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El dia 20 de gener de 1958 eren oferts a Lluis Nicolaie d'Olwer els

primers exemplars de dos llibres seus, just acabats de sortir de les premses,

en una sessi6 d'homenatge que tenia lloc, en l'escaienca dels seus setanta

anys, a la ciuta't de MPxic - ben lluny, doncs, de la terra que l'havia vist

mixer i a la qual havia tothora dedicat els seus afanys d'estudibs i de

politic.

Un d'aquests llibres - La duquessa d'Atenes i els ((documents mis-

teriosos)) -, publicat a Barcelona per la Societat Catalana d'Estudis His-

torics, filial de l'INSTITUT n'ESTUDIS CATALANS, de la qual Nicolau d'Olwer

era membre honorari, intentava d'aclarir un interessant episodi d'histdria

medieval que havia preocupat diversos erudits: els projectes frustrats de

matrimoni d'Elionor de Randazzo i la influencia que damunt d'aquells

exerciren les intrigues de la cort de Joana I de Ndpols.

L'altre llibre, editat per l'Institut Catald de Cultura de MPxic, recollia

un conjunt de records de mestres i amics ja traspassats - entre els quals
destacaven, amb una Hum vivissima , els d'Antoni Rubi6 i Lluch i de
Manuel Revent6s -, records que l'autor aplegava sots el titol evocador

de Caliu.
Hauria estat plaent als ((Estudis Romdnics)) de poder sumar-se a la

bells i encertada iniciativa de la Societat Catalana d'Estudis Histdrics i
de l'Institut Catald de Cultura de Mexic, i de presenter tambe en vida
a l'illustre savi, si no exactament en aquella data mateixa, almenys en
una altra de no desavinent ni massa allunyada, com hauria pogut esser,
per exemple, la del seu setantacinquenari, una miscelldnia de treballs
d'erudici6 redactats en honor d'ell. L'inesperat deces de Nicolau d'Olwer
el 24 de desembre de 1961, peril, obligava a convertir el projectat volum
d'homenatgge en un recull d'estudis dedicats a la seva m.emdria.

Que la publicaci6 d'aqu.est recull miscellani no cal 9sser justificada

- com hauria estat tambe innecessari de justificar la dels dos volums
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apareguts el 1958 - semblara evident a tothom. Ningil. no ignora, en
efecte, tot alto de que Catalunya - i no tan solament Catalunya - es
deutora a Nicolau d'Olwer en el camp de la cultura.' Dins els organismes
academics, nacionals i internationals, aixf com dins les corporaciotls pti-
bliques de que forma part; ades per mitja de les seves publications i dels
seus cursos, ades per mitja de discursos i de conferencies; unes vegades
amb l'estil propi a l'erudici6 i a Yalta ciencia - un estil que en la seva
ploma havia d'esdevenir modelic -, d'altres vegades, i no poques, amb
la vesta escaient - sempre, Pero, digna - a l'obra de destinaci6 popular;

be residint a la seva terra, be enyorant-se en la llunyania...: Nicolau ha

deixat constancia d'una gran activitat , i la seva tasca ha estat sempre de,
cap de brot.2

I es en ben diversos camps de treball que aquesta activitat ha cercat

ocasi6 de manifestar-se. En el de la filologia grega, a la qual Nicolau

dedicava la seva tesi doctoral, concernent al teatre de Menandre, aixi com

diverses notes sobre inscriptions gregues a Catalunya i algun apunt sobre

manuscrits grecs custodiats en biblioteques barcelonines, sense oblidar les

seves profitoses revisions de textos i traduccions dins la serie grega de la

Fundaci6 Bernat Metge. En el de la llengua i la literature llatina medieval

- cal recordar que Nicolau ocupa la catedra a'aquesta disciplina a la

Universitat Autonoma de Barcelona-, amb contribucions a la coneixenca

dell escriptors Matins de la nostra terra, entre elles la dedicada a l'escola

poetica de Ripoll en els segles X-XIII; amb notes lexicografiques com,

al costat d'altres, l'edici6 dels glossaris de Ripoll, i tambe amb estudis de

grans figures europees com el no totalment acabat sobre Abelard, encara

inedit, que l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS confia, de Iota manera, de

poder publicar dins un breu termini. En el de la histbria literaria de Cata-

lunya, a la qual - fruit dels excellents ensenyaments dels Estu4is Univer-

sitaris Catalans - aportava les seves primeres publications crudites, que

havien de prosseguir abundosament, i entre les quals - al costal d'inte-

5. Deliberadament deixem act de banda tot esment a les activitats de Nicolau

d'Olwer altres que les estrictamerlt cientifiques o culturals.

