
Abans de prendre la paraula en aquest acte d’homenatge al gran amic i al
gran estudiós que fou i que continua essent Ramon Aramon, vull agrair a
l’Institut d’Estudis Catalans, al seu president, al secretari general i als col·le-
gues de la Secció Filològica que m’hagin invitat a participar-hi. No hi ha dub-
te que unes altres persones ho haurien fet millor, per exemple Jordi Carbonell,
que durant molts anys va col·laborar amb ell en la feina de cada dia, en va com-
partir els problemes i els entrebancs que sempre comporta la conducció d’una
institució com aquesta i, a més, va prefaciar i editar excel·lentment el recull Es-
tudis de llengua i literatura, publicat fa tres anys pel mateix Institut. I, tanma-
teix, no puc amagar del tot la commoció que em produeix haver estat triat per
a retre compte de l’activitat filològica d’un personatge que, per molts anys, ha
estat un referent important per a tots els qui, arreu del món, ens ocupàvem de
textos medievals catalans i occitans. Per això, he acceptat —immodestament—
la responsabilitat d’aquest parlament, bé que amb plena consciència de no és-
ser la persona més adient, amb el propòsit de recordar com caldria un dels
protagonistes de la cultura catalana d’aquest segle.

Tractar en pocs minuts i en poques ratlles de l’aportació de Ramon Ara-
mon i Serra als estudis filològics catalans no és gens fàcil, sobretot si tenim en
compte que aquesta aportació no es limita a la tasca —prou feixuga— d’editor
de textos i d’intèrpret de la tradició literària, sinó que comprèn l’activitat de
promotor i estimulador de la recerca en el camp de les ciències humanes, i so-
bretot en el sector de l’hermenèutica aplicada a les obres dels autors catalans de
l’edat mitjana. Una activitat duta a terme des de l’Institut, com a secretari ge-
neral, com a representant de l’IEC dins la Unió Acadèmica Internacional, com
a responsable dels Estudis Romànics, com a membre numerari de la Secció Fi-
lològica: la seva preocupació més gran era la de despertar vocacions filològi-
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ques entre els joves estudiosos catalans i vocacions catalanistes entre els joves
i menys joves estudiosos estrangers utilitzant tots els mitjans possibles, des de
l’oferta de col·laborar a la prestigiosa revista de l’IEC, si més no amb una res-
senya, fins a la disponibilitat cordial a donar consells sobre temes, textos, pe-
ríodes de la literatura catalana medieval que exigien i mereixien un tractament
científic adequat.

No pretenc naturalment, ara i ací, ocupar-me de tots aquests aspectes de
la personalitat d’Aramon: no en tindria la capacitat ni la competència. Em li-
mitaré, doncs, a parlar, molt superficialment, de la seva contribució directa
i personal al progrés de la filologia textual, un àmbit de la coneixença que
als Països Catalans tenia aleshores molt pocs conreadors, i els pocs que hi havia
—tret de Mateu Obrador i Bennàssar, al començament del segle— no s’havien
aturat mai a fer consideracions teòriques sobre l’art d’editar els textos, sobre-
tot els medievals. Quan Aramon va presentar la seva memòria al VII Congrés
Internacional de Lingüística Romànica, al mes d’abril de 1953, les reflexions
amargues de l’erudit mallorquí continuaven essent actuals, com resulta de la
llarga citació que ell introdueix a la seva ponència i que valdrà la pena de lle-
gir tal com apareix transcrita:

Mester s’es regoneixer, amb sinceritat y modestia, que la nostra erudi-
ció critica y literaria de present se troba encara, sobre tot en sa part històri-
ca, vacilant y fluixa de fonaments, mancada de lastre científich y metòdich.
L’estat rudimentari en que tenim, oficialment al menys, els estudis filolò-
gichs y paleogràfichs —tan indispensables per aquest ram—, no’ns ha per-
mesa encar ara una segura orientació: tastanetjam, trepitjam terreny fluix;
anam a pèu o cualcam enrera. Aquesta fretura d’ensenyansa metodisada y
doctrina sòlida que no hem poguda rebre facilment y aprofitar dins ca’nos-
tra sens haver d’acudir a l’extranger, nos té reduíts, en gran part, a la cate-
goría de dilettanti, a la condició d’amateurs, més abundosos de bon desitj
y afició, que no de criteri ben arrelat y de vera aptitut científica...1

