
AMADI;L: J. SOBERANAS

aELS NOSTRES CLASSICS>>, <BIBLIOTECA RENAIXENCA>>
I <<BIBLIOTECA VERDAGUERIANA>>:

REALITZACIONS I PROJECTES

En morir el senyor Josep Maria de Casacuberta, el 25 de febrer de 1985,

s'acabava, obviament, 1'etapa mes important de !'Editorial Barcino, creada

per ell el 1924. Aquell any fou particularment fructifer perque, per exem-

ple, aparegue per primera vegada la < Revista de Catalunya>> i es fund(( la

Llibreria Catalonia, fets duts a terme malgrat les repressions contra Cata-

lunya per part de la Dictadura militar instaurada !'any abans, el setembre

de 1923. Repressions que foren un preludi de les que havien de venir,

encara mes cruentes, pocs anys despres de la caiguda de Primo de

Rivera.

Fruit dels seixanta anys de la vida de Casacuberta dedicats en cos i

anima a 1'edicio de tota mena de Ilibres catalans es el ric cataleg (<(el cataleg

es la novella de I'editor)), diu un illustre editor catala) que trobern, desglos-

sat per colleccions -mes de vint!-, a la bella monografia d'Albert Manent

Josep Marra de Casacuberta i !'Editorial Barcino, publicada per 1'Associaci6

d'Fditors en Llengua Cataiana el 1980 (ps. 49-115). Cal remarcar que, en

morir el creador de ]'editorial, s'havien publicat mes de set-centes obres i se

n'havien reimpreses (sense indicar-ho mai) moltes altres...

Despres del seu traspas, la Fundacio Jaume I -es a dir, els senyors Lluis

Carulla i Canals i la seva esposa, Maria Font i Bernaus, que en son els

patrons fundadors i vitalicis- va voler, com a responsable de ]a part
comercial i administrativa de Barcino des de 1972, que la nostra editorial

continues Pent, en la mesura del possible, el mateix servei cultural, i, a mes,

que es mantingues ((com una editorial de suplenciao, com assenyala Lluis

Bonada (((Serra d'Ora, num. 334, juliol-agost de 1987, p. 22). I n'encarrega

la direccio literaria d'algunes colleccions a qui signa aquestes ratlles.

S'encetava d'aquesta manera una nova etapa, anomenada per Agusti Fan-
celli com la del postcasacubertisme («Quadern>> d'<<El Pais)) de Barcelona, 7 de
desembre de 1986, p. 1). Que Deu faci que sigui tan util com ]'anterior.
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El nomenament del nou director es va fer el 14 d'abril de 1986. 1 les

colieccions confiades foren, i son: ((,"Is Nostres Classicsu, ((Biblioteca Renai-

xenCaa i «Biblioteca Verdaguerianaa. El nou director va creure que abans

de continuar calia introduir alguns retocs imprescindibles en aquelles

coFleccions. D'aixo, i de les realitzacions i dels projectes editorials, en vull

parlar aci, aprofitant una amable invitacio de la professora Lola Badia.

1. 4-,'Is Nostres Classics). Es una coHeccio inspirada per Pompeu Fabra,

segons confessa el mateix Casacuberta, perque servis de <<biblioteca de

divulgacio dels antics autors catalansa. Ja se sap que ]a divulgacio havia

estat l'aspecte mes desates en el nostre migrat panorama editorial fins al

1924, exceptuats, per exemple, els volumets de les Histories d'altres temps del

benemerit Ramon Miquel i Planas. A poc a poc, pero, pel rigor emprat en

1'edici6 dell texts, ((Els Nostres Classics>> es converti en una coHeccio

cientifica, gairebe per a especialistes.' (Ls inevitable, aci, en parlar dels

nostres classics i els especialistes, recordar alto que el professor Joaquim

Molas va escriure un dia a ((Serra d'On> -num. 115 (15 d'abril de 1969),

p. 261-: els nostres classics, deia, per al lector d'avui, (<no son sino unes

momies putrefactes dignes de la voracitat malsana dels especialistesu, i es

planyia que, en menysprear la major part de lectors aquells autors antics,

((totes les llirons concretes que podria [un hom] extreure'n, de Ilengua, de

continuetat de cultura o del que sigui, resten perdudes)>.)

