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Els volums de la collecci6 mallorquina que hem examinat , publicats anib
una lloable cura no sols tipografica sin6 lingiiistica, seran ben Iitils certament
taut als lectors que hi vulguin cercar un esplai estetic com als investigadors que
desitgin aprofitarlos com a elements d'estudi. En les reedicions de textos del
segle passat 6s on aquesta perfecci6 en 1'ordre filoldgic es fa m6s vistent. En
felicitar el Sr. Francesc de B. Moll, director i editor de .Les Illes d'Or,, hem de
formular els nostres vots m6s fervents perque el bell ritme de publicaci6 repres
aquests darrers temps no hagi de veure's interromput mes i els nous volums
vinguin a arrenglerar-se amb tota regularitat al costat dels ja publicats fins ara.
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GIANFRANCO CONTINI : Un poemetto provenzale di argomento geomantico.
Fribourg en Suisse, Librairie de l'Universit6, 1940- 78 pags. (cCollectanea
Friburgensias, Fasc. 36, N. S. 27.)

El ms. lat. '7420 A de la Bibliotheque Nationale de Paris cont6 dos poemes
provencals sobre geomancia, de la primera meitat del segle XIII. El primer
d'ells, m6s propiament astrolbgico-geomantic, fou compost entre 1295 i 1334 per
un inconegut mestre Guilhem, i deriva d'un. tractat pseudo-ptolomaic titulat
Archanum magni Dci rev_elatum Tholomeo regi Arabuin de reductione geomancie
ad orbem (que Bernat de Gordon havia traduit a Montpeller).

El poema compren una serie de regles per a pronosticar la ]largaria de la
vida, el caracter de I'infant acabat de n6ixer i la sort que ti.ndra, la restituci6
d'un tresor confiat a un altre, les malalties, i altres arguments variats. La doc-
trina astroldgica exposada en I'Archamum i en aquest llibre t6 la particularitat
que determina l'horiscop per mitjans geomantics. La procedencia del manus-
crit, les caracterfstiques lingiifstiques del text i altres circumstancies de caracter
cultural fan creure que I'obra de mestre Guilhem fou escrita al Llenguadoc.

El Prof. Gianfranco Contini, tan acreditat ja per altres treballs filoldgics, ens
d6na una excellent edici6 critica d'aquest poema, que illustra amb notes margi-
nals aclaridores del seu contingut. El text va precedit d'un breu proleg - pre-
cis, informat, complet - on, amb Segura erudic16, examina les caracteristiques
de 1'obra, informa el lector sobre els aspectes essentials del procediment geoman-
tic i analitza detingudament la llengua del text. Completa el llibre un index
dels noms de persona que apareixen en el poema.
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The Didot-Perceval. According to the Manuscripts of Modena and Paris. Edited
by WILLIAM ROACH. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 19141.
xII+348 pags•

El Didot-Perceval, o sigui la narraci6 en prosa de les aventures de Perceval
en busca del Graal, havia estat publicada per Eugene Hucher, segons el text de
Paris que havia format part de la biblioteca d'Ambroise Firmin-Didot, i per la
Srta. Jessie L. Weston, segons el manuscrit de Modena, mes extens i millor que el
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