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RAMON MUNTANER : Cronica. Text i notes per E[ditorial] B[arcino]. Volunls I-IX.Barcelona, Editorial Barcino, 1927-1952, 128 pags. + 4 lams. ; So pags. ;
04 PA'-S- ; 76 pAgs. ; 88 pAgs. ; 116 pAgs. ; 64 pAgs. ; 64 pags. ; SS paps.+6 mapes. (CPB, NIX, CXLI-CXI,VIII.)

Al cap de vint-i-cinc anys d'haver-la conlensada, 1'Editorial Barcino hapogut finalment enllestir la publicacio de la Cronica d'En Muntaner, per damuntde tota mena de retards. No es tracta pas d'una edicio critica ; seguint el plainicial, el text ha estat establert nomes a base del manuscrit nies antic, conservatavui a la Biblioteca Nacional de Madrid, tot corregint-lo en algun indret, talcom demanava el sentit, i d'acord anlb les edicions anteriors. Hom ha fet unaexcepcio a aquest criteri pel que es refereix al Sermo de la conquesta de Sar-denya (VIII, 7-17), d'una particular importancia per a 1'estudi de ]a poesiacatalana medieval ; en aquest passatge han estat tinguts en compte, ultra elbasic, dos dels manuscrits que es troben a Barcelona, aixi com les observacionsd'En Mila i Fontanals i En Sanpere i Miquel en liars edicions respectives delpoenia.
Al mateix temps , sense deixar de mantenir una fidelitat absoluta al textdel manuscrit, horn ha modernitzat l'ortografia, respectant, naturalnient, lescaracterfstiques fonetiques originals. Aixo ha permes de conservar el colormes autentic de la prosa d'En Muntaner, tot acostant-lo als llegidors del nostretemps amb uns retocs moderats. A mes a mes, al peu de cada pagina lean estataclarits tots els mots que podien presentar alguna dificultat als no avesats alstextos medievals ; a la fi del darrer volum, aquestes anotacions han estat reco-Ilides en un index , que esdevindra una bona ajuda per al coneixement dellexic del cronista empordanes.
Els mapes, les indicacions marginals , 1'afinada cura aplicada a aquest treballPosen aquesta edicio molt per damunt de les anteriors , ja velles de quasi tresquarts de se.-le ; ara fara de mes bon esperar l'edicio definitiva . I 6s que, toti la provisionalitat de llur obra , ni 1'Editorial Barcino ni el Sr . Coll i Alentorn,que s'ha encarregat de revisar el text a partir del volum 11, no Ili han estalviatun escrupolos afauy- de perfeccio.
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JOAN ALC)vER : Obres completes. [Introducci6 de MIQUEI, FERRa i JOAN PONSI ,MARQUIS . Nota bibliografica per JOAN PONS I MARQUES ]. Barcelona, Edi-torial Selecta, [1951]. xL+858 pags.+i retrat. (BP, XIV.)

Aquesta edicio de les Obres completes d'En Joan Alcover, per primeravegada aplegades en un Sol volum , ha coincidit amb el vint-i-Cinque aniversaride la more del nostre poeta i posa de manifest , de bell nou, la inestroncablevitalitat d'un dels autors catalans moderns que han merescut m6s edicionspaicials, especialment en la seva produccio po6tica. Havia comensat 1'arreplegade materials , en vistes a la present edicio, el malaguanyat Miquel Ferra, al qua]sorprengue la mort mentre redactava el pr6leg. En el seu Hit de malalt, EnFerra , el .mes inunediat i directe deixeble, marmessor literari i successor indis-cutible de Joan Alcover en la regencia impltcita de la correntment anomenada
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