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R %MoN AICNTANER : Cronica. Text i notes per E[ditorial] Il[arcino]. Volunis I-I1.Barcelona, Editorial Barcino, 1927-1952. 12S gags. + 4 lams. ; So Pags.
04 pigs. ; 76 pats. ; S8 pigs. ; 116 pans. ; 64 pigs. ; 64 pigs. ; 6S pigs.+6 mapes. (CPB, XIX, CXI,I-CXI,VIIL)

Al cap de vint-i-cinc ant's d'haver-la comencada, l'Editorial P,arcino hapogut finalinent euliestir la publicacio de la Cronica d'En Muntaner, per dannintde tota mena de retards. No es tracta pas d'una edicio critica ; seguint Cl plainicial, el text ha estat establert nomos a base del mannscrit mes antic, conservatavui a la Biblioteca National de Madrid, tot corregint-lo en algun indret, talcoin demanava el sentit, i d'acord amb les edicions anteriors. Hom ha fet unaexcepcio a aquest criteri pel que cs refereix al Sermo de ]a conquesta de Sar-denya (VIII, 7-17), d'una particular iuiportancia per a 1'estudi de la poesiacatalana medieval ; en aquest passatge han estat tinguts en compte, ultra elbasic, dos dels manuscrits que es troben a Barcelona, aixi coin les obscrvacionsd'En Mila i Fontanals i En Sanpere i Miquel en llurs edicions respectives delpoeiiia.
Al mateix temps, sense deixar de mantenir una fidelitat absoluta al textdel inanuscrit, hom ha modernitzat l'ortografia, respectant, naturalnlent, lescaracteristiques fonetiques originals. Aixo ha perms; de conservar el colormes autcntic de la prosa d'En Muntaner, tot acostant-lo als llegidors del nostretemps anlb uns retocs moderats. A mss a mes, al pen de calla pagina han estataclarits tots els mots que podien presentar alguna dificultat als no avesats alstextos medievals ; a la fi del darrer voluin, aquestes anotacions han estat reco-llides en un index, que esdevindra una bona ajuda per al coneixement dellexic del cronista empordanes.
Els mapes, les indications marginals, l'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 ]'edicio definitiva. I es que, toti in provisionalitat de llur obra, ni ]'Editorial Barcino ni el Sr. Coll i Alentorn,que s'ha encarregat de revisar el text a partir del voluni II, no Iii hail estalviatun escrupolos afany de perfeccio.

Ramon GUBERN i DO9i$NECII

JOAN Ai.cOVER : Obres completes. [Introduccl6 de MIQUEL FERRA i JOAN PONSI MARQUES. Nota bibliograflca 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 mort del nostre poeta i posa de manifest, de bell nou, la inestroncahlevitalitat d'un dels autors catalans moderns que han merescut miss edicionspartials, especialment en la seva produccio poetica. Havia colnensat l'arreplegade materials, en vistes a la present edicio, el malaguanyat Miquel Ferra, a] qua]9orprengue la mort mentre redactava el proleg. En el scu flit de malalt, EnFerra, el gmes ininiediat i directe deixeble, marmessor literari i successor indis-cutible de Joan Alcover en la regencia implfcita de la correntment anomenada
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ALCOVER: OBRES COMPLETES,

escola mallorquina„ (pag. xxix), va traspassar l'encarrec a 1'escriptor i ..rxicer

Joan Pons i Marques. Aquest va comensar per dur a terme el prole;g inacabat,

que cs una de les semblances humanes i literaries mes wives que hagim llegit

sobre el poeta, el critic, l'orador, el guia i mestre que fou 1'autor de La serra.

A qui conegui la delicada formacio cr]tica i 1'escrupolositat literaria del Sr. Joan

Pons, nom unit indissolublement en aquesta ocasio al de 1'autor d'A nlig cams,

no Ii caldra cap altra garantia per a adinetre la serietat de 1'edici6 actual, la

qual compren, a rues, un major nombre d'obres publicades.

Les obies van agrupades en dues grans seccions, segons l'us de les dues

1lengdes, la catalana i ]a castellana, que foren familiars a En Joan Alcover,

i dins cada una d'elles els escrits en poesia i en prosa. D'aquestes dues parts,

]a primera esta seriada cronologicantent seguint els diversos llibres publicats

per l'autor ; la segona, dividida en diverses seccions, me,, o menys homogenies,

per materies. El Sr. Pons i Marques, en la interessant Nota bibliografica final,

dona rao del criteri seguit en l'ordenacio dels materials i puntualitza ensems,

en benefici do futures publicacions i comentaris, la bibiiografia d'En Joan Al-

cover en les dues llengiies. Creiem que el seu punt de vista es pot acceptar

sense reserves. Tanmateix no faltara qui trobi a ntancar en unes Obres com-

pletes la part politica de la produccio d'En Joan Alcover, es a dir, la traduccio

oral o escrita de la seva activitat politics estrictament de partit, desplegada en

el clos de 1'agrupaci6 maurista mallorquina, en la gerencia de la qual ocupa un

floc de primera fila, actiu i sincer, fins als seus darrers anys. Els editors han

considerat, pero, que aquesta produccio, no abundosa i d'interes estrictament

local, no tenia la intencio ni la categoria literaria de la resta de la seva obra.

