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Catalunya (gags. 71-94), preses del llibre Poetes catalans del segle XVI i XVII,

preparat per Diaz-Plaja amb la collaboracio de Marti de Riquer (pag. 74 n.),

son molt elementals, i fan referencia unicaulent a Vicens Garcia, Francesc

Fontanella i Josep Romaguera.' Dins les divagacions Pre-romanticisme i pre-

renaixenca (gags. 95-115) hauriem volgut la inelusio d'Una polemica sobre el

catala a les darreries del segle X VIII, ben interessant.'

La literatura moderna no es mes ben representada : uns articles de cir-

cumstancies sobre Verdaguer (La geografia poetica de Verdaguer, pags. 119.127)

i Guimera (:Terra baixap a mig scgle, pags. 131-13S), unes reflexions sobre

Ritme i rinta en la prosa de J.-V. Foix (pags. 197-207) i unes Notes sobre el

modernisme a Catalunya (pags. 141-193), anib les quals aclareix que as Cata-

lunya matineja un interes pel fenomen "final de segle", la traduccio cstetica

del qual, entre nosaltres, constitueix el ; .que aquests indicis

influeixen a Madrid a traves d'un grup d'escriptors-pont interessats en la

vibracio espiritual de Catalunya*, i que .Ruben Dario es beneficia d'aquesta

preparacio espiritual per fer triomfar el modernisme en la literatura es-

panyola. (pag. 193).
JOSep MASSOT i MUNTANER

MIQUEL COLL i ALENTORN : La llegenda de Guillem Ramon de Monpcada. Barce-

lona, Ayma, S. A., 1958. 16o pags. (aGuio d'Ors, XII.)

L'existencia i l'abast d'una literatura heroica en viers, autoctona o no,

constitueix un dels molts problernes intcressants que la nostra literatura me-

dieval to plantejats. Sembla que els estudis sobre ononlastica, sobre refercncies

cpiques contingudes en l'obra dels nostres trobadors i dels nostres cronistes,

els documents d'arxiu, els textos poetics prosificats a les croniques la postulen,

ja, d'una manera definitiva. Ara : aquests textos poetics prosificats, que, no

cal ni dir-ho, son els que mes ens interessen, han estat interpretats de molt

diversa manera, sempre, pero, partint d'idees preconcebudes. Un bon metode

per a arribar a conclusions mes o menys segures podria esser intentar de

fixar-ne I'abast tematic. Aixi, podrfem veure que alguns son estrictainent

informatius, es a dir, per dir-ho amb mots de Menendez Pidal, veritables

acantares noticieros' ; d'altres, en canvi, oferirien elements essencialment lle-

despr6s d'Atach ; pag. 29, r. 2 : aura ; cal Ilegir aura, etc. Per veure de quina nianera

repeteix els seus articles I)iaz-Plaja, veg. Una aportaci6n al estudio de la to cnica

escenida traditional , aEstudios dedicados a Men6ndez Pidaly, VI (Madrid x956), 328-

337, i Una aportaci6n at estudio de la tccnica escenica medieval, aEstudios

I (1957), 7-26.
3. En els textos que hone publica, igual que en els comentats en la nota anterior,

horn adverteix una modernitzacib de l'ortografia una mica estranya ; inentre trobem

escrit : aen un boschr , trobem tamb6 : cal gran Felip i a sos campsr (pag. 81). Ili ha

algunes errades evidents : Ot en comptes de Oh (pag. 81) ; cristaliina en comptes de

cristallina (pag . 86). A la pag. 83 cal indicar d'on procedeix el sonet A t'expressiva

senziltesa de la llengua catalana . A la pag. 94, n. 27, hour dbna corn a significat de

Scilla, 'nom d'un centaure', tot i que a la pag. 93, n. 19, horn explica Caribdis corn

a 'deessa que donava nom a un escull perill6s per als navegants'.

4. Publicat dins EUC, XVIII (1933), 182-208.
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gendaris i tradicionals. Tal f6ra el cas del relatiu a 1'engendrament de Janine I,
del qual coneixem dos estats d'evoluci6 prosificats, respectivament, en les
croniques de Desclot i de Muntaner, o el del relatiu a Guillem Ramon de
Montcada, que acaba d'esser estudiat per Miquel Coll i Alentorn.

Aquest estudi, fet amb la precisi6 i la seguretat a que l'autor ens to acos-
tumats, ofereix un doble interes : i) presentar una llegenda, de la qual posseim
documentaci6 des del moment que tot just s'insinuava i que recolza en la
confusi6 de dos personatges histories homonims ; 2) demostrar que fou objecte
d'una elaboraci6 poctica poe despres dels fets, i que aquesta primitiva versi6
fou refosa almenys una vegada ; d'ambd6s textos posseim restes, respectiva-
ment, en les croniques de Desclot i de Francesc. Abans de tot, Coll fixa els
Pets estrictament histories : la personalitat del senescal Guillem Ramon de
Montcada ; la del net d'aquest, el vescomte Guillem Ramon de Montcada ;
I'assassinat de l'arquebisbe de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, comes
pel vescomte ; els motius i les consegiiencies de I'assa.ssinat. Una d'aquestes
consegiicncies fou la creaci6 d'una llegenda, que .demoitra un sentit exculpa-
tori i to com a base la confusi6 entre les personalitats dels dos Guillems
Ramons de Montcada, ; el scu proces de desenrotllament es estudiat a traves
de les versions de Desclot, Francesc, el Flos Mundi, Bernat Mallol, la Genealogia
dels refs d'Arag6 e de Navarra e comtes de Barcelona , Tomic. Les conclusions
a que 1'autor arriba s6n les segiients : t en un moment indeterminat, que hem
de situar aproximadament a mitjan segle xiii , es produeix una confusi6
entre les persones homonimes del gran senescal i de l'assassi de Berenguer
de Vilademuls. Aixo havia de crear mes d'un conflicte i sobretot una situaci6
incomodissima als monjos de Santes Creus, que tenien Guillem Ramon de
Montcada pel seu fundador i custodiaven zelosament les seves despulles. Calia
cercar atenuants al crim que hom es veia obligat a imputar a un home que,
per altra banda, apareixia tan benemerit. I d'acf va nEixer la llegenda : hom
va atribuir a Guillem Ramon de Montcada el merit insigne d'haver donat
floc a la uni6 de Catalunya i Arag6, hom va posar al compte del pobre arque-
bisbe una conducta provocative i inclement, i hom va donar a la fundaci6
de Santes Creus una significaci6 expiatoria. El monjo i el joglar, com ha
ensenyat Joseph Bedier, collaboren, sens dubte sota la influencia de la poderosa
familia dels Montcada, en ]a confecci6 i la difusi6 de la llegenda, i, en
vers o en prosa, en vulgar o en llati, oralment o per escrit, aquesta roda per
carrers i places, per cambres i tinells, i va desdoblant-se en variants i enri-
quint-se amb nous episodis, i acaba atraient a la seva 6rbita d'altres llegendes
satellits, probablement preexistents, com la de la batalla de Fraga o com la
de Mir de Biern•. La Ilegenda, fixada en el darrer quart del segle xv, no
ofereix noves elaboracions en les obres de Turell, del fals Puigpardines i de
Beuter. Al final del segle xvi, Diago ja 1'analitza amb tills d'erudit.

En apendix, Coll publica la vcrsi6 de la llegenda de Bernat de Mallol,
segons la iletra del ms. 182 de la Biblioteca Publica de Tarragona.

Joaquim MOLAS
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