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•Revista de Filologia Hispdnicas. Tomos ff (1939), II (g94o), III (1941), IV (1442),

V (1443), VI (1944), VII (1945), VIII (1946). Buenos Aires, Instituto de Filo-

logia - Nueva York, Instituto de las Espafias.11 xiv + (2) + 416 pigs. ; xii +

426 gags. ; XII + 416 pigs. ; MI + 416 gags. xI1 + 416 pags. ; VIII + 416 p3-

gines ; xiv + 1(2) + 416 pags. ; 2a6 gags.

Clos l'any i946' el perfode d'activitat d'aquesta important revista, resulta

una tasca tan agradable com ingent i complexa la revisi6 de les aportacions

que cont6 a la filologia hispanica i, encara, a la romanica general. Concebuda

des del primer instant amb una orientaci6 semblant a la que bavia presidit

la fundaci6 de la (Revista de Filologia Espanolas, per R. Men6ndez Pidal

el 1914, esdevingu6 tot seguit una de les mks glorioses consegiiPncies cientifi-

ques de la seva gran obra lingiifstico-filolbgica, tant mks que ha figurat a la

direcci6 dels vuit anys de la revista argentina el Prof. LAmado Alonso, format

al redbs de l'escola de l'illustre fil3leg espanyol. Sortosarent, i malgrat la in-

terrupci6 de la revista el 1946, aquesta ha recomencat el seu camf amb la

.Nueva Revista de Filologia Hisphnica, (MPxic, a partir de 1947), el director

i l'orientaci6 de la qual son idkntics als de 1'anterior.3 Malgrat, doncs, que

la RF1H representi sols una etapa d'una obra filol8gica mks gran que 1'engloba,

perquk l'ha precedida i 1'ha seguida, el mateix fet de tenir comeng i fi invita

a un examen global de la seva transcend8ncia dins el camp de la filologia ro-

manica. Dissortadament, la quantitat i l'excellkncia del5 treballs continguts

a la revista que comentem no trobaran corresipondkncia adequada en aquesta

recensib, que no podem allargar excessivament ; procurarem, amb tot, de filiar

i de valorar breument Bur contingut i flur significacib.
i) Dedicat a teoria de la lingiifstica veiem en primer floc el treball

W. D. Whitney y la lingilistica general, del Sr. B$Nv NUTO TaRRACINI (V, 105-

147), documentat estudi on, a travks de les doctrines lingiifstiques de Whitney,

i a partir de la seva obra cabdal sobre el desenrotllament del flenguatge (publi-

cada el 1875), l'autor examina diferents posicions centrals (M. Miller, Sans-

sure, etc.), i considera 1'orientaci6 de Whitney, a qui es deu d'haver centrat

la lingiifstica comparada plantejant-ne un veritable problema general del lien-

guatge, com a fenomen cultural hums. La influPncia de la seva formaci6 posi-

tivista, les seves relacions amb 1'extrem del naturalisme i llur projeccib a les

seves idees sabre la naturalesa i 1'origen del llenguatge hi s6n estudiades de-

tingudament. - El Sr. FRANCiscO ROMERO, Comunicaci6n y situaci6n (V, 244-

a5o), examina els casos en que la intercomunicacib intelligent que ks el llen-

guatge ve modificada i atenuada pel que ell anomena sitisaci6, que cal referir

alsi diferents ambients (familiar, professional, social), on tk floc la comunicaci6.

Aquests ambients permeten de parlar recolzat el parlant en elements t'cits,

que, encara que babituals per a 1'interlocutor, resultarien dificils a oients allu-

nyats de la situacib ; 1'estat mks amipli de la situacib ks la comunitat de tots

els qui parlen la mateixa flengua. - For que el lenguaje en si mismo no puede

ser impresionista, del Sr. AMAnO ALONSO (iI, 379-386), ks una nota originada

I. A partir del vol. III, en angles : Hispanic Institute.

2. Del vol. VIII (1946) no se'n public& mks que un fascicle doble (nrms. 1-2),

corresponent a la meitat del que son els altres volums , i sense els habituals index

i portada.
3. Segons consta explicitament a Is fi del primer fascicle (I, 112).
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circumstancialment per a defensar la posici6 que el titol indica , adoptada ja
anteriorment ( 1936) per Amado Alonso i Raimundo Lida, i combatuda despr6s
(193$)' per H. Hatzfeld , que sost6 que el llenguatge mateix pot dsser impres-
sionista . La posici6 del Prof . Alonso, de tipus no filoldgic, sin6 lingilistic,
tractant el llenguatge com un fenomen de 1'esperit , resulta diMana i convin-
oent, i, lluny de limitar-se a rebatre 1'antag6nica , fonamenta positivament el
capitol corresponent de lingiiistica general . - IA la gramitica general i com-
parada pertany Interrogativo e indefinido , del Sr. LEO SPITZER ( ILI, 1-8), on
1'autor comenta la teoria de Henri Frei , que resol el problema classic de la
prioritat de l'interrogatiu ode 1 ' indefinit a favor del primer , com J . B. Hofmann
i altres , i contra 1 'opini6 de molts comparatistes. El Prof . Spitzer addueix
fets i raons per a corroborar la tesi de Frei (casos d'interrogatiu fet indefinit
en llengfies modernes , la llei de pi rdua d'afectivitat a mesura que es grama-
ticalitzen els antics primitius , etc.).

2) Dues aportacions del Prof . A. ALONSO es refereixen a llengiies pre-
romanes . Una d 'elles - Substratum y superstratum ( III, 209-218) - frega, en-
cara, la part de teoria linggiiistica, per tal com es dirigeix a fixar i aclarir con-
ceptes , si b6 cont6 exemples de metodologia aplicada a .problemes efectius de
pre-roma . En 1'altra - Examen de la teorfa indigenista de Rodolfo Lenz

(I, 3r3-35o) - 6s analitzada punt per punt la que ihavia estat tesi de R. Lenz,
que establf que el •xi16 vulgar 6s espanyol pronunciat amb sons araucans•.
El Prof . Alonso troba per a cadascuna de les particularitats fon6tiques del
castelld de Xile una extensa geografia per tots els dominis de la llengua, no
sols a diferents contrades d'AmPrica , sin6 tamb6 als dialectes peninsulars ; la
qual cosa demostra el desconeixement que tenien , Adhuc els especialistes, de
la dialectologia hispanica . El (Prof . Alonso tracts a ions less vicissituds dels
pr6stecs reciprocs de sons entre castellA i lleno-iies precolombines, i proposa
una norma d'orientaci6 per a ulteriors estudis de susbstrat america.

