
edicions i estudis de literatura catalana
per Josep Massot i Muntaner

UNA HISTÒRIA DE LA LITERATURA
PER A FRANCESOS

Pere Verdaguer, ambaixador de la cultura 
rossellonesa al Principat i de la cultura 
catalana a l'Estat francès, ha redactat una 
utilissima síntesi d'Histoire de la litté- 
rature catalane, apareguda com a volum 12 
dels «Manuals lingüístics i literaris Bar-
cino» (Barcelona, Barcino, 1981). La inten-
ció de Verdaguer és ben clara: el català, 
com a «llengua regional», ha entrat ja —en-
cara que sigui tímidament— als lycées 
francesos i cal que professors i alumnes 
hi tinguin un resum breu i clar, «ni massa 
condensat ni massa voluminós i on les 
diferents èpoques es presentin amb llur 
pes específic»; atès que s'adreça a «ciu-
tadans» dels anys 80, ha «privilegiat una 
mica la història moderna i contemporània». 
Després d'un cop d’ull sobre la història 
dels Països Catalans, en unes tres-centes 
cinquanta pàgines és exposada l’evolució 
de la nostra literatura des dels trobadors 
fins a la Nova Cançó. Com és lògic, Ver-
daguer no es proposa de dir res de nou, 
i sovint és possible de detectar-ne les 
fonts, però la seva síntesi és intel·ligent 
i intel·ligible, escrita amb un innegable es- 
Prit, que arriba, per exemple, als subtítols 
de cada capítol. D’altra banda, una mena 
d’apèndix final és dedicat a la literatura 
rossellonesa del segle XX. Seria molt con-
venient que aquesta obra, ben concebuda 
¡ d'un gran sentit pedagògic, arribés també 
al públic català.

ARTICLES DE PERE BOHIGAS

Arnb motiu dels vuitanta anys de Pere 
Bohigas, l'Associació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes, la Fundació Con-
grés de Cultura Catalana i les Publicacions

Pere Verdaguer, autor d’una «Histolre 
de la littérature catalane» interessant 
no solament per als francesos.
(Foto: Barceló.)

de l’Abadia de Montserrat li han publicat 
un ampli recull d’articles que abasten totes 
les èpoques i tots els gèneres i que l’autor 
ha titulat, amb modèstia, Aportació a /'es-
tudi de la literatura catalana (Montserrat 
1982; «Biblioteca Abat Òliba», 23). Entre 
els treballs reeditáis o refets, assenya-
lem els que es refereixen a Ramon Llull 
(Les cronologies lul·lianes i el sentit per-
sonal d’algunes obres de Ramon Llull i in-
troduccions al Libre qui és de l'Orde de 
Cavalleria i al Llibre de les bèsties), a la 
Bíblia a Catalunya (ponència al Segon Con-
grés Litúrgic de Montserrat, completada 
per l’estudi d'uns fragments dels Evangelis 
de la traducció de Bonifaci Ferrer), a Fran-
cesc Eiximenis (Prediccions i profecies en 
les obres de fra F. E. i Idees de fra F. E. 
sobre la cultura antiga), als primers temps 
de la poesia catalana (conferència inèdita), 

a la llengua de Jaume i Pere March i del 
Cançoner que fou d’Estanislau Aguiló, a 
Ausiàs March (Metafísica i retòrica en 
l’obra d'A. M., A. M., home escindit?, En-
torn de les cançons VI i VIII d'A. M.), al 
Cançoner català Vega-Aguiló, a Dant a Ca-
talunya, a la traducció de FÈtica d’Aristòtil 
pel príncep de Viana, a la matèria de Bre-
tanya a Catalunya (contribució important 
quasi inaccessible fins ara, apareguda en 
francès el 1961), a Curial e Güelfa (refosa 
de dos articles ben coneguts, que insisteix, 
contra G. E. Sansone, en les tesis de l’au-
tor sobre e! medievalisme del Curial},' a 
l’antic teatre català (magnífica mise au 
point, refosa posada a! dia de dos articles 
anteriors ja comentats per mi mateix en 
panorames precedents), a Jacint Verdaguer 
(Notes sobre la composició i estructura 
de «L'Atlàntida» i Colom, darrer episodi 
del somni atlàntic de V.), a l’instint crític 
del bisbe Torras i Bages i a la «dinastia 
d’homes de lletres» que formen els Rubió, 
especialment Joaquim Rubió i Ors, Antoni 
Rubió i Lluch i Jordi Rubió i Balaguer, tras-
passat poc després de l'aparició del volum. 
Amadeu J. Soberanas, successor de Bohi- 
gas a la Biblioteca de Catalunya, completa 
el llibre amb una excel·lent Noticia de Pere 
Bohigas i Balaguer, filòleg i bibliòleg.

