
ANUARl DE L'INSTITUT D'ESTUDlS cATALAN S MCMIX-X

Edicions de textes
Obres del genial poeta del amor Ausias March [publicades per Mn, Jaume Barrera] Barce-

lona, 1909. 439 pp.
Indubtablement aquesta es la millor edició moderna que avuy per avuy podern consultar de

les obres del gran poeta de Valencia. El seu autor que coneix bé la llengua catalana antigua ha
aclarit no pochs passatges obscurs de les últirnes impressions. L'actual se basa principalment
sobre lesprimitives, no sobre 'ls manuscrits, yes per aixó que encara no posseim el text defi-
nitiu que, per altra part, no trigara gaire en veure la llum, editat per l'INSTITUT.

El sumari de la present edició es el següent: 1. Cants d'amor. - II. Cants de Mort.-
III. Cants Morals. _ IV. Cant Espiritual. - V. Poesies dubtoses, dues de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid y una de la Reial, donades a conéixer temps endarrera pel Sr. Massó y Torrents.
_ VI. Glosari. _ VII. Nota bibliografica de 11 edicions anteriors de les obres del poeta, en
llengua catalana o treslladades al castellá y al llatí, així com també d'algunes publícacions frag-
mentaries de les mateixes. - VIII. Notes per una bibliografia bio-crítica d'Auzias March, con te-
nint més d'un centenar de paperetes bibliografiques recullides per l'autor.

Aixó es lo principal que conté la més moderna de les quatre edicions publicades en nos tres
dies de l' Auzias March. Abans de formarse 'n aquest tiratge apart, en paper de fil, fou repartida
com folletó en la revista «Biblioteca Classica Catalana'>.

__ BIBLloTHECAHISPANICA
[ohan Boccaci. Decameron, traducció catalana publicada segons l'únic manuscrit conegut

(1429). per J. Massó Torrents. - New-York. The Hispanic Socie;y 01 Americe. [Tipografía
«L'Avenc», Barcelona]. (In-4.o XII+ 641 pág., dos facsímils.)

El ms. utilisat pel Sr. Massó pertany a la rica biblioteca de D. Isidre Bonsoms. Ben al re-
vés d'altres traductors, lanónim autor d'aquesta versió coneixia perfectament la llengua ita-
liana y tenia en grau superlatiu el sentiment de la propia, lo que fa que aquest Decameron sia
un dels monuments capdals de la prosa catalana: en molts llochs, com fa notar l'erudita nota
preliminar del Sr. Massó y Torrents, hiha una verdadera assimilació de l'.obra boccacciana a
la nostra historia, a la nostra llengua y a les nostres costums. No 's contenta el traductor ab
intercalarhi noms Y aforismes catalans, sino que arriva a substituir les canzone o ballate ita-
lianes ah que fineixen les jornades, per altres que devien esser corrents a Catalunya: malhau-
radament sols n'hi ha tres de senceres, una d'elles, la primera, es la caneó atribuida a donya
Constanca, muller de J aume II de Mallorca. La historia de Griselda, derrera noveleta del De-
camerone no fou novament portada a nostra llengua junt ab les anteriors, sino que s'hi conti-
nua l'elegant versió que n'havia donat en Bernat Metge.

L'edició es esmeradíssima y '1 sistema de transcripció el corrent entre 'ls moderns roma-

nistes.

_ RECULLDE TEXTESCATALANS ANTICHS
Fase. Xl. RaJ1¡Onament fetper Mestre Arnau de Vilanova en Avinyó. Barcelona, 19°9·

(56 pág.)
Publicat, ab una nota preliminar del Sr. F.[araudo], segons el ms. de l'Arxiu de la Co-

rona d' Aragó que ja havia utilisat en Menéndez y Pelayo quan el publica per primera vegada. Hi
ha ademés una reproducció calcográfica del retrat de l'Arnau de Vilanova que decora la plana 8
de 1'obra de Joan Imperial M1;tsaem Historicum et Physicum (Venetiis, apud Jontas, 164°,

in 4.°)·Fase. XII. Libre del nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa. Ara
novament siam/p ai, Barcelona, any 1910 (44 pág.)

Ab el fotograbat del fol. CXI del ms. que s'utilisa (Anc. fonds, n,v 7249 de la Biblioteca
Nacional de París). S'hi acompanya també la reproducció en facsímil reduit de l'estampació
que s'en feu en els Rei Accipitrariae scriptores (París, 1612) feta sobre l'exemplar que -n pos-
seeix l'INSTITUT D'EsTUDI$ CATALANS.

Fase. XIII. Sermó del Bisbetó, compost en lo XVen segle. Barcelona MCMX (42 pág.). El
Sr. F. s'aprofita, ab independencia del Sr. Serra y Pages que ' l publica poch abans, del
ms. 31-4-II de la Biblioteca Universitaria que conté aguen interessant text mig-eval.