Dories be, en aquesta nova etapa, despres de diversos assessoraments, i en

contra d'algun criteri, varem creure convenient d'ampliar el mare cronologic

primer. I, aixi, ara la coHeccio abasta des dcls origens de la nostra literatura

fins al 1800, darter any del segle xvlll, per tal de no restringir la coHeccio,

injustament , a 1'epoca medieval. EEls segles xvl, xvll i xviii catalans, no

tenen texts dignes d'incorporar-se a olds Nostres Classics»?

Pel que fa als classics del segle XIX, les edicions critiques seran incorpo-

rades a la (dBiblioteca Renaixenc a)>. Per a la gran figura de Verdaguer i per

al verdaguerisme, ('Editorial Barcino disposa tambe d'una coHeccio espe-

cial: la «Biblioteca Verdaguerianau, de prestigi ben guanyat. Dc totes dues,

en parlarem breument mes avail.

Quant a ((Els Nostres Classics)), cal dir que se' n mantenen les dues

series : la coHeccio A, olim formada per volums en dotze, fins al volum 100,

1. Ramon Aramon i Serra va fer una acurada historia d'aquestes etapes de la coHecci6 al
seu treball -que caldria reeditar!- Les edicions de textos catalans medievats ( Barcelona 1955), ps.
38-43.
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i ara, a partir del 101, en vuite; i la coHeccio B, formada per volums en

quart.

Fins avui, en aquesta nova etapa (deixant de banda la nostra interven-

cio en la correccio dell texts i la confeccio dels glossaris dels volums 124 i

125, volums que heretarem de ('equip anterior),2 han aparegut els seguents

volums de la coleccio A (tots contenen sempre primeres editions criti-

ques):

Vol. 126: Vigilant despertador, de Miquel Ferrando de la Carcel, text

mallorqui del segle xvn que confirma , segons el professor Albert Rossich

(((Serra d ' Ora, num. 363 , marry de 1990, p. 220), o la vitalitat de la nostra

literatura arreu dels Paisos Catalans als inicis del barroca. L'edicio critica es

a cura del professor Joan Mas i Vives , un excellent estudios , d'altra banda,

de la Renaixenca a Catalunya i a les Balears . El volum inaugura -ho torno

a repetir- la nova etapa de la coHeccio . Aparegue el 1988.

Vol. 127: Llibre de Porde de cavalleria de Ramon Llull , a cura d'Albert

Soler i l.lopart, que aviat hegira la seva tesi doctoral sobre el Llibre d'Amic e

Amat (edicio critica i estudi, sota la direccio de la doctora Badia ). A mes,

prepara per a la ((Nova Edicio de les Obres de Ramon Llull>> un nou

Blaquerna . El Llibre de Porde de cavalleria aparegue el 1988.

Vol. 128: Obra completa de Francesc Ferrer, mercader barceloni del segle

Xv, autor de Lo conhort, a cura del professor Jaume Auferil , que ara, amb el

mateix (( pols ferm de bon filoleg)> (Rossend Arques dixit), dedica els seus

2. Josep Perarnau, suposo que enganyat per ]'any d'aparicio, publica una injusta i calumniosa

rellexio a la iii de la seva recensio del tercer volum del Memorial del pecador remut , a cura de

mossen Manuel Balasch (.E'NC.)), A, num. 123), volum aparegut a mitjan 1986 -per cant, de

responsabilitat plena i total de 1'equip que ajudava el senyor Casacuberta, ja que, en vida seva,
s'imprimi, es corregi i potser encara es relliga aquell volum. ('l'ot aquest proces mai no es fa en

uns pots meson, si mes no a ('E(itorial Barcino...) 1.'esmentada recensio la trobareu a l'«Arxiu

do 'I'extos Catalans Anticsu, vol. 6 (1987), p. 364. Sobre la constant agressio de Perarnau als

altres investigadors, vegeu ara aquests dos treballs, hen documentats i plens de bona educacio:

Manuel Balasch (professor a la t'niversitat Autbnoma de Barcelona), Les critiques de Mn. Josep

Prrarnau a la meva edicio del manuscrit barceloni del MMemonal del pecador remub, de Felip de Mafia,

od aventiau (Publications de la Universitat Aut6noma de Barcelona, Bellaterra), 11/1 (1989),

ps. 161-171. 1 Fernando Dominguez Reboiras (membre del Raimundus-Lullus-Institut der

t'niversitat Freiburg), Sabre ediciones definitivas y otras inquisitions. Glosa a una recension de Josep

Perarnau, oEstudios I,ulianos. Revista de investigation Juliana y medievalistica publicada por la
\laioricensis Schola I.ullisticao (Palma de Mallorca), xxx, num. 83 (1990), ps. 201-209.

Oue en totes les epoques hi ha hagut de tot ho demostra el fet que al volum 97 de la
coHeccio ((Jas Nostres Classics)), que sorti el 1968, vaig haver de publicar mis de cinc pagines,

atapeides, d,Lsmenes al volum 1, un volum, el num. 31-32, aparegut el 1931! Crec que son

sohreres mes paraules.



582 Llengua & Literatura, 4. 1990-1991

ocis a preparar-nos I'obra completa d'Antoni de Vallmanya, notari i poeta

barceloni tambe del segle Xv.

Del seu Francesc Ferrer, ]'Albert Soler va dir a la <Revista de Catalunya»

(num. 44, setembre de 1990, p. 143) que era «una Pita en el camp dels

estudis dels poetes que correntment anomenem postmarquians, que han estat

poc editats i, per aixo, poc estudiats». El treball d'Auferil va obtenir el

premi Mila i Fontanals de l'Institut d'Estudis Catalans el 1988. Aparegue a

la coHeccio cEls Nostres Classics)) el 1989.

Vol. 129: Dels fets e dits del gran rey Alfonso, d'Antonio Beccadelli el

Panormita, traduccio del De dictis etfactis Alphonsi regis Aragonum feta per

Jordi de Centelles, canonge valencia del segle XV i poeta -la seva obra

lirica es publica en un annex. El text, conservat en manuscrit unit a la

Biblioteca de Catalunya, ha estat preparat criticament per la professora

Eulalia Duran. L'edicio, excepcionalment, per unes raons que es justifi-

quen, presenta el text de la versio catalana acarat amb ('original Ilati,

establert, aquest darrer, per la professora Mariangela Vilallonga. El

Ilibre es enriquit, a mes, amb un valuos apendix del senyor Joan Ruiz i

Calonja, sobre la biografia del Panormita i les seves relacions amb la cort

d'Alfons el Magnanim, es a dir, amb els humanistes de la cancelleria

reial, a Napols. El present volum ha merescut ja diversos judicis favora-

bles, corn el del professor Miquel Dolc: <<-Nos hallamos, en verdad -va

escriure a <<La Vanguardia> de Barcelona el 6 de juliol de 1990-, ante una

de estas publicaciones que honran la madurez cultural de un pueblo y requieren, para

su perfecta realization, la intervencidn de un equipo de especialistas>. El volurn

aparegue el 1990.

I vol. 130: Furs de Valencia, a cura de Germa Colon, professor a la

Universitat de Basilea, i d'Arcadi Garcia, advocat del CoHegi de Valencia.

Es el volum v d'aquesta magna edicio dels Furs, dificil de fer perque es

tracta d'un text molt extens i heterogeni. Recordern que els Furs son la

compilacio de les Ileis del nou regne de Valencia a partir de la Costuma que

va donar el rei Jaume I el 1261, i amb el recull de totes les ]leis que les torts

van promulgar per a Valencia amb sancio reial fins a Felip II. En el seu dia,

l'obra es cloura amb un estudi linguistic del savi i mestre Colon.