3) Pertany a la dimensi6 de la fonologia segons el Cercle Linguistic de
Praga La identidad del fonema, del Sr . A. iALoNso (VI, 280.283), on es precisen
idees bi siques de 1'escola de Trubetzkoy , una de les quals 6s el concepte d'iden-
titat del fonema, que no t6 aplicaci6 en foni tica , per la diversitat de sons,
sin6 sols en fonologia. - Desdablamiento de fonemas vocdlicos, del Sr. T. NA-
VARRO TOMAs ( I, 1654;67 ), 6s una nota breu on hom considers la possibilitat
que arribin a ^6sser efectives di'fer6ncies fonoldgiques en el vocalisme castella,
ja que , desapareixent per l'aspiraci6 la consonant final d'un mot , la vocal se-
gueix amb timbre diferent , coin perdi i perdi (z) amb -z muda, que, no obstant,
mantenen matisos articulatoris diferents per a ambdues i i. - El grupo fonico
comvo unidad mel6dica , del mate;, autor ( I, 3-19), projecta el concepte de grup
ionic , classic en Navarro, en el camp foni tic , per a identificar-lo, quant a la
seva durada, amb Ia unitat melbdica , aporci6n minima de discurso con sentido
propio y con forma musical determinadas (pbg. 3 ). L'extensi6 de la unitat
melbdica es compta pel nombre de sftlasbes , i 1'autor insereix estadfstiques dels
cOmputs segons autors diferents , contemporanis (Unamuno, Baroja , Azorin,
Ayala, Mir6), del segle passat (Toreno, Larra, Valera , Gald6s , Men6ndez Pe-
layo), de 1'Ppoca clbssica (Lazarillo , Santa Teresa , Fr. Luis de Leon, Cervan-
tes, Quevedo), i medievals ( General Estoria, Cr6nica General, Conquista de
Ultramar , Conde Lucanor , L6pez de Ayala : Cr6nica de D. Pedro), i eompara,
despr6s, els seus resultats ammb els d'altres llengiies europees . - El Sr. RI-
CHARD L . PREDMORE, Pronunciaci6n de varias consonantes en el espanol de
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Guatemala ( VII, 279 -28o), estudia modalitats articulatbries de x, / i h aspirada
a Guatemala . - Las correspondencias ardbigo-espanolas en los sistemas de sibi-
lantes, del Prof . A. ALONSO (VIII , I2-76), es un estudi que forma part d'un
conjunt de temes sobre pronunciaci6 de 1'espanyol antic a qut- fa temps es de-
dica 1'autor . Sion tan diferents els sistemes fonoldgies semitic i romanic, que
no pot haver-hi entre ells adopci6, sin6 sols adaptaci6 . L'autor estudia minu-
ciosament I'adaptaci6 que feren Arabs i mossarabs de les quatre articulacions
africades del castella antic ( c, z, ch, j) ; per a la eompprovaci6 de resultats horn
es val constantment de testimonis toponimics. Ltllgunes conclusions que es
desprenen d'aquest important estudi semblen modificar 1'opini6 mks corrent fins
ara quant a les articulacions de la llengua medieval ; aixf, Is j antiga devia
Esser africada i no fricativa, j i x (deixant a part que Puna era sonora i l'altra
sorda) devien diferir tambe per llur punt d'articulaci6 ; la ch devia l sser ar-
tieulada inks endavant que la j ; la c i la z queden confirmades corn a africades
(tot i que reprodueixen dues fricatives arabigues,) , etc. Sobre les due$ sibilants
darrerament esmentades, 1'autor s'ocupa de les correspondencies que tenen en
altres llengues romaniques , amb referencia a I'africaci6 tz del catala ; revisa
la teoria tradicional de la pronunciaci6 universal , entre mossarabs , de Is c' lla-
tina corn a africada ch, i conclou que aquesta era representada adios per ch,
adios per c, i tracts de la influencia de 1'aralbisme sobre el mossaralb en aquest
punt, valent-se novament, amb Iota precisid , dels topdnims (Marchena-Marzdn,
Lucena , Luchena, etc.), ja que sembla que el tractament especificament mos-
sarabic era de tendir vers la dental (ts), ni mks ni menys que a la rests de la
Peninsula.

4) Sobre morfologia, hem de recordar Particle del Prof . L. SPITZER, Femi-
nizaci6n del neutro (rumano oasele , italiano le ossa, ant . frances ces brace, es-
panol las visceras ) ( III, 339- 371), on l'autor confereix categoria general a un
problema que prdpiament queda reduit al romanes i a l'italia . Per a aixd ad-
dueix, corn cs habitual en ell, una gran quantitat de materials de totes les
llengdes romaniques , i amli ,pericia i enginy que sorprendrien si no fossin tamb6
ben consubstancials amb ell , arriba a establir els conceptes del ffemeni tportador
de quelcom vivent ' enfront del sieutre Ideshumanitzat i inorganic ', i a projectar
la seva interpretaci6 damunt un camp tal vegada massa apartat de Is prbpia lin-
gUfstica . - Tanllb6 es refereix a morfologia ( i ifonPtica ) el Sr. J . MArroso CAMARA
(fill), Una alternancia portuguesa : •fui-foil ( I, 257-261 ), sabre la diferenciaci6 de
dues formes que havien estat indistintes en portugut s antic, i ho s6n encara
dialectalment.

5) Referits a sintaxi , assenyalarem en primer hoc Sobre el verbo reflexivo
y el problema de los origenes romdnicos, del Prof. B. TERRACINI (VII, 1-22), un
article que glossa una contribuci6 positiva a Is sintaxi histbrica francesa,' de
la qual el Prof. Terracini destaca la coexist8ncia d'orientacions metddiques di-
ferents, i, ja en el terreny sintactic propi, Is situaci6 en el llati vulgar de mo-
ments decisius per a la sintaxi romanica , corn 1 'extensi6 del reflexiu al verb
impersonal tfpic . - Sobre m-$todos : construcciones con verbos de movimiento
en espai of ( I, I05-138) es una altra de les grans aportacions de 1'illustre fildleg
A. ALONSO, on , malgrat que el titol sembla no anunciar-nos sin6 un problema
de metodologia , trobem , cdmodament emmarcades dins el m8tode corresponent

4. ANNA GRANVILLE HATCHER, Reflexive Verbs Latin: Old French, Modern
French (Baltimore 1942).
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a cadascuna d'elles, les tres parts que resolen, gosarfem. dir que definitivament

(almenys quant a l'orientaci6 i el plantejament), el capitol de perifrasis verbals

de la sintaxi espanyola, en la qual representen potser el tret mes caracteristic.

L'autor concreta i selecciona, en primer lloc, que cal entendre per perifrasis

verbals, i quines son generals (o gramaticals) i quines son a opci6 (o estilisti-

ques) ; en segon lloc, procura descriure el contingut de les perifrasis, una per

una, tal com se senten dins la vasta comunitat de la llengua espanyola moderna ;

darrerament, historia, seguint el fil de l'evolucib idiomatica, les perifrasis abans.

inventariades, tot determinant-ne l'antiguitat i la tradici6, interferencies, etc.

