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Dues petites observacions ens permetrem de fer a la meritfssima anotacio
del P. Batllori. El passatge de la pag. 13711 (Deu lavores trametra als chris-
tians pastor e vicari seu...s no creiem que es refereixi a l'eleccio de Climent V,
car es redactat en futur ; mes aviat s'ha de referir al papa sant, que segons les
profecies de Gioachino de Fiore havia de restaurar en el men la vida evangelica.
Quant al sentit de la pag. ,x5917, hem de fer avinent que es del tot clar. Arnau
diu que als infants nomes se'ls ha d'ensenyar a amar Jesucrist. Aquests infants
sun comparats a una capsa. Mentre sigui nova, si s'omple nomes de llico
celestial, despres a penes si es podra currompre amb licor corporal 0 terrenal.
i'otser on diu lice estaria millor el mot licor, com en la ratlla segiient, per un
efecte de simettia de la frase, pero la manca de manuscrits no permet de fer
inodificacions si no en casos que siguin absolutament indispensables.

Pcre 130111GAS

Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, III de Catalogue, dit is Cerennonieux
ou adel Punyaletu. Editce par AMI Dft PAGks. Toulouse, E. Privat - Paris,
II. Didier, 1942. (6)+LxxIV+472 Pans., i facs. (aBibliotheque Meridionaleu,
2 serie, tone XXXI.)

Singular destf el d'aquest llibrc que, encunanat per 1'IEC, per a la sex-a
eollcecio do aCroniques Catalanesu, als Srs. Amadeu Pages i Ramon d'Alus-
MIoner ja fa una vintena d'anvs, ha hagut de veure la llun a Franca en 1941-42,
en eircunstancies exccpcionals per a aqucst pals i per al nostre, despres do
sofrir nosaltres una guerra civil, trobant-se Franca en guerra i sota una ocupacio
estrangera, i havent niort Alos-Moner sense haver pogut contribuir a 1'edici6
que ara ens ocupa rues que en una proporcio molt inferior a la que inicialment
havia estat prevista.

I inalgrat tot, aquest Ilibre ha d'esser benvingut per a nosaltres : uua de
les aquatre perlesu de la nostra literatura medieval ha estat publicada per
primer cop en edicio critica i despres de mes de mig se-le de no haver estat
ubjecte de cap altra edicio. Com yes sabut, la cronica del Cerinconi6s va
isser impresa per primera vegada dins de les Chrdniques de Espanya de
Pere Miquel Carbonell en 1546.47, i, despres d'aquesta edicio i prenent-la
per base, hom I'havia publicada dues altres vegades, en 185o i en 1885.
Pero la comparacio de les edicions amb els diversos manuscrits que es conser-
vaven de la cronica revelava que el text d'aquelles era molt defectuos i que
calia establir-lo crfticament despres d'un estudi aprofundit d'aquests. Aquest
estudi havia estat iniciat amb fruit pel Sr. Pages ja en 1889, i per aixO era
natural que fos ell l'encarregat de dur a terme 1'establiment del text de la nova
edicio. Les seves primeres investigacions, confirmadcs suara per altres treballs
mes recents, revelaven 1'existencia de dues redaccions diferents de la cronica
de Pere III : una d'escrita en el periode 1375-83 i una altra que anipliava i
retocava la primera i que hauria estat feta en 1385. Aquesta segoria redaccio
cs la que havia estat utilitzada en les tres edicions citades. El text que ara
ens dona el Sr. Pages presenta totes dues redaccions i mitjancant tins senzills
recursos tipografics ens permet una detallada comparacio entre ambdues, en
forma que, si resulta potser engavanyadora per al lector corrent, es molt avan-
tatjosa per a 1'estudi6s, sobretot perque posa de manifest molt clarament el
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criteri general i adhuc molt sovint les motivations concretes que van donar
lloc al pas de la primera a la segona de les redactions.