I'otser caldria objectar que dificilment sera negligible una sola ratlla dictada

per tin esperit tan extraordinariament noble i elegant corn el d'En Joan Alcover.

Analitzeni breument, segons 1'exposicio del mateix Sr. Pons, les dues

seccions esmentades i els compartiments de cads una d'elles, comengant per

l'obra catalana. Ha estat presa corn a basica la darrera edicio de cada llibre

publicada en vida de l'autor ; aixi, per a la poesia s'ha utilitzat l'edicio com-

pleta d'Oliva de Vilanova (1921) intervinguda pel mateix Alcover. Si alguna

vegada es troba alterat l'ordre de les composicions, les poques modificacions

introduides - a penes discutibles - solen respondre a directrius mes logiques

derivades de 1'examen del conjunt de la produccio o de la norma trasada en

1'edici6 de les Obres de N'Alcover per la II•lustracio Catalana. El llibre Cap

at tard, que en 1'edici6 de 1909 fou la consagracio d'En Joan Alcover com a

mestre de la poesia catalana, duu com a pdrtic La llengua patria, alteracio ja

introduida pei Miquel Ferra en l'edicio Matheu ; segueixen les Cantons de

la serra, les sis Elegies, les Endreces i Jovenils, com en la darrera edicio citada.

El mateix llibre conte, encara, Varia, gairebe la mateixa seccio que en 1'edici6

de la H•lustracio Catalana es donada en forma de llibre, i les dues series de

peces curtes, Haihais i Espurnes, no recollides abans d'ara en llibre - nomes

par cialrnent Espurnes en ]'edicio Matheu - i preses de 1'. Almanac de les

Lletres* mallorquf del 1922 i el 1924. Venen despres els Poemes biblics, re-

ploduccio de l'edicio de •La Revista• (1918), amb les deu ttniques composicions

que 1'autor aplega sota aquell nom, seguides dels Proverbis, al nombre deli

quals s'han afegit els nou amb que s'obria la seccio de Varia de 1'edici6 Ma-

theu. Seccio nova del tot es l'ApTndix, en la qual son incloses composicions

publicades, mes o menys antiques, pero no aplegades fins avui, algunes va-

riants o primeres redaccions (com Mallorca i Ramon Mull, La crew i A Teodor
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Llorente a bordo del ((Miramar))) i composicions inedites o, millor, fragmentsi projectes de composicions que no arribaren a madurar ; a mes, una serie deset endreces. El perill que no rarament suposa per al prestigi d'un escriptorconsagrat la resurreccio de composicions rebutjades per el] rnateil, 1'esquivael Sr. Pons sabent i proclamant que els afegits d'ara tenen un valor, no sulsde curiositat, sing documental, aprofitable per a l'estudi de la definitiva per-sonalitat d'En Joan Alcover, tot i que aquest solia blasmar, en aqucsta menad'edicions, l'afany d'estendre excess ivament el camp d'investigacio i recerca dematerials a fi de no perjudicar mai en res una gloria guanvada. La secciode poemes catalzns es clou amb tres traduccions i amb les notes repetides entotes les edicions.
La seccio de prosa catalana presenta, en relacio als volums Ill i Ill dela Illustracio Catalana, algunes variants en I'ordenacio de treballs, i hdhucen la redaccio, mes natural, dels titols : Mestres i antics, Confert'ncies i par-lantents, Discursos de Jocs Florals, Prolegs i Literatura. i crftica. Son afegidesa la primera seccio els escrits Joan Maragall i Prat de la Riba, que en aquellafiguraven, respectivament, entre les ConJerc'ncies i els Articles ; sota ci nomde Santiago Rusifol s'agrupen tres treballs de distinta epoca referents almateix personatge. En la seccio unica de Conferi'ncies i parlantents es re-uneixen dues distintes seccions de l'edicio Dtatheu, desglossant en canvi elsdiscursos presidencials de Jocs Florals. La seccio Prole,,s conte els tres ma-teixos de la Illustracio ^Catalana. Literatura i critica porta els treballs queamb el titol d'Articles queden en aquella edicio, una vegada segregate cls dosque acabem d'esmentar, passats a altres seccions ; a mes, en son afegits dos denous : Dues estrofes inedites d'En Costa i Paraules en hontenatge a Costa iLlobera, 1'61tim dels quals potser seria mes escaient d'incloure en ]a secciode Conferencies i parlaments. En la Nota bibliogrdfica (pag. 756-793), elSr. Joan Puns descriu amplament cada un dels treballs continguts en aquestesseccions.