EL SEGON COL LOQUI DE LA NACS

Del 17 al 19 d’abril de 1979 tingué lloc a 
New Haven (Connecticut) el Segon Col·lo-
qui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, or-
ganitzat per la North American Catalan So- 
ciety i per la Universitat de Yale. Josep

1. Sansone insisteix en les seves teories al prò-
leg a la recent traducció castellana del Curial, 
amb què Pere Gimferrer continua les seves ex-
cel·lents versions d'Ausiàs March i de Ramon Llull 
(Madrid, Alfaguara, 1982).
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El vuitantè aniversari de Pere Boñigas 
resta senyalat per un volum 
d'articles seus. (Foto: Barceló.)

Roca-Pons, que en fou president juntament 
amb Manuel Duran, ja en donà una notícia 
suficient a «Serra d'Or», desembre de 
1980, pàgs. 69-70. Amb un retard excessiu 
—degut a l'elevat nombre de participants 
i a les dificultats de comunicació postal 
entre Europa i Amèrica— han aparegut el 
1982 les Actes del Segon Colloqui d'Estu-
dis Catalans a Nord-Amèrica, a cura de 
Manuel Duran, Albert Porqueras-Mayo i Jo-
sep Roca-Pons (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat; «Biblioteca Abat Òliba», 
24). Després d'uns textos corresponents 

a sessions plenàries (entre els quals as-
senyalem els de J. Ferrater i Móra, de 
J. Roca-Pons i d'A. Bartra), segueixen uns 
quants articles sobre lingüística, un bon 
nombre de treballs sobre literatura —que 
formen el gruix més considerable de les 
quasi cinc-centes pàgines del volum— i al-
gunes contribucions de tipus històric o 
sociològic. Esmentaré només les comuni-
cacions referents a literatura fins al se-
gle XIX: noves consideracions sobre la 
data i la composició del Libre de les bès-
ties de Ramon Llull (J. Dagenais), ei vuitè 
tractat del «Dotzè» d'Eiximenis (C. J. Witt- 
lin), la narrativa catalana en vers dels se-
gles XIV i XV (A. Pacheco), Curial e Güel- 
fa (J. DiFrancis), la coronació de Curial 
(P. J. Boehne), de Peire Raimon de Tolosa 
a Ausiàs March (N. N. Smith), «Sor San- 
xa» de Narcís Oller (T. Sarramía), els va-
lors burgesos a l’At/ca del senyor Esteve 
(S. J. Canepari), Eduard Escalante i el sai-
net (M. Enguídanos), i els orígens socials 
dels franciscans (J. R. Webster).

EL RECTOR DE VALLFOGONA
I EL SEU TEMPS

Tot coincidint amb el possible quart cen-
tenari del naixement del famós rector de 
Vallfogona, la Fundació Roger de Belfort 
n’ha publicat, en una pulcra edició amb 
dibuixos de Joan Duch i Mas, una nova 
biografia de 264 pàgines: Francesc-Vicenç 
Garcia rector de Vallfogona (Santes Creus 
1982). N'és autor Antoni Mundo i Fuentes, 

