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virtuts de Colón apunta que sempre estudia els camps semàntics sencers i no els lexemes aïllats, apro-
fundeix en els llatinismes de les llengües modernes i fixa l’atenció en els préstecs entre les llengües 
romàniques. La presència de l’italià s’il·lustra en el treball de Cesáreo Calvo, que presta una atenció 
especial a l’abundància de catalanismes en terres italianes, especialment les meridionals, i destaca el 
paper d’intermediari jugat pel català en la introducció d’italianismes en castellà –artesano, balance, 
foragido, horchata o sobrasada. L’italià també apareix en el contrast de petits fragments del Tirant 
(català / castellà / italià) i del quijote (castellà / francés / italià). Quant al francés, Brigitte Lépinette 
valora la participació de Colón en el FEW –Französisches Etymologisches Worterbuch–, tot i que l’ob-
jecte lingüístic del qual és, segons l’autora del capítol, el gal·loromànic i no pas el francés, i fa una ar-
replega de la bibliografia que podem considerar francesa. Per a cloure la pluralitat de perspectives, 
trobem l’article de Glòria Claveria i Marta Prats, que formen part d’un grup d’investigació integrat en el 
Seminari de Filologia i Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i que es dediquen a l’estu-
di del lèxic utilitzant recursos que ofereixen les aïnes informàtiques: es tracta de transformar la informa-
ció d’una obra en format de base de dades amb la finalitat de fer-les rendibles i explotar-les al màxim. 
Ara poc ha s’ha publicat l’índex del lèxic estudiat en l’obra de germà Colón, amb 47.000 registres, que 
s’acompanya d’un CD-Rom que facilita un accés més directe i un millor aprofitament de les dades lèxi-
ques de la seua obra, ja que s’hi poden relacionar unes paraules amb les altres i permet documentar-les 
amb precisió.
 A banda de tot el que s’hi ha exposat, cal destacar que una virtut col·lectiva d’aquesta publicació és 
que pot aprofitar, potser sense pretendre-ho deliberadament, com a guia bibliogràfica de l’obra comple-
ta de Germà Colón en totes les vessants i en totes les llengües.
 Tot plegat una obra recopilatòria cabdal per als estudiosos de la llengua, que intenta rememorar 
una figura preeminent de la cultura catalana. Cal interpretar el missatge d’aquest homenatge a l’insigne 
filòleg valencià Germà Colón com a mostra de la gratitud d’un poble, testimoni mut de l’esforç i la il-
lusió d’un home que ens ha llegat una obra de valor incalculable, d’una gran importància per a la filo-
logia catalana i romànica en general. Si crearà escola o si ja n’ha creat, el temps ho dirà. Gràcies, 
Germà.

Vicent Beltran i Calvo
Universitat d’Alacant

Colón, Germà / Martínez Romero, Tomàs (eds.) (2008): El rei Jaume I. Fets, actes i paraules. 
Castelló de la Plana: Fundació Germà Colón Domènech; Barcelona: Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 502 p.

