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(pags. 9-54); l'edicio d'Una gramdtica inedita d'Usuard, sens dubte el <<celebre Usuar-

dus, monjo que fou des de mitjan segle ix at monestir de Saint-Germain-des-Pres*,

feta per JOSEP M. CASAS i HoMS a partir de tres versions conservades en dos manus-

crits ripollesos del segle x, ara a l'Arxiu de la Corona d'Arago (pags. 77-129); ]a

notfcia d'Els necrologis antics de Sant Cugat del Valles - n'hi ha cinc, tambe a

1'Arxiu de la Corona d'Arago - i ]a transcripcio del mes antic d'ells, el ms. 30, del

comengament del segle xiv, per EFREM M. COMPTE (pags. 131-164, amb una <dlista de

noms>>); i l'analisi d'Una donacio modal a Sant Cugat i l'oblacio d'infants a Cats

lunya al segle XII, a base del document 1022 del cartulari de Sant Cugat del Va1l s

de Rius i Serra, per CESARI M. FIGUERAS (pags. 165-176).

Dissortadament, fatten els indexs onomastics i de materies que faciliten tant la

consulta dels volums d'<<Analecta Montserratensia>> dirigits - i redactats en bona

part- pel pare Albareda i, Ilevat d'algun cas excepcional, la <<Miscellania» es res-

sent de la manca d'una revisio lingiiistica a Eons. Aixo, pero, no minva gens el sou

valor ni la seva oportunitat.
Josep MASSOT I MUNTANER

<<Obradors». Quaserns d'inventari de la creacion literaria occitana. Centre d'Estudis

Occitans. Facultat de las Letras e Sciencias Umanas. Vols. 1 (1969) - VIII (1972);

Novi la tii ra, Vols. I (s. a. [1973]) -IV (s. a. [19741). Montpelhier.

Els proposits d'aquesta revista son declarats per Caries Campros als mots ini-

ciais del numero I: <<Obradors sera doncas to tube de la creacion literaria d'oc. En

segond sera un luoc de se pensar sus aquela creacion )>. Hi ha, efectivament, un

nombre considerable de poesies , proses breus , fragments de novella , inedit quasi

lot, i un gran predomini d'autors novells . Hi cs representada tamb6 la literatura

oral -dos reculls de contes-, pero manca el teatre. I at costat d'aixo hom hi troba

articles de critica, generalment sobre la llengua i la literatura occitanes, pero tambo,

be que nomes ocasionalment , sobre geografia , m6sica, folklore , sociologia, matema-

tiques ... Tots aquests articles interessen no solament pel contingut , ails tamb6 per

la forma: son textos a ] a recerca de diferents tipus de l'assaig en occita. Un corpus,

doncs, que caldra tenir en compte a 1'hora d'escriure la historia de 1'occita modern.

La revista es declara oberta a tots els occitans ( 1, 5). Predominen els autors llen-

guadocians i provengals . No hi manquen autors nord-occitans o gascons , pero so-

bretot aquests darrers hi son, crec jo, massa escassament representats. D'altra Ban-

da, es confusionaria la inclusio d'un text catala de creacio ( 1, 55-56).

Destacare aci nomes els articles de lingiiistica o de critica literaria:

R LAFONT, Nivels de lenga e de lengatge dins l'escrich occitan ( I, 7-21; II , 5-19).

Article teoric important , illustrat amb bons exemples , sobre el dualisme llengua lite-

raria i colloquial en una situaci6 diglossica . Observa l'autor algunes influencies del

catala sobre l'occita literari actual.
E. GASANHAS, Lo ton e l'estil dins <<La grava sul caminu ( II, 20-26).

J. BERBONDA . Lo temps en co de Mistrau (III, 9-23).

F. GARDY , U. RUEL-ALBERNHE, Las fonccions dramaticas dins las pastorales e

tragicomedias del teatre de Besiers (V, 34-74).

A. BERTERO . Ensag de lexic occitan de la metallurgia (V, 90-107).

B. Mot . IN, Ensag d 'elaboracion d'un vocabulari scientific occitan ( V, 108-115).

E. ANDREU, Siulaires d 'Aas, daufins e ordinators (VIII, 7-12).
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F. GARDY, Legir la literatura occitana (N. T., I, 49-63). L'autor intenta de deft-
nir l'objecte de la literatura occitana: el text occita, no necessariament en occita.
Tanmateix la llengua s'acosta aci a una situacio limit: «Que you dire lo mot occi-
tan? Que lo text es escrich en occitan? Se sap pron qu'aquo's gaireben jamai lo cas!
Que i a d'occitan dedins? Mai ont comencar, ont s'arrestar amb un criteri d'aquela
mena? Que lo text es estat recebut per un public occitan? 0 encara que s'es pro-
duch dins una environa que se poiria calificar d'occitana?>> (58).

A. BENEDETTO i altres, Debat. Lo teatre en Occitania (N. T., I, 67-79).
J. LARZAC, Per una semantica occitana. Ensag sobre lo vocabulari de la folia

(N. T., II, 1-18). Article model per a un possible diccionari occita de sinonims.
J. BLAC, I. CODERC, Per un estudi del comportament linguistic dels occitans

(N. T., II, 39-47).
J. KREMNITZ, Per un estudi de la codification linguistica (N. T., II, 55-62).

Excellent resum de la situacio actual del proces de fixacio de l'occita i de les seves
perspectives immediates.

A. VIGUIER, A prepaus dels articles del jornal <Le point» (N. T., III, 18-33). Es-
tudis de textos paraliteraris amb resultats interessants.

Son importants els tres n6meros monografics o quasi monografics. Els volums IV
i N. T. IV formen dos reculls de contes populars llenguadocians, acompanyats d'un
estudi aprofundit de la persona del narrador, de la seva tecnica narrativa i de
l'ambient on es produeix el conte. Aquests contes, alguns en versions molt belles
(veg. Lo Cordonier, N. T., IV, 25-29, i Bezurac, N. T., IV9 60-62), ban estat aplegats
el 1970 i el 1973, bona prova que la tasca de recollida de materials folklorics a
I'Europa Occidental es ben Iluny d'esser acabada. Els volums VI i VII constitueixen
una antologia de la literatura occitana contemporania. La literatura hi es entesa com
a document del temps en que vivim i compren tant Yalta literatura, com 1'article de
.diari o de revista, el debat o els mots escrits a la paret amb guix.

Artur QUINTANA I FONT
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