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entre la llengua escrita i la parlada, normativització i normalització, que tant el preocupa i que planteja
seguit, seguit, arreu del llibre (p. 369-378).

Del conjunt d’aquests escrits, on hi desfilen autors com Clementina Arderiu, Mercè Rodoreda, J.V.
Foix, Aurora Bertrana, Maurici Serrahima, Pedrolo, Teresa Pàmies i Montserrat Roig, però també Fa-
bra, Casacuberta, Joan Fuster i Sanchis Guarner, es llegeixen amb especial gust aquelles on l’autor ens
brinda un bell testimoni de la seva memòria personal. Seria el cas de les seves sovintejades converses
amb Josep Pla, autor amb el qual l’unia una ferma amistat personal («El senyor Pla que jo he conegut»,
p. 379-387), o de la visita-homenatge de Joan Corominas a Pla, per a fer-li entrega personal del DECat
(«Record de Joan Coromines», p. 412-417), obra que el gran filòleg destinava als escriptors catalans, i
que va voler presentar personalment a qui considerava el millor escriptor del seu temps.

Moltes d’aquestes pàgines van ser redactades en circumstàncies ocasionals: premis, commemora-
cions, etc., i donen testimoni de l’enorme i diria que permanent disponibilitat de l’autor i del seu posi-
cionament cívic. Això explica també el caràcter puntual i a vegades restringit («a mig coure», en diu ell
amb la seva fina ironia), d’algunes de les aportacions més suggestives. Seria el cas, p. e., de la magní-
fica nota sobre el Cant espiritual d’Ausiàs March (p. 109-121), que cal llegir conjuntament amb l’altre
bell comentari sobre el Llibre de Job (p. 596-610), que un lamenta que, ocupat en tants de fronts, el Dr.
Prats no tingués temps ni oportunitat d’acabar de desplegar en un format més ampli, ja que l’oportuna
combinació de teòleg i filòleg li permetia arribar a resultats potser molt més definitius que els aportats
fins ara.

Tanmateix, més que lamentar allò que l’autor no ha pogut acabar de fer, voldria cridar l’atenció
sobre la importància i la qualitat d’allò que ha fet. El llibre que comentem és un testimoni ben evident
d’una tasca desplegada amb amable tenacitat i persistència, i sobretot amb una extraordinària i eficaç
intel·ligència, que, al meu parer, demostra que el Dr. Prats, ultra ser un dels nostres filòlegs actuals més
ben dotats, és també un excel·lent crític i prosista. Per això, ultra donar-li les gràcies i felicitar-lo de cor
per la saviesa i la intensitat del seu missatge, hem d’agrair també als editors del present volum, i de
manera especial al seu editor Dr. Feliu, la feinada que hi han esmerçat, el resultat de la qual honora el
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Girona, i a la mateixa universitat, que el Dr.
Prats va contribuir a fundar i prestigiar, i a la qual ha servit durant anys amb una dedicació i mestratge
exemplars.

Albert G. Hauf i Valls
Institut d’Estudis Catalans

Universitat de València

Llull, Ramon: Llibre de contemplació, a cura de Josep E. Rubio. Barcelona: Editorial Barcino
(Col. «Biblioteca Barcino»).

El Llibre de contemplació de Ramon Llull té una vàlua especial al si de la literatura catalana de tots
els temps, la vàlua atorgada als textos fundacionals. Això no obstant encara som mancats d’una bona
edició crítica d’un text tan important com aquest, que hauria d’haver estat, de fa temps un objectiu es-
tratègic i que, tanmateix, encara ens hem de plànyer de no tenir. No es tracta del plany per l’enyor d’una
edició que ens podria fornir detalls d’erudició que ens permetria superar dificultats de lectura i llocs
obscurs en la comprensió d’aquest text. És més que això. En aquest cas ens havíem de plànyer de no
tenir establert del tot ni completament comentat ni «il·luminat» —i ho diem en el doble noble sentit que
aquest mot té en Llull— un text que és clau i pedra de toc en l’esponerosa arquitectura conceptual de
Ramon Llull i fonamental també quant a la producció en català d’aquest autor, que és imprescindible
en la producció literària i de pensament en català.

Fins ara, l’única edició completa disponible de l’obra de referència és la d’Alcover i Obrador,
publicada ara fa un segle i reeditada, només amb adaptació ortogràfica, fa cinquanta anys. No en tenim
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cap, de completa, per tant, que fixe el text i ens n’aclaresca o n’esbandesca les dificultats de compren-
sió, amb el profit dels grans avenços que sobre l’exegesi lul·liana hi ha hagut en les darreres dècades.
Aquest plany i aquesta mancança són, respectivament, eixugat i resolta en gran mesura amb aquesta
antologia, a cura d’un lul·lista de reconegut prestigi, el curador d’aquesta antologia, el Prof. Dr. Josep
E. Rubio (Universitat de València), que és, alhora, un filòleg rigorós i un historiador de la cultura en
possessió d’un profund coneixement de l’època i de les fondàries de l’aportació conceptual, de pensa-
ment, filosòfica, teològica, literària i lingüística de Llull. Així, amb aquest text de Llull pot una altra de
les funcions que els clàssics han de fer, a més de ser senyera quant a l’aportació al pensament i a la
creació literària: ser pedrera, dreçada, i referència per a l’estudi de la llengua.