Els tres punts de vista requereixen metodes deferents, i a aixb s'aplica l'autor ;

d'aci la ra6 de l'aparicib destacada del mot mPtode a l'encaP9alament general

del seu estudi. - Ello, de PEDRO HENRIQUEZ URSNA (1, 209-•229), es un

article dedicat a estudiar la motivaci6 i les fases de la perdua d'ello, que, despres

de segles sencers d'us normal, comenca de considerar-se arcaic i desapareix del

llenguatge parlat, menys en algunes zones com Espanya i les Antilles. La part

antis extensa de Particle es la classificaci6 dels usos mes diversos d'ello a traves

d'exemples literaris de tota la vida de la llengua. - El Sr. L.. SPITZER, Paralelos

catalanes y portugueses de .ello) (III, 272), completa Particle anterior amib una

breu mencio de casos d'ell i isso en les llengiles veins. - Mencionem dos altres

treballs del Prof. SPITZER : Las expresiones temporales as lo que:, • a la queA,

etc., en Espana y Americd (VII, 394-395), completant un article de C. E. Kany,°

i El sintagma .Valencia la bellav (VII, 259-276), on eomenta i matisa un altre

article, d'Eugen ffercli," que no ha explicat per que, al costat d'un tipus fr. ant.

Babyloine la grand o esp. ant. Valencia la grant, no existeix un altre tipus

parallel fr. ant. *la dame la bele, que el Prof. Spitzer explica per raons psico-

lbgiques, en considerar que el darrer tipus contrariava una posici6 espiritual

del parlant. Amb semblants raons explica la perdua de l'antiga construcci6,

mess en frances modern que en espanyol, on encara tenim Castilla la Vieja. -

Cal esmentar tambe acf dues notes sobre locucions : la primera, de la Sra. MARIA

ROSA LIDA, Estar en (un) bano , estar en un lecho de rosas (II1, 263-270), on

bairn to el sentit de °(plaer', molt dif6s en la literatura antiga ; la segona, del

Sr. L. SPITZER, Salmantino cen steles y vdntiless (VIII, 130-:32), que podria

procedir del llati item, encreuat amb el verb ir.

6) S6n nom(brosos els estadis etimoldgics i lexicografics que figuren a la

RFH. Examinarem primer aquells que tenen un abast general hispanic i fins

i tot romanic, i despres, aquells altres que, tot i posseir a vegades mes pr6pia-

anent categoria romanica que els primers, son orientats preferentment envers

els parlars hispanoamericans. Es autor de molts d'ells el Prof. L. SPITZER :

Rebano (II, 389-390), on, partint del sentit mes antic del mot, Imont6n de

desechos', proposa l'etim VANNERI9 (REW, 9141) ; Mora.lina (111I, 55-56), mot que,

si ha estat forjat per L4 zorin, to un precedent en Nietzsche, que hom indica ;

Hispanoamericano •ingrimov, portugues .ingremes, y frances cgrimoire• (III,

155-159), que posa en relaci6 tots aquests tipus lexics amb nigromancia ; Asir

(III, 159), que proposa d'explicar des del llatf ASSID'RE; *In-ossicare (11II,271-272),

on afegeix als derivats d'aquest Rim el mot anusgarse °atragantarse', °enfa-

5. Temporal conjunction a lo que and its congeners in American Spanish, HR,

XI (1943), 131-142.
6. Gibt es im Vulgarlateinischen oder im Rumdnischen eine «Gelenks -Partikela 1,

ZRPh, LX (1940), 113-190-
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darse' ; Espanol y portuguls adecorar• laprender, recitar de memorial (VI, 176-

a86), i una Adici6n a adecorarD (VI, 283-284), mots que s'havien explicat a traves

de chorus o de car, i en relacib amb els quals l'autor creu que cal independitzar

l'esp. decor" (i afins) del grup de cuer, par coeur, etc., ensems que soste que

hi devia haver una locuci6 adverbial autbctona espanyola de coro, amb un subs-

tantiu postverbal decoro Imateria que debe aprenderse de memorial ; Enaziado,

anaciado (VII, 16o-162), que caldra relacionar amb NATIO ; finalment : cLerdox

'pesado, torpe en el andar' (bestias), Itardo y torpe Para comprender' (VII,

43-44), on hom proposa l'etim LEVITUM en comptes de la base tradicional LLTRIDUS,

que, peril, torn a defensar el Sr. A. ALONso: aLerdo. 'pesado, torpe' (VII, 44-45).

-La Sra. M. R. LIDA refusal en aTurnbal• I retumbante', la relacib d'aquest mot

amb tomba, per a defensar la que to amb tuba 'instrument'. - Al Sr. CLEMENTE

HERNANDO BALMORI, Celtico *apetrros.: galo-latin aperruss ' cuadrupedo'>esp.

aperro. (III, 43-50), proposa aquest origen per al discutit mot castella, i addueix

exemples de PETRONIUS, PETRUNCULI amb significats afins. - Anotem ones

Notas lexicas, del Sr. HAYWARD KENISTON (IV, 67-70), que versen sobre esp.

ant. *aorar °agorar', *auto 'apto', *auteza °apteza', ayes avessadas Imalos

agiieros', esp. muchacho (< *MUCCULUM + -acho). - ELEUTERIO F. TISCORNIA,

Almariarse < marearse + almadiarse (IV, 383-386), estudia 1'encreuament d'a-

gtlests dos mots, romanic l'un i arabic l'altre. - El Sr. A. ALONSO defensa

per a Hispanodrabe achiflata . (VII, '283) 1'etim ar. iafra . - Sota el titol Papa

y batata: Notas adicionales' publiquen VICENTE LLORENS CASTILLO (VI, 387-38g) i

P. HENRfQUEz UREA (VI, 388-394) ones quantes precisions sobre la difusi6 i les

nomenclatures relacionades amb aquests tuberculs, el primer reduint-les al do-

mini catalh, el segon abastant tota la Romania. - Els estudis lexicografics i eti-

moldgics dedicats fonamentalment a hispanoamerica han d'encapcalar-se amb la

serie Indianoromdnica del Prof. JOAN COROMINAS (VI, 1-35, 139-175, 209-254), que

ha vingut a donar una nova orientaci¢ i a suggerir possibilitats fins ara no pen-

sades sobre la lexicografia americana, inaugurant un m&ode que sens dubte

sera continuat amb exit ; es tracta de resseguir detalladament la histdria de

mots especffics del castella d'LAmerica que (havien eetat considerats tradicional-

ment com a indigenismes precolombins i que resulten esser romanismes, rela-

cionables amb altrea dialectes hispanics, especialment occidentals. Cal con-

cloure que el que mes ha pesat en els dialectes hispanoamericans no han estat

pas els vocables indigenes (que existeixen, peril no pas per a arribar a modifi-

car la fesomia de l'idioma), sinb les modificacions especialment semantiques,

acolorides amb gran intensitat, que han sofert mots originariament europeus.

