
cit el seu mestratge a l’antiga Escola de Bibliotecàries i ha esmerçat la seva perícia professio-
nal com a curador de manuscrits de la Biblioteca Nacional de Catalunya —fundada per l’Ins-
titut d’Estudis Catalans el 1914— durant un període en què aquesta no podia exhibir cap dels
seus signes d’identitat en la seva denominació. D’altra banda, Pere Bohigas és membre emè-
rit de l’IEC, on ingressà com a numerari el 1942, i en presidí la secció Filològica (1962-1989).
Aquest és el motiu pel qual la secció Filològica de l’IEC, en la seva reunió de 7 de juliol de
2000 i a proposta del seu president, prenguè l’acord d’homenatjar-lo amb la publicació d’un
volum que, a cura d’Antoni M. Badia, Germà Colón i Josep Moran, membres de la Secció, i
amb una semblança de Bohigas redactada pel segon, porta el títol de Mirall d’una vida llarga.
A Pere Bohigas, centenari, IEC [Biblioteca Filològica XLI], Barcelona, 2001.

Com he escrit en un altre lloc, però, l’homenatge és més aviat invers —o, si més no, recí-
proc—, ja que, de fet, el volum recull un bon nombre de les publicacions de Pere Bohigas en
els àmbits de la bibliologia i la filologia, que són els que més assíduament ha conreat, a més
dels treballs de folklore local que realitzà de ben jove i la contribució a l’Obra del Cançoner.
No cal dir que tots dos àmbits els entenc en un sentit ampli, on caben, d’una banda, els estudis
sobre el llibre i els estudis literaris medievals i moderns. El volum li fou lliurat al seu domicili
particular per Joan A. Argenter, president de la Secció, i per un dels curadors, Antoni M. Badia,
el dia de l’aniversari.

Amb motiu d’aquest aniversari tan feliç i rodó, Pere Bohigas ha estat objecte d’altres ho-
menatges i de l’interès de la premsa de Barcelona. Cal destacar, per la seva significació, el que
li va retre, a l’avançada (el 20 de juny de 2000), la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb la
participació de persones tan lligades a la institució com Marc Mayer, director general de Pa-
trimoni Cultural, que presidí, Miquel Batllori, Amadeu Soberanes i Manuel Jorba, i Vinyet
Panyella, que en dugué la iniciativa. [J. A. A.]

* * *

Presentació de l’edició del Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatíd’Antoni Fe-
brer i Cardona. —El 14 de novembre de 2001 es féu a la seu de l’IEC la presentació de l’e-
dició del Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatíd’Antoni Febrer i Cardona (Maó,
1761-1841), publicat per l’IEC amb la col.laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis. El dic-
cionari de l’humanista menorquí, conservat en dos manuscrits complets, havia romàs inèdit
fins avui en dia. L’edició ha estat una iniciativa de l’IEC, concretament de Jordi Carbonell de
la Secció Filològica, i ha estat duta a terme per Maria Paredes, que havia dedicat ja anterior-
ment una part de la seva tasca investigadora a l’obra de Febrer. Durant l’acte prengueren la pa-
raula Joan A. Argenter, president de la Secció Filològica i Josep Miquel Vidal, coordinador
científic de l’Institut Menorquí d’Estudis; Jordi Carbonell glossà la importància de la figura de
Febrer en la cultura menorquina del segle XIX i Maria Paredes feu la presentació de l’edició i
parlà de la labor lexicogràfica feta per Febrer en el seu diccionari. [M. R. B. i R.]

Presentació de La Armonia del Parnàs del rector de Vallfogona.—El 9 de novembre
de 2000 el saló d’actes del Palau Requesens, seu actual de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, acollí la presentació de l’edició facsímil del llibre La Armonia del Parnàs, més
numerosa en las poesias vàrias de l’atlant del cel poètic lo Dr. Vicent Garcia, rector de la
parroquial de Santa Maria de Vallfogona, recopilació de l’obra poètica de Francesc Vicent
Garcia, feta el 1703 per membres de l’Acadèmia dels Desconfiats. Introducció d’Albert Ros-
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sich. Edicions de la Universitat de Barcelona; València: Publicacions de la Universitat de
València, 2000.