En aquest moment tenim a punt d'enllestir tipograficament una obra

inedita del ciutada honrat de Barcelona, del segle xv, Gabriel Turell, I'Arbre

d'honor, on I'autor de Recort (<<ENC>>, A, vol. 67) ofereix un manual sobre

I'exercici de la cavalleria, amb 1'exposici6 de I'heraldica i de la practica de les

armes. La professora Cecilia Burgaya n'ha estat la curadora. L'obra es
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iHustrada amb XXXI lamines en color, que reprodueixen els escuts heraldics

del manuscrit original, conservat a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.

Sera el volum 131. Igualment, es troba forca avancat el quart volum del

Memorial del pecador remut, del canonge barceloni Felip de Malla, del segle XV,

a cura de mossen Manuel Balasch, l'infatigable traductor per a la Fundacio

Bernat Metge i curador dell anteriors volums d'aquesta obra. Amb aquest

volum es comen^a a editar la segona part del Pecador remut, segons el

manuscrit, inedit, i unic, de I'arxiu capitular de la catedral de Valencia. Sera

el volum 132. Tambe es prepara una nova edicio de les Homilies d'Organya

precedides del fragment de la versio catalana del Llibre jutge, a cura dels

professors Maurice Molho i Manuel Mundo, amb estudis complementaris

dels doctors Jordi Bruguera, Armand Puig i Josep Moran.

Preparats o mes o menys enliestits per anar a ]a imprernta, tenim uns

quants titols mes, com per exemple I'Ecpill de la vida religiosa, d'autor

anonim, a cura del professor August Bover, o uns volums que potser

formaran una coHeccio a part, de prosa viva i espontania del barn de

Hallo. El primer d'aquests volums contindra la descripcio de les diverses

viles i ciutats de Catalunya que visita. El seguiran d'altres volums que ell

titula Miscellania de viatges ifestes majors, que tambe van formar part de la seva

experiencia. Ja n'he revisat els tres primers volums, i I'edicio, critica, es a

carrec de la professora Margarida Aritzeta.

Altres texts que es preparen per incorporar-se en aquesta mateixa coHec-

cio A son: Teatre nadalenc, a cura dels professors Guillermina Cenoz i Ferran

I luerta; Teatre assumpcionista, a cura dels professors Jesus-Francesc Massip i

Bonet i Amadeu-J. Soberanas; Teatre de la Passid, edicio dels texts continguts

en el manuscrit Llabres de la Biblioteca de Catalunya, del segle xVI, a cura

de la professora Maria Pena i Casals; l'obra completa de Pere March, segles

XIV-XV, a cura del professor Lluis Cabre i Olle; la Poesia de Jacme March,

segles XIV-XV, a cura del professor Josep Pujol i Gomez; el Recull d'eximplis e

miracles, gestes efaules e altres llegendes, ordenades per ABC, del segle XV, una summa

on pouaren molts dels nostres autors medievals, a cura de Josep-Antoni

Ysern Lagarda, ara lector a Cracovia; la Vida de cant Honorat, del segle XV, a

cura d'Ilonorat Resurreccion i Ros; I'obra poetica de Romeu Llull, una altra

aestrella menor del cel poetic postmarquia», segons Rossend Arques («Qua-

dern» d'<El Pais>> de Barcelona, 7 de juny de 1990, p. 10), a cura de Jacme

Turro i Torrent; l'obra literaria de Pere Serafi, del segle XVI, a cura del

professor Josep Romeu i Figueras; l'obra poetica del canonge Josep Blanch,

de 'T'arragona, del segle XVII, a cura del professor Albert Rossich; el Viatge a
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I'infern d'en Pere Porter, pages de Tordera, dels segles Xvi-Xvii, a cura del

jurista i historiador Josep Maria Pons i Guri, etc.

