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reflexionat degudament sobre elles. Urgeix, doncs, confiar als acadèmics la tasca de descriure i analit-
zar la realitat sociolingüística de la regió i dissenyar, a continuació, una estratègia profitosa, ajustada i, 
vista l’anàlisi del resultats de les inversions fins ara efectuades, també econòmicament sostenible per a 
la seva promoció futura.

Ernest Marcos Hierro
Universitat de Barcelona

Rubio, Josep E. / Ysern, Josep A. (eds.) (2008): «Tot lliga». Petit homenatge a un gran mestre. 
Homenatge al professor Albert Hauf. València: Denes, 215 p.

 En la nostra societat, disposada a honorar personatges dubtosament honorables fins a l’extrem de 
concedir-los títols i beneficis diversos de les més curioses maneres, sembla que no hi ha temps ni lloc 
per a premiar públicament l’esforç de tota una vida dedicada a l’estudi i a la docència, siga aquesta vida 
de persona afecta o desafecta a les idees predominants. Per això mateix, ha de ser molt ben rebut aquest 
homenatge dedicat precisament a un d’aquells homenots, el professor Albert Hauf, que ens han fet es-
timar les nostres lletres medievals, però que ha tingut la mala sort de viure en un temps i en un lloc 
probablement equivocats, quan la literatura antiga es considera innecessària, inútil, passatemps de gent 
estranya. No és debades, doncs, que, en les primeres línies de la presentació d’aquest homenatge, Rubio 
i Ysern (o viceversa) hi facen una autèntica defensa dels estudis medievals, vergonyosament menystin-
guts en aquests moments, i vulguen defensar la idoneïtat i conveniència de les pàgines que presenten tot 
fent servir l’enunciació d’una divisio thematis sermonària per exposar-ne els motius: «Primer, dels 
enemics mortificació; segon, dels amics satisfacció i consolació; tercer, de l’avenir preparació» (p. 10). 
Em sembla que aquest volum acompleix aquests tres objectius amb escreix, inclosa la potser poc cari-
tativa –però ben humana– mortificació dels enemics. L’homenatge al professor Hauf té el mèrit afegit 
de servir d’esperó a les noves generacions de medievalistes, per incitar-los a seguir el camí marcat pel 
mestre, malgrat els obstacles i les incomprensions. Els editors ho expliciten clarament: «darrere aquest 
homenatge hi ha una plena declaració de confiança: la confiança que el camí dut a terme fins ací és bo, 
efectiu i lloable, si mirem els objectius perseguits i, sobretot, els aconseguits. És un camí, sens dubte, 
personal, però també col·lectiu» (p. 11).
 I parlant de col·lectivitat, però en un altre terreny, i fent una breu mirada al passat, hom no pot ni ha 
d’oblidar el que succeïa a la València dels anys vuitanta (i dels noranta i del segle vint-i-u) i com l’arri-
bada d’Albert Hauf, un professor illenc que ensenyava a Cardiff, va representar un impuls decisiu als 
estudis medievals i una referència sàvia contra la barbàrie política i la ignorància interessada. En aquest 
sentit, s’ha de destacar l’actitud cívica de Hauf, com indica oportunament alguna veu que l’homenatja, 
malgrat les disconformitats amb decisions puntuals i amb eleccions no del tot compartides. El camí 
personal de Hauf té, doncs, bastant de col·lectiu. No és debades que els editors reconeguen que «aquí no 
hi són tots els que són», perquè, a més dels que per una raó o una altra no hem pogut afegir-nos-hi, la 
nòmina es podria incrementar amb persones de molts camps i de moltes sensibilitats. No es tracta d’un 
retret, ans tot el contrari, el desig que les pàgines augmenten en el futur i que l’homenatge s’amplie.
 El conjunt de les pàgines que tinc el gust de ressenyar és «potser una mica estrany, dispers», com 
ja diuen els editors. Certament sí, però té un efecte molt positiu, perquè ens hi mostra alhora la vessant 
acadèmica, personal i científica de l’homenatjat, i per això una visió d’allò fet, allò dit i allò escrit per 
Albert Hauf. M’explique: hi ha una part d’articles dedicats a Hauf professor universitari, director de 
tesis, savi interlocutor, redactats per deixebles com J. A. Aguilar («‘Molts i pujaran’...», p. 31-35) i S. 
Santamaria («Albert Hauf, director de tesis doctorals», p. 43-51) o per lectors/oients com Rafa Gomar 
(«‘Hauf!’ –vaig dir jo. Homenatge a un homenot que quan era petit perdia l’oremus», p. 53-57).
 Un altre conjunt d’articles parla dels diferents camps de recerca en què ha treballat Hauf realitzats 
per experts en cadascun dels temes, redactats amb pulcritud i rigor però sense defugir quan cal l’evoca-
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ció personal i els records amicals. En més d’una ocasió allò que s’escriu a propòsit de les aportacions 
del Dr. Hauf serveix també com a aproximació a un estat de la qüestió de molts capítols de la història de 
la literatura catalana medieval, fins i tot avançant les conclusions de recerques encara en premsa (pense, 
per exemple, en la contribució de Xavier Renedo «Albert Hauf, lector i editor d’Eiximenis», p. 105-
124). Obre el bloc Marie-Claire Zimmermann amb Ausiàs March («Lectures ausiasmarquianes d’Albert 
G. Hauf: una recerca magistral», p. 17-29), tot recordant-nos primer el paper de l’homenatjat en l’orga-