La riquesa del lexic adduit, que presenta afinitats basiques amlb lleonesismes,

i tambe lusismes, es justificada histdricament per l'autor ; interessant , per a la

fixaci6 de relacions dels mots estudiats, mes que l'etimologia nua, les seleccions

de significats i els canvis semantics, que no podem detallar acf, direm solament

que en conjunt hem de veure en aquest treball una de les millors caracteritza-

cions lexiques modernes' del castella d'_kmerica.' - Una explicaci6 del Sr. AN-

GEL J. BATTISTESSA sobre Malevo (I, 378-382), brasilerisme procedent de male-

volu, provoca dues notes : una del Sr. L. SPITZER, amalevo,<amalevas ° engano'

7. Completen el llibre Para la historia de los indigenismos, de PEDRo HENRfQUEZ

UREA (Buenos Aires 1936).
8. Una d'aquestes monografies lexicografiques fou completada despres pel

Sr. L. SPITZER : Arrenquin (VII, 281-282).
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< manu levare (II, 177-179), on hom proposa aquest origen per tal cos malevolu
no ha deixat derivaci6 popular a la Romania ; i una altra del Sr. A. ALoxso,
Arg. y bras . (malevo •<port.. malevas+•malevolo* (II, .179-181), on 1'autor justi-
fica a bastament la seva soluci6 , que d6na ra6 del canvi de terminaci6 i de la trans-
formaci6 semantica . - E. F. TIScoRNIA d6na tres eomentaris .breus : Afrechero
(J, 67), neologisme rural argentf, charquiar (1, ,264-265), on s6n inventariats els
usos d 'aquest terme d'equitaci6, i guasupiciia (II, 50-52), on ks recordat l'i1s,
a l'epoca colonial , d'un mot que avui ks sols esporadic. - El Sr. B. J. Roxco,
en Tapera (I, 67-68), comenta aquest mot , que,apareix al Martin Fierro.

7) Dins el grup de treballs que fan referencia a la dialectologia 1lispanica
cal posar en primer floc els que tracten d'historia de la dialectologia : Los es-
tudios de Jovellanos sobre el dialecto de Asturias , del Prof. ANGEL Dim Rfo
(V, 209-243), inventari minuci6s de 1'aportaci6 de Jovellanos , emmarcat tot dins
el conjunt cultural del segle xviri, i completat per Una nota de Jovellanos sobre
el articulo en mallorquin, del mateix autor (V, 367-368) ; i Do's observaciones
de Sarmiento sobre el seseo , del Prof. ANGEL ROSENBLAT (II, 52-54), on ks re-
cordat que Sarmiento demanava , el 1843, que fossin bandejades les Metres v i z,
per no correspondre a cap so hispano-america . - Sabre fonetica dialectal hem
de consignar Geograffa fonetica: -1 y -r implosivas en espanal , dels Srs . A. ALON-
so i RAIMUNDO LIDA (VII, 313-345), magnffica contribuci6 a la dialectologia fo-
netica, que recull l'alternansa de l i r i casos d'assimilaci6 , perdua i vocalit-
zaci6, a Espanya i a America, tot tenint-ne en compte els aspectes fonetic, fono-
logic i historic, per la qual cosa, tant cos els coneixements aportats, hem de
destacar les metodologies mks apropiades a aconseguir-loc. - De dialectologia
inorfologico-sintactica s'ocupa la Srta . FRIDA WEBER, F6rmulas de tratamiento
en la lengua de Buenos Aires (III, 105-41'39), amb resultats curiosfsaims quant
a l'abast dels canrvis semantics dels mots usats amb aquest fi, on hi ha arcais-
mes, mots privatius de l'Argentina o del Plata, i mots certament comuns, pero
amb particularitats de sentit o d'f1s que els separen de la Testa del domini. -
A dialectologia lexiea va dedicat Los nombres de la lagartija y del lagarto cn
los Pirineos , del Sr. J. COROMINAS (V, 1-20), en relaci6 amb un treball anterior
de W. D. Elcock,° que !es completat acf, on hom trobara bon nombre de suggeri-
ments per al lexic dels dominis veins dels Pirineus . - Finalment, sabre els
parlars judaizants , ultra un estudi lexicografic del Prof. YAKOV MALICIEL, Anti-
guo judeoaragonds c aladmaa , calalmas I excomuni6n ' (VIII, 136-141), segons ell
derivat d'ANATHEMA, hem de consignar acf els treballs del Sr. PAUL BANICHOU,
Romances judeo-espanoles de Marruecos (VI, 36-76,. 105-138, 255-279, 313-3&1) i
Observaciones sobre el judeo-espanol de Marruecos (VII, 2o9-258), collecci6 de
seixanta-vuit textos del Romancers eastella en lea seves variants marroquines,
de mks valor que les orientals . Cada pesa va acompanyada de variants , i d'una
identificaci6 , que la filia dins el conjunt del Romancero , en destaca les particu-
laritats , relacions, etc. Al costat dels titols amb que els ha recollits, l'autor
consigna els titols mks generalment coneguts en la tradici6 literaria espanyola.
Interessa destacar acf les conclusions del -Si . Bknichou sobre una comparaci6
de les tradicions marroquina i peninsular , la decadencia de la primera, aspectes
de ]a tradici6 moderna , comparaci6 de les tradicions marroquina i oriental, cro-
nologia del Romancero marroquf , caracteristiques propies de la tradici6 jueva
i la geografla del romans, l'eliminaci6 d'elements cristians en el Romancero

9. The enigma of the lizard in Aragonese dialect, MLR, XXXV (1940 ), 483-493.
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jueu-espanyol, seguit tot d'una sinopsi de les peces equivalents.. D'algun dels
textos se n'insereix la melodia tradicional. Les Observaciones esmentades s6n
la consegii6ncia lingiifstica dels textos publicats, en forma de comparaci6 de la
llengua d'aquests amb el que hom ja coneixia del jueu-espanyol marroquf ;
s'lhi estudia fonetica, morfologia i sintaxi, amb una recapitulaci6 comparativa
en el sentit indicat.

8) Els estudis toponimics es redueixen al del Prof. CLAuDio SANcHEz AL-
BORNOZ, De Sidonia a Segoyuela (VI, 191-196), sobre la deformaci6 de Sidonia
en iSegoyuela, toponim que fou causa d'un grew error historic, i al del Prof. Giu-
L1ANO BONFANTE, El hombre de Cataluna (VI, 382-386), que interprets a partir
del gentilici Catalauni. El Sr. Bonfante, havent conegut posteriorment un
altre estudi sobre el mateix terra del Prof. Aebischer, publics una Nota adicio-
nal a .El nombre de Cataluna, (VII, 389-392), on revisa la teoria d'Aebischer
i es referma en els seus punts de vista.