En 1'Obra castellana, molt mes augmentada que ]a que va publicar en clvolum III la Illustracio Catalana, estan primerament continguts cis cine ]libresde pocsia de N'.Alcover, per ordre de publicaci6: Poesfas (priniera cdiciO),Poesias (segona edicio), Nuevas poesfas, Poenzas y annonias i Meteoros, sensemes alteracio que suprimir les composicions repetides ; son separades tambe,dels que en contenien, les poques poesies catalanes que passer a ]a primerapart del volum, i son reagrupades en una seccio a part ]es traduccions, elnombre de ]es quals s'acreix amb cine titols. En apendix van re-collides unzepeces no aplegades fills ara ell Ilibre, algunes cl'elles molt primcrenques. l.apart de prosa compren quatre seccions Prose literaria, amb uns treballs jo-ver_ivols sense successio ; Conferencias y discursos, seccio composta de cinetitols, un d'ells, sobre Gabriel Dlaura, no aplegat en cap edicio de conjunt ;11rc4ogos, en nombre de quatre ; Critica literaria, collecci6 de vuit treballs, enbona part de joventut. Cal observar que, sens dubte per negligencia tipo-grafica, els titols de les dues ultimes seccions no consten en ]'index del volum,i s'ihi ometen igualment, degut a una llacuna entre les pigs. 604-647 de I'indes,set titols de treballs.
L'Epistolari, ultima part del volum, no ha pogut correspondre malaura-dament a les intencions dels compiladors de les presents Obres completes.No ha estat possible, en primer Iluc, d'incloure amb ]es cartes de N'Alcoverles dels sens corresponents, unic procediment acceptable en aquests epistolaris,
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gtte j+i d'antuvi queden oberts a la discussio en esser inclosos en l'obra lite-

iaria dun escriptor ; d'altra banda, hall hagut de renunciar a la idea de dollar

integre el sell epistolari, adhttc circumscrivint-lo a la sola area dels tenses

literaris : aixf queda exclosa la correspondencia, de vegades desapareguda,

adre.^ada, per exemple, a Narcfs Oiler, Santiago Rusiiiol, Miquel dels S. Oliver,

Maria Aguilo, Marcelino Menendez Pelayo, Juan Valera o Benito Perez Galdos.

Les proportions, doncs, del present epistolari son mes modestes que les inicial-

ment iuiaginades. Son donades en total cent vuitanta cartes repartides entre

els dotze corresponents se-dents : Teodor Llorente, J. Ll. Estelrich, Josep

Polls i Pages, Joan Mara.-all, Miquel Ferra, Antoni Maura, Bartomeu Amen-

goal, Josep Al. Lopez-Pico, Francesc Matheu, Caries Riba, Clernentina Arderiu

i Angel Ruiz i Pablo. Van numerades totes, de la primera a la darrera, en

vistes a la possible utilitat que puguin tenir per als estudiosos.

La cura amb que s'ha fet la transcripcio dels textos sembla superar en

general ]a que tenim observada en altres volums de la mateixa biblioteca.

,,'s tambe notable l'esfors per mantenir, dins les adaptations, sovint dificils,

del text a l'ortografia moderna, la fidelitat a les escasses formes dialectals o a

certes normes gramaticals del nostre escriptor. Aixi, en el lexic : auba, pauma,

rua, harmonisar, forma aquesta preferida per Alcover, encara que en la prosa

d'aquest volurn I'infix -s- alterna amb I'infix -tz-, fins a incorrer en la defec-

tuosa grafia improvitzaci6 (pag. 131) per improvisac26. La fidelitat a Pori-

ginal es mes forta en les poesies de I'apendix, i no en destriem ben be el motiu,

aixi com tampoc en l'adopcio dels possessius femenins dialectals ineua, teua,

seua en les pagines de prosa. Hem notat igualment qa i lla alguna vacillacio,

desclransa o simple error tipografic : duim (pag. 27) per duim monosfllab ;

abscondit (39) per escondit ; •ella us signe com exemples (47) per •ella us

signa com exemples ; adonaran que fer un dia. (68) per adonaran que' fer un

dian ; sacerdotessa (77) per sacerdotesa, forma imposada per la rima amb

jovenesa ; aribada (136) per arribada ; sup6s (739, etc.), escrit de vegades

correctament supds. Els signes interrogatius a principi de frase estan emprats

d'una manera un poc anarquica ; cal desterrar, d'altra banda, en absolut els

signes interjeccionals inicials, usats sovint en aquest volum.

Les minuscules tares, en fi, que es puguin trobar, no minven en res la

noblesa de 1'acurada diligencia que ha presidit la recopilacio. La Nota biblio-

grafica final, en la qual tambe son esmentades les traduccions que ban estat

fetes de les productions d'En Joan Alcover, deu esser exhaustiva i cal tenir-la

des d'ara ben present en 1'estudi del nostre poeta. Les poques observacions

que hem fet, gairebe a 1'atzar, nom-6s intenten d'esser utils, si s'ho mereixen,

en una segona edicio. Repetint unes paraules que M. dels S. Oliver escrivia

a proposit del music mallorquf Antoni Noguera, i que el mateix Alcover es

cbmplaia a fer seves, creiem que el nostre escriptor es un d'aquells .a qui es

llegeix sempre, de qui no es deixa una gasetilla, ni una paraula, ni un punt..

Miquel DoW
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