I, abans, Aramon havia mencionat un altre fragment no menys explícit
del mateix erudit sobre la dificultat «d’arriscar y d’acometre veritables edi-
cions crítiques», perquè «salvant honorables y raríssimes excepcions (tan ra-
res que les podríem comptar ab los dits de la mà, y encara tal volta sobraríen
dits) apenes tenim esperts filòlechs prou lletruts y ben nodrits d’erudició per
fer com cal aitals edicions ab penetrant y segura crítica»; però també perquè
hi havia «el perill de que tan savies publicacions —suposem-les ja fetes y exi-
des a llum— no consegui[ríen] ara per ara un rahonable contingent de lectors,
qui volguessen y les sabessen entendre y assaborir, ni arribassen tan sols a fer-
ne plaent y profitosa lectura». Per part seva, Obrador, amb l’estil saborós que
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el distingia i amb la modèstia pròpia d’un autèntic erudit, però també amb la
consciència dels seus límits i de la insuficiència de les eines de treball de les
quals disposava, hi afegia:

A nosaltres, per part nostra y dit sia ab tota sinceritat, no’ns basta cor ni
agosarament per intentar y acometre una vera edició crítica dels abundosos
textes lullians, si l’havíem de posar a l’altura que reclamen els grans avenços
qu’ha fets y fa avui per vuy, a pas de gegant, la novíssima filología romànica.

I a continuació, després d’una sintètica al·lusió a les aportacions «de la
cultíssima França, de la dexondida Italia, de la feynera y conqueridora Ale-
manya», conclou que no ha vingut encara el temps de les edicions crítiques
d’autors catalans i que cal preparar «més tost aquelles altres, les precursores,
les destinades a preparar el terreny, les qui tenguen per objecte, no la disecció
o anatomia filològica dels manuscrits mitjevals, sinó el despertar envers d’ells
y atraure-hi l’afició de la gent de lletres y encaminar-li el gust a la lectura d’o-
bres antigues».2

La situació pel que fa a la reflexió teòrica i metodològica no havia millo-
rat gens en el mig segle següent: «Després d’Obrador —comentava Ara-
mon— poques coses trobem ja. Algunes indicacions, només, tímides i
insegures, esparses dins les recensions», publicades en algunes revistes, o les
notes de Miquel i Planas a Bibliofilia; poques coses que, d’altra banda, merei-
xien remarques crítiques i consideracions negatives que des de Romania els
filòlegs estrangers no mancaven de fer a les edicions publicades per catalans.
La reticència manifestada en tot allò que es referia als aspectes bàsics del tre-
ball hermenèutic, o —per dir-ho amb paraules d’Aramon— el «poc o nul in-
terès pels problemes tècnics de l’edició», es reflectia necessàriament en un cert
desordre en la transcripció dels textos, que tanmateix s’anaven publicant i en
els quals, però, es barrejaven els criteris científics amb els divulgatius: el re-
sultat de les múltiples iniciatives preses al llarg dels anys era, doncs, prou frus-
trant per al jove investigador Aramon, quan, als vint-i-un / vint-i-dos anys,
va emprendre l’edició del Curial i Güelfa per a «Els Nostres Clàssics» (pu-
blicada entre 1930 i 1933). I, tanmateix, els contactes directes i indirectes que
Ramon Aramon tenia amb els centres d’investigació a l’estranger i la fre-
qüentació de la bibliografia especialitzada francesa, alemanya i italiana li van
permetre si més no de fer-se una idea prou clara de com no s’havia de prepa-
rar una edició filològica, i de la diferència substancial que hi havia entre una
edició crítica i una de destinada al gran públic.

