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TEXTOS

Ei s NOSTRES CLASSICS — Barcelona, Editorial barcino . Serie _A . Volums en dotzau.

X I-XII . Tirant lo Blanch, vol . III, 1927. -- V-\ VI . Tirant lo Blanch, vol . IV, 192. ---

X V- \ \ VI . Tirant lo Blanch, vol . V, 1929 . Tria del text, introducció, notes i glossari de
) . M . CAPDEVILA I DE BALvNZ. .—A1 final del vol . V van les notes, glossari, una indicació dels
fragments de l 'original que han estat suprimits en aquesta edició, i un advertiment que explica la
raó d'aquestes supressions . De les notes del Sr . Capdevila ens interessen d'una manera especial
les del començament de la novella, relatives a l'estada de Joanot Martorell a Anglaterra.
Capdevila cita l'article d'EN 1'WISTLE, Observacions sobre la dedicatòria i primera part de Tirant
lo Blanch (Revista de Catalunya, vol . 1V, núm . -I0, octubre 1927, pàgs . 381-398), en el qual hom
suposa que Martorell degué estar a Anglaterra diverses vegades . Pel nostre compte afegim que
el P. Andreu Ivars, en un estudi aparegut posteriorment a la publicació del Tirant lo 13/auch en
a Els Nostres Clítssics» (Est u. e de ,Jztanot Martorell en Londres [1-/38-1-/3(I], <Anales del centro
de Cultura Valenciana», vol . II [1929], pàgs . 01-b2), ha demostrat que en 23 de març de 1-138 i
en 13 de febrer de 1-139, Martorell es trobava a Londres . La prova d'això l'han donada unes
lletres de desafiament de Joanot Martorell, conservades en els mss . 7809 i 7811 de la Biblioteca
Nacional de Madrid . Altres lletres de desafiament del mateix Martorell han ajudat, també, al
P . Ivars a esclarir el parentiu d'aquest autor amb Auziàs \larch . ( .lusias .March y Juanol .Ilarto-
rell, en Erudición lbero-L ltramarina», vol . I, 1930, pàgs . 68 i 173.)

Aquests estudis del P. Ivars donen molta llum sobre la primera part de la gran novella valen-
ciana. La col•lecció de cartells de desafiament dels mss . 7800 i 7811 de la Biblioteca Nacional de
Madrid poden servir magníficament per comentar els episodis, tan abundosos de torneigs, que
Martorell explica durant l'estada del seu protagonista a Anglaterra . A més, el ms . 7811 de \ladrid
conté vn tractat de ITorde de caualeria tret de vn libre qui fou del rey D'Anglaterra e de França>,
del qual diu el P . Ivars (Q Anales», pàg . 57), que és «la mateixa traslaciú que figura en els primers
quaranta capítols del Tirant, és a dir, la curta novel•1a de Guy de \Varwick i el breu tractat de
l'Orde de Ca-val/cria del mallorquí beat Ramon Llull » . El P . Ivars anuncia la publicació d ' aquest
tractadet incdit i d'un estudi sobre el mateix . Seria molt interessant que es realitzés aviat
aquest propòsit, car amb la descoberta dels textos del ms . 7811 de \ladrid pot dir se que l'estudi
de la redacció del Tirant lo Blanch entra en una nova fase.

XIII . FRANCESC EIxIMENIS, Regiment de la cosa publica . Text, introducció, notes i glossari
pel P . DANIEL DE doLINs DE REI, O. I . Cap., 1927 . —Vegeu pàg . 5-13 del present ANUARI.

ZIV . RAMON LLULL, Llibre d'Amic e .-1 mat . Llibre d'Ave Maria . Text per NI :vRÇAL OIAVAR.
Introducció i notes per Mn . SALVADOR GALMÈs, 1927 . Vegeu pag . 532 d'aquest ANUARI.

XVII, JoAN BoccACCIO, Decatneró . Versió catalana de 1429 . Vol . II, 1928 . — Conté les novel-
les tercera a desena de la jornada segona.

XVIII . ANSELM TURJIEDA, Disputa de l'Ase . Versió per E . N . C . Introducció per MARÇAL
( )LM-AR, 1928 .—Traducció en català modern de la Disputa de l'Ase, excepte els seus versos, que
han estat molt hàbilment traslladats en vers catalut antic . Aquesta versió conserva força el regust
de la vella prosa catalana, sense donar-nos mai, perú, una sensació de pastitx . Com els altres
volums de la col•lecció, va precedit d'una introducció i unes notes bio-bibliogràfiques.

XIX-XX . Parlaments a les corts catalanes . Text, introducció, notes i glossari per RICARD
ALBERT i JOAN GASSIOT, 1925 . — ExceLlent antologia de l'oratòria política a Catalunya en els
segles xiv i xv . Sobresurten d'una manera especial les proposicions de Pere III per llur claredat i
lògica. Figuren, també, en aquest recull, la famosa proposició del rei \Iartí a les corts de Perpinyà
(26-I 14061), i la resposta del cardenal \largarit a la proposició de l'infant Joan en les corts de
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Barcelona (6-X-145-r), la qual és un dels més brillants elogis fets a Catalunya . Al final del volum
hi ha una acurada fe d'errades . Suggerim les següents esmenes : Puig . 35 . Posar punt d'inter-
rogació al final de la ratlla set . Piig. 206 1 , Transcrigueu: «en algun millor ordre o preparatori,
ab lo qual . . . socórrega als casos . . .» . Pàg . 207 .4 . Cal unir els dos paràgrafs així: li foren oferts,
per tal la majestat sua . . .» . Aquest volum és dels més ben anotats de la col•lecció.

X XI . JÀuME Rotez, Llibre de les Dones o Spill . Text, introducció, notes i. glossari per FRAN -
CESC ALMELA 1 VIVES, 1928 . —Aquesta edició és feta diu el pròleg—seguint el manuscrit de la
Biblioteca Vaticana a través de l'edició Chabàs ; i tenint en compte les tres primeres edicions.
En realitat, no solament el text és un reflexe de l'edició Chabàs, sinú que també ho són la intro-
ducció i les notes, i el mèrit principal del Sr . Almela consisteix a haver reduït — separant-ne la

palla i. sense ometre res d'essencial, però també sense afegir-hi res d'important — les noticies i

aclariments que el benemèrit canonge Chabàs escampà en el pròleg, comentari i apèndixs de la
seva edició . El Sr . Almela ha suprimit també, amb evident encert, totes aquelles notes del seu
predecessor, que tan palesa feien la seva falta de preparació filològica . Això dóna a l'edició
Almela el to seriós, que no manca a cap edició d' Els Nostres Clàssics Creiem, perù, que hauria

convingut explicar molt més el text . Una obra com l'Espill, amb una sintaxi tan difícil, imposada
en gran part per la seva peculiar versificació, demana freqüentment, al nostre entendre, explica-
cions i aclariments de sentit per part de l'editor ; més tractant-se d'una edició de divulgació.

Sobre la transcripció cal fer algunes reserves . Alorel-Fatio, en el seu Rapport . . . .ur une

inission philologique h Valence . . ., Paris 1885, reproduí en facsímil els folis 7b v., 77, del ms . del

Vaticà . Comparant amb aquesta reproducció els passatges corresponents de les edicions Chabàs
i Almela, trobem en aquesta darrera major nombre de faltes que en l'altra : Pàg . 156, 25 : ver-

mells . . . tiltat ; ms . i Chabàs (10501 ss .) : vermell . . . terrat . 156, 26: o bé ; ms. i Chabàs (10506):

e be . 157, 7 . Manca el vers 10534 de l'ed . Chabàs : perjer-lofranch . 157, 16 : lo han, ms . i Chabàs

(10560) : ho han. 157, 6, i Chabàs (10531) : definil, ms . : rlifiuit.

En l'ortografia l'edició Chabàs i el ms . del Vaticà no coincideixen gaire . En l'aparell crític de

la primera han deixat d 'ésser registrades moltes variants ortogràfiques del manuscrit, algunes
de les quals són d'interès lingüístic, com per exemple la grafia Iliinits del vers 10509, transcrita

en Chabàs i en l'edició d'E . N . C . (156, 29) : límits . Degut a aquesta manca de rigor en la trans-

cripció del ms . del Vaticà, feta per Chabàs, la fixació ortogràfica de l'edició Almela no reposa

damunt d'una base sòlida . Ens cal, també, expressar la nostra disconformitat amb l'ús de la

grafia t.r per expressar el so de la x en valencià.
Van a continuació algunes rectificacions, que proposem en la puntuació de l'edició Almela:

21, 25: «destruir pus facilment ; / e mostrar, no subtilment, / sols rimat portant l'estil . . .» 36, 21:

«la squen'ansades . . . n Veg . nota de AI .-Fatio al vers 1062 de l'ed . Chabàs . (Romania, 36, 128.)

38, 24 : «casament negre ; / los béns, alegre, / doncs posseïxca . / Ella . . .» 53, 23 : «e no mostrant /

en res conèxer . . . A 56, 30 : «si feia botes ;» . 75, 14 : « . . . Jesucrist!	 Î Què desús vist, ! cot e mantell,

/ de gros burell ; / roba jussana. . .» 78, 16 : «semblant valent / e fet per mi . 78, 24 : «Ell'abusava /

de fets e dits / fent-me despits ; rebotejava, / deia, rallava . . . 82, 12: «jutjant falsia . / Per geu-

mencia / e ses figures / fan oradures ; / més la qui'ls creu .» 82, 22: <e mirarquia . / Molt la gasta-

ren / e la cremaren . / Tota secada, / prop heticada, / per lo parir I' cuidà morir . 85, 21 : «se

despertaren . / Tots hi passaren . / Tot llur ruido, / crits, apellido, / los fon public .'> 87, 26 : «mas

era molla. / Tal la'm passava / e comportava : / puis d'embregar . . . 92, 9 : «devem seguir. /

Què'ns cal tenir / vots fets per força? / Cascuna torça . . . 9b, 28 : «ella's descobre / dient molt

sua.» 101, 6 : «conèxer-s'ia . . .a 101, 28 : «ni tenir figa . / La llei antiga . . .» 116, 30: « del mur antic, /

per fer castic / d'un horrent cas, / en lo camp ras, /	 deia's Rovella, . . . la Magdalena— ;' hac mal

indici . . . / fet per diable . / Dona, vilment, . . .» 122, 5 : «Si n'escoltau / qualsevol d'elles, . . . 128, 14:

«Si jau al llit / marit malalt, / quant (h)a son alt / e plen plaer ¡ de la muller / haja testat, ¡ puis

d'heretat . . . » 130, 22 : «e fort batut . / Dins en Barut . . .» 132, 8ss : _Donchs qui no squiva j . . . carta,

govern? / ¿En foc d'infern / . . . volcam fumós? / En Port fangos / . . . ni vol sorgir . / Fogir, fogir /

. . . falses cantores! / A tots encanten . . .' Cf. la nota de Chabàs al vers 5554 . 136, 18 : «abdos

pegats ;» 137, 3 : «ballesfan collen . . .» 138, 13: «secretament / e nuament . . .» 139, 30 : llet de

cadella, / què vomitava / menjar tornava .» 143, 1-1-15 : «No fon mal fet / . . .féu e matar?» 1S5, 26:

«mas en somer ;» 204, 14: «com bon armer / tempra l'acer . . . 206, 10: «restar en plaça / ploga o

no ploga. Troben qui'ls lloga : / no'ls plau lloguer . . .» 209, 22 : «Què Déu permet . . .» 213, 29:

«sies vedat ., .» 224, 31 : «qui res los dona / mai ; qui'ls perdona . . .» .
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Segueixen algunes correccions : 44, 25 (Chabäs, 1692) : «carn capolaven» . 124, US (Chabàs,
7 97'123) : «si's met al foc' . 160, 9 : «altars . 210, 2: txic fadri» . En els dos últims casos es tracta,
probablement, d'errades d'impremta . L'edició Chabäs és correcta en aquests indrets.

Poca cosa afegirem a les notes . Completar l'anotació de l 'edició Chabäs és tasca que exigeix
llargs estudis sobre matèries molt variades : lèxic, costums, miracles, teologia, medicina, etc . Un
treball com aquest, un dels més atractívols, per cert, i més prometedors de resultats que ofereix
la literatura catalana antiga, no podem, perú, exigir-lo a qui només aspira a posar en mans del
públic una edició facilment assequible i de text acceptable . Vet ací algunes notes que ens ha sug-

gerit la lectura de l'Spill:
--10, 26 ss . Ens sembla evident que en aquest passatge J . R . es refereix a Béziers i a Saint

Dénis, prop de Paris. 45, 12-15. El text de 1'Spill és correcte i, per consegüent, la nota de Chabäs
és equivocada : els cossos tallats a troços, que foren soterrats en lloc sagrat, són els de les vícti-
mes de la tavernera de Paris i de les seves filles, no els d'aquestes dones criminals . El text ho diu
ben clar . 65, 28 ss . Aquest miracle de Sant Jaume, que Roig conta com si l'hagués presenciat, es
troba ja, per bé que amb importants variants, en el Cùdex Calixtinus de Sant Jaume de Galícia

(publicat en MIGNE, P . L., vol . CLXIII, col . 1370), i en algun altre test medieval . La tradició
popular l'ha conservat en el Cançoner (MIL.v, O . C., vol . VIII, núm . 31) en una forma molt sem-
blant a la de Jaume Roig . Aquest, poc després (68, 19), explica un altre miracle, també com si
l'hagués presenciat, fet bastant curiós, car demostra que Roig aprofitava tota mena de materials
per a la seva fingida autobiografia, mentre donessin matèria a la crítica antifeminista . 156, 31.
Roig indica la data de 1460 en què estava escrivint l'Spill . Diu que el cens que pagaven les
dones a Llucifer fou redimit pel Salvador : , mil quatrecents / vint set complits anys són finits,
sens trenta tres / anys, los primés / des que naxqué» . 178, 16 . Almela passa per alt aquesta cone

Buda llegenda de Constantí, que anota Chabäs (vers 12260) . Vegeu també GRAF, Roma sella
rnemoria e nelle inzaginazioni del medio evo, pag . 433 ss . 187, 2-t . Al . lusió a la destrucció de

Jerusalem per Titus i Vespasia . La versió catalana de la novella que tracta d'aquests fets, és publi-
cada per I3oFÀRULL en Docurnentos ineditos del -rchivo de la Corona de Ára :;Ún, pítg . 16 ss.
Vegeu també Estudis Universitaris Catalans, vol . XV, pag . 227, i vol . XVII, p<tg. 289 ss. Tam-
poc ens hauria semblat sobrera la incorporació a l'edició Almela de les notes de Chabäs als
versos 14So (42, 3), 1827 (46, 23 , 7850 (124, 2), 8554 (132, 13), 8640 (133, 16) i 8660 (133, 24).

XXII-XXIII . BERNAT OLIVER, E_icitatori de la Pensa a DM . Text i anotació per PERE

Boi-In,_vs, 1929 . — Sobre aquesta edició vegeu J. Rubió] en Estudis Universitaris Catalans

volum XIV (1929), pags . 19,i-199.

XXIV . FRANCESC EIxIy IEyIs . Doctrina Compendiosa . Text i anotació pel P . AI .'RTí DE

BARCELONA, O . M . Cap., 1929 .	 Vegeu en pag . 543 del present ANUARI.

XX VII . Consolat de Mar . Volum I : Nuclis originaris (Costumes . Establiments . Usatges).

_\ cura de FERRAN VALLS I TAVERNER, 1930.
Els nuclis primitius del Consolat són presentats en aquesta edició «reconstituïts en les tres

sèries de capítols originàries . Aquesta classificació ha estat feta basant-se en l'estil de redacció

dels capítols i en llur contingut . En el primer nucli «els articles tenen una forma preceptiva con-
creta, categòrica i amb to de principis generals . El segon [nucli] és un articulat de capítols breus,
precisos i enllaçats successivament uns amb altres ; quant a la matèria, es refereix exclusivament

a relacions entre les persones que intervenen en una nau . El tercer nucli, de redacció molt més

enfarfegada, consta de capítols formulats de manera casuística, llargs i desenvolupats, que sem-
blen una aplicació i desdoblament pràctic de les regles consignades en el nucli primer».

XXFVII . Consolat de Mar. Volum 11: Elements addicionals (Capítols legals . Privilegis).

A cura de FERRAN VALLS 1 TAVERNER, 1931
Els textos que integren aquest volum són els següents : Capítols del rey En Pere sobre los

fets e actes marítims. — Orde judiciari de la cort dels cònsols de niar de Lale'ncia . — Ordre

jaadiciarí de la cort dels cònsols de niar de Barcelona . — Capítols aprovats per Ferran IIper

privilegi de 17 maig 1 :510.—Carta Corzsulatus Riparie Barchinone .—Ordinacions de la Ribera

Jlarítima de Barcelona .—Carta dels cònsols de ¡izar de halèucia als de Barcelona (15 de

març de 1352 ) . — Carta dels cònsols de niar de 3/allorca als de Barcelona (3 de juny 1357) .
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XXVI11 . JOAN DE (JA- LEs, Prez'iloqui . A cura del P . NORBERT D ' ORDAL, O. M . Cap ., 1930,
—Reprodueix el text del ms . 48 de la Biblioteca de Catalunya (A), í dóna a la fi del volum variants

del ms . VII de l'Arxiu del Palau (B) i del ms . 269) de la Biblioteca de Catalunya (C) . Segons la
introducció, han estat acceptades algunes variants d'aquests últims còdexs . Ens sembla, però,

que se n 'haurien pogut prendre algunes altres per tal de corregir evidents errades del ins . A,
com, per exemple, en els següents indrets : 28, 7 : dites coses (C) . 41, 14 : acusat e conz'en-

sut (I3, C) . 153, 14 . que ha en si (C) . Les dues lliçons de C, ací anotades, manquen en la llista

de variants . — 26, 22 . Deu puntuar-se així la resposta d'Alexandre : «Per cert, yo proz'are; e
ja tu, si serz'ts millor en lo temps sdez'enidor, mudar-t'e la fortuna . . .» . 39, 12 . Corregiria:

afeixugant-los . — L'editor, en datar aquesta producció, diu que «el llenguatge i l'ortografia són

característics del segle xv» . A nosaltres, el seu estil ens ha recordat el d'alguns escriptors

catalans de finals del segle xiv i principis del segle xv com Antoni Canals i alguns troços d'Exi-

menis : en general lestil és ben compost i en alguns moments esdevé eloqüent . L'edició del

P . Norbert d'Ordal va acompanyada d'una anotació excellent.

NN11_ . BERNAT BOADES, Libre de feyts d'armes de Catalunya . Volum 1 . A cura d'ExRic

RAGUÉ, 1930.
Conté els vuit primers capítols de la crònica, que arriben fins a la invasió musulmana

d'Espanya. L'edició és feta a base del ms . 985 de la Biblioteca de Catalunya, copiat per Joan

G. Roig i Jalpí. Hom ha conservat el llenguatge i l'ortografia d'aquest manuscrit, regularitzant,
només, l'ortografia segons les normes habituals en les edicions de «Eis Nostres Clàssics».

. l ' \ \ i \ X \ V-NNNVI . Curial e Güelfa . A cura de R . ARAMON I SERRA . Vol . 1, 1930. —

Volum II, 1931.
Aquests dos volums contenen els dos primers llibres del Curial e Güelfa.

XXXI-NIMI . SANT GREGORI, Diàlegs . Vol . 1 . A cura de Mn . JAUME IiOFARL'LL, 1931 .-

Conté els tres primers llibres de la traducció catalana dels Diúlegs i reprodueix el ms . 101 de la

Biblioteca Provincial de Tarragona, copiat l'anv 1340. Aquesta traducció es fa remarcar pel gran
arcaisme del seu llenguatge, el qual permet de datar-la en les darreries del segle xiii.

L X_Ill . La Fi del Comte d' Urgell . A cura de NAVIER DE SALAS Boscx, 1931.

Després de les grans discussions sobre el valor històric de La Fi, promogudes especialment

pels apassionats judicis del Sr . Giménez Soler, ens sembla d'una gran oportunitat la reedició

d'aquesta crònica . En el seu pròleg, el Sr. Salas estudia les importants qüestions de la data de

redacció, pàtria de l'autor i historicitat de l'obra . Les seves conclusions poden ésser resumides

així: L 'autor de La Fi era de condició burgesa i originari de la comarca de Lleida, o tal vegada

de la mateixa ciutat ; compongué la seva obra entre 1-106 i 1479 . Sobre la historicitat de La Fi

el Sr. Salas condensa el seu judici amb aquestes paraules : «La Fi no és més que un pamflet.

Perú tampoc és menys; i és un pamflet que planteja molts problemes en la biografia del comte i

de Ferran I».
Les dues primeres conclusions són semblants a les de Mn . Jaume Collell, en la nota que féu

precedir la primera edició de La Fi . Ara bé, la nostra conformitat és absoluta amb els termes

mate quellt i post queia de la data, proposats pel Sr . Salas . En canvi, hom pot fer serioses objec-

cions als arguments al . legats en favor de la naturalesa lleidatana de l'autor. El Sr. Salas la fona-

menta en el fet que La Fi culpa repetidament els ciutadans de Barcelona d'haver tolerat la injus-

tícia comesa contra el comte d'Urgell, i en què La Fi parla molt dels esdeveniments ocorreguts
a Lleida i de la intervenció dels paers d'aquesta ciutat en els fets del comte . Però la lectura

d'aquest text no ens demostra, al meu entendre, ni una cosa ni l'altra . Pel contrari, el que aquesta

obra diu de Lleida i de la intervenció dels seus paers en els fets que relata, es redueix a termes
estrictament històrics, i si l'autor llança greus acusacions contra Barcelona, també en llança con-

tra Lleida més d'una vegada . Veiem, per exemple, que en un moment decisiu pel comte d'Urgell,

en el moment de la seva capitulació, La Fi ens diu (pàgs . 38-40) que els paers de Lleida es gira-

ren contra el comte, i que «avian empès lo que havian pogut que lo compte no agués lo realme
e que romangués destruït, corn per causa de la vicinitat que ab ell avian, tot die eran ab ell en
plets e en enfractes e grans qüestions per rabo de la jurisdictió, e reduptaven-se molt que si lo
compte fos rey no's recordis de aquelles coses, e que de qualque una per via indirecta no's vol-
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gués vindicar â . Poc més endavant, els paers presents en la gestió que el duc de Gandia féu prop
de Ferran d'Antequera a favor del comte, es posen completament de la banda del rei i encant
alaben la seva clemencia . Això demostra que de les inculpacions fetes en La Fi no podem deduir
res sobre la pàtria del seu autor, i menys encara després de llegir aquest important passatge, on
l'autor amb gran claredat ens revela la veritable finalitat de la seva obra : «La causa qui'm ha
mogut — diu -- en scriure tan llarga e tan diffusament aquesta gesta, és estada perque més fàcil-
ment se puxe veure e verificar lo que damunt proposi, corn diguí que lo peccat que la pairia e
lo reV llo reb//jal'el/ callietre e perpetrar . per la destruetió e )llom de aquest Col/Ite, és causa
principal per la qual nostre senyor Déu nos ha donada e'ns done aquesta tant fort plaga de
guerra, qui és sobre nosaltres» . L'autor, per tant, en la seva al'legació, o en el seu pamflet, com
diu el Sr . Salas, es proposa treure unes conseqüències polítiques del pecat que cometé la pàtria,
i adreça el seu blasme als propis compatriotes, no a gent estranya.

Un altre argument del Sr . Salas en favor de l'origen lleidatà de l 'autor de La Fi és l ' expressió
Qaqui en la ciutat de Leyda' (pàg . 25) . Per() agut, en català antic, significa ordinäriament allí,
i en La Fi trobem usat aquest adverbi amb aquesta significació en molts indrets (23, 12 ; 53,
2-1 ; 59, 23 ; 70, 2-4, etc .) . hauria semblat, doncs, més natural trobar l'adverbi acl en lloc d'aquí
en el passatge indicat, tal com el trobem en la pàgina 68, 1-1, referint-se a la ciutat de Barcelona.

Per consegüent, sobre la naturalesa de l'autor de La Fi no podem saber gran cosa més que
el que ell mateix ens diu al final de la seva obra, o sigui (pitg . 143) que tingué per preceptor i
mestre un honorable prom mercader de Barcelona», el qual el tragué de casa de sa mare vídua,
i, mentre fou noi, el tingué tres anys a casa seva.

l alor literari de «La Fi Aquesta obreta té un valor literari real, sobre el qual, tal vegada,
el Sr. Salas, interessat especialment en el comentari històric del text — fet per cert amb gran
competencia i justesa — no ha cregut necessari d'insistir . En La Fi hi ha dues parts ben carac-
teritzades : en la primera, on és referida la pèrdua del comte d'Urgell, l ' autor dóna proves d 'un
gran temperament de narrador, i sap donar tota la força dramàtica als fets capitals amb que la
llegenda ha intensificat la tragèdia del comte . La segona part, que és una defensa dels drets del
mateix a la corona de Catalunya, pot comparar-se amb allò que hi hagi de més eloqüent en
l'antiga literatura política catalana, i realment ens extranya que el Sr, Salas trobi «tan grisa»
aquesta defensa del comte d'Urgell.

En un altre detall del pròleg del Sr . Salas, per bé que poc important, tampoc podem estar
d'acord . Segons ell, «alguns indicis porten a creure que el fragment conservat ho és d'una corn-
posició en forma dialogada > . El que ens revelen aquests indicis, perú, no és això exactament.
L'obra posa en boca d'un prevere, que conversa amb un cavaller — el nom del qual, Salomó,
apareix en la pagina 118—tota la relació de la perdua del comte d'Urgell, amb les consegtiencies
polítiques que en dedueix. Alxù fa suposar que en el començament que ens manca, devia haver-hi
una breu introducció, en la qual l 'autor ens presentava aquests personatges . Tot seguit l 'autor
devia entrar en matèria referint-nos l'al•legació que havia sentit en boca del capellà . Qui parla
sempre, perú, és l'autor, com es dedueix clarament d'un fragment, que més amunt hem repro-
duit, en parlar del seu suposat origen lleidatà (1) . Per aquest motiu resulta improcedent parlar
de composició dialogada, d'igual manera que hora no pot suposar dialogat el darrer capítol de
La Fi, en el qual l ' autor conta el que li digué «un notable prom mercader de Barcelona».

L'edició . — Reprodueix el ms. esp . 554 de la B . N . de París, escrit vers l'any 1598 . L'editor
ha modificat molt poc aquesta cùpia : gairebé s'ha limitat a transcriure-la segons les normes de

Els Nostres Clàssics» . Aisù és causa que hom hi observi algunes paraules ortografiades de faisó
molt estranya, per exemple : mane :_at (mellaçat), com també paraules que no foren compreses
pel copista. Hauria estat, certament, arriscat i poc Mn de refer el llenguatge de La Fi, per ajus-
tar-lo al del seu original . En canvi creiem que hauria estat convenient de corregir algunes Iii-
çons, que semblen deformacions d'un copista tardà i poc expt'rt, corn les que anotem a continua-
ció : 24, '? . Diu : (le d'liy de llits . Corr . : d'uy liues . 49, 6 . 1)iu : dispersí . Corr . : dispersà . 51, 8.
Diu : e, per que, ert allo . Corr . : e que e . a . 57, 12 . Diu : inalenthonia . Corr . : /ilaleiichoilia . (A,
18 . Diu : e aixi 's Jou de fet . Corr . : e ai.ri•s feu de fet, o bé puntueu : e axis fou d . f. 6 .1, 20.
Diu : /nalz'enlhonias . Corr . : malenconies . 66, 17 . Diu : molt cu_A'tades . Supliu : [per molt . c . 69,
10 . Diu : ne teulptt'rs moure's . Corr . : no t . lla . 75, 13. Diu : sols . Corr . : sol . 103, 13 . Diu : pergnc'
taut . Corr . : per taut . 118, 9 . Diu : yz'ersionament . Corr . : yz'ersosament . 120, 18-19. Cal supri-
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mir : e qui havia en odi los catlzalans, que repeteix la frase anterior . 121, 22 . Diu : e tots, del
gran al poch, en llurs cases pròpies jiuien amplement llur libertat» . Corr . : . . .fruieu . . . aquesta
correcció és justificada per raons paleogràfiques, car en dues altres ocasions el ms . de París
substitueix equivocadament r per i: barbie per barbre (vegeu pag . 159, correccions), i a més la u
es pot confondre fàcilment amb la zz . 122, 19. Diu : linor (?) . Corr . : livor . 125, 19 . Diu : e corn per
nostre senyor Desa . Corr . : e corn zz . s.» . i:,"?, 22 . Diu : mon . Corr . : nota . 13 .1, 4 . Diu : perezzt.
Corregir : puneix . Aquesta correcció és imposada pel context i pel passatge de Valeri Maxim, que
l'autor de La Fi retreu en aquest indret . (Cf. Valeri Maximo, ed. Miquel i Planas [Nova
Biblioteca Catalana], vol . I, pàg. 31) . 139, 24 . Diu : znastinagues . Corr . : nzon(onegues . 143, 2.
Diu : lo patriarclza en la 1jfvica . Corr . : lo Petrarca e . 1 . A.

Algunes construccions anòmales, com les que segueixen, no ens han semblat de correcció
tan segura corn els passatges anteriors . Les anotem a continuació per si es tractés de corrup-
cions de text . 54, 25 : no . / 2'olie cozzdecendre . 58, 25 : metre-li ho en rahó . 59, 3 : entès aurlcnz.

(Correcció : entès az'ezn .') . 68, 4 : no•zr degollassen tot . (Corr . : no•u d . t., o no d . lots?)
Afegim algunes paraules, que no hem trobat en el Diccionari Aguiló i que no tenim docu-

mentades, però que ens sembla que hauria calgut de fer figurar en un glossari especial, com
les següents : 4S, 24 : disijectar (Corr . : disjuntar [?] ) . 51, 7 : enpessat . 75, 21 : tanague . 126, 6:
but fariada, etc.

En la interpretació del text senyalem les següents discrepancies : 36, 12 . Puntuaríem : appar-

ta's d'ell e perlongue's . . . 58, 5. Puntueu : compraz'e, ja quina . . . 73, 15, lb, 17 . Proposem, sense
que, per això, la creguem absolutament segura, aquesta correcció : «Que'ns dolem molt del cas
vostre, he'ns planyem molt e molt del vostre infortuni, he'ns done de parer . . .-> . 119, 19 . Pun-
tueu : «e los quals teníem e reputavem per enemichs capitals nostres, quí üs la major confusió . . .».
121, 8 . Supliríem la preposició :tostemps ha agut e ha natural odi la nació castellana [a]nostra
natio cathalana» . Fem observar, de passada, que en aquesta edició de La Fi s'observa certa

irregularitat pel que fa a les lletres suplertes . 126, 10. Hi ha una lliçó inintelligible . «ja valie

extructa e confusa . . . . Pel sentit sembla que la lliçó acceptable seria : ja seria e, e c .» . 127, 20.

Des d'ací fins a la fi del capítol, creiem que cal posar alguns punts d'interrogació o d'admiració.
127, 20-23 : _La casa del comte de Prades . . . aprés a què és venguda 128, 5-12 . « :La casa dels

nobles de Muncada . . . a què és ara venguda?» 129, 6, « . . .auctoritat e magestat! 130, 7, _en
mans de qui és caiguda?» o bé aquesta altra puntuació : «en mans de q . e . c ., confusa e destroïda

la veig» . 130, 10-11 . Deu puntuar se : «cases grans e opulentissimas, favoridas e de molt stat,

jatsie no ha molt triumphassen . . .» . 130, 16 . Després de «destrovda» semblen faltar les paraules
«la veig», o la paraula «ésque acaben altres paràgrafs d'estructura semblant a aquests . 142,

24 . L'expressió «porch senglar», que, corn fa observar el Sr . Salas, alludeix al perill turc, sem-

bla treta de les profecies que en l'òpoca que fou escrita La Fi corrien a Catalunya sobre fets

diversos, corn les guerres de Joan TI, Ferran el Catòlic, l 'amenaça turca, etc.

XX _XIV i X X XVIiI . RAMON LLULL, Llibre de meravelles . Volum I . A cura de Mn . S:vLv_a-

DoR GALMÉs, 1931 . —Vegeu en pag. 533 del present ANUARI.

Serie B . Volums en quart.

1. FRANCESC EIx1\IENIS, Ter( del Cresti[r . Volum T . A cura dels PP . MARTÍ DE BARCELONA 1

NORBERT D'ORDAL, O . M . Cap ., 1929 . — Vegeu pàg. 543 del present ANUARI.

2. FRANCESC EINIMENIS, Ter( del Cz'estià . Volum IT . A cura dels PP . M .\RT1 DE BARCELONA

1 N'ORBERr D'ORDAL, O . M . Cap ., 1930. —Vegeu en pag. 543 del present ANt-ARI. — P. BOIIIG .AS.

GIESE, N . : _Anthologie der geistigen Kultur auf der Pyrenäenhalbinsel (llittelalter) . Mit

Erläuterung und Glossar . Veritffentlichungen des Ibero-Amerikanischen Instituts . Bibliothek

der Ibero-Amerikanischen Auslandshunde. Reihe A : Handbücher . Hamburg und Berlin,

Hanseatische Verlagsanstalt, 1927, mu + 375 pàgs.

Amb aquesta antologia, el Dr . Giese es proposa d'oferir als estudiosos alemanys una visió, a
base de textos, de l'evolució cultural de la península ibèrica durant l'Edat Mitjana, com a preludi

d'una Geschichte der geistigen Kultur auf der Pyrenäenhalbinsel (Jlittelalter) . Els textos

78 .- Institut d'Estudis Catalans
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escollits s ' extenen des de l'època de Prudenci, Orosi i Sant Isidre fins a l'any 1492 ; les llengües
són — criteri de totalitat geogràfica i històrica — el llatí, l'àrab, l'hebreu (traduïts aquests dos a
l'alemany), el català, l'espanyol, el portuguès i el basc . El Dr. Giese té bona cura d'agrupar
els textos per segles, i, dins de cada segle, per gèneres ; al davant de cada fragment no s'oblida
de posar la millor bibliografia sobre l'obra de què es tracta . Els autors catalans més importants
destilen per les pagines d'aquesta antologia . Es de doldre, només, que alguns noms surtin com-
pletament canviats, com Guillermo de Bergadíln, Hugo de Nlataplana, Guillermo de i\lur ; tenint
en compte, perù, el respecte que Giese mostra sempre per als patronímics dels nostres reis, no
sabria atribuir a res més que a les fonts per ell utilitzades •— en aquest cas el llibre de \lila i

Fontanals sobre els trobadors, amb la tendencia anticientífica de traduir els noms, pròpia de la
seva època — aquesta inexactitud en la denominació dels nostres trobadors . Una altra cosa com-
pletament inadmissible, per antihistùrica, és la numeració dels reis segons el compte aragonès;
els vells monarques catalans es donaven sempre, com a reis de la confederació, la numeració
catalana . Les lletres que Giese publica com de Jaume 11, Pere III, Iolanda de Bar i Martí, són
pròpiament de llurs secretaris ; és excessiu, doncs, de donar-les com a textos reials i no com a
prosa cancilleresca . .Jordi Rubió, en una interessant recensió publicada als Estadis Universita-
ris Cala/ans, vol . NIII, 1928, pàgs. 250-252, fa encara algunes remarques que cal tenir en compte.

Es indubtable que aquesta antologia farà bons serveis als universitaris alemanys que es dedi-
quen a estudis sobre qualsevol de les nacions peninsulars i llur història i Literatura . La seva
amplitud, la bona i suficient informació bibliogràfica per a cada autor de qui publica fragments,
els glossaris espanyol, portuguès, català i provençal posats al final del llibre, i, sobretot, la cor-
dial simpatia i la sòlida erudició amb què l'autor tracta les nostres coses, fan d'aquest llibre un
recull indispensable per a la iniciació en els estudis hispànics . — R . A . I S.

\UDIAU, jean : _l -ozr'elle _-Anrtlaologie des Troubadours, revue et accompagnée d ' un glossaire et
d'un index par René Lavaud . Paris, Delagrave, 1925 . 395 pàgs.

Aquesta nova antologia trobadoresca, que l'autor no pogué arribar a veure publicada, té un
objecte completament diferent de les de Jeanroy i \nglade. La del professor de la Sorbona
no porta textos, sinó absolutament traduccions i, segons expressa en lúcida introducció, un dels
objectes que persegueix és demostrar la força poètica d'En Bernat de Ventadorn i de Pere Car-
denal, i que la poesia dels trobadors, ben triada, no té la monotonia de què se l'ha titllat.
L'antologia d' Anglade, més acostada a la d'Audiau, era desproveïda de notes . En l'obra que
comentem, Audiau presenta una bona tria de textos en llengua original, acompanyada de traduc-
ció francesa . Les obres van classificades per gèneres literaris : cançons corteses, cançons humo-
rístiques i cançons de croada, sirventesos, complantes, albes, romanços i pastorel . les, ballades
i danses . Van encapçalades per unes notes biogràfiques precises, notes i bibliografia abundant,
glossari i taula alfabètica dels autors continguts en l'antologia.

