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de Gomez Manrique (pags. 53-97), hom ha inclds algunes altres peces delsegle xv , el caracter dramatic de la majoria de les quals es molt problematic,i que tenen el denominador coma d'esser de tot menys medievals , amb excepcio
de la darrera (Auto de acusaci6n contra el genero humano, pags . 189-227).

Josep MASSOT i MUNTANER

El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Cuatro textos y su estudio por FRANCISCO
L6YEz ESTRADA. Madrid 1957. 442 pags• (.Publicaciones de la RABM,.)

El Sr. Lopez Estrada, professor a la Universitat de Sevilla, s'ha dedicat
Sens dubte anlb veritable alany i apassionanlent a la tematica literaria que
envolta la historia de 1'Abencerraje, tan necessaria per al coneixement delsegle xvi espanyol ; obra fonamental, tot i la seva brevetat, ha romas com elviu testimoni de 1'esperit de la frontera i inaugura el genere de la narracio
morisca, d'on sorgeix la figura del moro sentimental i cavalleresc, tipus llegen-
dari de tan complexa vida dins la literatura universal. El Prof. Lopez Estrada
estudia a fons 1'origen medieval i la interpretacio d'aquest fenomen en vine
dels nou capitols que formen la primera part, la mos extensa (2S7 pags.), del
volum. 11s una introduccio densa, minuciosa, llargament meditada, atapeida
de documentacio, de trets critics i de suggeriments. Hi revisa especialment
els precedents histories de la consideracio cavalleresca del moro, la presencia
del moro galant dins el Romaccero, 1'epica culta i la novella, aixi cum lesarrels del concepte de generositat amb el vencut, tan viu wins el Rcnaixement,
i l'anecdotari sobre el tracte generos a la frontrra ; entre els exemples literaris
de cunvivencia entre humes de distintes lleis, addueix aci 1'antecedent, finanlent
analitzat, de Ramon Llull dins el Libre del gentil e los tres savis.

Anib 1'exposici6 daquests tenses s'enllaca intimament, sense cap senyal
de ruptura, l'estudi concret de 1'Abencerraje, dels personatges, de les circums-
tancies i del clima que intervener en la narracio : la historia i la imaginacio,
el fons amoros, el sentit senequista, el caracter cristia, in geografia, la inter-pretacio poetica de les situacions, la transcendencia huinana dcl moviment
liric, la gcnesi d'Andalusia. Quant a la tradicio del text, os essencial elprimer capitol d'aquesta primera part, en el qual Lopez Estrada examina escru-
polosament els diversos textos de 1'Abencerraje pel que fa referencia a slurs
miltues relacions, i discuteix el problema del text primitiu. Son quatre, comse sap, les versions d'aquesla historia : la de 1'lnventario d'Antonio de Villegas,la de la Cor6nica que es guarda a la biblioteca del Due de Medlnacelli, la incor-
porada al text de la Diana de Montenlayor i la manuscrita de la Biblioteca
Nacional de Madrid. Per diverses raons, ara obligades, ales electives, el pro-fessor Lopez Estrada escull com a basic el de Villlegas, el mes equilibrat iharmonic, quina que sigui la participacio que Thom li pugui assignar en la
redaccio d'aquella delicada historia de frontera.

La segona part del volum conte el text de les quatre versions. Aquest
recull prestara des d'ara, no cal dir-ho, un bon servei a tots, als simples cu-riosos, als critics i als erudits, els quals tenen aixi agrupats i lucidament
editats uns textos fins ara dispersos en diverses publicacions de consulta dificil.
Gravies a aquesta edicio, 1'estudi de 1'A bencerraje deixa d.'esser una empress

177
is



M. DOLC • P. BOHIGAS

diffcil i , assegurada talment una lectura comoda de les versions de dobra,

1'aventura de la interpretaci6 critica es presenta incitant i transparent. A fi de

poder establir una eficient relaci6 entre els quatre textos, 1'editor ha numerat

amb xifres els periodes separats per punts i els comencos del dialeg. Aquesta

numeraci6 es fixada prenent corn a guia l'ordre que segueix el text de 1'I nven-

tario , al qual queden subordinate els altres tres ; de vegades , per manca de

coincidencia absoluta, les xifres se situen allf on es pot establir , d'una ma-

nera aproximada , una relaci6 amb el text de Villegas.

El volum , presentat amb gran nitidesa , es tanca amb un index d ' autors,

obres, personatges , Hoes i principis de vers de lee composlcions i materies,

continguts dins la introducci6.
Miquel DoLS

P. NOLASC DEL MOLAR : Una poesia religiosa del segle XIII. I : Introduccid

i text. - II1-11' : Anotacions. Olot 1953-1957. 48+84+34 Pags• (•Biblioteea

Olotinas).

Aquest text, publicat pel P. Nolasc, primer a la revista Pyrene, d'Olot,

vol. 11, 1950, gags. 362-67, i despres en tin volumet de la aBiblioteca OlotinaD,

fou donat a coneixer per primcra vegada per Ferran Valls i Taberner 1'any 1912,'

segons copia d'un manuscrit datat el 1378, que aleshores es trobava al mo-

nestir de monger benedictines de Sant Pere, a Sarria. El P. Nolasc tingue la

sort de trobar aquest mateix text en un volum de minutes notarials d'Olot,

entremig de documents de l'any 1276, per la qual cosa no ha dubtat d'assignar

aquesta data a la copia del poema. Pel nostre conlpte hem de dir que aquesta

data nomes pot esser on terminus a quo, car la ma del copista dels versos

es difcrent de la de l'escrivent del manual i, per consegiient, probablement

posterior. Pero a traves del facsfmil, forca clay, que el P. Nolasc ens ha donat

de les tres pagines del volum amb text poetic, horn pot deduir que la data

d'aquesta escriptura pot oscillar entre la dell documents que li fan costat i els

primers anys del segle xiv, car es tracta d'una lletra notarial semblant a la

dels registres de cancelleria de Pere cl Gran, del scu fill Alfons i dels primers

anys de Jaume II, per la qual cosa encara podem fer-la entrar en el segle xIII.

Aquest sol fet ja d6na molt d'interes a aquest poema ; pero el P. Nolase

ha tingut tambe el merit de descobrir que es una catalanitzaci6 d'una obra

provencal, que Stronski inclogue entre les dubtoses de Folquet de Marsella,'

la qual cosa augmenta 1'interes linguistic d'aquest text, car es tracta d'un

exemple molt antic d'obra poetica en catala.

El P. Nolasc publica al vol. I, despres de la introducci6, la versi6 del

poema, segons la copia del manual notarial d'Olot (0) i segons la copia de

Valls i Taberner (P). A la primera part del vol. 11 reprodueix el text pro-

vensal donat per Stronski (S), i comensa una llarga anotaci6 que acaba a la

segona part del tom. No ens entretindrem a discutir ni a rectificar la copia

d'O ni les assercions del P. Nolasc. El fet d'baver-nos estat donats en el primer

I. Manuscrif literarf del monestir de St. Pere (EUC, VI (1912), 347-50).

2. Le trobadour Folquet de Marseille. Edition critique..., par STANISLAW STRONSSI

(Gracovie, Acadfmie des Sciences, 1910). Cf. P.-C., 155.19 = 156.12a.

I;8