metge valencià que ha passat moltes tem-
porades al Balneari de Vallfogona i s'hi ha 
sentit atret per la personalitat de Vicenç 
Garcia. Al pròleg, el pare Miquel Batllori 
deixa ben clar que la biografia de Mundo 
no és obra «d’un erudit recercador sinó 
d’un enamorat de la història, no d'un his-
toriador d’ofici sinó d'un metge de profes-
sió» (pàg. 22). A l’epíleg, mossèn Climent 
Forner —sacerdot poeta que fa una apo-
logia pro domo sua dels poetes sacer-
dots— posa netament en relleu que, pel 
que fa al rector de Vallfogona, «fins que 
una edició crítica dels seus poemes no 
ens el restitueixi en la seva integritat, fins 
allà on això sigui possible, no hi ha res 
a fer» (pàg. 234), i en una nota final asse-
nyala: «Redactat aquest epíleg, el profes-
sor Albert Rossich em comunica en una 
lletra que, segons ell bonament creu, l’edi- 
ció dels "desconfiats" és, "per l'època que 
va ser feta, sorprenentment fidel a l’obra 
del rector” i que "sembla clar" que el 
"Cant d'agonia” no és original de Vicenç 
Garcia sinó d'Agustí Eura (...). De ser cer-
tes les afirmacions del professor gironí, 
caurien per terra moltes de les hipòtesis 
i creences sostingudes fins ara sobre el 
Rector, també en aquest escrit» (pàg. 244). 
Desitgem, doncs, que Rossich pugui donar-
nos aviat el fruit del seu treball,2 dut a 
terme amb una serietat que contrasta for-
tament amb l'amateurisme que ha envoltat

2. Vegeu l’article d’Albert Ro s s ic h , Per una edi-
ció critica de l'obra de Francesc Vicent Garcia, 
«L’Estruç» (Girona), abril de 1982, pàgs. 3-4.

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

ELS MUNICIPIS DE 
CATALUNYA

ELS MUNICIPIS DE
CATALUNYA, per Marc-Aureli Vila. 
Barcelona 1982. Preu 650,- ptes.

Aquest llibre ve a omplir una llacuna en la bibliografia 
sobre la nostra realitat territorial. De gran utilitat no sols 
per a l’Administració Pública, sinó també per a tothom 
qui vulgui disposar de dades sobre cada un dels 
municipis de Catalunya, inclòs el darrer cens de 1981. 
En annex es dóna la llista de tots els municipis amb el 
nom oficial actual, amb el nom correcte en català i amb 
un codi per localitzar els municipis en el mapa de 
Catalunya. Conté dos mapes territorials: un de' 
comarques i l’altre de municipis.
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sovint el Rector, del qual el llibre de Mun-
do és una bona mostra.

UNA ALTRA BIOGRAFIA DE ROBREÑO

Rodolf Llorens i Jordana ha publicat una 
extensa biografia de Josep Robreño, sub-
titulada El nou concepte de la Renaixença 
(Barcelona-Caracas-México, Ariel, 1981). 
L'autor mateix confessa que l’ha redactada 
des de Caracas i sense consultar la premsa 
de l’època, que coneix a través de Josep 
Artís i de Xavier Fàbregas. Sí que ha po-
gut consultar, en canvi, alguns documents 
referents al naixement i a la mort de Ro-
breño, conservats a Caracas per un parent 
del dramaturg. Es tracta, en conjunt, d'una 
obra de divulgació no gaire sòlida, que en 
algun cas serà utilitzada amb profit pels 
especialistes.

EDICIONS CRÍTIQUES

Jordi Gayà i Lola Badia ens han ofert, al 
volum col·lectiu Textos y estudios sobre 
astronomia española en el siglo XIII (Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 1971), 
l'edició d'un text encara inèdit de Ramon 
Llull, el Tractat d'astronomia conservat al 
ms. Add. 16.434 del British Museum. Es 
tracta, com hom pot suposar fàcilment, 
d'un escrit àrid i difícil, però que té inte-
rès per a la història de la ciència medieval 
i pel lèxic sobre astronomia i astrologia 
que conté. Ha estat fet un extret de l’edi- 
ció, que conserva la paginació originària 
(pàgs. 205-323).
A l'article Decadenza, Arcadia e Barocco 
nella Catalogna del XVII secolo, extret dels 
“Annali dell’lstituto Universitario Orienta-
le», Sezione Romanza, XXIII, 2 (Napoli 
1981), pàgs. 409-434, Giuseppe Grilli ana-
litza una obra poc coneguda de Josep Fon- 
tanella, Occident, Eclipse, obscuretat, fu-
neral, aurora, claredat, bellesa gloriosa..., 
panegíric de Pau Claris, i en reedita una 
Silva en apèndix.
Jaume Vidal Alcover continua l’edició de 
l'obra dramàtica de Sebastià Gelabert amb 
un segon volum que conté la Comèdia de 
sant Antoni de Viana i la Comèdia del glo-
riós màrtir sant Sebastià (Manacor, 1982; 
“Col·lecció Tià de Sa Real», 14). A l’estudi 
preliminar Vidal planteja, amb molta ver-
semblança, la hipòtesi que Gelabert degué 
tenir en compte, «a l’hora de compondre 
les seves comèdies, un text escrit no ma-
llorquí, sinó, amb tota probabilitat, valen-
cià», segons que es desprèn d'una sèrie 
de trets lingüístics, sobretot de la Comèdia 
de sant Sebastià.