Pel qui vulgui tenir una idea de les obres més illustres de la producció trobadoresca durant
prop de dos segles, aquesta antologia és, ara com ara, la millor . No porta variants, però
esmenta, al començament de cada poesia, les edicions fetes . Unes notes posades a la fi en com-
pleten la utilitat. En els Estudis liniz'ersitaris Catalans, AIV (1929), piigs . 195-197, examinà-
rem les poesies d'autor catalft contingudes en aquesta bella i abundosa antologia . Donem ací per
reproduïdes les petites remarques que allí férem.

René Lavaud, que volgué revisar aquestes pàgines de l'antologia tan ben ordenada pel seu
company, mereix el nostre agraïment . — J . M . T.

:Izztologia . Col . lecció d'Escriptors catalans moderns . Barcelona, 1925-1930.

Corn una continuació, per als temps moderns, de la gentil biblioteca de textos medievals
Els Mostres Clàssics, l'Editorial Barcino s'ha emprès la publicació d'aquesta col . lecció d'es-
criptors escollits . Durant els anys que abraça el present ANUARI han aparegut els següents

volums:

1 . Els iniciadors de la Renaixença . Volum 1 : La Poesia . Text per Just CAnOT. Introduc-

ció de Ll . NICOLAU D'OLW-ER . 208 pflgs .—Comprèn poesies d'Ignasi i Antoni Puig i Blanch, un
anònim, Josep Robreño, Carles Bonaventura :Aribau, Joan Cortada, Miquel Anton Martí, Joa-
quim Rubió i Ors, Abdon Tarrades, Tomàs Villarroya, Antoni de Bofarull i Broca, Josep Sol i
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Padrís, Tomàs Aguiló, Marian Aguiló, Vicenç Boix i Víctor Balaguer . Al recull de cada autor
precedeix una notícia bio-bibliogràfica. E1 text, transcrit en ortografia actual, conserva totes les
característiques morfològiques, lèxiques i sintàctiques pròpies de cada autor . En la introducció,
després de queixar-se de l'injust oblit dels escriptors del segle xix i de propugnar per un con-
tacte directe del públic amb els que van fer reviure la Llengua catalana, el Sr . Nicolau d'Olwer
examina aqueix moviment literari i valora cadascun dels iniciadors de la nostra renaixença . ls
injusta, a] meu parer, la inclusió de Marian guiló en aquesta llista de precursors . «La llengua
d'Aguiló», diu Manuel de Montoliu, amb el qual coincideixo plenament en aquest aspecte, «res-
plendeix com una perla en mig de la sorra que arrossega el tèrbol corrent poètic dels altres com-
panys seus que figuren en l ' Antologia . No ; l'Aguiló no és un precursor ; en tot cas és un antici-
pat» (Breviari Crític, vol . III, Barcelona, 1931, pàg . 242) . Fora d'això, només lloances mereix
el criteri que ha presidit aquesta tria i l'encert amb què hom ha sabut realitzar-la . Enriquei-
xen el llibre uns quants gravats i facsímils de periòdics, de portades i d'autògrafs.

2. El teatre catalù anterior a Pitarra . Text i notes de \lelcior Fox' . 194 pägs .	 Publica
les següents comèdies : El sarau de la patacada, o , Juan i Eulàlia (bilingüe), Lo jaio de Reus
(catalana) i L'alcalde sabater (quasi tota en cataliu de Josep Robreño ; «La casa de dispeses» o
sigui «La calumnia descubierta» (bilingüe) de Francesc Renart i Arús, i Lo rei Xicoauicó
(catalana) d'Abdon Tarrades . Com en el volum anterior, una lleugera biografia dels autors pre-
cedeix llurs obres . (Serà oportú de recordar ací les noves dades que, sobre la tràgica mort d'En
Robreño, donà a conèixer el Sr . R. d'Alòs-Moner, en els Estudis (:'niversitaris Catalans, Xll1
(192S), 54 9), amb la publicació d'una carta de Josep Ignasi Robreño, fill del popular saineter, a
Maurici Roca, on conta amb esgarrifosos detalls la mort dels seus pares) . Són també interes-
sants els gravats i portades reproduits en aquest volum . Cal lloar la bona cura amb què s'ha fet
la impressió, desmentida una sola vegada, en dir, en la nota preliminar : «En el present recull
antològic ens referim només al teatre profà, diguem-ne literari o semiliterari de les primeries
del segle x » (sic!).

3. Emili VILANOVA, Pobrets i alegrets . 216 pägs . —És reproduit el text de l'edició de 1857,
precedit d'una brevíssima nota sobre la personalitat de l'autor.

4. F . M :xsPoNs t LABRÓS, Lo Rondallaire . Volum I . 160 pägs . — F . Maspons i Labrós
fou un pacient excursionista que recollí molta de la nostra riquesa folklòrica en els seus aplecs
de contes populars . Es de remarcar que la seva tasca es redueix a la recerca i transcripció fidel
—tan aproximada com és possible—de les rondalles, i que mai no el tortura cap desig de donar
a les concepcions populars una escaient vestimenta artística . Podem fiar-nos, doncs, de la seva
sinceritat i admetre aquests textos com a material folklòric de primera mà (cf . la meva recensió
dins La Paraula Cristiana, XIl (1930), 522 i 5231 . En aquest primer volum trobem vint-i-sis
contes, precedits del discret pròleg amb què Maspons i Labrós encapçalava la seva edi-
ció de 1S71 i en el qual s'examinen algunes relacions amb altres rondalles — bé de terres
forasteres, bé de la nostra literatura de l'Edat Mitjana — i es detallen llurs característiques

essencials.

5 - 6. Angel GUIMER_A, Epistolari . Recull i anotació per Enric CUBAS I OLIVER . 30-I pägs.
— Un recull documental del més alt interès és el que ens ofereix aquest volum doble d 'alnto-
logias cent-cinquanta lletres del gran dramaturg, trameses als seus familiars i millors amics.
Des de les seves cartes castellanes de 1863 fins a les darreres de 1922, hom pot veure tota una
vida agitada i vibrant : les seves activitats teatrals, el seu inconformisme polític, el seu catala-
nisme indefallent, etc . Una de les coses més colpidores, per al lector d'avui, és la condemna
que fa dels actes vandàlics del 1909, en una lletra adreçada al seu oncle Isidre . En aquest volum
ha estat respectat el text fidelíssimament, a diferència dels anteriors de la col . lecció, on s'havia

modificat l'ortografia . Les raons que hom exposa són prou convincents . Es més : jo crec que ja
seria hora que fos empresa una edició crítica de les figures més representatives de la nostra
renaixença literària (Verdaguer, Guimerà, Maragall), amb l ' ortografia pròpia de cada autor,

amb anotació de les variants de manuscrits i edicions, amb estudis seriosos del lèxic, etc . Les

notes del Sr . Cubas a les lletres del recull que ens ocupa i la taula alfabètica final, en la qual

figuren els noms propis de persones, llocs, entitats, obres, premsa, etc ., citats en el llibre, faci-

liten la ràpida consulta i utilització de l'Epistolari . Els facsímils amb què s'obre el volum, aug-

menten notablement el seu caràcter documental . — R . A . I S .
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O1uires1rla de Saut l 'icelit Ferrer predicada a l'al('rlcia 1 'a111' 1113 . Introducció, notes I trans-
cripció per Josep Sanchis Sivera Canonge de la Catedral de València . Barcelona, 1927.
LVIII pàgs . - 1 f. + 358 pàgs . ; 5 fototípies . (Publicació de la <institució Patxot» .)

1 a més de trenta anys que Don Roc Chabàs, canonge de València, publicava en la RCZ'ist(,
de _lrchivos . . . uns suggestius articles sobre els sermons catalans de l'apòstol valencià . Nombro-
sos extrets de la gran col . lecció continguda en quatre volums manuscrits de l'Arxiu Capitular de
València, ens revelaven l'interès lingtüstic i de document d'època que tenien el Sermons en vulgar
de sant Vicenç, es pot dir desconeguts . La seva gran fama de predicador arreu de les terres que
ell va evangelitzar havia fet prodigar les edicions llatines . Els originals catalans, en canvi, mal-
grat la popularitat del sant a la seva patria, havien restat negligits tot seguint la mateixa sort de la
llengua . D'ençà d'aquella revelació, l'obra en vulgar de santVicenç ha adquirit un gran relleu dins
la història de la llengua catalana . Ha estat el canonge Sanchis Sivera seguidor, en tants aspectes,
de l'obra de Don Roc Chabàs qui ha volgut satisfer I'interès i la curiositat que havien despertat
els extrets publicats en aquella ocasió a què ens hem referit . Ultra altres treballs i transcripcions
que esta preparant per donar a coni ixer, ens ha fet gustar l'interessant conjunt de la Quaresma.

La Quaresma predicada en 1413 és independent de les <, Reportacions» o sermons que estudià
En Chabàs . Es tracta d 'un altre ms . conservat al mateix arxiu valencià (\ls . 275) escrit, segons
les conclusions del canonge Sanchis Sivera, abans d'ésser predicat pel sant, el qual curava de
l'ordenació i preparació dels seus treballs, de la confecció de la peça oratôria, de la determinació
dels punts que havia de tractar en el sermó . Els sermons de la Quaresma són, doncs, de com-
posició directa de sant Vicenç, dictats a alguns dels seus acompanyants ; o, si foren escrits per
la seva mà mateixa, després van ésser copiats en el volum actual . Això a diferència dels quatre
volums de les Reportacions', prèdiques, segurament escrites per algun d'aquells oients que
formaven part del seguici del sant i que transcrivien fidelment el llenguatge de fra Vicenç
amb les seves paraules de circumstancies, onomatopeies i pintorescos recursos oratoris que usava
el gran predicador per fer més eficaç l'exposició de les seves doctrines . La Quaresma, per tant,
té un llenguatge més eixut en general que les ' Reportacions», de les quals, d'altra banda, Don
Roc Chabas va triar els passatges més pintorescos i colpidors . I tanmateix la importància de
la Q11ar'esnua és considerable, té una gran unitat, ni hi manquen comparacions ben grafiques,
exemples i apòlegs, relacions de fets contemporanis que li donen una gran vivacitat.

Els 53 sermons de què consta la Quaresma són homilètics, llevat de cinc de panegírics . Llur
punt central sol ésser sempre la Bíblia ; altres fonts eclesiastiques, poc abundoses, són sant
Agustí, sant Gregori, sant Àmbròs, sant Jeroni, Voragine, el De T ïtis Patrum, etc. El lector
que recordi que sant Vicenç tenia una forta preparació teològica i filosòfica, que fou anotador de
sant Tomàs, professor de filosofia, trobarà una certa disparitat entre aquesta formació intel'lec-
tual del sant i el to dels sermons ; certament aquest és molt menys elevat del que hom podria
esperar . Respecte això cal llegir la nota del senyor P . Al . Bordoy-Torrents sobre l'art de predi-

cació de sant Vicenç, inclosa oportunament en la Introducció del volum . Segons les normes de

predicació que llegim en el seu tractat De vita spirituali, el predicador ha d'actuar sempre com
un pare entre els seus fills, i en conseqüència amb paraula cordial, senzilla, a vegades casolana,
plena de concrecions i, per tant, amarada d'imatges i d'exemples i davallant, sense ofensa de
ningú, a casos particulars.

E1 Canonge Sanchis Sivera illustra amb oportunes notes la història de la predicació de la
Quaresma amb documents de l'època, per exemple els que es refereixen a la conversió i bateig
de l'alfaquí Àzmet Hannaxa, que prengué el nom mateix del sant . També en la Introducció, ultra
la inclusió de la nota escrita per En Bordo}--Torrents que hem citat, s'inclou una notícia biblio-
gràfica de sant Vicenç Ferrer, manuscrits i edicions.

La transcripció del manuscrit és fidel, salvant alguna petita errada que ni val la pena d'es-
mentar . Suficients, en general, les notes al peu de plana, amb les quals són verificats passatges
de la Bíblia i altres citats en els Sermons . Al final del volum hi ha tres taules i concordàncies
dels sermons de la Quaresma amb altres reculls de predicació del sant valencià ; llistes de

textos de la Sagrada Escriptura, Index onomàstic.
L'edició, com totes les que ha sufragat la Institució Patxot, és d'una presentació digna, bella

i àdhuc fastuosa ; a això ajuden les cinc fototípies que reprodueixen retaules quatrecentistes
amb la figura del sant i la seva predicació, i pagines de tres reculls manuscrits dels seus sermons.
— R . »'.\ .- M .
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SAN VICENTE FERRER : Sennölt del Viernes de la Ü'at ._ . Introducción y notas del P . FR . MA \ I -
IML1ANO CANAL, Salamanca . Establecimiento tip . de Calatrava, 1927, 110 pàgs.

B_ACii I RITA, P . : The works of Pere Torroella . Iq Catalan 2c'riter of the fifteenth centurv.
New York, Instituto de las Españas en los Estados Unidos, 1930. xx +

	

pàgs.

:Aquest llibre, sens dubte, contribuirà a esclarir força la personalitat de Pere Torroella
i a formar una idea més justa que la que fins ara havíem tingut sobre la seva vàlua literäria.
En aquest sentit són apreciables els capítols de la introducció que s 'ocupen de la vida d'En
Torruella i de la qüestió feminista suscitada entorn del seu nom . Referent a aquest poeta no es
conserven gaires notícies . Les conservades, però, ens demostren que la seva vida fou llarga i
que estigué al servei del Príncep de Viana i de Joan II . Això, i haver passat molt de temps fora
del seu país, explica el seu bilinguïsme.

Bach i Rita demostra, també, com s d'injustificada la fama d'antifeminista que el ~llalde ir
ha valgut a Pere Torroella .quest, més tard, compongué un Razonamiento en delfension de
las dottas contra los naaldizientes, por satisfaccion de uuas coplas que en dezir naal de aglte-
llas compuso, per tal de reparar els efectes de la seva obra difamatòria.

Devem remarcar, així mateix, encara que sigui només de passada, la influència d'Ausihs
Marc damunt del nostre poeta, aspecte, aquest, que fóra interessant d'estudiar més apro-
fundidament.

Bach i Rita, però, ultra l`estudi del seu poeta, fa en la introducció un esbós de l'evolució de
la literatura catalana anterior a ell, i aquí sí que hauríem desitjat que l'autor s'hagués preparat
millor, o bé hagués sotmès la seva obra a la revisió d' unes persones més coneixedores de
la matèria que els jutges de la seva tesi . El nombre d'inexactituds que cornet Bach i Rita
és extraordinari, i el pitjor del cas, és que es tracta moltes vegades d'errors gravíssims . N'hem
senyalat alguns en la nostra recensió dels Estudis Uniz'ersitaris Catalans XVII, 1932, pàgi-
nes 320-325), i això ens dispensarà de tornar-ho a fer ara (1).

Sobre la manera com Bach i Rita edita les obres de Torroella es podrien, també, fer algunes
observacions, Estem d'acord amb una certa regularització de l'ortografia dels textos antics,
quan aquesta no té interès per a la fonètica, però ens sembla excessiu posar tots els accents.
Així mateix, creiem que hauria estat preferible d'incorporar al text algunes variants que corre-
geixen certs passatges alterats, i numerar les poesies per tal de fer més fàcils les cites . Adver-
tirem, finalment, que Bach i Rita no pogué publicar les poesies de Torroella, contingudes en els
cançoners de la Hispanic Society, per tal com aquesta entitat se'n reserva la publicació.
Respecte a alguns indrets de les obres de Pere Torroella, que ens han semblat mal compresos
pel seu editor ens remetem altra vegada a la nostra recensió dels Estudis t 'taiz'ersitaris .—P . B.

ANDREAE CAPELLÁN1 REGII FRANCORUDI : De Antore Iibri tres . Text llatí amb la traducció
catalana del segle xiv . Introducció i notes per Amadeu PAGÈS . Sociedad Castellonense de
Cultura . Llibres rars i curiosos . Castelló de la Plana, 1930. xxiv + 211 + cxxl pägs.

La Societat Castellonenca de Cultura, un dels millors centres de treball de les terres valen-
cianes, ha editat novament aquest text trescentista, que s'havia atribuït al canceller Domingo
flascó, encarat amb el text llatí segons l'edició d'E . Trojel (Copenhaguen, 1892) actualment
introbable.

El Sr. Pagès, que té cura de l'edició, examina, en un interessant pròleg, les relacions de
l'original amb la versió catalana ; després exposa els seus dubtes, molt ben fonamentats, que el

traductor fos Domingo flascó, doctor en lleis i vice canceller del rei ; anota, a continuació, la

influència del De amore sobre la nostra poesia medieval (estudi que caldria aprofundir, potser,
per escatir si verament són degudes a André le Chapellain o a llocs comuns literaris de l'època,
les analogies que hom troba en les obres dels autors citats pel Sr . Pagès i en molts dels altres

poetes medievals catalans ; algunes de les segures constatacions de l'erudit rossellonès podrien

molt bé iniciar el camí).
En el text hem de lamentar la poca cura en la correcció, que ha motivat una colla d'errades,

algunes d'elles atribuibles a la impremta, ja assenvalades per mi en l' .-lrtuari de l'O/kina

(1 Devem només fer notar, donant en aixó raó al Sr . Bach i Rita i rectificant-nos a nosaltres mateixos, que existeix una
traducció catalana de les Ètiques d'Aristòtil, feta probablement en el s . xv . És independent, però, de la versió llatina de 1'A retí.
I,a traducció catalana es conserva en el ms . 296 de la Biblioteca de Catalunya .
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Ronu'inica, 111 (1930), 333-336, i pel Sr . Pere Bohigas en els Estudis UuiZ'ei-'sitaris Catalans,
XVII (1932), 31 9 ).

En felicitar la Societat Castellonenca de Cultura per la continuïtat en el seu bell esforç, em
sap greu de no poder-ho fer sinó amb reserves al Sr. Pagès, d'altra banda tan conegut, ací i a
fora, pels seus ineritíssims treballs sobre la cultura catalana . — R . A . i S.

Llibre d'A,noretes . Atribuït a un ermità de Montserrat del segle xiv . Monestir de Montserrat,
MCMXXX . — .Místics de Montserrat, vol . V, 122 pàgs . 8au . [Pròleg de Dom Anselm
Albareda].

Sobre aquest tractadet místic publicàrem una nota en Estudis Universitaris Cala/ans
(volum XVI, pàgs . 378- : ;80) . Allí comentàvem l'èxplicit de l'obra, on es diu que ha estat escrita
en francès per un ermità . També donàvem compte del ms . 6291 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, que conté aquesta obreta, el qual havia pertangut al canonge -Jaume Ripoll i es consi-
derava perdut.

Posteriorment hem pogut comprovar la certesa del que diu l'èxplicit al . ludit . En el Grundriss
de Gröber, trobàrem, en efecte, la notícia d'un text del ms . fr . 23111, de la Biblioteca Nacional de
París, que començava com el nostre tractat . Gràcies a la gentilesa del bibliotecari del Departa-
ment de Manuscrits d'aquella biblioteca, 1\1 . Philippe Lauer, hem pogut tenir copia del comen-
çament del text francés, amb la qual cosa la seva identitat amb el text català resta fora de dubte.

En l'edició que comentem, el text ha estat publicat en idioma modernitzat . Aquesta circums-
tància i l'efectiva bellesa de llenguatge d'aquesta obreta ens fan desitjar vivament veure'n aviat
l'edició crítica, que el P . Albareda anuncia en el seu pròleg . — P . B.

_ANGLADE, Joseph : Les Flors del Gay Saber . — Memöries de l'Institut d'Estudis Catalans . Sec-
ció filolögica. Vol . I, fase. 2. Barcelona, 1926. 92 pàgs.

Chronicle of the Reigii of king Pedro III of _Dragon . A . D . 1276-12N5 by Bernat DESCLoT.
Translated from the original Catalan by F . L . CRITCILOw . Princeton University Press, 1928,
AVI + 386 pàgs.

Traducció dels capítols de la Crónica de Desclot referents al regnat de Pere el Gran . La
precedeix una interessant introducció, ben nodrida de dades (cfr . la recensió de Jordi Rubió als
Estmiis Universitaris Catalans, vol . XIV (1929), pàg. 376) . Vegeu pàg. 431 del present
ANUARI .)

ALCOVER, Miguel : El Conquistador y la isla de .Mallorca . Imprenta de Guasp. Palma de
Mallorca, 1929 . viii + 13S pàgs . + 3 làms.

Aquesta obra, on ens és oferta, segons l'autor, una «traducción literal de la Crónica Real y
de la de Desclot, entrelazados los dos textos, y completados con los nombres y explicaciones
topográficas de los sitios donde se desarrolló la gloriosa epopeya ., està dedicada «al serenísimo
Don Jaime de Borbón y de Battemberg en el séptimo centenario de la gloriosa reconquista.
1229-1929» . Amb això potser ja n'hi hauria prou perquè hom es fes càrrec de la seva valor . El
P. Alcover, però, indica que «la narración histórica, corno en sus clásicas fuentes, va desnuda
de arreos estilísticos, en forma algo ruda y vulgar, sencilla y candorosa, como cosa salida
espontáneamente del fondo de una raza heroica» . Manca afegir que està escrita en un espanyol
d'un arcaisme un punt còmic, i que l'autor fa com si desconegués la bibliografia científica que
sobre _laume I ha aparegut en el present segle . — R . A . I S.

GU IDONIS TERREyI : Oauestio de magisterio iufallibili Romani quarr edidit P. Bar-
tolomaus M . Niberta. (Opuscula et textus historiam eclesine eiusque vitam atque doctrinam
illustrantia . Series Scholastica, edita curantibus M . Grabmann et Ur. Pelster, fase . TI.)
32 pàgs.

VIyEs Juan Luis : Diálogos de . . . Traducidos en lengua castellana por el doctor CRISTÓBAL

CoRET v PERIs . Nueva edición . Corregido el texto, mejorada la traducción y añadidas tam-
bién algunas notas por un discípulo . Madrid, Imp . La Raza, 1925. iv +266 págs .
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VIVES, Lluís : Introducció a la Saviesa . '.trad . per ln . JoAN Avixvú. (Collecciú popular Bar-
cino, 54, Barcelona, 1929.) 85 pags.

CATAL .A DE VALERIOLA, Bernardo : Autobiografia y .Jrtstas l'odicas . Precedidas de un prólogo
por D . Salvador Carreres %acarés y de una introducción del Barún de San Petrillo . ( .\cciún
Bibliográfica Valenciana .) Valencia, 1929 . xcvi1 + 386 págs.

La 1 ida del gloriós pare Sant Ieronim doctor e illunriuuclor de Santa Jlare Esgle'sia advocat
celestial dels llibreters . Extreta de una obra estampada en la ciutat de Barcelona per Pere
Posa l'any M .000C .LNNNNII . Barcelona, nglada, 1928 . 12 . uu , 16 pàgs.

The astrological z(orks of Abraham ibn E_ra . A literarv and lin ,guistic stucl~zeith special
reference to the Old French translation of Hagin, bv Raphael Levy . Baltimore, 1927.
17-1 pags . (77e jolius Hopkins Studies in romances literatures and langua ,Je, vol . V111 n .

Ens interessa remarcar que l'autor juntament amb la versió francesa de les obres astrològi-
ques d'Abenezra, es fixa en altres versions antigues especialment les catalanes que li servei-
xen per a fer importants confrontacions lexicals.

ARRAAM BAR HIL\ . Llibre revelador. llleguil•lat Hanrc,~al'li . Segons l'edició del text revisat i
prologat pel Dr. Juli Guttmann . Versió de l'hebreu per J . Mills i Vallicrosa . . . Barcelona,
Editorial Alpha, 1929 . 2 ff . H- LVI1I ± 25-1 pàgs . + 1 f. (Biblioteca 1 Iebraico-Catalana, Vol . 1 .

Amb aquesta obra s'inicia una sèrie que certament aportara molts elements per a la història
— tan poc coneguda encara entre nosaltres — de la cultura hebraica a la Catalunya medieval i
que és deguda al mecenatge del Sr . Francesc Cambó . La figura de Sabassorda sobrenom
arabic amb què sol ésser citat el nostre braam bar Hiia — ha estat amb raó escullida per a ini-
ciar la col-lecció, atès el seu valor científic, el seu caire de traductor d'arab al llatí (col•labora al
menys, amb el famós Plató de Tivoli), la seva antiguitat mateixa . El Sr . Jlillas ens dóna una nota
molt erudita sobre aquest illustre barceloní— a Barcelona va viure preferentment —a base de les
notícies que sobre la seva vida i la seva producció s'han pogut aplegar fins avui . Són escasses
les biogrt{iques, perú, en canvi, la llista de les seves obres és ben explícita . El Llibre revelador,

per altre nom també Llibre dels Termes, és objecte d'un estudi especial del Dr . Guttmann, el

qual es fixa sobre tot en les seves fonts, antiga Literatura que s'hi refereix i bibliografia del seus
manuscrits . (guant a la versió de J . Millas és clar que ens caldrien coneixements especials en la
matèria tractada per a poder donar una impressió personal . Tantmateix els treballs que té fets el
traductor i la seva probitat científica, ens donen la garantia que la seva labor és feta a conscièn-
cia i digna de la sèrie en què apareix .
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HISTÒRIA LITERÀRIA

NICOL_vu ll ' OLWER, Lluís : Resum de literatura catalana . Col'leció popular Barcino, 32 . 11arce-

lona, 1927 . 132 puigs.

Reedició, posada al dia i amb una continuació per la literatura moderna, de la Literatura

Calalana : Perspectiva general (publicacions de La Revista», 11 . Barcelona 1°17) . Bibliografia

triada, al final (cf. la recensió de Jordi Rubió, als Estudis Universitaris Catalans, xtrn, 1925.
258 . 2 .-19).

NicouAu u'OL,u-ER, Lluïs : Paisatges de la nostra història . Biblioteca Llibertat . Barcelona, 192o.

212 pagines.

Comprèn els següents treballs, publicats anteriorment en llocs diversos : Trobadors catalans.
—Del diàleg en la poesia catalana medieval .—Entorn de Ramon Llull .—La poesia de gestor
a Cataluni'a . — l'olor nacional de la Crònica d'En Desclot . — L'esperit catalt'r de la Crònica

d'Eu Ramon J[rrhrtarrer .	 Un altre cronista catal(r medieval .	 Aspectes d'Ei .vinrenis .—Les

obres de Bernat Jletge .—Anselm Turnreda .— Al marge de «Tirant lo Blanc .—,L'avara

poverlcà
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RIBA, Carles : Els ;marges . Publicacions de «La Revista», 60 . Barcelona, 1927 . 388 pàgs.

Recull d 'articles crítics, entre ells : L'onaciö de Rote de ('orella, En Ramon .11untaner home
d'imperi, Pròleg a una antologia de Jacint J Verdaguer.

SCIII:I ;BEN, H . Chr . : I)as geistliche' Leben (Vinzenz Ferre)) . Albertus Jlagnus Verlag, Domi-
nikanisches Geistesleben, vol . 6.

Curta biografia.

HUGUET, A . : San Vicente Ferrer en ~lIeairí., . Cultura Valenciana, vol . 6 (1931), p<Igs . 52-59.

JOHANNET, R . : St. 17ncent Ferrier (1351)-1-119) . Bruges, Desclée et De IirouWer, 1930, 52 pàgs.

Josl M ." Pou v MARTí, () . F. M . : Visionarios, beguinos _v - Jraticelos catalanes (siglos xiii-xii').
Vic, Editorial Serahca, 1930, 53-I pítgs.

Aquest important treball del P . Pou havia estat publicat en fornia d'articles a l'Archiz-o
Ibero Americano (vols . N I-N XVL . Ha estat un encert d'aplegar-los en un sol volum, que
no (s un tiratge a part, sinó una refosa i una nova edició posada al corrent de les darreres
recerques.

Prenent com punt de partida la figura de Joaquim de Fiore amb les seves idees apocalítiques ,
l'autor ens dóna una visió ben extensa de la difusió de les doctrines espiritualistes, i sovint her è

-tiques, en què va degenerar la forta reacció contra l'esperit mundít cap al segle xti i xni . Les
doctrines espiritualistes tingueren gran nombre de seguidors a les terres catalanes pel seu
veïnatge i comunitat d'interessos amb les terres occitanes . L'inquiet i tossut A . de Vilanova, un
dels corifeus de més relleu de tot el moviment espiritualista, amb els seus plans de reforma i les
seves prediccions apocalíptiques dintre les directives marcades per l'abat Joaquim, contribuí en
gran manera a què el moviment dels espirituals o fraticelli, beguins, visionaris (sovint aquestes
denominacions es confonen o s'entrellacen) fos particularment intens entre els catalans . Com no
podia menys d'ésser, l'orde de Sant Francesc amb la seva fracció espiritualista, va ésser camp
apropiat a la difusió de les idees de pobresa i de vida evangèlica exagerada, i per això no és
estrany- que en elles van incùrrer figures d'il'lustres franciscans de les terres catalanes, els uns
declaradament heretges, d'altres més o menys desviats de la recta ortodòxia, o visionaris o afec-
tes a les idees escatològiques.

El camí que s'ha avançat en els últims temps respecte l'estudi d'aquell moviment d'heretges,
de sectes i de visionaris, ha estat considerable . Parlem de Catalunya únicament i basta comparar
els capítols corresponents dels Heterodoxos Españoles, de Menéndez y Pelay-o, amb allô que avui
sabem sobre la matèria, de la qual cosa és un índex eloqüent l'obra del P . Pou . La qual, perd,
no solament ens proporciona el resultat de les investigacions dels que l'han precedit i a les
quals dóna nou valor, sinó que aporta altres materials, fruit de recerques pròpies en diver-
sos arxius, com el de la Corona d'Aragó i el Vaticíl, o de l'aprofitament de fonts impreses,
fins ara poc conegudes . Aquesta obra interessa la història de Catalunya sota diversos aspec-
tes : no és el menys interessant el de la nostra història literaria, atès que per ell desfilen
noms importants de les nostres lletres, raó per la qual ens en ocupem en aquest departament de
1'AxUARI.

Després del capítol I, dedicat a exposar el joaquinisme, concepte del que foren els fraticelli i
els beguins, i les doctrines sobre la pobresa i el Joaquinisme a Catalunya, el següent capítol—un
dels més importants i extensos de l'obra — és dedicat a Arnau de Vilanova i Frederic de Sicília.
La semblança llur és basada, es pot dir, damunt les aportacions de Finke, perd la transcripció
d'alguns textos arnaldians no publicats encara, la detallada exposició de les doctrines escatològi-
ques d'Arnau, les relacions d'un i altre personatge amb els franciscans espiritualistes i altres cir-
cumstàncies fan que aquest capítol sigui essencial, sobre tot per al coneixement de la personalitat
del teòleg llec que era Arnau de Vilanova.

Dels tres capítols següents dedicats als beguins de Mallorca, de] Rosselló i de Catalunya i
Valéncia, sobressurten, entre altres, les pagines consagrades a aquella singular figura de
l'Infant-captaire Felip de Mallorca (cap . lII ), tan íntimament relacionat amb Fr . 1\ngel Clareno,
caigut en veritables extravagàncies a ]'igual que la seva germana Sanxa, reina de Nàpols,
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empresos l 'un i altre per la exageració de les idees místiques ; les dedicades a altres beguins o
heretges mallorquins, a base de butlles inèdites transcrites ; els processos contra els beguins del
Rosselló i del Llenguadoc (cap . 1V).

En altre capítol, el VI, l'autor s'ocupa de tres religiosos que tot i que no van prolessar idees
heterodoxes, definides llavors corn tais per l'Església, no obstant van defensar a la Cúria ponti-
fícia d 'Avinyú la pobresa absoluta de Crist i dels seus Apùstols > . Un d'ells és fra -Jeroni d

~Catalunya, bisbe de Cafa o Caffa a la Crimea devés1317, i ahans predicador per les terres
de Grècia i per l'extrem Orient, on fou bisbe sufragani de Tartatria . La vida d'aquest gran mis-
sioner catalít (contrincant de Clareno) encara és poc coneguda : ahans havien estat biògrafs seus,
gairebé únics, el P . Atanasio López (Ref'ista de Estudios Fra ;aciscanos, III, 100'x) i el
P . G . Goluvovich, Biblioteca Bio-Bibliografica Bella Terra Santa e dell'Orierrte fratacescaaao,
sobre tot en 1[1 i IV . (Vegeu AxL'vR1 VI, 859, i VII, 333 ; el P. Pou torna sobre el mateix argu-
ment que sap illustrar amb nou interès.

Rellevant és al cap . A'I I, la figura de fra Pons Carbonell estudiada pel I' . Pou amb l'aportació
de documents inèdits . Ens sembla inútil la feina que s'ha donat l'autor en tornar a parlar de la
confusió ocasionada pel I . Z . García Villada amb l'atribuir a fra Pons Carbonell el formulari
d ' un nuanistet' Ponlins Proz'intialis de mitjan segle xtli . Ja en altres ocasions s ' ha fet observar
l ' error de l'historiador jesuïta que no es va adonar que es tractava del conegut Ponce le Proven-
çal d 'Orleans . En el mateix capítol, el 1' . Pou dóna a conèixer una butlla inèdita relativa a
fra Bernat Fuster, de Mallorca, de la mateixa manera que en el cap . VIIl dedicat als frati-
celli fra Arnau Muntaner i fra Felip Rerbegal se 'ns donen d 'altres igualment inèdites . Creiem
que el fra Juan de Latón de la pag . 243 és J . de Lladó, o Lledó.

Fra Joan de Rocatallada ocupa el capïtol IX . L'autor justifica aquesta inclusió en l'obra, tot i
que no fos catalít, per la notable influència que les seves profecies exerciren a Catalunya, ja en
vida seva, quan el comte-rei Pere 111 regia els destins de Catalunya . i ací hem de manifestar
l'estranyesa que ens ha causat el fet que el benemèrit autor català digui : «Pedro l V ' de Aragón,
o 111 como otros le llaman con innecesaria confusión de la Historia Moderna . No cal fer una
nova disquisició del perquè seguim la manera de comptar a la catalana — igual que feia el mateix
Cerimoniós.

El capítol següent, el N, és el més llarg de l'obra i estat dedicat a l'infant fra Pere d'Aragó,
amb gran cùpia de documents inèdits dels arxius de Barcelona i, sobre tot, del Vaticà . Es indub-
tablement la millor monografia de conjunt que tenim a hores d'ara sobre la figura venerable
del príncep illustre, assenyat conseller, bon religiós . Si l'autor l'inclou ací és degut, natural-
ment, a les seves visions i profecies que a última hora li van ocasionar mals de cap : el mateix
comte-rei Pere III, nebot seu, manà fer una informació per teùlegs eminents, sobre les revela-
cions del seu avoncle a qui tant va considerar sempre . Aquesta informació interessant, conser-

vada en un ms. del Vaticà, és publicada pel P. Pou.
Menes novetat ofereix el capítol 1I, en el qual és estudiada una altra gran figura de l'orde

franciscana a Catalunya, l'enciclopedista Francesc Eiximenis . Tanmateix la seva bio-bibliografia

estat ben resumida i tractada . Eiximenis, tot i ésser autor ortodoxe, pagà tribut, com és cosa

coneguda, a les manies profètiques del seu temps, i ultra aixù algunes pagines de la Vida de

Jcsucrist, com ja observa el P . Pou, tenen punts de semblança amb l'alrbor ritu' crifeiJixa'
del corifeu espiritual fra Ubertí de Casale.

La personalitat d'un altre escriptor catalít, fra Joan Eximeno, bisbe de Malla, és estudiada en
el capítol X1 1 . Aquest eminent teòleg, confessor de prínceps, figura també en la histùria de
les idees espirituals en quant fou conseller i confessor del dissortat comte d 'Urgell, a la casa
del qual tant de predicament tenien les profecies, i traduí al català l'obra d'Ubertí de Casal, al

qual elogia també i parafraseja en la Quareutena de ('outeuplaci6 . La sèrie de documents amb

qu :~ fra Samuel d'Algaida, traspassat darrerament, havia enriquit la biografia de l'antic \lenoret
Mallorquí, el seu coterrani, és ací augmentada amb altra documentació inèdita de l'Arxiu de la

Corona d'Aragó.
El XIII i darrer capítol és ocupat per fra Anselm Turmeda, sobre el qual ja en altra ocasió

el mateix P . Pou havia aportat alguna dada nova interessant . \cí es circunscriu a exposar tot el
que se'n sap del frare renegat, del qual tanmateix no s'ha dit encara la darrera paraula . El seu

pas d ' una religió a una altra degué ésser un procés més aviat llarg i complicat, com creiem que

es pot deduir de les seves obres mateixes . Causa de l'apostasia fou indubtablement una crisi de

la seva intel•ligència més que de la seva moral, coin observa ,Agustí Calvet i subratlla el P . Pou,

79. — Institut d'Estudis Catalans
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però no menys clar ens sembla també que hi hagué raons d'índole moral que l'induïren a
abraçar una religió fílcil en el domini de les passions . No cal dir que si En Turmeda troba lloc
en aquest llibre és degut a les seves profecies, les quals tanmateix no poden situar-se de cap
manera dintre la línia marcada pels espiritualistes i visionaris que han anat desfilant en el decurs
de l'obra . La qual termina amb un apèndix on és transcrita una Ilarga refutació d'un libel anò-
nim catala, desgraciadament perdut, sobre la renovació de l'Església per mitja de l'esperit i
regla de Sant Francesc, escrit a les primeries del pontificat de Joan XII . Aquesta refutació, con-
servada en el ms . Vat. lat . 1100 de la Biblioteca Vaticana, és un memorial del bisbe fra Guiu de
Terrena i l'inquisidor dominica fra Pere de Palude.