CRÓNICA DE LA SECCrÓ LITERAR1A

. Fase. XIV. Del Infant Epitus .. Barcelona I9IO. (IX fols. en lletra gótica + 4 pág. no nume-
rades, en. carácter rodó, ab una Nota Bibliográfica y el colofó, ademés dos facsímils). Edició
feta sobre l'únich ms. catalá de la llegenda que 's coneix, el CC-32, fons Salazar, de la Reial
Academia de l'Historia,

Fase. XV. L'Arnes del Cavaller [Barcelona I9IO). (60 pág., ab un facsírnil.)
Segona edició de l'interessant poema d'en Pere March, feta sobre '1 ms. 487, fons espanyol,

de B. N. P., enriquida ab els variants que -n dona un canconer proprietat de D.Estanislau
Aguiló.

A I'errtés bibliófil D. L1uis Faraudo de Saint Gerrnain se deuen tots els fascic1es del Recull
aparescuts en aquests dos anys.

..

- NOVA BIBLIOTECA CATALANA

[III]. Novelari catalá dels segles XIV al XVIII. Barcelona, I909-I9IO).
Se publica en fascicles dels quals han vist la 11um fins ara: [I] Pierres de Prouenca (re

produint l'edició de I650). - [2] Jacob Xalabin, - [3] La Filla de l'Emperador Contasti.-
[4] Frondino y Brisona. - [5J La Filla del Rey d'Hungria. - [61 Paris y Viana (reproduint
les portades d'antigues edicions). - [7J Somni de Francesch Alegre (insdit). -- [8] Rahonament
entre Francesch. Alegre y Sberanca (inédit), - [91 Pcnsament de Pere Joan Ferrer. - [IO] Des-
propriament d'Amor de Romeu Lull (inódit). - [II] Tracias sobre Scipio y Anibal. _ [I2] Lo
Fill del Senescal. •

[IV]. Historia de I'Esjorcat Cavaller Partinobles. [Barcelona, I9IO].
Ha sortit el text catalá, segons l'edició tarragonina de I588.
[V]. Les Obres d'En Bernat Metge. Barcelona, I9IO.
Primer fascicle ab el text de totes elles; les poétiques se publiquen senceres per primera vegada.
Publica aquesta Biblioteca el conegut bibliofil Sr. Miquel y Planas.

- OBRES DE RAMON LULL

[Vol. III]. Libre de Contem.placio en Deu, escrit a Mallorca & transladat d'arabic en romane;
vulgar devers l'any m.cc.lxxij, Transcripció directa ab facsírnils y variants dels més vells ma-
nuscrits, proerni, notes y glosari d'en t Mateu Obrador y Bennassar. Tom. II, Mallorca I909.
. [Vol. IV]. -Libre de Contemplació. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més ve11s

manuscrits, per M.[iquel] F.[erra). Tomo III. Mallorca, I9IO.
La mort de l'eminent lulista y anima de la nova edició Sr. Maten Obrador y Bennassar

rnentres aca:bava d'estamparse el segon volum del Libre de Contem.plació, hagué de retardar la
sortida del mateix. Afortunadament la Comissió editora ha trobat entre -Is papers del difunt
copió s material de textes inédits, alguns d'ells preparats ja pera l'imprenta, y 's propasa en
primer terrne seguir la publicació de l'obra ja cornencada; pera durho a terme ha associat a l'ern-
presa '1 conegut escriptor D. Miquel Ferrá, que ja havia ajudat en la seva tasca al Sr. Obrador,
y a cárrech del qual, ha anat la publicació del vol. III. L'obra segueix en les mateixes inmillo-
rables condicions tipoaráfiques y crítiques dels volums anteriorment aparescuts, El II vol. conté
els capítols 60 a 102, y el vol. III, els I03 a I68; un y altre ab facsímils policromats.

- HISTORIES D'ALTRE TEMPS

Vol, VII. La historia de [acob Xalabin, seguida de la Filla de l Emperador Contasté. Tes-
tes originals auténtich.s publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives pero R. Miquel y
Planas. Barcelona IVLCM.X. (xVI+95 pág.).

Vol. VIII. Tractat de Scipio y Anibal, seguit de la Destrucció de [erusalem, Textes autén-
tichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives per R. M,iquel y Planas. Bar-
celona M.CM.X. (XII+IOR pág.).

- Pronostich per l' any I533 compost per lo Reuerent Mestre Gaspar B. M olera e stampat a
Barcelona per Carles Amoros a xx de Febrer del dit any. Edició facsímil de l'exemplar per-
tanyent a Micer Francesch Carreras e Candi, Advocat e Conceller de Barcelona, feta a despe-
ses de Lluis Destany, Bibliófil, a la estampa dels germans Serra e d'en Russell, quan lo Co-
meta de Halley qui fou motiu d'aquest Pronóstich retorna al nostre cel astronómich a les
derreries del any I909. (6 fols. en gótich, portada al boix.)



ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALAN S : MCMIX-X

_ Flors O autoritats tretes de les Epistoles de Séneca a Lucil«. M anuscrit conseruai a la Biblio-
teca Provincial 0- universitaria de Saragossa, ara publicat per primera oegada, ab una nota preli-
minar per F[araudo]. Barcelona, 1910. (Vol. en 4. t pp. 62.) -La signatura d'aquest manuscrit
a la Biblioteca de Saragoca es: N. II22-n.0 147, 6 - 2. Es de lletra de últirns del sigle XIVe o
principis del XVe. Ademés d' aquesta indicació, el Sr. Faraud o en la nota preliminar parla
d'altres manuscrits catalans de Séneca, de les biblioteques de París, Londres y de la mateixa
Universitaria de Saragoca.

