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part cinquena do la Practica Inquisicionis, de Bernat Guiu, conservada al Vatiea,
Palat. lat. 606, fols. 7-49, obra escrita, corn horn sap, entorn del 1325.

Pero aquelles i d'altres mindcies (per exemple , la puntuaci6 de la pag. 61,
lin. 274-275, o l'haver, on la pag. 25, Ifn. 644, convertit en adjectiu -mentis
ordinatae- una paraula clue sembla adverbi -ordinate suscipient informationein
et t a l i t e r eanz exponent...-) no entelen gens la importancia taut de 1'empresa
general d'editar les obrcs espirituals d'Arnau com, mes en concret, el servei im-
pagable que pot for l'edicid de 1'Expositio super Apocalypsi; si clue haurien d'es-
}peronar els editors a superar-se, encara, en els altres volums, quo hom espera amb
ansia.

JOSep PERARNAU

RAMON MUNTANER : La croada de Franca contra cls Catalans . A curd de RAMON SustoY.

Barcelona, Edicions 02 [19661. 96 pags . («Antologia Cataiana», 17.)

El tftol d'aquest volumet no correspon ben b6 al contingut, seleccio dels primers
capitols de ]a Cronica de Muntaner, des del proleg fins al matrimoni de Jaume II amb
Blanca d'Anjou. Els textos son transcrits evidentmcnt de 1'edici6 de l'Editorial Barcino.l
Per dissort, pero, hom no ha tingut on compte les nombroses esmenes -soviet con-
siderables - indicades al final del volum IX d'aquesta edicio. AixO, unit als abun-
dosos errors d'impremta o de modernitzacio ortografica - molt vacil•lant -, trcu utili-
tat a aquesta antologia, d'altra banda benvinguda. Unes pagines d'introduccio resu-
meixen ]a vida de Muntaner, esbossen I'estructura de la Cronica i on remarquen el
valor (a Ia pag. 8, hom parla, amb un anacronisme evident, do ]a « infallibilitat ponti-
ffciaa, acceptada per Muntaner com a «catolic»).

JOSCp MASSOT I MUNTANER

JULIO RODRfGUEZ - PUIiRTOLAS - LLUfS ALPERA: Poesia i Societal a l'Edat Mitlana (Estitdi

i Antologia). Palma do Mallorca , Editorial Moll, 1973. 306 pugs. ( Bibliotcca

«Raixas, 93-94).

L'Editorial Moll de Palma de Mallorca ha inclos dins ]a colleccio eRaixaa, adre-

cada al <<sector culte catala no especialitzato (pag. 38), «mes enlla de qualsevol cercle
d'especialistes», una «antologia de divulgacio» (pag. 37) de ]a poesia catalana medie-
val. Corn que anent molt escassos d'antologies de poesia catalana medieval, d'antuvi,

siguin quins siguin els criteris de l'antologia i les contingencies de la seva realitzacio
material, cal felicitar els autors i l'editor per 1'esforg i el coratge clue hi han demostrat,

i agrair-los-el . I ho fern ben de cor.

Ara be: ates que el llibre duu com a subtftol el mot estudi i els autors - amb-
dos essent professors universitaris - han tingut cura de for Constar quina part corres-
ponia a Fun i a l'altre on la confeccio de l'obra , r no crec clue traim llurs intencions si
I'analitzem en termer de rigorositat.

1. Veg. la recensi6 de R. GUBERN I Dwo NECH, ER , III (1951-52), 292.

1. En principi , diuen ( cf. pag . 205 i 305 ) quo a Ll . Alpera es deu la tria dcls textos i
] a transcripci6 ( 43-203 ), mes ]es quatre pagines de presentacio ( 37-40) i el glossari ( 295-302).
La introducci6 ( 7-34) i el comentari dels textos ( 205-294 ) van signats per J. Rodrfguez-
Pu€rtolas.
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Allb que ocupa mes pagines del llibre son els trenta-sis textos o composicions
poetiques, des de Lo Concili de Ramon Llull fins a La Brama dels Llauradors de
Jaume Gassull , ordenats gairebe cronol6gicament . 2 D'aquests trenta-sis textos nomes
vint-i-tres son complets' i no n'hi ha cap d'inedit. Els criteris de transcripcio son
confusos i incontrolables: d'una banda, perque de dotze composicions hem ens diu
que el text ha estat establert «segons l'edicio de N. N. tenint a la vista la de N.N.» ;'
de l'altra, perque les expressions amb que ens son descrits els criteris son inconcretes:
<Quant a la presentacio definitiva [?] dels textos hem modernitzat l'ortografia respec-
tant la morfologia i la sintaxi, a mes de les pauses metriques (...); bona part [?] dels
canvis introduits en la transcripcio han estat purament ortografics; en aquest aspecte
ens hem limitat a seguir l'usatge generalment admes».