Veus ací un resum d'algunes de les pagines m(s notables d'aquesta obra amb la qual el
P . Pou ha fet un gran servei a la història de les idees religioses i literàries a Catalunya . —
R . D':\ . M.

GONZÁLEZ PALENCLv, Angel : Historia de la literatura ardbigo-espaiíola . Colección Labor.
Barcelona, 192 . 356 pags . + 6 lamines.

Referències a Ramon Lluil i a Anselm Turmeda.

RELACIONS AM B 1T . '\ LI

ARTURO FAI.IxELLI : Italia e Spagna . Torino, Fratelli Bocca, 1929 . — Volume L Petrarca in
Ispagna . Boccaccio in Ispagna . L'umanesimo italo-ispanico e la Biblioteca del Santillana.
Volume 1I : Rapporti culturali e letterari nei printi secoli . Gli .-lragonesi a capoli . Ispa-
nesímo uel .500; Rinascintento e decadenza . Tasso in Ispagna . La Spagna, il Conti e altri
ispanisti del '700 . Spagna conte,nporanea vista da un ispanista d'Italia . Appendici . (De la
col lecció Letterature moderne . Studi diretti da Arturo Farinelli . XX, 1\I .)

L'illustre academic d'Italia, Prof . Farinelli, aplega en aquests densíssims volums alguns
assaigs, estudis, recensions, apareguts en llocs diversos i en l'espai de molts anys . Això sols
seria ja suficient motiu per subratllar la utilitat d'una obra on podem llegir i aprofitar amb como-
ditat aquests treballs que tanta llum han fet a la història de les relacions entre les dues penínsules
germanes, i que nosaltres hem hagut de consultar a tothora . No solament és el que diu l'autor,
sinó allò que suggereix . Però ell ens ofereix, demés, aquests estudis retocats i, en moltes
pagines, refets, de manera que l'obra Italia e Spagna té molt sovint l'interès de la novetat . La
bibliografia, sobretot és allô que està més posat al dia.

Quant a les relacions entre Catalunya i Itàlia, particularment en l'aspecte literari, aquesta
obra conté gran còpia de notícies fruit d'anys i anys de pacients recerques amb illustracions
que sols l'extensa i sòlida doctrina del Professor Farinelli ens podia donar.

En el primer volum ens interessen d'una manera especial els dos primers capítols, Petrarca
in Ispagna i Boccaccio in Ispagna . L'interès del primer no cal ponderar-lo a tots aquells
que havien ja llegit treballs anteriors — ací refosos — sobre la fortuna de Petrarca en les
lletres hispàniques, i particularment en la Literatura catalana . «Gran filosofo e gran moralista
doveva apparire assai presto il Petrarca ai Catalani», i en efecte, aviat aquests van conèixer,
van llegir i van transcriure obres doctrinals petrarquesques, potser més que cap altra el De
rennediis utriusque fortunee ; i van conèixer i comentar i imitar I Trio~rji, i de les seves arides
llistes de personatges recordaven noms ; les rime, com és sabut, obtingueren encara més fortuna.

EI llarg estudi Xote sul Boccaccio in Ispagna nell'età media, publicat en 1906, així corn un
altre de semblant sobre el Corbaccio, d'un any abans, són també refosos en un llarg capítol
que comprèn la major part del volum . Les influències de determinades obres llatines del
Boccaccio com, en primer lloc, el De clavis naulieribus i, amb menys intensitat, els De casibus,
De genealogiis deoruni i algun altre, són presentades per l'autor amb gran erudició . El mateix
cal dir respecte les obres en vulgar : la Fiammelta, tan gustada pels catalans ; la Teseide, poc

coneguda; el Filostrato, Limorosa visione i, sobretot, el Corbaccio com cap altra obra del
loccaccio imitada i plagiada, més encara que el mateix l)ecafneron tan bellament traduit en la
nostra llengua. La documentació aportada i comentada per Farinelli es pot dir completa.

En el segon volum l ' article Rapporti culturali e letterari nei priori secoli, és el que conté
més dades interessant la història literària i cultural i política catalana en les seves relacions amb
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les terres italianes . L'autor hi reprodueix, posada al dia, una seva antiga recensió (1S91) sobre la
memòria de R . Croce I primi cordatti fra Spagna e Italia . quests contactes foren, de primer,
ben escassos, en general de caräcter eclesiàstic i els relatius a la presencia de connacionals nos-
tres a Itàlia on anaven a estudiar (Universitat de Bologna), però també hi ha les relacions de
Catalunya amb les repúbliques maritimes italianes . _Al tombar del segle xili i en el xiv les rela-
cions foren ja més freqüents i intenses : a l'hora que figures com Arnau de Vilanova i R . Llull
creuen la Península i escampen llurs doctrines i hi fan sequaços, l'expansió de les nostres armes
és causa que aquells contactes esdevinguin més íntims i les relacions mútues comercials s ' inten-
sifiquin, i es vagi preparant la influencia de les lletres italianes sobre 1es nostres . — L' article
Cenni sul dominio degli aragonesi a Japoli és ampliació, també, de recensions d'articles de

I . Croce, ben interessant, com ja es pot suposar.
No cal dir que en els articles a què no ens hem referit explícitament les notícies sobre fets de

la història literrlria de Catalunya, o matéries connexes, no són escassos . Així succeeix, per

exemple, en aquest segon volum, amb les serenes observacions, riques d'idees, sobre 1'Ispane-
simo nel cinquecento ; Rica'-cimento e deeadenon hi ha molt a espigolar, encara des del punt
de vista català, i molt a aprendre ; d'altra banda no podem passar en silenci que en La Spagna

contenrporacaea vista da un isparrista d'Italia hi ha pàgines—les darreres	 dedicades particu-

larment a la cultura catalana moderna amb una elogiosa al . lusió a 1 'INSTITUr . L'article data ja

de bastants anys, però encara es llegeix amb interès.
Com passa en obres d'aquesta mena, dintre la producció extensa i multiforme del Prof . Arturo

Farinelli, una recensió seva esdevé sovint tot un nou tractat, en una nota trobareu les fonts
d'informació més variades i freqüentment més difícils de trobar, inaccessibles, sinó és a l'autor
per al qual la literatura comparada, l'estudi de les relacions entre els diversos pobles no guarden
secrets, en recompensa, es diria, a l'entussiasme amb que Farinelli treballa per l'acostament dels

uns amb els altres . Tanta és la densitat dels materials emprats en treballs de la índole dels que
formen aquests dos volums d'Italia e Spagna que a voltes hom desitjaria descarregar-los un xic

d'erudició . Afortunadament l'obra va acompanyada d'índexs de noms . Assenyalar errors que

s'han escolat de tant en tant, ocasionats per la mateixa vastitat de la matèria tractada i de la
bibliografia que ha calgut reunir, fóra tasca fàcil de lluïment que no volem fer ; ultra constituir

un treball minuciós que ací fóra desplaçat, tampoc no trauria cap mèrit a la gran producció
del Prof . Farinelli . En aquesta obra, unida amb altres de similars, Dante in Spagna, Francia,

hrglcilterra, Germania . . . (Torino 1933), Diz'agaziorai erudite (Torino 1925) i, també, I'iajes

por España y Portugal (Madrid 1921 i 1930), són aplegades notícies i fonts per a la història
de la cultura i de la civilització catalanes en relació amb altres terres en quantitat tan gran com

mai ningú no ho havia fet fora de Catalunya.—R . D'A .-M.

ROBERTO Ross' : Dante e la Spagna .—La Spagna vella storia, vella cultura e vella politica

uei tenapi di Dante . La «Liragua d'Oc» , Castiglia, Aragona, Navarra e Portogallo, vella

Divina Conarnedia . Precursori e imitatori. Codici e studi dauteschi in Spagna .— Milano,

A. Milesi e Figli [1929] . 364 pàgines.

Després d'haver donat un cop d'ull a aquest volum, extens, i tot recordant el subtítol i
encara més l'índex que precedeix els seus capítols, ens ha vingut a la memòria el famós vers del
Dant : Innga promessa con l'attender corto . Certament tot altra cosa esperàvem d'aquest llibre

de títol tan suggestiu . Es tracta d'una obra feta sense preparació i que no aporta cap novetat a

la història del dantisme a la Península ibèrica . Perquè si quelcom hi ha d'aprofitable és allò que

l'autor reporta d'alguns autors que s'han ocupat doctament de la mateixa matèria, com són

C . Rathfon Post, Farinelli, Casella. Tota la resta, es pot dir, és plena de confusionisme, de des-

ordre, de consideracions balderes allunyades del tema a qui s'hauria de limitar el llibre . Aquest

tema —diu R . R . —no ha estat mai aprofundit i això l'ha portat a començar pel principi i no sols
a documentar les notícies precises i minucioses de l'Alighieri sobre la Península ibérica, sinó
també a encapçalar amb una mena de recapitulació general de la història espanyola en relació
als interessos i als contactes amb ]'Itàlia, des de les antiguitats més remotes fins als principis
dels tres-cents» . I en efecte, els primers capítols porten les següents rúbriques : La fingna d'Oc

net «De vulgari eloque:atia», Elecnenti spaguoli ira Roma antica, Le rela:_ioni delle due

peniso!e nell'alto Medioevo, Nel secolo di Dante, i en cada un d'ells l'autor s'allarga— millor,

s'allargassa —excessivament per fer veure aquelles relacions entre les dues penínsules . Tot

y~.
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plegat, mt's d'un centenar de pügines, es podria reduir a un breu capítol, i en canvi podria
completar-se el tema amb moltes altres dades que l'autor hauria pogut trobar fílcilment en obres

de diversos hispanistes italians d'avui . I qu(' direm del fet que I : . 1R . estigui tan poc al corrent de
la bibliografia històrica espanyola essencial : Cal dir només que font seva principal en aquest

sentit, és el Compendio de Picatoste! Ja no parlem del confusionisme que hom observa en
tractar del cas de la llengua d'Oc en Dant.

Res de nou en els capítols dedicats a exposar les allusions i passatges del Dant respecte els

diversos regnes hisp<<nics . Ací com en tot el llibre causa estupor el nombre considerable de

fragments de la Covamt'dia que l'autor transcriu ; ben pocs, tanmateix, tenen relació amb la nostra

Península. Incompleta la llista de manuscrits dantescos a Espanya en el capítol que duu aquesta
rúbrica mateixa i sense novetat igualment els dedicats a Precursors, i a imitadors i Cultors del
Dant a Espanya on regnen el desordre i les digressions com arreu de l'obra . La precipitaciú
o poca cura en la seva redacció fa, demés, que en girar els seus fulls (això és el que hem fet en
realitat, cap atractiu no hi hem sabut trobar) hom observi noms mal transcrits : «De \\roil en lloc
de De \Vulf)», I'ierre \tandonnet» transformaciú de «Púre \Lndonnet>, etc . ; o que hom llegeixi
amb sobresalt el nom de Rubiú i Lluch entre els poetes seguidors del 1)aut al segle xN' (p . 2-13),
Sortosament tornem a trobar el mateix nom del nostre col-lega entre els catalans que interve-
nien en 1921 en la commemoraciú dels 700 anus de la mort del diví poeta . Perqui• el llibre es
clou amb un apèndix sobre 11 centenario dantesco del 1921 in Catalogaaa, escrit com l ' autor
confessa, servint-se de les belles ressenyes que lario Casella, va dedicar-hi al seu dia, resse-
nyes plenes de simpatia per Catalunya . També R . R. demostra ací i en tot el seu llibre forta
inclinació per Catalunya i per tota la nostra Península. I així, sempre és d'agrair . — R. u'_A . M.

_ARTUR° FARIxELLI : L'Ùbra de Gioz'a,zni Boccaccio (Conferencies' . Versió catalana de Maria
Maltese d'Alòs-Moner . I3arcelona [La Renaixensa], 1929 . SSO pi►gs.

Hi són aplegades les lliçons que l'autor va donar a 1'IxsrITLT o'1 :STLOIS C .vTAL?+ yS l'any 1922
sobre diversos aspectes de l'obra de Boccaccio (vegeu NUARI, VII, pilg . 369), i que es trobaven
escampades en dues publicacions catalanes . Particularment en la sisena (p1gs . 75-8(;) hi ha inte-
ressants referències a la fortuna del Boccaccio en la literatura catalana . — A .-\1.

_ARTUR° FARI\ELLI : 'riades por España y Portugal . Madrid 1920 1.9211-P)30, 2 vol . ( -Junta para
Ampliación de Estudios e tnvestigaciones científicas . Centro de Estudios l listóricos).

En altre lloc Estadis Universitaris Catalans, 1930, AV - 1, pägs . 2(11-20:3) ens hem ocupat
d'aquest gran repertori . _Ací volem fer remarcar el fet que cel constitueix, en certa manera, com
un immens recull bibliogräfic de treballs referents a la Península ibi .'rica en els aspectes més
variats . Los suggerències que es desprenen d'aquell enfilall de notes, apunts, extrets de memò-
ries de viatgers, d'epistolaris, etc ., li donen un gran abast i un positiu interès . La història de la
cultura catalana i de la seva civilització hi troba moltes fonts d'informació poc conegudes o poc
aprofitades fins avui . — A .-\l.

\VIlVTE, Florence : The Dance oJ death iaa Spaiaa auri Calalonia . A Dissertation presented to the
Faculty of Bryn Macar College in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy . Baltimore, AVeverley Press, Inc . 1931.

En parlar de la versió catalana de la Dansa de la Mort, l'autor es fixa d'una manera especial
en una nota posada per Pere Miquel Carbonell al final de la seva còpia d'aquest text, en la qual
hom diu que un tal a ¡oannes Climachus sive Climages», doctor i canceller de la Universitat de
París, fou l'autor de la Dansa . Aquest personatge no és cap invenció d'En Carbonell, car en un
sermó de Marc Berga, que figura en De exequiis, sepultura et infirnzitate Regis /oauuis
Secundi, s'esmenten uns versos, també transcrits per En Carbonell al final de la Dansa de la
.Hort, atribuits al mateix «doctor parisiensis nomine ¡oannes Climachus vulgo Climages».
La identificació d 'aquest personatge, però, és sumament difícil, i els esforços ben orientats de
Florence \Vhvte per tal de fer llum sobre la seva personalitat, no han donat cap resultat positiu.

El més interessant per a nosaltres de l'obra de Whyte és L'ample estudi que fa del poema llatí
Ad .Morter festivamus, que es conserva en el Llibre Vermell de Montserrat . En el fet que
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aquesta obreta, a semblança d'altres poemes del mateix Llibre Vermell, sigui destinada als
peregrins per a ésser hallada, F . \V . creu veure-hi el principi de l ' associació de l'element mort
amb l'element «dansa . En la nostra recensió d ' aquesta obra dels Estadis Universitaris
Catalans (XVII, pàg. 325) hem donat la nostra opinió sobre aquesta teoria . Devem afegir, ara,
que Millares, en Contribución al Corpus» de códices T isígóticos, anuncia l'estudi d'un text con-
servat en un cùdex visig()tic toledà, que segons ell, és la versiú llatina més antiga que es coneix
del tema de la Dansa de la .hort . Aquesta descoberta, per ella sola, desfa la teoria de \Vhyte.

Tampoc estem d 'acord amb la data, vers 1300 ó 1350, que Florence \Vhyte assigna al
Romiatge del Venturós Pelegrí . Es molt més fonamentada l'opinió de \lila, que suposa que
aquest poema és d 'entrat el segle xv . — P . I.

Die Legende von Barlaant und Josaphat auj der Iberischen Halbinsel . Untersuchungen und
Texte von Gerhard JIoLDINH.vuER . (Romanistische Arbeiten, herausgegeben von Dr . Karl
Voretzsch, XIII . Max Niemeyer Verlag . Halle (Saale) . 1929 .) v - In + 186 + vi + 3--18 pags.

En aquesta obra del Dr . Moldenhauer, Privatdozent a la Universitat de Bonn, trobem, repar-
tides en dues parts, investigacions sobre la llegenda oriental de Barlam i Josafat dins les literatu-
res portuguesa, espanyola i catalana, i textos d'aquestes versions.

L'autor examina, en una introducció, la forma cristiana de la llegenda de Duda, i comença
tot seguit l'estudi de les diverses versions espanyoles tretes de fonts llatines, la procedència i
significació de la llegenda en les obres de D . Juan Manuel, en La Historia del Caz'allero Cifar,

en EI Libro de los Enxerrtplos de Clemente Sánchez de Vercial, en El Libro de los Gatos,
El Espejo de los Legos i La conjisión del _ lrnante de Joan Goer i en les obres teatrals espa-

nyoles. En altres capítols són examinades les versions portugueses i catalanes.
D'aquestes últimes esmenta el Dr . Moldenhauer cinc manuscrits i dos impresos (de 1494

i 1575) de la Llegenda aurea . Els manuscrits es conserven en el Museu Episcopal de Vic,

Arxiu de la Corona d'Aragó (ms . 113 de Ripoll), Biblioteca Universitaria de Barcelona (21-2-lS),

Bibliothèque Nationale de Paris (esp . 44) i Biblioteca de l'Escorial (N-III-5) . Amb ells compara

l'autor el text provençal de la Bibliothèque Nationale (fr . 9759, per plantejar si els textos cata-
lans són traducció del provençal o del llatí, problema que ja havia preocupat Paul Meyer,
Anglade, Morel-Fatio, i per a la solució del qual Moldenhauer indica quatre possibilitats, sense
decantar-se per cap d'elles (vegeu, sobre aquest punt, la recensió de Pere Bohigas, Revista de

Filología Española, XVII, 1930, 69-73) . En el Recull de Eximplis e Miracles, (estes e Faules,

ordenades per A . B. C., en el Crestie'r d'Eiximenis i en sermons de Sant Vicenç pot hola trobar

paraboles de Barlam i records de la llegenda.
Com a conclusió, el Dr . Moldenhauer situa temporalment i geográfica la llegenda de Barlam

i Josafat a la Península Ibèrica.
En la segona part hom publica els següents textos espanyols : El libro de la vida de Barlan

e del rrev fosaplta (tret del ms . 2-G-5 de la Biblioteca de Palau, de Madrid), la taula dels capí-

tols de la Historia de los dos soldados de Christo Barlaan t' Josafat (Madrid, 1609), la )"storia

del abad Barlaan (segons el ms . 120S9 de la Bibl . Nac. de Madrid), i fragments de l'Espcjo de

los Legos dels ms . 117 i 94 de la Bibi . Nac., confrontats amb el text llatí del ms . 3 , )S,'2 (2) del

British Museum . De les versions catalanes publica els textos dels mss de Vic i de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó i el començament i final, a dues columnes, de l'edició barcelonina de 1494 i del

text provençal del ms . fr. 9759 de la Bibl . Nat . A tenir en compte les rectificacions de ilohigas,

en la citada recensió, a aquesta edició dels textos catalans.

El Dr . Moldenhauer ha fet, amb la seva obra, una bella aportació a l'estudi de l'expansió

dels temes orientals en la nostra literatura . -- R . A . i S.

SANTORRE DEFENEDETTI : Tre secoli di st/1di proven

	

(A- I - 1- xv11I 1 . Firenze, Bemporad, 1930.

40 pägs . (Estratto dal volume Provenza e Italia pubbiicato a cura del Comitato per le ono-

ranze a Federico Mistral .)

Aquests tres segles d'estudis provençals es refereixen a Itàlia . Ja en 1911 l'autor havia escrit

un volum de matèria semblant, això és, Gli sind proven ali in Italia nel cinquecento i en 1924

a l'Archiz'unt Rornanicunt un article sobre Noti:_ie e documenti per la storia deglí strrdi

rontanzi nei secc. i vi- x vier . Si parlem ací del seu treball 7re secoli és perquè al costat de figu-

res de literats ilustres italians (Colocci, Bembo, Castelvetro, Barbieri, Tassoni, Redi, Crescim-
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beni, Tiraboschi, entre altres) hi apareixen noms de catalans a començar pel barceloní Benet
Garet (Cariteo) ; el qual <samava leggerli (els poetes provençals) in un suo prezioso Libro limosino,
traeva da ossi poetiche ispirazioni, e col nipote Bartolomeo Casassagia, il quale per essere
anch'egli catalano» podia conèixer tant o millor que ell el provençal, <,più d'una volta innanzi
alle belle pergamene miniate era stato visto da Pietro Summonte e da altri intento a discutere
del migliore et del peggiore di questi tali poeti» . Aquests dos literats haurien estat els inicia-
dors del retorn a Italia de l ' interès per la poesia dels trobadors . Un altre barceloní, Antoni Bas-
tero, l'autor de la (Trisca proven ._ale «si riannoda col provenzalismo italiano, sia per ayer attinto
in Roma il gusto delle cose provenzal, sia specialmente per i contributi di notizie biografiche
serf e documentati que porta al libro del Crescimbeni, e per il Vocabolario toscano-provenzale ,
rimasto inedito, composto al fine di completare quepo della Crusca» . El Prof . Debenedetti, basat
en les monografies de Mili i Fontanals i Rubió i Ors, fa oportunes remarques sobre el valor
dels estudis provençalistes d'En Bastero dintre el procès de la història d'aquells estudis a Italia.
L'última figura recordada per l'autor és la d'un altre catalil : el P. Joaquim Pla, el Bibliotecari
de la Barberina < il miglior poliglotta, fosse, che fosse ahora in Italia», que ajuda a la traducció
dels textos provençals que figuren a l'obra del Tiraboschi, Origine Alella poesía rimata . L'arti-
cle de l'il'lustre professor de la Universitat de Torino, tan erudit i minuciós en totes les seves
obres, és una important contribució als precedents i als precursors dels moderns estudis pro-
vençalistes que Raynouard iniciava un segle enrera . — A .-J1.

Letter of the ntargitis of Santillana to Don Peter, constable of Portugal, AVith Introductions
and Notes by ANTONIO R . PASTOR and EDGAR PRESTAGE . Oxford, 1927.

Divideixen els autors la introducció en dues parts : Tlte author of the fetter i "l'he recipient
of the fetter.

Respecte al marquès de Santillana, després de reproduir el famós retrat d'ell i la seva esposa
que estava a l'hospital de Buitrago, va resseguint la seva biografia fins allà on és possible . En
la introducció s'estudien, sobretot, les obres.

La carta, com se sap, és adreçada al conestable Pere de Portugal, també autor i traductor de
llibres, tan lligat amb la història de Catalunya, al qual el marquès de Santillana dedica la col . lec-
ció de les seves obres . La revolució catalana va oferir en 1463 a Pere de Portugal els regnes
d'Aragó i Sicília, que accepta . El rei va morir de tisi a Granollers, després d'haver estat derro-
tat a la batalla de Prats de Rei, el 18 de febrer del 1465.

L'edició de la lletra del marquès és molt acurada ; amb tipografia clara i distribuida amb
els 1\I apartats usuals : Comiença el Prohemio e Carta que 'l marqués de Santillana enbiú al
condestable de Portugal con las obras suyas» . Si el text és bo, les notes són generalment insufi-
cients i poc precises, per exemple Los fotos (lel Pavón : •A11 trace of a Spanish compositions
dealing of the subject has heen lost» . No hi ha dubte que si els autors haguessin cercat més,
haurien trobat els rastres . — J . M . T.

Poxs, Joseph-Sébastien : La littérature catalane en Roussillon au Xt'me et au X1wre siécle.
Toulouse, Edouard Privat. Paris, I lenri Didier, 1929 . xxit + 400 pags.

E1 Sr . Pons ens ofereix en aquest llibre un excellent resum del període de la decadència
de la literatura catalana al Rosselló, fruit de nombroses recerques, en les quals ha pogut aplegar
bon nombre de materials dispersos, fins ara no massa ben coneguts . E1 seu treball estil dividit
en quatre parts, en cadascuna de les quals examina un tema diferent.

La primera d'elles s'ocupa de les lluites lingüístiques que tenen lloc en territori rossellonès:
primer, entre el català i l'espanyol, després amb la intervenció del francès, en ésser secessionat
de Catalunya aquell territori ; hom constata com la llengua catalana evoluciona vers un estat de
castellanització, que es converteix, més tard, en afrancesament . La figura literària principal,
en temps del predomini de la literatura en llengua espanyola, és Andreu Bosch, autor dels
Titols d'honor (le Catalunya, on és feta una bella defensa de la llengua catalana.

En la segona part, titulada Els .11isties Rossellonesos, trobem unes notes sobre la religió

popular i l'art religiós i sobre les obres de Pere Nicolau, Francesc Llot i Ribera, Honorat
Ciuró, Francesc Mares, Lluís Guilla, Simó Salomó i Melcior Gelabert.

Constitueix la tercera part un estudi dels goigs i llur transmissió . Després d'exposar suc-

cintament la derivació i evolució d'aquesta mostra de literatura esdevinguda tan popular, el
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senyor Pons estudia l'origen i formació, les metàfores dels goigs, els goigs i la religió popular,
i la influència de l'espanyol i del francès.

La darrera part va dedicada al teatre religiós . Successivament es parla del cicle de la Passió,
de la influència espanyola, de l 'esperit i particularitats de l 'espectacle, de l'afrancesament i el
seu procés en els homes més representatius.

El resum que l'autor fa, al final del llibre, de tot el que ha exposat, ens sembla utilíssim.
En una recensió publicada a l',Iauaari de l 'Oficina Rom auica, 11 (1929), 11-13, vaig anotar

algunes petites inexactituts, que no cal repetir ací.
Aquest interessant estudi, d'una valor inapreciable per al qui vulgui conèixer a fons aquest

període de la Literatura catalana, ha vingut a fer reviure unes obres i uns autors arreconats per
l'oblit . Cal felicitar efusivament l'autor d'una tasca tan meritúria, no solament per la sòlida eru-
dició que hi ha demostrat, sinó també per la gran simpatia amb què ha volgut realitzar-la.
— R . A. I S.

C[HARLES-VICTOR] L[ANGI.oIS] : Jean de Bassoles, frire mineur en Histoire Litt,raire de la
France, XXVI (1927), pügs . 349-355.

L'erudit autor recull totes les notícies — certament escasses i no totes segures — que hi ha
sobre aquest teùleg franciscà, deixeble de Duns Escot, i mort en 1333, tingut per alguns per
català ( Joan Rassois) . Les seves obres autèntiques o suposades són : In quatuor libros seaatentia-
ruin, Jliscellanea, Loci plrilosophici . — A.-M.

IVARS, Andreu : Francesc Ferrer, poeta z'alenciü del sigle x v. València, 1930 . — _'b p<igs.

En aquesta plaquette, extreta dels Inales de/ Centro de Cultura Valenciana, l'autor vol
provar la valencianitat del nostre poeta Francesc Ferrer . Influït per prejudicis localistes, que
disminueixen la valor de tota obra científica, l'autor oblida, en molts dels seus arguments,
que la denominació de catalä tenia a l'Edat Mitjana — i té avui encara a tot arreu, tret de
València — un sentit de totalitat de les terres de parla catalana . Podria ésser que el Francesc
Ferrer autor del Conhort fos valenciài, perú aíxù no privaria que se'l nomenés català . No és pas

un sentiment d 'absorció el que mena els nostres erudits a nomenar catalans els escriptors que
han utilitzat, per a llur producció, la llengua catalana, sinó un desig de precisió científica ; i és

llàstima que el P . Ivars, a qui devem monografies ben interessants, se'ns presenti en aquest
aspecte corn un indocumentat qualsevol . No serà inoportü de recordar, ací, aquelles paraules
amb què Jordi Rubió comentava la posició d'algun estudiosos valencians davant la denominació

de la cultura que ens agermana a tots : «Si la bategem amb el nom de catalana, no és pas per un
estret sentiment localista, ni molt menys amb intenció de menysvalorar l 'aportació valenciana al

ric patrimoni que és l'orgull de tots . No volem ferir cap susceptibilitat i no pertanyen a la nostra

companyia els que no les respecten en tot el que tenen du legítim . Perù bé hem de donar un nom
genèric a la cultura que troba la seva expressió en la llengua que tots parlem en el Princi-
pat, Mallorca i València, i aquest nom no pot ésser altre que el que histèricament pertoca a
l'idioma que li dóna personalitat . Negar les varietats dialectals que el vivifiquen, fóra pueril.

Entestar-se a enlairar-les a una altra categoria, fóra suicida . . . No tenim pas la monomania

de voler apropiar-nos tot el que és valencià, ni tampoc la cega vanitat d'incorporar ho al ter-

ritori del vell Principat . Li alcem un lloc d'honor en un temple molt més ample, dins del qual
tothom hi cap, en el lloc que per jerarquía li pertoca . (Estudis L'niz'ersitaris Catalans, XIV,
1929, 391 .)

D'altra banda, el Sr . Massó i Torrents, en el seu Repertori de l'antiga literatura catalana,

volum 1, pag . 152, ens parla de l'existència de dos poetes anomenats Francesc Ferrer : un d'ells,
oriünd del Principat, al qual assigna una producció entre els anys 1420 i 1470, i un altre, valencià,

amb una producció probable entre 1440 i 151 .9 . El P . Ivars els confon en un de sol . EI que ara

caldria, per a servir lleialment la nostra histèria literària, seria precisar documentalment, fins
allà on fos possible, la biografia de cadascun d'aquests dos Ferrers . El P . Ivars, no cal dirho,

seria el més indicat per a dur a cap aquesta tasca.
En aquest fullet hom publica una llista de les obres conegudes sota el nom de Francesc Ferrer.

En apèndix, reprodueix la Demanda feta per frare Pere u1artiue .z als trobadors de Valencia,

e ,fon disputat en la sala de Valencia, e donà una correga d'or al millor dient, i la resposta de

Ferrer, i una lletra del poeta a Rois de Corella . — R . A . 1 S.
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P[AUL] F[ouRN1I I ] : Gui Terra (Guido Terreni), t1itologiciear en Histoire litteraire de la
France, N X X \"I (1927), pàgs . 432-473, 653-655.

La figura del illustre escriptor carmelita perpinvanès ha merescut, corn altres autors cata-
lans, figurar en la gran obra francesa, certament no sols per raó d'ésser nascut en terra avui
pertanyent a l'estat francès, sinó al seu valor dintre la història de l'escol<astica medieval . La seva
bio-bibliografia ha estat confiada a l'eminent canonista Paul Fournier, el qual ha utilitzat copiosa-
ment, com ja confessa, les monografies del P . Niberta sobre Guiu Terré o Terrena (vegeu
ANUARI VII, pàgs . 379-330) . Tanmateix el treball de l'erudit francès es llegeix amb profit i no
són escasses les noves aportacions que hom hi troba sobre la vida del seu biografiat, amb la uti-
lització per exemple de documents papals publicats en 1es colleccions franceses de registres dels

papes . Així s'hi troben ampliacions respecte l'intervenció de fra Guiu, essent bisbe de Mallorca,
en la qüestió jueva, i de l'actuació del mateix frare carmelità com inquisidor . També en la part
bibliogràfica Fournier ha aportat algunes dades noves, que no dubtem seran aprofitades
pel P. Xiberta en una gran obra de conjunt que esta preparant sobre el seu insigne germà de
religió, al qual ha seguit fent objecte dels seus estudis i recerques . L'article de Paul Fournier,

publicat en obra de reputació tan merescuda com és la Histoire littasraire de la France,
haurà contribuït a fer universalment conegut el nom del antic teòleg carmelità . — R . D'A .-\1.

JAL- ME MASSO TORRENTS : Ateneu Harcelonès . El Príncep de Viana i les seves relacions literà-

ríes . Discurs llegit pel President . . . en la sessió inaugural del Curs _Académic de 1926-27
celebrada el -I de desembre 1926. I,arcelona [López Llausàs, 1927] . 22 pägs.

IVARS, A. : _-luslas .liarch v Juanot .JJan'torell . (Extret d'Erudicióar Ibero-ultramarina, Madrid,
1930, )

Vegeu la recensió del Tirant lo blancla en la pàgina 556 del present ANL :vRI.

ESTUDIS SOBRE LLUÍS VIVES

ALVENTOSA, J . : Bibliografía z'izista (Anales Luis Vives [193()], p,Igs . 1-27).

BONILLA 1- SAN \IAIZ'FÍN, _Adolfo : Luis 1'hes y la filosofía del Renacimiento . Vol . 1 : El hom-
bre r la apoca . Aolum II : Las doctrinas . Vol . III : ..Votas, apéndices, bibliografía . Madrid,
Espasa-Calpe, 1929 . 289, 350 i 241 pàgs.

LLANOS V ToRRIOLIA, F. de : ('atalina de Aragón y Luis I 7z'es (Anales Luis Vives [19301,

pàgines 48-71).
BAT .-ÀILLON, Alarcel : l)u nouveau sur J. L . I ïz'es (Bulletin Ilispanique, N N N I I, 1930, pàgi-

nes 9;-113).
TORRÓ, A . : El pensamiento pedagógico de Luis Pives n _Anales Luis Vives, 1930, pàgi-

nes 37-47).
NOLASC DEL MOLAR : El comentara de J. L . 1'ives sobre les «Bucùliques,, de l'ir,; ili (Estudis

Franciscans -13, 1931, pàgs . 5-22).
GE-rINO, L . : Vitoria r l"iz'es : Sus relaciones personales y doctrinales (Anales Luis Vives,

1931, pàgs . 1-30).
CARRERAS V ARTALT, T . : La Iilosofia de Joan Lluís Vives (Anales Luis Vives, 1931, pàgi-

nes 33-41 n .
DANIEL DI: MOLIVS DE REI : Doctrinar de Lluis Vives sobre la injusticia de la guerra (\lis-

cel . lània Patxot, 1931, pàgs . 339-362).
DLDON, Paul : La rencontre d'Ignace de Loyola avec Luis 1 'ives à Bruges (1328'-15 .`10).

(Estudios eruditos in memoriam de .\ . Bonilla y Sanmartin, 11, 1930, pàgs . 153-161 .)

GONZ LEZ PALENCIA, Angel : El Islam y Occidente . Prólogo de D . Miguel Asín Palacios.

\ladrid 1931, 85 pàgs.
Reprodueix el discurs d'entrada a l'Acadèmia de la història, que portava el títol Lr/luencia

de la civilización airaabe . Notes sobre la influència d'aquesta civilització aràbiga en la vida i

la cultura Occidental . Alguns apartats dedicats a Turmeda i a Llull .
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Litera' Virorunz Eruditoruin ad Franciscunz Cranez'eldiunz . 12722-152<S' . A collection of origi-
nal Letters with Notes and Commentaries by HExRv DE VOCHT . Louvain, LTytpruyst, 1928.
xeix + 775 pàgs.

Epistolari Llorente . Correspondencia rebuda de 1861 a 1911 per En Teodor Llorente Olivares.
Ordenada i anotada per En Teodor Llorente Falcó . Volum 1 . Cartes de Llevantins (1561-
1900) . Volum fl . Cartes de Llevazztius (1901-1911) . Biblioteca literària de l'Oficina Romà-
nica, vols . I i 11 . Barcelona, Biblioteca Balmes, 1928 i 1930, 314 + 366 p<igs.

Aquests dos espessos volums de correspondència rebuda per En Teodor Llorente resulten
molt variats . No pot imaginar-se quanta gent diversa es cartejava amb En Llorente i lins a quin
punt una figura central com ell era, mantenia contacte amb una tal quantitat d 'escriptors . Ili ha
escriptors que tenen una correspondència força seguida, perú la major partida ho són per una o
dues cartes . Es extraordinari el curt nombre de lletres escrites en català ; és una minoria vera-
ment exigua.

El subtítol Carles de Llevantins, decididament no ens agrada . Els valencians s'empesquen
motius per no haver de dir valencià o català . De primer tots havíem de dir-nos llemosins,
apel'latiu que era incongruent . Fa algun temps que, del fet que els castellans quan van a Ala-
cant o a València diguin que van a Levante, hem quedat que tots plegats, inclòs el Ros-
selló i l'Alguer, som llevantins . Passi encara, això, pels del litoral, perú : i els de terra
endins, que encara no han vist el mar? _I les nombroses cartes datades a Madrid : Fasten-
rath, de Colònia, que es cartejava sovint amb En Llorente, no era pas llevantí, ni Eberhard
Vogel, d 'Aquisgrà, tampoc no ho era, com no ho era el rus, habitant a Paris, Isaac Pavlauski.
— J . \1 : . T.