El text que ens ofereix la present antologia es basa en aqueixa «centenària» edició d’Alcover i
Obrador, però avança en la feina imprescindible d’establiment d’un text crític, ja que el curador, el Dr.
Rubio, ha revisat sistemàticament el text de la part —extensa— antologada i l’ha corregit tenint en
compte el manuscrit més antic conservat, el de la Biblioteca Ambrosiana de Milà (A 268 Inf. i D 549
Inf.), que no va poder ser utilitzat pels anteriors editors. Aquesta antologia, té el valor afegit de ser re-
sultat d’un evident treball filològic que va més enllà del que hom espera en una simple antologia divul-
gativa. De fet, aquesta edició no és això o no és només això, i es fonamenta en una tasca criticofilolò-
gica que fóra bo —de fet, imprescindible— que s’apliqués a tota l’extensió de l’obra de referència.

Pel que fa a l’antologia en si, el curador s’ha fixat el criteri de tenir en consideració la totalitat del
text respecte al qual ha fet la tria antològica, del primer al darrer capítol. El curador no ha reculat davant
els capítols de la darrera distinció del Llibre de Contemplació, no tan —de fet no gens— fàcils de llegir,
en els quals Llull comença a substituir els conceptes per lletres de l’alfabet llatí, un recurs que serà
determinant en la presentació de la seua «Ars» i que, en el Llibre de Contemplació, fa més densa la
prosa. La intenció —terme aquest també amb un sentit significatiu en Llull— del curador ha estat, en
tot moment, oferir una imatge unitària del text, de manera que l’antologia no comporte un trencament
del ritme que l’autor imposa a l’obra. Si, per la dificultat intrínseca a aquests capítols, hom n’hagués
prescindit, la comprensió de l’obra com a text unitari s’hagués vist afectada. Ha estat, per tant, la tria
que trena l’antologia també feta amb un mètode i objectiu filològic i, per això, aquesta antologia és una
tasca eminentment filològica des del punt de vista textual, com ja és dit, i també des del punt de vista
de la vocació de no ser deslleial a la integritat del text, que el lector, tot i no poder accedir a la plena
manifestació textual de l’obra de referència per les limitacions d’espai i perquè es tractava de fer una
«antologia», puga tenir una idea global i completa del missatge lul·lià concretat en aquest text.

D’altra banda, la dificultat del text, i també la que es pot derivar de no tractar d’editar-se el text
complet, se salven gràcies a les notes explicatives del curador. En algun cas, com el del capítol 354, ple
d’imatges al·legòriques força imaginatives, l’exegesi del curador dóna llum a un text que, tret de l’estu-
di d’Armand Llinarès, «Théorie et pratique de l’alegorie dans le Llibre de contemplació» (Estudios
Lulianos 15, 1971, p. 5-34) i d’ençà d’aqueix mateix estudi —ho remarquem, publicat en 1971—, no
havia estat abordat en profunditat. L’explicació que n’ofereix el Dr. Rubio és fruit d’un treball de recer-
ca que té en compte noves dades per tal d’esmenar i de completar el sentit d’un dels capítols més críp-
tics de l’obra. Com a prova i fermança de la rigorositat de la tasca anotadora i del cabal de referenciali-
tat per part del Dr. Rubio quant al conjunt de l’antologia, val a dir que les notes explicatives d’aquest
capítol, de fet, han estat recollides en forma d’article publicat a la revista Studia Lulliana (J. E. Rubio,
«Un capítol en l’ús de l’al·legoria en Ramon Llull: exegesi del capítol 354 del Llibre de contemplació»,
Studia Lulliana, 47, 2007, p. 5-27).