En realitat la modernitzacio ha estat duta molt enlla Fora del dfgraf ny n'han
desaparcgut totes les y; han estat unificades segons criteri modern totes les 11 i
totes les h, inicials, medials i finals; hom hi modernitza tots els canvis de a per e,
de c per s o ss i de x per ix (lax = lleix; scus = excus; seyll = cell; sesa = cessa:
cercan = cerquen; palicer = pellisser); hom separa les partfcules aglutinadcs (c'aysi =
que aixi; qu'om = que horn; febra•l cor = febre al cor); han estat restituides les t

mudes o de reforc ( gastan = gastant; mija = mitja; rejaca = retxaca) o les Iletres
etimolbgiques equivalents (fret = Fred; guart = guard); han estat posadcs en Iletres
les quantitats en xifres romanes (XL = quaranta; xxiii = vint-i-tres) amb altres mo-
dernitzacions gratuites: cambia = canvia; aculhir = acollir; obesir = obeir; spirit =
esperit; sartre = sastre; trassio = tra'icio; ab = amb, etc., de manera que 1'edici6
dell textos, a despit de la <<versio satisfactbria i convincent de les transcripcions>> i de
1'<<evident fidelitat>> (pag. 37, 38) que proclama Alpera, no representa cap millora
per als estudiosos, que hauran de continuar referint-se a les editions anteriors'

Hom esperava i hauria agraIt de veure explicats els abundosos passatges obscurs

i diffcils de les poesies, pert els autors s'han desentes del tot d'aquest aspecte puix que
no hi han posat ni una sola nota explicativa del sentit del text. Sembla que Alpera
creia haver resolt ]a gdestio amb el Glossari, els criteris de confcccio del qual ens
dona per duplicat (pags. 38-40 i 295-296) i confusament. Ha estat redactat, diu, segons
uns criteris que <<ens han permcs de reduir-lo a la seva extcnsio legitima i indispensa-
ble, «que tan sols dona el sentit d'aquells mots que son realment dificils i exigeixen
una interpretacio» (pags. 295, 296). Tanmateix, hem no vcu com poden esser <<real-
ment dificils» mots corn abdosos, ades, alcu, aur, castic, cells, cest, conquerrd, curs,
dan, denant, des, dessots, dien, dix, do, enaixi, enapres, ergull, etc.; per contra, hom
hi troba a faltar afust (pag. 85), atrassa (82), birla (116), compte (= milio, 63), gonillu
(46), horresa (92), laix (56), mangant (132), rnargulles (126), Haut (138, 140), peita;'i

2. Els nums. 24 i 25, de Guillem de Masdovcllcs, haurien d'anar abans del num. 17.
Els nums. 26-28, de loan Berenguer de Masdovcllcs, despres del 31.

3. El que to el num. 18 no duu la sblita indicacio <<Fragments».

4. Son els nums. 1, 5-7, 9-13, 16, 17, 29. Cal notar tambe que si be dels nums. 14 i 15,

de Bernat Metge, hom diu que han estat frets de l'edicio de Marti de Riquer (Barcelo-

na 1959), qualsevol que els col-lacioni amb la de Marcal Olivar (Barcelona 1927) veura quc

aquella edicio no ha estat tinguda en compte. El mateix cal dir dels fragments del Tes-

tament de Bernat Serradell (num. 23), que no son frets de l'edicio d'Arseni Pacheco (Bar-

celona 1971), com s'indica, sing de la de Maria Aguilo (Barcelona 1873-1900).

