
també nostre— present. I just el dia 30 d’aquell mateix mes d’abril del 1997, apareixia el Pri-
mer Manifiesto del Foro Babel, entre els signants del qual hi havia, ves per on, Ricardo García
Cárcel. Se sorprendrà algú de saber que, entre els del Segundo Manifiesto, datat el 20-VI-1998,
a més altre cop de l’inevitable García Cárcel e tutti quanti, hi constava ja també el de Manuel
Peña Díaz?

En una societat democràtica, evidentment, tothom és lliure de sustentar i de manifestar les
opinions que més li vaguin, i d’adherir-se a allò que més s’estimi, en qualitat de simple ciutadà o
de professional dins l’àmbit que sigui. Però és també deure del crític de subratllar coincidències
entre prestacions intel·lectuals i opcions vitals que ho són tot tret d’atzaroses o d’irrellevants. I de
fer-ho, a més, conscient que de la mateixa manera que el present difereix per a les persones que
hi viuen, igualment es mostra diferent el passat segons les concepcions d’aquestes persones i se-
gons les previsions de futur a què també d’una manera diferent les tals persones aspiren. I és que,
en el fons, com fa la vella dita alemanya, niemand kann über seinen Schatten springen.
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Al llarg de les últimes dècades, la descripció dels fons manuscrits de les biblioteques públi-
ques (àdhuc de les privades) i la publicació dels seus catàlegs han experimentat avenços consi-
derables. Simultàniament, els cercles de recerca filològica s’han universalitzat; no resulta ja gens
estrany que investigadors dels països més allunyats dediquin la seva atenció a aspectes insòlits de
qualsevol llengua europea, ultrapassant el marc estricte d’aquelles que tradicionalment havien re-
sultat intensament privilegiades: castellà, francès i italià. Per fi, el perfeccionament de les eines
de treball intel·lectual, en particular dels recursos informàtics, ha permès que cada vegada resulti
menys penosa l’acumulació de dades pròpia d’un treball de catalogació o sistematització. La
coincidència de tots aquests factors fa que ens trobem de tant en tant amb repertoris com aquest
que ens ocupa, eines bàsiques de l’investigador i imprescindibles per a començar qualsevol tre-
ball de recerca filològica. Aquest tipus de compilacions són força freqüents en l’àmbit de la lite-
ratura medieval, període per al qual la catalogació de fons arxivístics i manuscrits està més de-
senvolupada en relació amb les èpoques més tardanes; tanmateix, el Repertori que ens ocupa
projecta compilar les fonts manuscrites de les lletres del Renaixement, un tema força menys de-
senvolupat en altres literatures.