L'establiment del text ha estat fet pel Sr. Pages principalment a base
del manuscrit A (conservat a l'Academia de la Historia de Madrid ) per a la
primera redacci6 i del C ( conservat a la Biblioteca Universitaria de Valencia)
per a la segona , cosa perfectament logica, donades les caracteristiques dell
manuscrits disponibles avui ; pero en relaci6 amb C exposa una hipotesi que
no ens sembla acceptable i que pot haver influit perjudicialment ell la resoluci6
d'alguns problemes critics en passatges concrets . El Sr . Pages creu que el
(lit manuscrit , que conto molts d'altres textos, principalment historiografics,
ultra la cronica del Cerimoni6s , fou .cxeeutat , entre 1497 i 1515, sota les ordres
de Pere Miquel Carbonell i posat per ell a l'Arxiu Reial de Barcelonas i que,
quart a la cronica de Pere III, representava una copia en net del text reial
aulb totes Ics corrections , addicions i anotacions que Carbonell hi havia incor-
porat per a la seva publicaci6 dins de les seves Chrbniques de Espanya. Per
a fer acceptable la seva hipotesi , el Sr. Pages es veu obligat a avancar taut
corn pot la data del nianuscrit i en tal sentit argumenta sobretot a base de la
presencia , al final de cada quadern del codex, de reclams a pen de plana con-
tenint els printers mots del quadern segiient. El Sr. Pages diu que eaquests
reclanls, destinats a guiar el treball del relligador , son bastant rars abans de
la impremta • i afegeix que no els ha trobats mai , calmenys aplicats d'una
rranera tan sistematica , ell els manuscrits catalans anteriors al segle xvc,.

Hem de dir que no podem creure que la data del manuscrit C sigui tau
tardana. En primer lloc , el seu tipus de lletra sembla esser de ple segle x%,
mos que no pas de finals d'aquesta centuria o de principis de la segiient. En
segos Iloc, no Cs cert que els reclams de fi de quadern no apareguin aplicats
sistematicanient en manuscrits catalans fins al segle xvi, puix que en trobem
no cscassos exentples alinenys des de mitjan segle xiv. En tercer lloc , cal dir
quo cap dell textos historiografics continguts en el codex no sembla Csser redactat
en epoca posterior als primers anys del regnat d'Alfons el Magn;hint. I ell
quart lloc, hem de manifestar que, coneguts els habits i manies de Carbonell,
scnsbla inversemblant que un codex hagues estat a mans seves sense resultar
nmarcat antb abundoses inostres de la seva bella .i inconfusible calligrafia quo
no sembla apareixer enlloc en C.

Per altra part , la nostra dataci6 mes reculada del manuscrit de que parlem
ens porta natnralment a rebutjar l'atribucio que el mateix .Sr. Pages fa a
Carbonell de l'anomenat Apelldix de ]a cronica i de l'elogi de Pere III quo
el segueix , aixi com l'atrihncio a fra Gaubert Fabrici de Vagad del passatge,
in(luMablement interpolat , relatiu als astrolegs napolitans que assisteixen a
la coronacio del Cerimoni6s.

s llastima one el Sr. FagCs en establir ci seu text no hagi tingut coneixc-
ment del resurn de la cronica de Pere 111 contingut en ]a Cranica universal
de 1425 que ens d6na el manuscrit 82 de la Biblioteca Universitaria de Barce-
lona. Aquest resum Cs prou extens per a permetre de deduir clarament quo
fou fet sobre In redaccio segona, i la seva coneixenga hauria permes la correc-
cio i el millorament del text del Sr. Pages en mes d'un punt . Aarament, a
la fi del resum sembla endevinar -se la presencia de 1'A pPndix que hauria estat
redacta t, dories , despres de 1365 i abans de 1425.