BIBLIOGRAFIA

DOMÍNGUEZ IORDOX-\, J . : Catillogo de los lnailuscl'itos catalanes de la Biblioteca .Aaciollal.

Madrid, Blass, S . A . Tipogràfica, 1931.

Aquest catàleg és la primera obra d'aquest gènere, publicada per l'actual Patronat de la

Biblioteca Nacional de Madrid . Anteriorment, en 18%, el Sr . Jaume Massó i Torrents havia
ja publicat un catàleg de manuscrits catalans . Aquest catàleg, perú, malgrat el seu valor positiu,
resultava incomplet, per la qual cosa el treball del Sr . Domínguez Bordona és d ' una gran oportu-

nitat . N ' hi ha prou en dir que el nou catàleg afegeix al del Sr . Massó més de quaranta manuscrits
catalans, entrats anteriorment a l'actual unificació de signatures de la Biblioteca Nacional, sense
comptar els manuscrits que vénen després del 13516, posteriors al dit canvi, i una nodrida
col'lecció d'obres teatrals del segle xlx . Entre aquestes addicions cal destacar els manuscrits

següents: 185. Ramon Llull, Llibre de doctrina pueril . Llibre de Filosofia de amor .—17% . Fran-

cesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana . — 2084 . Cròniques de Sicília . — 2215 . Eiximenis,

Segon del Crestiít .—3350. Mestre Joan, Trútula .—3365. Llull, Llibre de Consolació de l'Ermità.

— 6291 . Libre de Vicis e de Virtuts . Llibre de Floretes, etc . Sobre el contingut d'aquest

manuscrit vegeu Estudis Universitaris Catalans, XVI, 379-380 . — 6543 . Privilegis de la vila

d'Alguer. Consolat de Mar . — 7811 . Lletres i Actes de Batalla . Tractat d'liorde de

caualeria, etc. Sobre aquest interessantíssim manuscrit vegeu Ivars, Anzales de Cultura I'alezi-

ciana, II, 54-62 . — 8214. Fr . Ramon de Càpua, Legeiida de la meravellosa Sauta C 'lllal'illa de

Sena . — 8267 . Vida de sant _Jeroni . — 9 152 . Epístoles de Sèneca a Lucili . — 9562 . Llum de Filo-

sofia . Epístoles de Sèneca a Lucili, etc . — 10011 . 'l'ractat de Cirugia . — 10078 . Armin de Vila-

nova, Lo Regiment de Sanitat . Trad . de Berenguer Sarriera . — 10103 . Llull, Llibre de oració e

de doctrina de amar . — 11515. Jacme Domènec, Compendi historial, vol . I11 . — 11519 . Privile-

gis de Barcelona . — 11522 . Sant Pere Pasqual, Bíblia Parva. — 17651 . Eximenis, Llibre dels

Angels . — 17675 . Boccaccio, El Corbaccio, traduït per Narcís Franch . — 17711 . Crònica Uni-

versal . Es un compendi—amb importants alteracions – de 1'Speculuzn Historiale de Vicenç de

Beauvais i de la Crònica de Martí de Troppau . Arriba fins a Alfons el Magnànim .—17801 . Furs

de Jaca i Osca . — 18396. Boeci, De Consolació . — 1844-1 . Lletres de Batalla, etc . — Gairebé tots

aquests manuscrits són anteriors al segle xvi.
Del catítleg de Domínguez Bordona cal treure el ms . 3805, que és en provençal . En canvi cal

80 . — Institut d'Estudis Catalans
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afegir-hi el ms . 10235, amb una traducció catalana de la Crònica dels reis de França de « frare
Gillem de Sant Dionísv.

També podríem fer algunes remarques sobre la identificació d 'alguns textos, i assenyalar
algunes Lectures defectuoses . Pensem fer-ho en un altre treball on seran estudiats amb més

detall els manuscrits descrits per Domínguez Bordona . — 11.

t)OROTHEA \VAL-EV Six( ;ER : Catalogll(' of Latill all(! Ve1'11ac1(l(ir .4/eh('iilieal Ihi1111sc1'ipts iii
( .!'elit Britaill ((11(1 I1'elalld, datillg fl'onl before the xvi Cent((rV' by . . . assisted by tAnnie
Anderson [and by Robina Addis] . Brussells, Maurice Lamertin, 1925-1931 . 3 vols. (Union

Académique Internationale .)

A aquesta obra ens hem referit en la ressenya del moviment lul li à, per tal coin en les seves
pàgines el nom de R . Llull—o pseudo Llull—apareix bastantes vegades cosa que no és d'estra-
nyar tractant-se d'obres alquímiques . Afegirem ací que també hi figura Arnau de Vilanova amb

diverses obres alquimístiques conservades en bastants manuscrits en llatí i traduccions angleses
i altres, anotats en els núms . 22-1-243, 802-8014, 1002, 1003 i altres (extrets, citacions, etc .) . En el
mateix catàleg, si hom repassa amb cura l'índex de noms, es trobarà algun que altre nom interes-
sant així mateix per a nosaltres, per exemple el d'un Franciscus Argilagues de Valencia scriba
d'una versió del Tractatus de septeill herbis sepienl plailetis appropriatis d'.\lexius Africus
(App. I, K . 3 iii).

D'aquest Catàleg, així com d'un de similar relatiu a manuscrits grecs de diversos països
europeus, publicats l'un i l'altre sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional, ens vam
ocupar en aparèixer els primers volums . (Vegeu Estudis t'niz'ersitaris Catalans, N]I, 1928,
pagines 537-540) . No hem pas de repetir ací, que no és lloc tan apropiat per a fer-ho el que llavors
vam dir tot fent l'elogi d'una i altra sèrie i manifestant alguna reserva sobre el mètode seguit en
la confecció del Catàleg de la Senyora Singer . Heln de repetir només que el nom d'Arnau de
Vilanova apareix també alguna que altra vegada en la sèrie grega . — R. u'.1.-J1.

MARIANO AGUILÓ Y FUSTER : Catilogo de obras en Lengua Catalana iinpresas desde 1 .11-1
hasta _lNóo por . . . Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el Concurso público de 1860 e
impresa a expensas del Estado . Madrid, Sucesores de Rivadeneyra (S . A .), 1923
xx + 1050 pàgs .

[1027].

El patriarca de la llengua catalana renaixent no va tenir fortuna amb aquesta obra, com no
la va tenir en altres publicacions seves empreses a llaor de la llengua i de la literatura cata-
lanes que estima com un enamorat fervent . La mort i altres circunstancies no li van perme-
tre el goig de veure acabades vàries de les seves obres . Entre elles una de les que més li inte-
ressà de dur a compliment va ésser aquest Catàleg, premiat a Madrid en 1860, amb la qual cosa
— deia en el pròleg — va veure recompensat «el cariño puro y desinteresado que toda mi vida he
profesado a esa desdeñada literatura . . . Si esta antigua literatura no inspirase, como todas las
grandezas tempranamente caídas, una admiración y un amor mezclado de indefinible tristeza, si
no fuese ella la lengua en que aprendí a orar y a manifestar lo más íntimo y sagrado de mis
sentimientos, debía ser todavía el objeto privilegiado de mis estudios, puesto que hace más de
diez y seis años me toca custodiar, primero en la Biblioteca de Barcelona, y después en la
de Valencia, buena parte de los escasos monumentos que de esta literatura quedan en España>.

Això escrivia a ran d'ésser-li otorgat el Premi . Demanà que li fos concedit un ajornament abans
de començar l'estampació de l'obra, «falto Catalogo que havia de menester una darrera revisió.
Fins l 'any 1865 no es va començar a imprimir a Barcelona, però, per raons que no coneixem, sols

s'estamparen 17 fulls, amb un total de 272 columnes (136 pàgs.) . L'obra es va tornar a començar
— ara estampada a Madrid, amb menys elegància — no sabem en quin any, però sí sabem que no
es va terminar fins el 1923, segons la portada, més exactament en 1927, segons la coberta . No ens

cal esbrinar les diverses causes que han retardat tant una obra que ha perdut una bona part de
l'interès que hauria tingut apareguda a temps quan la bibliografia catalana feia les seves prime-

res passes . Sigui corn sigui és lamentable aquest retard, que sembla un tort a la bona memòria
de l'autor, traspassat 30 anys abans de l'aparició del llibre.

No fúra, doncs, just assenyalar tot allò que té d'envellida aquesta bibliografia, que segueix
una classificació ja fora de temps, sovint desigual i rectificada i completada en molts punts avui,
gràcies als avenços que la bibliografia ha fet en aquests últims anys en què el coneixement de
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l'antiga literatura catalana, així mateix, ha progressat en tan alt grau . I malgrat tot l'obra
de N'Aguiló, és i serà encara per molt temps una font d'informació preciosa per a bibliùgrafs i
amadors de les lletres catalanes, en moltes de les seves pàgines una antologia de textos antics:
diguem-ho en honor de la gran tasca realitzada per l'apùsto] de la nostra llengua.

El volum conté una introducció del fill de l'autor, senyor Angel Aguiló, el qual ha redactat
així mateix els índexs, un dels quals és 1' .,Indice general alfabético lo más extenso posible con
todas las referencias de nombres propios personales, topográt ►cos, títulos, materias, etc ., etc.,
que reducirá en gran manera las dificultades de cualquier busca» . Ln altre és d ' impressors,
classificats per localitats.

L'«indice general» ocupa ell sol una tercera part de tot el volum i estil redactat podríem dir
ari terrorein . L'extensió incommensurable perjudica la seva consulta ; d'altra banda hom no veu
clarament el criteri que ha presidit a la seva confecció. Sembla redactat per qui no sàpiga què és
una bibliografia, és ple d'inconseqüéncies i, per poc que hom s'hi fixi, hi trobarà àdhuc coses per-
fectament absurdes . Posarem alguns exemples del que diem . En l'índex trobem aquests mots:
«Adulaments [gemechs e], núm . 235 Efectivament, en el llibre descrit amb aquest núm . es troba
recòndita en mig d 'un miracle de S . Jeroni la frase «e lo diable recomptant a els tota la manera del
fet e demostrant los ah gemechs e adulaments ell esser pres e ligat ab cadenes . . . pàg. 153).
llom diria que l'autor de l'índex hagi volgut redactar unes concordàncies, però el cert és que no
apareixen en ell el mot « gemechs »— que tampoc no faria cap falta—ni «cadenes>>, ni diable , mal-
grat que aquest mot segons el passatge «En aquell temps com lo diable enclí e coratjós enemich
del humanal linatge» del núm . 1072 (pàg . 319) compareix a l'índex .—S'hi troben moltes obres per-
les primeres paraules amb què s'iniciaren, vgr . : «Comença lo llibre appellat visió delectable . ..
Vid . TORRA [Alfonso de la . . .], núm . 2769» . Creiem això completament inútil sabut el nom de
l'autor ; en tot cas pot servir de referència : «Visió delectable-> . Cert és, perù, que malgrat aquell
«comença» i altres semblants, el Sr . Angel Aguiló és inconseqüent perquè a l'atzar trobo que el
principi del núm . 2759 que diu: «Comença la historia de las amors e vida del cavaller paris : e

d'Viana. . . no figura en l ' índex .--Es absurd trobar registrat aixù que segueix : Eclesiastica sepul-
tura y suffragio (privat de . . .), núm . 97» . Es refereix a un passatge d'un Ritual on es diu que a
un excomunicat que hagi donat senyals de contriciú, etc ., «se li donarà la absolució pera que no
reste privat de Ecclesiastica sepultura y suffragis Si s'acceptés corn bo aquest criteri per què
no fer constar a l'índex aquell mot següent sepultura» , tant més que hi ha registrats altres casos
semblants corn : «sepultura de geg-ans o de hebreus (maleficis que son en', sepultura eclesias-
tica» (de la qual es parla en un passatge d'unes constitucions sinodals) o bé el mot ,<suffragis»,
del qual hi ha altre exemple que ha estat mereixedor de figurar en l'índex : «Suffragis (Quant lo
cos del excomunicat fos ja enterrat, lo absoldrà. abans de ferli los . . .) Vid . PASQUAL (D . Anto-

nius. . .), núm . 97»? Més absurds potser són, i inexplicables, aquests dos altres casos : Obras en

lenguas provenzal-catalana (don Francisco Navier P>orrull, oidor de la Real Audiencia . . . y el

que sé haya reunido más . . .) . Nota al núm. 818» . Qui mai aniria a cercar aquest mot ' obras» ?
«Offir (mon sacrifici pobre, yol te . . .) . Vid . VINYOLE5 (\loss . Narcis), núm . 15- . Ilem anat a con-

sultar el lloc de referéncia i hem vist que hi ha uns versos que diuen : ' accepta y pren : mon

sacrifici pobre / yol te offir : al peu de la creu sancta», etc . D'igual manera a l'índex hom hauria

pogut posar aquell <sacrifici» i «creu», etc ., etc.
Amb pocs exemples que hauríem pogut multiplicar certament, hom pot fer-se càrrec de la

falta de tot mètode amb què està redactat 1'«Indice General» . Es ben de doldre que el treball

d'En Marian Aguiló no hagi pogut ésser millorat en homenatge a la seva memòria veneranda.

— R . D'A .-1\I.

EDUARD TODA I GUELL : Bibliografia espanyola [l'Italia dels orígens de la hnprellzpta fins a

l any 191)0.—Castell de Sant Miquel d'Escornalbou, ~1LJ1\NVII-~1C\l\\ \1, 5 voll . en 4.°.

Aquesta obra monumental descriu les següents publicacions : obres originals d'autors

espanyols estampades a Itàlia , entenent per autors nacionals — diu l'autor — els fills y nets d 'es-

panyols nascuts a Italia, que han estampat allà sas obras conservant la llengua, lo nom o las
aficions als estudis de nostre país ; traduccions italianas o llatines d 'obras d'autors espanyols, fetas

per escriptors espanyols o italians ; traduccions espanyoles d'obras italianas publicadas a Italia;
obras d'autors italians que inserten texts espanyols originals o traduhits» . ixò dóna idea tot

seguit de l'abast d'aquesta bibliografia : les relacions extretes entre les dues penínsules llatines,
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la influència espanyola durant segles damunt les terres italianes per força s'han de veure reflexa

des en una bibliografia d 'aquesta mena . Qui recordi la Bibliografia Española de Cerrleña,
publicada pel mateix senyor Toda en 1890 — que no és més que un preliminar de la present —,
podrí comprendre que sols el mateix autor, tan coneixedor de la història del Ilihre bispänic a
ftalia, podia dur a cap una obra semblant, fruit alhora d'una constilncia, d'un patriotisme (el fet
que la present bibliografia sigui publicada en catalt demostra, sobretot, aquesta virtut) i d'una
força de voluntat verament admirables.

Es clar que la immensa majoria dels noms — ordenats per ordre alfabetica — d'autors, són
castellans, de la gran època d'expansiú espanyola pel món . .Això i el tractar-se d'una obra biblio-
grafica fa que no sigui el nostre ANUARI el lloc més indicat per a fer-ne una detallada recensió
tal com l'obra mereix . Emperò no podem deixar de parlar-ne, puix que les referències a coses
catalanes són rees nombroses del que hom pot suposar de primer antuvi . D'altra banda un con-
junt tan voluminós de notícies de llibres i d'escriptors, enriquides d'una gran erudició en les
anotacions, tc un abast que sobrepassa els límits d'una precisa bibliografia : influències i modes
]iteraries, fortuna d'alguns gèneres literaris, dades per a l'estudi del secerrtisrno, història de
l'art en el llibre (les illustracions de l'obra són abundants), història de la impremta italiana,
nuclis principals d'expansiú hispänica o d'intensitat en l'estampació de llibres espanyols, etc . Són
encara molts altres aspectes que apareixen de relleu a mida que hom avança en la consulta de
l'obra . A continuació donarem una llista d'alguns noms o títols catalans o d'interès per Catalunya.

L'arquebisbe de Tarragona, Antoni Agustín (1516-1586), hi figura amb diverses edicions
d'obres seves, a les quals cal afegir les notes d'altres fetes a la nostra península i encara en diver-
sos països . Arnau de Vilanova compta en aquesta I Bibliografia almenys amb trenta edicions.
Del P . Mateu Àvmerich (1715. 1799), un dels jesuites expulsats l 'art/ 1767, en són citades sis.
El capítol dedicat a Ali-Bev el Abbassi o Domènec Radia i Leblich (1707-1518) és un exemple del
que es contö en la Bibliografia Espanyola d'Itàlia, de niés a més de les notícies bibliograf~iques
dels llibres que, d'acord al que hem dit al principi, constitueixen el material bitsic de l'obra.
Desprt's de la descripció de l'edició italiana dels Viatges d'Ali-Bes•, el Sr . Toda anota totes les
edicions que en coneix, en diverses llengües . Interessant la figura i bibliografia copiosa del
P . Joan Andrés, valenciit (1741)-1517), conegut per la posteritat amb el nom de 1'«Abate Andrés».
El nom de Pere Anton d'Aragú (1611-1690), el gran bibliòfil donador a Poblet de la Biblioteca
que dugué el seu nom, es presenta sovint en la Bibliografia, no solament per motiu de les edi-
cions d'obres seves, sinó tambc pels molts llibres que van Csser-li dedicats . ntoni de Bastero i
Lladó (1675-1757), l'erudit provençalista, (s un dels catalans que més es van distingir a ltaha . Es
d'un gran relleu la figura de Joan Tombs de Boixadors (1703-1780), General del Predicadors i
Cardenal. L'obra La Catalana prtrrita és traducció italiana d'un romanç barceloní del segle xvrlr.
De Gaspar Esteve, barceloní, prior de Santa Caterina i provincial de l'orde de Predicadors hi ha
una edició romana de 1520 d'un seu Tractatus in de/èusionenr Ecclesiae . De l'inquisidor Nicolau
d'Eymerich (1318-1398 hi ha sis números, dels quals quatre edicions italianes del Directorium
Iuyr-risitorunr, demés d'una altra de Barcelona (1503) . Són ben poc corrents les edicions de
Milan i Venècia de la Cosnrograpizia del tarragoní Jeroni Girava ( . . .-1556).

Del Lurrari de Bernat Granollachs (1-121- . . .) el Sr. Toda registra fins a vint edicions italianes
(vegeu també"• l'apèndix) . Es molt nombrosa, així mateix, la bibliografia italiana de ]'«abato Gusta,

o sigui el jesuita Francesc Gustà (17.1-1-1516), un altre dels deportats a Itàlia . Del P . Baltasar
1lasdeu (174l-l820), també refugiat a Itàlia, són descrites dues edicions . Molt més fecund fou el
seu germà de sang i de religió Joan Francesc (1744-1817) l'autor de la Història crítica d'Espanya,
el qual figura no menys que amb una quarentena d'edicions de diverses obres originals o tradui-
des . Encara d'un altre germa dels dos anteriors, Josep Antoni (1739-1810), són descrites dues
edicions . Un altre illustre jesuita catala dels exiliats al segle xvrri és el P . Rafael Nuix i de
Perpinya (1741-1502) : en la Bibliografia ocupa tres números . El barceloní Jeroni Pau, humanista
i bibliotecari al temps d'Alexandre VI, hi esta també representat dignament . Quatre són les
edicions italianes de S . Ramon de Penyafort . Gran figura a Italia fou la del barceloní fra Tomas
Ripoll 1652-1747), altre General de l'orde dels Predicadors . Digne d'esment — perquè són rares
les impressions en català fetes a 1titlia—és el Psalteri del valencit Joan Roig de Corella, estampat
a Venècia en 1-190. Una de tantes curiositats és la versió italiana de les Ruinas de mi cotlz'ento

(Milano 1857) . De] Tirant lo Biauch figuren, naturalment, les tres edicions en llengua italiana
estampades a Venècia . Joan Lluís Vives, el gran filòsof, té no menys que vint-i-cinc edicions

entre llatines i italianes (vegeu l'apèndix) . El Cardenal Vives, que residí tant de temps a Roma,
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té una bibliografia nombrosfssima dels seus opuscles i obres de recopilació, estampats a diverses
ciutats italianes. També són bastants les edicions de traduccions italianes de Jaume Palmes
(vegeu l'apèndix).

:Amb aquests noms, presos a l'atzar, n'hi ha prou perquè ens puguem fer càrrec de la gran
quantitat de materials que conté aquesta obra, més del que el seu títol sembla prometre. E1 cin-
que volum és compost dels següents índexs : Index de CerimÒnies reials, aixÒ és, un segon apen-
dix (el primer és el final del volum quart) constituït per una bibliografia complement de la
general, la qual registra la llista de publicacions fetes en italià o llati relatives a cerimÒnics
(naixements, viatges, casaments, funerals, etc .) en honor de monarques espanyols efectuades a
Itàlia. Són, en total, prop de 500 números, alguns del més gran interès, sota diversos aspectes.
Els altres índexs són, respectivament, d'autors, de títols, de llibreters i impressors, i de llocs . El
de llibres i impressors va acompanyat de reproduccions de marques de molts d'ells, la qual cosa
té un valor que no cal ponderar. En tot el decurs de l'obra les reproduccions, moltes d'elles d'una
gran esplendidesa, àdhuc a dues tintes, donen un interès particular al llibre i en constitueixen un
dels seus grans atractius.

"Dant el susdit Index d'impressors i llibreters com el de llocs, donen idea palesa de la suma de
notes per a la histèria de les impremtes de gran nombre de localitats italianes que es troben
escampades en els cinc volums de la Bibliografia.

Una obra d'aquesta naturalesa no pot ésser mai completa, la qual cosa l'autor és el primer de
recon'ixer . A mesura que l'estampació de l'obra ha anat avançant cens han arribat novas publi-
cacions fetas per espanyols a Itaha, que ja no ha sigut possible intercalar en sas paginas, a menys
de redactar un tercer ;\pèndix, a qual acabament haurfam també ensopegat ab novas deficien-
cias> . Així diu en una «Advertencia final'> que llegim en el volum darrer . El que no diu, perú,
és que al mateix temps la Biblioteca particular de l'autor, a Escornalbou s'ha anat enriquint amb
molts dels exemplars descrits de manera que a hores d'ara, a publicació acabada, el fons hispano-
italià d'aquella Biblioteca és molt més nombrós del que es podria deduir de les refer 'ncies dintre
la Bibliografia . 1 bé els 6355 articles de que ella consta (i que som lluny d'aquell pobre assaig
de Enrico Laccaria, Bibliografia italo-iberica, Parte 1 . Edizione Carpi 1908, 2 ." ed . . .!) són un
bell conjunt i una base per a noves aportacions i rectificacions que ara seran fàcils d'anotar, par-
ticularment donada l'índole de l'obra, recopilació de materials de tantes proced-ncies i com tota
bibliografia, difícilment perfecta . No tractem de fer-ho per la nostra banda . Altres han començat
aquesta tasca . Recordem, per exemple, les addicions relatives a franciscans fetes pel P . Atana-

sio López en una llarga recensió a 1'Archivo Ibero-_-lntericano (anys 1928, 1930 i 1931).
Per acabar hem de manifestar la satisfacció que ens produeix de veure que una obra de tanta

empenta començada en 1927, quan l'autor vorejava els setanta-tres anys, després d'un intens
treball — ens diu en la primera pagina — que durava feia cinc anys, hagi pogut veure's termi-
nada, feliçment superada una no menys penosa tasca d'impressió a raó d'un volum per any.
D'aquesta manera l'autor ha pogut veure realitzat all() que havia estat un somni de gran part de
la seva vida, puix que en començar la impressió feia quaranta anys que havia començat a reunir
els materials de l'obra . Fem vots perquè aquesta no sigui la darrera producció de l'il'lustre
mecenes a qui tant tenen que agrair el nostre INSTITUT i la Biblioteca de Catalunya .—R . D 'A .-M.

[JOAN B . BATLLE] : Primeres actes del ( ;remi de Llibraters de Barcelona eslablillt la festa de

Saut Geroni cu 1553. Barcelona, L'Arxiu [1929j . 8 pàgs.

Documents ja publicats anteriorment.

Festa de la Cultura Montserratina . Monestir de Montserrat, J1C~l\ \ \l . In-l'?O , h4 pàgs.

(Festes jubilars 1031-1<~'S 1-1931, núm . IX).

A la ressenya de la festa, que consistí particularment en una exposició de tot all() que de més
selecte i important conté la rica biblioteca del Monestir, segueix el text de la Conferencia que

el P . Anselm M ." Albareda va donar aquell dia—'?0 de setembre—sobre El llibre a _Montserrat

(del segle Xr al segle tt,' . En poc espai s'hi troben dades interessants, algunes d'una gran nove-

tat, sobre el tema. Ho són, per exemple, les relatives als primers llibres que posseí— en nombre
relativament gran el monestir de Santa Maria tot just fundat, llibres procedents del scripto-

rium de Ripoll . Se sap que al segle xII, també a Montserrat mateix, hi havia un scriptorium

productor de llibres . Dom .Albareda fa una exposició ràpida de mss . que hi ha hagut a Mont-

1
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serrat als segles successius (algun com el famós Llibre Fermen avui conservat en el mateix
lloc), de la impremta de finals del segle xv i principis del xvl, de la producció dels monjos de
Montserrat durant els segles successius, de la destrucció de la biblioteca l'any 1811, de la recons-
trucció, als nostres dies, d'aquella biblioteca i amb ella de la nova tipografia montserratina,
sèries de publicacions en curs, etc. Es, tot plegat, el sumari d'un dels capítols més gloriosos de
la histùria de la cultura a Catalunya . — R . D'A .-M.

ALIL\REDA, Anselm M . : Bibliografia dels inonjos de -Montserrat (segle xrr) . — Monestir de
Montserrat, MCMXXVIII, 301 pàgs ., fol.

Aquesta bibliografia dels monjos de Montserrat en el segle xvi comprèn 3-1 noms d'autors o
traductors, sens comptar algunes obres anùnimes . Part d'aquesta producció s'ha perdut, i la seva
existència tan sols ens és coneguda per dades d 'autors posteriors . Tampoc no tota aquesta pro-
ducció montserratina arribà a ésser impresa, ans pel contrari figuren en la present bibliografia
obres que solament ens han pervingut en manuscrits.

El P . Albareda fa precedir la seva obra d'un prùleg, en el qual exposa el seu concepte de
bibliografia i judica la importància de l'obra dels monjos de Montserrat en el segle xvl . Respecte
al primer punt, el P . Albareda pren els mots obra literària en la seva accepció més ampla . La
descripció d'una obra literària constitueix l'objecte bibliogràfic . «Res no excloem—diu—per raó
de la qualitat més o menys remarcable, ni per raó de la quantitat més o menys exígua=.
Queden, per-6, naturalment excloses les lletres isolades, quan no formen epistolaris.

Planejada l'obra d'aquesta manera, i donada la competència del P . Albareda, hem de creure
que la Bibliografia dels monjos de Montserrat, ens ofereix, almenys en conjunt, un quadre
complet de l'activitat Literària montserratina en el segle xvi, període durant el qual Montserrat
esta subjecte a la congregació de Valladolid . Això explica que el nombre d'autors castellans de
Montserrat sigui bastant respectable . Cal dir, per6, en honor d'ells, que llurs obres no solament
revelen una activitat sorprenent, sinó, també, un amor ostensible a llur residència.

Repassant els títols de la bibliografia del P . Albareda hom s'adona, així mateix, de la difusió
extraordinària, que obtingueren algunes de les produccions montserratines del segle xvi.
Veiem, per exemple, com l'E.tiercitatorio de la vida espiritual de l'abat García de Cisneros,
publicat a Montserrat en 1500, fou traduit al llatí, italià, francès, anglès, alemanv, i recentment
ho ha estat al català . D'aquesta obra, entre 1500 i 1925 se n'han fet 29 edicions . I el mateix
podríem dir d'altres escrits del mateix autor, que figuren en la Bibliografia del P . Albareda.
Cal només recordar que aquesta obra dedica 81 números a l'abat García de Cisneros.

També és curiós el cas de la Historia 1' JMilagros de Montserrat de Pere de Burgos, traduida
a l'alemany, italià i francès, i de la qual el P . Albareda registra 17 edicions, compreses entre els
anys 1514 i 1671.

En altres camps de l'activitat literària i científica els monjos de Montserrat ofereixen exem-
ples remarcables . Són dignes d'esment els poemes llatins del P . A. Brenach, conservats en un
manuscrit de la Biblioteca Episcopal vigatana, entre els quals n'hi ha un titolat Saxia . Descrip-
tio Montiserrati . També son dignes d ' esment els Dialogi de omnibus Gramaticae praeceptis
del P. Gonçal de Sojo — català, segons els antics catàlegs, malgrat el seu nom—, que s'imprimi-
ren a Barcelona en 1571 ; la Teórica y Práctica de Boticarios del germà lloc Antoni Castell,
publicada a Barcelona en 1592 ; la paràfrasis amb exposició i glossa dels salms de David, titolada
Harpa de David, del P . Benet Vila, publicada per primera vegada a Barcelona pels anys 1538-

1540, i els estudis bíblics del P . Jeroni Lloret . De la seva Selva Allegoriarum sacrae Scrip-

turae, la Bibliografia del P. Albareda registra setze edicions, compreses entre els anys 1570
i 1574, publicades a Barcelona, Venècia, París, Colònia i Lió . Per tal com es tracta d'una obra
en la nostra llengua té força interès l'anònima traducció de la Vita Christi de Sant Bonaventura,

impresa a Barcelona per Rosembach en 1522. Aquesta edició, a més, duu curiosos gravats.
E1 P. Albareda descriu en el n .° 130 de la seva Bibliografia La Vida y Conversin'zz de

Santa Magdalena de fra Pere de Chaves, impresa a Barcelona per Pere Mompezat en 1549.

J . Rubió] en una recensió del llibre d'Albareda publicada en Estudis Universitaris Catalans,
XIII (1928), pàg . 546, ha fet algunes observacions a l'esmentada descripció, prenent per base
un dels exemplars de La Vida y Conversión de Santa Magdalena, de l'edició de 1549, que hi ha
a la Biblioteca de Catalunya . Per tal que d'ara endavant no hi pugui haver dubte sobre alguns
detalls d'aquest llibre puntualitzem els següents extrems : 1 . er Corn indica el Sr . Rubió, en un
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dels exemplars de la Biblioteca de Catalunya no foren estampats els folis que duen les signatu-
res + 1 v, +z, + 7 v i +s . En aquest exemplar, doncs, manquen un gravat i tres pagines de
text, que són en els altres exemplars de l'edició que hem vist . 2 .° n E1 P . Albareda equivoca
efectivament l'exponent de les signatures, el qual deu ésser 8, en lloc de 4 . Aixù no obstant, el
plegat del llibre és en 4 . rt , de manera que cada quadern consta de dos plecs de paper, segons
insinua el Sr . Rubió.

En la part gràfica de la Bibliografia del P . Albareda no s'ha estalviat res . Hi ha facsímils de
la major part de les edicions que descriu, la qual cosa completa força l'interès de l'obra . —
P. BOHIGAS.

FUENTES, Celedonio : Escritores dominicos del reino de Valencia . Valencia, 1930. 375 pà-
gines.

LINGÜÍSTICA

Diccionari Enciclopc'dic de la Llengua Catalana, and) la correspondencia castellana . Nova
edició, redactada segons les Normes de l'«Institut d'Estudis Catalans», la qual conté tots els
vocables, modismes i aforismes, mots tècnics de ciències, arts i indústries, biografies de per-
sonatges cèlebres, antics i moderns, nom i descripció de poblacions, rius i muntanyes de les
comarques on és parlat el català en qualsevol de les seves variants . Volum I . Barcelona.
Salvat, editores, S . A ., 1930. xH + 908 pàgs . — Comprèn les lletres A - C.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA . FACULTAD DE FILOSOFÍA V LETRAS . Diccionario Balari. Luyen-

tario lea-icogrdfieo de la Lengua Catalana, compilado por el Dr . D . José Balari y Jovany
y dispuesto para su publicación por el Dr . D . Manuel de Montoliu . Barcelona, Elze-

Viriana.

RESA, Joan de : Vocabulari z'alencià-castellà? . L'Estel . València, 1929 . 86 pàgs.

VALLÈS, E . : Diccionari catalr'r-castellà-francès . Edicions Pallas . Barcelona, 1927 . 1296 pà-

gines.

IIUBER, Joseph : Katalanische Grammatik . Laut- und - Formenlehre, Syntax, Wortbildung.

Heidelberg, Carl Winter, 1929. 336 + 9 pàgs.

FABRA, Pompeu : La coordinació i la subordinació en els documents de la cancilleria cata-

lana durant el segle xzh. Memòries de l'Institut d'Estudis Catalans . Secció Filològica.

Volum I, fasc. 1 . Barcelona, 1926 . 30 pàgs.

CASES-CARBÓ, Joaquim : Assaigs de paleontologia lingüística catalana . Barcelona, MCMN \I\.

156 pagines.

L'autor recull en aquest llibre una sèrie de capítols que fan referència a la terminació -ona

a Catalunya i voltants, a l'etimologia de catalàï i Catalunya, i a la de Lledó, precedits de l'expo-

sició d'algunes lleis fonètiques.
«Aquests assaigs», diu l'autor en la nota introductòria, «sense deixar la matèria exhaurida, em

decideixo a publicar-los tais quals, amb totes les seves deficiències i imperfeccions, simplement
com una contribució més a l'estudi de la història primitiva del poble català, molt especial-

ment del període històric pre-romp i dels primers segles de la conquesta, dins el qual comen-
cen d'aparèixer la major part dels noms estudiats . Verosímilment hi poden portar alguna

claror .”
L'autor ha volgut adoptar-se a una fórmula de compromís, intermitja entre el treball de pura

investigació i el de divulgació, i ha caigut en la falla d'aquesta mena d'obres : tenir poc interès

per als uns i per als altres . El lingüista trobant a mancar un rigorisme científic que és l'únic que

dóna valor a aquests estudis; l'home del carrer no podrà seguir, pel multiplicament de cites eru-

dites, la tesi que Cases-Carbó es proposa de desenrotllar .
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Es aventurat, d'altra banda, llançar-se a hipòtesis i a teories iberistes o celtistas, quan tan
poc és encara el que d'aquestes llengües primitives coneixem . Tanmateix, la seguretat amb
què el Sr . Cases-Carbó vol moure's en aquests camps, ja implica per a nosaltres una desconfiança
que la lectura del llibre no fa més que augmentar . — R . A . I S.

MEIER, Harri : Beiträge 2u1' sprachlicllen Gliederung der .Pvrellllenhalbinsel 1111d ihr('l' llisto-
l'isCllell Begründung. — Hamburgen Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen, 3. —
Hamburg, Eriederichsen, de Gruvter & Co ., 1030 . — xii + 120 pägs . f.au (Cf. Estudis Uni-
versitaris Catalans, XV [1930], pàgs . 174-17b).

Aquesta obra es compon de dues parts : una part lingüística i una part històrica . Aquesta
segona tracta d'explicar la diversitat de fenòmens fonètics que ofereixen els parlars de la
Península Ibèrica, a base de la influència que hagin exercit els factor etnolùgics i històrics . El
fonament de la teoria de Meier es formula dient que la causa principal de les diferencia-
cions lingüístiques devem cercar-la en el transplantament d ' un llenguatge damunt de poble
que no el parlen . L'argumentació de Meier és molt brillant i sedueix de primer antuvi,
però quan es relaciona amb el material de què disposem, i sobretot amb els interessantis-
sims documents dels segles x i sI estudiats per Menéndez l'idal, se la troba simplista i aprio-
rística.

Meier afirma .lue les divisions administratives de l'època romana són el primer factor conegut
que crea relacions entre els diversos parlars peninsulars, i per consegüent la concurrencia
i lluita de formes i les alteracions d'aquestes en llur distribució geogr<ifica . Partint d'aquest
principi, i seguint els canvis operats en la divisió administrativa romana, Meier va distribuint
els principals fenòmens fonètics que distingeixen els dialectes hisphnics . Aquests fets, però, són
interessants per l'aclariment d'algunes qüestions relatives al període pre-romànic de les llengües
peninsulars. En canvi no ens resolen problemes fonètics molt concrets, com els que planteja
Meier, el qual estudia d'una manera molt sumaria i incompleta altres factors importantíssims
per a l'estudi històric de la dialectologia peninsular, com els moviments demogräfics dels pri-
mers segles de la Reconquesta, i els fets culturals que en aquest període podien influir damunt

del llenguatge . — P . B.

RUBIÓ I LLUCH, A . : Del nombre r de la il)liriad literaria de lli lengua catalana . Discursos
leídos ante la Real Academia Española en la recepción de D . . ., el día 23 de marzo de 1930.

Barcelona, 1930. 62 pägs.

OLEZA, j . de : Zur Bestilllmmlull ,t; del' Munda1't der kat(ll(lllischell Vel'slon der Gl'aalsa ,P,e

(Codex 1,79 sup . Ambrosiana, Alile) . Barcelona 1928 . Biblioteca Balines, 68 pägs.