2. A manca d'una biografia completa de Nicolau, hom pot consultar : els articles

apareguts a «Pont Blau)), de Mexic, sota els epigrafs En la mort de Lluls Nicolau

d'Olwer (per Rafael Tasis, M. Alcantara i Gusart i Josep Trueta, n6m. 509, gener 5962,

gags. 2-7) i Reflexions sobre Lluls Nicplau d'Olwer (per Ramon Xuriguera i Cesar

Pi-Sunyer, num. III, mare 5962, gags. 73-76) - aquests darrers seguits d'una ben Gtil
Cronologia de la vida i les obres de Lluis Nicolau d'Olwer (gags. 76-79) ; el breu
assaig Lluls Nicolau d'Olwer histolriador de la literature catglana, de Joaquim Molas,
publicat dins .Serra d'Or)), de Montserrat (2A epoca, any V, n6m. x, gener 5963,
gags. 37-39), i 1'evocaci6 que n'ha fet Domcnec Guans6 en Abans d'ara: Retrats lite-
raris (Barcelona, Col1ecci6 La Mirada, 1966), 69-78. Una necrologia de Nicolan sera
publicada dins l'acAnuari de l'Institut d'Estudis Catalans)) de 1962, en preparaci6.
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ressants apunts i edicions referents als trobadors catalans, a Ramon Llull,

a les crdniques, a la poesia i a la novellistica medievals, als humanistes, a

la Renaixenca, etc., aplegats despres alguns dells en volum -destacava

una Introducci6n al estudio de la literature catalana, ben estructurada i

plena de novetat, una part de la qual havia d'6sser posteriorment. reelabo-

rada sota el titol de Literatura catalana : perspectiva general, i mes tard

novament, encara, sota el de Resum de literatura catalana. En el de la

lingiiistica general, sobre la qual publicava un excellent manualet de

divulgaci6. En el de la histdria medieval, amb cbres tan reeixides com

L'expansi6 de Catalunya en la Mediterrania oriental. En el de la historio-

grafia americana, encara, els darrers anys - consegii ncia de. la seva resi-

di ncia a Me.xic -, amb treballs sobre els cronistes d'lndies i edicions

d'alguns de llurs textos.3

No totes les disciplines en quiff Nicolau d'Olwer havia manifestat la

seva intelligencia i la seva activitat, peril, podien csser acollides en la

nostra miscelldnia: l'dmbit naturalment restringit dels uEstudis Romanics»

impossibilitava l'admissi6 de treballs que no es rejerissin estrictament a

les llengiies i les literatures romaniques, o be, ampliant excepcionalment

en aquesta ocasi6 el camp d'estudi de la revista, a la llengua i la literature

llatina medieval. Ni tampoc el nostre homenatge no ha pogul esser obert

a una lliure collaboraci6, que hauria esdevingut nombrosa i cerlament de

sostinguda qualitat; hom ha acceptat names l'aportaci6 dels collegues i

dels deixebles de Nicolau d'Olwer• dels collegues a l'INSTITUT D'ESTUDIS

CATALANS - de la Secci6 Filolbgica del qual era membre -, a la Societat

Catalana d'Estudis Histbrics - de la qual era membre honorari -, a la

Universitat de Barcelona - de la qual havia estat professor -, a la Uni6

Academica Internacional - la presidencia de la qual havia ocupat durant

un trienni - ...; i dels deixebles a l'au.la, peril tamb6 en els llibres.

Per depassar, doncs, els limits tematics imposats al nostre recull, no

hi han pogut dsser admesos els treballs que ens oferien els senyors Agusli

Duran i Sanpere, Ramon d'Abadal i de Vinyals, Pere Basch i Gimpera,

Josep de C. Serra i Rafols i Miquel Coll i A lentorn, membres de l'INSTITUT.

A causa de no haver estat acabades a temps, d'altra bands, no han pogut

tampoc Isser incloses a la miscelldnia les contribuicions que esperdvem

del cardenal Anselm M. Albareda (Ciutat del Vatica), de monsenyor

Higini AngTs (Roma), del P. Miquel Batllori (Roma) i dels professors

3. Horn compila actualment una bibliografia completa de l'obra extensa i dis-

persa de Nicolau. Mentrestant, pot Esser consultada, fins a l 'any 1932, Is llista de tftols

publicada dins L'Institut d'-Pstudis Catalans: els seus primers XXV anys (Barcelo-

na 1935), 294-296, i tamb8 la mes brew, peril estesa fins al 1958, que encapcala Caliu:

Records de mestres i amics (Mexic 1998) `7-8.
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Ram6n Menendez Pidal (Madrid), Jean Boutiere (Paris) i Gunter Rei-

chenkron (Berlin); el professor Paul Lehmann (Munic), que ens havia

promes amb entusiasme la seva collaboraci6, _ciaspassa dissorkadament

abans de poder trametre el seu treball. D'a.ltres estldiosos, encara, impos-

s•ibilitats per tasques mes urgents de participar en aquests volums, ens

feien constar llur adhesi6 a l'homenatge : Ddmaso Alonso (Madrid), Kurt

Baldinger (Heidelberg), Andreas Blinkenberg (Aarhus), Manuel de Paiva

Boleo (Coimbra), Camille van Deyck (Anvers) -f-, Pierre Gardette (Li6),

Samuel Gili i Gaya (Madrid), Erich Kohler (Heidelberg), Heinrich

Kuen (Erlangen), Kazimierz Kumaniecki (Varsdvia), Angelo Mon .everds

(Roma), Georges Straka (Estrasbunrg), Veikko Vadndnen (Helsinki) i

Paul van de Woestijne (Gand) t.

