
PG FE I; )1JIG.9S

SANTIAGO Ru5IVOL : Obres completes. [Prole i ordenaeie de CARLES Scu.DEvILA.]
Barcelona , [ Editorial Selecta, 5947 ]. xxly + 2276+(4 ) OP. (BP, III.)

En la present edicio es reuneix per primera vegada un grup copi6s d'obresdisperses d'En Rttsifiol . Al final hi ha les series d'articles publicats eu cas-tella a aLa Vanluardian, reunits en volum els anus 1893 i 5894 , i notes divcrsesi croniques escrites entre fatty 5889 i la darrera d'aquelles dates . En catala,precedint les novelles i el teatre , In ha tambe divcrsos reculls de probes brewsescrits al ]lain de tota la villa d'En Rusinol . El rues antic , .1 nant pel 1116u,esta datat el 1896 . S'han inclos en les Obres completes les obres en collabo-racie , pero no les traduccions . No hi hem trobat el prole.- a l'obra de GabrielAloinar La columna de foc.
El fet de tenir reunida en un volunt una prochtccie tan variada ens posadavant d'obres que potser havieni oblidat injustament . No creiem pecar d'exa-gerats client que en Anant poi ruin trobem algunes de les pagines n5es convin-cents d'En Rusifiol . El record A 11'xa,rt es senziilament i lupressionant , i 1'cs-crit que enceta el recull , Rccords d'estudi, barreja de facecia i tendresa, ensd6na la fesomia cornpleta d 'En Rttsifiol coin a home i coin a escriptor.El prole- de Caries Soldevila , agil cons tot el que es d'ell , descriu amb moltad'agudesa el perfil d'En Rttsifiol , home i artista . Creiem tin encert d'haver-liconfiat cl prole- i 1'ordenaci6 del volun5 . En la present edicio s ' ha conservatla llengua de 1'autor antb els sous nombrosos barbarismes . aSaborosa impu-resas, din el prologuista , « que considerem consubstancial a 1'autor, consubs-tancial a 1'epoca i indispensable a la seva eficbcia comican.
Al final hi ha lines notes bibliografiques , amb Ia mateixa lirnitacio d'altresvoluins de la mateixa colleccio. D'una produccio dispersa coin la d'En Ru-sifiol liauria estat util de donar les dates de les primeres edicions de les obrespublicades en recull i dels articles que no Ilan arrihat a formar volurn . Seguiraquesta norma en edicions successives no augmentaria gaire el treball de pre-paracie i reportaria veritable utilitat.
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NARCIS O13AR : Obres completes. [Precedides de L'obra de Narcis Oiler, per
MANUEI, DE MONTOLIU, i seguides d'Fl mdn de Narcis Oiler, per MAURICI
SERRAITIMA.] Barcelona, Editorial Selecta, S. A., [5948]. xxxIV+5488 pags.
(B7', VIII.)

Aquest volum, vuitc de la aBiblioteca Perenne*, reuneix en tin sol cosgairebe la totalitat de l'obra literaria de Narefs Oiler fins ara publicada. El seucontingut es semblant al de les Obrcs completes publicades el 1928 per 1'Edi-torial Gustau Gili, en dotze voluins, pero ara s'ha prescindit de les traduccions,de tres breus escrits en prosa titulats L'Urgell, Les darreries d'Eu Veuanci Vall-,mitjana i La bena als tills, i d'una obra de teatre, La brusa. No s'lhi Ilaninclos tampoc els assails primereucs en castella, els escrits incdits o la corres-pondencia que pugui haver-hi, corn s'ha fet per a altres actors, i algunaltre treball escadusser, coin el Discurs del President del Consistori dels JocsFlorals, de 5896.
Es comprendra, doncs, que, a part del goig clue produeix una nova edicio
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