
COLL: NOVA EDICI6 DE DESCLOT 69 

21 juny 1952: Histbrta. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El  PRESIDENT presenta un exemplar del segon volum de I'estwdi Pere el Gran, 

del Sr. Ferran Saldevila, editat recentment per f Institut. 
El Sr. MIQUEL COLL I A L ~ O R N  parla d9Um nooa edicdó de la C ~ d n i c a  d";n 

Desclot, referint-se a la recent dv((Els Nostres Clis~sics)), 1 i comenta els diversos 
problemes amb quclut ha hagut dPencarar-se en la. seva preparació. Rerniarcamla impor- 
tincia que té restudi de la llengqa del manuscrit A, on apareixen arcaismes i dialec- 
talismes que caldria relacionar amb els a l t r e s  obres de la mateixa &poa. Comenta també 
el significat d'A c a n  a versió repassada de l'esbrrany d'En Desclot, sota la inspiració 
possible 'del cronista, el qwal text fou copiat luxosament damiunt pergamí i quedi 
sense acabar, p.otser p a  mort de l'autm. Quant a la identitat d'aquest, el commicant ha 
provat d'esbrinar-la en la seva edició. Davane l'estranyesa del fet que un home de cúria 
tan important com ell no fos mai esmentat en la documentació, sospiti que Desclot 
no fos el seu noari habitual; després de diversos tempteigs, es fi& en Bernat Exr iv i ,  
tresorer reial i cambrer, el cognom del qual no) estava del tot fixat en aquella &poca. 
Aquesta.possibilitat lliga molt be amb alguns aspeotes de la Crdnica; a més, han anat 
apareixent altres documents que eixamplen aquestes .coincid&cies, els quals han estat 
recollits en lJAp?mdii baq,uesta edició. H i  ha detalls suggestius, com és ara  l'elogi 
d'En Guillem Escrivi, que devia ésser cosí g e m i  seu, en la, narració del combat de Santa 
Maria d'Agost, i la p reshda  d"Eh Bernat Esorivh al se6ge d'Mbarrazi, narrat extensa- 
ment a la Cr~bnica. La figura esborrada m b  (que hi apareix Alfons el F r m c  es podria 
explicar portser per les relacions poc cor&aLs amb Bernat Eslorivh després de la. mort 
del rei Pere. 

Intervenen ei PRESIDHNT i eis Srs. J. Rus16 (inter?s exwpcimai del capítol dedicat 
a les fonts on ha estat definitivament afermada la pres&& en el text de poemes prosl- 
ficats ; dubtes quant a la idkntifi~ació~ del cranista amb Bernat Escrivi), F. SOLDEVILA 
(aoceptaci6 #aquesta identifi~cació) i el COMUNICANT (reforca la seva argumentació 
sobre la personalitat de l'autm recordant, com a cas paral.le1, que el veritable cognom 
d'En Tomic era d d'Alboquers, que portava el seu avi, per6 com que aquest duia com 
a nom de fonts Bartmffiu i era anomenat Tomic, fou aquest el nom que llegi als 
seus descendents). -R. GURERN I DOM~NECH, Secretari. 

I .  "Els Nostres Classics", Col~lecció A, LXII, LXIII ,  LXIV, LXVI i LXIX-LXX (Barcelona 
~949-1951) (cf. BSCEH, I (lgsz) ,  96). 