De bell antuvi, hem d’advertir de l’abast del projecte: “les obres seleccionades són les es-
crites o copiades durant el període indicat [en el títol] (...) I també les còpies posteriors (fins a
mitjan segle XIX) d’obres produïdes per autors catalans del Renaixement...”. L’adjectiu cata-
lans s’ha d’entendre aplicat a la naturalesa dels autors de les obres inventariades (i en el seu
sentit ampli, ‘pertanyents als països de llengua catalana’) o a la mà del copista, no a la llengua
ni al lloc de producció. Aquesta delimitació permetrà reconstruir una imatge fidel de l’activi-
tat cultural dels països catalans durant el període indicat, però temo que provocarà, almenys en
alguns casos, certes distorsions; pensem, per exemple, en la proliferació de còpies d’obres
lul·lianes (preferentment de les llatines) arreu d’Europa, al llarg de tota l’Edat Moderna, o en la
moda ausiasmarquiana de la Castella del s. XVI que, en general, tot i el seu interès per a la re-
cepció i, fins i tot, la conservació d’aquestes obres, tingueren molt poca relació directa amb la
cultura catalana.
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Del seu àmbit, l’equip redactor ha exclòs una relació notable d’obres “que són fruit direc-
te d’una activitat administrativa o legislativa, com actes de corts, processos, furs, i també els
textos litúrgics i els cançoners musicals” (p. 9). Certament, els estudis filològics sobre aquesta
època no acostumen d’acollir, com en el període medieval, la “literatura jurídica”; amb tot, i al-
menys des del punt de vista lingüístic, potser hauria estat útil incloure un dels àmbits en el qual
romangué més viva la producció escrita en català, i un dels pocs espais on la llengua conservà
llargament l’oficialitat. Més clar em sembla el cas de la literatura litúrgica; és cert que el nom-
bre de manuscrits llatins sobre aquest tema resulta aclaparador i escassament atractiu per al ca-
talanista, però em temo que els compiladors han menystingut un nombre excessiu de textos pa-
ralitúrgics de gran interès. Tinc encara menys dubtes sobre l’exclusió dels cançoners musicals;
és cert que ofereixen una problemàtica específica, però la comparació amb els resultats del bui-
dat d’aquests fons textuals en altres literatures permet afirmar que són vehicle privilegiat d’ac-
cés de la lírica popular o popularitzant al món de l’escriptura, i els treballs de J. Romeu Figue-
ras (particularment 1971, 1991: 152-161 i 1994) permeten esperar encara troballes més
saboroses. De tota manera, hom podrà copsar senzillament les restriccions d’aquests criteris
comparant-los amb els que presidiren en el seu moment la selecció de les obres publicades en
la col·lecció Els Nostres Clàssics.

De cada manuscrit, les autores i l’autor del nostre Repertori en donen la signatura actual,
descripció “externa” (“datació... foliació... matèria... mides, mans, tinta, caplletres i capitals, co-
lumnes, notes marginals, il·lustracions, enquadernació, estat de conservació, possessors i signatu-
res antigues”, p. 10), descripció interna (més acurada quan la llengua de l’obra és el català), bi-
bliografia selectiva i “observacions”. Ens trobem amb l’eix del contingut del Repertori, al qual,
per fer-li justícia, hauríem de dedicar una atenció més detallada; per raons òbvies d’espai, redui-
rem les nostres anotacions a l’essencial.

Potser sigui la “descripció externa” la part més insatisfactòria del Repertori, i això per motius
variats, la base fonamental dels quals rau en el fet d’haver acollit manuscrits medievals. Al llarg
de les últimes dècades, la codicologia ha desenvolupat a fons el nostre coneixement del món dels
manuscrits, en particular de l’Edat Mitjana; per altra banda, el període que abraça el Repertori fou
testimoni de nombrosos canvis paleogràfics i en el suport material del llibre, que s’han deixat pràc-
ticament de banda. Limitant-nos a distincions òbvies i essencials: la varietat de les lletres empra-
des en aquest període (gòtica librària, cursives autòctones o importades, més o menys properes de
la bastarda, gòtica rodona, humanístiques napolitanes del XV i italianes del XVI fins al naixement de
les cursives modernes) donen en sí mateixes una clau utilíssima per a jutjar la naturalesa d’un ma-
nuscrit i, més en particular, la seva filiació cultural, que pot anar de les cursives tradicionals gòti-
ques (cas del ms. 111 de la Biblioteca de Catalunya) a la còpia humanística més acurada d’un text
clàssic, sense excloure la cursiva personal humanística (cas, per exemple, dels manuscrits copiats
o anotats per Pere Miquel Carbonell). Reduint aquesta descripció a breus indicacions cronològi-
ques, generalment extretes dels catàlegs, com “segona meitat del segle XV”, “final del segle XVI”,
el lector perd de vista factors socioculturals de la còpia gens irrellevants. D’aquestes dificultats
n’és un bon exemple el ms. 854 de la Biblioteca de Catalunya, copiat i recopiat amb obres breus
(oracions i textos de pietat) al llarg dels s. XV i XVI fins a esdevenir una barreja bigarrada de tipolo-
gies paleogràfiques; la descripció diu senzillament: “segles XV-XVII”.

