
l LI:.A< I L . I17^l 'R 1 .1 1 Lh: 2'L'SU:I ^.

En ]a segona part, la mes suggestiva i personal i a ]a qual respon mes pro-
piament cl titol general del llibre , es estudiada l'educacio de princeps en Its
obres de Don Juan Manuel , aspecte que queda sintetitzat en set apartats : el
concepte , molt generic en 1'escriptor castella , del que son els princeps ; el saber,
dintre del qual son compresos 1'educaci6 espiritual en les diverses etapes de in
villa del princep , des d' un punt d'albir cristia, i 1'educaci6 ffsica, imprescindible,
pero que mai no ha de superar I'espiritual ; cls patges , mestres i consellers, quc,
d'acord amb el criteri aristotclic medieval, havien d'esser estimats com si fossin
pares ; cls initjans de difusi6 del saber, agrupats pel Prof. Castro y Calvo en
tradicions orals, dialogs , expericncics propies i lectures ; el fonament de 1'edu-
caci6 ; 1'cducaci6 moral, base de 1'educaci6 dels princeps ; 1'educaci6 social, es
a dir, els sous drets i cls seas dcures de cara a la societat ; l'educaei6 religiosa
i cientffica , car, home profundament religios , considerava que x116 que ha d'asso-
lir-se , tonamentalment , cs la salvacio de 1'aninta , d'on la importancia que dona
a 1'cducaci6 religiosa, a In qual ]a cicncia protana havia d'anar fntimament
unida; finalment , en el darrer apartat d ' aquest capitol passa revista a 1'educaciO'O
militar tal corn l'entenia l'autor del Conde Lucanor i hi aboca e1s propis conei-
xements militars, la seva condemna de ]a guerra i el sett concepte que no hi ha
goig millor que el de morir en defensa de la Religi6.

En In part tercera del llibre 1'autor d6na compte de l'evolucio de les idees
sobre l'educacio de princeps a l'Fdat Moderna, bo i fent un util enfilall d'autors
que representen les dues direccions assenyalables en la doctrina de 1'cducaci6
de princeps en aquesta epoca : ] a polftica , el model de la qual ee el Princep, de
Maquiavel , i la del princep cristia , perfectament dibuixada en Saavedra Fajardo.
El Sr. Castro crew que aquest darrer corrent no es mes que la repeticio del que
tantes vegades va dir Don Juan Manuel al llarg de tota la seva obra, coneguda
o no dels prosistes castellans posteriors.

Coin a apendix son reproduidcs les Instituciones nrilitares de Vegeci , segons

]a traduccio i cdicio de Jaime de ^Viana (Madrid 1764), d'un interes relatiu, puix

que aqucsta traducci6 no pogue Cser coneguda de cap mancra per Don Juan

Manuel.

En general , l'obra, no pas tota de primera nra ni, en alguns aspectes, rigo-
rosament sistematitzada , representa una voluminosa aportacio als estudis sobre
Don Juan Manuel, i es una mostra de la reconeguda sensibilitat del Prof . Castro
i de la seva predileccio per 1'interessant escriptor medieval.

Jordi CARBONELL i de BAI,t,ESTER

Historias v Ievendas. Estudios literarios, por ANGEL GONZA.LEZ PAI , ENC*A . Madrid,

Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1942. 636 pags.+ 3 lams.

Sota aquest titol el Prof . Gonzalez Palencia ha reunit en un gruixut voluni
una serie d'estudis , sobre temes ilegendaris els uns, i sobre escriptors castellans
i les seves obres els altres . Entre els primers hi ha els referents a la llegenda
de santa Llticia, a la de Joan C arl i a ]es que l'autor anomena La huella del
le6n (publicat abans en RFF., XIII (1926), 39-59), Con la ilusi6n basta (BRgH,

C (1932), 766-779) i E1 celoso enganado ( ellomenaje a Menendez Pidal., T, 417-423).
Entre els segons n'hi ha tin sobre l'obra poetica de fra Luis de Leon - Frav
Luis de Leon en la poesia castellana ( RMiscelanea Coil quense ., 1, 4-30) -, un
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altre sobre la comedia de Ruiz de Alarcon Quien vial anda en nial acaba i sobre
els esdtveniments histories en •que va inspirar-se el sell argument, sengles
estudis sobre plets de Lope de Vega i de Quevedo, un sobre la vida de Covarru-
bias i un altre sobre la vida i l'obra de Jose de Villaviciosa, 1'autor del poema
epico-burlesc La Mosquea.

