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immensa obra farinelliana. Con: tots els estudis del gran critic italic, la present

obra ha estat escrita amb emocio, posant-hi tot el cor. Fou un viatge a Mont-

serrat, l'any 1935, en companyia dels sews amics Trias i Alos-Moner, e1 fet que

rnotiva aquest ilibre. La Santa Muntanya desvetllc en 1'esperit del gran conl-

1>aratista el record de Humboldt i d'altres viatgers insignes que havien gaudit

la pan del sell recer. I fou en aquest mateix viatge que, travessant els carrers

(le Vilafranca, aparegue en l'esperit del Mestre l'ofnbra patriarcal de Manuel

Mila, i que el dringar d'una campana li evoca !'anima commosa de l'autor

de Les muntanyes i La vaca cega.

Tota l'obra de Farinelli es un esforc per a recollir les veus individuals que

convergeixen, coin en una orqucstra, en la gran concepcio de la Weltliteratur.

El Mestre, un dels darrers romantics, cercava la comprensio cordial de les figures

que estudiava i s'esforcava a percebre'n llur accent mes fntim. Els assaigs sor-

tits do la seva ploma,san sempre obra de la simpatia, i per aixu la seva crftica

mai no cs severa, i el desacord, expressat amb suavitat i com de passada. Les

senlb.lances que Farinelli escriu son de figures amb qui se sent liigat espiritual-

ment, figures per ell estimades i amb les quals s'estableix una ampla comprensio.

Anlb paraula cmocionada ens parla de la serenitat patriarcal de Mila i Fontanals,

lliurat a la meditaciu de in poesia heroica castcllana i de la poesia popular cata-

lana, en recerca de les veus poetiques mes pures ; de ]a seva anima contempla-

tiva, d'una puresa gairebc angelica, mal avinguda amb la passio indornita, adhuc

quan tc per interpret el mateix Shakespeare, i apologista constant clc 1'espiritua-

lisme artistic, que troba Ineravellosamcnt representat en Dant i en una part de

l'obra de Calderon. I ens parla tambe del Maragall apostoi de la paraula viva,

volent tancar en la poesia moments de gnccia original, en que els sons tornen

a les cores la joventut del moment en que foren creades, i ens fan reviure l'emo-

cio pura dels estats virginals. El vitalismne de Mara-all, Is seva victoria damunt

el tumult, cl seu afany d'univcrsalitat, els sous contactes amb Goethe, son

cxtensanle»t ;glossats per F^`arinelli, anlb prcferencia als valors de la seva poesia.

Aquest ilibre, datat a Tori el desembre de 1939, es la veu (Pun amic que ens

fou adrecada ell bores doloroses. Els catalans haurem de recordar-la scm-

pre amb el mss viu agrairnent. Arrabassat d'aquest mon l'abril de 1948, la

menloria de Farinelli es digna que perduri per sempre entre nosaltres. No altra

cosa que un record del Mestre hem volgut que fossin aquestes senzilles ratlles.

aLuciran mejores tiernposa, ens diu en el proleg ; ade las ruinas surgiran nuevos

templos de civilizacion nueva ; los muertos do grande espiritu volveran a la

vida, y brillara de nuevo la esplendorosa luz invocada con todo el ardor de mi

afecto en estas mnis pobres paginasA. Nosaltres, confiats en la perennitat dels

valors cs1>irituals, repetim amb fe aquestes paraules del 1\Iestrc.

P. BOHIGAS

Ilistoire soni'naire de la poesic occitanc des origiracs a la fin du Z Mlle siecle,

par A. JRANROV. Toulouse, E. Privat - Paris, H. Didier, 1945. VIII+184 pags.