9) Passant a recollir el contingut d'estudis d'historia literaria hisp6nica,
i seguint en llur enumeraci6 uni ordre cronologic, cal anotar, en primer lloc, el
treball , Una cr6nica asturiana perduda l', del Sr. C. SANCHEZ ALBORNOZ (VII,
105-146), on hom estudia les possibilitats que la Cr6nica escrita per Alfons III el
Magne de Lle6 i l'anomenada Cr6nica de Albelda derivin d'una altra d'anterior,
llatina, avui perduda, redactada en vida d'Alfons II el Cast, fonamentant 1'autor
gran part dels seus raonaments sobre diversos testimonis d'historiadors arabics, i
dels historiografs posteriors. - El .Setenario, y su relaci6n con las aSiete Parti-
dass, del Sr. KENNETH H. VANDERFORD (II1I, 2133-262), 6s un estudi sobre una obra
del rei Savi que ha restat bon xic desconeguda i mks mal compress ; horn hi es-
tudia la relaci6 de precedent que hi ha entre el Setenario i les Siete Partidas,
de les quals aquell es com un esiborrany. Tractant de les correspondPncies entre
ambd6s textos , s6n cotejats inaterialment els fragments de major afinitat.10 -
Lesl Notas Para la interpretaci6n, influencia , fuentes y texto del (Libro de Buen
Amore, de la Sra. M. R. LIDA (II, Io5-150), s6n un dels diversos estudis que
ban vingut a reformar i accentuar la fesomia de l'Arxiprest d'Hita, el capitol
del qual en la historia literaria posterior deuri gran nombre de suggeriments
a I'aportaci6 de I'autora ; aquesta interprets unitariament les tres facetes (didAc-
tica, narrativa i lfrica) que caracteritzen el text de Juan Ruiz ; estudia despres
minuciosament la influCncia d'aquest text sobre el Rimada de Palacio, enlla-
cant-la amb ]a que exerceix en general sobre els poetes del Cancionero de Baena ;
tracta de la forsa del retrat en 1'Arxiprest, dell seus acudits i fixa algunes fonts
del text ; finalment, I'autora proposa importants esmenes al text , amb una
gran finor de tacte i un profund coneixement dq la filologia medieval. - Els es-
tudis sobre el segle xv s6n de diversa indole. - En La misoginia y el profemi-
nismo en la Titeratura castellana, del Sr. JACOB ORNsTZIN. (III, 219-232), de carAc-
ter general, s'agrupen els testimonis d'aquesta cpoca sobre el tema. Destaca el
gran predomini del profeminisme en comparaci6 dels textos antifeministes, per
a arribar a la conclusi6 de la independencia de la literatura espanyola en re-
laci6 amb la francesa i la italiana quant a la consideraci6 que li mereix la dona.
- Tambe t6 abast general sodbre 1'epoca el treball de la Sra. M. R. LIDA, La hi-
pdrboDe sagrada en la poesia castellana del siglo XV (VIII, 121,130), on la tra-
dici6 dels temes sagrats en la literatura espanyola s'enllaga amb l'aportacib dels

TO. Aquest estudi fs un precedent de 1'edici6 del text : AI.PONso EL, SABio,
Setenario, Edici6n e introduccidn de KENNETH H. VANDERFORD (Buenos Aires 1945).
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cristians conversos , que a vegades s6n els qui mes sovint recorren a la hiperbole
devota (aixi Anton de Montoro, Juan de Mena, etc .). - Entre els articles sobre
aspectes monogr'fics del segle xv, ultra els del Sr . JUAN BAUTISTA AVALLE ARCE
Sobre Juan Alfonso de Baena (VIII, 141- 147), que aporta noves :proves per a
demostrar que Juan Alfonso de Baena no era jueu, i de la Sra . M. R. LIDA
Para la biograffa de Juan de Mena (11I, 150- 154), que documenta l'origen judaic
del poeta quatrecentista , cal esmentar el treball del Sr. STEPHEN GILMAN
El tiempo y el genero literario en la aCelestina• (VII, 47.159), que revisa el
genre literari a que cal atribuir la Celestina , que I'autor corregi de comedia
en tragicomedia, i per a la qual la critica posterior no ha trobat un hoc adient
en les classificacions literaries. Tampoc no hi ha correspondencia , en el text,
entre el temps en que transcorre 1'acci6 i les diferents expressions temporals
do l'obra , etc. - Al segle d'Or de la,literatura castellana es refereix el magnific
article Fray Antonio de Guevara : Edad media y siglo de Oro. espanol, de la
Sra. LIDA (VII, 346-388), estudi cabdal sabre el gran didacte , que un temps fou
1'autor mes llegit de 1'Europa culta, i desprls caigue en un dblit absolut. Ja la
seva vida esti teixida d'alts i baixos , de contradiecions que situen Guevara fora
de l'epoca en que en realitat viu. L'autora valora les seves obres i revisa l'he-
terogenia relacio de lectures que aquestes obres pressuposen i la part impor-
tant d'inventiva enginyosa que en correspon al mateix Guevara ; n ' analitza
1'estil, tan allunyat de nosaltres , i que es un moment d'una corba de virtuo-
sisme retdric que arrenca de precedents llatins hispanics . - A 1'epoca neocl6s-
sica fan referencia les Anotaciones a iLa derrota de less pedantesx , del Sr. Jost
FRANCisco GATTI (VI, 77-82 ), on hom identifica els llibres perversos que, en
servir de projectils durant la defensa del Parnas espanyol, s6n blasmats per
Moratin.

io) Referits a aspectes de poetica , hem d'esmentar , en primer Iloc, tres
treballs de P. HENRJQUEZ URERA : La cuaderna via (VII, 45-47), una nota que
matisa les afirmacions del Prof . Harrison H. Arnold sabre la regularitat d'a-
questa forma metrica ale textos d'Apolonio i d'Alejandro ; Sobre la historia del
alejandrino ,((VIII, i-Ii), estudi d'algunes particularitats de ritme intern en 1'ds
modern (des del segle xviii) d'aquesta forma metrica , especialment per obra de
Zorrilla i Ruben Darfo, i La versificaci6n de Heredia (IV, 171 - 172), on es cons-
tatat l'f s del decasillaib de tres accents, i de metres breus, en 1'obra del poets
cubs . - Cal assenyalar , tambe, dues aportacions de la Srta . DOROTHY CLOTELLE
CLARKE : en la primera , El verso esdrujillico antes del siglo de Oro (IN, 372-374),
recorda 1'fis de versos amb mots proparoxitons, sia a la fi del primer hemis-
tiqui sia a la fi del vers, abans de 1'epoca en que es fa habitual ; en la segona,
El esdrujulo en el hemistiquiio de arte mayor ( V, 263 -275), n'addueix especial-
ment exemples trets de cansoners.

ii) El Romancero castell.1 es objecte d'atenci6 per la Sra . LIDA en El ro-

mance de la miss de amor (III, 24-42), estudi d'aquest romans seguint la meto-

dologia emprada pel Sr . Menendez Pidal en considerar el valor dels textos frag-
mentats oportunament ; conte abundoses referencies a la can96 catalana de