Al mateix segle XVIII cal esmentar la tesi 
de llicenciatura de Margarida Aritzeta i 
Abad, Un filojansenista: Jaume Cesat (Bar-
celona, 1757 - Valls, 1809). Presentació d’un 
manuscrit de poesies (Valls, 1982; «Col·lec-
ció Òmnium Cultural Alt Camp»), Es tracta 
d un fons manuscrit dipositat a l’Arxiu His-
tòric Municipal de Valls, que conté poemes 
en català i en castellà de diversos autors. 
L estudi i l’edició, encara molt immaturs, 
anuncien una tesi doctoral en curs de pre-
paració.

Les actes 
d'un 

interessant 
encontre. ACTES DEL

SEGON COL LOQUI 
D’ESTUDIS 
CATALANS

A NORD AMERICA

COL·LECCIÓ ~

LES EINES

Edició a cura de

Manuel Duran, Albert Porqueras-Mayo i Josep Roca-Pons

PubikaóonsdeFAbadia de Montserrat 1982

M. Dolors Juncosa i Catalina Martínez han 
editat, al número 3 d'-Estudis d’història 
agrària» (Barcelona, sense data), pàgs. 165- 
196, el curiós Art de conró de Montserrat 
Fontanet, text mallorquí dialectal de l'any 
1747, del qual hom coneix diversos manus-
crits. És curiós d’observar-hi alguna cor-
randa popular, que ha arribat fins avui.
Josep M. de Casacuberta i Joan Torrent 
i Fàbregas ens han ofert el sisè volum 
(1887-1888) de l'importantíssim Epistolari 
de Jacint Verdaguer (Barcelona, Barcino, 
1981; «Biblioteca Verdagueriana», 12). Es 
tracta de 136 cartes, 106 de les quals són 
inèdites, que comprenen els dos anys que 
segueixen l’aparició de Canigó, durant els 
quals Verdaguer publicà quatre llibres. En-
tre moltes altres cartes, fem constar l’in-
terès de les de mossèn Magí Cornet, auxi-
liar de Verdaguer en la seva tasca d’almoi- 
ner a casa del marquès de Comillas.
Finalment, Wayne H. Finke, continuant la 
seva tasca, ha editat El epistolario de Ma-
nuel Milà y Fontanals (Correspondencia 
de colegas, amigos y familiares: 1883- 
1884), al «Boletín de la Biblioteca de Me- 
néndez Pelayo», LVII (1981), pàgs. 177-217. 
Amb aquestes cartes queda completat l'e- 
pistolari fins ara inèdit de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo. Queden encara esparses 
cartes conservades a arxius particulars, 
com és el cas de les enviades a Joaquim 
(Jordi diu, per un lapsus, Finke) Rubió 
i Ors.

EL BILINGÜISME A CATALUNYA 
Investigació i psicologia 

Maria Àngels Viladot 

Pròleg de Ramon Bayès.

Un llibre que tracta de resoldre els 
dubtes sobre la veritable naturalesa 

psicològica i lingüística del bilingüisme, 
sobre quins són els seus efectes en el 

desenvolupament intel·lectual, lingüístic i 
emotiu de l'individu bilingüe, i sobre 

quins són els mitjans per a l'adquisició 
d'un bilingüisme equilibrat, partint d'una 

exhaustiva investigació empírica i 
teòrica.