La seva primera tasca editorial no li va posar problemes metodològics
greus: les normes de transcripció d’«Els Nostres Clàssics», elaborades i defi-
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nitivament establertes per Josep Maria de Casacuberta, responien perfecta-
ment als principis d’una absoluta fidelitat a la tradició —en els quals s’inspi-
rava la filologia europea d’aleshores— i als criteris que Aramon havia fet
propis durant els anys de la seva formació; i, d’altra banda, la unicitat testi-
monial del Curial i Güelfa li evitava la necessitat de triar entre les opcions
lachmanniana i bedieriana, és a dir, entre l’intent de reconstruir l’arquetip i la
mera transcripció del testimoni considerat el millor, que calia reproduir tal
qual. I, en efecte, en prefaciar la seva edició,3 Aramon es limitava a donar
—en les darreres ratlles de la «Notícia» preliminar— una ràpida indicació
dels límits de la seva tasca: transcripció del manuscrit de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid seguint les normes d’«Els Nostres Clàssics», gairebé totes de
caràcter gràfic.

Però el moment de la veritat va arribar tot seguit; per a l’edició de les No-
vel·letes exemplars, una de les quals (La fiyla del rey d’Ungria) es conservava
en tres manuscrits, calia que l’editor prengués posició davant el dilema: edició
lachmanniana o edició bedieriana? Intentar reconstruir l’arquetip de la tradi-
ció o limitar-se a transcriure el testimoni millor? La seva coneixença de la me-
todologia alemanya l’impel·lia cap a la primera solució, però en aquell moment
la filologia europea era dominada per la personalitat de Joseph Bédier, que de-
cretava la impossibilitat de reconstituir l’arquetip dels textos medievals, sobre-
tot els romànics: pertot arreu ressonaven els seus anatemes contra els qui
practivaven la contaminació entre testimonis diferents d’un mateix text, barre-
jant lliçons passades per fileres històriques distintes i produint així monstres
que no havien existit mai; l’únic remei possible consistia en el recurs al testi-
moni més fiable de cada tradició textual —individu, aquest sí, històricament
existent— i publicar-lo amb les esmenes estrictament necessàries, defugint
qualsevol inserció de materials estranys, bé que provinents de la mateixa agru-
pació testimonial. Una posició de tanta intransigència no podia agradar a qui
tenia una concepció menys rígida, més flexible, dels paràmetres editorials; a
qui tenia familiaritat amb la bibliografia estrangera, sobretot la italiana, on tro-
bava aplicats mètodes molt diferents dels propugnats pels bedieristes: però els
principis de Bédier condicionaven l’ambient cultural català (a més del francès
i d’altres encara), i un jove filòleg no podia evidentment anar contra corrent,
almenys no explícitament. Així, Aramon va adoptar el mètode dominant, és a
dir, va triar el millor manuscrit (en aquest cas, el de Palma), però el va col·la-
cionar amb els altres —això Bédier ho admetia només en la fase preliminar, la
de selecció dels manuscrits destinada a escollir el millor— i va cometre l’abús
(inadmissible!) d’utilitzar les variants dels altres relators per introduir algunes
esmenes al text bàsic. D’això ell en dóna correctament notícia a la seva intro-
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ducció, però molt sintèticament, limitant-se a dir: «alguna vegada —molt po-
ques— admeto variants de B i C».4 En el clima d’aquells anys, això equivalia a
una declaració d’independència, gairebé revolucionària, com qui diu: voleu
que triï el manuscrit millor? Perfecte. Però no em demaneu de defensar a qual-
sevol preu les lectures indefensables, com va fer Joseph Bédier a la seva edició
de la Chanson de Roland; accepto les regles vigents, però em reservo el dret
d’introduir en el text les esmenes que em suggereix la resta de la tradició.
Aquesta actitud sembla quasi anticipar una de les objeccions de Gianfranco
Contini al mestre francès: conservar sense esmenar és una hipòtesi de treball,
equivalent a la de fer servir tota la tradició en la fixació del text; cal veure si és
la més econòmica, la que obté el resultat més satisfactori amb el mínim esforç,
és a dir, mitjançant ingerències mínimes de l’editor en el dictat textual. Quan,
fa pocs dies, vaig llegir de nou la nota d’Aramon, hi vaig veure un petit senyal
del seu inconformisme, del seu refús de qualsevol rigiditat normativa, i em vaig
imaginar que, mentre escrivia aquelles paraules, els ulls li devien brillar d’una
alegria una mica irònica, d’aquella ironia amable a la qual recorria cada vegada
que el seu interlocutor —a mi també em va passar— es deixava anar a afirma-
cions apodíctiques, que el trobaven sempre bondadosament crític; però tam-
bé, quan calia i l’interlocutor es manifestava receptiu, disposat a donar consells
inspirats pel sentit comú i per la seva capacitat de comprensió humana.