La dama d'Arag6. - El Sr. WILLIAM JAMES ENTWISTLE , Blancanina ( I, 159-164),

revi$a la interpretaci6 d'un dels textos mes exquisits del Romancero. - El

Sr. STLVANUS GRISWOLD MORLEY, Seis romances del Cid... ( I, 172 ), recorda que

hi ba una edici6 anterior a la que hom coneixia d'aquest plec . - Tambe recor-

darem aci la important collecci6 de peces del Romancero del Marroc , a que abans

ens hem referit.
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12) Import 'ancia comprensible tenen els temes cervantins . Tres llargs arti-
cles tracten del Quijote . - La composici6n de .El ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha i del Sr. JOAQUfN ^CASALDuERO ( II, 323-369), es una esplPndida
interpretaci6 de la gran novella, de la seva unitat tem'tica i de la claredat de
propdsit de Cervantes . Per tal de posar de manifest el pla de l'obra , l'autor
ha buscat de mostrar l'articulaci6 i el Joe interior de tots els elements que
constitueixen la novella, rveure-la i sentir-la com una obra d'art . Destacat el
gran de barroquisme de 1'obra, hom n'analitza la forma i el contingnt , el qual
es pot descompondre en tres temes principals : cavalleresc Pun, amor6s el segon,
literari el darrer, presidits per la idea bssica, que 6s el contrast entre les cir-
cumstsncies de 1'home if la seva manera intima d'6sser i de sentir. (,'autor des-
taca el to modern de les actituds fonamentals de Cervantes : el seu catolicisme
no 6s pas el d'una lluita; virtut-vici, sinb antis aviat d'una oposicib entre la fe
del passat i la voluntat del present ; semblantment , ben sovint se'ns mostra
exclusivament posseit pel seu afany creador i preocupat amb la seva creaci6,
com l ' escriptor d'avui se sent turmentat per la dificultat d'esser comprPs. -
El (Sr. AMiRICO CASTRO tracts, en Los pr6logos al .Quijote • (1111, 313-338), de
les circumstsncies personals dels prdlegs cervantins , que s6n productes veritable-
ment necessaris cam a 1'expressi6 d'un estat d'esperit i fins i tot per a limi-
taci6 de camps propis ; compara l 'adopci6 de positions espirituals del Quixot

i d'altres figures literdries, i valora la ironia cervantina . - El falso . Quijotep:

Versi6n barroca del .Quijotes de Cervantes, del Sr. ST. GILMAN (V, 148-157),

es una interpretaci6 de l'obra d'Avellaneda. Aquest no era lliure, sinb que

s',havia de sentir presoner de la gloriosa primera part de Cervantes , de la qual

imita i accentua el detall . El tret fonamental del non Quixot , que explica la

resta de les sever caracteristiques, radica en el fet que ens sigui presentat com

el Caballero Desam.orado. - La resta de les contributions cervantines s6n notes

breus . El §r . IARTURO MARASSO, en Las armas de Marte en el Quijote ( I, 64-65),
defensa Cervantes contra el que Clemencin considerava un error seu d 'erudici6.

- La Sra . M. R. LIDA, en De cuyo nongbre no quiero acordarme ( I, 167-171),

qualifica de f6rmula de la narraci6 popular el .no recordar-se•, que documenta

en Herddot i en altres textos de la literatura universal i fins i tot espanyola. -

El Sr. RICHARD L. PReDMORE, La apoteosis de Don Quijote (1, 262-264), estudia

la fortuna del Quixot en la critica moderns , an'mb Unamuno, Turgueniev i Paul

Hazard . - El Prof . SPITZER parla , eft Thomas Mann y la muertel de Don Quijote

(II, 46-48), sobre la crftica que feu T. Mann de la mort del Quixot, que ell, hauria

preferit veure com la d'un heroi mitic. -El Sr. W. J. ENTWISTLE indica un pa-

rallel grec per a La historia del cautivo ( II, 387-388) ; aliudeix a la cang6 cata-

lana La vida de la galera . - Finalment , la Srta . ENRIQUETA TERZANO, Los aTra-

bajosD del Persiles (VII, 51-57), defenses la significaici6 de 'penalitats ' i rebutja

la de ' peregrinacib, viatge,' ►per al mot trabajo, i ea publica molts exemples del

mateix Cervantes i d'altres autors.

13) Diversos articles. van dedicats al teatre espanyol. - El del Prof. J. CA-

SALDUERO , Fuenteovejuna (V, 21-44), represents una revisib a fons de la inter-

pretaci6 traditional de l'dbra des de Menendez Pelayo ; mes que aquella comu-

nitat d'una poblari6 sencera, hi hem de veure 1'afirmaci6 decidida de la societat

enfront I'afirmaci6 impetuosa de l'instint ; l'acte de rebelli6 del poble nomes

acompanya la trajectdria de la protagonista i la representaci6 total de I'acci6,

.mujer contra lascivia •. - No s'acaben amb aquest els temes sobre Lope de

Vega ; aixf, . Fl paDacia confusos no es de- Lope de Vega, del Sr. RAOL Ma:LIA
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(V, ,51-56), on l'autor oonclou 1'exclusi6, per raons internes (manera d'esser d'un
personatge, l'estil) ; Los jseeces de Castilla, de P. HENRiQUEZ URs&A (VI, 285-
286), on horn, en el dubte d'atribuci6 a Lope o a Moreto, prefereix el primer,
per 1'us de la versificacio en aquesta obra. - La part rues important de les
publicacions sobre teatre espanyol es refereix a l'activitat teatral a America.
Tres treballs fonamentals son : Nuevos datos Para el teatro mexicano en la Pri-
mera mitad del siglo XVII: referencias a dramaturges, comediantes y representa-
ciones dramdticas, del Sr. HARVEY LEROY JOHNSON (IV, 127-151) ; Repertorlo
de Las representaciones teatrales en Lima hasta el siglo XVIII, dels Srs. Gui-
iLERMO LOHMANN VILI.ENA y R. MOGLIA (V, 313-343), i Los teatros en el Buenos
Aires del siglo XVIII, del 8r. Jost TORRE REvEI,o (VII, 23-42). El primer his-
toria les vicissituds i l'ambient de la vida teatral a Mexic durant mig segle ;
el segon es un cathleg complet d'obres representades a Lima, i el tercer tracta
de la construccib de teatres i 1'explotacio corresponent a la 'capital argentina
del mil set-cents. - Hi ha, encara, una serie de notes breus sobre teatre a 1'Ame-
rica espanyola. Quatre son del Sr. R. MOGLIA : Una representaci6n de Cal-
der6n en Buenos Aires en el siglo XVIII (II, 48-50) ; ePrimero es la honra•, en
Buenos Aires (VIII, 147,48) ; Representaci6n escEnica en Potosi en 1663 (V, 166-
567), i Una representaci6n de colegio en la Colonia (VI, 83). - En dues notes
breus, el Sr. Julio CAIUXr-Bois estudia Las primeras representaciones teatrales
mexicanas (I, 376-378), que son del 1538, i El teatro en la Asunci6n a mediados
del siglo XVI (IV, 72-76), impregnat de pessimisme i d'esperit critic. - Com-
pleta la serie d'articles sobre el teatre espanyol i la seva difusio 1'estudi Calder6n
en Rusia, de LUDMILLA BUK TOFF TURK9VICH (I, 139-158), que ve a complemen-
tar les principals bibliografies de Calderon que presenten llacunes quant a
Russia. L'autor hi estudia Calder6n en la literatura i en l'escena russes.

