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a 1'clocuci6 de Sagarra , les altres dues parts del poema , 1'1 nf Brno i el Pur-

gutO-^o, admeucu, en linies generals, un acoblament natural amb els dots

iustiutius del nustre poeta. En ha sabut conjugar saviauient les concordances

i cls dc,,acurds : heus aqui el scu secret i el seu exit.

En aquesta cunjugaci6 , en efecte , arrela el merit del poeta catala, que

s'lla sabuL alustar a ] ' art, a la dicci6 i als sisteuies ritmic i runic de ]' original

amb una fidelitat sorprenent , sense velar ni aduiterar cap aspccte important de

la scva personalitat o de la personalitat poetica que cncarna . Don, quart per

mulls extcrues es veu forsat a apartar-se, la qual coca s'esdeve poques vegades,

de la lucuc16 del model, el nou vers o la nova expressi6 sun d 'encuuy tipicameut

sagarria o esirictament dantesc. Citem -ne nomes , a 1'atzar, tres excmples

lnj., xrv, b-9 : n ub gra ; z tanda I the dal s n o letto ogni p ianta runovc = •una

gran planura , I on, d'herba , no se'n veia ni un sol bri . ; Purg., xi, 125-120 :

rutal inoneta rende I a sodisfar ciu a di la troppo oso = •que amb tal moneda

papa I cl qui ha viscut ally amb un rei al cur . ; Par., xvii , 66-69 : si ch'a to

jia bello I averti jatta parte per to stesso = ii veuras que t'es mes bell I anar

tot sul que mal acompauyat D . Si hour afegeix a aquestes solutions habils o en-

ginyoses , pr6pies de tota versio , lcs dificultats inherents a un text del segle x111

i a tin pensaulent tan suvint obert a la discussi6 , el lector d'avui es veura

constret a admirar la fortuna amb que Sagarra ha salvat la llunyania cronolu-

gica i mental amb una llcngua i una sintaxi sempre vives, espontanies i solidus.

Aquesta edici6 catalana de la Commedia dona el text original a pen do

pagiua, en dues coluulnes i en lletra mes petita , la qual cosa perlnct de conl-

parar facilmeut la traduccio amb el pensament dantesc. L ' obra no purta pr6-

leg i no precisa de quill text critic el nostre poeta s'ha servit per a la seva

traducci6 ; es un ubllt que cal lamentar . Creiem que correspon al que va es-

tablir Vandelli per a la Society Dantesca Italiana. Cadascuu des cants .-a

acouipanyat d'un comentari global de Sagarra , en el qual se sintetitza, d'una

ulanera clara i eficas , l'enorme exegesi quc el poema ha inspirat als dantistes.

El culnentari es extret principalment del de Scartazzini , completat i pusat al

dia per Vandelli . Nomi,s qui conegui , be que sigui en la seva part minima,

aquesta exegesi podra determinar 1'esfors d ' assimilacio i de reconstrucci6 d'a-

questcs glosses , que cal ilegir integrament per a capir el dificil desenvolupa-

ment de la Conlmedia.

Els tres volunls, presentats irreprotxablement en tots els aspectes tipogra-

Ecs, ban estat revisats per Joan B. Solervicens.

Miquel Dols

FRANCESCO PETRARCA : Sonets, canons i madrigals . Traducci6 per OSVALD CAR-

DONA. Barcelona , Editorial Alpha, 1955. 364 pags.+1 lam. (.Classics de tots

els tempsra.)

Sota aquest tftol, Osvald Cardona ha arreplegat un ample conjunt de
compositions basiques de Francesco Petrarca, regit per un criteri d'unitat

organica. Creiem que ha reeixit en la dificil comesa que suposa una versiO
poetica, als nostres dies, d'una obra tan cenyida, coherent i harmonica com

es el Canzoniere. Obligat, per exigencies externes, a prescindir d'una part de
1'obra, el traductor ha optat per excloure'n aquella que per 1'exces del con-
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ceptisme o per la combinacib afeixugada dels vocables i dels sentits es fa

gaireb^ intraduible ; d'altres vegades ha suprimit peces que reincideixen en
temes abundosament glossats o aquelles que, subjectes a circumst^ncies poli-

tiques, s'allunyen del temari amorbs de 1'obra.
Eu el prdleg, tot i la brevetat de les seves deu p^gines, Cardona aconsegueix

que cap de les questions de mbs relleu que plantegen la vida i 1'abra de
Petrarca no es vegi privada de discussib o d'allusib. Aquest ^s Punic proce-
diment per a introduir-se en la lectura del poeta i humanista. La disquisici6
sobre les caracteristiques de 1'amor que Petrarca, punt d'unib entre la poesia
dels trobadors, el doIce stil nuovo i 1'aurora del Renaixement, sentia envers
Laura palesa una tenas pregonesa de reflexib i d'an^lisi. Bon observador,
Cardona assenyala com amb Petrarca queda inaugurat dins la lfrica universal
el sentiment del paisatge, d'aire amorbs i malenconibs, 1'arrel de] qual potser
caldria cercar dins Virgili. >~s particularment curiosa 1'exposicib de ]es teories
existents sobre la identificacib de Laura, un nom, potser gratuit i convencional,
que implica al capdavall una simple idealitzacib de la bellesa i de la virtut
femenines. D'altres apartats, succints, peril substanciosos, es refereixen a les
influencies de Petrarca en la posteritat i a la tdnica peculiar de la seva poesia
i de la seva versificacib.

Tocant a la traduccib, Cardona ha procurat d'assolir la perfeccib i la sdbria
tecnica del vers original ; evidentment, com ell mateix confessa, sense cl motile
de la forma i sense is tasca exigent de la versificacib, el Canzoniere perdria
una bona part del seu encis. No rarament, endut pel seu propi impuls, ha
introduit canvis de rimes dins els dos quartets dels sonets ; d'altres vegades,
fidel sempre a la claredat del vers, ha sacrificat la identitat d'algun detail o
1'exacta equivalcncia d'un mot, quan ho han imposat la flu4desa de 1'expressib
o la complexa interpretacib de 1'original : d'on la veritable bellesa i 1'eleg^ncia
due reflecteix sempre el text de Cardona, el novell i personal ale de vida que
sap infondre a la seva obra, des que sotmet a ]a seva prbpia mesura de deli-
cadesa i de cultura la sensibilitat i 1'estil del primer llibre de poesia amorosa
de sentit modern.

Joan B. Solervicens ha revisat la traduccib amb la seva habitual com-
petencia.

A mes del text original, collocat a peu de p^gina, la traduccib va acom-
panyada de notes, indispensables per al lector modern. Sovint aquestes notes
aclaridores han estat espigolades de la moderna edicib de M. Lepore (blila iggg),
dins la qual Toren recollides les interpretacions de Leopardi i d'Albertini, les
mes extenses, aixi cam les d'altres importants petrarquistes. Les composicions
van encap^alades per epigrafs que corresponen als de 1'edicib d'Ezio Chiorboli,
pu^blicada dins la colleccib .Scrittori d'Italia^ (Bari r93o) ; els textos en se-
gueixen el mateix ordre, que bs el del manuscrit num. 3195 de la Biblioteca
Vaticana. Al peu de 1'original hom indica la numeracib que pertany a cada
pesa en ]a dita edicib ; aixi hom pot comprovar facilment la quantitat de
composicions omeses dins el present recull. Tots aquests punts nosen de ma-
nifest la cura que Oswald Cardona ha posat en el seu treball des d'un doble
punt de vista, I'erudit i el poetic.

Miquel Dou
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