nització i en l’edició de conferències al voltant de la figura del poeta, sobretot d’aquelles Lectures 
d’Ausiàs March patrocinades per la Fundació Bancaixa. Zimmermann centra després el seu interès en 
els comentaris de Hauf al poema XXXVII, on «es proposa d’insistir en l’aliança i la combinació entre 
els tòpics trobadorescos i alguns elements de la filosofia estoica» concretada en les Tusculanes cicero-
nianes. Lluís Ramón i Ferrer ens apropa a un dels eixos fonamentals i més internacionalment coneguts 
de la investigació haufiana, és a dir la literatura espiritual, Eiximenis i sor Isabel de Villena («El profes-
sor Hauf i la literatura espiritual», p. 37-42). Josep Enric Rubio dedica la seua intervenció a parlar de les 
pàgines lul·lianes de Hauf, al seu interès per reivindicar-ne la importància i per remarcar l’especial ha-
bilitat de Llull a l’hora de redimensionar materials diversos amb la voluntat de destinar-los a un objectiu 
ben personal («Ramon Llull, o l’estímul intel·lectual i pedagògic», p. 59-64). Josep A. Ysern, per la seua 
banda, en «Albert Hauf, predicador» (p. 65-77) analitza els treballs que l’homenatjat ha dedicat a la 
predicació oral (Vicent Ferrer) i a l’escrita (Eiximenis), a la teoria de les Artes praedicandi (el d’Alprão 
concretament), a la funció instructiva de les imatges i a la importància d’altres elements formalment 
extraliteraris per a avaluar correctament la literatura medieval. No menys importants que les pàgines 
dedicades a l’espiritualitat són les que Hauf ha aportat al Tirant lo Blanc, tant l’edició com els treballs 
monogràfics, tots ells de referència ineludible en qualsevol estudi dedicat a l’obra de Martorell. A aquest 
àmbit dedica V. J. Escartí la seua contribució («Albert Hauf i el Tirant», p.125-137), tot rememorant la 
«intrahistòria» –accidentada per problemes informàtics– de l’edició de 1990 i de la de 2005, de l’edito-
rial Tirant lo Blanch, excel·lent i ben coneguda entre els tirantians, amb anotacions curosíssimes de Hauf 
i amb el mèrit inqüestionable de presentar tot el material erudit a disposició del lector.
 Dos treballs incideixen en el tema de l’humor, la burla i la paròdia. Júlia Butinyà («L’home que 
plora quan riu», p. 79-89) hi fa servir explícitament un llibret de Hauf (L’home que riu: entorn a la 
paròdia medieval, Manacor 2000) per parlar-ne, i com a base i pretext per redactar uns breus excursus 
sobre el tema dedicats a Lo somni de Metge (humor selecte i «interactiu») i al Libre de les bèsties de 
Ramon Llull (que «té una lectura com a sàtira, orientada a censurar uns cristians desencarrerats, sota 
una crítica que es repenja en l’humor i l’enginy», p. 89). Isabel de Riquer («Monjos que riuen», p. 91-
104) comença parlant de la «monacofòbia» medieval, ben visible en els carmina satirica in monachos, 
i de les crítiques als clergues dels sirventesos de Guillem de Berguedà o de Peire Cardenal, per entrar 
directament en els comentaris a la divertida cançó-dansa occitana de Sant Joan de les Abadesses, «una 
sàtira de l’obediència i de la castedat de la vida monàstica» comparable en més d’un aspecte a les «car-
mina satírica dels goliards»
 Tanquen l’apartat de contribucions dos articles de caire lingüístic amb títols molt descriptius. El 
primer, d’Abelard Saragossà, «La llengua d’Albert Hauf: de la naturalitat i la vivor a l’eficàcia» (p. 
139-182), parteix d’una reflexió sobre la importància decisiva de la sintaxi a l’hora de configurar «la 
personalitat d’una llengua culta» per tal d’estudiar a continuació la llengua –la sintaxi– dels escrits de 
Hauf. De fet, la seua llengua reflecteix perfectament la personalitat i les voluntats de qui la fa servir; 
una llengua que busca la complicitat del lector i l’eficàcia del missatge, per molt complex que siga: 
«s’identifica amb la seua societat i, per tant, amb la llengua parlada. Per això el seu model lingüístic no 
és gens sofisticat ni preciosista ni inútilment detallista» (p. 178). Un altre aspecte des de terrenys lin-
güístics és el de l’anotació d’edicions crítiques, terreny en què ha excel·lit Albert Hauf. Emili Casano va, 
en aquesta ocasió, s’aproxima a l’anàlisi de les notes lingüístiques a la ja citada edició del Tirant lo 
Blanc, per tal de comprovar que la major part d’elles són equivalències de sentit entre el mot medieval 
i l’actual o algun tipus d’aclariment al text; Casanova en dóna exemples de tot tipus, sense voluntat 
d’esgotar el repertori. Hi comprovem fefaentment la precisió, la claredat i l’exhaustivitat de l’anotació 
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de Hauf i també que «ha aconseguit una koiné o estàndard perfectes que aglutina les tres variants de la 
nostra llengua» (p. 201).
 Clou el volum una aproximació a la producció acadèmica més rellevant del professor Hauf dividi-
da per temes: historiografia, espiritualitat, Eiximenis, Canals, Ferrer, sor Isabel, l’Spill, March, Tirant i 
Curial, etc. De la lectura de tot plegat, hom arriba a tres conclusions clares: el magisteri i l’amistat que 
ha sabut guanyar-se Albert Hauf de companys i de deixebles durant anys i anys; la quantitat, qualitat i 
exhaustivitat dels seus treballs; i la seua dedicació acadèmica.