14) Dins el grup d'influencies en els autors, fonts de les obres i relacions
literaries interrommniques, es poden considerar diferents aspectes. Alguns ar-
ticles estudien casos generals de pervivencia d'un terra o d'un autor a tota una
literatura posterior. Quatre articles fonamentals, tots quatre de la Bra. M. R.
LIDA, consideren la literatura espanyola com a receptora. En Transmisi6n y
recreaci6n de temas grecolatinos en la poesla lirica espanola (I, 20.63) estudia
e1s origens de diversos motius frequents en la lirica del segle d'Or, alguns ja
procedents de 1'epoca medieval , on no eren sentits com a reliquies , sing que
vivien amb sentit cabal, creixent i modificant-se segons gustos de cada moment ;
en els poetes veritables, tradici6 literhria vol dir recreacio i reactualitzaci6 dels
temes ; l'autora estudia motius materials (el rossinyol de les Gedrgiques i el
cervol ferit i la font) i temes formals (1'esquema que s'introdueix al comeng de
l'Egloga III, de Garcilaso). En Dido y su defensa en la literature espanola (IV,
209-252, 313-382) i unes Adiciones (V, 45-50) es ressegueix minuciosament el
pas de la creacib de Virgili a trav'6s, de la literature medieval i classica espa-
nyola ; . els tres motius mes fecunds, son la cova, el moment en que Dido veu
allunyar-se les naus d'Eneas i la seva mort amb 1'espasa d'aquest, que l'autora
documenta a bastament ; la segona part del tre'ball 6s una revisib del tema en
la versio historica, la ficcio poetica i la tradicio eclesiastica, el seu valor en el
conjunt,del profeminisme, fins a recollir la defensa de Dido com a tema literari
espanyol, Ampliament documentat i interpretat. El amanecer mitol6gico en la
poesla narrativa espanola (VIII, 77-110) es una bella mostra de la continuitat
que caracteritza el cultiu d'un petit terra poetic (aquest neix en els textos ho-
merics), des de la seva naixenga, com a expressi6 mitica d'un fet natural, fins
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a la seva desaparici6 com a requisit convencional per a un ,genere literari (cal
destacar-ne, mes que la :prdpia perduraci6, la tenacitat amb que el tema triomfa
de tants canvis corresponents a formes culturals noves) ; fa bone de veure exem-
plificada aquesta tenacitat a trav6s de tota la literature espanyola. El darrer
dels treballs de la !Sra., LIDA 6s dedicat a Horacio en la literatura mundial (II,
370-378), comentant la publicaci6 d'un llibre que, amb el mateix titol, comme-
mora el bimillenari horacia,11 i del qual emet un judici forsa sever ; cal notar
les remarques que fa a la conferencia del Prof. Caries Riba sobre Horaci en les
literatures iberiques.'2 - Hi ha dos estudis en que la literature espanyola no
^ s considerada com a receptora, sin6 punt de partensa de la influencia litera-
ria : El primer, del Prof. FRANZ RAUHUT, Influencia de la picaresca espanola
en la literatura alemana (1,237-256), tracta de les traduccions alemanyes de les
novelles picaresques espanyoles, i de la fertilitzaci6 de la novella alemanya
que provoca llur influencia, que es veu especialment en el Simplicissimus, de
Grimmelshausen. El segon estudi, del Prof. HEI.MUT A. HATZFBLD , El predo-
minio del espiritu espailol en la literatura europea del siglo XVII (III, 9-23),
exposa la tesi que el moviment literari europeu que coneixem am!b el nom de
barroc prove de la influencia de l'esperit i de l'estil espanyols a Europa, en
substituci6 del to italic i classic de la literatura del segle xvi. - Altres treballs
estudien casos de fonts concretes d'autors i d'obres. La +Sra. M. R. LIDA 6s
autora de cinc : Notas Para el texto del •Alexandres y Para las fuentes del
•Ferndn Gonzdlezs (VII, 47-51), on proposa una correcci6 al text del primer
i discuteix una font llatina del segon ; Una copla de Jorge Manrique y la tra-
dici6n de Fil6n en la literatura espanola (IV, 152-r71), on, a traves del valor se-
mantic de cativo, proposa unes fonts clissiques l1. les Coplas del primer ; Para
las fuentes de Quevedo (I, 369-375), on n'aporta de elassiques i de Camoes ;
El .Parsondess de Juan Valera y la cHistoria Universals de Nicolao de Da-
masco (IV, 274-281), on valora la segona com a font del primer ; Huella de la
tradici6n grecolatina en el poema de Juan de Castellanos (VIII, III-I2o), on
estudia passatges classics que es noten en l'obra d'aquest poeta america. -
Diverses fixacions de fonts es deuen al Sr. Jost FRANCISCO GATTI : Moratin y
Marivaux (III, 14041.49), on estableix, per a El sf de las ninas, del! primer, la in-
disoutible font de L'6cole des mPres, del segon ; 13 Un sainete de Ram6n de la
Cruz y una comediia de Marivaux (III, 374-378), i La fuente de cInesilla la de
Pintos (V, 368-373), on s6n esmentats Marivaux i M. A. Legrand com a fonts
del saineter ; Una imitaci6n de Goldoni or Juan Ignacio Gonzdlez del Castillo
(V, 158-161), on assenyala precedents d'aquest escriptor de sainets contemporani
de Ram6n de la Cruz. - La confrontaci6 de textos que la Srta. ENRIQUETA
TERZANo i el Sr. J. F. GATTI fan en Mateo Lujdn de Sayavedra y Alejo Vanegas
(V, 251-263) denmstra que la Segunda Parte... del Guzmdn de Alfarache ha begut
en l'Agonfa del trdnsito de la muerte d'L,lejo Vanegas, autor ascetic del se-
gle xvi. - Dues notes del Sr. R. MOGLIA estableixen fonts de Boscdn i de
Zorrilla, respeetivament : Manrique en un soneto de Boscdn (VII, 392-393) i

xi. Orazlo nella letteratura mondiale , a c&nec de diferents especialistes, pu-
blicat a Roma, per l 'Istituto di Studi Romani, l'any 1936.

12. Encara hi ha una brevissima nota de P. HENRfQUEZ UR& A, Horacio en Me-
xico (VI, 286), que afegeix dues dades a treballs anteriors sobre el mateix titol.

13. Aquesta filiaci6, com em comunica el Sr . Aramon i Serra , fou tambf esta-
blerta pel Sr. P. LABORDS, RLR, I1XIX, 127-145 (cf. ER, I, 318).
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Un antecedente de •A buen juez, mejor testigov (III, 271). - Finalment, acla-

reixen aspectes semblants les notes dels Srs. A. ALOnso : Sobre antecedentes

de .La Celestinai (IV, 266-268), F. SANCHEZ Y ESCRIBANO i WILLIAM L. FICHTER :

Una andcdota folkl6rica del iTan largo me lo fi6iss no notada hasta la fecha

(IV, 7o-72), i W. L. FIGHTER : El cardcter traditional de cEl afrancesado• de

Alarc6n (VII, 162-163). - Tres aportacions van dedicades a les relations lite-

raries interromaniques (personals i tematiques). La primera, d'Ez=o LEVI,

La familia espanyo de Marco Lombardo (I, 351-360), estudia el possible entron-

cament familiar espanyol i la probabilitat de les relations amb la cort d'Alfons

el Savi, d'aquesta figura, esmentada a la Divina Cornedia. (La segona, del Sr.