La commemoració del 375è. aniversari de la mort de Garcia i la iniciativa de l’actual rec-
tor de la parròquia de Santa Maria de Vallfogona, Mn. Josep Moreno, estimularen la creació
d’una comissió interuniversitària, constituïda al Departament de Filologia Catalana de la Uni-
versitat de Barcelona i presidida per la curadora de l’obra, Eulàlia Duran, que decidí empren-
dre la reimpressió en facsímil de l’edició princepsde les obres de Vicent Garcia amb la vo-
luntat de facilitar l’accés a aquesta eina imprescindible per als especialistes en literatura
catalana moderna i acostar-la a estudiants i lectors. Quant a les circumstàncies externes que
envolten aquesta reedició, cal destacar la col.laboració de diverses institucions catalanes: la
Universitat de Barcelona i la Universitat de València, implicades en la coedició del volum, i
la participació també de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i la parròquia de
Santa Maria de Vallfogona.

Tot i que en cap cas pot suplir la manca d’una edició crítica (tampoc no és aquesta la seva
pretensió), l’interès i la utilitat del llibre queden avalats pel fet que les nombroses impressions
posteriors de les obres del Rector de Vallfogona —considerades no només com a referent li-
terari, sinó també com a model de puresa lingüística— prenen com a base el text de 1703, el
d’una edició tardana (feta als vuitanta anys de la mort del poeta) gestada en un ambient culte.
«No hi pot haver dubte, en fi» —indica Albert Rossich, màxim especialista de la figura i obra
de Vicent Garcia, en la seva breu però acurada introducció a aquesta nova reimpressió— «que
aquesta primera edició de les obres de Garcia és millor que qualsevol altre testimoni, imprès o
manuscrit, considerat globalment» (p. 11).

L’edició princepsde l’obra en vers de l’escriptor català del sis-cents, que adquirí major
fama literària en el segle immediatament posterior, fou duta a terme pels Rectors dels Banys i
de Pitalluga, pseudònims de Joaquim Vives i Ximénez i de fra Manuel de Vega i de Rovira,
respectivament. A més de les composicions de Garcia (amb l’absència d’alguns passatges, que
foren censurats pels editors a fi de poder superar l’examen de la Inquisició i, en contrapartida,
amb la incorporació de poemes que no pertanyen al corpus literari autèntic de l’autor, peces
apòcrifes que aïlla convenientment Rossich en la introducció abans citada), el volum inclou
una dedicatòria a l’Acadèmia dels Desconfiats feta per Joan de Gualbes, el Rector de Belles-
guard, i poemes dels diversos «Rectors». El més rellevant, però, és la Vida redactada pel Rec-
tor de Pitalluga, la qual, si bé representà la consolidació de la llegenda entorn a la biografia del
poeta, no fou del tot encertada, cosa que ja havia constatat, per exemple, el 1889 l’editor d’u-
na Mostra dels escrits en prosa y vers del Rnt. Dr. Francesch Vicens Garcia, Rector de Vall-
fogona: «Y tant com sol.lícits y diligents se mostraren rebuscant estirabots y xabacanades per
engruixir L’Armonia del Parnàs, com si la mercaderia de les muses s’hagués de vendre a lliu-
res, foren lleugers y per demés descuydats a l’escríurer la Vidadel poeta» (p. 9).

La recepció i influència d’aquesta impressió fou clau al set-cents, ja que condicionà l’estil
de bona part de la producció poètica en català, de manera que la tradició vallfogonesca perdurà
al llarg de tot el segle XVIII i fins ben entrat el XIX . Diversos membres de l’Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona (com Agustí Eura o Pere Serra i Postius, entre altres) manifestaren la
seva admiració pel que consideraven «Fènix de la poesia catalana», fins arribar a expressar a
principis del segle XIX (1804-1805) la voluntat de reimprimir les seves obres revisades o fins a
escollir-lo com a autoritat en el diccionari que l’Acadèmia havia projectat de fer l’any 1769,
que fou reviscolat el 1790 i que acabaria essent el Diccionario catalán-castellano-latinod’Es-
teve, Bellvitges i Juglà.