5. No hi son rares les Glares errades d'impremta: pag. 51, r. 10: mon; pag. 58, r. 6:

be; pag. 60, r. 22: en; pag. 66, r. 28: aico; pag. 67, r. 4: mon; pag. 67, despres de la r. 6

falta el vers: e lex-li tots los mews pecats; pag. 96, r. 5: ences; pag. 102, r. 18: facen,

pag. 145, r. 11: qui: pag. 172, r. 4: temprant; pag. 182, r. 22: faca; pag. 186, r. 3: jorn.
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(49), pelanyiu (81), poiets (?) (67), tresdossa ( 53) 6 I se'ns fa incomprensible com
.els autors d'una aantologia de divulgacio> no es prenen com a primera i ineludible
tasca de deixar aclarit i entenedor el sentit de tots els mots , expressions i passat-
ges dels veils textos, cosa que mai no arribara a fer un glossari , per mes ben fet
.que sigui.

En comptes d'aixb, Rodriguez-Puertolas ha farcit el llibre amb comentaris - dits
<<Notes* -, el genere literari dels quals bascula entre el simple resum del poema i
1es teoritzacions al marge dels poemes, com la sorprenent allusio a la literatura pica-
resca castellana a propbsit de la Disputaci6 den Buc ab son Cavall (pag. 224).7

Tant la Introduccio com les <<Notes>>, malgrat 1'esclat de bibliografia, poc seleccio-
nada i ben desproporcionada per a una «antologia de divulgaci6*, coixegen per gene-
ralitzacions i ambiguitats que, si be no son sempre rebatibles, poques vegades son
-convincents. De passada, a la pag . 10, ens assabentem de quina mena de poesies han
estat incloses a l'antologia : oel genere de critica i de protesta», i ens cal arribar at
final de la Introduccio perque hom ens digui clarament cel propi sit d'aquesta anto-
logia: mostrar com la poesia catalana medieval no tan sols reflecteix sin6 que tambe
participa en els conflictes historico-socials de 1'epoca». De fet, peril, ja ho podfem
haver endevinat per ]a sovintejada repeticio dels mots crisi (catorze vegades),
lluita de classes, classista, situacid conflictiva, burgesia, etc., i per les obres prece-
dents del comentarista (que, per cert, s6n citades mes de trenta vegades at Ilarg
del Ilibre).

Tots els comentaris a les poesies van exclusivament en aquest sentit, i no hi
hauria res a dir si no fos que algunes vegades el comentari social sembla massa forgat,
especialment en els quatre poemes que T. Garces i M. Olivar havien inclbs a Les
cent millors poesies humoristiques de la llengua catalana (Barcelona 1925). J. Rodri-
guez-Puertolas les pren seriosament i arriba a dir, del Serm6 de Bernal Metge, que
es «una analisi depriment d'una sinistra realitat social)> (pag. 246), i veu, en La
Disputaci6 d'en Buc ab son Cavall «una revaloracio del mon familiar enfront de tot
afany universalista o absolut>> i via justificacio de Ia moral utilitaria> (pag. 222).

La falta de coneixements i d'atenci6 a 1'hora de redactar fan, per exemple, que
les poesies del Canponeret de Ripoll siguin datades, a la pag. 8, va les primeries del
segle XIV>> i cinc pagines despres a <<mitjan segle XIVo; que s'ifustri una poesia amb
una cita «d'alguns anys despres»... que s6n gairebe cent (pag. 249); que faci Guillem
de Masdovelles vmembre del patriciat barceloni» (pag. 270); que equivoqui el nom
del ci lebre mestre de Rodes, Juan Fernandez de Heredia (pag. 243); que els avalots
contra els calls jueus el 1391 s'atribueixin a un vague i inconcret cdescontentament
popular) (pag. 15); que sense cap fonament objectiu ni documental parli dell «mes
quc possibles origens conversos>> d'Ausias March (pag. 276); que interpreti com a
«lluita polftica» interna entre loan I i «els partidaris del comte d'Armanyac» allb que
no fou sin6 la repelli6 d'unes companyies estrangeres que havien entrat per depredar
-el pats (pags. 20 i 270).8

En resum: si l'edici6 dels textos hagues estat mes acurada i si la tria i el co-

6. Alguns dels sentits que ddna el Glossari no convenen at text. Per exemple, pur
(pag. 66, r. 27) no equival a «tambe, aixi mateix> sin6 a >no obstant aix6*; for, en sentit
de «privilegi, facultat», no conve als passatges de la pag. 43, r. 19 i pag. 131 r. 32.

