
.NOIUTAS DE TRANSCI:IPCION Y EDICION DE TEXTOS Y DOCL'MENTOS.

sobretot si cviten l'us d'aquests signes, totes les indicacions que, sense esser
indispensables dins del text, poden dificultar-ne la lectura. .Bidez-Drachmanu
(ed. Delatte-Severyns, pag. r3) hi v6nen a coincidir en manifestar : aSi on voulait
ctre tout a fait logique ... it conviendrait sans doute d'envisager la supres-
sion des deux signes [] <> dans un texte litt6raire ; au demeurant, ils ont
perdu beaucoup de leur raison d'etre depuis que l'apparat figure en dessous du
texte...a

Els autors de les normes manifesten (n. 66) que 1'us de la cursiva per a indi-
car correccions nom-6s cen algdn caso pods ser convenienten, pero 6s preferible,
disposant de l'aparat, d'abstenir-se en absolut d'aquesta complicacio.

En les obres poctiques, on es indispensable la numeracio dels versos (n. 75),
sera tamb6 Iitil, de vegades, de numerar Its estrofes ; en aquest cas cal que la
numeracio d'estrofes, en xifres romanes, vagi al marge esquerre, i la de versos
al dret. Per a la numeraci6 dels versos caldra tenir present de no seguir el ritme
de 5 en 5 o de 3 en 3, com en les lfnies de prosa, sine, el que la mateixa estruc-
tura de 1'cstrofa ens assenyali.

-No voldria acabar aquestes rattles sense felicitar els autors i editors de Its
Normas dc transcripci6n y edici6n de textos y documentos pel principi d'orde-
nacio que han vingut a posar en un camp fins ara tan anarquic. Les Ileus
rcmarques i suggerencies que m'he atrevit a formular no son sin6 una prova
de coin llur lectura m'ha arribat a seduir i de l'inter&s que han despertat en
la ineva atencio d'estudios de textos medievals.
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I.iber Feudorunz Maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo de la

Corona de ,Aragon. Reconstitucion y edicion por FRANCISCO MIQuEI, RosELL,

Pbro. Vols. I-H. Barcelona, Escuela de E'studios Medievales : Seccion de

Barcelona (CSIC), 1945-1947. xI.+542 pags.+xvII lams. ; 6oes pags.+xv lams.

(xTexto5 y estudios de la Corona de Arag6n•, I-II.)

Cartulario dc Sant Cugats del Valles. Editado por Jos> Rius SERRA, Pbro.

Vols. I-II. Barcelona, Escuela de Estudios Medievales : Secci6n de Barcelona

(CSIC), 1945-1946. Lxx+3o4 pags. ; xxII+46o pags. (4cTextos y estudios de

]a Corona de Aragon:, III-IV.)

Un dels projectes que la Seccio Historico_Arqueologica de l'IEC havia aca-

ronat anib mes complaenca abans de la guerra era la publicacio dels cartularis

catalans arribats fins a nosaltres, interessantfssims des de diversos punts de

vista : historic, juridic, economic, linguistic ; en aquest darrer, no sols per

l'abundor de mots i formes arromansades que hi apareixen, sin6 tamb6 per llur

riquesa topo-antroponomastica. L'any 1938, en plena contesa civil, apareixia

una edici6 del Cartulari de Poblet, segons transcripci6 que el Sr. Joan Pons i

Marques n'havia fet per enearrec d'Eduard Toda, i amb un index de noms que

feia el llibre Iitil i manejable, drecat amb tota escrupolositat, sota la vigilant

cura de Ramon d'Alds-Moner, per la Srta. Maria Ponjoan.

Dificultats de tota mena, despr6s, impossibilitaren la continuaci6 d'aquella

tasca, de la qual la secci6 barcelonina de l'Escuela de Estudios Medievales de

Madrid, filial del CSIC, es venia, mes endavant, a fer carrec, amb un esperit
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semblant al que presidf la seva iniciacio, i en algun cas adhuc amb els mateixos
collaboradors que hauria plagut a 1'IEC de poder utilitzar.

