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Crestomatia del Espaytol medieval per RAM6x MENENDEZ PIDAL, con la colaboracion
del Centro de Estudios Historicos. Acabada y revisada por RAFAEL LAPESA y
MARIA SOLEDAD DE ANDRES. Madrid, [Editorial Gredos]. Universidad de Ma-
drid. Facultad de Filosoffa y Letras. Seminario Menendez Pidal. Vols. I (1965)
i II (1966). viii + 658 pigs.

Aquesta Crestomatia cs el resultat d'un treball comengat els primers temps del
Centro de Estudios Historicos per Ramon Menendez Pidal i els seus col-laboradors i
deixebles. Quan el Centro fou suprimit, despres de la guerra civil espanyola, 1'obra
resta intcrrompuda, i el 1954, en crear-se el Seminari Menendez Pidal a la Universitat
de Madrid, Rafael Lapesa la reprengue, ]a completa, la posy al dia i li dona unitat.
Per a aixo compta amb la collaboracio eficaq de Maria Soledad de Andres.

Els dos volums publicats contenen un conjunt de documents i textos literaris.
datables entre els anys 874 i 1460 aproximadament, distribuits cronologicament en
dotze divisions principals i dos-cents sis n6meros, alguns dels quals contenen mes d'un
text. En els primers numeros, en llati, tot just es rastreja alguna forma romanica;
on altres, com les glosses emilianenses, apareixen formes vulgars de gran arcaisme.
Els textos literaris mes antics del recull son algunes de les divuit hargas, dels segles
xi i xii, quc figuren al numero 6. En cada una de les divisions cronologiqucs hi ha
documents notarials i jurfdics en els principals dialectes espanyols, al costat dels textos
literaris. Entre aquests figuren la cobla espanyola del descort plurilingiie do Riambaut
do Vaqueiras i el fragment anonim que Ramon Vidal de Besalu inseri on el poema
En aquel temps c'om era jais. Aquest fet cs revelador de ]'afany cols editors d'inclourc
en ]a Crestomatia el major nombre possible do tipus do llengua.

L'obra, en la forma quc ha estat eclitada, constitucix una col•leccio remarcablc do
materials. La seva utilitat es indubtable no solament en el seu aspecte didactic, sing
tambe com a obra d'informacio, puix que hi trobem la Ilista de manuscrits de molts
textos, Ilurs edicions i els estudis fonamentals. Sota aquest aspecte, cl volum primer,
quo acaba als primers anys del segle xiv, al comengament del regnat d'Alfons XI de
Castella, ens sembla d'una especial riquesa per la qualitat i la quantitat de les obres
extractadcs, d'un gran interes per a ]a historia de ]a llengua.

Els sistemes de transcripcio que hom ha emprat varien segons les fonts d'on
procedeixen els textos. Molt sovint, tant aqucsts com els aparats de variants, han
estat trets directament dels manuscrits, i aleshores hom ha aplicat els rigorosos mctodes
del Centro de Estudios Historicos, ha assenyalat Ics Iletres suprimides de les abrevia-
tures i ha apurat I'exactitud de la transcripcio amb 1'us de signes de la s i de ]a z
avui en desus. Tambc han estat reproduides edicions critiques amb tot ]lur aparat
de variants, i, on alguns casos , edicions mes simplificades, com on certes obres de Don
Juan Manuel , on que ha estat seguida l'edicio de Jose M. Castro Calvo i Marti de
Riquer, la qual ha respectat l'ortografia dels manuscrits, pero ha regularitzat l'us de
la u i la v i no ha arribat a 1'extrem d'emprar signes caiguts en desus.