Com a coronament d'una llarga i fecunda vida d'estudios de les lletres occi-

tanes, cl Sr. A. Jeanroy publics, l'any 1934, La poesie lyrique des troubadours,

obra basica per als estudis trobadorescs que consolida la ben fonamentada i

extcnsa faina del seu autor. Ara, onze ant's despres, el dega dels provencalistes

303



R. .11:.1 A1<'A I ^I. NN I

ens ofercix, gairebe nonagenari, en aquest volumet de destinacio popular - in-
dispensable a tothom qui vulgui orientar-se en el concixement de la poesia
occitana - un conjunt de dales segures i do judicis responsables, degudainent
coordinats i estructurats en una serie d'interessants capitols redactats amb la
seva tipica claredat i exactitud que taut escauen en una obra d'aqucst caracter.

La Ilistoire sommaire s'inicia amb unes pagines dedicades a la llengua
romanica parlada al Aligdia de Franca (els seas diferents noms, els sous limits,
la contraposicio entre els dialectes i la llengua literaria). A continuacio, el
Sr. Jeanroy estudia brcument els monuments mes antics de la poesia occitana
i els origens de la lirica -- amb Cis problemes que planteja i ]a teoria de I'amor
tortes -, esbossa una rapida historia externa d'aquesta poesia lirica i exposa
eis conflictes de pensament i de recerca de formes - trobar clus, trobar ric -
de in priulera generaeio clefs trobadors. Tot seguit son examinats els origens
1'evoluci6 dels diversos gcneres lirics fins al final del segle xiii (la canto, la

poesia religiosa, el sirvcntcs i la cobla, els ;generes dialogats - tenco, parti-
muent -, els gcneres objectius - pastorella, alba, canto de dansa -, in poesia
didactica - cis tractats tccnic:s i les cnciclopedies, els cnsenyaments, 1'epfstola
i In cobla moralitzadora ---), aixi com la poesia narrativa en els segles xii i xili
icancons de gesta i traditions cpiq_ues, narracions d'aventures, arturianes, mun-
(lanes, narrations breus, pocmes histories). Passats els primers segles de la
literatura provencal, epoca d'esplendor i de gran florida a la qual cs dedicada
ures de la meitat del llibre que comentem, hom es troba, en els capitols que
es refereixen als segles xiv-xviii, amb l'aparicio de nous generes, de noves
maneres, i amb la desaparicio dels antics. Aixf anotem en el segle xiv, al costat
de la poesia lirica i de la narrativa, que perviuen, algunes mostres de poesia
dramatica, be que sigui possible de constatar la seva existencia ja en la centu-
ria anterior ; en el segle xv veiem desapareixer la poesia narrativa ; en el
segle xvi i primera meitat del xVII advertim l'esborranicnt ^progressiu de la
literatura occitana i la penetracio del frances com a Ilengua literaria, amb una
rcaccio - aconipanyada de rcuaixcn4a - favorable al Basco ; en In segona
meitat del segle xvii i en el xvui, junt a la poesia religiosa i moral, que mai
no desapareix, trobem una colla de colnposicions escrites principalment per a
divertir, amb parodies d'obres classiqucs i satires personals i collectives, i amb
un nou gust per a la poesia pastoral i descriptiva.

En les pagines dedicades als generes lirics en cis segles xii i xiii, el
Sr. Jeanroy aprofita i resumeix, naturalment, la seva Poesie lyrique des trou-
badours. En els altres capitols, agrupa, ordena i explica una serie de (lets
que, be que llaguessin pogut estar ja inventariats en obres com la Ilistoire som-
'naire de la litteratnre n`ridionale du moven iige, de J. Anglade, mai no havien
ustat justament judicats, alulcnys alguns dells, abans d'aquesta obreta.

El darter capitol, destinat a exposar alguns aspectes de In poesia occitana
durant in primera meitat (lei segle xix, s'ocupa preferentment del Felibrige
i ]a giiestio de la Ilengua.