Dos son, fins ara, i ben importants, els cartularis que han vist la lluni
publica en aquesta nova serie : el Liber Feudorum Maior (que inclou tambe el
Liber Feudorum Ceritaniae) i el Cartulari de Sant Cugat. El primer, el nudi
inicial del qual collegf Ramon de Caldes (116i-ii9q), dega de l'esglesia de
Barcelona en temps d'Alfons el Cast, conte prop d'un miler de documents, datats
entre 872 i 1241, be que la major partida pertanyi als segles xi i xii. Els dos
volums apareguts fins ara del Cartulari de Sant Cugat contenen tres-cents cin-
quanta-tres documents del segle x el primer, i quatre-cents vint-i-sis del segle xi
i alguns, poqufssims, del xii, el begun.

El metode seguit per Mn. Miquel i Rosell i per Mons. Rius i Sierra, editors,
respcctivament, d'aquests dos reculls documentals, divergeix en algun aspecte,
cosa que no pot deixar de sorprendre en obres aparegudes dins d'una inateixa
colleccio : mentre el primer reprodueix els textos segons l'ordre amb que se
succeeixen en el manuscrit que els conserva, criteri que defensa amb raons
admissibles, com la dificultat que en mes d'un cas presenta la datacio exacta
dels documents, el segon dona les cartes ordenades cronologicament ; mentre
Mn. Miquel encapsala la seva edici6 amb un proleg cenyit, on fa una junta
descripci6 externa i interna del codex que publica i exposa les normes clue ha
seguit per a ]a publicaci6, Mons. Rius, que tambe descriu amb exactitud el
cartulari, n'escateix l'autenticitat, l'estudia en els aspectes juridic i diplomatic,
historia la seva localitzacio i n'analitza detalladament i amb gran rigor el
contingut, es deixa dur a moments per una facil erudicio i s'entrete alnb defi-
nitions mes propies d'un manual de diplomatica que d'una introducci6 a una
edicio cientffica d'un cartulari ; mentre 1'editor del Liber Feudorum, tot i haver
intentat la reconstruccio del cartulari primitiu amb elements que li oferien les
series documentals de Cancilleria i de Patrimoni de l'Arxiu ,Reial de Barcelona
o Arxiu de la Corona d'Arago, ha tractat en gran manera la seva edicio com
la d'un text unit, 1'editor del Cartulari de Sant Cugat, que s'ha esforcat amb
exit aixf mateix per aplegar els documents dispersos que devien haver figurat
en el cartulari, ha donat als textos d'aquest - i la reordenacio cronologica hi
ha contribuit no poc - una disposicio que mes aviat fa l'efecte d'un recull de
documents de diversa procedencia.

En el que les dues obres coincidcixen - i aixo es interessant des del punt
de vista linguistic, que es el que mEs ens afecta - es en 1'escrupolosa fidelitat
i el bon criteri amb que han estat transcrits els textos, cosa que era d'esnerar
de la formaci6 i l'experiencia dels dos editors. De mes a mes, les Ilistes d'erra-
des posades al final de cada volum ens indiquen com 1'aspiraci6 a 1'exactitud i
la constancia en la revisi6 han estat mantingudes fins al final. El lingfiista,
doncs, pot servir-se d'aquests cartularis amb confiansa.'

