
COSTA - MARAGALL - OLIVER - GUERAU DE LIOST: •OBRES COMPLETES,

M. COSTA I LLOBERA : Obres completes. [Introducci6 apologetica, per JOAN PONS

I MARQUES. Nota bibliografica, per BARTOMEU TORRES IGOST. Collaboraci6 i

revisi6 del P. MIQuE1. BATLLORI, S. I.]. Barcelona, [Editorial Selecta, a947].

(4)+xL+1184+(4) pags.+1 retrat. (BP, [LI.]

JOAN MARAGALL : Obres completes. [Proleg a l'obra catalana, per JosEF M. CAP-

DEVII.A. Proleg a l'obra castellana, per M. DELS S. OLIVER.] Barcelona, [Edi-

torial •Selecta, 1947.] (8) + 1894 + (2) pags. + I retrat. (BP, [IV].)

MIQUEL DELS S. OLIVER : Obres completes. [Proleg de JOAN ESTELRICH.] Barce-

lona, [Editorial Selecta, 11.948.] (2) + xx + 1094 + (2) pags. + I retrat. (BE, II.)

GUERAU DE LIOST (JAuME BoFim I MATES) : Obra poetica completa. Proses lite-

raries. [Proleg de JAUME BoFILS. I FERRO.] Barcelona, Editorial Selecta,

[1948]. (2) + 1,112 pags. (BE, IV.)

Creiem que de tots mereix gratitud l'esfors de 1'Editorial Selecta, que, en

uns temps tan diffcils , ens procura la satisfaccib de posseir , en volums indepen-

dents, l'obra completa dels nostres escriptors mes prestigiosos , inaccessibles,

d'altra banda, a les generacions de post-guerra.

I. - Aquesta observaci6 era sobretot valida pel que fa a l'obra de Miquel

Costa. Ja havien esdevingut rarissims els quatre volums d'Obres de la Illus-

traci6 Catalana, apareguts poc despres de la mort del poeta, i mes encara les

edicions del seu temps. Mancava, a mes, el text complet,' ortograficament re-

gular, de les obres d'En Costa, que aquest volum ens d6na ara per primera ve-

gada, publicat, en 1'escaienca del vint-i-cinque aniversari del traspas del poeta

de Pollensa, a cura del,Sr. Joan,Pons i de Mn. Bartomeu Torres, amb la colla-

boraci6 del P. Miquel Batllori.
Precedeix el volum una Introducci6 apologetica del Sr. Pons i Marques, que

analitza essencialment les caracterfstiques de la poesia d'En Costa. Especial

interes pot retre al critic i a I'investigador la Nota bibliografica final, deguda

a Mn. Torres, el conegut biograf del poeta, en la qual es dbna rah de la siste-

matitzaci6 dels Ilibres i series d'escrits d'En Costa en aquestes Obres completes.

La divisi6 general en obra catalana i obra castellana, i en poesia i en prosa

dins cada una de les dues grans seccions, era inevitable en una producci6 com

la de Miquel Costa i Llobera, escriptor bilingiie en vets i en prosa.

En l'ordenaci6 de les poesies catalanes s'ha optat per un criteri mixt entre

l'ordre cronologic i el de materies ; en certs details s'han respectat escrupolosa-

ment les intencions del poeta, expressades en notes manuscrites del seu diari

inedit ; fins els reculls responen, en lines generals, al projecte esbossat pel

mateix poeta en el proleg al volum de Poesies de 1907. La secci6 poetica mes

nova pel titol i el contingut son les Cantons chorals religioses, extretes d'altres

volums o disperses en revistes i diversos impresos. En un Apendix figuren

les primeres redaccions de La vall i Lo pi de Formentor i d'altres d'encarrec

o de cireumstancies, no incloses pel poeta en cap recull, d'humil valua artistica,

de vegades, pero interessants per a l'estudi de 1'evoluci6 poetica de Miquel

Costa i Llobera. Integren la tercera secci6 de l'obra catalana els escrits en

r. Dins la collecci6 aLes Illes d'Ora havien aparegut quatre volums amb nor-

malitzacio ortografica (cf. ER, I, 267).
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prosa : parlaments, necrologies, prolegs, critiques, articles, sermons, exercicis
piadosos.