Voldria anunciar encara un projecte que en aquest moment va cristal-

litzant: la incorporacio de texts cientifics, que enriquiran encara mes la

coHeccio, sobretot en I'aspecte linguistic. Hom treballa, en aquests mo-

ments, en I'edicio critica de diversos tractats d'aquest tipus, com, per

exemple, el tractat de cirurgia de Guiu de Cauliac, a carrec d'Alvar

Martinez Vidal; un tractat de cosmetica i de ginecologia, dit Trotula, que

esdevingue molt popular a la seva epoca -nomes en Ilati se'n coneixen mes

de cent manuscrits. Montserrat Cabre i Pairet n'editara la traduccio feta a

finals del segle XIV per un enigmatic mestre Joan, adrecada a una infanta

d'Arago omolt agradanta. Jon Arrizabalaga Valbuena prepara el Regiment

p'leservatiu e curatiu de la pestilencia del metge valencia i catedratic universitari

Lluis Alcanyis, cremat viu al comencament del segle Xvi per la inquisicio,

acusat de judaizant. Seguiran la versio del Tractat de pestilencia de Valesco, de

Taranta, del segle XV, a cura dels professors Joan Veny i Clar i Teresa

Herrera; el Regiment de sanitat a faume II, d'Arnau de Vilanova, tenint en

compte el nou manuscrit catala i l'edicio critica del text Ilati, a cura d'Anna

Trias i '1'eixidor. Per a mes enlla, pensem incorporar la Cirurgia de 'I'eodoric

dei Borgognoni, traduida molt al comencament del segle XIV per Guillem

Correger, mallorqui.

Seguint un criteri compartit per tots els responsables de 1'editorial, a

partir d'ara els texts critics extensos s'editaran a la coHeccio B, en quart,

d'c<Els Nostres Classics>>, serie on hem publicat els Sermons de sant Vicent

Ferrer, el darter volum dels quals, el vi, a cura de la doctora Gret Schib, clue

ja havia editat els tres anteriors, meresque el premi Critica ((Serra d'On> 1989

de Catalanistica.' Ha estrenat aquesta nova etapa el Llibre dell fets del rei En

faume, en dos volums, a cura del professor Jordi Bruguera. El vol. I, num. 10

de la coHeccio, compren 1'estudi filologic i linguistic amb el vocabulari

integral: aquest es el segon despullament complet d'un text, despres del de

l'Espill, de Jaume Roig, editat per Ramon Miquel i Planas.' El vol. if conte el

text critic i un glossari. Ambdos han aparegut el 1991.

El seguira una edicio completa de la versio catalana del Decameron de

3. Aquesta cofleccio B canvia, doncs, d'esperit, perque, com se sap, fins ara s'hi havien

editat texts -de Francesc i?iximenis i de Vicent Ferrer- sense notes critiques.

4. Sobre aquest index m'ha escrit el professor Germa Colon: «Hi ha un punt len i'edici6
de la crbnica jaumina ] que em fa especialment felic i que vull agrair al director i a ]'editor, i es
el d'haver reunit en un index tots els mots del text. A casa nostra nomes posseiem un
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Boccaccio, la de Sant Cugat de 1429, conservada en manuscrit ionic a la

Biblioteca de Catalunya. L'establiment del text sera a carrec de Coia

Cabee. Cal recordar que el 1926 se n'inicia una edicio a ]a colleccio en

dotze, amb una introducco de Caries Riba, que no passa de la segona

jornada.