Finalment, remarquem que l’edició facsímil a què remeten aquestes ratlles ha pres com a
base l’imprès B-64/4/18 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (a excepció de la por-
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tada, que ha estat reproduïda a partir de l’imprès 185.893 de la Biblioteca Pública Episcopal
de Barcelona). La reproducció és correcta, si bé alguns dels passatges de més difícil lectura al
facsímil han hagut de ser restaurats en apèndix mitjançant l’exemplar original. [Mi. C.]

L’epistolari de Josep Carner.—El novembre de 1994 apareixia a Barcelona, dins la
col.lecció Epistolaris de la Catalunya contemporània, editada per Curial, el primer volum de
l’ Epistolari de Josep Carner, del qual són curadors Albert Manent i Jaume Medina. Fins en
aquell moment, al cap d’una vintena d’anys del traspàs del “príncep dels poetes” havien vist
la llum només algunes de les cartes escrites per aquest. Així, el 1983, Joan Antoni Paloma ha-
via publicat la Correspondència entre Josep Carner i el pare Miquel d’Esplugues;1 el 1984,
Albert Manent donava a conèixer les Cartas de Josep Carner a Miguel de Unamuno;2 el 1986,
Jaume Medina i Manuel Rovira havien recollit les Cartes de Josep Carner a Rossend Serra i
Pagès;3 i, el 1988, era publicada a Sitges la Correspondència de Josep Carner amb Miquel
Utrillo i Josep Carbonell i Gener.4 Tots aquests reculls foren incorporats en l’esmentat primer
volum de l’Epistolari. Precisament aquest fet d’haver aparegut uns quants blocs de cartes
agrupades segons els destinataris motivà d’alguna manera que l’edició de les cartes carneria-
nes es fes tenint més en compte els destinataris que no pas l’ordre cronològic del conjunt dels
escrits; així ho havien fet també altres epistolaris editats anteriorment, entre els quals es troba
el de Joan Maragall. Procedint d’aquesta manera, es feia més fàcil el procés d’edició, per tal
com es podien anar publicant les cartes a mesura que s’anaven localitzant els fons dels perso-
natges amb els quals Carner s’havia relacionat, i s’avançava en uns quants anys l’aparició dels
successius volums. Els blocs de destinataris (dels quals, quan ha estat possible, s’han publicat
també les cartes) van precedits d’una introducció, en què són comentats diversos detalls rela-
cionats amb els corresponsals, els anys que durà la relació, els temes a què fan referència les
cartes i altres aspectes que poden ésser interessants per a cada bloc en concret. Així mateix, les
cartes reben una anotació preferentment breu en què són aclarits alguns punts foscos o identi-
ficats alguns personatges. De cada un dels blocs, n’és responsable un curador, sovint especia-
litzat en el corresponsal de Carner o en el mateix poeta.

Fins al present, han sortit quatre volums de l’Epistolari de Josep Carner. En el primer,
aparegut pel novembre de 1994, hi eren aplegades les cartes a Xavier Benguerel, Jaume Bofill
i Mates (I), Miquel Utrillo, Josep Carbonell i Gener, Miquel d’Esplugues, Joan Maragall, Car-
les Riba, Clementina Arderiu, Ramon Rucabado, Rossend Serra i Pagès, Xavier Tusell i Mi-
guel de Unamuno; n’eren curadors Lluís Busquets i Grabulosa, Carles-Jordi Guardiola, Jaume
Medina, Vinyet Panyella, Joan Antoni Paloma, Albert Manent i Manuel Rovira. En el segon,
de desembre de 1995, hi eren recollits els corresponsals Antoni M. Alcover, Jaume Bofill i
Mates (II), Josep M. Cruzet, Josep Miracle, Josep M. López-Picó, Lluís Nicolau d’Olwer, En-
ric Prat de la Riba, Rupert M. de Manresa, Joaquim Ruyra, Octavi Saltor i Narcís Verdaguer i
Callís; i n’eren curadors Joan Julià i Muné, Jaume Medina, Jaume Subirana, Joan de Déu
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