La tan sovint comentada «dificultat» del Llibre de contemplació queda superada no sols per l’apa-
rat de notes de referencialitat i explicació, sinó també per la claredat expositiva de l’estudi introductori,
que, de fet, és tot un estudi i no una simple introducció a una antologia. Aquest estudi, signat també pel
Dr. Rubio, ofereix una visió de l’obra pròpia d’un expert en la matèria. En aquest punt val a dir que la
tesi doctoral del curador va ser un estudi molt més complet, òbviament, del Llibre de contemplació
mateix, i en concret dels seus aspectes més complicats, com és ara els relatius que avancen el funciona-
ment de l’Ars lul·liana. Amb aquest estudi introductori, el lector arriba a entendre, perquè s’hi explica a

021-Romanics XXXIII 03.indd 465 22/3/11 15:23:06



466 MARIA PAREDES BAULIDA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 381-487

bastament i s’hi explica amb claredat, què pretén Llull amb l’escriptura d’aquesta magna obra i, sobre-
tot, es pot copsar el sentit unitari de l’obra, la raó que porta l’autor, Llull, a assajar diverses formes
expositives. Darrere aquesta multiplicitat expressiva batega una única intenció: dominar el llenguatge
per tal d’obligar-lo a ser un fidel transmissor de la idea intel·lectual que naix de l’enteniment de Llull.
La interpretació que fa el Dr. Rubio del Llibre de contemplació ajuda a entendre l’obra com una unitat,
i és el resultat del treball d’investigació sobre el sentit del text dut a terme al llarg d’anys. Una mostra
que l’alta investigació i la divulgació no sols no estan encontrades o barallades, sinó que la segona no
és possible si no se sosté sobre la primera.

Només ens hem de plànyer que aquesta obra haja tardat temps a ser publicada i també que encara
no tinguem, com hem dit adés, una edició criticofilològica de tot el text del llibre de contemplació. Tot
i això, aquestes mancances queden ben satisfetes per l’encertada tasca del Dr. Rubio.

Vicent Martines1

Universitat d’Alacant IVITRA

Sansano. Gabriel / Valsalobre, Pep (ed.) (2009): Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra
de Francesc Fontanella (1622-1683/85). Girona: «Documenta Universitaria», 367 p.

El present volum és complementari d’un altre, publicat tres anys abans amb el títol Francesc Fon-
tanella: una obra, una vida, un temps (Valsalobre i Sansano eds., Girona, Vitel·la), en el qual s’apleguen
quinze estudis presentats en el VI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Literatura Catala-
na Antiga: Francesc Fontanella en el seu temps. Aquest col·loqui, celebrat a Girona l’octubre del 2006,
esdevingué la primera trobada científica dedicada a aquest autor de manera monogràfica, i fou fruit, al
seu torn, dels debats col·laterals sorgits en el decurs del Tretzè Col·loqui de l’Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) a la Universitat de Girona el 2003. Ha estat, doncs, un sexenni
de veritable efervescència en la renovació de perspectives d’estudi tant de la biografia com de l’obra de
Francesc Fontanella, en la qual han intervingut historiadors, juristes, filòlegs i lingüistes.

En el «Pòrtic» que encapçala l’obra (p. 11-14) Pep Valsalobre ofereix un status quaestionis, fent
referència a la presència d’aquest poeta i dramaturg en l’àmbit estrictament acadèmic i en el món de la
cultura en general durant el darrer terç del segle xx, des dels textos que li dedicà Pere Gimferrer (1971)
fins al dossier monogràfic aparegut a la Revue d’Études Catalanes el 2001. Entre els noms d’estudiosos
que han tractat algun aspecte de l’obra de l’autor, destaca el nom de Maria-Mercè Miró, la recentment
desapareguda filòloga vigatana que li dedicà la seva tesi doctoral el 1991 i que n’editaria posteriorment
l’obra dramàtica (1988) i la poesia (1995), a la memòria de la qual està dedicat el volum. Valsalobre fa
èmfasi en la nova embranzida que han suposat els recents estudis sobre Fontanella per a l’increment de
la presència de l’autor en l’àmbit acadèmic i en l’«augment de la nòmina d’estudiosos» (p. 12) provi-
nents d’altres camps del saber i l’enriquidora diversitat de perspectives que se’n deriva. Finalitza aques-
ta nota preliminar proclamant la necessitat d’una nova edició crítica de l’obra completa, feta a partir
dels manuscrits descoberts recentment i de l’elaboració d’una nova biografia, que ara esdevé necessària
a partir de la informació que aporten documents fins avui desconeguts.

En la «Presentació» (p. 15-18), Gabriel Sansano i Pep Valsalobre aclareixen que el llibre «no és el
resultat directe d’aquell Col·loqui» (p. 15) tot i reconèixer que hi tingué el punt de partida, sinó el «re-

1. Aquest treball és fet al si dels projectes d’investigació: «Gramática del Catalán Antiguo» (MICINN, Ref.
FFI2009-13065); «Constitució d’un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Antic» (Institut d’Estudis Cata-
lans, Ref. IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01); «Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus
documentales y literarios referidos a la historia de la Corona de Aragón medieval» [acrònim: Digicotracam] (Ge-
neralitat Valenciana, Programa Prometeo «para grupos de investigación en I+D de excelencia», Ref. Prome-
teo-2009-042 [ANEP+AVAP]).
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