Aixi i tot, els Estudis de llati medieval i de filologia romanica de-

dicats a la memoria de Lluis Nicolau d'Olwer aplegu'en quaranta-vuit

contribucions d'autors de diversos pa'isos. Amb el cor trist hem de lamentar

que dos dels estudiosos que amb mes d'interes i d'afecte havien preparat

llur aportaci6 - l'eminent occitanista Kurt Lewent, de Nova York, i

el gran humanista Berthold Louis Ullman, de Chapel Hill - no puguin

ja, dissortadament, veure publicats llurs articles: el primer, veil d'anys

i ric de ciencia, finia els sous dies, el 1964, en la seva patria d'adopci6;

el segon, en pie neguit de treball, s'extingia, el 1965, a Roma - lluny,

doncs, de la seva liar -, on havia acudit, com d'altres vegades, en pele-

grinatge cientific.

L'inevitable retard amb qut acostumen a apareixer els «Estudis Ro-

manicsn s'ha vist sensiblement augmentat en aquests dos volums a causa

d'un lamentable incident, que no cal reportar aci, pel qual quedaven

imniobilitzats durant un cert temps, i fora del nostre abast, els originals

rebuts dels professors P. Aebischer, G. Hilty, H. Kroll, K. Lewent,

H. Meier, E. von Richthofen i H. Sten, aixi com un del professor Ernst

Gamillscheg sobre sintaxi espanyola. D'alguns d'aquests treballs en reb£em

despres noves capies per part dels autors; els allies pogueren esser reco-

brats, uns mesos mes Lard, gracies a unes eficaces gestions, que no sabr£em

deixar d'agrair en aquestes pagines. El t,reball del professor Gamillscheg,

pero - el primer precisament que havia arribat a les nostres mans amb

destinacid a aquesta miscellania -, roman encara malauradament inabas-

table per a nosaltres; els «Estudis Romanics» as faran un honor de pu-

blicar-lo, en un dels volums vinents, aixi que els sera permes de d'sposar-ne

de l'original.

Abans de cloure les presents rallies ens cal regraciar cordialment tots

els qui han fet possible la publicaci6 dels Estudis de llati medieval i

de filologia romanica dedicats a la memoria de Louis Nicolau d'Olwer :
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en primer lloc, naturalment , els aut.ors dels qua.ranta-vuit treballs que an

jormen el contingut , pert tamb6, i amb no menys afecte , aquells altres

que han volgut ajudar-nos en la lenta, penosa i obscura preparaci6 dels

dos volums, aixi com els qui no han cessat d' estimular-nos en la nos>:ra

tasca i els qui s ' han fet un deure der cooperar materialm.ent, si d'altra

manera no , a la publicaci6 d'aquests escrits en honor d'un mestre insigne."

R. A. i S.

Barcelona, gener 1966.

4. Seria injust de no recordar-ne aci els noms : senyores Joaquima Puig vidua
de Martorell, Carme Font de Sabath i Assumpta Martorell de Sabath ; senyoretes
Al. Pilar Herp, M. Montserrat Marti i Bas, Adela Ramon i Maria Riera i Llorca ;
senyors Manuel AlcAntara i Gusart, Lluis d'Alds-Moner, Manuel Alvar, Joan Anglada,
Eduard Artells, Ramon Bard6s, Josep Borrell i Maria, Joan Botey, Agusti Bou i T'ort,
Jordi Canto, Jaume Carner i Suflol, Rossend Carrasco i Formiguera, Llufs Carulla i
Canals, Pere Catala i Roca, Joan B. Cendr6s i Carbonell, Ferran Cuito, Joan Escofet i
Soler, Francesc Esteve i Galv^z, Miquel Ferrer, Eufemia Fort i Cogul, Joan A. Mara-
gall, Ricard Margarit, Agusti Mari i Guinart, Josep Mascar6 i Pasarius , Felix Millet i
Maristany, Lluis Moles, Antoni Molins i 'Salallasera , Angel Morell i Pujals, Antoni
Parramon i Tubau, Ramon Peypoch, Cesar Pi-Sunyer, Francesc Pujol i Alguer6,
Ramon Pujol i Alsina, Vicenc Riera i I,lorca , Pau Riera i Sala, Rossend Riera i Sala,
Manuel Riu i Riu, Josep Romeu i Figueras , Octavi Saltor i Soler, Josep Serra i
Rossel16, Santiago Sobrequ6s, Rafael Tasis, Felip Teixidor, Francesc Tiana i Clap6s,
Maurici Torra-Balari i de Llavallol, Dom6nec Valls i Taberner, Josep Valls i Taberner,
Joan Vallv6 i Creus, Marc-Aureli Vila i Ramon Xuriguera.