Aquest volum es un tiratge especial de 15 exemplars en paper del J apó, de' la revista
«Estudis Universitaris Catal ans».

- ALTRES PUBLICACIONS
La Revista «Biblioteca Clássica Catalana» que ha deixat de publicarse a ultims de 1910

ha publicat com folletó durant aquests any (1909-1910)' ademes de les Obres d' Auzias March,
com hern dit anteriorment, un volum de Historia de la literatura catalana antigua en que-s
reprodueixen l' A ssaig histórich sobre la literatura catalana antiga den Cambolin (trad. del íran-
ces) y les obres den Milá y Fontanals, Ressewy« histórica y crítica deis antichs poetes caialans
y Poetas catalanes del siglo XIV. Anteriorment s'hi havia comencat també la publicació d'un
aplech d'estudis critichs referents a Poetes Catalans de Valencia, que resta sospes després d'es-
tamparse l'Estudi histórich-critich sobre -ls poetes valencians dels segles XIII, X IV Y XV den
R. Ferrer y Vigné y Ausias March per J. M.' Quadrado, obres ja conegudes. Baranera: El
Clasicismo poético de Manuel de Cabanyes. Barcelona, 1909· Fase. de 66 pp.

REVISTES

Annales du Midi. Tolosa .. - A. TERRACHER: Notes sur «L'Arch-ani», dans les chansons de
geste sur Guillaume au Court-Nez (1910, pág. 5). Rebatent les opinions sustentades anterior-
ment per Jeanroy y Suchier, A. T. situa a Argentona l'Archant, el camp de batalla on peres-
qué Vivien segons les cancons de gesta franceses. .

_ Archivum Franciscanum Historicum. Quaracchi. - ATHANASIUS LOPEz: Descriptio Codi-
cum Franciscanorum Bibliothecae Riccardianae Floreniinae. (1909, pág. 123, 319, 480; 1910,
pág. 333, 551, 739). Hi ha les següents rúbriques in teressantes: Ramón Lull. De accuraiione la-
pidis, Compendium artis magicae (ms. n.v 390), Testamenium (ms. n ,v 669), Compendio de nu-
merum philosoPhorum (ms. n.v 691), Astrologia, De secretis medicinis (ms. n.O 803), Vademecum
Artis compendiose, Testamentum ultimum (ms, n.s 923), De mineralibus rebus e greco in latinum
translatio et de auro fixo (ms. n.s 932), Soliloquium philosoPhie majus, Liber locis mercuriorum,
Epistola accurtationis lapidis, De lapide phisico minerali liber, Ars intellectualis, anima artis
transmutatoria metallororum, De investigatione secreii occulti, De conseruaiione vitae, Elur;idatio
totius testrrmenti, Opus margaritorum, Compendium artis magicae (ms. n,v 942), De lapidis inves-
tigatione, Excerpia ex libris Raimuruii quae nimium utilia sunt (rns. n.s 984), Ars brevis, Ex-
planatio terminorum, Tabula generalis ad omnes scientias, Ars compendiosa- inveniendi oeritaiem,
Lectura compendiosa, Lectura super Artem demonsiraiiuam, Compendium artis demonstrativae,
Liber de A rticulis fidei, Declaratio contra 218 errores Philosophorum, Proverbia, Liber de confes-
sione (ms. n.s T001); J oan de Peratallada, Liber de consideratione quin te essentie omnium rerum
transmutabilium (rns. n.v 439); De lapide philosoPhorum Combendium, Commenium primum su-
per librum de quinta essentia (ms. n.s 923).

_ Bibliothéque de l' Ecole de Chartes. París. -- H. OMONT: Nouoelles acquisitions du déPar-
tement des manuscrits de la Bibiiothéque Nationale pendant les années 19°7-19°8 (1909, pág. 5)·
Entre -ls llatins (n.s 1940) hi ha un formulari d'aetes dels Reis d'Aragó Alfons UI y Pere IU;
es del sigle X rVe o XVe y prové del Colegi de J esuites d' Agen. - H. OMONT:Inoentaire de la Bi-
bliotheq1-te de Ferdinand le, d'Aragon royde Naples: 1481 (1909, pág. 456). Biblioteca de ver-
dader humanista formada per 266 volums llatins y grechs, bona part d'ells conservats en les
biblio teques de París, Viena, Londres, Valence, Rouen y Nápols, segons ve indicat tn les
notes.

-Boletín de la Real Academia de Buenas Letras. Barcelona. - 1. BONsoMs: Introducción á
la lectura de unos fragmentos de las traducciones catalanas de la «Fiam'metta» y del «Decamerone»
de Boccaccio (V, 28 Y 72). Conté a manera d' Apendix una molt completa noticia bibliográfica de
la literatura catalana, a partir del Diccionario d'en Torres Amat (1836). Se :n ha fet un tiratge .

lo