Des de la perspectiva de l’enquadernació, podem fer reserves semblants. Els fons manuscrits
ens han conservat sovint relligadures antigues, sempre de valor històric excepcional i cada dia
més preuades; de vegades són autèntiques joies artístiques, a les quals no s’ha donat la importàn-
cia que tenen. Un cas realment excepcional: el ms. 3507 de la Biblioteca de Catalunya; procedent
de les benedictines de Santa Clara de Barcelona, és de vellut morat, amb brodats en relleu d’or,
lluentons i pedretes, tanques de plata i punts de lectura de seda pintada. Resulta una peça digna
d’ésser coneguda, a la qual no es dedica una sola paraula (vegeu-ne la descripció a Beltran-Ave-
noza, 1999).
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Tornant a l’estructura del Repertori, cal remarcar que quan un ms. conté obres de cronolo-
gia variada, s’exclouen les que pertanyen a èpoques diferents de la que els interessa; no tinc res
que objectar contra aquesta decisió que, malgrat tot, trosseja bon nombre de manuscrits, com és
el cas de l’esmentat ms. 854 de la Biblioteca de Catalunya. A fi d’identificar cadascuna de les
obres, i en particular de les escrites en llengua catalana, el Repertori dóna rúbrica, incipit i expli-
cit; els materials d’interès per a una valoració adient de la còpia o de l’obra (pròlegs, subscrip-
cions de copista, certes anotacions de posseïdors, etc.) son reproduïdes extensament. En el cas
d’obres difícilment identificables o no inventariables amb precisió (dietaris diversos, genealogies
senzilles, relacions, etc.) obtenim una descripció breu del contingut. “Els textos (...) en llengua no
catalana són descrits amb més brevetat” (p. 10). En aquest context, i per la seva especificitat, els
textos en vers representen un cas particular: el Repertori en dóna “el títol i el primer vers i entre
claudàtors l’estructura mètrica si són poemes inèdits o no catalogats per J. Parramon”, 1992; l’ex-
periència en l’estudi dels cançoners és llarga i fecunda i ens ensenya que salts d’igual a igual i al-
tres distraccions dels copistes fan perdre sovint part del text, en particular a les obres de certa ex-
tensió. Mai tenim la garantia que el nombre d’estrofes és, per a tots els manuscrits, el de les
edicions sobre les quals treballà Parramon ni que totes les estrofes estan completes, ni que no s’ha
perdut la tornada. Certament, no resulta fàcil ni senzill certificar la integritat d’una obra en pro-
sa, però sí que ho és en el cas d’un poema i els millors repertoris preveuen aquestes eventualitats.
Com a regla general hom recomana avui donar sempre l’explicit (que, com sabem, sí que repro-
dueix per a les obres en prosa) i a més, com a mínim, la longitud del text expressada en estrofes
que, en qualsevol cas, permetran diagnosticar aquestes alteracions amb facilitat i rapidesa.

En el marc de les seves normes, els autors apliquen de vegades criteris diferents a proble-
mes semblants o fins i tot idèntics. Si “en el cas dels sermonaris, figura el títol del recull, l’inci-
pit del primer sermó i l’explicit de l’últim” (dit d’una altra manera: no se’n fa un buidat sis-
temàtic de les peces incloses) no s’entén gairebé per què s’ha inventariat peça a peça el ms. B-29
de l’Arxiu d’Història de la Ciutat, que consta fonamentalment de cartes. Acceptem que les car-
tes puguin resultar més engrescadores que els sermons, però en aquest cas, per què no han fet el
mateix amb el ms. B-135 del mateix Arxiu, descrit amb aquestes paraules: “Segles XV-XVI. Re-
cull fictici de 131 cartes autògrafes”? D’altra banda, aquest és un recull d’interès excepcional;
conté cartes originals i autògrafes, de vegades amb anotacions marginals i al dors, sempre en el
seu format i suport material originals. Una joia per a l’estudi de les formes externes de l’episto-
lografia antiga; aproximadament la meitat de les obres contingudes en el recull pertany al perí-
ode inclòs en el Repertori.