Si tenim algunes reserves a fer, en aquest aspecte, es sobre la forma in-
admissible com hall estat escrits a]ans noms de lloc o de persona en el proleg
del Liber Feudorum: San Lorenzo del Munt, Castell Edral, Moncada, Anglessola,
Eril, Grad, Vallmanna al costat de Vallmanya, etc. El Cartulari de Sant Cugat,

i. Recordem respecte a aixo que un estudi del Sr. J. M. Sola i Sole sobre
el toponim Masquefa, que constituf una comunicaci6 presentada a la Societat Catalana
d'Estudis Histories durant el curs 1946-1947, fou bastit principalment a base de les
formes que apareixen en el Cartulari de Sant Cugat.
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que en general dOna amb encert els norns en vulgar (Llinars, Vilanova, Llifa,
etcetera), be que algun cop els desfiguri ortograficament (San Boy, Arainpru-
Iid, riu Noya, etc.), to inadvertencies que son de doldre, com interpretar per
F'illa de Palacio un clarissim in locum Vallense, valle que vocant Tordaria,
villa Bitaminia, que vocant Palacio, cum ecclesias, id est S. Maria virginis et
S. Stephani protomartiris, et alia ecclesia que vocant similiter S. Stephani,
qui est in latere Montissignin (doe. 3), corn transcriure Carnprod6 (288, 299),
corn posar uns cops San Vicens dels Horts (191) i altres San Vicente dels Horts
(io6), com deixar sense identificar un Villa Azari (314), citat en una enumeracio
de hoes despres de Mata, Argentona, Premix i abans de Teia, etc.

Ambdues obres donen la bibliografia utilitzada per cada editor o que cal
tenir present per a estudiar les diverses questions que suscita cada document.
Tambe en aixo el procediment de Mn. Miquel divergeix del de Mons. Rius : el
primer es limita a citar l'edicio on es publicat el document, cas que no sigui
inedit, i a drecar una bibliografia general, comarcal i local, facilment reduible
al document o punt que es tracti d'estudiar ; el segon, ultra la Vista bibliogra-
fica posada al davant de cada volum, anota la bibliografia particular sobre cada
document (una major cura en les citacions hauria pogut evitar lapsus com el
d'esmentar continuament el,Prof. Aebischer sota el nom equivocat d'A esbischer,
d'oblidar d'indicar el volum d'EUC on apareix l'estudi sobre Gerbert del Sr. Ni-
colau d'Olwer, d'atribuir al Sr. Abadal la publicacio dels dos catalegs de les
ubres del P. Caresinar, quan en realitat fou feta per Ramon d'A16s-Moner, de
citar abreujadarnent en els regesta de cada document obres que no han estat
anotades en 1a bibliografia, etc.).

El Liber Feudorum Maior es clou amb una serie d'indexs de gran interes
i utilitat : una taula cronologica, una Vista d'escrivans (amb la indicacio del
carrec que ocupaven i 1'anotaci6 de la poblacio i data on son redactats els docu-
ments), una relacio dels pergamins de Cancilleria de 1'iArxiu Reial de Barce-
lona que han estat transcrits per a la reconstruccio del cartulari, un index
alfabetic de noms de persones i de hoes (que presenta, dins de la seva excel-
lencia, alguna irregularitat en 1'ordenaci6, i que dona sovint d'una manera
falsa is noms catalans de lloc i de comarca). Al final de cada un dels dos
volums del Liber Feudorum son reproduides les miniatures mes caracteristiques
del codex original.

El Cartulari de Sant Cugat, estructurat d'una altra manera, porta un proleg
al davant de cada volum ; dins d'ells, ultra 1'estudi minucios del cartulari a
que ja ha estat feta referencia, trobem una llista alfabetica dels titols de les
propietats de tots els documents (vol. I), an abaciologi del segle xi (vol. II)
i dues llistes, tambe alfalbetiques, d'escrivans o notaris (vols. 1 i II).

,Cal felicitar, malgrat les petites reserves apuntades, els editors d'aquests
dos cartularis per la magnifica tasca duta a terme. Mentre esperem I'acabament
de l'ex'humacio del Cartulari de Sant Cugat, fern vots perque els bells resultats
aconseguits amb una tan perseverant i pacient activitat puguin servir d'estimul
a altres estudiosos per a la puhlicacio de totes les antigues series documentals
de Catalunya, que tan utils han d'esser per als estudis linguistics de casa nostra.
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