Quant a la transcripci6 del text , Cs en general bona, pero cal assenyalar-hi
algunes deficiCncies . Per exemple , no hi son rars els casos tie mots coin
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assuaujam o agreujats, transcrits erradament assuaviam i a,revlats ; la regu-
laritzacio de j i i es forca defectuosa i sovint trobem formes com guerreiar,
,,dares, haiats, dciam, assetiar, assaiar, deius, en comptes de leg corresponents
amb j ; la separacio de mots no senrpre es correcta, i hi ha, per exemple, fre-
quents casos cone pcrque, pusque, lesquals, mi, si, laguid•s, pogud-s, en coniptes
de per que, pus que, les quals, vi'i, s'i, laguids, pogues ; leg particules pronomi-
ualo-adverbials en posicio postverbal apareixen sovint sense el guici que leg
ha de relligar al verb o a d'altres particules de la inateixa Mena ; I'accentuacio
es anarquica, puix que, aaldament sembla quc horn hagi volgut seguir el criteri
d'accentuar nom°s (i sense distingir la qualitat de les vocals t(')niques) els
snots aguts acabats en vocal, o en vocal scguida de s, ens trobern amb molts
mots d'aquests que apareixen sense accent grafic, corn, per exemple, sera, fara,
merce, haura, jurdra, plaura, espa, Cornella, Alio, Perri, Cardo, Berida, Lama,
Organya, i per altra part es presenten erradament accentuats mots con Blasc6,
Blasques, inisatge, barn i justicid, que son plans, llevat del darrer, que es
esdruixol.

1VIes d'un cop un mot apareix inintelligible o equivocat, ja sigui per mala
lectura del manuscrit, ja sigui per no haver-hi fet l'oportuna correcci6, ja
per haver-lo corregit innecessariament. Aixi, en el prolog, § 4, r. 37, apareix
un loch que no es altre que el biblic Loth ; en el capitol primer, § 44, r. 2,
Sancha Velasco es presentada corn a avia de la reina Elionor, madrastra de
Pere III, quan es ben segur que el manuscrit original deia ama ; en el inateix
capitol, § 50, r. 7, i § 51, rr. 4 i 6, Llop de Concut o Concud (Concud es una
poblacio situada a poca distancia al nord-oest de Terol) es anomenat de Confuy
o de Conyut, a despit de la forma Concut que prosenta correctanient el manus-
crit A ; en el capitol segon, § 37, r. ii6, hom ha donat la forma corregida
pesavem en comptes de la forma presawenr que donen correctament els manus-
crits A B i C ; en el tercer capitol, § 8, r. 3, 1'Arta, o Epir, apareix escrit L':1 rca ;
en el quart capitol, § 12, r. 69, trobem el toponim Carboc, en comptes de c'Arboc
(= 1'Arb6s) ; en fi, en diversos indrets hi ha confusions cntre la primera i la
tercera persona del plural d'alguns temps verbals, tals corn un hirien per
hiriem del capitol segon, § i, r. 2, i un forem per foren del tercer capitol, § 66,
T. 15.

L'anotacio es justa, i especialnient abundosa per als capitols tercer i sise,
dedicats respectivament a leg guerres contra Jaume III de Mallorca i contra
Pere el Cruel de Castella. Les notes degudes a Ramon d'Alos-Mover son de
gran interes, peril dissortadament no agafen gaire mes enlla de initjan capitol
primer. A assenyalar que en una nota corresponent al capitol sisc, § iS, r. 15,
sembla que el Sr. Pages ha sofert una confusio en indicar que Acifall era un
nom de lloc, quan en realitat era una nota marginal del copista, equivalent a
taci manca >,, que volia significar que el none d'un floc (que era probablement
el de Perpinyafi( havia estat deixat en blanc pel seu model.'