L. SPITzER, Una variante italiana del terra del •Condenado per desconfiado.

(I, 361-368), s'ocupa d'un drama italih del segle xiv, editat per F. De Sanctis,

basat en un tema equivalent al de l'obra de Tirso, que, peril, segons l'autor,

no devia tenir res a veure amb el gaup de llegendes que, d'un conte hindfi, arri-

baren a la gran produccib teatral castellana. - La tercera, del Sr. J. B. AVALLE

ARcz, Mateo Alemdn en Italia I(Vi, 284-285), precisa la cronologia del seu indis-

cutilble viatge a Italia.

15) No sbn gaire abundants els temes circumscrits a escriptors hispano-

americans . Entre ells hi ha I'extensa Biografia de Ferndn Gonzdlez de Eslava,

del &. A. ALoNso (II, 213-321). L'autor revisa les dades que poden contribuir

a aclarir la biografia d'aquest escriptor mexica de la segona meitat del segle xvi,

estudia els processes que sofri, enumera la seva producci6 literaria i publica

uns documents que hi fan refer@ncia. - Anotem tres contributions breus del

Sr. JuLio CAn.L17tBOIS : La primera carta de relaci6n de Herndn Cortis (III,

50-54), d'indubtable existencia, feta el 1919; Dos notas sobre Pedro de Ona

(IV, 269-,274), que tracten de la seva originalitat en l'adopci6 d'una octava, i de

la seva relaci6 amb els Bermfidez : Otro manuscrito de Ruy Diaz de Guzmdn

(IV, 386-387), que d6na compte d'un nou manuscrit existent a Lima. - Final-

ment, el Sr. EMILIO CARILa o, Restituciones a la lirica espanota (Vlld, u48-15c),

nega 1'atribu66 a poetes americans de dues composicions que, en realitat, s6n

de J. Martinez de Cu6llar i J. Polo de Medina, respectivament.

16) Sobre temes estilistics i interpretaci6 de textos, gaireb6 la totalitat

d'articles apareguts pertanyen al Prof. SPITZEi;. En primer lloc, les sever Notas

sintdctico-estilisticas a prop6sito del espanol aqueio (IV, 105-126, 2S3-265). Dividit

en dues parts aquest article, la primera tracts del que narratiu espanyol, que

es troba, generalment reiterat, quan el narrador vol referir les dites d'altri tot

deixant-les en una determinada vaguetat i desentenent-se de la veracitat del que

contenen. Hi ha referencies a d'altres llengiies, entre elles un fragment del

nostre J. Ruyra. La segona part apareix dedicada a la repetici6 distintiva mit-

jan9ant que, del tipus del vers noche que noche nochera, de Garcia Lorca,

proposat con a punt de partensa, i que hom relaciona amib la construcci6 baila

que bailla. - Tres altres contribucions importants del mateix autor versen sobre

temes gongorins. Una d'elles, Una construcci6n favorita de G6ngora (I, 230-

236), sobre 1'fis que el gran culteri fa del verb atributiu, d'una manera essen-

cialment prbpia, encara que en puguem escatir precedents Ilatins. La segona,

El acusativo griego en espanol (II, 35-45), vol relacionar amb 1'acusatiu grec

de 'G6ngora (que DSrmaso Alonso havia qualificat de construcci6 capriciosa, mai

no generalitzada en Ia llengua comuna), tipus de composici6 m6s o menys po-

pulars coin esp. manilargo, cat. bocafluix i d'altres llengaes. La darrera d'a-

questes aportacions, La soledad primera de G6ngora : Notas criticas y expli-
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cativas a la nueva edici6n de Ddmaso Alonso (1I, 151 - 176)," forma una llista
d'unes cinquanta corrections, vers per vers , a diferents matisos d'interpretaci6
que Ddmaso LAlonso afina en la seva segona edici6 de les Soledades , on el Prof.
Spitzer esgota moltes possibilitats . - Esmentem tamb6 acf la nota del Sr.
A. ALONSO .!Dios, que buen vasallo! !Si oviesse byen senorels (VI, 187-191),
on defensa brillantment , contra la llig6 tradicional d'aquest vers, la interpre-
tacib indicada al tftol . Replica, - a favor de la primitiva lectura, el Sr. SPITZER,
en !Dios que buen vassallo si oviesse been senor! (VIII, 132- 135), amb docu-
mentaci6 sobre els corresponents conceptes medievals ; peril A. Alonso reitera
el seu punt de vista (VIII, 135-136), que, altrament, ha estat acceptat pel Sr. Me-
nendez Pidal en la seva recent edici6 del Cantar.15

a7) Breument , i sense analitzar -ne el contingut, perquc ja escapa al nostre
punt de vista, hem de donar compte dell treballs que es refereixen a histdria
general i de la civilitzaci6 hispanica, en relaci6 evident amb la histdria lite-
r5ria ; son, en primer lloc, els estudis del Prof. A. CASTRO sobre Lo hispdnico
y el erasmismo (1I, 1-34; IV, 1-66), aguts i incisius; una nota del Sr. ANTO-
NIO E. SERRANO REDONNET , Prohibici6n de libros en el primer sinodo santiagueno
(V, 162-166), i Particle del Sr. DANIEL. Dam Sobre la milsica traditional es-
panola (V, 344-366). Hi afegim , fora de classificaci6 , un comentari del Prof.
A. ALONSO, Los nuevos programas de lengua y literatura (II, 55-57), sobree una
reforma del batxillerat a 1'tArgentina.

18) Entre les noticies donades a la fi d'alguns fascicles cal recordar les
necrologies d'alguns fildlegs : Ezio Levi d'Ancona (III, 103,104), Eleuterio F.
Tiscornia, 1879-1945 (VII, 331.1-312), Pedro Henriquez Urefia, 1884-1946, amb bi-
bliografia (VIII, 194-210), Rudolph Schevill, 1874,1946 (VIII, 210-212), Mateo
Giulio Bartoli, 1873-1946 (VIII, 212-z14) ; tamb6 6s recordat el centenari de
Rufino Jose Cuervo, 1844-1911 (VI, 416).

19) Completen la revista d'una manera ben fonamental les recensions de
publicacions de filologia romanica i especialment hispi nica ; hom hi veu al
moment la preferencia per l'anAlisi detinguda , tot abandonant la menci6 brew
del sumari del llibre comentat. Aquestes recensions s6n degudes principalment
ales fildlegs A. Alonso, J. B. Avalle Arce, A. J. Battistessa, J. Caillet-Bois,
D. Devoto, V. G. Domblide, J, F. Gatti, P. Henriquez Ureia, M. R. Lida,
R. Lida, R. Moglia, A. Rosenblat , L. Spitzer, B. Terracini, E. Terzano i
F. Weber, entre altres. Assenyalem, per fi, el repertori bibliogrific, seguint
basicament 1'estructura del de la RFE i publicat en combinaci6 amb el de
la RHM. Al volum vuite hom havia reunit 8 004 indicacions bibliografiques.

A.-M. BADIA i MARGARIT

14. Amb una addici6 posterior, Para el verso 402 de la icSoledad ID (II, 389).
15. R. MENENDEZ PIDAI„ Cantar del Mio Cid , III (Madrid 1946), 1211.
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