Aquest conjunt d'extensos treballs representa una quantiasa i important
aportcci6 de materials per a l'estudi dels tomes esmentats, ,per6, Ilevat del
darrer, que es una ubra molt completa, tant des del punt de vista biografic corn
de 1'analisi del text literari i. del rastreig de les seves fonts, no ens ofereixen
aquests materials organitzats i estructurats d'acord amb les seves mutues rela-
cions i no poden per tant arribar a conclusions concretes que tan utils podrien
esser per als intcressats en questions literaries i filologiques.

En l'estudi dels temes llegendaris, 1'extensa erudici6 del Sr. Gonzalez
Palencia en materies relacionades amb la literatura arabiga i amb altres litera-
tures orientals li permet d'ofcrir-nos una gran quantitat de versions procedents
d'aquests ambits culturals que es molt profit6s de comparar amb les versions
europees. En algun cas, pero, potser es deixa dur massa enlla per la natural
atraccio que exerceix damunt de l'especialista la materia objectc de is seva
especialitat. Ens referim sobretot al fet de presentar la llegenda del sant6 Bar-
sisa coin un precedent islamic de la llegenda de fra Joan Gari -Precedentes
isldinicos tie la leyenda de Garin (publicat abans en .11-An, I (1933!, 335-355) -•
En realitat no cal parlar de precedent, sin6 de parallel. El Sr. Gonzalez Palencia
ti el merit d'assenyalar la llegenda de sant Jaume el Penitent coin a font de les
dues Ilegendes, cristiana i islamica, pero no s'adona que hi ha un fet essencial
que distingeix rotundament les versions arabigues de les europecs, quo i•s
cl penediment del pecador i la seva aspra penitencia, quc apareix en aquestes
i en cl relat primigeni de sant Janine el Penitent, i manca semprc en aquclles.
i7n altre tret que relliga la llegenda catalana amb el grup europeu es el propi
nom del protagonista. El mateix Sr. Gonzalez Palencia esmenta, potser sense
adonar-se de la coincidencia, una llegenda alemanya relacionada amb la nostra,
I'heroi de la qual s'anomena Johannes Corinus, nom tan semblant al de Johannes
Garinus que donen les versions llatines de la llegenda catalana. En un treball
de Joseph Morawski, escfit en 1939 i publicat no fa molt,' es posa de manifest
l'existencia a Franca, Italia i Alemanya de llegendes conliexes amb la catalana,
els protagonistes de les quals s'anomenen tanvbe Joan (saint jean Paulus, Pollus
o le Paulu a Franca, san Giovanni Boccadoro a Italia). 1'ltra la semblanca entre
els noms dels protagonistes de moltes de les versions curopees, cal destacar-hi
la presencia d'altres caracteristiques comunes a algunes d'elles. Si Joan Gari
prega sobretot de no caure en cap dels tres pecats de luxuria, homicidi i falsia
i acaba caient en tots tres, a Johannes Corinus li passa Cosa semblant amb els
tres pecats de luxuria, furt i homicidi, i al sant italic li esdeve la mateixa Cosa
amb l'adultcri, l'homicidi i el fals jurament. Els episodis de la penitencia i
de la cacera son analegs en 1'ermita montserrati i en el cant frances. Gairebe
totes les versions europees tenen com a element important la intervenci6 d'un
infant Clue parla miraculosament. I encara en detalls menys importants pudrieln
destacar d'altres coincidencic'cs. Ens trobem, doncs, davant de dues branques
independents, nascudes ambdues d'un mateix tronc oriental preislamic i des-