En la seva tesi doctoral, presentada a Bonn, el P . Oleza precisa la filiació mallorquina de la

traducció catalana del Sant Graal . Especialment s'estudia l'article mallorquí i el sols que prece-
deix els noms de cases de pagès.

AEmscHER, Paul : Études de Toponymie Catalane . Jlemòries de l'institut d'Estudis Catalans.
Secció filològica . Vol . 1, fasc . 3 . Barcelona, 1928 . 165 pägs.

i . CLAPÉS I CORDER .v : Els cognoms catalans . Origen i ez'olttcü ; . Barcelona, 1')29, 296 p igs.

Mn . Clapés, que fins ara havia dedicat els seus ocis a la poesia i a la història, ha inaugurat

amb aquest volum la seva activitat com a filòleg . Quan no segueix o plagia l'excel'lent llibret

d'Albert Dauzat Les noms de persoltlle . Orf; ilze et e7'olution (Paris 1925), s 'equivoca lamenta-

blement . Amb algunes de les remarques de Wilhelm Giese (Volkstrum und Kultur der Roma-

nen, V, 1932, 266-567 ) i d'Antoni Griera (BDC, AVl11, 1931, 167) n ' hi ha prou perquè l'autor

d ' aquest llibre es convenci que la ciència és la cosa més allunyada d ' un simple passatemps . Peca-

ríem d'insincers . però, si no indicàvem que l'índex que clou el volum, amb més de set mil

cognoms, pot ésser aprofitat . — R . A . I S.

PAR, Anfós : Curial e GuelJa» . Votes lingüístiques _v d'estil . Biblioteca lingüística de l'Oficina

Romànica, 1, Barcelona, 1928. 96 pägs .
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REVISTES:

— La Academia Calasancia (Barcelona) . — NABO-r i ToalÄs, Fco . : El nombre del doctor
Laverde Ruiz en Cataluiva (NN\_VII1, 1929, pàgs . 134-136 i 199-203).

— Academic e Biblioteche d'Italia (Roma) . — DE GRE( .oRi, L . : Manoscritti italia :ai o
d'interesse italiano nelle biblioteche straniere . I Barcellona (Ti, 1929-1930, pàgs . 345-450).
Repertori dels manuscrits indicats en el títol de les biblioteques de la Universitat i de
Catalunya.

Analecta jilontserratensia (Montserrat) . — r\LPÀREDA, Dom Anselm \1 . a : Bibliografía
dels monjos de Montserrat (segle vi) (Vii, 1928, pàgs . 11-301) . Vegeu la recensió a la pàg. 582.
— ALÖS MoNER, Ramon d' [ha de dir MAssú t TORREN-1 sj : Poesia catalana a la Verge per un
hernaitrz de Montserrat de la fi del segle i- (VII, 1925, pàgs . 375-376).

— Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona) . — LI.AURÚ, Juan : Los glosarios de Ripoll
(111, 1927, pàgs . 331- :389) . Estudia en una introducció la paleografia, els autors, fonts, etc ., dels
manuscrits 59 i 74 del fons de Ripoll de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i publica algunes glosses.
— 'CEETAERT, Amadeus : La doctrine pénitentielle de saint Raynaond de Penyafort (1V, 1928,
pàgines 121-182) . Examina la posició de sant Ramon de Penyafort en la història doctrinal i lite-
rària del sagrament de penitència i la seva doctrina penitencial . —LLALRó, Juan : Los glosarios
de Ripoll (IV, 1928, pàgs . 271-341) . Conté una descripció dels còdexs, examen de les fonts,
'poca i lloc de redacció, i publicació d ' alguns glossaris . —Rius, Josep : Cartes antigues de Sant
_llarti Sacosta (IV, 1928, pàgs . 343-39-I) . Publica una col . lecció de 34 documents llatins dels
segles ix-xii, precedits d'un estudi cronològic de Sant Martí Sacosta i del seu arxiu .—F LoRI, M .:

De problemate critico sccundum doctrinam Iacobi Balines (V, 1929, pàgs . 103-128) .—MILL :vs

VALLICROSA, J . : Recensió de Mittelalterliche lateinische Aristotelesüberset arngen uaad
Aristoteleskommmentare in Handschriften spanischer Bibliotheken de Martin Grabmann

(V, 1929, pàgs . 348-350) . — CAPDEVILA, Sanç : De l'arxiu arxidiocesca de Tarragona (VI, 1930,

pàgines 295 296) . Notícies de dos manuscrits : un antifonari del segle x i la Dialèctica de Petrus

Hispanus . — SERRA I VILARÓ, J . : De larxiu particular de mossèn Serra i Vilaró (VI, 1930,

pàgines 296.303) . Notícies d'un missal de la Col . legiata de Sant Vicenç de Cardona i d'un frag-
ment visigòtic dels Morals de Sant Gregori el Gran . —F ARRE, Lluís M . : La Concepció immacu-

lada de la Verge segons Fr . Guillem Rubió, O . F. M. (VII, 1931, pàgs . 95 138) . — R . A . i S.

— Anales de la Facultad de Filosofía 2' Letras de la Universidad de Granada . — MARTÍN

OcE-ru, Antonio : Los incunables de la Biblioteca l';úversitaria de Granada (núm . 3, pàgi-

nes 97-166) . Entre els incunables esmentats trobem un Vita Cristi de Francesc Eiximenis i Regi-
men Sanitatis d'Arnau de Vilanova . E. B.

— Anales del Centro de Cultura Valenciana (València) .—MoNZÚ, A . : Cartas de Don Pedro

Caro y _patia de Lizana Marqués de la Romana a Don Gregorio :Uayans i Sisear (I, 1928,

pàgines 123-1-12) . Contenen notícies d'interns sobre el jansenisme a València i el culte del beat
Ramon Llull . — 1v i:s, A . : Text de la versió valenciana de les lletres (l'Alexandre el Gran al

Rei Didimo i de les d'éste a d aquéll (1, 1928, pàgs . 153-168) . No es limita a la publicació dels
textos llatí i català de les lletres, sinó que estudia en els diferents apartats : I. Les llegendes sobre

Alexandre el Gran, 11 . Versions llatines de les lletres i diverses publicacions de son text;

III . Text llatí abreviat de les lletres ; IV. Observacions de la traslació valenciana de les lletres.

— S .ANCHIS SIv'ERA, J . : Un códice de sermones de San Vicente Ferrer cu Arii5n (Il, 1929,

pàgines 35-53) . Estudi del còdex de la Biblioteca del Museu Calvet d'Avinyó que conte els
sermons de Sant Vicenç Ferrer, i transcripció dels ternes de cada un d'aquests sermons .—IVARS,

Andreu : Estage de Juanot Martorell en Londres (II, 1929, pàgs . 3-1-02) . Despres d 'algunes
consideracions sobre els anys d'estada de Janot Martorell a Londres publica el text de les dues
lletres de batalla escrites pel novel'lista català des d'aquesta ciutat . — SANCHIS SIVERA, J .:

Bibliografía valenciana medieval (III, 1930, pàgs . 33-56 i 81-132) . Davant la importància i la

extensió d'aquest treball i l ' espai reduït que podem dedicar-li en aquesta enumeració d'articles,
donarem una idea del seu contingut pels epígrafs que encapçalen cada un dels capítols : I . Impor-

tancia del estudio de la Bibliografía medieval valenciana . — El «librarius» . — Pergamineros,

amanuenses o copistas, rubricadores, iluminadores y encuadernadores . — Ejercicio de estas

profesiones. — Contratos que mediaban en la confección de libros . Nombres de algunos indus-

triales y artistas que intervenían en lo referente a la librería . — Mercado de libros en Valencia.

81 . — Institut d'Estudis Catalans
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— Los Breviarios y Misales de confección valenciana . — E l evado precio de los mismos . — La
Crónica de D . Jaime . — Gran aprecio que se tenía a los libros . — Nuestros artistas del libro ante
la corte . Trabajos de librería encargados por los reyes a los valencianos . Restricciones
para la exportación de libros .—Un pregón real ; 11 . Cultura general en Valencia durante la Edad
Media . — La enseñanza pública . — Libros traídos del extranjero y su precio . — Relación de
libros pertenecientes al gran polígrafo Eximeniz . — Bibliotecas públicas o semipúblicas . — La
biblioteca y libros de la Reina D ." daría . — Inventarios de libros pertenecientes a clérigos y
seglares . — Lo que se deduce de su lectura ; 11I. La biblioteca de la Catedral . — Donaciones de
libros y compras . — Inventarios de dicha biblioteca en 1418 y en 1470 . — Conclusión . Com a
apèndix publica dues ordenacions d'Alfons el Magnànim sobre la sortida de llibres del regne de
València . — D'ARS, Andreu : Francés Ferrer, poeta valencià del sigle xi• (III, 1930, pàgi-
nes 133-135) . Vegeu la recensió a la pàg . 575 . — FoGuÉS, F . : Cómo se celebran las fiestas de
Xavídad en Carcagente . Conté dades d'interès pel folklore valencià . — E . 13.

— Annales du ,11idi (Toulouse) . — ANGL:vDE, Josep : Recensió de La Chanson de Saizzte Foy

( XXXIX, 1927, pàgs . 175-9) . Es tracta de les edicions 1-Ioepffner-Alfaric i d'_1 . Thomas . -lalgrat
la dificultat d'establir un origen segur, els primers proposen Cuixà en el Conflent (Rosselló), com
es poden proposar altres regions que la catalana . Es ben difícil de saber corn parlaven en aquells
segles remots, per més que sembla que el catal<r ja fos mig format, segons es desprèn dels docu-
ments extra-literaris . — VIll_vL, Pere : Un fazz.t «Chenzrn de Clzarlozuagne» en Roussillon

(XXIX, 1927, pàgs . 240-S0) . Aquest és un dels darrers estudis, sovint tan lúcids, d'En Pere
Vidal . Explica corn s'ha pogut formar la Via de Carles. Carles vol designar, en nombrosos

documents, ,lloc pedrós>' , com quer «pedra . Les etimologies fantàstiques, formades general-
ment en els segles XVI-xvrr, abunden al Rosselló (per exemple, a la Cerdanya la vall de Carol,
en relació amb Carlemany) com a tot arreu . — CALMETTE, j . (XXXIX, 1927, pàg, 355) . Notícia
de l'edició de les Gesta comitunz barcinonenszuzn, per Barrau-Dihigo i Massó i Torrents . —
Px( ;Ès, A . : La version catalane du Chastell d'Amour ~XXX1N, 1927, pàgs . 301-74) . Aquest
text del ms . 381 (abans 377) de Carpentras, que havia divulgat l'edició del Castell d'Amor

deguda a N'Oliva de Vilanova en 1910, ha estat republicada per Am . Pagès . Castell d'Amor és

un títol convenient, per bé que el text no en dugui : poden considerar-se unes preguntes i res-
postes d'amor. En Pagès observa llurs semblances amb el Chastel d'Anzour d'Alain Chartier.
Per més que la traducció francesa és evident, hi ha diferències en el text català (diferencies força

lleugeres, perù) . En Pagès posa al peu el text francès tal volta original . -13ouxciEz, E . : Recen-
sió de Recueil des actes des comtes de Provence appartenant à la nzaison de íiarcelone,
Alplzonse II et Raimond Bérangier P(1195-1245), de Benoit . — CALMETTE, j . : Necrologia de
Pere Vidal (XLI-XLII, 1929 30, pàgs . 209-211) . — ANGL :IDE, J . : Recensió de La Litterature

catalane en Roussillon au xvIIC et xr-Irr c siécles, de J . S . Pons (XLI XLII, 1929-3(1, pàgs . 301-

305) . — ANGLAI)E, J . : Recensió de l'Abrégé de Gra,nnzaire catalane d'En P. Fabra (XLIII,

1931, pàgs . 124-125) . — JEANROV, A . : Les études provençales du xrl n ' siècle au znilieu

du xzx~' (XLIII, 1931, pàgs . 129-159) . Es un estudi capital, com tots els de Jeanroy . Passa

revista a les produccions del provençalisme en els seus inicis, remarcant les obres i els treballs
sobressortints amb una gran claretat . Col'loca al lloc que li correspon al nostre Bastero ; remarca

com costa, als autors, de prescindir de les mentides de Nostredamus ; posa de relleu les dues
obres de Diez que es completen i s'ocupa dels llibres de Rochegude i Raynouard .—LAMBERT, A .:

jean Parix, imprimeur en Espagne (1.-172?-1 .178.'), puis à T ulouse (XLIII, 1931, p<rgs. 377-

391) . Les obres impreses per Parix són rarissimes : en prenem nota, només, per la impressiú,

en 1-189, de la traducció catalana de la Visió delectable d'Alfonso de la Torre . — CALMETTE, J .:

Un procès féodal aux Baléares en 1303 (XLIII, 1931, pàgs . 456 469) . Calmette explica l'interes-

sant document i la manera curiosa com s'han trobat altres documents que explicarien una relació
entre els catalans i la Borgonya. — J . M . I T.

— Anuari de l'Oficina Romànica de lingüística i literatura (Barcelona) . — GRIER_\, A .:

Entorn de z'« Atlas linguistique de l'Italie et de la Suisse méridionale» de K . Jaberg i J. Jzzd

(I, 1928, pàgs . 21-41 + 1 mapa) . Tot referint-se a aquest treball, exposa els materials recollits

sobre lucertola (sargantana), extret de diversos atlas lingüístics i d'una enquesta particular sobre

les denominacions basques, catalanes i castellanes . — AEr3ISCHER, P . : Essai sur l'onomastique

catalane du Ix e au XII' siècle (I, 1928, pàgs. 43-118) . Estudia l'aparició i desenrotllament de

cadascun dels tipus onomàstics . Examina els noms llatins, grecs, compostos, amb sufixos, ger-

mànics, de vila, la doble denominació . Bon avenç per a investigacions posteriors . — PAN, Anfùs :
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«Curial e Guelfa» . Notes lingüístiques y d'estil (I, 1928, pàgs . 119-150) . Publicat a part, més
extensament (c r . pag . 58-1) . — CALVERAS, Josep : Variants de les preposicions a, en, ab, en els
dialectes catalans (I, 1925, pàgs . 151-178) . Vol contribuir a l 'esclariment de les confusions fonè-
tiques en la llengua parlada . Dóna unes variants d 'Organyà i unes altres de La Galera .—MOLL,
Fräncesc de B . : Suplement catald al Diccionari Ronrcinicit Etimulògich (I, 1928, pàgs . 179-
240; EI, 1929, pàgs. 7-72 ; III, 1930, pítgs . 9-72 ; IV, 1931, pàgs. 105 . 169! . Es refereix al Romanc-
sches Etymologisches Wörterbuch de Meyer-Lübke, que corregeix i completa en moltes parts.
Amb un excellent índex al final, que facilita extraordinàriament les consultes .—Gn_i G .vv.v, S .:
Casos de etimologia popular en nombres de plantas (1, 1928, pàgs . .!-I1-24 ) . Continuació d'un
estudi sobre el mateix terna, publicat a la Revista de Filologia Española (Vl, 1920, p<tgs . 181-
184` . — MONTOLIU, Manuel de : Sobre el primitiu text versificat de la Crbnica de Jau ;ne 1
(1, 1928, pàgs . 253-336) . Aquest nou treball de Montoliu reforça considerablement la seva tesi de
textos versificats anteriors . Busca la llei rítmica en el decasíl . lab francès i provençal, amb cesura
a la sexta síllaba, en lloc de cercar-ho en la mètrica irregular castellana . Reconstrueix 700 ver-

sos . Prova l'existència de poemes èpics i una influència, damunt d'ells, de la poesia francesa i
provençal . — \ IoLL, Francesc de 13 . : La -flexió verbal en els dialectes catalans (11, 1929, pàgi-
nes 73-184; 111, 1930, pàgs . 73-168; IV, 1931, pàgs . 9-10-1 . Exposa sistemàticament la flexió de
setanta-quatre verbs catalans elegits corn a típics, recollida personalment per Antoni 11 ." Alco-
ver en el llenguatge viu de cent quaranta-nou poblacions . N'han aparegut, fins ara, cinquanta-sis.
— CALVER :vs, Josep : La forma «que» del relatiu catalr'r (ll, 1929, pàgs . 185-254; 11I, 1930,
pàgines 177-2-13) . — Boscx, Vicent : Vocabulari de Fons (II, 1929, pàgs . 255-263) . — \ IoLL,

Francesc de B . : Recensions sobre Diccionario Balari . Inventario lexicográfico de la Lengua
Catalana compilado por el Dr . D . José Balari y Jovanv y dispuesto para su publicación por
el Dr . D . Manuel de Montoliu . Imp . Elzeveriana y Lib . Camí. Barcelona . Fascicles 1-1V
(-115 -f 196 pàgs .), que arriben de A lins a Escu1_L ; Butlletí de Dialectologia Catalana, publicat
a despeses de la Institució Patxot. Barcelona ; Pompeu Fabra, La coordinació i la subordinació
en els documents de la cancilleria catalana durant el segle xi ► ., ' (Institut d ' Estudis Catalans.
Secció Filològica . Memòries . Vol . T, fasc . 1) . Barcelona 1926, 30 pàgs . ; Paul Aebischer, Eludes

de Toponymie catalane (Institut d'Estudis Catalans . Secció Filològica . Memòries . Vol . 1, fasc . 3).

Barcelona 1928, 165 pàgs . ; Joseph de Olesa, S . ) ., Zur Bestimmung der dlundart der katala-
nischen Version der Graalsage (Còdex 1 . 79 sup . Ambrosiana, Mailand) . Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktor\vürke genehmigt von der philosophischen Fakultät der Rheinischen
Friedrich-1\- ilhelms-Universität zu Bonn . Biblioteca Balmes . Barcelona 1928, 67 pàgs . ; Alfonso

Par, «Quin y « que . en la Península lbtrica . En Revista de Filología Española, NIII, pàgi-

nes 337-349, NVI, pàgs . 1-34, 113-1-17 (I1 . 1929, pàgs. 339-349) . _Amb excel.lents remarques a
cadascun dels treballs examinats . — VivEs, Josep i AR_ mox I SERRA, Ramon : Bibliografia de

llengua i literatura catalana (II, 1929, pàgs . 353-375) . Compri'n les principals publicacions

sobre aquells temes aparegudes durant l'any 1929 . — PAR, Anfós : La desint""ncia -o de l'indrea-

lirc present (IIT, 1930, pàgs . 169-176) . Exposa quina fou la inflexió de la -o de la primera persona
singular de l'indicatiu present en la Romania i quin és l'estat actual del català ; transcriu algu-

nes frases llatinitzades i catalanes dels segles xix a xviil ; dóna, per acabar, unes conclusions

que resumeixen aquest estudi . - - [EN .vRUT, I4 . : Pharmacologie catalane (III, 1930, pàgi-

nes 2-15-267) . Publica un manuscrit catal<t de la biblioteca del bisbat de Klagenfurt (-\ustria),

amb remarques lingüístiques . — OLEz_v, J . M . de: Recensió sobre Diccionari català-z'alencic'c-

balear . Obra iniciada de mossèn Antoni \1 ." Alcover. Tom I, redactat de mossèn A . isl ." Alco-

ver v En Francesch de B . Moll . A-ARO. Palma de Mallorca . Impremta de Mn . Alcover, 1930

(111, 1930, pàgs . 340-342) . -- AR :vMON 1 SERRA, Ramon i VivEs, Josep : Bibliografa de Ileng ua

i literatura catalana (III, 1930, pàgs . 351-412) . Comprèn els anys 1925-1930 .	 PAR, Anfós:

Acotacions lingüístiques _r d'estil a ehissichs menors catalans (1V, 1931, pàgs. 171-187) . Es

refereix a les obres següents : Libre dels set savis de Roma, Jacob Xalabin, La Concedia de

Dant Allighieri (versió d'Andreu Febrer) i Partinobles . — SERRA I VILARÓ, ,J . : Persecució

dels bandolers de Catalunya 1'arrv' 1616 (Relació manuscrita ('un dels perseguidors) (IV- ,

1931, pàgs . 189 240) . Publica aquesta relació manuscrita, trobada en una casa dels voltants de

Solsona i la fa seguir d'unes notes històriques . A continuaciú el P . Josep CALVERAS (pàgi-

nes 241-265) dóna començ a unes notes lingüístiques, amb l'estudi de l 'ortogralia del text. —

HATZFELU, Helmut : La e.vpresión de «lo .Santo» en el lengua je potico de los r orminlicos

portugueses y catalanes . B. Catalnria (IV, 1931, pàgs . 269 2%) . Segona part d'aquest estudi,
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destinat als poetes catalans . L'autor s'ocupa d'Antoni i Ignasi Puig i Blanch, - Joaquim Rubiú i
Ors, Víctor Balaguer, Marian Aguiló i. Fuster, "Geodor Llorente i Jacint Verdaguer . Al final,
corn a epíleg, resumeix els matisos del llenguatge poètic religiós dels romàntics espanyols, por-
tuguesos i catalans .—GRIER_v, A . i \foui., V. de 13 . : Recensions, entre altres, sobre 1\l . L. Wag-
ner, Studiezz liber den sardischen ll'ortschatz, 1 . Die Familie ; II . Der menschliche Ki;rper,
mit 15 Karten . Genève 1930, 155 pàgs . ; Jliscelcinea Filológica dedicada a 1), Antonio Jtarla
Alcover con motivo de la publicación del «L)iccionari Català Valencià-Balear» . l'ublicaciún
del Círculo de Estudios» . Palma de Mallorca 1932, NX + 540 pàgs . ; Dr . Joseph I Tuber, Iiata-
lanische Granznzatil.' . Laut- und Formenlehre, Syntax, AWortbildung . Heidelberg 1929 . Carl
\Vinter ' s Universitiitsbuchhandlung . XI + 226 pàgs . (IV, 1931, pàgs . 299-320) . Amb moltes
remarques . —ARAMOI SERRA, Ramon ; VIvEs, Josep, i MoLL, Francesc de I3 . : Bibliografia de
llengua i literatura catalana . Fasc . III (IV, 1931, pàgs . 321-363) . Continuaciú d'aquest recull
bibliogràfic, agrupat per matèries . Correspon als anys 1930-1931 . — R . A . I S.

— Arelzii'o Ibero-Americano (Madrid) . — I~AI:S, Andres : Recensió dels Contes i faules de
Francesc Eiximenis publicats a cura de Marxar Olivar (N XVIII, 1927, pàgs . 281-283) . Amb
interessants remarques . — IVARS, ndrés : Recensiú del Regiment de la cosa publica de Fran-
cesc Eiximenis, publicat a cura del P . Daniel de Molins de Rei (XNIX, 1928, p< gs . 386-389).
_Amb comentaris i correccions a tenir en compte . — l~Ails, Andrés : Recensiú de Le livre de
l'experience des vrais ideles de Santa .Angela de Foligno, publicat i traduït per \I .-J . Ferre i
L. Baudry (XXIX, 1928, pàgs . 3(15 -1q2) . Amb referència a Eiximenis . — RL-I3ERT, Conrado:
Fr. (;uillerzzzo Rubió, O . F. .11 . A N N, 1928, pàgs . 5-32 ; N N NII, 1929, pàgs . 145-1S1 ; N N N I Il,
1930, pàgs . 5-4'' ; XXX1V, 1931, pàgs . 1b1-170, 320 3-10) . ,\punts bio-bibliogrítfics i exposició de
les seves doctrines filosòfiques (concepte de Déu ; existència, unitat i infinitat) . — VARS, í\ndrés:
Recensió de Fra Francesc Eiximenis del 1' Martí de Barcelona i de la Doctrina compendiosa
de Francesc Eiximenis, publicada a cura del P . Martí de Barcelona X,\ N 11, 19'9, pàgs . 276-
'281) . El P. Ivars rectifica en alguns punts i completa en altres les dades bio-bibliogràfiques de
l'estudi del P . Martí . En quant a l'edició de la Doctrina Compendiosa, confronta el text donat
en l'edició d'Els Nostres Clàssics amb el del manuscrit 10265 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, per a concloure la superior d'aquest darrer . D'altres remarques sobre la transcripció i el
glossari . —F .vRRÉ, Luis VI ." : Recensió de Luis Pives y la Filosofia del Renacimiento

d'Adolfo Bonilla y San Martín (X NX III, 1930, pàgs . 317-319) . — Ló1'Ez, A . : Recensió del Catd-
logo de los zncznuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial de J . Zarco Cuevas

XXXIII, 1930, pàgs . 457-4b0) . Amb referències a traduccions d'Eiximenis . — h 'ARS, ndrés:

Recensió del Breviloqui de Joan de Galles, publicat a cura del P . Norbert d'Ordal (XXXIV,

1931, pàgs . 1-13-1-16) . .Assenyala la influencia d'aquesta obra sobre Francesc Eiximenis . CAS-

TILLO, Jaime : Recensiú de Ranzozz Lull . A Biography de E . AVison Peers (X NN IV, 1931,
pàgines 305-315) . Amb un resum detallat del contingut de l'obra de Peers, en auxilio de aque-
llos que no posean la lengua inglesa» . — R . A. i S.

— Arehivum latinitatis medii aeri (París) . — NICOLAU D 'OL\ER, Lluís : Quelques additions
et corrections au «Glossariu'n de Du Cange (III, 1927, pàgs . 12-21) . .\ base de documents

catalans . — NICOLAU D ' OLWER, Lluís : Notes lexicographiques (III, 1927, pàgs . 145-148) . Ç)uatre

notes : I . Patria ; II . Irunculo ; TII . Oculus, IV . .11astrat us, nuit ratzznz, matraca .— NIcoIAt -

D ' OLWER, Lluís : Un glossaire de Virgile et . luvénal (IV, 1928, pàgs . 10-1-113) . Es al ms . 7-1 de

Ripoll (de l'Arxiu de la Corona d'Aragó) .—NICOLAU D'OLWER, .Lluís : Les glossaires de Ripoll

(IV, 1928, pàgs . 138-152) . Continuació de les notícies dels mss . de Ripoll : II . Catalogue des

textes ; III . Glossaire, .IX. — R . A . i S.
— Archivzzm Romaniczzm (Genève) . — ToDESCO, Venanzio : Appunti sulla lirica di Auzias

March (XII, 1927, pàgs. 313-324) . Després d'observar que les dues grans ligures de la literatura
catalana medieval són Ramon Llull i Ausiàs March, passa a parlar de la influència d ' .Ausiàs

damunt els poetes posteriors, i insisteix en les inùcues comparances amb Petrarca, tractant-se de
poetes de tant diferent producció . En Todesco és força absolut en dir que les més grans figures
de la literatura catalana siguin les damunt dites, i afegeix que les altres figures són secundàries.
Prescindeix, doncs, de les Crúniques, per exemple de la d'En Muntaner, de les novelles, per

exemple Tirant lo Blanch . En Ramon Llull, certament, és una estrella de primera magnitud

que supera tots els altres autors catalans . Todesco no fa propiament un estudi de la lírica del

poeta valencià ; les seves lloances excessives, així corn les comparances amb altres poetes, no

tenen cap consistència ; seria més interessant d'examinar el nostre .AusiLs March en la seva obra
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mateixa, per conceptuosa i. concentrada que sigui . Todesco, com en altre temps En Pagès,
intenta de fer un estudi no de lírica solament, sinó d 'originalitat o imitacions . Més enllà observa
que la forma general de les cobles d ' .Ausiäs March és endecasil'Iäbica : en aixù el poeta no va fer
sinó continuar el ritme normal de gairebé totes les cobles dels poetes de l 'escola de Barcelona,
els quals, per llur part, no feien sinó seguir les cobles que eren d'usatge comtal de l'escola de
Tolosa Le lunghe tirate dei poeti precedenti', deu referir-se potser a la literatura narrativa, la
qual és un gènere a part (que per cert l'Ausiàs va conrear en dues obres) i no té res a veure amb
les usuals cobles de caràcter líric . L'estudi de Todesco és ple d'observacions notables i fines, les
quals no podrien fer-se sense una lectura atenta d'Ausiàs March . Els exemples són molt ben
triats i es mostra gran coneixedor de la materia tractada . El sentit català de la lírica d ' Ausiàs
ha estat ben expressat per Rubió i Lluch, tot criticant l 'obra d'En Pagès, Auzias .March et ses
prédécesseurs, en FANUARI DE L'INSTITUT n'ESTLUIS CATALAys, IV, 1911-12, pàgs. 729-738. De
totes maneres el treball de Todesco és una contribució importantíssima a l'estudi d'Ausiàs . —
KARL, Ludwig : Beitrlige zur Geschichte der Chirurgie im _llittelalter (X11, 1928, piigs . 48-

500) . Estudia Theodoric der Katalane, Theodoricus von Cervià und Theodorus von ,Kalabrien.
En principi es podria creure que Teodoric el Català i Teodoric de Cervià eren una mateixa
persona, que havia estat autor i compilador, entre altres, de dos tractats diferents . Per bé que es
tracta d'obres redactades en llatí, de totes r'hi ha estat català ; es troben en el manuscrit

esp . 2[2 de la Biblioteca Nacional de París i en el ms . 312 de la Biblioteca de la Universitat

de Gratz . L'autor, Ludwig Karl, havia dedicat estudis precedents a la història de la química
a l'edat mitjana, per() en el present profunditza més l'examen de les fonts que els mencionats
escriptors podrien haver tingut presents en produir aquells tractats . — GRIER - v, . : Les

('tudes sur la langue catalane (XII, 1928, pàgs . 530-552) . Tot fent-se càrrec de l'amplitud i
dificultat del tema, passa revista als treballs lexicogràfics i utilització de documents (Aguiló,
Alart, Milà, Balari) i constata la raresa dels estudis de filologia a la nostra terra per manca de

preparació ; després examina els estudis fets obeint a una millor orientació : Estudis fonètics,
Butlletí de Dialectologia Catalana i Biblioteca filològica . De totes aquestes publicacions en

detalla els articles . — BLASI, F . : La Academia de los Xocturnos (XIII, 1929, pàgs . 333-352).

En aquest estudi Ferruccio Blasi es serveix dels nombrosos estractes que donà Salvà en el seu

Catálogo mentres el manuscrit estava en la seva possessió . Es de doldre que Ferruccio Blasi no

s'hagi pogut beneficiar de l'edició del Cancionero de la Academia de los Nocturnos, per Martí

Grajales (-1 vols ., 1906-1912), acompanyat de notícies interessants sobre cadascú dels Nocturns.
De totes maneres l'estudi de Ferruccio Blasi és utilíssim i rublert de fines observacions amb
l'examen d'influències que ningú, fins ara, havia fet . Per fer una pintura prou viva de la Val(2n-

cia literhria li manca bibliografia . Sembla estrany cine amb tan pocs elements hagi produit

Ferruccio Blasi un estudi tan profund . — WVARTBURG, W . von : Recensió del Diccionari català-

valencià-balear d'_1 M . Alcover í F. de 13 . Moll (_XIII, P)29, pàgs . -402-106) . Creu que s'haurien

hagut d'ajuntar tots els esforços lexicogràfics acoblats per gent diversa, per a fer un gran diccio-

nari . —BL:vsi, F . : Un serventese contro Carlo d' .-tngió (1_V, 1931, pàgs . 35-46) . Aquest sirven-

t's no cal dir que és favorable a l'infant Pere d'Aragó; per consegüent, aquesta obra anùnima

ha d'ésser produïda abans de la mort d'En Jaure I (1276), La conspiració de les Vespres Sicilia-
nes contra la dominació francesa s 'anava preparant i va esclatar en 1280, quan En Pere 11 era ja

rei . Ferruccio Blasi atribueix tímidament el sirventès a P . Lanfranc, el qual és autor d'un sonet

dintre el mateix estil, i presenta una edició crítica acompanyada d'una traducció . — J . M . I T.

— Ar.riu de Tradicions Populars (Barcelona) . — AJI :\DES, Joan : Jocs de paraules (fasc . 1,

pàgines 17-25) . — NAVARRO I CAI3 :vxES, Josep: Notes per a un article fallero (fasc . 1, pàgi-

nes 39-41) . Sobre el costum de les falles o fogueres de València . — SERRA I BOLDI, Valeri : La

anatanfa del porc (fasc . 1, pàgs . 41-50) . Estudia aquest costum amb les formes que presenta a

diferents indrets de Catalunya i amb l'auxili de l'imatgeria popular i de la iconografia . — C.-vP-

M vNxT, Aureli : El tradicionalisme en els jocs i joguines de la infantesa (fasc .

	

pàgs . 50-5h).

— SERRA I BOLnÚ, Valeri : Les llegendes de Sant _lïcolau (fasc . II, pàgs . 73-78) . Explica dife-

rents aspectes de la popularitat d'aquest Sant a la nostra terra relacionats amb els d 'altres països.

— NADAL, 1Alfons : Reminiscències àries en els costums funerals cristians (fase . II, pilgi-

nes 92-93) . — ILÀSI I VALLESPINOSÀ, F . : Representacions escèniques de Setmana Santa

(fascicle II, pàgs . 94-100) . Tracta de les processons de Verges, de Rupit, de Constantí i d'altres
indrets, de balls populars de Corbera del Llobregat, de la processó del Divendres Sant a Tarra-

gona i de representacions i misteris de Setmana Santa .

	

Am .v1Es, Joan : Les dances de Vila-
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nOVa (fasc . TI, pàgs . 100-103) . — RAG U1 R, Tomàs : La col . lecció folklòrica de l'arxiu de Ripoll

(fascicle Il, pàgs . 111-112 . — GRIER v, Antoni : Estudi de la llengua i etnografía (fase . III
pàgs. 129-131) . — V - AII:ED .v I OLIVES, I'ere : L'element cavalleresc en les llegendes (fasci-
cle 11I, pàgs . 132-13-1) . Estudia diverses llegendes basades en termes amatoris i heroics .—SERRA
I UoLDl, Valera : Romansos i ventalls (fasc . 111, págs. 137-1-17) . Descriu diferents tipos de
romansos populars des del segle NN1 i els orígens i formes diverses de ventalls . — 130uZA
RREV, F . : ,/uegos y costumbres infantiles del ralle de Arán (fase . 111, pägs . 155-157) .—13oscr ► ,
\.avies : Fires, mercats i aplecs a la Segarra Alta (fasc. 111, pàgs . 158 . 164) . — FvRN ►~s, S.:
Dues cultures . Consideracions sobre la cultura tradicional o popular i la literària, el folk-
lore, etc . Masc . IV - , pägs . 193-199), — LLoRKNS I - Jo1zDANA, Rodolf : Sobre zara llegenda popular

medieval (fasc . 11 1, pägs . 200-201 i IV', pàgs . 266-274) . Treball presentat a la Càtedra de Teoria
de la Literatura i de les _Arts de la Universitat de Barcelona, en el qual són estudiades Ies diver-
ses fonts de dues llegendes medievals sobre uns peregrins a Sant Jaume de Galícia . — SERRA I

GI:AUPERA, Joan : Consuetuds parroquials de Santa Maria del i\tar (fasc . TV, pàgs . 224 227) . —

SERRA I RoLDÚ, Valeri : Els antics corredors d'orella i llur pietat (fasc . IV, pàgs . 229 235.
Tracta de les pr<Icti .lues religioses dins l'organització gremial barcelonina coneguda per corre-
dors d'orella, corredors reials de camí, etc . -- L~ ELn-, Lluís G . : Les llegendes d 'encantament
en el Penelles (fasc . V, pàgs . 257-260) . — VAVREDA I OLIVAS, Pere : Supervivc'ncies de -festes
agrícoles primitives (fasc . V, pàgs . 284-298) . — SERRA t 13oLUÚ, Valeri : Els amors rurals a
traves de la cançó popular (fase . V, pàgs . 302-30Ö) . — E . H .

- Boletín de la Academia de Buenas Letras de Barcelona . — CÂ1In RAs I ARTAu, Tomàs:
Orígenes de la filosofía de Raianzrndo Sibiuda (Sabunde) (VIII, 1927-1928, pàgs . 2-27) . —
\IoNToLlu, Manuel de i CASAS, José María : Cervantes i sus elogios a Barcelona (XIII, 1927-
1 928, pà g s . 35-1-10h . — \IOLIN] BR.vsÉs. E, : .ipendix al epistolari d'En Marian Agirl/6

XIII, l927-1925, pàgs . 157-162).
— Boletín de la Academia de la Historia ( \ ladrid) . — OLJIos CAN-vLnA, Elías : Catálogo de

los códices de la Catedral de Valencia ( \ CI, 1927, pàgs . 390-469; ACII, 1928, pàgs . 218 . 333).

