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bril de 1858) i Diderot (2o de gener de 1851). Tots tres, trets de les Causerics
du lli ndi. Al final, brevfssimes notes bibliografiques.

b) BALTASAR GRACIAN : Ordculo manual (vol.IV ; 1946; 104 pags.). Text
de l'edici6 de Gabriel Julia i Andreu (Barcelona 1941), publicat a cura de Mar-
cella Burger.

c) VOLTAIRE : Dissertations sur le thcdtre (vol. XIV ; 1949; 137 pags.).
Tria per Walter Monch. Text segons l'edicio d'(Fu-,,res completes de Voltaire
de Kehl de 1784. Coinpren prefacis, discursos, Iletres, etc., referents a nou
obres teatrals i la Lettre de M. de Voltaire a l'Acadlniie franyaise, lue dans
cette academie, a la solemnite de la Saint-Louis, le 25 auguste 1776. Al final
c6n verificades les citations classiques que es troben en aquestes dissertations.

Revisats amb Iloable cura i publicats amb elegant nitidesa tipografca,
aqucsts volunlets poden Esser ben utils als estudiants de les nostres disciplines.

R. A i S.

.Biblioteca de antiguos libros hispdnicosi. Serie A. Vols. V-XII. Madrid, Ins-
tituto Nicolas Antonio (CSIC), 1945-1948. - Serie iA. Vols. XIII-XV. Ma-
drid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1948-1949. - Serie B. Vols. I-II.
Madrid, Instituto Nicolas Antonio (CSIC), 1946. - Serie B. Vols. III-V. Ma-
drid, Instituto de Filologfa Hispanica Miguel de Cervantes, 194S-1950.

Aquesta colleccio de reedicions d'antics textos castellans dificils de trobar
ha continuat amb un bell ritme la seva tasca, iniciada l'any 1944. Onze volums
de la serie A, en octau, i tint de la serie B, en quart, ens parlen ben clarainent de
I'activitat del Prof. Joaquin de Entrambasaguas, director de la «Bibliotecal, i
dels seas collaboradors.

El vol. V (que per un error inexplicable -- i no esmenat enlloc - apareix
com a IV) conte el Pensil de principes y varones ilustres de l'escriptor lexica
de comencaments del segle xvii, GABRIEL DE AYROLO CALAR, publicat pel Sr. JUAN
ANTONIO TAMAYO segons l'edici6 Iinica de Sevilla de 1617 (1945 ; xII+164 pags.).

EI Sr. MANUEL CARDENAL IRACHETA publica en el vol. VI (1946; XVI + 142 pa-
gines) el Libro de la erudici6n poetica de l'andalus Luis CARRILO Y SOTOaMAYOR
(1582/1583 a 161o), segons el text impres a Madrid l'any 1611 ; aprofita, tambe,
]'edici6 de 1613, igualment de Madrid, tant per a millorar ]a puntuaci6 com per
a completar, en l'anotaci6 del final del voluin, el continuut de la primera.

El Didlogo en laude de las mujeres, obra que iserveix al seu autor, el rioja
JUAN DE ESPINOSA, per a fer patent la seva cultura classica, es transcrit (vol. VII ;
j946; 356 pags.) per la Srta. ANGELA GONZALEZ SIM6N, la qual segueix el text
- unit - impres a Mil's 1'any 1580.

El Sr. F. CARRERES DE CALATAYUD reprodueix (vol. VIII ; 1947 ; xvi+392 pa-
gines ) ]a versi6 castellana de les obres d'Ausins MARCH feta per 1'escriptor
portugues Jorge de Montem6r, conegut en castella por Montemayor. L'editor
segueix I'edici6 prfnceps de Valencia de i56o i, en dos apendixs, afegeix les
obres no contingudes en aquella i anota les variants de les editions de Saragossa
de 1562 i de Madrid de 1579.

Els vols. IX (1947 ; xiv+416 pags.) i X (1947 ; 496 pays.) estan dedicats a
]es Obras varias del poeta castella FRANCISCO LOPEZ DE ZARATE, que publica el

x46



DE ANTIGUOS LIBROS HISPANICOS.