 La Fundació Germà Colón, dirigida pel lingüista homònim castellonenc, ha estat una de les insti-
tucions més diligents a l’hora d’editar les trobades científiques organitzades al llarg de 2008 en comme-
moració del vuitè centenari del naixement de Jaume I. En aquest cas, el volum publicat recull una bona 
part de les ponències presentades en el seminari «La Corona d’Aragó a l’època de Jaume I», en el curs 
d’estiu «Jaume I: Un rei i una època, una societat i una cultura» i en el col·loqui sobre «La llengua ca-
talana en temps de Jaume I», celebrats precisament a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 
Així, l’obra aplega vint textos distribuïts entre les quatre principals temàtiques que s’hi tractaren, refe-
rents al context històric dels diversos territoris de la Corona d’Aragó, a la figura del rei i la cultura del 
seu període, a la crònica redactada pel monarca i a la llengua catalana durant el segle xiii.
 Primerament, la trajectòria històrica de cadascuna de les unitats polítiques de la Corona d’Aragó al 
llarg del regnat de Jaume I –a excepció de Catalunya– rep una atenció personalitzada. Pel que fa als 
territoris conquerits i nous regnes fundats, Josep Torró realitza una completa i brillant interpretació del 
procés de formació de la nova societat valenciana, mentre que Pau Cateura sintetitza els fets de la con-
questa de Mallorca i la nova organització de l’illa a través de la Carta de Franquesa i el repartiment de 
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la terra. Quant a l’Aragó, Juan Fernando Utrilla extracta, d’un cantó, les referències al monarca contin-
gudes a les cròniques aragoneses medievals i, de l’altre cantó, comenta temàticament la seua actuació 
al regne a partir de documents editats, mentre que l’absència de Catalunya –que al seminari universita-
ri va ser tractada per Joan Busqueta– tracta de ser suplerta ací amb la intervenció de mossèn Josep Pe-
rarnau sobre la formació dels «estats de la nació catalana». Per últim, nivell local, Carles Rabassa 
s’encarrega d’oferir una completa visió panoràmica del que es coneix sobre la vila i el terme de Caste-
lló de la Plana durant el regnat del Conqueridor.
 En segon lloc, la figura del rei és analitzada des de tres òptiques diferents: la de Vicent Garcia Edo, 
que realitza una síntesi de la seua ingent tasca legislativa al conjunt de la Corona, la de Miguel Ángel 
Pérez, qui recull algunes minses referències a Jaume I presents en la literatura castellana medieval, i la 
d’Agustín Rubio Vela, que mostra la mitificació interessada del record del monarca per part de l’oligar-
quia de la ciutat de València en tant que l’estat de coses establert durant el seu regnat, d’una banda, 
possibilità l’existència d’un regne de València autònom i, d’una altra banda, determinà la preeminència 
de la capital sobre la resta de viles valencianes. En aquest segon apartat també hi ha cabuda per a tres 
aproximacions diverses a la cultura del període: una visió comparativa preparada per Rafael Alemany 
sobre la literatura de l’època en català i en castellà –marcada aquesta per la vastíssima producció rea-
litzada als tallers d’Alfons X–, un repàs genèric al poc que es coneix sobre la música dos-centista a 
terres catalanes realitzat per Xosé Aviñoa, i una interessant explicació de Joan Santanach sobre la fun-
ció del Llibre del gentil e dels tres savis com a mètode de desenvolupament de l’Art o ciència de raonar 
lul·liana.
 En tercer terme, el volum aplega cinc aportacions al voltant del Llibre dels fets: tres d’elles sobre 
el seu mateix contingut i dues sobre la seua tradició manuscrita. Pel que fa a la narració, Josep Maria 
Pujol proposa una innovadora estructuració en catorze seccions possiblement corresponents a altres 
tants lligalls de paper del llibre original perdut, l’inici dels quals coincidiria amb la col·locació posterior 
de les dotze lletres majúscules historiades i les dues miniatures de la còpia conservada més antiga, la de 
1343, bo i conformant a més a més unitats narratives compactes amb la seua pròpia lògica interna. Per 
la seua banda, Stefano Cingolani confronta enginyosament la crònica jaumina amb la de Bernat Desclot 
per mostrar els objectius ideologitzats tant d’una com d’una altra, la primera centrada en construir una 
visió heroica, providencialista i personalista del rei Jaume i la segona interessada a ressaltar la impor-
tància de la dinastia comtal barcelonina en conjunt, sense restar protagonisme a la figura de Pere el 
Gran. L’enginy mostrat per Cingolani no manca en la participació de Tomàs Martínez Romero, qui fa 
notar l’exalçament conscient dels assoliments del monarca a través d’un ús diferencial dels indicadors 
de la seua edat al llarg de l’obra. Altrament, pel que fa a la tradició textual de la crònica, Llúcia Martín 
fa un breu repàs a les dues branques de famílies de manuscrits, mentre que el mateix Germà Colón re-
alitza una interessant proposta de treball consistent a comparar el model de llengua de les dues versions 
del Llibre publicades a València en 1515 i 1557.
 Per últim, són quatre els articles que versen al voltant de l’estat de la llengua catalana al llarg del 
segle xiii, bo i començant pel de Jordi Bruguera, que incideix en l’anàlisi de la sintaxi de la crònica de 
Jaume I per demostrar el caràcter netament oral del text. En la mateixa línia d’estudi de cas detallat, 
Joan Martí realitza una exhaustiva classificació de la diversitat d’oracions condicionals emprades per 
Ramon Llull, tot remarcant el seu paper pioner en l’adequació del català com a llengua escrita de cul-
tura. En darrer terme, en dos textos de caràcter més general, Jaume Corbera aborda el català que apareix 
als documents primigenis del regne de Mallorca –caracteritzats, com era d’esperar, pels seus trets ori-
entals–, mentre que Lluís Gimeno observa l’evolució de nou processos fonològics del conjunt de la 
llengua a través de la seua anàlisi en vuit dels grans textos jurídics i literaris de la centúria.
 Tot plegat, com sol passar en els volums miscel·lanis preparats en ocasió de grans commemoraci-
ons, l’obra presenta nivells ben diferents: el de les contribucions realitzades pràcticament per compro-
mís que no aporten informacions o interpretacions originals, el dels estudis de cas que donen a conèixer 
interessants recerques personals en marxa, el de les síntesis que poden resultar útils per la seua funció 
d’aplec documental o interpretatiu, i el de les aportacions importants i innovadores, entre les quals 
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destaca en aquest cas l’article de Josep Maria Pujol, la hipòtesi principal del qual podria canviar la 
forma d’estructurar, editar, estudiar i analitzar la mateixa crònica de Jaume I.
 En conjunt, doncs, El rei Jaume I. Fets, actes i paraules compta amb aportacions ben interessants, 
tot i que en determinats passatges d’algun article crida l’atenció certa manca de crítica científica, que 
ve a ser substituïda per orientacions ideològiques de caire voluntarista. Ens referim, per exemple, als 
exalçaments gratuïts de la figura de Jaume I i de la seua època, que haurien d’entrar exclusivament en 
el terreny de la valoració personal o política sense interferir de pla en la tasca investigadora. Com ha 
advertit Enric Guinot, les trobades celebrades en aquest tipus de commemoracions –que evidentment 
són al cap i a la fi commemoracions polítiques– corren el risc de convertir-se en una mena de remem-
brances jocfloralesques.1 Per això, com ell mateix ha remarcat, és necessari alçar la bandera de la recer-
ca científica adreçada a l’explicació racional i acurada dels processos històrics que han afectat les 
nostres societats. En aquest sentit el regnat de Jaume I ens és cabdal, però no cal mitificar-lo ni glorifi-
car-lo: simplement estudiar-lo, conèixer-lo i difondre’l.

