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de la seva Biblioteca i un inventari dels papers de Forner que posseeix el
Sr. Juan Grinda. Completa aquest extens estudi, enriquit encertadament amb
la reproduccio de molts fragments de les obres analitzades, una llarga i deta-
llada bibliografia.

Maria BUIRA

AGUSTIN G. DE AaiEZUA : Una colecci6n nurnuscrita y desconQcida de cornedias
do Lope de Vega Carpio. Madrid, Centro de Estudios sobre Lope de Vega,

1945. 144 gags.

El Sr. A. G. de Amezua descriu una colleccio manuscrita i desconeguda de
comedies, formada per cinc grossos volunls, que fou posada a la seva disposicio
pel marques de Valdei.glesias, a mans del qual va anar a parar en acabar la guerra
civil. Quatre d'aquests volums contenen comedies de Lope de Vega, amb un
total de trenta-dues obres, i el Cinque Conte peces d'altres autors dels segles xvii
i xvIII . Els manuscrits son de lletra del segle xviii i porten la signatura del
copista, Ignacio de Galvez, i la data de 1762, en que, segons scmbla, foren trans-
crits dels originals mateixos de Lope de Vega.

L'autor assenyala 1'estranyesa que fa aquesta colleccio dintre el segle xvin,
tan poc interessat envers el teatre classic castella, i el fet curios que un obscur
i desconegut Ignacio de Galvez portes a ternie la tasca ingrata de copiar amb
tota pulcritud aquestes comedies, que procedeixen, segons el Sr. Ameznia, de la
biblioteca del due de Sessa, posseidor d'una quantitat enorme d'obres autbgrafes
del seu protegit, les quals son aprofitades per primera vegada, despres de cent
vint-i-set anys de la niort de Lope, per Galvez, i, despres, per Sanz de Pliegos.
F.1 Sr. Amezua opina que es possible que la labor d'ainbdos transcriptors es limi-
tes a les obres que creien no impreses. El servei prestat per G61vez es conside-
rable, car ha permes de coneixer la data, fins ara desconeguda, de diverses come-
dies i, encara, els noms de molts censors que les aprovaren i de comics que les
van representar ; ultra aixo, el nou descobriment permetra de completar textos
dubtosos i incomplets i millorar les edicions modernes.

El merit mes important, pero, de la nova colleccio, e's que permetra de formar
una cronologia de les obres de Lope. Ho havien ja intentat , entre altres, els
hispanistes americans Milton A. Buchanan, Griswold Morley i Courtney Bruer-
tun, els quals es basaven en la metrica, partint de la supo6ici6 que tot autor
escriu amb una metrica constant i uniforme durant una mateixa epoca de la
seva vida literaria ; a tal fi calia partir d'unes comedies datades amb certesa
i anar ordenant les altres segons les seves combinacions metriques. Les dates
obtingudes per aquest procediment, que havia estat rebut amb recel, han estat
confirniades en catorze de les disset comedies fins ara de data desconeguda, i des-
mentides nouies en tres. Aquesta proporcio fa creure, doncs, que el sistema to
una base, si no cientffica, almenys comprovada i real , utilitzable per a formar la
cronologia d'un dramaturg antic que hagi escrit les seves comedies en viers.

El Sr. Amezua dona seguidament una analisi bibliografica i cronologica de
les trenta-dues comedies. Posa de manifest la utilitat d'aquestes dates per a la
biografia de Lope, sobretot per als anys segiients a les dues condemnes d'exili
pel proces de les satires. Tambe tenen interes per a comprovar la rapidesa amb
que eren escrites les comedies, algunes d ' elles datades amb una diferencia d'una
setmana.
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En apendix son ofertes'les variants observades en tretze d'aquestes comedies

respecte als textos de les dues edicions academiques ; dues, pero, de les obres

contenen tantes variants, que el text de Galvez pot considerar-se com un de nou

i diferent dels anteriorment coneguts, i el Sr. Amezua opta: per no incloure'n

les variants, car hauria hagut de reproduir les comedies enterament.

El treball del Sr. A. G. de Amezua representa una interessant aportacio a la

bibliografia sobre Lope de Vega.
Hortensia CURELL

La Maya. Notas para su estudio en Espana, por ANGEL GONZALEZ PAI.ENCIA y

EUGENIO MELE. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CSIC), 1944. 168 pags.

(•Biblioteca de Tradiciones Popularess, VII.)

Els autors d'aquest llibre assenya ? en, en la carta dedicatoria , la part que

cada un d'ells ha tingut en ]a seva confeccio . • Un erudito italiano recogio en

sus lecturas algunas notas sobre La Maya, y ]as junto en un fajo, que paso

a manos de un amigo suyo espaiiol, para que este lo enriqueciese con nuevas

ramas y flares . Acogio este con agrado la i.nvitacion y aiiadio varias noticias de

toda clase , especialmente en lo que toca a la supervivencia de estas fiestas

todavfa en la vida espahola.s
L'obra es compon de nou capitols de desigual extensio i d'un apendix.

El primer capitol estudia les Testes de maig a i'Edat Mitjana, tot anotant els

primers indicis en les literatures hispaniques , examinant les cannons per a ball

i eomparant la Raz6n de Amor del segle xnr amb el cossante de Diego Hurtado

de Mendoza , de finals del xiv ; el segon recull les referencies a 1a Maya en el

segle d'or castella, amb apunts sobre la tradicio humanista espanyola , sobre ]a

Maya a la cort del due de Calabria Ferran d'Arago i de la seva muller Germana

de Foix, i sobre la Maya en la poesia dels humanistes ; els capitols tercer,

quart i cinque son dedicats , respectivament , a Castella, a Navarra i a Portugal

i Galicia , amb una descripcio de la Maya a traves dels temps i una enumeraciu

de les referencies i allusions que compareixen en el teatre castella ; el sise

s'ocupa de ]a festa de 1'arbre de maig a Santander , 1311rgos i Salamanca, i de

les enramades ; el sete reprodueix diverses versions dels mayos (i algur..a de les

marzas ), aplegades a Cuenca, serra d'Albarracfn , Saragossa , Guadalajara, To-

ledo, Burgos , Santander i Andalusia , acompanyades de la versie recollidk per

Fernan Caballero i d'un romans de Quevedo ; el vuite i el nove tracten dels

mayos a les Canaries i a Puerto Rico. En l'apendix es parla de les festes de

maig a Tunis.
La Bola enunciacio del contingut d'aquests capitols ja ens indica el caracter

divers que el treball posseeix : d'una banda , historia literario- cultural ; de

i'altra , folklore, literatura popular . La reconeguda personalitat dels Sts. Gon-

zalez Palencia i Mele i el prestigi de que gaudeixen com a erudits documen-

tats i escorcolladors infatigables queden novament confirmats amb aquesta pu-

blicacio.
:Els autors no pretenen d'esser complets en Ilur estudi, com ens manifesten

ells mateixos , cosa altrament ben diffcil , si no impossible , en treballs d'aquesta

rnena. Tot i aixb , alguns capitols , singularment el segon , el tercer i el Sete,

contenen una notable abundancia de dades i presenten , sobretot , una remarcable

novetat ; d'altres, en canvi, coin els dedicats a Navarra , Portugal, les Canaries
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