Ens podrfem estendre sobre el metode seguit per a I'establiment del text de cada
una de les peces. En linies generals podem establir dos grups: el dell textos establerts
pels autors de la Crestomatia directament damunt dels manuscrits, i els quc rcproduei-
xen altres edicions. Aixo, pero, no ha estat obstacle perque on certs cases els textos
reproduits hagin estat revisats amb els manuscrits a ]a vista, com s'esdeve amb el
Libro de Apolonio (41), editat per C. C. Marden. Del Libro de Alexandre (42) hom
ha reproduit extensos fragments d'acord amb l'edicio Willis i ha donat seneers els
textos dels manuscrits de Paris i de Madrid, encarats , i a peu de plana les estrofes
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interpolades at Victorial de Gutierre Diez de Games. Per al Poema de Fernan Gon-
zalez (43) han seguit l 'edici6 de Menendez Pidal en Reliquias de la poesia epica
espanola, i d'acord amb aquesta edici6 han transcrit , integre, a peu de plana, el ma-
nuscrit de l'Escorial, que servf de base, i els corresponents fragments de la prosifi-
caci6 de la Primera Cr6nica general. Els fragments de Los Siete Infantes de Lara (96)
tambe han estat reproduits segons la reconstrucci6 de Menendez Pidal, a base de la
Cronica general de 1344 i de ]a Tercera Cronica general. En la Disputa del Cuerpo e
del anima (124), de l'any 1382, han seguit 1'edici6 d'Octavio de Toledo, restablint-hi,
pero, els dos signes de s, d'acord amb els manuscrits. Una modificaci6 semblant ha
estat feta amb l'edicio de Lopez Estrada d'un fragment de I'Embajada a Tamorlan,
de Ruiz Gonzalez de Clavijo (137), en 1'aparat de variants del qual trobem algunes
lectures de Lopez Estrada que han estat rebutjades.

Els exemples addults poden donar una idea del caracter de la Crestomatia. Dins

uns certs limits permet d'establir comparacions i formar judicis sobre diversos proce-

diments en 6s en 1'edici6 d'antics textos. La nostra modesta experiencia ens ha de-

mostrat que els estudis filologics damunt textos antics no es poden fer si no s'ha arribat

a la maxima exactitud en les transcriptions i que les editions faciliten molt aquests

estudis quan van precedides de descriptions ben detallades de 1'ortografia de cada

manuscrit, que ens facin coneixer els habits de cada copista . Aixo, naturalment, no

pot fer-ho una crestomatia; pero el que ha fet la de Menendez Pidal i els seus con-

tinuadors ja es molt i per aquest motiu ens sembla que ha d'esser on instrument molt

adient per a habituar els nostres universitaris avancats en 1'anclisi filologica.

L'obra no porta comentaris de cap mena ni glossari . La intenci6 primera havia

estat d'acompanyar-la amb comentaris per tal que equivalgues a on manual d'historia

de l'espanyol. Despres hom desistf d'aquest proposit i es limits a la publicaci6 dels

textos. Tat com es, aquesta obra es un manual practic excellent per a la formaci6 de fi-

lolegs, i, per als ja formats, es una util issima i exceHent guia gracies at nombre de

textos que conte, a 1'extensi6 dels fragments que publica de les obres mes impor-

tants, i a ]a informaci6 bibliografica que porta, especialment ]a de fonts.
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GERMAN COLON: Die ersten romanischen and germanischen Ubersetzungen des Don:

Quijote (I. Teil, 16. Kapitel). Bern, Francke, 1974. 122 pags. (<<Bibliotheca Rn-

manica>>, Series altera, Scripta iomanica selecta, V).

L'autor presenta 1'original del capitol xvi de la primera part del Quixot i les

traduccions siscentistes at frances, italic, angles, alemany i neerlandes (1'autor diu

hollundisch, que caldria esmenar). La presentaci6 tipografica de les sis versions enca-

rades es excellent i de facil consulta.

A 1'apendix publica les traduccions modernes at catalc, portugues i romanes del

mateix capitol. Aci potser hauria estat escaient, ates el titol, de publicar, si mes no,

una versio escandinava; la danesa, per exemple, es prou antiga.

El textos van precedits d'unes breus notes de lectura. L'autor destaca l'envelli-

ment de la llengua: <(Die Veraltung der Sprache. Manchmal gefallt uns eine archai-

sche Wendung in der Cbersetzung, bei der wir aber nicht feststellen k6nnen, ob sic

bereits im 17. Jahrhundert als archaisierend empfunden wurde>> (9). Hi ha acf tota
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