Sr. Jost SIMON DfAZ. El text adoptat es el de la primera edicio, feta a Madrid

el 16i9 ; ts'hi afegeixen les obres de la segona, d'Alcala de 1651, que manquen

a la primera, i s'anoten les variants.

El vol. XI (que erradament dun a la contraportada i al llom el num. VIII ;

19218 ; 270 pags.q eonte el Ramillete de flores de la retama de fra PEDRO 'ELTRAN,

poeta gongorl, editat per ANGEL GONZALEZ PALENCIA. Aquesta obra, que en

l'Iinica edicio existent porta un tftol molt llarg, no se sap si fou impresa a

Barcelona (floc de l'aprovacio) o a Sevilla ; la seva data no pot esser anterior

a 1630 (any de l'aprovacio).

El vol. XII (tambe aparegut erradament sota el nilm. IX; 1948 ; 374 gags.)

dona una nova edicio, a cura del Sr. ILuIS GONZALEZ SIMMON, de les Auroras de

Diana, de l'escriptor murcia siscentista PEDRO IDE CASTRO Y ANAYA, obrai de gran

popularitat, de la qual, entre 1632 i 1654, se'n feren sis edicions : tres a Madrid,

una a Murcia, una a Malaga i una a Coimbra. L'editor segueix el text de a632.

El Sr. PABLO CABANAS publica l'Orfeo de JUAN DE JAUREGUI, obra provocadora

d'una interessant polemica literaria entre els poetes de les dues tendencies liriques

de l'epoca auria castellana (vol. XIII ; 1948 ; XXII+114 pags.) i 1'Orfeo en lengua

castellana de JUAN PI;REZ DE MONTALBAN (que hom ha identificat amb Lope de

Vega), d'evident to polemic, consegiiencia de 1'anterior (vol. XLV ; 1948;

XXVIII+152 pags.). Del poema de Jauregui n'existeixen quatre edicions del

segle xvii, totes de Madrid ; es interessant de remarcar que en les de 1624 i 1684

(en aquesta, a continuaci6 de la segona part de La Farsalia) 1'obra apareix sota el

veritable nom de 1'autor ; en les de 1681 i 1694, al contrari, es donada entre les

poesies postumes d'Agustin de Salazar y Torres. L'Orfeo en lengua castellana

aparegue a Madrid (1624, 1626, 1638, 1723 ), a Barcelona (1640, 1646, 1730) i a

Coimbra (1656).'

La Minerva Sacra del prevere castella MIGUEL TOLEDANO forma el vol. XV

(1949; XXVIII+348 pags.), publicat a cura d'ANGEL GONZALEZ PALENCIA, a base

de l'edicio Iinica de Madrid de 1'any 1616.
Els vols. I (1946; XXVIII+428 pags.) i II (1946; 506 pags.) de la serie B

ens donen, en ordre cronologic de publicaci6 ,2 les Obras de GABRIEL BOCANGEL

Y UNZUETA, editades pel Sr. RAFAEL BENITEZ CLAROS.
L'ediciO uniea - Valladolid i6o5 - de la Segunda parte del Romancero ge-

neral y flor de diversa poesia de MANUEL DE MADRIGAL, obra de singular impor-

tAncia per al coneixement de la poesia - tan popular com erudita - de 1'epoca,

es reproduida en els vols. III (1948; XII+382 pags.) i IV (1948; 400 pags.) pel

Sr. J. DE ENTRAMBASAGUAS.

El Sr. ANTONIO GALLEGO MORELL publica (vol. V ; 1950 ; Xx+582 gags.) les
Obras del granadi PEDRO Soro DE ROJAS segons 1'ordre cronologic de llur apa-
ricio.3

r. El Sr. Cabanas ha publicat el mateix any un estudi sobre El mito de Orfeo en
la literatura espanola (vegeu-ne una recensi6 mes endavant, pags. 290-291).

2. Son les segiients : Rinuas y prosas (Madrid 1627), Retrato panegfrico (Madrid
1633), La Lira de las Musas (Madrid [1637]), Declamaciones castellanas (Madrid
[164o]-1748), Telnplo cristiano (Madrid 1645), Piedra cdndida (Madrid 1648), La Fiesta
real y votiva de Toros (Madrid 1648), El nuevo Olimpo (Madrid 1649), Relaci6n pane-
girica del novenario (Madrid 1653), El cortesano discreto ([Mexico 1655]-Lima 1732),
El emperador fingido (Madrid 1678).