L'estudios podrA. trobar en aquesta seccio curioses proves de 1'adaptabilitat
lingufstica del nostre gran escriptor, veritable sfntesi dels coneixements grama-
ticals, de les investigacions filologiques i de les directrius literaries d'una epoca
culturalment tan notable. La poesia i la prosa castellana, no negligibles este-
ticament dins la produccio d'En Costa, estan classificades segons les divisions
corresponents de l'obra catalana. L'epistolari es limita en aquest volum, pro-
visionalment, a la reproduccio dels dos ja publicats del tot : les cartes a An-
toni Rubio i Much i a Joan Rossello de Son Forteza. Els collectors inanifesten
1'esperansa de publicar un dia totes les lletres escrites i rebudes per En Costa,
que s'estendran a mes de dos-cents corresponents. En veritat, nomes d'aquesta
faiso pot interessar a 1'estudi6s un epistolari, per tal com, si ja d'antuvi el seu
valor literari yes relatiu, en esser publicat unilateralment es fa inutilitzable.

Com a base de la present edicio s'ha adoptat 1'6ltima aprovada per l'autor
si algun llibre n'obtingue diverses, o Tunica publicada en vida Well. Malgrat la
necessaria unificacio ortografica, es deixada intacta tota modalitat de caracter
morfologic o fonetic i son respectades les formes dialectals de Mallorca i les
del mateix agre nadiu del poeta.

No aspiraren els editors amb aquest volum a una edicio critica de l'obra
d'En Costa : en ell, pero, haura de basar-se qualsevol intent futur - que ja
sentim a faltar - d'edicio critica.

III. - Presenta esporadicament aquest caire, gracies a la inclusio de certes
variants, la publicacio, per ,primera vegada en un sol volum, de les Obres com-
pletes de Joan Maragall.

Aquesta edicio es, en realitat, una reproduccio de la preparada pels fills
del poeta i formada per 24 volums (Barcelona 1929-1936). (Aixo ens eximeix
d'insistir aci en la seva analisi. Compren, corn en el cas d'En Costa, dues
grans seccions : obra catalana - vers i prosa - i obra castellana - Articulos,
Traducciones -; a mes, l'important epistolari, potser un dels documents. mes
vius i mes rics per a I'estudi fntim del poeta, malgrat el lamentable aspecte
unilateral en que se 1'ha publicat fins ara. Corn a proleg a I'obra catalana s'in-
sereix el substancial estudi del Sr. Josep M.a Capdevila, La poesia de Joan
Maragall, que obria el primer volum de l'edicio dels fills del poeta ; i com a
prole.- a 1'obra castellana, la lucida introduccio de Miquel dels S. Oliver al
volum d'Artiuulos de la primera edicio de les Obres completes de Joan Maragall
(Barcelona 1912), una de les analisis mes sincerer i denses d'admiracio i elogi
que s',han escrit sobre el nostre escriptor.

III. - De Miquel dels Sants Oliver, en canvi, es publica acf nomes l'obra
catalana completa. Sens dubte aquest volum pot contribuir fortament a la vin-
dicacio de l'escriptor mallorqui, que el Sr. Joan Estelrich reclama en la pal-
pitant senvblanca que encapsala el llibre. Sentim a mancar la biografia i la
valoracio de la seva obra. aVestudi de la seva personalitat i 1'analisi dels setts
escrits farien reviure trenta anus de vida mallorquina, vint de vida catalana,
gairebe un segle de renaixenria.D S'obre el volurn amb les Poesies, aparegudes
en ,191o. Segueixen les narraeions o novelles : L'Hostal de la Rolla i La ciutat
de Mallorques. traves de Flors del silenci, la prosa narrativa es clou amb
els dos contes Concurs d'acreedors i Les converses del pedris. Poden fornir
interes particular al romanista i al dialeetoleg els cine Articles dialectals, coal
a document linguistic, especialment les Aventures d'un mallorqui.
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Els generes en que preferentment s'exercf l'Oliver - historia, assaig, cr1-

tica, historia literaria i periodisme - formen la part mes copiosa del volum.