Notícies de tres-cents manuscrits, acompanyades de moltes ] ; ► mines. — \I :\TEC V LLOPIS, F .:

Joseph Miquel Barthomeu, cronista del Reino de Valencia (1626) (XCII, 192`x, pàgs . 179-183).
Dóna notícies d'aquest cronista, gairebé desconegut . — CASTAÑEDA, Vicente : Por su amor a

los libros . . . (Cuento para bibliófilos) (NC11, 1925, pàgs . 325-432) . :Amb reproducció de textos i
moltes làmines i facsímils . Sobre la poca valor científica d'aquest treball del Secretari de l'Aca-
d(-tmia de ['Història espanyola, vegeu la recensió del senvor Jordi Rubió dins els Estudis Uni-
versitaris Catalans, XIV, 1929, pàg . 201 . — ELORIANo, .Antonio C . : Fragmento de unos viejos
anales (1099-1196) XCIV, 1929, pàgs . 133 162). Publica un tros d'uns annals conservats a

l ' arxiu Municipal de Terol, que Floriano creu que són d ' una vella crònica a la qual haurien acu-
dit l'autor de la Crónica de San _Juan de la Peru, i Zurita . En tres parts examina el document i
la seva valor històrica, en fa un examen paleogràfic i indica com és feta la seva transcripció.
Amb índexs de noms propis i geogràfic i quadre general d'abreviatures .—Rojo ORCA jo, Timoteo:

Catdlogo descriptivo de los códices que se conservan en la Santa Iglesia Catedral de Burgo
de Osma NCIV, 1929, pàgs . 655-792 ; XCV V , 1929, pàgs . 152-314) . Notícies de 20-1 còdexs, amb

abundtí.ncia de reproduccions . — MtIR \V IIITEIIILL, - Jr ., A\Talter, i PÉIZEz DE UI nI L, JUSto : LOS

manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos (XCV` , 1929, pägs. 521-601).

Amb molts facsímils . — FouucH ► .-DI.I .ßosc, Isabel, i PuvoL, Julio : Bibliografía de R. Foulchci

-Delbosc(XCV"II, 1930, pàgs . 963-1 125) . Important pels estudis i recensions d'obres catalanes .—

ZARco CuEvAs, Juliàn : Catdlogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portu-

gueses de la Biblioteca de El Escorial ( ;XCIN, 1931, pägs . 65 224) . Notícies de 52 còdexs

catalanes y valencianos, com diu l'autor, basant . se, no «en las modalidades del idioma, sino más

bien en el lugar o región donde se escribieron y en la patria y naturaleza de los autores de
ellos . La Bibl . Escurialense guarda textos catalans de gran import'tncia . — R . A . I S.

— Boletín de la Academia Española (Madrid' . — Jui_I .A \IARTíNEZ, Eduardo : Problemas

lingüísticos en el reino de Valencia (XV 7 , 1928, pägs . 39--1 . Dóna unes Observaciones sobre

la -flexión verbal . — PAR, Alfonso : Representaciones teatrales en Barcelona durante el

siglo luir (N1929, pàgs . 32T-3-16, 492-513, 594-)14) . Notícies i llistes d'obres representades,

extretes de l'Arxiu de Fllospital de Santa Creu . Es refereixen als anys 1718. 19, 1729-31, 1774-

1775, 1777-81, 1783-94 . — JrLi .v NIAR-rixEZ, Eduardo : Representaciones teatrales de carácter

popular en la provincia de Castellón (XVIII , 1930, pàgs . 97 . 112) . Notes sobre la classe de
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representacions que hi hagué en aquestes terres catalanes . La reproducciú del sumari duna una
bona idea del contingut : 1 . Representaciones en las .Jiestas religiosas de los Santos Patronos
(Compañías de Cónicos, Representaciones por vecinos) ; II . Representaciones annales (Corpus
Christi, Santos Inocente_, San Autonio Abad, La Asunción de la Fugen) ; III . Represenla-
ciones fortuitas (Baile de Torrente, Representaciones de carácter bélico) ; IV . Conclusiones,
Al final no deixa de presentar-se l'autor com a bon provincià, en assenyalar que la (provincia de
Castellón» hauria d'haver posseït bones mostres de teatre medieval, per ésser colocada entre
Cataluña y Valencia» (sic!) i haver-se desenrotllat en aquestes les representacions tea-
trals . — K . A . i S.

— Boletin de la Biblioteca Menéndez Pelai'o (Santander) . — AR-ru, :AS, Miguel : Catálogo de
los manuscritos de la Biblioteca X, 1928, p~Igs . 375-410) . Continuaciú . anotar el núm . 293, yue
conté poesies del Rector de Vallfogona .—GIJirxEZ SuLi,iz, Andres : La crónica catalana de Ber-
nardo Botides (Núm . extraord . en homen . a D . Jliguel Artigas, 1931, vol . I, pags . 17 . 31) . Creu que
la Crònica de Boades és obra d'un falsari del segle xvii . Conté els apartats : Fecha verdadera
de la crónica ; ¿Quié;z fue o pudo ser el falsario .'; El cronicón de Liberato; ,-Qué se propuso
el falsario.'; El nombre Bernat Boades ; La edad inedia en la Crònica de Bordes; Conclusión.

— Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castellón) . — NAv .AI10 C.AR_AN1 s,
- Jose : Unas notas acerca de la Prensa en Castellón Vl II, 1927, p ;tgs . 3013-311) . — SI.c ;_AIUR . n y

Roc .A, Miguel : Xert o Chert (IX, 1924, phgs . 119-121) . Discuteix sobre corn s'ha d'escriure el
nom d 'aquest poble . Al contrari de mossen Manuel 11etí, que opta per Xert, ell es decanta per
Chert, amb arguments que creu irrefutables, però que sún molt discutibles . — P_AGL-, _Amadeu:
Chansons proverrço•c ""talaaaes du xtl ( su"cle en l'honneur du Precieut Corps» deJésus Christ
(IX, 1925, p<Igs . 185-197) . Pagcs declara que, quan va publicar aquestes cançons en la Romania

l'any 1915, va equivocar-se de creure les dedicades al Sagrat Cor de Jesucrist . Sembla que sigui
ell mateix el qui se n'hagi adonat, essent així que tots els qui veieren la primera publicació, a
Catalunya, verificaren l'errada . De passada anotarem que és impossible que mai els nostres
esmentessin un primer vers d ' una quarta cobla, sinó el primer de la primera ; ho diem perquè la
retreta del record de Coria hom és la arar quan s'í sent perillar no era altra que la de l ' identic

primer vers que alguns manuscrits donen a Pons d'Ortafa . _Aquestes set cobles, fetes per ( alguns
homes de València» tenen la particularitat ('ésser datables ; varen ésser excitades pel cardenal
l'infant En Jacme (13-10-1396) mentre era bisbe de València (1309) . Essent arquebisbe de Tarra-
gona a la seva mort, va construir-s'hi un dels més notables sepulcres d'aquella catedral . La

imatge jacent de l'infant cardenal és d'una veritat corprenedora i constitueix una de les obres
més perfectes que es conserven a Catalunya . — _AENTELÀ I VIVES, F . : Porcell de bibliófils
valencians (X, 1929, pags . 175-202) . Reuneix notes sobre l'_Arauxí, súbdit espoliat, Joan \las o
el llibre encadenat, Joan bta ., el bisbe de Segorb, Joan _1r~ICil, el llaurador que llegia, Pere Joan

Trilles, altra mena de llaurador, Martínez de la Vega, oncle i nebot, Vicent Victòria, el pintor
que mentia, Manuel Martí, l'exiliat d'Alacant, Francesc Pérez haver, fundador de la biblioteca
Universitaria de València, Antoni Ponz, que llegia al llit, Joaquim Marín i Mendoza, traductor,
Salva, pare i fill, Josep Bernat i baldovi, satíric, Joan Nadal i Josep Enric Serrano i Morales, el
valencia que no era de Valencia . Aquestes quinze biografies, d'epígrafs prou suggestius, tenen

una especial atracció de lectura . — PRIMITIL , Nicolau : De palentoponimia : Albalat ( NI, 1930,

pagines 191-193) . Estudia l'etimologia d'aquest mot . Creu que at indica situaciú, i albal = el val

o el vall . Per tant, Albalat significa que esta en una vall o junt a una vall . — (,=vs1' :ARETTi,

Antonio : Un trattoto (li -Itascalcia del secolo Av in lingna catalana (X11, 1931, pags 289-31S .

Tractat de manescalia del qual es conserven dos manuscrits : un a la Biblioteca Comunal i altre

a la Nacional de Palerm ; és escrit per Manuel Diez, en temps d'Alfons el Magnanim ; dóna les

rúbriques del tractat i un glossari . — J . Jl . r 'F.

— Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana (Palma de Mallorca) . — Li._AÜrrs, Gabriel:

1)acunrento inédito de Ramón Lull (1271) (X XI, 1926-27, pàgs . 353-355) . — COST .-A I Lio-

HERA, JI . : Dos sermons lul . lians inc'dits (XXI, 1026-27, pags . 359 . :;01 i ss .) . — Fciuió Tions,

Vicenç : Images xilogrc'Jiques mallorquines (XXII, 1925-29, pags . 103-108 i ss.) . — Ecus,

Ilavelock : Comentaris Lul . lians moderns: Ranton Lull a Palma (N N II, 192S-29, pags. 305-310

i següents) . Capítol setè del llibre I he Soul oJ Spain, traduït per Joan Pons i Marque.. . —

G[:AI IÉS], S . : Bibliografia . Recensió de la fita beati Rairurrndi Lrtlli de b . de G(1iffu r

(XXIIt, 1930-31, p1gs . 153 . 15-I) . — Poxs I \1 ..RQiu>~s, J . : Lul . lisme (XXIII, 1930 31, p1gs . 245-

24b i ss .) . Notícies de ]libres, revistes i altres, referents a Ramon Llull o al lul.lisme .
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— El Bon Pastor (Barcelona) . — VIVES, Josep : Un tractat eucarístic català, del segle xv

(V11, 1930, p'lgs . 400-410) . Publica la part doctrinal i primera del tractat contingut en els

folis 94 v .-116 del ms . 53 de la biblioteca de Catalunya.
— Bulletin Hispanique (Bordeaux) . — BouRcirz, Edouard : Recensió de Curial e Güelfa.

Notes lingüístiques y destil, d'Ànfòs Par, biblioteca palmes, Barcelona, 1928 (NNN1, 1929,

pagines 277-278) . bourciez creu que Par hauria hagut d'explicar alguns dels fets que assenyala:
la substitució dels plurals masculins en -es per -os, per exemple (que Bourciez creu d'influència

castellana) . Més que felicitar-se de veure l'autor anùnim conservar la tradició (respecte als

finals -ats, -ets, -its, de la 2 ." pers. plur .), Par hauria hagut d'examinar si aquest autor es
retarda i és voluntariament arcaïtzant . Finalment, l 3ourciez acusa aquest estudi corn la Sintaxi
catalana del mateix autor, d'ésser tendenciosa, car Par s'ha creat un ideal de puresa clàssica,

al qual voldria referir-ho tot ; i es pregunta: „Est-il bien prudent, au nom de passé, de résister

plus ou moins a 1'évolution qui entraîne les idiomes vivants? Et qui oserait dénier ce titre a

une langue dans laquelle viennent d'étre écrits, il n'y a pas si longtemps, des poèmes comme
ceux de Verdaguer? I, naturalment, podria afegir-se : una llengua que posseeix, en la actua-
litat, uns escriptors tan clàssics com Carner, Riba, López-Picó . RvrmLLox, Marcel : Du
nouveau sirr J . L. Vives ( 11\II, 1930, pags . 97-113) . Treball redactat amb motiu de la

publicació del llibre Literae virorurn eruditoruns ad Franciscum Cranereidiom . 1522-1528.
(A Collection of Original Letters with Notes and Commentaries bv Henry de Vocht, Lou-

vain 192S) . Bataillon, basant-se en les lletres de Vives incloses dins aquest recull, examina

la seva estada a Lovaina ; esborra el dubte de Bonilla (Luis Pives y la filosofía del Rena-

cisnieuto, 160-162) tocant a l'anada a València, que no es realitza ; parla del matrimoni de

Vives amb la {illa de Bernat Valldaura, i dóna una data que omple una llacuna en la bio-
grafia del filùsof valencia : el 10 de maig de 1525 retorna a gruges, a casa seva, després d'una

estada a Anglaterra ; transcriu les consideracions de Vives sobre el repudi de Catarina d'Aragó
per Enric Viii d'Anglaterra i sobre la detenció d'ell mateix . Són interessants, també, els comen-
taris de Vives sobre la guerra de Francesc 1 amb Carles V i la presó del papa, les seves idees
sobre un concili general que refermés l'església i posés fi, potser, al poder temporal dels papes.
Bataillon acaba examinant els punts de contacte de Vives amb Erasme ; malgrat la serenitat i la

menor polemicitat de l'obra vivista, Vives es troba al costat d'Erasme «parmi ce tiers parti qui
ne veut alliance ni avec les ortodoxes autoritaires ni avec les luthériens violents CrROT, G .:

Recensió de Ramon Llull, A Biography, by E . Allison Peers, M . A . London, Society for

promoving Christian Kno\vledge . New York and Torento 1929 . NVII, -154 p<igs . (XXXII, 1930,

pagines 277-281) . Sembla que Cirot es decanti a admetre les teories de Ribera i Asín, tocant a
la influència arabiga sobre Llull, en contra les reserves de Probst i d'Allison Peers (en el llibre

d'aquest últim que Cirot menciona) . — CIROT, G . : Recensió de Die Legende von Barlaam und

Josafat auf der iberischen Halbinsel . Untersuchungen und Texte von Gerhard :\loldenhauer.

Romanische Arbeiten, N I11 . Halle 1929 (XXX 111, 1931, pàgs . 52-35) . Una remarca final, que

pot interessar per a l'estudi de la provinença de la llegenda a la Península : en la llista de biogra-

fies que comprenia el Liber illustriu ;n personarnns del franciscà Juan Gil de/.órate, es troben

els noms Barlaam i josafat . D'on ho hauria tret (iil? Del Speculum historiale de Vincent de

Beauvais? De la Legenda aurea de Jacques de Voragine? Cirot s'inclina pel Speculum o pel

manuscrit 9753 de la Biblioteca Nacional de Madrid . — LATTIN, Harriet Pratt : Notes on Catalo-

nian history in the 1Q-11 rri centuries (NXX111, 1931, pars . 32.E-32S) . La tercera d'aquestes notes,

dedicada al preu dels ]libres a Catalunya en el convenç del segle xi . — R . A . 1 S.

— Bulletin of Spanrsh Studies (Liverpool) . — CARRERAS LASTORTAS, LUIS : El poeta Manuel

de Cabanyes (IV, 1927, pàgs . 143-1551 . — GONZÁLEZ l,LUBERA, Ig . : Notas sobre la literatura

hispano-judaica ,VI, 1929, pàgs . 4-9).

— Butlletí de Dialectologia Catalana (Barcelona) . — AMIDES, J . : Essers fantàslics (NV,

1927, pàgs . 1-80) . Estudia l'aloja, la bruixa, els encantats, el follet, el pare llop, el maneiró, els
gegants, el simiot, el diable, els dracs, el basilisc, el serpent, la sirena i el nitus . — CRIERA, A .:

Feines í costu ;ns que desapareixen (XVI, P)28, pàgs . 1-40) . Examina el matrimoni i l'escallar

el llit, passar la bugada, la filosa, el formatge, el forn i la pastera, el sedàs, la pasta i el pastar,

la raola, el llevat i la coca, í les ofertes . CRIER', A . : El Diccionari dels dialectes catalans

(Ressenya retrospectiva) (XVI, 1928, pàgs . 41-53) . — GRIER_l, A . : Recensions de Der Sprach-

atlas als Forsclsunñsinstrurnent i Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz de

K . jaberg i J . Jud (NVI 1928, pàgs . 54-71) . Referències al català .
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de les plantes (XVII, 1929, pägs . 3-45) . Llista de noms catalans, acompanyats dels noms cientí-
fics i d'alguns aclariments . — KUEN, 11 . : Kat. «colze» (NV1I, 1929, pàgs . 46-50) . Explica la
derivació colze de cUmTU per influència de polze . Examina també les raons d'algunes variants
dialectals . — HARNIL.S. P . : Æ1cs materials de contribució a l estudi del catalia d 'Alacant NV I1,
1929, pägs . 51-56) . Dues notes: I . Sobre el parlar d ' Elx ; II . Sobre el parlar d'Almoradí.\mh
aportacions lexicals . — AMADES, Joan: El cuate a la pettra. (NVII, l929, págs, 57-65) . Parla de
supersticions populars referents a diverses pedres . — \ EniscHER, Paul : A propos de denta noms
de rivit're catalans «Gavarra» et «Gavarressa» (XVII, 1929, pàgs . 6b-7S) . Estudi detingut
d'aquests noms . — GRIERA, A . : Tríptic : La naixença, les esposalles, la mort (NV11,
pàgines 79-135) . Aplega de mots, costums, tradicions, dites populars, supersticions d 'aquests tres
moments de la vida humana . En La naixença examina l'embaràs, els desigs, naixença, l'aliment
dels infants, els nadons, el baptisme, els compares, els padrins, la padrina, la comare, els
noms dels infants, vocabulari infantívol i vestit de l'infant . En Les esposalles s'ocupa dels pre-
paratius de les esposalles, festejar, demanar la noia, consentiment, capítols, enjoiar, presents del
nuvi, la ruptura, concos i ties, les amonestacions, camí de l ' església, l'acompanyament, personat-
ges de l'acompanyament, la lligacama, els garrots, mul de les robes, la cavalcada, embarassar
els camins, galejar, pagar la banda, l'escalibari, la barrera, el tribut de casament, el nuviatge,
la núvia, el nuvi, el jou, refranys populars del casament, marit i muller, presents als nuvis, la
pluja de confits, el brou, el pa d 'áncies, brufar els nuvis, els caramells de U6sol, mofes als vidus
que es tornen a casar, els esquellots . El tercer capítol La mort, comprèn : els preparatius per la
mort í la mort, el mort, comunicar la mort d'algú, vestir el mort, el transport del mort, el dol,
camí del cementiri, el fosser, la sepultura i l'enterrar, les ofertes, els sufragis pel difunt, i àpat.
— GRIE}z.v, A . : Lilrirgia popular (XVIII, 1930, pàgs . 1 .98) . Extens estudi Iingüístico-folklòric.
Comprèn : I . Els cicles de Nadal i de Pasqua ; 11 . Festes i costums de l 'any eclesiàstic: i mots que
hi fan referència. — GRIERA, A . : El selló (XVIII, 1930, pàgs . 99-100) . Explica la matisació fonè-
tica que ha desfet l'homonímia entre selló (= bastet) i salió (= càntir), matisació que no és
deguda a una casualitat, sinó condicionada per la necessitat de distingir el càntir del hastet . —
GRIERA, 111allorquI «sola» (XVIII, 1930, pägs. 100-101) . Reforça amb exemples la teoria de
Rokseth que el son mallorquí que compareix davant de noms de lloc procedeix de soLUU, contra
l'opinió de Mn . Alcover, que creu que s'ha d ' explicar per un això . Explica la pèrdua de la 1 per -
l'homonimia amb sol < soL.E, i el fet de no passar- a sou perquè ja hi ha el sou < soL.IDI . La n
final de son és la de l'article personal En (dr . can < ca (= casa) + En) . — GRIERA, A . : Recen-
sió dels Etudes de Philologie hispanique de Pierre Fouché (XVIII, 1930, pàgs . 102-103) . -
-\MAllEs, Joan : Astronomia i meteorologia populars (XVIII, 1930, pigs . 105-138, 217-313).

Vocabulari referent a creences, dites, supersticions i practiques quimèriques populars, relatives
a la ciència còsmica en els seus variats aspectes . L'autor indica que el seu objectiu -és més folk-
lòric que lexicològic», i que el seu recull serà incomplet . Hi ha una bona aplega de dites popu-
lars . — GRIIsRA, Jotes eivissenques (XVIII, 1930, pàgs . 139-1-101 . Sobre els mots sageta

(llamp), trava i travó (grillons de ferro que, passats per les potes dels animals, els priven de

moure's i de fugir lluny), olibassa (Òliba), perdigot (perdiueta), porxo, casa, casa d'abelles . —

GRIERA, A . : Nota empordanesa (XVIII, 1930, pägs . 140-1-11) . Hi ha un moment d'homonímia, a
l ' Empord ;t, entre frei < FRIC,IVU i fret < FRETE (que després passa a frena), i és per distingir-

los que hi ha la diferenciació d'article . El 'real ( < FRIGIDE) pren l'article femení per influència

de la calor .—GRIERA, A . : Noms de boscos XVIII, 1930,.pàgs. 141-142 . Hi ha noms genèrics de
boscos que han donat origen a noms de muntanyes, de llocs i de pobles : mata, garriga, lucats,

silva, salta, brogilos . -- GRIERA, _A . : Transfrtsió lexical (XVIII, 1930, pàgs . 1-I2-1-1ó) . Petits

vocabularis que il.lustren corn es fa la transfusió de la llengua, d'un estament o ofici cap a un
altre, i com s'obté la creació de paraules o significats nous . — GRIERA, A . : Notes pallareses

(\ VI11, 1930, págs . 1-16 149) . Sobre l'etimologia de Pallars i alguns casos típics del parlar

d 'aquesta contrada . —GRIERA, Bibliografia (NV'III, 1930, pägs . 150-192) . Ressenya les
principals publicacions de filologia romítnica aparegudes darrerament . — _AI .BIscIIER, Paul : Le

catalan «turó» et les dérivés romans du mot prtlatin «`taurats» (XVIII, 1930, pägs. 1 1 93-216).

Estudi dels mots romànics emparentats amb turó, de llur significat i de llur etimologia . —

GRIER.', A. : Nota rossellonesa (AVIA, 1930, pàgs . 31-I-315) . Explica la desaparició de noi «jove

«nen», davant noi (fill de gitano» ; de vit «cep», davant vit «membre viril . (el qual ha restat

només en vit de boit), de conill, davant llapi; d 'àvia, davant avidona . — GRIERA, A . : El bronze

d'escoli (XVIII, 1930, pägs . 315-316), Notes de toponímia catalana .
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(NVIII, 1930, pàgs . 317-318) . Suggestions sobre un possible origen celta barga per a borja . —
KcEsnEh, Otto : Beiträge zur Syntax altkatalanischer Konjunktionen (XV1930, pàgi-
nes 321-421) . En dues parts estudia el quo ;uodo en català antic, l'on, i les conjuncions temporals,

causals, consecutives, finals, condicionals i concessives .— GRIEIZA, 1\ . : Tortosa i l'Ebre (XVIII,
1930, pägs. 422-423) . Sobre les etimologies d'aquests noms . — GRIERA, .\ . : Algunes caracteris-
tiques riel català de Jlauresa (XVIII, 1930, pàgs . 423---126) . Notes sobre la tria, cansí de
ral, oliva vera, quistó, »toll, moixó . — GRIER.v, A . : Utzet-Olot (XVIII, 1930, pàgs . 42b . 427).
L'autor creu que s'ha de relacionar el mot Olot amb ut.zet (= bosc d'alzines, alzinar) . —
G1:IERA, A . : Característiques del catalü de Girona (XVIII, 1930, pàgs. 427-429) . Quinze notes
fonètiques i Inorfolùgiques . — AEBiscHER, Paul : Toponymie et cspigrapltie : L'origine du nom
de «Perpignan» et le gentilice «Perperna» (NIN, 1931, pàgs . 1-18) . L'autor rectifica el que
havia exposat en anteriors treballs sobre aquesta qüestió de toponímia ; mes que creure el Per-
piuVà nom de persona derivat del de lloc, es decanta ara per l'admissió del fet contrari : un
Perperna sortit de Barcelona o Tarragona hauria donat nom a la vila rossellonesa .—CORODIINES,
Joan : Notes etimològiques (NIX, 1931, pàgs . 19-42) . Explica les etimologies dels mots abrusar,
això, allò, arraulir-se, bleix, bòria, dater, desempallegar-se, eixarreït, eixartell, euravenar,

ensopegat, cat . esp . esquilar, gronsa, cat . ant . llagui, mandró, obi, revifar, sitja, tòfona,
trau, cat. ant . vijares i xixcll . L'autor acompanya cada mot del seu equivalent francès i
alemany-, bell costum que voldríem veure estès entre els nostres etimologistes . — CASTELLA

1 RAicu, Gabriel : Vocabulari de la indústria d'adobar pells per a sola (XIX, 1931, pàgs . 43-63).
Recollit a Igualada, ciutat on «té una mena de vella tradició la indústria d'adobar pells» . —
_1\IADES, Joan : Vocabulari dels pastors (NIX, 1931, pàgs . 64-240) . Ultra els vocables referents

a la cria i a la guarda del bestiar de llana, cabrú, boví i porquí, exposa també els que afecten a
les indústries que se 'n deriven quan són exercides pels pastors o Ilurs familiars . Acompanyen
notes sobre els usos o costums dels pastors, fragments de cançons populars i proverbis d'ús pas-

toral . Amb il'lustracions .—GRIERA, A. : Noms d'algunes fnalalties (XIN, 1931, pàgs . 241-2:16).
Explica alguns mots que apareixen al manuscrit de París de la versió catalana de la Cyrurgia

del metge Tederic . —SPITzER, Leo : Etimologies (NIX, 1931, pàgs . 257-258) . Dóna les de

català colrar i esp. andróniiiuts «falúrnies, mentides , cat . andròmines acoses o paraules enut-

joses, ' trastos estris», etc . — GRIERA, :A . : !llet de sia cara (NIN, 1931, pítg . 258) . ilel de sa

cara «pómulo , conservat a Menorca, seria un arcaisme, el primer component del qual, mel,

derivaria de malura «poma» . — GRIERA, A . : Recensió dels vols . 11 i III del Sprach- und

Sachatlas Italiens und der Siidschweis de K . Jaberg iJ . Jud . (_XIX, 1131, pàgs . 259-266) . Dóna

una llarga llista de mots extrets de l'Atlas que «fan conèixer de visu la influència extraordinària

exercida pel catal ;t damunt els dialectes sards» . — R . A. I S.

— Estadis Franciscans (Barcelona) . — MART( Dß BARCELONA : Notes i documents . 1 . Fra

Pere Toma s (XIV) . Doctor strenuns et invincibilis (NNNIX, 1927, pàgs . 9(1-103) . -- Examina

la vida i les obres d'aquest menoret català . -- MARTÍ DE BARCELONA : Fra Francesc Eiximenis,

0 . ,11 . 'IS O? 1 t09.') 1 NL, 1925, pàgs . 437-500) .—Comprèn : Esbós biogràfic .—Escrits de anestre

Eiximenis (Obres autentiques ; Obres dubtoses; Obres perdudes ; Obres espúries o suposades),

— Personalitat literària . Es interessant, sobre aquest estudi, la recensió de Pere Bohigas als

Estudis Universitaris Catalans, XIV (1929), pàgs . 36S-370. — M1ç)UEL u'ESPLLGLEs : La voca-

ció política de Balenes (XLII, 1930, pàgs . 33--4S) . Comentaris al llibre Balenes, la Libertad y la

C-onstitución de J . M . RUIz Manent . — MARTf. DE BARCELONA : De codicografia franciscano-

catalana (XLII, 1930, pàgs . 69-79). Anota uns manuscrits que contenen versions catalanes poc

conegudes de les següents obres de Sant Bonaventura : Lignum uitae (Bibl . de Catalunya, 413),

Dieta salutis (Bibl . de Catalunya, 471), Meditationes uitae Christi (\rx. Cor. Aragó, fons Sant

Cugat, 78), Stimulus ancoris (Bibl . Univ. València, 92-1-29) . Tambo són indicats dos manuscrits

que contenen dues versions catalanes independents del Breuiloquium de ttirtutibus antiquorum

priucipufn atque philosophoruin de Joan de Galles. — BoiIIGAS, Pere : Idees de fra Francesc

Eiximenis sobre la cultura antiga (XLII, 1930, pàgs . 80-85) . Reproducció d'aquest estudi,

publicat abans a la
Miscel
.lània Crexells . — Av1NVó, Joan : La ideologia agustiniana Alena

Mater del sistema científic lul.lià (NLII, 1930, pàgs. 357-378) . Exposa yue l'argument de con-

gruència de sant Agustí es troba sistematitzat en la doctrina del descens de l'enteniment de

Ramon Llull . — GRABMANN, Martinus : Quaestiones tres Fratris Ferrarii Catalani O . P. doc-

trinam S. Augustini illustrantes ex Codice Parisiensí editae (XLII, 1930, pàgs . 382-390) . —

SAMUEL «'ALGAIDA : Un sermó inedit del beat Ramon Llull sobre sant Agustí (XLII, 1930,
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pagines 493-496) . Tret del manuscrit 31 de la Bibl . Prov . de Palma de Mallorca . — NOLASC DEL
MOLAR : El comentari de J. L . Vives sobre les «Bucòliques)> de Virgili (XLIII, 1931, pàgi-
nes 5-22) . — DANIEL DE MOLINS DE RE1 : Dotes sobre la «Lletra caiguda del cel» . Les versions
catalanes en prosa (XLIII, 1931, pàgs . 53 94) . Estudi que aporta notícies de nous textos als que
R . Aramon i Serra publicà, sobre el mateix terna, als Estudis Universitaris Catalans, NT\
1929, pàgs . 279-298 . Comprèn els capítols : Història de la lletra . Les recensions occidentals
de la lletra . Les versions catalanes . Les recensions orientals . En apèndix són publicats
sis textos catalans i un de llatí . — _ANDREU DE PALMA DE MALLORCA : Les idees jurídiques
lul . lianes (XLI I I, 1931, pàgs . 177 . 189) . Fragments d'una obra en preparació. — NOLASC DEL
MOLAR : Notes sobre alguns escrits de l'abat Oliva (971?-1046) (XLIII, 1931, pàgs. 281-2.S6).
Escrit per a una conferència, l'autor comenta la personalitat d'Oliva com a predicador, com a
escriptor d 'epístoles i com a poeta . — MARTÍ DE BARCELONA : Un opuscle del Pseudo-Bela,
traduït al catalc'r (XLI11, 1931, pàgs . 338-353) . Publica la Manera de contemplar en la Passió
de Nostre Senyor Jesuchrist segons les VII hores del jorn, extreta d'un manuscrit del segle xv
guardat a l'Arxiu dels Caputxins de Sarrià . -- SA y1UEL D'ALGAIDA : Tres sermons de Bartomeu
Catany, fraznenor de Mallorca (segle xv() (XLIII, 1931, pàgs. 407-421) . Es tracta de sermons
llatins conservats a la Bibl . Prov . de Mallorca . — R . A . i S.

— Estudis Universitaris Catalans (Barcelona) . — CoLL 1 ALENTOIZx, Miquel : Xole.s per ct
l 'estudi de la influencia de les cançons de gesta franceses damunt la crònica de Bernat Des-
clot (XII, 1927, pàgs . 46-58) . Inventari i anàlisi detingut de les manifestacions, inequívoques
o tàcites, de la influència de l'epopeia carolíngia sobre eI fidel cronista de Pere el Gran . El
senyor Coll i Alentorn examina el parentiu del cap . 136 de la Crònica (on es parla d'una lluita
entre un rei de França i un rei dels llombards anomenat Desideri) amb la Chevalerie Ogier de
Paneinarche, i indica que Desclot, més que a aquest poema, pot al .ludir a algunes chansons ante-
riors, referents a la Iluita de Carlemany amb Desideri, rei de Llombardia . Altres referències que
el Sr. Coll estudia són les següents : la conquesta de Constantinoble per Carlemany (per tal
com el basileus era enemic de l'Església), la qual és relacionada amb el Fierabras provençal,
després d'una confrontació amb diversos textos èpics francesos ; la conquesta d'Espanya per
Carlemany, possiblement en relació amb la Crònica de Turpi, o amb poemes avui perduts sobre
la conquesta, o amb els primers versos de la Chanson de Rolazzd, la comparació del rei Pere i
els seus cavallers amb Rol•land en el cap . 159 de la Crènica ; la semblança de la fugida del rei de
Mallorca del seu palau de Perpinyà (cap . 135) amb un episodi de la Crònica de Turpí . El senyor
Coll i Alentorn compara també, sense voler esgotar la matèria, moltes frases i girs de la Crònica
de Desclot que es troben usades, així mateix, pels autors de les chansons de geste . Tot plegat,
una aportació ben interessant a l'estudi, cada dia més important, de les relacions de la nostra
literatura amb la francesa. — MILL.vs i \ T ÀLLICROSA, ) . : Xotessemltiques (XII, 1927, pàgs . 59-
(37 1-- 4 pàgs . de làmines) . Comprèn dos apartats : I . Ceduletes en àrab vulgar d'origen arago-
nes . II . Petita llista d'un prestamista jrteu . — MARTORELL 1 TRABAL, F, : manuscrits dels
PP. Caresmnar, Pasqual i .11asti a la Biblioteca del Convent de Franciscans de Balaguer (N 11,

1927, pàgs . 178 240) . Notícies dels manuscrits procedents de l'antic monestir de les Avellanes,
que es trobaven a Balaguer quan el Sr . Martorell redactà el seu catàleg, i que actualment han
estat traslladats al convent franciscà de Vic, on hi ha l'Arxiu Provincial dels PP . Franciscans
de Catalunya . Al final, un sumari del contingut dels 1S manuscrits . — ARAMON 1 SERRA, R . : 1n

sermonari andb fragments rizzrats (XII, 1927, pàgs . 241 269) . Noticia del manuscrit 479 de la
Biblioteca de Catalunya (procedent de la casa Dalmases), el qual conté un recull de sermons del
segle xv, d'autor anônim . Transcripció dels fragments rimats i de les poesies incloses en els
sermons. — GILI I GAv.v, S . : Un manuscrit fragmentari de la Crònica de Pere el Cerimoniós
(XII, 1927, pàgs . 270-276) . Descriu un manuscrit del segle xv de la Biblioteca del Centro de
Estudios Históricos de Madrid, al qual dóna la sigla E, que conté, entre altres coses, una clapia,
fins ara desconeguda, del llibre quart de la Crònica de Pere I11 . Relaciona les lliçons d'aquest
manuscrit amb les dels que descriu el Sr . Massó i Torrents en el seu Pla de publicació de les
Cròniques Catalanes . — R]untó], ] . : Regles pràctiques per a l'edició d'antics textos francesos
i provençals (XII, 1927, pàgs . 309 . 312) . Dóna un extret del projecte de M . Mario Roques, pre-
sentat a la reunió de romanistes de París, el desembre del 1925, amb l'objecte d'unificar les
regles d'edició dels antics textos francesos i provençals (publicat a la Romania, (LII, 1926,
pàgines 243-249 i a la Bibliotlzeque de l'Ecole de Chartes, LXXXVII, pàgs . -153 i ss .) . Indica la
conveniència d'estudiar unes normes fixes per a ésser adoptades en les edicions d'antics textos
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catalans. — NICouAu U ' OLR"ER, L. : t -n t('rrloigrrage catalan du sii e de Rhodes en 144-1 (XII,
1927, pägs . 376-337) . Comunicació llegida al segon Congrés Internacional d'Estudis Bizantins
(Belgrad, 11-10 d'abril de l927) . Edita, amb abundants notes, el Romane de 1 'arnlada del Soldil
contra Rodes, /et per Francescla Ferrer . Lin esquema de la ciutat i costa septentrional de Rodes,
treta de Lu Cit(' de Rhodes de Gabriel (París l921-1923), amb la toponímia del Romane, acom-
panya aquesta publicació . — notntAS, Pere : El repertori de manuscrits catalans . Missió a
Arl,laterr(1 (X11, 1927, pägs . 4ll--1T71 . Vegeu pílg. 5-17 d 'aquest ANUARI . — COLS . I ;AI_ENTOIN,

\liquel : Dues referencies interessants dials els proverbis de G1lil 1cnm de Cernera XII, 1927,
pàgines 461-406) . Relaciona el proverbi 117(1 amb la cançó de què parla el cronista francès
Alberic de Trois-Fontaines, anomenada per Gaston Paris Basin o Le Couronnement de Char-
lemagne . El proverbi 1 030 el creu derivat d'un tema èpic castellà, designat per \lenéndez Pidal
amb el nom de La condesa traidora ; això rectifica, per tant, les afirmacions de Nicolau d'Olvvv er
que a Catalunya es desconeixien les gestes castellanes . — RIuBró], J . : Recensió de A Li fe of
R(nrlorl Lrrll, nOvv- first translated from the Catalan vvith notes and a appendix by E . Allison I'eers.
London, Burns Oates s Washhourne Ltd, 1927 . VII ±X8(1 pägs . (XII, 1927, pägs . 476-478'.
Ll Sr. Rubió remarca dues errades en la traducció i exposa algunes consideracions suggestives
sobre la datació de les incidències de la vida de Llull . Respecte a la prioritat del text llatí o català
de la I"ida coetània, on el Prof. Peers no s'atreveix a pendre partit, el Sr . Rubió es decanta
decididament per la primera ; i esmenta i combat la teoria del Prof . AV' . J. Entvvistle (Bulletin of
Sparlish St1(d ies, V , 1927, pägs . 90-92) que el text llatí i català derivessin d'un text anterior, amb
la qual cosa voldria explicar l'omissió, dins la I ïda, de deu anys de la vida de Llull .— R[unió], J .:
Recensió de Liber de acglrisitione terrae sanctae, ed . del P . E . Longpró, en Cviterion . Revista
trimestral de filosofia, Barcelona, Ill, P)27 . pägs. 266 . 278 (XII, 1927, pägs . 478-481) . Examina
el contingut del llibre, amh interessants remarques . Al final, posa en dubte l'any 1309, admès
per Pasqual, Gottron i Longpré com a data en què l'autor finí el llibre, i proposa la de 1310.