Mal,rrat el caracter popular de la Ilistoire soininaire de la podsie occitane,
cada capitol va acompanyat d'una escollida bibliografia que converteix aquest
Ilibre en una utilfssima i fructuosa introduccio als estudis provencals. I,'autor
no es proposa, es clar, d'Csscr complet, i envia, per a mds dales, a In seva
Podsie lyrique i a la Bibliographic des manuscrits littdraires en ancien pro-
eenfal, de C. Brune]. Aixi i tot, potser gosaria a remarcar l'oblit inexplicable
en que son tinguts els diccionaris occitans : enlloc no be sabut trobar cap
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csment del Lexique roman de Raynouard, ni del SupplenicPit- Worterbuch
ct'E. Levy, aixf com taanpoc del Petit dictionnaire provenfal-Jranfais del nlateix
Levy, tan dtil al lector de textos dels trobadors. D'altra banda, al costat de
la Grancmaire de J. Anglade, hauria estat bo d'indicar l'existencia de 1':41't-
provenzalisches Elementarbueh d'o. Scllulz-Gora. I tainpoc no hauria hagut
d'esscr ublidada la Bibliographic der Troubadours d'A. Pillet i H. Carstens,
que d6na rcfercncia completa, fins al 1933, dels inanuscrits coneguts i edicions
dc totes les obres de tots els trobadors.

En la seva Anthologie des Troubadours (Paris 1927), 1, n., cl Sr. Jeanroy
manifestava, referint-se als nonis de la Ilengua dell trobadors : aL'6pithcte de
provenfale, qu'on lui attribue habitucllement, est fort inexactc, puisque in
Provence n'a pas pris an nlouvelncnt poctiquc... one part preponderante. I,e
tcrme n'a en somme pour lui que l'autorite d'une longue tradition (il est
frequent des le Moycn Age) et in difficulte Wen trouver un meilleur. Ceux
qu'on a essays de lui substitucr n'ont pas eu de susses, et avec raison : roinall,
lance par Raynouard, est trop general (et se rattache a une theorie depuis
lungtemps abandonnce) ; occitan et occitanien, qui out la faveur de quelques
crudits et de nombreux felibres, sont pedantesques et mal formes.. En cl
titol i cn el text de la Histoire sontmaire, en canvi - cal remarcar-ho - usa
l'apellatiu occitan, i nianifesta que Punic inconvenient dels mots occitan i occi-
tanien test d'etre des neologismes assez bizarrement formes ; mais ils ont l'avan-
tage de s'appliqucr egalement i tons les parlers d'oc, sans creer de prejug,c
en faveur de Pun quelconque d'cntre euxD (pag. 3), amb la qual Cosa ve a
arrenglerar-se al costat dels erudits meridionals francesos i dels felibres, que
des de fa in6s, dc trenta anys venen usant aquesta designaci6, i tambc al dels
lingiiistes, entre els -quals ella va obrint-se camf.

Aquest recixit volum, digne del mestratge, per tothom reconegut, del
Sr. A. Jeanroy, es clou amb un index de noms propis que en facilita la con-
sulta.

R. A. 1 S.

MIGUEI, .SIN PAI.ACIOS : La escatologIa musulmana en la Divina Comedia.
Seguida de la Historia y critica de una polernica. Segunda edici6n. Madrid-
Granada, Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada (CSIC), 1943.
xvi+6i6 pigs.

Cal assenyalar amb alegria l'aparici6 d'aquesta segona edici6 d'un estudi
que cntre molts altres merits to el d'haver promogut la polemica indubtablement
major que registra la moderna investigacio literario-cultural. L'obra havia estat
publicada pctir primera vegada l'any 1919 com a discurs d'ingr-^s d'Asin Palacios
a ]'Academia Espanola. En 1927, esgotada 1'edici6, sortia un Ilibret, sota el
tftol de Dante y el Islam, que contenia un resum del discurs academic degut al
Prof. Emilio Garcia G61nez. Diffcil de trobar aixi mateix aquest volumet, era
esperada amb veritable ansia, en el cercles estudiosos espanyols i estrangers, Ia
reimpressi6 que per fi les Escoles d'Estudis Arabs de Madrid i de Granada Ilan
volgut oferir-nos no fa gaire.

En la nova edici6 ha estat suprimit de 1'exordi de ]'antic discurs, transforinat
cn introducci6, tot a116 que no tenia relaci6 amb el tema ; tambe s'ha prescindit
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