Resulta obvi que una obra com aquesta ha d’acceptar una data de començament i una data
d’acabament, amb totes les seves implicacions i dificultats de resolució difícil, quan no impossi-
ble. Tret del cas excepcional de manuscrits datats, no resulta gens fàcil saber si son anteriors o
posteriors a 1474 o a 1620. Normalment, s’han atingut a les datacions dels catàlegs, o a les ac-
ceptades tradicionalment; de tota manera, discriminar quan un manuscrit del s. XV és anterior o
posterior a 1474 és força difícil, i en molts casos, impossible. Jo dissentiria de vegades de la da-
tació adoptada; per exemple, és discutible la del ms. 10 de la Biblioteca de Catalunya (“final del
segle XV - començament del segle XVI”, p. 132) que ve rodant per la bibliografia des de la des-
cripció de Pagès (1912, I, 45-48), la més completa de les publicades que, sorprenentment, no ci-
ten. Al meu parer (al llarg de l’any 2000 espero l’aparició d’un estudi meu sobre el tema) no és
posterior a 1480 i entraria encara en el període propi del Repertori. En el ms. 6 de la Biblioteca
de Catalunya trobem el cas contrari: datat habitualment “a l’últim terç del XV segle” (Massó To-
rrents-Rubió i Balaguer, 1989 ‘6), ha estat exclòs.

Em sembla més clar el cas del ms. 9 d’aquesta Biblioteca, considerat generalment tardà;
el paper és de la meitat del segle XV i degué ser compost en el període 1450-1470. Per altra ban-
da, donar-li el nom de Cançoner Vega-Aguiló (tot i que li és donat ja en el catàleg de la Bi-
blioteca, Massó Torrents-Rubió i Balaguer, 1989 ‘9) pot crear equívocs amb el cançoner que,
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per antonomàsia, porta aquest nom, i amb el mateix manuscrit 10, tots tres procedents, conse-
cutivament, de les biblioteques de Vega i Sentmenat i de Marià Aguiló (Milà i Fontanals,
1878). En aquesta mateixa línia, observo l’omissió d’algun manuscrit que, al meu parer, hau-
rien d’haver inclòs en el present recull. Per exemple, el ms. B-21 de l’Arxiu Històric de la ciu-
tat de Barcelona, datable pels voltants del 1600, amb la còpia d’una Crònica datada per l’ex-
plicit el 1425 i copiada també en el ms. 82 de la Biblioteca Universitària de Barcelona, de les
primeries del segle XVI.

Després de totes aquestes observacions, em permetré un suggeriment merament tipogràfic:
la conveniència d’encapçalar cada pàgina amb el número corresponent al manuscrit descrit, que
facilitarà notablement la consulta del volum i que m’agradaria veure ja en els què el seguiran, es-
perem, ben aviat.

Entre els sectors més elaborats del Repertori hem d’incloure l’apartat ‘Observacions’. Quan
el tema ho permet, conté una autèntica monografia, succinta, però suficient, dels aspectes rela-
cionats amb el volum descrit i amb les obres estudiades, i resultarà imprescindible als investiga-
dors que s’hauran d’ocupar d’aquests aspectes. També la bibliografia sobre cada manuscrit és re-
alment molt completa, i haurà d’ésser consultada en el futur; costa entendre, amb tot, que citin
habitualment les referències de Concheff, 1985, avui superades, i no l’estat actual del mateix pro-
jecte a Beltran-Avenoza, 1999, que coneixen i han fet servir (p. 11, nota).