Ríunló], J . : Recensió de The Book of tlre Ordre of C11vz'alry translated and printed by
William Caxton from a French version of Ramon Lull's «Le Libre del Orde de Cavayleria»,
together vvith Adam Loutfout's. Scottish Transcript, edited by Alfred T . P . Byles. London, The
early English Text Society, 1926 . XVIII -f- 143 pägs . (NII, 1927, pägs. 481--IS2) . Resumeix la
completa informació bibliogràfica que l'autor dóna en la introducció «per fer conèixer entre els
nostres lul . listes la gran difusió que va tenir a Anglaterra el Libre del orde de caz'aayleria<' . —
Rius, Josep : JI(~s documents sobre la cultura catalana lnediez'al (X111, 1928, pägs . 133-170).
Extrets principalment de l'Arxiu de la Corona d'Aragó . — BollIGAs, Pere : El manuscrit
litt . 11550 de la Bibliotla('gue Nationale (N 111, P)28, pàg . 235-2-14) . Rectifica l'atribució a Cata-
lunya d'aquest manuscrit il . luminat, proposada per Lauer ; Bohigas creu, amb Niver, que proce-
deix de Saint-Germain-des-Pros, on l'hauria pogut escriure un home del \ligdia . — RUr3IÓ, J .:
Recensió de l'Anthologie der geistigen Kultur auf der P renäenlhalbinsel (Mittelalter) de
W . Giese ~ X 111, 192, pägs . 230-232 . Amb remarques a la part catalana del llibre . — DI zTANv,
Lluís : Dos inventaris poblet(ans del x p segle (VIII, 1928, pägs . -103-419) . De la col'lecció diplo-
mittica del Sr. Eduard Toda. Redactats l'any 1466, l'un a Poblet í. l'altre a la seva filial del priorat
de Sant Vicenç de València . —COLLI ALENTORN, Miquel : El «Libre de les Nobleses dels Reys»
(XIII, 192S, pägs . -15T-52-I) . Descripció detallada del ms . 4'7 de la Biblioteca de Catalunya, el
qual conté un enfilall de cròniques i fragments d'altres obres de caräcter semblant . El Sr . Coll
no es limita a examinar-ne el contingut, sinó que compara molts fragments amh altres cròniques,
i intenta d'establir les diverses fonts d'on Francesc, l'autor, ha aprofitat quelcom . De les dades
que tot aix') li dóna, Coll i Alentorn dedueix que el Libre de les Nobleses dels Reys fou escrit
cap a la meitat del segle xv . BOIIIGAS, Pere : El repertori de manuscrits catalans (X [I I, 1928,
pagines 530-533 ; . Vegeu pàg . 547 d 'aquest _ANu.1 r . — Rul3Ió) J . : Recensiú de'Raaffen mach der
Áatalanisclaen Chroniken des XIII. jallrhunderts, de W . Giese (XIII, 1928, pägs . 542 .541) . Afe-

geix algunes dades tretes de documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó .	 ALÒS-MoNER, R . d':

Recensió d'Els iniciadors de la Renaixença, vol . I, i d' El Teatre Català (anterior a Pitarra (XII I,

l928, pägs . 547-330) . Publica un interessant document referent a la mort de Josep Robrt•ño . —
UTT :vvrvNO, Carmelo : Ricevche Lallliane (NIV, 1929, pägs . 1-13) . Publica De agelltia lnaiove,
De aduentn .11essiae i el Liber de modo applicandi rlollarrl logicaalrl ad scieutiarrl inris et rnedi-
cinae, de Ramon Llull, segons un còdex de la Biblioteca Ambrosiana de .Afila . NICOLAU

D'OLvVER, Lluís : Escriptors llatins de Caataalnraya : Llobet Benet, abat d'_lrles (1004) (XIV, 1929,

pàgines 70-75) . Notícia d'aquest escriptor dels segles x-xr i publicació del seu sermó in die
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7r'ansfignrationis Domini. — \I :ASS(I CORRENTS, j . : Recensió de la Nonz'elle Anthologie des
Troubadours de Jean Audiau (\IV11929, pàgs . 195-197) . Algunes correccions . Ri iirú, _J .:
Recensió de l' Excitatori de la pensa a Déu de Bernat Oliver, editat per Pere Bohigas ( \IV,
1929, pàgs. 198-1 e )9) . Remarques i addicions a tenir en compte . — RuBI6, J . : Recensió de Pen su
amor a los libros . . . (Cuento para bibliúfilos) de V . Castañeda ; A IV, 1929, pàg . 201 ) .—ARAMON
I SERRA, R . : Dos textos versificats en crifale'l de la carter tramesa del cc l i N IV, 1929, pàgs . 279-
298) . Examen de l'origen i expansió d'aquesta famosa carta, de la qual assenyala sis textos en
català i un en castellà . Transcripció, a dues columnes, de les dues versions catalanes en vers que
es conserven en els manuscrits 732 i 451 de la Biblioteca de Catalunya . — PA( ;i~S, _\m . : Le
fabliau ell catalogne (XI\ T , 1929, puigs . 311-322) . Examina amb detenció la Disputa d'Ull Buch
i soll cavall, els Planys del Cavaller Jlateró i El sagristà i la burgesa, les cíniques mostres de
poesia narrativa plaent o lleugera, segons Pagès, que ens han restat dels escriptors catalans con-
temporanis de Pere 11 1 i els seus fills . —BONI( ;AS, I' . : Recensió de Fra Francesc L ixinrenis
1-ll)?) del P . Martí de Barcelona i de la Doctrina Compendiosa de Francesc Eiximenis, publi-
cada pel P. Martí de Barcelona (XIV, 1929, pàgs . 368-375) . Addicions i correccions .—Ruin , j .:
Recensió de la Chronicle of the Re h; of King Pedro I11 of .lragon . A . 1) . 1273-12,x' .5 by Bernal
Desclot, translated from the original Catalan Text bv F . L . Critchlow (XIV, 1929, pàgs . 376-
378) . Proposa algunes correccions a la traducció .	 VIELLIARi), Jeanne : Xouveaux documents
sur la culture catalane au moyen cr ,,e (XV, 1930, pàgs . 21-30) . Vint i-cinc documents a afegir
als publicats per Rubió i Lluch en els seus dos volums de Documents per l'hislùria de la cultura
catalana aria-eral . Els documents publicats per la Srta . Viellard donen notícies sobre el Roman
de Renard, el Roman de la Rose, Antoni Canals, Jaume Domènech, Joan de \lontçó i Ramon
Carol . — BOITI( ;As, Pere : El Repertori de ;manuscrits catalans de la hundacid 1'alxot . .Missió
de l'erris . Biblioteca Xacional (1926-1927) (1V, 1930, pàgs. 92-139, 197-230 ; 1V - 1, 1931, pàgi-
nes 82-111, 213-310) . Vegeu pag. 5-17 d ' aquest ANuARr . — LEVI, Ezio : Poesie catalane in an
codiceiorentino (1V, 1930, pàgs . 160-167) . Dóna notícia i publica els textos catalans continguts
en un manuscrit de Florència, a continuació d ' un Liber super ludo scaccorinri de morions cl
ojjiciis alobilirelil, de Jaume de Cessola . Els textos catalans són : Un compta de la lup a, un
compte per cercar la Pasqua de 1 330 a 1-121 ; una Escorreguda ; una poesia : Clan ; de Fortuna, i
una cobla esparça, de Jaume d'Olesa . — BoHIGAS, P . : Recensió de GRIE(2A, A ., lotes sirr l'His-

toire de la civilisation et l'histoire des langues romanes (Revue de Linguistique Romane, V,

1929, pàgs . 180-261) . (XV, 1930, pàgs . 172-173) . — BoHIGas, P. : Recensió de MEIER, Harri,
Beitrüge _ur sprachlichen Gliederung der l'yrendenhalbinsel un git ihrer historischen Begrün-
dlrng . Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen, 3. Hamburg, Friederichsen,

de Gruvter & Co . 1930 . _XII + 120 p<<gs . ( .NV, 1930, pàgs . 174-176) . — RuI3Iú, J . : Recensió de

GAIFFIER, B . de, Lita beau Raimilurdi Lulli (Analeela Bollandiarm, AL\1II, pàgs . 130-178.

(NV, 1930, pàgs . 176-178) . — K gstú, J . : Recensió de PEERS, E . Allison, Rainen Lull . A biogra-

phv . London, Society for Promoting Christian Knovvledge, 1929 . XV111 + 454 pàgs . (\V, 1930,

pàgines 178-1S0) .—Rius, J . : L'inventari dels béns d' .-li'nait Cescornes, arquebisbe de Tarragona

(xV, 1930, pàgs . 231-249) . Referències a llibres . BOIIIGP . : Recensió de PAGI :s, A ., Poe-
sies provenço-catalanes inédites du murnitscrit _Igniló : 1 . La 1 esió de Berna/ de So . Roma-

nia, 54 (19'28), pàgs . 11-65 ; 1I . Nouvelles rimees de facrrre et Pere Marcir . Romania, 54, p;igi-

nes 197-2-18 . (XV, 1930, pàgs . 377382) . Nombroses remarques i correccions, la major part de les

quals han estat després acceptades pel Sr . Pages (Jr . Romania, vol . L1 X , 1933, pàg . 95) . —

BR :ACHFELD, Olive r : Autoreferatum sobre el llibre JIagrar vona/ko_ezsok a ragi katalan iroda-

lomban as a katolein népballad(ban . (La Hongrie dans l'ancienne litterature et dans la

c»(1hsou populaire catalanes . Bibl . de r'Inst . Français à i'Universit( de Budapest, núm . 17.

Budapest, 1930, 100 pàgs . (XV, 1930, pàgs . 3S2-383) .---BATLLE PRATS, Lluís : Xoticies de llibres

d'antics inventaris del bisbat de Girona (\.VI, 1931, pàgs . 333-339) . Compren : a) Donació de

llibres del bisbe .lrmair de Jlontrodó a lei seva caser pairal

	

b) Un inventari de llibres

del segle xr ,' ; c) Llibres de chor i biblioteca que posseïa l'Fsgh'sia d'Olot en 1 ;512.	 C :vs-rEIA. .A

RAICH, Gabriel : Una auriga poesia erimilöria catalana (NV'l, 1931, pàgs . 358-360) . Trobada a

l'arxiu pal-roquial de Santa Maria d'Igualada . De la primeria del segle xvi1, o de les darreries

de] xvi . — BOHIGAS, P . : Recensió de Llibre d'Anloretes . _Itribuït a un ermiitd de Mont-

serrat del segle ir r. Místics de Montserrat, vol . V . Monestir de Montserrat, 1930 . rI'rúleg de

Dom Anselm M . Albaredal (NVI, 1931, p igs . 378-380) .

	

R . A . i S.

— Literaturblatt für germanische und rornanisehe Philologie ( Leipzig) . — SI'rrzEP, Leo:
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Recensió de Jotes linuistiqucs sur l'argot barcelonais. Barcelona 192-1 NLVIII, 1927, pägi-
nes 125-131) . — Kxt'GER, F . : Recensió de Das Aatalanische . Seine Stellung,- .zuni Spcnüschcn
und Proz'enzalischeri . Spraclrzeissenschaftlich zrrul histor'isch dargestellt . I-Ieidelberg 1925
(XLVIII, 1027, pàgs . 195 . 203) . — SPITZER, Leo : Iecensió de Diccionari català•valencià-balear
d'Antoni M . Alcover i Francesc de 13 . Moll (XLIX, 1925, pàgs . 32-3-I) .	 LI:WENT, Kurt : Recen-
sió de La C'hanson de Sainte Fos•, ed . E . Iloepffner i P . Alfaric (NLIX, 1928, pàgs . 288-292).
— SPITZER, Leo : Recensió de Áatalanisclze ( ;rammatik de Joseph [-[uber (LI, 1930, pàgs . 126-
127) . — SPITZER, Leo : Recensió de Zur Bestirrmziuzg (ter .Mundart der katalanischcn Version
der Graalsage, de Josep d'Oleza . Bonner Dissertation 1928 (LI, 1930, pàgs . 127-129) . — SPITZER,

Leo : Recensió del Sitpleinerit català al Diccionari romànic etimològic de F. de B. Moll . Bar-
celona 1925 (LI, 1930, pàgs 289-290) . — Gi .sE, Wilhelm : Recensió de l'Obra del Cançoner
Popular de Catalunya . .Materials . Vols 1-11I. Barcelona 1026 . 1929 (LII, 1931, pàgs . 295 29S).

— Le .dopen Äge (París) . — AVEZOU, Robert : Recensió de Disertaciones y opúsculos de
Julí(ín Ribera y Tarragó . Edición colectiva que en su jubilación del profesorado le ofrecen
sus discípulos y amigos (1887-1927) (NN\IN 1920, pàgs . 282-293) . Amb referències a Ca-
talunya.

- Neues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche GeschichtIunde (Berlín) . — BxuvNE,
Dom de, O. S . 13 . : Une lettre i ;u dite de Ponce, moine (de Ripoll?), vers ran 1015 (1927, p<Igi-

nes 244-246) . La copia del manuscrit 2858 en la I3iblioteca Nacional de París, que és el que serví
a Baluze per a editar les cartes d'Oliva, i que no pogué llegir.

— Neuplzilolo,g-ische Mitteilungen (Helsinki) . — TALLGREN, O . J . : Recensió de Das Kata-
lanische . Seine Stellung zunz Spanischen und Proven,_alischen, spraclzzeissenschaftliclz und
historisch dargestellt, de W . Meyer-Lübke. Heidelberg 1925 (XXVIII, 1927, p;Igs . 54-64) . —
TALLGREN, O . J . : Recensió de Diccionari català-zalencià-balear d'Antoni M . Alcover i Fran-
cesc de B . Moll . Fasc . 1 i 2 (N\VI1I, 1927, pàgs . 248-251).

— La Nostra Terra (Palma de Mallorca) . — PoNs, Joan : En Bartomeu Ferrà (1T, 1929, pàgi-
nes 123-127) . Pròleg del llibre Proses i Poesies d'aquest escriptor mallorquí del segle passat . —
BL-SOUETS I MLLE'r, Jaume Una reniinisc('ncia musulmana en la rondallistica mallorquina

II, 1929, pàgs . 533 534) . Es refereix ala fórmula per la fat i fat, que creu que és el nom de la
primera sirva o capítol del Corà: fatigat (= AI-Fûtihat) . — ENSENVAT, Josep : .11editació d'estè-
tica lul . liana (III, 1930, pàgs . 3-7) . -- PONS, Antoni : Obra del menyspreu del món en cobles,
feta per lo magnífic nzoss('zz Francesch de Olesa, cavaller (TV, 1931 . pàgs . 257-283) . Repro-
dueix aquesta obra, segons l'edició gòtica mallorquina de 1540, amb una notícia preliminar
d'Antoni Pons . — R . A . I S.

— La Paraula Cristiana (Barcelona) . — XIBERTA, 13 . F. M .'` : El mestre fra Pere Riu,
carmelita rossellonès (',- vers 1380) i son comentari català al salaz «JMiserere» (V, 1927, pàgi-
nes 56-63) . Publica el text, modernitzant-ne l 'ortografia, tret del ms . 12 de la Bibl . Municipal de
Carpentràs . amb una erudita introducció. — BERTRAN I PIJOAN, Ll. : Els llibres de l'any 1926
(V, 1927, pàgs . 113-127) . — BERTRAN I PIJOAN : Els llibres de 1927 (VII, 192$, pàgs . 29-47) . —
HERTRAN I PIJOAN, LI . : Els llibres de l'any 1928 (I\, 1929, pàgs . 511-531) . — BERTRAN I

PIJOAN, Ll . : Els llibres de l'any 1929 (XI, 1930, pàgs . 6-36) . — BERTRAN I PIJOAN, Ll . : Els

Llibres de l'any 1930 (XIII . 1931, pàgs. 114-134) . -- ALMELA I VIVES, F . : Fra Llzrls Galiana i

la nostra llengua (V, 1927, pàgs . 322-333) . Notícia sobre la persona i les obres de Fra Lluís
Galiana . — ALMELA I VIVES, F. : Rafael itarti de Viciava i la nostra llengua (VI, 1927, pàgi-

nes 422-433) . Notícia sobre Rafael Martí de Viciana i les seves obres, especialment el Libro de
las alabanzas de las lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y 1'alenciana .—VALLÈS, E .:
Lexicografía catalana (VI, 1927, pàgs. 459-463) . Comentaris entorn dels diccionaris Aguiló i
Balari i a l'aparició dels primers fascicles del Diccionari Català- Valencià-Balear, de Mn . Alco-

ver, amb algunes remarques . — MoLL, F . de B . : Criteris lexicogr('zfzcs (VII, 1928, pàgs . 236-

241) . Replica a les remarques que el senyor Valles feu al Diccionari Català-Valenci('z-Balear.

S'ocupa del canvi de nom, l'ortografia, la selecció, destria de llengües, dialectes i fases lingiüsti-
ques, i els diccionaries literaris . — VALLÈS, E . : Aclariments al ;nien article «Lexicografia
catalana» (VII, 192$, p 'tgs. 242-245) . Comentaris a l'article de F . de B. Moll Criteris lexico-

gràfics . — VOLTAS, l' . : La Catalanitat (l'Alguer (VIII, 1928, pàgs . 20-30) . Dos capítols dedicats

a La llengua catalana a .Alguer i La llengua catalana a Sardenya . — GALmi):s, S . : I iatges

de Ramon Llull (VIII, 192$, pägs . 1% 225) . Agrupa els viatges en tres seccions : viatges de

mundanitat, viatges de penitencia i viatges d'apostolat . — JAMPV, Ni . : Un poema català del
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segle xz al Conflent . La Cançó de Santa Fe (V1I1, 1928, pàgs . 292-307) . Notícies sobre el
manuscrit, les fonts, la pàtria i l'autor d'aquest poema . Referències als trebaIIs de Mossèn Agustí
Fabre (Revue historique de Rovergne, 1923), A . Thoimis !Les Classiques français du moyen
age) i 1' . Alfaric i E. IIoepffner (Les Belles Lettres) analitzant aquest text . Es discutible, mal-
grat la localització que hom fa a Cuixà de la redacció d'aquest text, que sia designat com a
català . IADAL, Maria : La poesia trobadoresca (IX , 1929, pàgs . 208-219, 300-320) . Resum de
caràcter popular de l'activitat literària dels trobadors . Conté els següents capítols : Les corts
feudals ; Les poesies no eren recitades, sinó cantades ; Els manuscrits ; Composicions poeti-
ques; Per primera vegada la dona rep acatament i obtc' relleu ; Els trobadors eren discrets;
Els trobadors; Guillem de Poitiers, duc d'Aquitània ; lllarcabrz"e; Jofre Rudel ; Bernat de
Ventadorn; Guerau de Bornen ; Bertran de Born; Arnau Daniel ; Arnau de Mareuil ; Pere
Vidal; Dones «trobadores»; Els trobadors catalans ; Berenguer de Palou ; Guillem de Cabes-
tany ; Alfons I, Guerau de Cabrera,. Guillem de Bergadà; Cerveri de Girona ; La decadencia;
La influencia dels trobadors ; El Nord de França ; Els Jlinnesingers .—VALLÈS, E . : Recensió
del vol . T de l'Anuari de l'Oficina Romànica de lingüistica i literatura, 1928 (I\, 1929, pägi-
nes 330-334) . Llarga exposició dels treballs continguts en aquest primer volum, amb remarques al
manifest inicial de l'Oficina Romànica . — CAI_VERAS, j . : En Teodor Llorente i la unitat de la
llengua literària (IX, 1929, págs . 39S--105) . _Aprofitant lletres de Llorente que han d'aparèixer
en l 'Epistolari que li edita l ' Oficina Romànica, el P . Calveras examina el que Llorente entenia
com a unitat de la llengua catalana . VALLÈS, E . : Recensió de «Curial e Guelfa» . Notes lin-
güístiques i d'estil, d'Anfòs Par (IN, 1928, pàgs . 532-534) . — BULART 1 RIALP, A . : L'essencia
espiritual de Maragall (X1II, 1931, pàgs . 100 113) . S 'assenyalen i estudien com a essència espi-
ritual de \laragall tres supremes aspiracions del poeta : l'amor a la Divinitat . la concepció
especial que de la bellesa tenia i com la interpretava, i, finalment, el seu afecte per la terra on
havia nascut, traduït en el seu ideari patriòtic, on es reflectia l'home de seny . — CALVERAS, J .:

Recensió del vol . 1 del Diccionari català-valencià-balear, de Mn . Antoni M . Alcover i F. de
B . Moll (X IV, 1931, pàgs, -11-43) . — R . A . i S.

— La Revista (Barcelona) . — \IoNToLIU, Manuel de : Ugo Fóscolo i Cabanyes (XIII, 1927,
juliol-desembre, pàgs . 110112) . Notes sobre la influència del poeta italià damunt Cabanyes.

— Revista de Catalunya (Barcelona) .—NIcoLAu D ' OLIVER, Ll . : Cerveri de Girona (IV, 1027,
pàgines 11 12-131) . Nicolau valora la producció de Cerveri i extreu una sèrie de notícies dels seus
versos, que sintetitza concisament . — ENTWISTLE, William 1 . : Influencies arturianes en la
Crònica de Muntaner (\"1, 1927, pàgs . 21ó-217) . Transcriu tres fragments de la Crònica on poden
veure 's referències a motius arturians . —ENTWISTLE, William _l . : Observacions sobre la dedica-
tòria i primera part del «Tirant lo Blanch» (V11, 1927, pägs . 381-398) . L'autor extreu de la
novella una sèrie de punts històrics, sobre els quals es pot establir quelcom de la vida de Joan
Martorell . I-Ii ha nous aspectes a considerar, principalment els que es refereixen a l'exactitud de
les transcripcions de la toponomàstica anglesa que dóna En Martorell . — SOLDEVILA, F . : Recen-
sió del Regiment de la cosa pública, d'Eiximenis (VIl, 1927, pàgs . 40ó-409 Comentaris a
l'edició del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis, feta pel P. Daniel de Molins
de Rei a la col'lecció Els Nostres Clàssics .	 PI i SUNVER, Carles : Els reflexos de la persona-
litat econòmica catalana en el Cançoner (VIII, 1928, pàgs . 1-22) . Comprèn els apartats : El
Cançoner com a font a'estudi de la psicologia catalana; Laptitud per al treball; La personi-
ficació popular de la .liare de Déu ; Figures de coeu dia clàssica ; El sentiment i el respecte de
la propietat ; Les cançons dels lladres ; Casaments de conveniencia ; Les virtuts inorals . —
VALLS 1 TABERNER, F . : L'element meravellós i llegendari en les cròniques medievals catala-

nes (VII I, 1928, pàgs . 23-48) . Examina les llegendes de les Gesta Co niti nz Barcinonensiuna i
les quatre grans cròniques catalanes . Explicacions histôriques i solucions a alguns dels proble-
mes que presenten aquelles llegendes . — NIcoLAU D'OL\VER, L1 . : Trobadors catalans (VIII,
1928, pàgs . 113-137) . Resum de l'activitat trobadoresca de la nostra gent dels segles xiii i xlv.

Contó el següent sumari : 1 . Precedents ; II . Brotada : 1 . Catalunya i la Gàl•lia Meridional,
2 . Berenguer de Palol; III . Flors i fruits : 1. Regnat d'Anf>s I. Guerau de Cabrera, 2. Gui-

llem de Bergada, 3 . Guillenz de Cabestany, -1 . El castell de lllontgrony, I\- . La croada;

V . Darrers trobadors: 1. Transició: Guillem de Cervera, 2 . Cerveri de Girona; VI . Deixebles

dels trobadors; VII . Conclusió .— SOLDEVILA, F . : Les cançons de gesta i la Crònica de

Desclot (VI11, 1928, pftgs . 387-397) . Comentaris al treball Notes per a l'estudi de la influencia

de les cançons de gesta franceses damunt la Crònica de Bernat Desclot, de Miquel Coll i
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_ lentorn, publicat en els Estudis Universitaris Catalans, vol . XII, 1927, pàgs . 46-58 . Solde-
vila indica, tot passant, assonàncies que reforcen la seva tesi de prosificacions dins l'esmentada
Crúnica. — CASANOVA, Concepció : Notes per ca usi estudi sobre la composició de l'«Oda a
Barcelona», de Verdaguer (IX, 1925, pags . 259-2S7) . S'ocupa dels textos, Ies variants, les edi-
cions i els comentaris de la premsa . Inicia l'estudi del procés psicolúgic mitjançant el qual Ver-
daguer compongué l'Oda .— NICOLAL D'OLWER, Ll . : Entorn d'Anselm Turmeda (IN, 1928,

pagines 341-343) . Comentaris a la vida i obra del famós frare renegat .—CARBoNELL, J . : Per una
perspectiva integral de la nostra literatura (X , 1929, pàgs . 217-220) . L'historiador de la nostra
literatura ha de tenir present, segons l'autor, ultra les aportacions valenciana i mallorquina, que
no s'obliden mai, la literatura occitana . L'autor comenta aquestes idees amb motiu de l'apariciú
del Resum de literatura catalana, de Nicolau d'OlvVer . Es de tota evidí'ncia, però, que, tant
lingtiísticament com literàriament, les nostres lletres tenen característiques essencials ben dis-
tintes de les provençals, la qual cosa dóna a les teories del senyor Carbonell un caritcter més
aviat imperialista que estrictament científic .—VALLS I TABERNER, 1 .' . : Matisos de llegenda : La
llegenda de Guifré el Pilós (XI, 1929, pàgs . 106-114) . Estudia la llegenda de Guifré en les
Gesta cosnitum Barcinonensium (on troba punts de similitud amb la tradició poi'tica del retorn
d'Ulisses a la seva llar), i en altres cròniques catalanes, com el Libre dels feyts d'armes de
Catalunya, de Bernat Boades, les Històries e conquestes dels reys d'Aragó, de Pere Tomic, i

el Recort historial, de Gabriel Turell . Remarca les modificacions que fa Boades a la llegenda,
tal com la havien posada en circulació les Gesta comitum .—CAI'DEVII .A, C . : Xarcis 011er (Xll,
1930, pags . 5-11) . Notes sobre la vida i l'obra del precursor de la novella urbana a Catalunya .—
VALLS I TABERNER, F . : Els inicis de la historiografia catalana (N 11, 1930, pags . 297-307).

Examen i seriació dels elements historiogràfics anteriors a la redacció primitiva dels Gesta
coniitum Barcliinonensium . — BAGUÉ, Enric, i SA LAS, Xavier de : El cas de Bernat Boades.
El «Libre dels Feyts d 'armes de Catalunya» (XIII, 1931, pags . 2%-307) . EI professor Giménez
Soler, de la Universitat de Saragossa, creu que el Libre de feyts darmes de Catalunya, de

Bernat Boades, i La fi del Comte d'Urgell, sún obra d'un falsari del segle xvii . Bagué i Salas,

editors, respectivament, d 'aquestes dues obres, en la col.lecció Els Xostres Clàssics, exposen

fets i arguments que proven l ' autenticitat del Libre de Feyts . — MASS() 1 TORRENTS, J . : Conei-

xences. Tres catalans de França (1111, 1031, pags . 308 31S) . Records personals de Pere Talrich,

Justi Pépratx i Pere Vidal .

	

CAPDEVILA, C, : Santiago Rossinyol (XIII, 1931, pägs . 459.492).

Petita nota sobre la seva personalitat literària . CRITCI-ILOw, Frank L. : Les versions angleses
dels cronistes catalans medievals (XIV, 1931, pàgs . 17-22) . Notícia de les versions de la Crù-
nica de Jaume 1 per John Forsters, de la de Desclot per l'autor de l'article, i de la du Muntaner

per Lady Goodenough . R. A . I S.
— Revista Española de Estudios Bíblicos (Málaga) . — S_AHTHOL; CARRERES, L . : La Biblia

de San Vicente Ferrer (2, 1b27, núm. 22, pàgs . S3-64) . En la Biblioteca Universitän-ia de Valèn-
cia es conserva la Bíblia regalada per Benet .A"iII a sant Vicenç. Es de lletra del segle xili, amb

miniatures i policromia ; hi ha notes escrites del mateix sant Vicenç.
-- Revista de Filología Española (Madrid) . — ALONso, Amado : Rcsplica a O. J. Tallgren

(lli', 1927, pags . 72-73) . Amb motiu de la ressenya que Tallgren féu a Neuphilologische

_llitteilungen (XXVIII, 1927, pàgs . 54-60) del treball d'Alonso La subagrupación románica del

catalán, RFE (X111, 1926, pàgs, 1-35) .—PASTOR, J . F . : Val . «queraílla» ( :A IV, 1927, pàg . 73).

Deriva el val . keraila (Solanum Tuberosum L .), forma apartada de les cat . trumfa, patata, del

mot cast . criadilla «patata», amb el tractament de metatesi i dissimilació esp . pop . krjai-

la > kiraila ] keraila . — LEVI, Ezio : El romance florentino de _jausne de Olesa (N IV, 1927,

pàgines 134-160) . Dóna notícia del cúdex G, 4, 313 de la Biblioteca Nazionale de Florcncia, Con-

venti Soppressi, que havia pertangut a un Jaume d'Olesa . Levi distingeix aquest Jaume d'Olesa

del seu homúnim, pare de Francesc d'Olesa (autor de l'Art de trobar); entre l'un i l'altre hi

hauria un espai d'un segle . Referències documentals, tretes dels arxius de Palma, al posseïdor

d'aquell còdex Ilorentí : Jaume d'Olesa seria fill d'un Joan d'Olesa (notari de Mallorca i, des
de 139), lloctinent de procurador general) i en 1394 s'hauria casat amb una Elisenda, morta

en 1409, i més tard amb Romea Vallodar; posseïm la data de la mort de Jaume (setem-

bre de 1443) i sabem que fou enterrat al convent de Sant Domènec, a Palma . Sembla que, enviat

a estudiar dret civil, qui sap si a Bolonya, Jaume d'Olesa rebia, el setembre de 1421, de mans
d'una tia seva, un quadern, on es trobaven diverses composicions, que ell acabà d'omplir amb
escrits poètics catalans i castellans . Levi en publica el romans Gentil dona, gentil dona,

M1
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amb nombroses formes catalanes, i. assaja la seva filiació dins el romancero popular castellà ; hi
troba elements que també es mostren, desenrotllats, en els romansos Estdse la gentil dama, en
el sefardita Selvi y la linda dama de Marsella, y en l 'andalús, transplantat, desprts, a Ami'rica,
Pastor que estás en el campo; hi ha divergències, d'altra banda, que acosten Olesa als trobadors
portuguesos o a la serranilla . ~Es una innovació de Jaume d'Olesa, aquest tipus romance-
serranilla, o bé el romans popular que ell hagués oït era ja així? — PASTOR, J . F. : Recensió del
Manuel de Phonétique et de Morphologie romanes, de L . Clédat . París, Lib . anc . E . Cham-
pion, 1925, 141 pägs . (X I V, 1927, pàgs . 194-195) . Remarca l ' omissió de notes especíihques del
català (incorporat en el llibre de Clédat al provençal) i la inexactitud d'algunes que s'hi
assenyalen . — SPITZER, Leo : Notes Etvmologiques (\ IV, 1927, pàgs . 2-43-255) . Una nota dedi-
cada a mexic . cuzco, cat . cusch, fr . ant . cuschénaent, en la qual combat l 'etimologia admesa en
el Roananisches Etymologisches Fi 7 irterbuch de Meyer-Lübke germ . kúski «rein, keusch»
francès ant, cuschement «ehrfurchtvoll», cat . cusch «keusch>, val . cusch «träge» . Spitzer rec-
tifica el significat de cusch «chaste- pel de ,, peresós, calmós», que dóna el Diccionari Aguiló i
que està d'acord amb un cusc que surt en Marcabrú. Etimolùgicament creu que aquests mots
i d'altres provençals semblants no es poden separar de cuss-cuss!, quiss-quiss! «cris pour haler
les chiens> i acusca, aquissa «exciter, haler un chien» . Relaciona també amb aquesta etimologia
el cat . cusó «ximple, tonto, delicat, efeminat» (Muntanya), «covard (Girona), segons l'Aguiló.
— SPITZER, Leo : Cat . «fray!» (XV, 1925, pägs . 254-289) . Examina l 'article de Montoliu sobre el
mot rai (Estudios eruditos «in memoriam» de Adolfo Bonilla y San Martin, 1, pàgs . b15-)30).
Descarta, com Montoliu, per impossible, l ' explicació de Balari aixù és rai esto es rayo de
luz» > «esto es claridad '> . Spitzer, perù, no troba tan incomprensible que al costat de raig hagi
existit la forma rai amb dues significacions tant distintes corn «rayo de luz» i l'actual de rai;
remarca la contradicció de Montoliu civan indica que el rai del cat . ant . no és més que un man-
lleu al provençal, i després el dóna com a pres del gascó . Quant a l'explicació gase . rahe
(= prov . ant . rafe, cat . ant . rave =lat . raphaaau) > cat . rai, hom no veu la raó perquè el català,
el llenguadocià, l'aragonès, prenguessin precisament la forma gascona, que s 'hauria contret en
un monosíl•lab, mentre que, admetent la diferència dialectal que ha produït raig al costat de ray
(com en prov . ant.), aquests dos mots podien distingir-se en llurs diferents funcions . La deriva-
ció *per tu (això) és rai «pour toi cela est du raifort > per tu rai > tu rai es més complicada
que l'explicació tu, rai! «toi! mon Dieu [je ne sais que dire . . .]» . Acaba Spitzer la seva nota amb
la remarca, segurament massa generalitzadora, que, davant l'actitut fatalista que suposa l'això
rai, hom veu l'espanyol conformidad i l'italià pazienza, mots que es troben en català amb el
mateix sentit cluc Spitzer assenyala per a l'espanyol i l'italià . — MORAySKI, J . : Encore atue
fois anc . fr . «cusehement», etc . (XV, 1925, pàg . 2S9) . — ANGLADE, Joseph : Les troubadours
provençaux en Biscaye (XV, 1928, pägs . 343-353) . Notícies de López (caldria potser dir Lope)
Díaz de Haro i les seves relacions amb els trohadors . Anglade dóna els elogis que del senyor de
llaro feren Pere Vidal, Ramon Vidal i Eimeric de Pegullà . Parla també de Rigaut de Berbezilh,
qui, segons la biografia provençal, hauria estat hoste de don Diego . Al final cita versos de Ber-
tran de Born, Paulet de Marsella i Gausbert \miel, els quals han parlat d'el Gronle (o Groing),
que Anglada identifica amb Logroño . — SPITZER, Leo : Zebro « Onag er» (N V, 1928, pitgi-

nes 375-376) . Notes que afegeix a l'estudi d'Américo Castro sobre aquest mot de l'antic

espanyol (RFE, XV, 1925, pàgs . 173-179) . Són citats tres textos catalans que contenen les parau-

les afzebra, enzebra, adzebruno . — PAR, A. : Recensió dels Gesta Comitum Barcinonensium,

publicat per L . 13arrau-Dihigo i J. Massó-Torrents (XV, 1925, pägs . 401--104) . Algunes remar-
ques, sobretot referent al sistema de transcripció d'antics textos . —PAR, Alfonso : «Qui» y «que»

en la Penfnsula 1betrica . Il . En el doaninio catalán (XVI, 1'29, pàgs . 1-31 i 113-147) . Continua

aquest estudi sobre la lluita de qui i que, iniciat, amb un capítol sobre el castellit, en la

mateixa RFE, XIl1, pägs . 337-349. En el domini catalit la lluita és més interessant que en els

dominis castellà (on qui desapareix ben aviat) i francès (on, més tard, es proscriu que) . Par
examina, successivament, documents llatinitzats (agrupats en dues regions : Catalunya Alta —
Urgell, Grassa, Cerdanya, Rosselló, Pallars i Girona — i Catalunya Baixa — Barcelona,
Terrassa, Sant Llorenç de Munt, Vilafranca, Segarra), documents llatins erudits de la can-
celleria barcelonina, textos catalans des del segle xi, la parla viva actual, documents catalans
erudits, obres literin-ies i l ' estat actual de l'ús de qui i que . Aquest treball, minuciós coin

tots els del Sr. Par, conté nombroses estadístiques i gràfics, que permeten de seguir el

percentatge de qui i que emprats en cada època i en cada regió de la nostra terra . Unes

83 . —Institut d'Estudis Catalans 83
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conclusions, que clouen l'estudi, donen, ben resumides per l'autor mateix, les oscil . lacions
d'una í altra forma. Nodrit apèndix documental . — CASTRO, Américo : Recensió d'Italia e
Spagna d'Arturo Farinelli (XVI, 1929, pags . 6b-64) . Remarca la confusió del Mestre de Rodes
_Joan Fernández d'Heredia amb el seu homùnim, poeta valencià del segle xvl . — SPITZER,
Leo : Votes cstyrnologiques (NVI, 1929, pägs . 1-18-153) . La segona nota és dedicada al cat.
estona «rato, momento>' . Des de Diez hom admitia gùtic stunda > cat . estona, amb el
tractament ;zd > n regular per als elements llatins del catal ;l . Spitzer creu que el mot ve
d'estonar-se « admirar-se» i. addueix a estonades «a ratos» (Diccionari Aguiló) i prov . mod.
estounado «effet de l'étonnement, surprise» . nota que el francès ant . estonner es diu en sentit
físic («cbranler, secouer»), i de «secousse» a «moment» hi ha la mateixa trajectùria que per a
l'espanyol rato < raptus «secousse, moment» (Diez, RElI) . Posa altres exemples d'aquest
canvi de sentit . — ~ LLI .A, E . : Recensió del Catàlec bibliogràfic de Prensa Valenciana, de
J . Navarro Cabanes (\V -1, 1929, pàgs . 193-194) . Julià dóna notícia d'una interessant col . lecció
de periòdics castellans i valencians (abans pertanyent a l 'enginyer Joan Borrés) adquirits per
l'Ajuntament de Castelló de la Plana per servir de base a la biblioteca Municipal . \ssenyala
alguns periùdics que proven la riquesa i la valor d'aquest fons . — BOIIIGAS, Pedro : Recensió
d'El cuento de Tristán (le Leonfs, Edited from the unique manuscript, Vatiean 6-128, by George
Tyler Northup (XVI, 1929, p'gs . 28 .1-289) . Examina la tesi de l'origen itali'l de les versions
espanyoles del Tristan, que Northup defensa . La denominació de família italo-espanyola,
donada al conjunt de textos italians i espanyols, li sembla massa estreta, car hi ha diferències
importants que els separen ; cal considerar millor aquests textos com una versió distinta de la
dels manuscrits analitzats per Löseth . Tenim dues versions espanyoles, divergents a vegades,
que Northup fa derivar d'altres dues italianes ; Bohigas remarca que les espanyoles estan més a
prop entre elles que no les italianes . Sorprèn, d'altra banda, aquest origen italià, tenint en compte
la difusió de la literatura francesa a Espanya i que la influència italiana no era llavors visible
encara . Per al Tristán del Vaticà, ja notava Northup que un fragment està escrit en aragonès i
en la resta hi ha alguns aragonesismes ; les relacions de la Corona d'Aragó amb It'llia podien ben
donar una traducció aragonesa del Trista„ itali'l . Quant a l'altra versió espanyola, publicada per
Bonilla, Bohigas la confronta amb el fragment del T ri stan y català, editat per Duran i Sanpere,
amb el qual té abundants coincidències . ¿Quin parentiu hi ha entre el text cata]'I i els espanyols
i italians? Es difícil de preveure-ho, per la brevetat del fragment publicat per Duran i Sanpere;
perù no seria impossible que el text català fos intermediari entre una versió italiana i l'espanyola
de Bonilla . Potser permetrà d'aclarir-ho niés endavant l'examen d'un manuscrit de l'arxiu d',An-
dorra, que conté, segons referències de Duran i Sanpere, un altre Tristan_v català més extens
que el donat a conèixer fins ara . — PAR, Alfonso : Recensió de Phonétique historique du rous-
sillonnais, de Pierre Fouché (XVI, 1929, pägs . 402-412). Amb bona mama de remarques . Com-
bat la tendència de Fouché a parlar de català i de roselloncs quan tracta de fenùmens generals
de la nostra llengua i, encara més, quan esmenta un català-rossellonès . Hi ha formes, atribuides
per Fouché al rossellonès, antic o modern, que són simplement catalanes . Es inadmissible adduir

el Capbreu de la l'all de Ribes com a prova de formes rosselloneses . Par no troba massa justa

l'apreciació de la influència francesa . Segueixen algunes correccions a punts concrets del llibre
de Fouché i. unes pàgines de consideracions complementaries . — BoIIIGAS, Recensió de Die

Legende von Barlaam und Josaphat auf der Iberischen Halbinsel . Untersuchungen und

Texte, de Gerhard Moldenhauer (NVII, 1930, pàgs . 69-73) . Bohigas, comentant l'opinió de
Moldenhauer que l'infant Juan Manuel de Castella no conegué cap font oriental de la llegenda
de Barlaam per a l'episodi de l'encontre de l'infant Joh;ls amb el mort, del seu Libro de los

Estados, remarca com és de significativa, per a poder-la considerar casual, la coincidència

d'aquest Libro de los Estados amb els relats de lbn I,îlbawaih i Marco Polo . Quant als textos

catalans de la Legenda Aurea, Bohigas creu, amb Paul Meyer, que deriven dels provençals,
malgrat la interpol•lació de les vides de sant Narcís i sant Fèlix no solament en alguns
manuscrits catalans, sinó també en el cùdex provençal de París (Bibl . Nat . fr . 9759) . Clou Bohi-

gas el seu comentari amb unes correccions als textos catalans que edita Moldenhauer . — PAR,

Alfonso : «Qui» y «que» en la Península Ibérica . III . En aragonés (NVIII, 1931, pags . 225-234).