A desgrat de petites tares corn leg que deixem assenyalades, perfectament
explicables per leg diffcils condicions en que ha hagut de treballar el Sr. Pages,
hem d'agrair a aquest i a la benemerita •Bibliotheque My ridionale s que ens
hagin donat una nova edicio d'una de leg obres de m€s relleu de la nostra

i. El mateix Sr. Pages -a traves d'una lletra adresada al Prof. Aranion i
Serra - ha tingut Ia gentilesa de cridar -nos I'atenci6 sobre aquesta involuntaria er-
rada esmunyida en la seva edicib.
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literatura medieval, edicio que millora molt les seves antecessores i que resul-
tara de gran utilitat per a les que puguin seguir-la en l'esdevenidor. Es un
merit mes que el Sr. Amadeu Pages, antic i docte conreador del camp de la
nostra historia literaria, ha contret als nostres ulls, i un nou titol, i no pas
el m66 petit, pel qual s'ha fet creditor de la nostra reconeixensa.

\I. COLL i ALENTORN

Tractats de cavalleria . ( Guillem dc Varoich. - Dc batalla. - PERE III : Tractat

de cavalleria . - PERE JOAN FERR$R : Sumari de batalla a ultranca . - PoN4

D9 M1MENAGUERRA : Lo cavalier .) A cura de PERE BOHIGAS. Barcelona, Edi-
torial Barcino , 1947. 216 pags. (ENC., A, LVII).

Els llibres didactics encaminats. a donar direccio ideal i norma juridica a la
cavalleria foren relativament abundosos en la literatura catalana medieval, a par-
tir del venerable Orde de Cavalleria de Ramon Mull. Aquest llibre i altres del
mateix genere seran publicats, en volums a part, a la benemerita colleccio que
ara ha fet un nou servei a les lletres catalanes, posant sots la cura competent
del Sr. Bohigas aquest recull de cinc obres : una d'elles inedita i del tot desco-
neguda fins ara ; les altres quatre, nomes Ilegibles en edicions ben diffcils de
trobar. Aixi, doncs, el volum que acf comentem ens ofereix una doble valua
de divulgacio i de troballa literaria nova, que el fara igualment estimable pel
gran public i per la minoria dels erudits. La noticia preliminar, model de so-
brietat granada i plena de suggerencies, i les notes , el glossari final i 1'acurada
confrontacio que 1'editor ha fet d'impresos i manuscrits per tal d'establir els
textos correctes, mereixen l'aplaudiment dell amants de les bones lletres.

,La novetat principal del volum consisteix, es clay, en el Guillem de Varoich,
no sols pel seu caracter d'inedit, sing per la seva bellesa entre didactica i novel-
lesca, i per haver estat font immediata dels trenta-nou capitols primers del Tirant
to Blanch. El Sr. Bohigas, als preliminars i a les notes , en fa un estudi com-
paratiu relacionant-lo amb 1'Orde de Cavalleria de Mull i amb el poema anglo-
normand Gui de Warwick. Les conclusions poden resumir-se dient que 1'epi-

sodi del eavaller-ermita del Tirant procedeix direetarnent del Guillem de Varoich,
cl qual -a causa dels manlleus literals de Llull - no pot esser traduccio de
cap altra llengua, sing que fou originariament escrit en catala. Creu tambe
i'autor que les versions angleses de Gui de Warwick poden haver inspirat altres
indrets del Tirant, independents d'aquest episodi. Per a qui conegui les ques-

tions d'historia literaria que hi ha plantejades entorn del Tirant, no caldra

remarcar la importancia d'aquestes conclusions . El Sr. Bohigas, no volent anar

ales enl1a, s"ha limitat a establir els termes nous del problema. L'autor del

Guillem es ,probablement el mateix Joanot Martorell ; el Sr. Bohigas, Pero, no

gosa afirmar-ho del tot. El Sr. Marti de Riquer, a la seva recent edicio del

Tirant to Blanch, treu partit d'aqueixes conclusions, i amb nous raonaments

es decideix a establir la identitat d'autor de totes dues obres, cosa que jo crec

tambe segura, tant pels motius adduits pel Sr. Riquer corn pets que en un altre

floc hi afegeixo.'

r. Vegeu Noves recerques sobre uTirant to Blanche , ER, I (1947-48), 135-139.
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