ALTRES TÍTOLS A LES EINES:

EDICIONS VULGARITZADORES

Aquests darrers anys s’han anat amunte-
gant les edicions vulgaritzadores de textos 
antics, sempre benvingudes, bé que no 
sempre resultin prou satisfactòries o que 
es facin inútilment la «competència», com 
és el cas de la recent edició valenciana 
de VEspill de Jaume Roig, a cura de Vicent 
Escrivà (València, Institució Alfons el Mag-
nànim, 1981).3
A la col·lecció «Les millors obres de la lite-
ratura catalana», dirigida per Joaquim Mo-
las, que assoleix uns tiratges increïbles 
fins no fa gaire, han aparegut el Llibre 
d'Evast e Blanquerna de Ramon Llull, amb 
un bon pròleg de Lola Badia i text a cura

Ramon Pallicé 
CAP DE BROT 

Vladimir V. Maiakovski 
POESIA II (1917-1920) 

Cesare Pavese
DIÀLEGS AMB LEUCÒ 

Joan B. Bertran 
DEL MEU POBLE, ENCARA 

Guillem Viladot 
L'AMO 

Antònia Vicens 
QUILÒMETRES DE TUL PER A UN 

PETIT CADÀVER

EDITORIAL 
LAIA

3. Vegeu-ne la matisada ressenya d'Agustí Rubio 
Vela a «L’Espill», núm. 12 (1981), pàgs. 144-147.

Constitució, 18-20. Barcelona

Distribueix ITACA, S. A. 
Barcelona-6: Avinguda Manuel 

Fernández Márquez, s/n, Nau 16 
(Prolongació carrer Llull de 

Barcelona). Sant Adrià del Besós. 
Telèf. (93) 381 73 11 (4 línies)
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novetats catalanes del mes,
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

PÀGINES FESTIVES, Josep M. Folch i Torres. Dibuixos de Pilarín 
Bayés. Col·lecció «La Xarxa», 53. 375 ptes.
EL RECTOR DE VALLFOGONA, Oriol Vergés. Dibuixos de Pilarín 
Bayés. Col·lecció «La Xarxa», 55. 375 ptes.
LA REVOLTA DELS ESTERNUTS, Oriol Vergés. Dibuixos de Pilarín 
Bayés. Col·lecció «La Xarxa», 54. 375 ptes.
ESCRITS ESPIRITUALS, Silva del Mont Athos.
Col·lecció «El Gra de Blat», 40. 72 pàgines. 200 ptes.
TEXTOS I ESTUDIS MEDIEVALS, Francesc de B. Moll.
«Biblioteca Abat Oliba», 25.
EL CATALÀ A EUROPA I A AMÈRICA, Diversos autors.
Col·lecció «Estudis de llengua i literatura catalanes», 5.
CONVERSES AMB EL PAPA, Diversos autors.
Col·lecció «Qüestions de vida cristiana», 113. 375 ptes.
LA MÚSICA AL PARVULARI I AL JARDÍ D’INFÀNCIA. 1/Continguts.
M. Teresa Malagarriga i Rovira i Montserrat Busqué i Barceló. 88 pàg.

LLIBRES RECOMANATS
VALENTINA, Carles Soldevila. «M.O.L.C.», 84 (Edicions 62). 
ECCE HOMO, Agustí Bartra. «L’Escorpí/Poesia» (Edicions 62). 
FALLIDA FRAUDULENTA, Llorenç Sant Marc (Editorial Selecta). 
L’ESPERIT DE CATALUNYA, Josep Trueta. (Editorial Selecta).
LES FALDILLES DE L’ÀVIA, Obiols/Terrades/Vidal/Boix (Ed. Teide). 
JOSEP IRLA, F. Calvet/J. M. Roig. «Capdavanters» (Ed. Teide).
VOCABULARI DE BARBARISMES, S. Pey. 200 ptes. (Ed. Teide). 
DICCONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey. 4.’ ed. (Teide). 
NADINA BIS, Pere Verdaguer (Hogar del Libro).
TRAMUNTANA BOJA, Jaume Ministra! i Masià (Hogar del Libro). 
EL MEU LLIBRE DE MÚSICA. Primer grau/1. 4." edició (P.A.M.). 
JUGUEM CANTANT, I, Ireneu Segarra. 4.’ edició. 500 ptes. (P.A.M.). 
GALING-GALONG, Xesco Boix. «La Xarxa», 35. 375 ptes. (P.A.M.). 
VIROLET SANT PAU, Montserrat Busqué. «La Xarxa», 42. (P.A.M.). 
MÚSICA. Cicle inicial. I. E.G.B. Mètode I. Segarra. (P.A.M.).