1. J. Mo wsi I, La Vie de saint Jean Paulus: Ori'inc ct evolution dune
legende medievaic, LR, I (1947), 9 ss.
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env-olupades independentment i amb caracteristiques ben propies l'una al nord
i 1'altra al sud de la conca mediterrania. Nomes en algun fabliau frances o
,n alguna versio curopca modurna pot reconeixer-se la influencia (algun cop
confcssada explicitamcnt) de les versions islamiques.

En 1'cstudi de la llegenda hagiografica de santa Llueia - La doncella que
se sac6 Los Ojos: Para la leyenda de sancta Lucia (R1j'Ab1AMT, IX (1932), 181-200,
272-294) -, senibla estranyar-se el Sr. Gonzalez Palencia que alguns textos cas-
tellans antics li donin apor patria Zaragoza, en lugar de Siracusa.. Aquesta
estranyesa no sera compartida per cap inedievalista catala, que Sabra prou be
que cl noun que les nostres croniques i documents donen a la ciutat siciliana
es el de Saragossa, forma arromangada de Siracusa que arriben a retraduir
alguns cops al llatf sofa la forma de Cesaraugusta. Potser aquesta forma
catalana del nom de la ciutat de Santa Llucia (al costat dels Hies antics testimonis
iconug-rafics catalans) C's indicadora del camf seguit per la seva llegenda en
introdulr-se a la Plninsula. Les estrcees relacions entre Catalunya i Sicilia,
almenys des de les darrories del segle xiii, fan ben versemblant la nostra
suposicio.

Molt intorossant per a 1'estudi dens costums espanyols cn el segle xvi, en
relacio amb la vida dens moriscos, cis procediments de la Inquisicio i ens coneixe-
ments medics, son ens testinionis aportats per 1'autor en el sell estudi sabre la
comedia abans alludida de Juan Ruiz de Alarcon - El curandero nnorisco del
siglo API, Roman Ramirez (BRAE, XVI (1929), 199.222; NVII (1930), 247-274).

Molt abundosos, encara que poc elaborats, son els materials aportats per
a una ibiografia de Sebastian de Covarrubias, 1'autor del famos Tesoro de la
lengua castellana -Sebastian de Covarrubias y Orozco (Datos biogrdfieos)
(BRAE, XII (1925), 38-72, 217-245, 376-396, 498-514).

Ben digne d'rsser coneglit es un resum d'un plet sostingut per Lope de
Vega amb tin editor dunes comedies seves -Pleito entre Lope de Vega y un
editor do sus comedias (BBJ1P, III (1921), 17-26) -. Per cert que en el eomen-
4ament d'aquest trcball l'autor dona el nom de Sebastia CCornella a un impressor
cstablcrt a Barcelona que deu user, sens dubte, Sebastia Corulellas.

En el trcball titulat Pleitos de Quevedo eon la villa de la Torre de Juan
A bad (BRAE, XIV (1928), 495-519, 600-619), es donee extensos passatges do la
documentacio relativa a aquests litigis que constitucixen suggestius testimonis
de la psicologia dels pledejadors, de la manera de funcionar ]a justicia en la
Castella del seglo xvii i de la penuria de les finances comunals de les vines
castellancs d'agncst matcix temps. A consogiiencia d'algun extrem d'aquest
estudi qucda aclarida una inexactitud comesa pens biografs de Quevedo, ja a
partir del primer de tots ells, l'italia Tarsia.

Clou el recull l'estudi sobre Villaviciosa i la seva obra - Jose de Villaviciosa
y tLa Mosqueaa (BRAE., XI11 (1926), 405-432, 630-651 ; XIV (1927) , 17-61, 181-
195) -, quo es, coin ja hem dit, el mis acabat i <rrodonit dels treballs d'aquest
volum.

M. Cou. i ALENTORN
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