Malgrat retrets de detall que se li puguin fer, no tinc el mínim dubte que ens trobem davant
d’una obra cabdal, essencial per als estudiosos de les lletres i de la cultura catalanes del Renaixe-
ment. Un treball encara més meritori si recordem com estava d’abandonat aquest període en la bi-
bliografia precedent, i, encara més, si recordem que, en conjunt, els fons bibliogràfics de les bi-
blioteques europees no resulten tan ben coneguts per als manuscrits posteriors al 1500 com per
als manuscrits medievals. La coincidència de la transmissió manuscrita d’aquest període amb una
tradició impresa rica i més fàcilment inventariable ha fet que les exploracions de dipòsits manus-
crits romangui limitada als catàlegs de les biblioteques i a algunes prospeccions limitades a fons
parcials, d’interès més ampli i d’abast més limitat; Labrador, 1993 i Jauralde Pou-Sánchez Ma-
riana, 1993-1998 són ben característics d’aquest estat de la qüestió en altres àmbits, en general
més ben atesos, que el Repertori d’Eulàlia Duran supera amb escreix.
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Jean Renart amb el seu innovador Guillaume de Dole fou el pioner al nord de França d’una
moda literària que va conèixer un èxit immediat: la inserció de composicions líriques en el roman
en vers. Malgrat que l’obra va ser injustament menystinguda durant molt de temps, en el curs de
les dues últimes dècades ha suscitat nombrosos estudis, la diversitat temàtica i metodològica dels
quals prova l’extraordinària capacitat artística de l’autor. El fet, però, que es tracti en la majoria
dels casos d’articles dispersos i la inexistència d’un recull d’estudis consagrat exclusivament a la
producció literària de Jean Renart ha empès Nancy Vine Durling a reunir en un llibre les contri-
bucions de reconeguts especialistes que analitzen des de plantejaments diversos la personalitat li-
terària de l’autor. El llibre va precedit d’una introducció on Nancy Vine Durling repassa breu-
ment la diversa fortuna literària i crítica que ha conegut Guillaume de Dole i justifica l’estructura
del recull, dividit en tres seccions en funció de la perspectiva crítica dels assajos: Text and con-
text, The Language of Lyric and the Language of Romance, i Music and Performance.

1. Text and Context. — La primera secció del llibre ens presenta dos estudis que exploren
el context històric i cultural del segle XIII: el treball de Nancy A. Jones, que analitza la represen-
tació literària de l’art de teixir a l’obra de Jean Renart combinant la metodologia desenvolupada
per la crítica feminista amb una rigorosa indagació en l’àmbit de la història social i de les con-
cepcions medievals de la creació literària; i el de John W. Baldwin, que veu en L’Escoufle i Gui-
llaume de Dole un reflex de la situació política contemporània de l’autor.

Nancy A. Jones relaciona les freqüents al·lusions al teixit que apareixen a l’obra de Jean Re-
nart amb el desenvolupament al segle XIII de la indústria tèxtil, i les interpreta en el pla literari
com a indicis d’una innovadora caracterització dels personatges femenins i com a metàfora de la
construcció artística de l’autor.

Pel que fa al retrat dels personatges femenins, Jean Renart ens presentaria una protagonista
consagrada a l’art del teixit amb la intenció de construir un nou model d’heroïna activa, cas de
l’Aelis de L’Escoufle, que aconsegueix guanyar-se la vida professionalitzant la seva destresa com
a brodadora de teles; i de fornir-ne el retrat moral que exigeix el registre cortès de la narració, ate-
ses les connotacions simbòliques d’aquesta activitat en l’àmbit de la representació literària. L’au-
tora analitza aquest doble valor del teixit, econòmic i simbòlic, aportant valuoses dades sobre l’e-
xistència d’una rica indústria tèxtil en alguns medis urbans de mitjan segle XIII i contrastant
aquestes informacions amb un estudi de la representació literària dels treballs d’agulla de les do-
nes aristòcrates. En aquest sentit, Jones té la prudència, que no han tingut tots els crítics, de ma-
tisar el «realisme» de Jean Renart i no veure en la seva obra una precoç apologia de l’emancipa-
ció femenina o de la societat de mercat. El treball de la jove Aelis, filla d’un emperador, només
és una penitència temporal, ja que en els relats de Jean Renart l’activitat de teixir és abans que res
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