
Un dels interlocutors de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557), de 
Cristòfol Despuig (1510-1574), diu, segons l’edició canònica d’Eulàlia Duran del 
1981, que el turc es trumfa de la cristiandat amb la presa “de l’expugnable illa de 
Rodes”, quan l’autor parlava de “la inexpugnable illa de Rodes”, cosa que té més 
sentit. Un altre diu “ve a primer la casa”, però l’autor deia “va a prim la cosa”; o 
bé “en abraços” per “embarassos”; o bé que els cristians posaren un “artifici de 
fusta”, quan va ser més concret: “posaren los cristians allí un artificiós castell de 
fusta”. Els filòlegs Enric Querol i Josep Solervicens acaben d’enllestir una nova 
edició de l’obra paradigmàtica del Renaixement català que s’acosta més a allò que 
realment devia escriure l’autor, gràcies a l’estudi de fonts noves que fins ara havien 
estat ignorades del tot, o considerades poc fiables.

El text base del qual han partit és el mateix que segueix Eulàlia Duran, la còpia 
manuscrita de principi del segle XVIII que es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona. Però han tingut molt en compte la primera edició impresa del text, de 
Fidel Fita, apareguda el 1877, perquè no es basava pas en el manuscrit conservat, 
com hom creia, sinó 
en un altre de di-
ferent, no localitzat, 
que fins i tot podria 
ser anterior al de 
l’arxiu barceloní. I, a 
més, han aprofitat, 
per primer cop, les 
tres versions parci-
als conservades. 
Són un manuscrit 
copiat vers el 1614 
pel notari i histori-
ador Josep Torner, 
conservat a la Biblio-
teca del Patriarca de 
València; una sego-
na còpia manuscrita 
redactada per l’historiador Jeroni Pujades el 1623 i conservada a la Biblioteca Na-
cional de França; i, finalment, la traducció al castellà de Francesc Martorell –també 
historiador–, impresa a Tortosa el 1626.

L’estudi de totes aquestes fonts ha permès d’elaborar una edició crítica de l’obra, 
clarament millorada respecte a totes les anteriors. Els dos estudiosos l’acaben 
d’editar a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Amb la nova versió, molts 
fragments fan més sentit, sigui perquè se n’han corregit mots i frases erronis o 
confusos, sigui perquè s’hi han omplert buits textuals.

Més exemples. Si s’ha llegit que Tortosa, temps enrere, no distava més d’una 
llegua de “la vora del riu”, tot i que l’interlocutor deia que s’havia construït a l’en-
trada del riu, ara llegim una cosa lògica: que no distava més d’una llegua de “la 
boca del riu”, opció que s’havia reduït a variant. Si Despuig parlava dels oficials 
de la ciutat que administren “lo criminal i lo fiscal”, ara veiem que es referia a “lo 
criminal i lo civil”. Els dos filòlegs també proposen una solució per a l’arbre que 
apareix escrit “mopera” al manuscrit base i “mopesa” a l’edició de Fita. Eulàlia 
Duran va pensar en “noguera”, però els dos filòlegs descobreixen que Despuig 
escriu “moixera”. Un resultat rellevant de l’edició afecta el nom d’un dels tres 
interlocutors del diàleg, Lúcio. Els dos filòlegs demostren que el nom és un error 
i que en realitat es diu Lívio, com indica l’edició de Fita i corroboren dues fonts 
més.

Lluís Bonada
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La nova edició de ‘Los col·loquis de la insigne
ciutat de Tortosa’ s’acosta més a la veu de l’autor

Enric Querol i Josep Solervicens publiquen l’edició crítica de l’obra 
de Cristòfol Despuig.
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Escriptor desvirtuat
El Diccionari de la literatura catalana diu 
que Josep d’Amat i de Planella s’en-
carregà de l’edició de Nenias reales y 
lágrimas obsequiosas a la memoria del 
gran Carlos II. Segons la portada de 
llibre, el curador es deia Josep Amat de 
Planella i Despalau.
 
Marsellès desarrelat
Simonini, el protagonista d’El cementiri 
de Praga, després d’enganyar i estafar 
Léo Taxil pensa, segons l’edició de 
Random House Mondadori girada per 
Carme Arenas, que “aquell miserable 
s’ho havia ben buscat”. El que escriu 
Umberto Eco és “quel cialtrone di 
marsigliese se l’era meritata”, és a dir, 
“aquell canalla [o malparit, brètol] de 
marsellès s’ho ben mereixia”.

Cercador sagarrià limitat
Pel que fa a les crítiques de les estre-
nes de les obres de Sagarra, Josep 
Miquel Sobrer (La poesia dramàtica 
de Josep Maria de Sagarra, Galerada) 
segueix regularment La Vanguardia i les 
revistes Mirador, fins el 36, i Destino, a 
partir del 39, tres publicacions digita-
litzades a internet. Quan li toca el torn 
a l’obra Els comediants, estrenada el 
1950, diu que “no he sabut trobar cap 
ressenya de l’estrena”. El dia 19 d’abril 
Angel Zúñiga li dedica una crítica a La 
Vanguardia i el dia 29 d’abril Julio Coll 
una altra, molt extensa, a Destino.

Gent embrollada
El DIEC2 estableix que “la gent de 
lletres”, a l’entrada gent, és exemple 
de l’accepció “una certa categoria de 
persones”, mentre que gent de ploma 
disposa d’una subentrada pròpia, tot i 
que indica el mateix que entenem per 
gent de lletres: “Gent la professió de 
la qual és o implica escriure.” Per aca-
bar-ho d’adobar, aquesta definició és 
prima i esbiaixada, perquè l’expressió 
va néixer per a referir-se a advocats i 
escrivans. D’aquí ve la dita “gent de 
ploma, gent d’embrolla”.
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