Tomàs Martínez Romero
Universitat Jaume I

Institut d’Estudis Catalans

Segarra, Maria-Isabel (2007): Endimió retornat. Estudi sobre Benet garret, «Il Cariteo». Barce-
lona: Omicron, 181 p. (sèrie assaig marbre).

 El poeta Benet Garret, dit il Cariteo, representa un cas ben singular en la història de la literatura: 
nascut i educat a Catalunya, visqué molt de temps a Itàlia, on va escriure en volgare el seu cançoner, 
intitulat Endimione. En conseqüència, encara que la seva obra ha suscitat molt d’interès a Itàlia, on 
l’autor és un i altre cop esmentat en els manuals d’història de la literatura italiana al costat de Jacopo 
Sannazaro i Giovan Francesco Caracciolo com a un dels tres humanistes napolitans més importants de 
la fi del Quatre-cents, no podem dir el mateix de Catalunya, on encara se’l coneix poc, malgrat que en 
les seves composicions poètiques dedica molt d’espai a rememorar la seva Barcelona nadiua i vol ser-
ne recordat com el cantor.
 Amb aquest volum, doncs, Maria-Isabel Segarra es proposa, reprenent el que ella mateixa afirma 
a la introducció, l’objectiu de «desvetllar, despertar, com el pastor enamorat de la Lluna, adormit a 
Latmos, l’interès pel coneixement del nostre poeta entre el públic de cultura catalana», per tal de retor-
nar –tot parafrasejant el títol– Cariteo/Endimió a Catalunya.
 Però la tasca que la professora de Barcelona ha dut a bon port no és tan sols una simple presentació 
de l’obra de Benet Garret per a ús i consum del lector de llengua catalana, sinó el resultat de gairebé 
vint anys d’estudi dedicats al poeta, que l’han convertida de dret en una de les seves millors coneixedo-
res a tot Europa.
 L’autora, que parteix d’antics materials inèdits, d’altres ja editats en diverses revistes científiques 
i de noves aportacions, confegeix un assaig monogràfic dividit en onze capítols que es poden repartir 
en tres grans blocs: el primer, de caràcter purament introductori (els capítols intitulats «Benet Garret, ‘Il 
Cariteo’», «L’Endimione» i «Manuscrits i Edicions»); el segon, dedicat a l’anàlisi d’alguns aspectes de 
l’obra de Cariteo fins ara no considerats, però que en completen el coneixement (els capítols «Política 
i poesia», «Habitants del cançoner», «Qui, i no Lluna, escolta el poeta», «Un testament poètic», «Ho-
raci a l’Endimione», «Un viatge vers el desencís», «Una mirada filosòfica» i «Cariteo i Gutierre de 
Cetina»); i, finalment, un tercer bloc que conté una bella antologia poètica de quinze sonets del poeta, 
seleccionats, traduïts al català i comentats per l’autora i pel poeta i editor Israel Clarà.
 Com ja hem dit, Benet Garret va néixer a Barcelona, tot i que la presència d’alguns membres de la 
família Garret ja és documentada a la fi del segle xv sobretot a Tortosa. Probablement pertanyia a una 
família de la burgesia ciutadana, la qual cosa li va permetre rebre una bona formació literària durant els 
anys barcelonins; cap al 1468 es traslladà a Nàpols, on va passar a formar part de l’administració de la 
cort del rei Ferrante I. El 1495, arran de l’entrada de l’exèrcit francès de Carles VIII a la ciutat de Nà-
pols, seguí a l’exili el jove rei Ferrante II, que el va nomenar secretari d’Estat en lloc de Giovanni 
Pontano. Durant aquest període, la cort reial va residir a les illes de Procida, Ischia, Sicília i a la Calà-
bria, fins que aconseguí retornar triomfalment el 7 de juliol del mateix any a la ciutat de Nàpols. Entre 
1501 i 1503, a causa de la segona invasió francesa del reialme de Nàpols, Cariteo es va retirar a Roma. 
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