D'altres titols per a aquesta serie son: la Vida de Jesucrist de sor Isabel

de Villena, a cura del professor Albert Hauf, tan ocupat, ara, amb el

Tirant to Blanc! La Summa de collations de Joan de Galles, segons la

traduccio catalana del segle XIV, a cura de Lluis Ramon i Ferrer. Una

edicio critica -filologica i linguistica - del Tirant to Blanc de Joanot

Martorell, a cura del professor Joan Perera i Parramon . Hom hi treballa

des de fa uns quants anys, pero davant l'aparicio recent de tantes

edicions, esperarem un quant temps, un temps prudencial, abans de

treure-la a la Hum. La Cronica de Miquel Parets, un assaonador barceloni

del segle Xvn, imprescindible per a l'estudi de la Guerra dels Segadors a

Barcelona, a cura de Maria Rosa Margalef i Meier, amb un estudi

introductori del professor James S. Amelang. Etcetera.

GIs Nostres Classics» es ara un titol generic, on tenen cabuda texts

d'autors de primera categoria, pero tambe ((classics>> de segona. Es a dir, que

de classics, en el sentit rigoros i orsia, de model, no ho son ni ho seran tots,

ni ho eren tots abans: recordem els volums dedicats a bestiaris, a Iletres de

batalla, a drames hagiografics, a Ilibres d'hores i tants d'altres que foren

inclosos ja fa molts ant's a la coHeccio. Vull dir que ara «Els Nostres

Classics>> es una colleccio de texts que tenen, tambe, un valor linguistic. Si a

mes d'aquest valor, l'obra que publiquem es un classic amb totes les de la

]lei, encara millor. Encara millor per a la nostra coHeccio, que es, crec, un

exponent important de la nostra cuitura. Una colleccio, la del senyor Josep

Maria de Casacuberta, que, a mes, ha ajudat a universalitzar, a traves de les

universitats d'arreu del mon, els nostres texts i els nostres classics mes relle-

vants.

2. «Biblioteca Renaixenfaa. Ha estat revitalitzada. Creada el 1956, fins al

1964 n'havien aparegut tres volums: «Lo Verdader Catalm>. Primer organ

despullament compict de L'&pitl de Jaume Roig editat per Ramon Miquel i Planas. En 1976,

en un cotloqui de I'AILLC, vaig lamentar que la filologia catalana manques d'aquests

utilissims repertoris. Ara em felicito que, malgrat les reticencies conservadores que no deuen

haver mancat, hom hagi realitzat I'establiment de ]'index sencer, el qual els estudiosos sahran

ben aprofitar. ']'ant de bo I'exemple sigui continuat, en sortiriem guanyant torts (carta datada

el 21 d'abril de 1991).
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periodistic de la Renaixenfa (1843), de Josep Maria de Casacuberta (1956);
Contribucid a 1'epistolari de Miguel Costa i Llobera (1956) i Contribucid a l'epistolari
de Joan Alcover (1964), ambdos a cura de Miquel Gaya. Ara, en aquesta nova
etapa, Ia colleccio, a mes de canviar de format, vol acollir, ultra els estudis,
documents i texts sobre Ia Renaixenca, tots aquells altres treballs filologics
que estudun qualsevol aspecte important del segle Xix en general, exclos el
verdaguerisme. I, per descomptat, tambe acollira les editions critiques
d'autors d'aquell segle.

En aquesta nova etapa han aparegut els volums seguents:
Vol. 4: Index de <'Lo Gay Saber» (Barcelona, 1868-1869, 1878-1883), a cura

de la malaguanyada Maria Carme Ribe i Ferre, traspassada fa poc, de ]a
qual el senyor Casacuberta publica el 1983 una monografia sobre ((La
Revista» (1915-1936). La seva estructura. El sea contingut (((Publicacions de "La
Revista"a, segona serie, num. 43). L'Index de ((Lo Gay Saber» aparegue el
1988.

Vol. 5: Indexs de la revista «L'Avenf» , a cura de Maria Capdevila i Maria
Carme Ilia, amb un proleg del professor Joaquim Molas. Aparegue el
1990.

Vol. 6: Poesies completes de Tomas Aguilo i Forteza (1812-1884), edicio
critica a cura del professor Joan Mas i Vives. Hom ja ha assenyalat que
Tomas Aguilo es el primer que escriu poesia romantica en catala a Mallor-
ca. En aquest moment es en premsa, a punt d'apareixer.

