte que 
la revista «Randa» no és «editada a les 
Illes», sinó a Barcelona. Són petits detalls 
—entre d’altres sens dubte— que no 
treuen res a la solidesa del conjunt.

LITERATURA CATALANA
PER ALS ALEMANYS

El 1975, Rudolf Brummer publicà un resum 
de la història de la literatura catalana de 
tots els temps, que ja vam tenir ocasió 
de comentar. Cal assenyalar ara l'aparició 
d'un volum complementari de Johannes 
Hósle, diligent traductor de la literatura 
catalana, que s'ocupa exclusivament de la 
literatura catalana de la Renaixença fins 
ara: Die katalanische Literatur von der Re-

naixença bis zur Gegenwart (Tübingen, 
Max Niemeyer Verlag, 1982). És un volum 
d'un centenar de pàgines, que té en comp-
te la bibliografia més important sobre la 
matèria i que resumeix en sis capítols, 
sense pretensions d’originalitat, els aspec-
tes més importants de la literatura cata-
lana dels segles XIX i XX: la Renaixença, 
naturalisme i modernisme, l’Escola mallor-
quina, el noucentisme, de la dictadura a la 
guerra civil, resistència i represa. Té un 
interès especial la introducció sobre la ca- 
talanística alemanya, que posa en relleu 
la migradesa actual dels estudis sobre el 
català a les universitats germàniques, a 
causa de les poques perspectives de futur 
que ofereixen.

UNA BIBLIOTECA DE TEXTOS
MEDIEVALS BREUS
Tinc un gran goig de presentar els tres 
primers volums, amb data de 1981 però 
apareguts en realitat el 1982, de la «Biblio-
teca Escriny, Col·lecció de textos medievals 
breus». Es tracta d'una iniciativa original 
i arriscada, a la qual cal donar un supokt 
incondicional, feta possible pel coratge del 
medievalista Jaume Riera i Sans i de les 
Edicions del Mall de Sant Boi de Llobregat. 
Com assenyala el full de presentació de 
la nova col·lecció, es proposa de «posar a 
l'abast del públic català una llarga sèrie 
de textos medievals que, per raons diver-
ses, fins avui han estat negligits, oblidats 
o fets inaccessibles». Hom no es vol limi-
tar a una pura tasca de bibliògraf, reim- 
primint simplement «les velles edicions ja 
exhaurides», sinó que «tots els textos me-
dievals inclosos en aquesta col·lecció com-
pliran aquestes tres condicions: ser breus, 
ser inèdits (absolutament o relativament), 
i anar acompanyats d’un estudi aprofundit, 
pràcticament definitiu».
Els tres primers volums de la nova sèrie 
donen una idea excel·lent d’aquests propò-
sits i permeten d'esperar uns magnífics 

XNIER BENGUEREL
Les memòries de l’autor
d’“lcària, Icària”
Cara i creu 34, 304 pàgs.
La crònica dels seus primers tretze 
anys viscuts a Santiago, de les seves 
relacions amb Salvador Allende, 
Pablo Neruda, Margarida Xirgu i, 
especialment, amb els seus 
companys d’exili, Oliver, Guansé, 
Trabal, Ferrater Mora, Jordana...
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resultats del projecte, al qual sens dubte 
prestaran el seu concurs els especialistes 
de casa nostra i de l’estranger. Jaume Rie-
ra i Sans edita La mort d'Aristòtil, versió 
quatrecentista inèdita i pràcticament des-
coneguda del Líber de pomo que algun cop 
ha estat presentat, ben erròniament, com 
obra de Francesc Eiximenis. El text català 
procedeix d'un manuscrit únic, de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid, i és acompa-
nyat del text llatí, difícil de trobar. Emili 
Casanova, jove professor de la Universitat 
de València, transcriu i estudia VEspill de 
consciència, text anònim del segle XIV so-
bre la confessió, també inèdit fins ara, pro-
cedent de ¡'antic Arxiu del Palau, ara a 
Sant Cugat del Vallès. Aquesta edició per-
met de trobar nous arguments per a negar 
la paternitat eiximeniana del Cercapou, de-
fensada aferrissadament per Sansone con-
tra l’opinió de Wittlin, de Hauf i d'altres 
especialistes. Finalment, Jaume Riera i 
Sans reedita un text del segle XV publicat 
el 1916 per mossèn Codina i Formosa i 
considerat habitualment com simples frag-
ments dels Macabeus, bé que en realitat, 
com demostra amb la seva precisió habi-
tual Riera, és una obra narrativa amb con-
sistència pròpia, a la qual ell dóna el títol 
d'Història del malvat rei Antíocus.
Hom anuncia la pròxima publicació, com a 
volum quart de la sèrie, de l’Art abreujada 
de predicacions de Ramon Llull, a cura de 
Curt Wittlin, i hi ha tot un seguit d'altres 
volums en preparació. Tant de bo que la 
iniciativa sigui tan ben acollida com me-