Però m’estic anticipant, i val més que torni a parlar de l’estudiós, deixant
a qui l’ha conegut millor i en moments diferents de la seva activitat la tasca de
comentar-ne l’aspecte humà.

Que Aramon acceptava amb reserves i forçat per les circumstàncies els
dictàmens de la filologia ultrapirinenca d’aquells anys, ho va demostrar més
tard, quan ja no li calia aplicar principis hermenèutics i criteris ecdòtics que li
semblaven incongruents amb les seves idees. Quan va sortir l’edició monu-
mental del Cançoner dels Masdovelles,5 a la qual deu haver dedicat tot el
temps que separa aquest volum del de les Novel·letes exemplars, el clima fi-
lològic havia canviat: entretant havien publicat les seves fonamentals contri-
bucions Giorgio Pasquali, Michele Barbi, Cesare De Lollis, Giulio Bertoni,
Silvio Pellegrini, Angelo Monteverdi, i l’hegemonia exercida per Bédier i els
seus seguidors començava a vacil·lar, encara que molts editors —als Països
Catalans com a Itàlia— continuessin aplicant-ne les teories. Aramon es sentia
ara més lliure, autoritzat a prendre les decisions més adients amb la seva for-
mació, i sobretot amb les exigències específiques de cada situació textual.

15

4. R. ARAMON I SERRA (cur.), Novel·letes exemplars: La Fiyla del rey d’Ungria, La Filla del
emperador Costantí, La Comtessa fidel, Amichs e Melis, Lo Fill del senescal d’Egipte, Barcelo-
na, Barcino, 1934, col·l. «Els Nostres Clàssics», núm. 48, p. 27.

5. R. ARAMON I SERRA (cur.), Cançoner dels Masdovelles (Manuscrit nº 11 de la Biblioteca
de Catalunya), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Biblioteca de Catalunya, 1938, col·l.
«Cançoners Catalans de la Biblioteca de Catalunya», vol. 1.



I, en efecte, els criteris editorials que va seguir ja no corresponien als d’una
fidelitat absoluta al manuscrit triat com a bàsic. El Cançoner dels Masdovelles
havia de ser el primer volum d’una sèrie en la qual es publicaren tots els
cançoners catalans de la Biblioteca de Catalunya, i això implicava algunes li-
mitacions a la seva llibertat d’acció, com ara la renúncia a reportar les variants
dels altres manuscrits l’edició dels quals ja era prevista, per a evitar de repetir
diverses vegades la mateixa tasca. Però, i això és l’indici més important de la
nova actitud editorial d’Aramon, ell no admet ara cap altra restricció de
la seva llibertat: així assenyala «les divergències d’altra índole que apareixen
entre aquells cançoners i el dels Masdovelles (íncipits, manca d’un frag-
ment, etc.)», tenint també presents «les lliçons que ofereixen els altres manus-
crits, quan m’ha calgut fer alguna correcció» i donant en les notes «les variants
del cançoner de l’Ateneu Barcelonès que ho [scil. el cançoner dels Masdovelles]
corregeixen o ho aclareixen». I sobretot, a més de referir les esmenes fetes pel
poeta, corregeix les lliçons evidentment errades del manuscrit .