7. Dues vegades (pags. 229 i 264) insisteix aquest autor que per entendre la literatura
catalana cal [sic] comparar- la amb la castellana . I per qui no amb I'occitana o la italian9?

8. No es comprPn tampoc que es Iimiti a designar simplement com a Xsignificatiu, (pa-
gina 26) que el comencament del Corbacho sigui traducci6 calcada mot a mot del comen-
,qament del Serm6 de Bernat Metge.
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mentari historic dels poemes haguessin estat mes madurats i primfilats, el llibre
hauria estat util a moltes mes persones que no ho sera en el seu estat actual.

Jaume RIERA I SANS

Canponer popular de Mallorca, Replegat i ordenat, amb nombroses variants, pel

P. RAFEL GINARD BAUcA , T.O.R. Vols. I-IV. Mallorca, Editorial Moll, 1966-1975.

LXXXVII^ + 370 pags., xxiv + 420 pags ., XXXII + 472 pags., LXIV + 598 pags.
(<<Els Treballs i els Dies >>, 4-7.)

Cal remarcar com un fet d'una importancia excepcional dins la historia de

la nostra literatura tradicional -i, mes encara , de tota la literatura tradicional ro-

manica -, l'aparici6 dels quatre gruixuts volums del Canponer popular de

Mallorca , recollit pacientment durant mes de quaranta anys pel francisca mallor-

qui Rafael Ginard i Baugh, <l 'essencia i la historia » del qual ens foren explicades

per ell mateix at volumet El Canponer popular de Mallorca ( Mallorca 1960).'

El Canponer del pare Ginard es la primera collecci6 important -quasi exhaus-

tiva- publicada a Mallorca, tot i que no hi ban mancat collectors des de Josep

M. Quadrado i Maria Aguil6. La fatalitat ha fet, tanmateix , que per una ra6 o

altra quedessin empantanegats molts projectes d 'edici6 i que, per tant, hi hagi on

material immens inedit o publicat nomes en part , sobretot pel que fa a l'aspecte

musical, aspecte deixat de banda completament pel pare Ginard . Dic <quasi exhaus-

tiva» perque , malgrat el nombre extraordinari de peces recollides per Ginard

-unes vint mil-, l'obra no es encara completa : la poesia tradicional es molt be-

llugadissa i s'escapa sovint de les mans . Estic segur que encara sera possible de

donar molts milers de versions i sobretot de variants no conegudes pel pare Ginard,

el qual es ben conscient de la grandaria i dels limits del seu Canponer: <Tine l'fn-

tima convicci6 » , ens diu, <<que , fins alli on es humanament possible, el Canponer

popular de Mallorca es complet i que inclou , en substancia , tota ]a riquesa can-

gonetistica de la nostra terra. No crec que ni en deu anys seguits de rec6rrer Ma-

llorca se poguessin recollir, fins a exhaurir-les, les cangons -no sabem quantes ni

quines- que manquen at nostre Canponer» (I, pag. xxxi ). Penso que aviat podre

comengar a donar a coneixer els resultats de les recerques que des de fa prop de

dinou anys he anat realitzant sobre la can96 popular de Mallorca des dels seus

diversos punts de vista. Aixo em permetra , si no vaig errat , de contribuir d'una

nianera notable -especialment a partir de materials inedits de Maria Aguil6 i del

meu avi Josep Massot i Planes, i de tot el material publicat que m'ha arribat a les

mans- a coneixer , si mes no, un bon nombre de les peces que manquen at recull

de Ginard.

No voldria que aquesta constataci6 pogues semblar on retret . Ben at contrari,

no em puc estar d'admirar l'obra realitzada pel pare Ginard i pels diversos col-

luboradors que ha anat tenint a molts indrets. <Mes de vint mil cangons dife-

rents i mes de cinquanta mil variants>>, afirma molt be Francesc de B. Moll, <s6n

xifres que es diuen aviat , pero representen un ct mul de feina, una constancia i una

tenacitat que poques vegades es troben reunides en una Bola persona > ( I, pag. xiii).

Ben pocs aplecs cangonistics , en tot el m6n, tenen aquestes dimensions . No ere-

1. Vegeu-ne la recensi6 a ER, VII ( 1959-1960 ), 197-198.
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