reix i pugui assolir la continuïtat i el ritme 
que desitgen els seus promotors.

RAMON LLULL EN CASTELLÀ

El 1948, la BAC publicà unes Obras litera-
rias de Ramon Llull, a cura de Miquel Bat- 
líori, Miquel Caldentey, Salvador Galmés 
i Rafael Ginard. Aquest volum, exhaurit de 
fa temps, fou substituït en part per l’Anto- 
logia de Ramon Llull apareguda a Madrid 
el 1961, que pel seu caire oficial tingué 
poca repercussió i era difícil de trobar. 
Per això Edicions Alfaguara ha volgut in-
cloure a la seva col·lecció de clàssics una 
Obra escogida de Llull, amb introducció de 
Miquel Batllori i traducció molt acurada 
de Pere Gimferrer. El recull, aparegut a 
Madrid el 1981, conté —en més de sis- 
centes pàgines— la vida coetània de Llull, 
el Llibre de meravelles, l’Arbre exemplifical 
(fragment de l'Arbre de ciència, Ja adaptat 
al català modern per Francesc de B. Moll 
el 1971) i el Desconhort i el Cant de Ra-
mon traduïts en vers i amb l'origina! al 
costat. A la introducció, Batllori reprèn 
i posa al dia Ramon Llull en el món del 
seu temps i Introducción a Ramón Llull; 
el seu text és donat en versió bilingüe, 
dissortadament plena d’errates en la part 
catalana, a vegades només intel·ligible a 
partir del castellà. Hom hi afegeix una cro-
nologia de Ramon Llull i una bibliografia 
ben escollida. Gimferrer insisteix, amb raó, 
que Ramon Llull és l’escriptor català més 
gran de tots els temps i un autèntic geni. 

La seva traducció, que no defuig els arcais-
mes i les construccions difícils, és molt 
treballada i permet als lectors castellans 
d’endevinar l'estil i la llengua de Llull.

NOVEL·LES AMOROSES I MORALS
El volum 73 de «Les millors obres de la 
literatura catalana», a cura d'Arseni Pa-
checo i d’August Bover, conté una bona 
selecció de Novel·les amoroses i morals 
(Barcelona, Edicions 62, 1982), que com-
bina textos medievals i moderns (fins al 
segle XVIII), ben coneguts els uns i molt 
poc o no gens els altres: Ramon de Pere- 
llós, Viatge del vescomte Ramon de Pe- 
rellós i de Roda fet al purgatori nomenat 
de Sant Patrici; Bernat Metge, Valter e Gri- 
selda; Història de l'amat Frondino e de Bri- 
sona i Faula de les amors de Neptuno i 
Diana (anònims); Romeu Llull, Lo despro- 
priament d’amor; Francesc Alegre, Somni 
de F. A. recitant lo procés d'una qüestió 
enamorada; Francesc de Moner, L'ànima 
d'Oliver; Francesc Carròs Pardo de la Cas-
ta, Regoneixença i moral consideració con-
tra les persuasions, vicis e forces d’amor; 
Espill de la vida religiosa (anònim, atribuït 
a Miquel Comaladajf Cas raro d'un home 
anomenat Pere Portes (anònim); Lluís Ga-
liana, Rondalla de rondalles. No cal dir que 
la novetat més important del volum és la 
inclusió de VEspill de la vida religiosa, de 
la qual August Bover prepara una edició 
crítica per a «Els Nostres Clàssics».