I nogensmenys és quan prepara edicions crítiques com a assaigs destinats
a revistes i miscel·lànies que Aramon manifesta explícitament —i sense limita-
cions que no siguin les exigides pel text— la seva autèntica vocació filològica.
Per a «Augats, seyós qui credets Dèu lo Payre»6 intenta, amb resultats molt
interessants, reconstruir el text arquetípic mitjançant els tres manuscrits que
posseïm, malgrat que no coincideixin en el nombre d’estrofes ni en el text ma-
teix. La col·lació atenta entre els tres testimonis i la discussió dels llocs crítics,
amb la justificació de les solucions adoptades, fan d’aquest treball un model
encara avui perfectament vàlid d’edició crítica del tipus que anomenem neo-
lachmannià o postlachmannià, per posar-ne en relleu sia el deute que aquest
mètode té amb qui el va elaborar i els qui ho van perfeccionar, sia l’aportació
de la nova filologia textual italiana. I en els mateixos principis s’inspira l’altre
assaig d’edició crítica, el de «De gran dolor cruzel ab mortal pena»,7 transmès
per quatre manuscrits que de vegades ofereixen lliçons notablement diver-
gents. Als altres assaigs d’edició crítica que Aramon va publicar els anys se-
güents, bé que tots relatius a textos de tradició única, ell segueix també els
criteris neolachmannians, estudiant acuradament la llengua del manuscrit,
comparant-la amb la d’altres textos coetanis i intervenint en els loci critici amb
esmenes ben encertades o si més no acuradament calibrades.

Ara, però, m’adono que m’he deixat portar per la meva predilecció per la
filologia textual i he descurat els altres aspectes de l’aportació d’Aramon als
estudis filològics. Per justificar en part aquesta omissió, només temporània,
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voldria recalcar la importància que els assaigs d’edició crítica han tingut en la
seva perspectiva metodològica, com a progressiva declaració d’independència
d’un sistema de normes ecdòtiques de les quals no compartia els fonaments
teòrics. Una evolució només aparent, perquè el jove filòleg ja havia triat el seu
camí, sabia perfectament el que volia fer, i només esperava que les condicions
li permetessin de fer-ho, sense renunciar mai del tot a insinuar una petita mar-
ca del seu inconformisme.

Dels altres treballs filològics en diré molt sintèticament que es distribuei-
xen gairebé tots entre lingüística, història de la llengua i història de la cultura.
Les edicions crítiques són sempre acompanyades per una anàlisi (fonètica i
morfosintàctica) de la llengua del text i de les seves característiques mètriques;
i això també per a les obres en codex unicus que impliquen una gran respon-
sabilitat per part de l’editor, quan els errors són clarament esmenables i el text
es pot retocar sense provocar-hi pertorbacions. Els resultats d’aquestes anàli-
sis, fetes sobre textos curosament editats, són d’un gran valor per a una millor
coneixença de la llengua medieval i mereixerien d’ésser aprofitats per a les no-
ves edicions: seria fins i tot molt útil reunir-los i sistematitzar-los segons cri-
teris orgànics que en permetin una ràpida consulta; i això podria constituir
fins i tot el primer nucli d’un espècimen sistemàtic de la llengua antiga que ens
donaria una documentació de primera mà de la multiplicitat de formes con-
currents que caracteritzen l’expressió dels segles XIV i XV, i a la qual s’anirien
afegint progressivament les dades aconseguides per uns altres editors.

L’atenció i la curiositat científiques d’Aramon es van dirigir també cap als
problemes contemporanis: l’assaig sobre I troubaire catalan; i els qui parlen
de les modernes relacions literàries i culturals entre les terres occitanes i les ter-
res catalanes o, encara, sobre la modalitat valenciana de la llengua ho com-
proven. Cal afegir-hi la predilecció pel català literari modern i els homes que
s’hi han dedicat, el treball d’assessorament de la Gran enciclopèdia catalana i
altres activitats no menys importants. Sempre guiat pel seu tarannà filològic,
també en aquests treballs Aramon fa mostra de la mateixa serietat i escrupo-
lositat, manifestades com a medievalista.

I, tanmateix, jo crec que la figura que resta del nostre homenatjat és prin-
cipalment la del filòleg medieval i de l’historiador de la llengua. És així que
m’agrada recordar-lo, potser per culpa de la meva malformació filològica,
però és així també que apareix principalment a través del recull que la Secció
Filològica de l’Institut tan oportunament va publicar i que Jordi Carbonell va
editar amb tanta cura. Un llibre preciós que serà per a molts de nosaltres un
instrument imprescindible per a les nostres tasques.

GIUSEPPE TAVANI

Membre corresponent de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans
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