f______ llegiu llibres en català______

llibres, discs i cassettes 
hi trobareu les 

ultimes novetats/

ona
esï

i' 
Gran Via, 654 * Tel.31819 79 * Barcelona 10

de Maria Josepa Gallofré a partir del de 
Salvador Galmés a «Els Nostres Clàssics» 
(Barcelona, Edicions 62, 1982; MOLC, 82), 
i la Crònica de Bernat Desclot, a cura de 
Miquel Coll i Alentorn, ajudat igualment 
per M. Josepa Gallofré per a l’establiment 
del text (1982; MOLC, 76). Al pròleg, ex-
tractat de la introducció d'«Els Nostres 
Clàssics», Coll no fa cap al·lusió a les tesis 
de Batllori, més aviat desfavorables a l'au- 
toria de Bernat Desclot.4
A la col·lecció «El Garbell», coordinada per 
Glòria Casals, Manuel Llanas, Ramon Pi-
nyol i Torrens i Llorenç Soldevila, hem 
d’esmentar altres dos volums ben útils: 
Tirant lo Blanc a Constantinoble, a cura 
de Manuel Llanas i Ramon Pinyol i Torrens, 
selecció, pròleg i notes que parteixen de 
les edicions anteriors de Martí de Riquer 
(Barcelona, Edicions 62, 1981; «El Garbell», 
6), i Història de Jacob Xalabín, a cura de 
Lola Badia, a partir de l’edició d'Arseni 
Pacheco a «Els Nostres Clàssics» (1982; 
«E! Garbell», 7).
Vicent Pitarch i Lluís Gimeno han fet una 
selecció de Poesia eròtica i burlesca dels 
segles XV i XVI al País Valencià, de la qual 
ha aparegut un primer volum, que conté 
Obra feta per als vells, Colloqui de dames, 
La brama dels llauradors, Disputa de viu-
des i donzelles, Consells a un casat, Con-
sells a una casada, La cric-cac, Cançó de 
les dones, «Canción muy gentil», amb la 
resposta (València, Eliseu Climent, Editor, 
1982; «Tres i quatre», 63). E| segon volum 
recollirà «les dues peces més consistents», 
Lo procés de les olives i Lo somni de Joan 
Joan.

Damià Huguet, a l’opuscle Aproximació a 
l'obra del poeta Miquel Garcia (Ajuntament 
de Campos, 1982), reedita la contribució 
del clergue campaner Miquel Garcia al cer-
tamen fet a València el 1511 en honor de 
santa Caterina de Siena, imprès el mateix 
any amb el títol d’Obres fetes en lahor de 
la seràphica Senta Catherina de Sena.
Cal tenir en compte, encara, l’antologia de 
Jill R. Webster, Medieval Catalan Folklore 
(Excerpts from the Works of Francesc Exa- 
menis [sic], 13277-1409), apareguda sense 
data (1982) a la University of St. Andrews 
(«Folklore Seminar Papers», 3). Es tracta 
d'un opuscle policopiat de 64 pàgs., amb 
text català i traducció anglesa.
Al mateix domini del folklore pertany la 
reedició de les Cançonetes menorquines 
d’Andreu Ferrer Ginard, aparegudes a Artà 
el 1922 (Menorca, Edicions Nura, 1981; 
«Ahir i avui», 21-22). La nova edició ha 
estat revisada per Lluís Casasnoves Mar-
quès, que n'ha actualitzat l’ortografia i ha 
reduït considerablement les notes.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

4. Dissenteix també d’alguna apreciació de Coll, 
en referir-se a Desclot, l’agut treball de Jaume 
Rie r a  i Sa n s , La personalitat eclesiàstica del re-
dactor del «Libre dels feyts», extret del «X Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón» (Sa-
ragossa s. d.), pàgs. 575-589 (diguem de passada 
que Riera insisteix, amb raó, en la participació 
de Jaume Sarroca en la redacció de la crònica 
de Jaume I, del qual era canceller i probable-
ment fill natural).
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