JOSEP MASSOT I MUNTANER

KETRES EDITORA
Diputació 113-115, esc. esquerra, entl. 
telèfons 253 36 00 i 253 36 09 Barcelona-15

Del nostre catàleg

PREMI CRÍTICA DE RECERCA 1982 «SERRA D’OR»

GEOGRAFIA FÍSICA DELS PAÏSOS CATALANS (3.a edició)
O. Riba, O. de Bolòs, J. M. Panareda, J. Nuet, J. Gosàlbez 
21X29 cm, 228 pp., 250 il·lustracions

LA GEOMETRIA
Emma Castelnuovo
21x29 cm, 348 pàgs., 662 il·lustracions a 1, 2 i 4 tintes

ECONOMIA AGRÀRIA DE CATALUNYA
León Benelbas
21x29 cm, 240 pp., 55 fotografies, 33 mapes comarcals i 7 mapes municipals a 
6 tintes, 76 quadres estadístics

LA VEGETACIÓ DELS PAÏSOS CATALANS
Ramon Folch i Guillén
Il·lustracions d'Eugeni Sierra i Josep Nuet 
Pròleg d'Oriol de Bolòs
Mida: 21 X29 cm., 510 pàgines
Il·lustracions: 525 dibuixos de plantes, 70 fotografies, 

50 perfils de vegetació, 37 blocs esquemàtics, 21 ma-
pes esquemàtics i 1 mapa annex 56x66 cm. a 7 tintes 
(1:1.000.000)

Taules sistemàtiques, nomenclàtor fitocenològic, informa-
ció bibliogràfica i índexs

• Aquesta obra constitueix actualment una fita molt destacada en el 
camp específic del paisatge.»
• La qualitat i el rigor de la il·lustració contribueixen moltissim a 
fer un llibre excepcional en la literatura fitocenològica. fins i tot a 
nivell internacional (...).»
{Investigación y Ciencia, n.° 56, maig 1981)

• Enfront de l’abundant literatura científica, sovint confusa i enre-
vessada que ens envolta, el manual de R. Folch és un model d'ordre 
i de claredat expositiva: tot hi és localitzable, relacionable i en-
tenedor.»
«(...) una edició exquisida i feta amb molta cura configuren les cir-
cumstàncies externes d’aquesta obra que no dubtem de recomanar 
a tots els qüi desitgen o necessiten conèixer el paisatge vegetal del 
terç oriental de la península Ibèrica.»
{Mundo Científico, n.° 3, abril 1981)

PREMI CRÍTICA DE RECERCA 1980 «SERRA D’OR:

POLÍTICA 
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POLÍTICA ECONÒMICA I TERRITORI 
A CATALUNYA (1901-1939)
Francesc Roca
Pròleg de Fabià Estapé
Introducció d'Ernest Lluch

A partir del «pla de 1901», en el camp de la 
política urbana, la burgesia catalana posà en 
pràctica el model de la Gross-Barcelona. amb 
les realitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, 
de les Diputacions i de la Mancomunitat.
La crisi dels anys trenta comportà la crisi d’a-
quest model, i donà lloc a un projecte: el de 
la nova economia urbana, basat en l’ascens del 
sindicalisme.

En el pròleg. F. Estapé diu que aquesta obra 
serà utilitzada, despiatadament plagiada i man-
tinguda en el món de les crítiques no profes-
sionals. Però —afegeix— potser les noves ge-
neracions la sabran fer servir per a construir 
una visió més completa de l'home i de la so-
cietat. responent a les exigències de la histò-
ria total.

21x29 cm. 240 pàgs., 133 il·lustracions.
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