A rues de la relaci6 historica, prow coneguda, Catalunya en temps de la Revo-

lucid Francesa, cal esmentar els seus notables dots de critic i observador con-

tinguts en la secci6 de semblances literaries, potser massa oblidades, titulada

Mestres i amics. El volum inclou, encara, vint-i-set articles periodistics i ca-

torze parlaments i conferencies. El text segueix, modernitzant l'ortografia, el

de I'edici6 en sis volums de la n-lustraci6 Catalana.
IV. - En l'estudi de Pars poetica de Guerau de Liost, l'insigne orfebre de

la paraula catalana, sera des d'ara forc6s de referir-se al proleg que el Sr. Jaume

Bofill i Ferro ha escrit per a la seva Obra poetica completa. Es tracta d'una
profunda llis6 critica, elaborada amb elements personals, records i experiencies,

centrada en un dels fets mes vitals i mes fertils de la nostra historia literaria :

la inauguraci6 de l'anomenat modernisme, basada, es clar, en una reacci6.

Compren el volum els segiients 111bres de poesia : Primeres poesies, La mun-

tanya d'ametistes, Somnis, La ciutat d'ivori, Selvatana amor, Ofrena rural,

Satires. De La muntanya d'ametistes es reprodueixen, amb lloable encert, les

dues versions : la de 19o8 i la de 1933, essencials per a l'analisi del proces, es-

tetic del poeta. Venen, encara, unes darreres poesies i un recull de poemes

inedits.
La part mes extensa de les Proses literaries l'ocupen les Notes sobre l'es-

Perit de sant Francesc. Un assaig, D'espiritualitat femenina, i vint-i-cinc ar-

ticles ocupen la resta. La tematica dels articles es variada : des d'impressions

de muntanya fins a critica literaria i artistica. Creiem valuosa la serie de notes,

la majoria de caracter biografic, geografic o historic, amb que acaba el volum.

L'interes augmenta en les que es refereixen als dltims poemes : s'indiquen,
davant dels manuscrits, les versions primeres, i es donen les dade§ mes re-
marcables.

No seriem sincers si no acabavem reclamant per a aquests volums, en

conjunt, una cura i atenci6 mes rigoroses, des del punt de vista tipografic.

Miquel Dons

GOUDOULI : Etude sur PPire Godolin [et] cEuvres de PPire Godolin, Choisies et

annotees par l'abbe J. SALvAT. Toulouse, Privat, [1950]. xxxvi + 186 p.

Precurseur classique des Felibres, cultivant la Muse toulousaine du regne

d'Henri IV a celui de Louis XIV, Peire Goudouli, on Godolin (1580-1649) a bien

merite cette publication preparee pour le troisieme centenaire de sa Mort. Le
choix des textes a ete etabli, annote, muni d'une etude et pourvu d'un glossaire,

avec autant de gofit et d'erudition que de sympathie, par Mgr. Salvat. L'edition

est bas-6e sur celle de 1&47 (due a J.-B. Noulet, Toulouse). Poete et prosateur
varie, cultive, volubile et gai, Goudouli se dit, comme le rappelle finement
Mgr. Salvat (p. xxv), un letroferit. On lit avec interet, dans 1'etude liminaire,
comment ce contemporain de Malherbe, dont 1'inspiratrice n'est point une simple

chato de la Prouvenfo, mais qui boit a la Foun de Parnasso et que Phoebus
lui-meme vient ajuda quicoumet Al boun lengatge de Toulouso (Odo, p. 122),
et comment son ceuvre s'insere dans le concert de la litterature europeenne de
son epoque, du siglo de oro, du Grand Siecle, des pastorales guariniennes.
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