3. Desengano de amor en rimas (Madrid 1623), Los rayos del Faetdn (Barce-
lona 1639), Paraiso cerrado Para Inuchos, jardines abiertos Para pocos (Granada 1652).
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Tots aquests volums presenten les caracteristiques observades en els que
ja havien sortit anteriorment : descripcio minuciosa de I'edicio o edicions de
cada obra4 i de les divergencies que a vegades presenten els exemplars que ens
han pervingut ; indicacio, quan son pots, dels hoes on aquests exemplars es
conserven ; facsimils de les portades ; apuntacions brevissimes - si n'hi ha -
sobre l'autor i- la seva cbra ; reproducci6 escrupolosa del text a base de l'edici6
I:Inica o be de la mes antiga (anotant, en aquest cas, en apendix, les variants) ;
manca absoluta d'anotaci6 critica ; indexs de primers versos, en els volums
de poesia ; llistes de correccions fetes ; alguna vegada, fe d'errades.

En parlar dels primers quatre volums de la .Biblioteca de antiguos libros
hispanicosD5 vaig tenir ocasio d'exposar la meva opinio sobre aquest metode de
publicacio de textos, i no cal ara insistir -hi. Tot amb tot, hone no pot deixar
de reconeixer que la finalitat de posar novament en circulacio una bona colla
d'obres oblidades o desconegudes ha estat plenament aconseguida.

R. A. i S.

ePublicaciones Cervantinass . Patrocinadas por Juan Sed6 Peris-Mencheta. Pri-
mera serie , 6 vols. ; Segona serie, 6 vols . ; Tercera serie, 1 vol. Barcelona

1941,1945•

El cervantisme s'ha manifestat a Catalunya en forma d'una tradicio de
bibliofilia, 1'exit de la qual es innecessari de ponderar, i en la qual a l'afany
de recerca de tresors i de curiositats bibliografics va unida una cordial simpatia
per ]a figura de Cervantes, que amb els sews elogis ilia fet immortal la cortesia
de la ciutat de Barcelona. A red6s del colleccionisme han florit els estudis
bibliografics. Els noms il-lustres de Leopold Rius, Isidre Bonsoms i Joan Givanel
son la millor prova de la nostra asserci6, i la collecci6 cervantica Bonsoms, actual-
ment a la Biblioteca de Catalunya, el millor monument d'aquest esforc.
Despres de resultats tan brillants, la tradicio no s'ha aflaquit, i avui hem vist
formar-se la gran biblioteca cervantica del Sr. Sedo i Peris-Mencheta, que,
jove encara, pot enorgullir-se d'haver reunit una collecci6 que frueix d'un ben
guanyat prestigi internacional. El Sr. Sedo tampoc no s'ha quedat enrera
en l'estimul dels estudis cervantins, com ho demostren les publicacions cervan-
tines objecte d'aquesta nota, que, sense posar-se a la venda, han estat donades
generosament per Ilur editor a institucions i particulars que poguessin interes-
sar-se per aquestes materies.

Integren aquestes publicacions l'edici6 de curiositats que es relacionen amb
]a figura i l'obra de Cervantes, de materials que illustren l'obra del cervantisme
hispanic, i de textos cervantins. Pertanyen a ]a primera classe la publicacio
dels consells de don Quixot a Sanxo en vint-i-set idiomes i dialectes (1, 1-2 ;
xv1+64 pags. i xII+4o+4o pags.), 1'edici6 d'El agravio satisfecho, de CASTILLO
SOL6RZANO (I, 6; vIII+94 pags.) ; la de l'entremes Las sentencias del Gober-
nador Sancho Panza (II, I ; xx+32 pags.), obra manuserita, composta pels volts

4. Remarquem, de passada, que en el vol. XIV, pag. xix, es citat l'impressor
barceloni Cormellas sota la forma Sebastian de Cormcllas Mercader, entenent la pro-
fessio com un segon cognom.

5. Vegeu ER, I (1947-48), 246-247.
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