Acabament d'aquest llarg estudi sobre el relatiu en castellit, catalá i aragonès . — SPITZER, Leo:

Prov . ninoy «petit, feble, délicat», cat ninoi «enfant», etc. (XVIII, 1931, pag. 238) . Spit-

zer creu que -oi és un sufix de la llengua infantil a Provença i a Catalunya, i troba mots a

Sardenya que diu que confirmen la seva opinió .-Jl Lt:A, E . : Recensió de Ensayo de una biblio-



grafía de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino, precedido de una intro-
ducción por Salvador Carreres Zacarés (X VIII, 1931, pàgs . 286-288) . Amb algunes remarques i
correccions . — PAR, A . : Recensió de The Works of Pere Torroella, de P . Bach i Rita ( \VIII,
1931, pf gs . 397-399) . — JULI .y , E . : Recensió del Catálogo de los manuscritos catalanes de la
Biblioteca Nacional de J . Domínguez Bordona (XVIII, 1031, p:igs . 402-4113) . Amb correccions.
Unes paraules del Sr . Julià, no arribem a comprendre-les : «El Sr. Domínguez I>ordona ha sus-
tentado el criterio de incluir en la calificación de catalán a todo libro de la zona levantina
española: se habla, pues, también de autores mallorquines y valencianos . Esto no será admitido
por muchos como rigorismo científico, pero en este caso ha permitido aumentar la información
bibliográfica» . Ho diu seriosament? ;Per quines raons geogràfiques admet el Sr . Julià les Balears
dins la zona levantina española i en canvi n'exclou Múrcia : Sembla inexplicable que frases
d'un localisme alarmant com la que hem citat, molt més malicioses quan van disfressades—i així
és en el cas present—amb una aparença de precisió científica, tinguin cabuda en una revista d'un
to científic tan elevat com la Revista de Filología Española .	 Des de l'any 1930 cal remarcar,
en la RFE un excellent índex de matèries, redactat per Hornero SExís, d'una precisió i d'una
utilitat extraordinàries. Seria de desitjar que s'estengués a totes les revistes aquest bon costum.
— R . A . i S.
	 Revista del Centre de Lectura (Reus) .—N . : Notes folklòriques: Les virtuts medicinals

del freixe segons el poble (VIII . 1927, pägs . 33-35) . Reprodueix un text tret del Libro de Medi-
cina llamado Tesoro de los Pobres del Mestre Julián, editat a Barcelona per Pere Escuder,
sense data . —AM )Es, Joan : Coneixences desconegudes (VIII, 1927, pägs . 280-285) . Referència
a personatges que apareixen en dites populars . — FONT DE RLBINAT, Pau: La Biblioteca del
Monestir de Santa Maria ele Poblet (IX, 1928, pägs . 256-263) . Reprodueix enquadernacions . —
R . : Sobre un mot català (IX , 1928, pàg . 265) . Tuajar = tractar de tu, existeix en un Ordinarium
Vicense esmentat en el Catálogo de obras en lengua catalana desde 1-174 hasta 1860 de
Marian Aguiló . —ALIADES, Joan: Tretze proverbis explicats (IX, 1928, pägs . 329-339) . Són els
següents : alt coin un sant Pan, fer un nus a la cua, anar fent cona En i1et de Rives, ésser
un peseallrines, sembla que hagin penjat alguna bruixa, treure la post del llit, el temps
passa i la _Joana balla, ésser niés ballador que les filles del rei Herodes, semblar un esparriot
(o ésser nies lleig que un esparriot), els comptes del gran capità., quedar-se per a vestir
sants, si hagués sapigut lo bo que eren pa i nous encara seria senyora ele Tous, tothora té la
seva manera de matar puces . — CAVALLÉ, Pere : Les publicacions del «Centre de Lectura»
(X, 1929, pägs . 3-22) . Notícia de les diverses revistes sortides d'aquell fogar cultural . Amb fac-
símils . — Amm)ES, Joan : De la llegenda popular: El diable arquitecte (X, 1929, pägs . 46-57).
— AMADES, Joan : Lea faula popular (X, 1929, pägs . 114-12h) . Examina una dotzena de faules
populars a Catalunya . — GUITERT, Joaquim : La Creu blanca o dels Finas tallats (Llegenda)
(X, 1929, pägs . 147-148) . — ODENA BLANCHAR, Llufs : Cinquanta anys de teatre català a
Reus (X, 1929, pägs. 176-183, 210-21b) . Dóna una llista d'obres estrenades a Reus durant la
segona meitat del segle xix . — A yIADES, Joan : La faula i el proverbi (X, 1929, pägs . 23(0-235).

Explica els proverbis que segueixen, per als quals troba Amades un origen en la faula : no estic
per musiques, taut se me'n dóna cuit coin cru, qui posarà cl cascavell al gat .', la raó es dóna
a un gos si la té i quedar-se amb un parir de nas . — FONT DE RUBIN_1T, P . : Bibliografía,
Genealogia i Heràldica (XI, 1930, pägs . 213 215). Notícies de la família Sagarra i Baldrie . —
\MADES, Joan : Tradicions tarragonines (XII, 1931, pägs . 234-236) . — AMADES, Joan : Refert°n-

cies piloses en el proverbi (NII, pägs . 306-308) . — R . A . r S.
— Revue de Linguistique Romane (París) . — GRIERA, A . : Le domaine catalan . Compte-

rendu rétrospectif- jusquen 192-1 (1, 1925, pägs . 35-113). Bibliografia dels estudis lingüístics
catalans publicats fins l'any 1924 ; dividida en dues parts : obres anteriors i obres posteriors a 1900.
Classificació metòdica : gram<itiques, ortografia, fonetica, sintaxi, dialectologia, lèxics . La major

part d'articles amb indicacions sobre el contingut i la valor de l'obra . — Jumo, J . : Problémes de
géographie linguistique romane (I, 1925, pägs . 181-236 ; II, 1926, pägs . 163-207) . Estudi inte-

ressant, amb referències a mots i problemes catalans . Conté els capítols : 1 . Inrtroductionn : Pro-

blémes lexicologiques de l'hispano-roman; 11 . «Eteindre» daus les langues romanes (avec

trois cartes) ; III . «S'éveiller» dans les langues romanes (avec 2 cartes) . — TERR_vCHER, A .:

Autour de l'« Atlas Lin,iiístic de Catalunya» (I, 1925, pägs . 440-467) . Llarga ressenya sobre

('obra de Mn . Griera. Terracher reflexiona sobre la necessitat de detalls sincrònics en l'estudi

lingiiístic, com els poden fornir els mapes dels Atlas . — BRÜCH, J . : Die bisherige Forschung
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über die germanischen Einflüsse au_f die romanischen Sprachen (l1, 1926, pàgs . 25-98) . —
FouenÉ, P . : Chronique philologique des parlers provençaux anciens et modernes (1913-
192-1) (II, 1926, pàgs . 113-136) . — BOTTIGLIONI, Gino : Studi sardi, Rassegna critica e biblio-
grafica (1913-1925) (II, 1926, pàgs . 208-262) .	 WAGNER, M . L . : La stratificazione del lessico
sardo (IV, 1928, pàgs . 1-61) .—BERTOLDI, V . :Anticlri ffïloni nella toponomastica mediterranea
incrociantisi vella Sardegna (IV, 1928, pit s . 222-250) . — NlciroLsoN, G .-G . : Etudes étymolo-
giques (V, 1929, pàgs . 1-70) . Estudia els plots petit; danser ; troupe; tomber; tourbe; Ctourdir;
toucher ; fricasser i fringuer; friche ; valet i vassal ; barrer, varon i vareuse . — GRIERA, A .:
Xutes sur T histoire de la civilisation et l*histoire des langues romanes (V, 1929, pàgs, 1S0-
261) . Comprèn : I . Sur l'origine des langues romanes .

	

Les centres d'expansion romaine.
B . Les grands centres de culture ecclésiastique . C. Comparaisons et conséquences .— Sur
l'origine des langues afro-romanes ou ibéro-romanes,—III . Comptes rendus (sobre Orígenes
del español de Menéndez Pidal i La szibagrupación ronuinica del cataadn d'Amado Alonso).
Vegeu, referent a aquest estudi, la recensió de P . Bohigas als Estudis Universitaris Catalans,
\IV, 1929, pàg . 18-1 .—STEIGER, A . : Arabische iliszellen (V, 1929, puigs, 262-273) . Referí'ncia a
algun mot català . -- DU ssKV, Ota : Sur quelques constructions verbales dans les langues roma-
nes de l'ancienne époque (V, 1929, pàgs . 299-3-11) . L'autor no coneix les diferencies que separen
el catal de l'espanyol, car cada cop que anuncia un exemple en la nostra llengua, l'exemple és
espanyol ; per a posar més confusions, en un altre lloc sembla que faci equivalents el catal'i i
l ' espanyol antic (pàg . 308) . — NtcuoLsoN, G .-G . Adverbes romans issus de conjonctions (VI,
1930, pàgs . 152-189) . — ROHLFS, G . : Beiträge zur Kenntnis der Pyrenäenmundarten (VII,
1931, pàgs. 119-10)) . — R. A. I S.

— Revue des Etudes Historiques (París) . ALFARIC, Prosper : La Chanson de Sainte Foy
et les Croisades (192-1, pàgs . 1-12) . L'autor creu que la cançó de Santa Fe és escrita entre els
anus 105-1-1076 per un poeta de la Cerdanya, en el moment d'emprendre Ramon Berenguer I
aliat amb Ramon Guifré de Cerdanya i Ermengol III d'Urgell, la guerra contra Almoctàdir de
Saragossa (1058 n . — R . :A . I LL.

— Revue Hispanique (New York-París) . — SERRA I RIERA, Lluís : Trois textes catalans
(LXNII, 1928, pàgs . 530-540) . Publica, seguint un manuscrit del segle xv pertanyent a 1'Acade-
mia de Bones Lletres de Barcelona, els textos : D'aquestes dotze coses és tengut tot senyor a
sos vassalls, Conseyll de bones doctrines que una revna de Franca don« a una filla sua que
fonen muller del res' d'Anglaterra . En els Estudis Universitaris Catalans, X111, 1928,
pàgina 561, ja fou indicada una edició anterior dels mateixos textos i la possible procedencia del
manuscrit .—FoucHÉ, P . : Etudes de philologie hispanique (LX VII, 1929, pàgs . 1-171) . Entre
ells un llarg examen del llibre Das Katalanische de Meyer Lübke i dels problemes en ell plan-
tejats . Fouché creu, molt justament, que hi ha una bona serie de característiques que separen el
català tant del grup ibero-romitnic corn del gallo-romànic . Segons ell «els punts de contacte que
el català presenta amb les altres parles de la península ibérica o amb les parles del Migdia de
França permeten de considerar-lo com un tret d'unió entre l'ibero-romànic i el gallo-romànic,
perÒ no de classificar-lo exclusivament en l'un o en l'altre d'aquests dos grups» . -- R . A . I S.

— The Romanic Review (New-York) . — EXTyISTLE, W . J . : The Rebirth of Catalonia
(XVIII, 1927, pàgs . 9 . 21) . Es un estudi sobre el ressorgiment integral de Catalunya en els
aspectes cultural i polític, fet amb força simpatia, i així mateix amb justesa i precisió . —
MATUTRA, Barbara : An anti-feminist treaty of fifteenth Century Spain : Lucena's Repetición
de amores (XXI, 1931, pàgs . 99-116. Com es pot comprendre, tractant-se d'aquest tema, Barbara
Matutka fa algun estudi del famós Pere Torroella i el seu famós lllaldezir . Entre les diferentes
reproduccions, hi ha tros del massa invisible cançoner «The Hispanic Society» . -- J . M . I T.

— Romania (París) . — ANGLADE, J . : Chansonniers provençaux en Espagne (LII1, 1927,

pàgines 233-235) . Fa un recompte d'aquests cançoners, gairebé tots escrits de mit catalana : el de
l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (ms . núm . 145 de la Biblioteca de Catalunya) deu provenir segu-
rament de la Catalunya occidental ; i el V de la larciana de Venecia és escrit per En Ramon de
Capellades l'any 1255 . El malaguanyat provençalista ha citat els mss . catalans que contenen poe-
sies de trobadors no catalans ; són ben nombrosos, i nosaltres hem trobat fragments de cançoners
en escobertes, i tenim la seguretat que els nostres poetes del segle xtv c disposaven de canço-
ners provençals que no són cap dels avui existents : les citacions i el cert ordre amb que les copien
ho fan creure . Tenint en compte els cançoners esmentats en inventaris (llibres en llemosí ) o que
els cavallers i dames es deixen o es fan compilar, hom no pot dubtar gaire (vegeu el Repertori de
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la literatura catalana antiga, vol . 1, pàgs . 26 i 148, i, sobretot, vol . 11, en impressió, caps . V11
i Viii). Hem de pensar que la gran majoria de tractats de Gaya Sciéncia han estat endreçats a
nobles catalans o redactats a Catalunya (exceptuats els Donat Proensal d 'LTc Faidit i les Levs
d'Amors) . Ens cal recordar el ms . dels Auzelhs Ca ; adorn de Daude de Prades, de la 1 fiblioteca
Episcopal de Vic, amb evidents catalanismes . L'arquebisbe de Tarragona, Antoni Agustín, pos-
seïa un cançoner (vegeu Opera Omnia, Lucca, 1772, V111, pàg . 11-1 ; Repertori, vol . 1, pàg . 190).

— PAC :f,s, A . : Recensió de gairebé totes les publicacions de l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS lins
aquest any (LITI, 1927, pàgs . 418 . 423) .	 PA(,i~s, A . : Poésies provenço catalanes du manuscrit
Aguiló . T . La 1'esió de Bernat de So (LIV, 1928, pàgs . 11-65) . En Pagès ha dedicat a la biografia
i al notable poema d'En Bernat un dels millors dels seus estudis ; els comentaris literaris i històrics
sobre la Vesió són molt ben fets. No resten, però, del tot acabats els estudis i les suggerències
que el poema d'En Bernat de So desperta al llegidor atent . Com que ja hem parlat en un altre
llibre de l'obra i la biografia d'En So (Repertori, vol . I, pàgs . 33-1-9) no repetirem ací el nostre
parer. Vam poder completar la biografia del ric cavaller amb dades particulars que ens havia
lliurat el malaguanyat Miret i Sans . L'estudi sobre l'autor havia estat facilitat pel d'En j . Girar
sobre el vescomtat d'Evol, tret de fonts documentals, i amb els Documents d'En Rubió i Lluch.
En el text que En I?agès dóna, excel . lentment reproduït, notem algunes lectures un xic difícils i
unes rares errades de puntuació . PAGÈS, Am . : Poésies provenço catalanes du ms . Aguiló.

II . Nouvelles rimées de Jacme et de Pere March (LIV, 1928, pàgs . 196 248) . Publica les

següents : L.o rauser de vida gaya, Lo debat entre Honor e Delit i La joyosa garda, o, millor,
La ciutat d amor, d'En Jacme March, i Lo compte final i el gentil Lo rial d'amor d'En Pere
March. En el mateix cançoner Estanislau Aguiló es troben, sense les citades, tres obres líriques
no publicades i altres tres en noves rimades, que tampoc han vist la llum (vegeu Repertori,

volum 1, pàgs . 524-534) . Per aquestes novelles d'En Jacme i d'En Pere March fem nostres les
correccions als textos i a ]es traduccions d'En Pagès proposades per En Pere Bohigues en

els Estudis Universitaris Catalans, vol . XV (1930), pàgs . 379-389 . En Pagès dóna l'argument
de cada novel . leta, el qual precedeix llur edició . Per excepció, l'editor adjunta una traducció al
Debat entre Honor e Delit., la qual no sempre és prou ajustada, encara que sia suficient per a
donar una idea de l'obra a l'estudiós francès que no entengui el català .—BRUNEL, O . : Fragments
d'un manuscrit de la traduction catalane de Legende Dorée (LIV, 1928, pàgs . 475--180).

Aquests folis fragmentaris provenen d'un relligatge i han anat a l'Arxiu Nacional de París, pro-

venint de 1' Arxiu Departamental del Gard . Brunel reprodueix els folis conservats, servint-se del

manuscrit de la primeria del segle xiv e , així com els fragments de la Biblioteca Nacional

de París (ms . esp . 44) ; hom en coneix, però, sis manuscrits i set edicions . Brunel esmenta sola-

ment l'edició de 1524. El P. Elizondo féu un estudi bibliogràfic de totes les edicions conegudes
de la Llegenda àurea en Estudis Franciscans . — ANGLADE, Joseph : A propos du troubadour

Pons d'Ortaffa (LIV, 1928, pàgs . 509-511) . Un deixeble de l'Anglade ha trobat alguns docu-

ments sobre Pons d'Ortafà . Proposa una interpretació dels versos 9-11 : • E per pauc no•m deses-

per — O no'm ren monge de Jau — O no'm met dins un'afrare» . Es tracta de l'abadia de Jau,

prop de Mosset, en un paratge sec i inclement . HAmMERTcTI, L . L . : Le pélérinage de Louis
d'Auxerre a Purgatoire. Correction dit texte latin par une traduction catalane (LV, 1929,

pagines 118-124) . Es tracta d'un manuscrit únic que es té del text llatí ; es funda en les visions

del Purgatori de Sant Patrici d'Ovvein i de Jordi Erissaphan i hi afegeix i tot algun passatge

nou . El text llatí dista força d'ésser correcte ; hom pot corregir alguns passatges amb l'ajuda d'un

dels textos catalans publicats per En R . Miquel i Planas en les seves Llegendes de poltra vida.

— PAGÈS, Am. : Ballade notée en l'honneur du roi Jean l d'Aragon (LV, 1929, pàgs . 530-541).

Es un poema en tres cobles de set versos, contant la represa d'una ratlla «Armez, Amon, Damez,

Chevalerie» . Coin a nom d'autor de la poesia o de la notació musical, apareix capçat Trebor, que

és Robert. L'autor lloa el rei Joan I de Catalunya per la preparada reconquesta de Sardenya.
«En Sardeigne nous mostre que d 'Aragon era partout . . . cry partout . . . » . Creu En Pagès que

aquesta poesia francesa fou escrita devcs 1393-1395 . Va ésser escrita abans d'haver reduït els

sards sublevats (1388) . — PAGÈS, A . : Poésies provenço catalanes inédites du manuscrit

Aguiló (LV, 1929, pàgs . 541-2) . Troba una font del Rauser de vidagaya d'En Jacme March . —

BRUNEL, C . : Fragments des manuscrits du Breviari d'Amor (LVI, 1930, pàgs . 236-52) . En

ocasió de publicar uns fragments del Breviari, Brunel dóna una llista dels manuscrits que coneix

del Breviari, entre els quals n'hi ha alguns de procedència catalana o traduïts a la nostra llen-

gua. Se'n coneixen alguns més .—RIvALs, Edmond de : A propos de Pous d Ortaffa ÇLVI, 1930,
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pàgina --118) . En Rivals, deixeble del Prof . Ang.lade, proposa que el Berenguer del qual parla
En Ponç d'Ortafà sigui En Ierenguer de Palou, dit de Palazol . No creiem que pugui sostenir-se
aquesta identificació, perquè els dos trobadors van viure en època diferent, i és poc probable que
es coneguessin, malgrat ésser rossellonesos tots dos . En Berenguer s'adreça al comte Jofre de
Rosselló (1113-1163) i no podem assignar-li una data molt posterior a la del seu protector;
nosaltres li assenyalem una producció entre 1150-1185 . En canvi, En Ponç és un personatge bis-
tòricament conegut i en posseïm el testament, en el qual anomena la seva família ; podríem
donar-li una època productiva entre 1210 i 1247 (any de la seva mort) . Una altra qüestió : Palau
no va ésser el nom del trobador . Les formes Palou, Palol i Palazol provenen de Palauolo, men-
tre que Palau prové de palatio . — J . M . i T.

— Seripta (Ripoll) .— Rius SERRA, -J . : La llibreria d'un rector de Sovelles (1929, pàgs . 1-12).
— Speeulum . A journal of mediaeval studies (Cambridge, Mass .) . — HASrixs, Charles

Homes : Orleanese formularies in a nzanuscript (lt Tarragona (V, 1930, pàgs . 411-420) . L'autor
d'aquest treball va estudiar el ms . núm . 6 de la Biblioteca Provincial de Tarragona (el qual té
les aparences (Fésser provinent de Santes Creus), on va examinar-lo bé en 1913 . Són formula-
ris de cartes llatines prenent per patrú epístoles entre personatges (bisbes, etc .) de 1'Orleanès,
dels segles xtii fins començaments del xv . — T1IORNTDI1E, Lynn : Advice from a phvsician to
his sons (Vl, 1931) . Mestre Pere Fogarola (Figuerola), metge de Valentia, tenia, en 1315, dos
fills que estudiaven a la recent creada Universitat de Tolosa, probablement a la Facultat de
Medicina, cosa que sembla una tradició a la família Figuerola, perquè, com observa Lynn
Thorntdike, en 1333, un Bernat Figuerola era metge de cambra a la cort d'En Pere III de Cata-
lunya i del seu fill En Joan . L'autor subratlla la import<tncia especial d'aquest text llatí . Són ben
notables els consells de condícia i d'higiene : poc dormir, exercicis corporals a l'aire lliure per-
què acostumin el pit a ben respirar, que no prenguin habitació si no es apartada de la latrina, etc.
Lynn Thorntdike recalca com en l'Edat Mitjana la gent era molt Ines neta que no va ésser-ho en
segles posteriors . Aquest singular document es troba actualment en la Bibl . del British
Museum, Als. Sloane 312-1, foli 7I-77 . El ms . de Tolosa, on el pare va trametre als fills, va anar
a parar a una llibreria particular de Montpeller . En el ms . hi ha també preceptes i obres d'Arnau
de Vilanova . — \V OLFFSON, II . A. : Crescas Critique of Aristotle (VT, 1931, pàgs. 319-320).
Estudi bibliogràfic d'aquest llibre de J . A . Baisnee. Corn és sabut, el jueu Cresques va néixer a
Barcelona en 1340 i morí a Saragossa en 1-110 . — NIC1ERSON, Iloffmann : Ofman's Huret (VI,
1931, pàgs . 550-77) . L'autor fa una crítica apurada, sota el punt de vista de la tàctica, de l'obra
de Sir Carles Oman sobre l'art de la guerra a l'edat mitjana (The Art of War in the Jliddle
Ages, 192-1), i, al mateix temps, s'emprèn pel seu compte la història de la batalla de Aluret,
seguint la cançó i altres fonts documentals i llibres d'aquella memorable batalla on morí el nos-
tre rei En Pere I de Catalunya (ell el nomena Pedro 11 de \ragón) en 1213 . — J . A1 . I T.

— VolÄ tum und Kultur der Romanen (Hamburg). — GIESE, Wilhelm : Waffen nada den
katulauischen Clzrouikenz des XIII Iah/ utnulerts (1, 1928, pàgs . 140-182) . El Dr. Giese ha des-
pullat, per a la redacció d'aquest treball, les nostres crôniques més importants (_Jaume I, Desclot,
Muntaner), algunes obres de Ramon Llull Blanzquerna, Llibre de meravelles, Llibre de cava-

lleria; i els Usatges de Barcelona . _Amb els materials que elles li donen, examina i descriu
detingudament les nostres velles armes ofensives i defensives . Alguns gravats aclareixen

les seves explicacions . En treballs anteriors, Giese havia estudiat els noms de les armes

en les literatures espanyola i portuguesa (TVaf fent nuzclz der Spanischen L iteratur des 12.
und 17 . ,jahrhunderts en Jlitteilungenz und Abhandlungenz aus dent Gebiet der romanzis-
chenz Philologie, vol . VI . Hamburg, 1925, i Portugiesische GVaffenterminologie des XIII.
Jahrhunderts, en el volum d'homenatge a Carolina Michaelis de Vasconcelos) . Després ha

anotat, també, la nomenclatura provençal (Waf fent nzach dent proz'enalischen Epen und

C'hronnikc'n des XII. und XIII. falzrhzcnderts . Beitrü e _ur Geschichte der Bezcaffnzztnng

Südfranzkreichs innz Mittelalter, dins la Zeitschrift für ronnnanische Philologie, vol . LII, 1932,

pàgines 351-405) . Tot plegat forma ja una bona arreplega per a l'estudi de la terminologia de les

armes medievals en els països romànics, que és de creure que el Dr . Giese no ens farà esperar

massa . Referent a les armes catalanes, és molt interessant la recensió de J . Rubió publicada dins

els Estudis Universitaris ('ala7anzs, vol . XIII, 1928, pàgs . 5-12-544 . — KRUGER, H . : J Tolkstünr

licht' 11'amengebung 4, 1928, pàgs. 209-282) . Referències a Catalunya . GwIF_RA, A . : La

Jlariposa (I, 1928, pàgs . 316-323) . Examina les denominacions de la papallona en els dominis
català, castellà, basc, i en la zona de palonza situada entre els dominis català i castellà . —
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KRU(=ER, h . : Recensió de 1 ' , - 11116111'1 dC 1 ' Ofic1na Ro/Jlàlll( -(( de Llllgiilsllca I Litel111111'(7,

volum 1 (ll, 1929, pàgs . 99-101) . — Ktu( ;I ;R,

	

&ich- 1111d 11 ol'tk111zdliches voni 11 assec 1n delí
Pyrenäenn (11, 1929, pàgs . 131 )-243) . Estudia — bell treball de JI'örler und Sachell les lonts i
begudes, la conducció de l ' aigua, rentar i bugada, dics i canals, la pesca, camins i ponts, riera
i riu com a mitjà de comunicació, la riera al servei de la indústria local . L'autor ens assabenta
en una nota que aquest treball, dedicat a Eduard \Vechssler, no pogué ésser inclùs en la 41'ccllss-
le1'-Feslscllri/t . 'ZIEGLER, R . : Zu dclz l'o91z1I11ischeil Be,_eichnun geni für Schmelterling'
und «Eidechse» (il, 1929, p<Igs . 259-2(,2) . Remarques als treballs de Griera sobre la papallona
(vegeu més amunt) i sobre el llargandaix (AOR, I, pàgs . 7-20) . •— SPANNE, l fans : Die Theorie
Riberas über Zlrsltllz1nenlllinge _wiscIic'lz f1'lihl'omanlischen Stropheliformen und (Ilidlllilsisch-
arabisclzer Lyrik eles .Mittelalters (IIi, 193(1, pàgs . 258-27S) . Vegeu pàg . 330. — GIESE, AAil-
helm : Recensió de ,J .-S . PONS, La litt ,.rature catalane en Roussillon llu xvi p et a11 Aviii( siècle
(I11, 1930, pàgs . 285-288) . — PF_1NDI ., Ludwig : Rav'Jnulu/ Fulllchh helbosc . Leben und Ll'bells-
7cerk eines _eitgenössischen Ilispanelogen (1V, 1931, pàgs . 45-b-1) . — R . A . r S.

— Zeitschrift fiir royanische Philologie (Halle) . — PILLET, Alfred : Grundlagen, Azlfga-
ben und Leistungen der Troubadours Forschzing (XLVII, 1927, pàgs . 316-345) .	 I'OHLFs,
Gerhard : Baskische 1:eliktwörter im Pyrenäengebiet (\'LV11, 1927, pàgs . 304--t0-) . I' elerÙn-
cies a mots catalans . — SCHELUDkO, Dimitri : Uber die arabisclzen Lelln zuörter inz .11tproven-
zalischen (\I_VII, 1927, pàgs . -118-4-12) . — SCHURR, Friedrich : Sprachgeschichtlich-sprllch-
geographische Studien . II. Talpa, Alus, Ratlills . — «l» vor lïons . im Rolnllnischcn (\LVII,
1927, pàgs . -102-513) . Referències al català . \VARTICRG, AV . v . : Recensió de I)as Katala-
nische . .Seine Stellung zum Spanischen un Provenzalischen de \V . Meyer-Lübke (XLVIII,

1928, pàgs . 158-162) . Excel . lents comentaris .—BRtcII, Josef : Zu ein par katalanisclzen If ürtern
(XLVIII, 1928, pàgs . 432-435) . Comentaris, sobre paraules diverses, al llibre de Meyer-Lübke
Das l atalanische . — ROHLFS, Gerhard : Ital . arnia 1'at . ama, «Bienenstock» (XLVIII,

1928, pàg . 436) . Nota sobre aquest mot. — SPITZER, Leo : Katal . arna, «Bienenstock»
(XLI \, 1939, pàgs . 86 87) . Comentari a la nota de Rohlfs anotada més amunt . — FASSnINDER,

Klara M . : Der Trobador Rainzb)iut von Vaglleirlls (XLI \, 1929, pàgs . 129-190, -437-472) . Exposa
la seva vida i obres . Parla de l'ideal de l ' amor en la poesia cortisana de Rimbau i el relaciona
amb altres trobadors . Després dóna una classificaciú de les seves poesies, que divideix en tres
grups : poesia lírica, didàctica i èpica . En la segona part d 'aquest estudi examina la mètrica del
trobador i la poesia èpica, i publica les seves poesies incdites . -- I ARL, Ludwig : Theodol'ic der
hatalane und seine Chirurgie (XLIX, 1929, pàgs . 236-272) . Estudia la vida i els escrits
de 'I'eodoric . Apèndix interessant . Notícies de dos manuscrits catalans : el 212, fons espanyol, de
la Biblioteca Nacional de París, i el 342 de la Universitatsbibliothek de Graz .—\TOLL, Francesc

de B . : Sobre «xetra» v altres eufenusnzes catalans (XLI X, 1929, pàgs . 2S6-287) . Algunes

observacions per aclarir el problema de la interjecció mallorquina re-cap de re-xetra, en la dis-

cussió dels professors Meyer-Lübke i Spitzer ,'ZRPh, ALVI, 1 1)2b, p;(g. 7O4) .-GRIER ., :Antoni:

I eeensions de La subagrupación [ronzdnica] del catallín d' .Amado :Alonso, La coordinació i la

subordinació en els documents de la cancillería catalana durant el segle xiv( de Pompeu

Fabra, Pallas (Diccionari català-castellà-francès amb vocabularis castellà-català i francès-
cllt(zll'1) d ' E . Vallès, Diccionari Balari, Diccionari Aguiló, Diccionari cataliz-valenci('i-balear

d'A . Al . Alcover i F. de 13 . Moll, i Los glosarios de Ripoll de Juan Llaurú (L, 1930, pàgs . 246-

252) . — HEINERMANN, Theodor : «Inter . . . et» und seine Fortsetzungen in den romanischen

Sprachen (L, 1930, pàgs . 305-31S) . Referències al català .	 ,\LCovER, Antoni \I . : Corn lie fet

nzon Aplech de Rondaves Mallorquines (Ll, 1931, pàgs . 94-111) . Comprèn : I . Causes que me

dugueren a fer mon » Aplech de Rondayes> .—11 . Criteri y normes ab quO fiu y fas mon «Aplech

de Rondaves» . — 111 . Desplegament y incidències del meu pla de treball . — IV . Elogis y censu-

res que han fet de mon «Aplech de Rondaves» . V. Conclusiú . 1 li ha una introducció de Leo

Spitzer . — SPPrzER, Leo : Sp . tafanario, kat . tafanari, «Gesäss» (L1, 1931, p•lgs . 296-29 8) . —

BENZING, Joseph : Zur Geschichte von «ser» als Ililfs .:eitwort bei deia intransitiven Verben

im Spanischen (LI, 1931, pàgs . 385-460) . Referències al català .

	

R . A . i S .
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