Seguiran altres titols. Potser el mes important que cal anunciar ara i aci
es un estudi i un buidat de la revista <<La Renaixenca» (1871-1880), una
eina cabdal per als estudiosos de la nostra Renaixenca, a cura de Carola
Duran i Tort.

3. <Biblioteca Verdagueriana. Per al verdaguerisme, l'Editorial Barcino
compta, com he dit mes amunt, amb una colleccio especial: la <<Biblioteca
Verdaguerianan. Hem comencat per reimprimir gairebe tots els primers
titols, exhauridissims des de fa temps, com Els darrers dies de Ia vida dejacint
Verdaguer, de Josep Perena (num. 3 de Ia colleccio. Ia. ed., 1955; reimpres
el 1987); Ramon Llull en l'obra de Jacint Verdaguer, de Rosalia Guilleumas
(num. 2. I a. ed., 1953; reimpres el 1988 amb l'addicio de 1'assaig Deu anys de
publications verdaguerianes (1945-1954) de la mateixa aurora, aparegut a «Estu-
dis Romanicsu, vol. Iv [1953-1954], ps. 251-287); Escrits inedits de Jacint
Verdaguer, volum I, a cura de Josep M. de Casacuberta (num. 4. Ia. ed.,
1958; reimpres el 1989); Epistolari de Jacint Verdaguer, volum I, a cura de



Crrnica 587

Josep M. de Casacuberta (num. 5. Ia. ed., 1959; reimpres el 1989); i Mossin
Cinto a la Gleva, de Joan Torrent i Fabregas (num. 6. 1a. ed., 1965; reimpres,
amb esmenes i addicions, el 1989).

A mes, hem editat I'Epistolari dejacint Verdaguer, vol. X, a cura de J. M.
de Casacuberta i Joan Torrent i Fabregas (num. 17. Aparegue el 1987).

En aquest moment tenim a Ia impremta els dos primers volums de
('edicio critica de I'obra verdagueriana Excursions i viatges, a cura del profes-
sor Narcis Garolera. El primer compren un extens estudi introductori; el
segon, 1'edici6 critica del text. Completara l'obra un volum amb nombrosos
texts inedits relacionats amb els viatges de Jacint Verdaguer. Com a
novetat, hem de posar en relleu que, a partir d'aquesta edicio, les obres de
Verdaguer que es presentin criticament seguiran les mateixes normes de
transcripcio que seguim en <Els Nostres Classics)).

En preparacio es troba el volum Xi de I'Epistolari, amb les cartes que
van de mitjan 1899 fins a Ia mort de Verdaguer. Seguira un extens apendix
amb les noves cartes que han aparegut despres de ('edicio del recull. Aquest
apendix, en diversos volums, anira a carrec del senyor Torrent i Fabregas i
de Ia professora Cecilia Burgaya. Un index onomastic cloura l'edicio
d'aquest magne epistolari, el mes important del segle xiX catala.

Tambe hi ha enllestida ('edicio critica de les Rondalles verdaguerianes,
amb material inedit, a cura del professor Andreu Bosch i Rodoreda. I
('edicio, amb sengles estudis introductoris de mossen Josep Junyent, de les
Ilibretes verdaguerianes de Visions i Exorcismes. Es prepara, encara, l'edicio
critica d'E_n dejinsa propia, a cura de l'historiador Manuel Rovira, i d'altres
obres que, pel rigor amb que s'hi treballa, enriquiran una de les coHeccions
mes importants de ('Editorial Barcino, juntament amb ((Els Nostres Clas-
sics.

No caldria dir que tots els lectors de Ia present revista ((Llengua &
l.iteratura)) son convidats a col•laborar en alguna de les colleccions que hem
intentat de presentar en aquest report.

AMADEU J. SOBERANAS

Conservador de Ia Biblioteca de Catalunya