Vicent Baydal Sala
CSIC – Barcelona

Delétra-Carreras i Patxot, Núria (2008): Rafael Patxot i Jubert. une vie de Tramontane, 
Lausanne, 164 p.

 La figura de Rafael Patxot s’ha recuperat en els darrers anys gràcies a la biografia de Joaquim 
Maluquer i Sostres, Rafael Patxot i Jubert, mecenes i científic (Barcelona 1994) i també per la represa 
de l’edició dels volums de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que ha preparat i editat Josep 
Massot i Muntaner dins les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i que passarà de vint volums. Pat-
xot fou víctima dels dos bàndols de la guerra civil; els de la FAI el volien matar i per això s’exilià a 
Suïssa on fou el principal suport del cardenal Vidal i Barraquer, igualment a l’exili. El mecenatge que 
havia començat els anys vint a través de l’Institut Patxot fou continuat per ell des de Ginebra ja que, 
per exemple, subvencionà l’Onomasticon Cataloniae i obres de Ramon d’Abadal i Eduard Fontserè, a 
més de la Miscel·lània Fabra (Cuyo 1943). Aquests i altres fets són explicats per Núria Delétra-Carre-
ras i Patxot, que ha estat l’hereva espiritual i cultural del seu avi. Ja el 2002 va publicar un opuscle del 
seu avi, Recordances guixolenques (Ginebra 2002), amb fragments extrets de les memòries de Patxot 
Adéu a Catalunya guaitant enrera (Ginebra 1952). El 1939 Patxot patí la incautació per part dels 
franquistes dels seus materials de meteorologia, camp on destacava de ben jove. I morí a l’exili el 1964. 
L’obra de Núria Delétra, vaig escriure, «traspua un lirisme intimista, que és reforçat per fotografies 
molt significatives de la família i dels amics fidels de Patxot. Una de les característiques de l’obra són 
les notes històriques sobre Catalunya, resumides per l’autora i aprofitant també textos de Maluquer». 
Igualment es refereix sovint a l’obra guaitant enrera, que fou publicada en edició de bibliòfil i es re-
partí restringidament.
 Aquesta semblança sobre la vida i l’obra del qui fou un dels dos grans mecenes de la Catalunya 
d’avantguerra (l’altre fou Cambó) té un valor didàctic perquè va adreçada a persones de parla francesa 
que desconeixen qui era Patxot i sovint què és Catalunya. L’edició és privada i limitada i cal valorar-la 
perquè difon a l’estranger la realitat del nostre país.

Albert Manent

1.  Guinot, Enric (2008): «El rei Jaume I, la Universitat i la investigació històrica». Frontissa. Barcelona: 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, p. 2.
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