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R. MENENDEZ PIDAL : Cantar de Mio Cid. Texto, gramatica y vocabulario.
Vols. I-III. Madrid, Espasa-Calpe S. A., 1944-1946. XVI + 1232 pags. +
2 inapes + i arbre genealogic. - La Espana del Cid. Cuarta edicion total-
mente revisada y aiiadida. Dibujos de PEDRO MUGURUZA. Vols. I-LI. Madrid,
Espasa-Calpe S. A., 1947. XVI + 1020 pags. + i arbre genealagie + 9 mapes
+ 6 lams. (eObras completes de R. Menendez Pidals, III-VII.)

Forinant part de les edicions del Centro de Estudios Historicos , de Madrid,
I'any 1934 s'iniciava la publicaci6 de les obres completes del Prof. D1en6ndez
Tidal, que havien d'obtenir una cordial acollenca entre els romanistes de tots
cis paisos. N'aparegueren dos volums : el primer constituia una reedici6 foto-
^Irafica, amb extenses addicions, de La leyenda de los infantes de Lara, cl
treball mes antic pu^blicat - el 696, als seas vint-i-cinc ant's - pel qui havia
cl'esdevenir mestre de la filologia cspanyola ; el segon aplegava, rota el tftol
d'Historia y epopeya, cinc treballs diversos,' escrits entre 1903 i 1932 i apareguts
cu Ilocs diferents, pero estretament relacionats amb el volum anterior.

La guerra civil interrompe, coin tantes d'altres nobles empreses, aquesta
colleccio tan bellament comencada. Han hagut de passar deu anys des de
I'aparicio dels primers volums perque ]a seric de les obres de D. Ramon Me-
nendez Pidal pogues esser represa. L'editorial Espana-Calpe, a qui tint deu
la cultura espanyola, s'ha fet carrec de la seva continuacio.

Lis volums ILI-V de in collecci6 contenen la segona edicio, posada al dia,
del treball que indubtablement ha fet guanyar una fama mes ampla al professor
madrileny : el Cantar de Mio Cid, obra esgotada feia molts anys. Els vo-
lums VI i VII, cixits darrerament , ofereixen un nou tiratge de La E_spo is
del Cid, complement historic indispensable d'aquella obra.

Cal Boar sense reserves el criteri que el Sr. Menendez Pidal ha seguit en
]a reedieio del Cantor. Temeros de les errades que una nova composicio tipo-
g,rafica hauria gpogut ^comportar, ha adoptat el sistema de reproducci6 fotogra-
tica, previa la correccio de les faltes que havien estat notades en la primera
edicio. Aixo ha permes de donar un text exacte, fidelfssim.

1,'edici6 del Cantar esta formada , com es sabut , per quatre parts. La pri-
mera es compon d'una exacta i detallada ciescripcio del nanuscrit unic del poeula,
de ]a seva filiacio i dels recursos - ]oealitzaeio del cantor, nletrica , assonants,
relaci6 anrb les croniques - que es poden aplicar per a la seva esmena. La se-
(Iona part forma un estudi gramatical del poema, realitzat amb el metode precis
i exhaustiu que el Prof. Menendez Pidal manifests posseir ja en els sews primers
treball:,. La tercera aplega el vocabulari del cantar, i constitueix una obra
de consulta indispensable a tothom qui es dedica a literature castellana medieval
o a filologia o lingriiistica romanica. La darrera part conte el text del poema
en una doble edicio : Puna, paleogrsfica, interessant per als qui volen coneixer
amb detail les caracterfstiques gr&fiques del manuscrit ; 1'altra, crftica, que,
per ]a severa revisi6 a que ha estat sotmesa abans del nou tiratge, podem ja
considerar, sense cap mena de dubte, com a definitiva.

En l'advertencia que precedeix aquesta nova edicio, el Sr. Menendez Pidal

i. Son els seguents : Realismo de la epopeya espanola : Leycnda de la condesa
traidora. - El (Rolnanz del Infant Garcia)) y Sancho de Navarra antiemperador. -
La leyenda del abad Don Juan de lontemayor. - Adefonsus imperator toletanus,
niagnificus trinm.phator. - : Galiene la Belles y los palacios de Galiana en Toledo.
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recorda els estudis essencials apareguts des dels anys 1908- 19io, en que la seva

obra veie la hum : les traduccions d'Adain, Bertoni , etc. ; els assaigs de com-

paracio amb i cs croniques fets per Coester, Cejador, Zingarelli ; els treballs

sobre la metrica , deguts a Lang , Gamillseheg , Hills, Grossmann , Leonard,

Morley i altres . Per tal d'examinar - i acceptar - les o rebutjar -les - les teorics

i les opinions erneses en aquestes publicacions i en algunes de propies , al final

del tercer volum son aplegades una serie d'addicions i esmenes : les mes impor-

tants es rofereixen a 1'arcaisme del cantar - 1'autor hi insisteix amb diversos

arguments , als quals poden afegir-se els de caracter numismatic adduits pel

Sr. F. Mateu i Llopis en un article recent' -, a la metrica , i sobretot al pro-

blema plantejat per la -e anomenada paragogica , que en general cal acceptar

corn a etimologica.
Amb La Espana del Cid, publicada per primer cop l'any 1929 , el Sr. Me-

nendez Pidal es proposa de dollar an quadro de la Peninsula hispanica en cl

segle x(, i, principalment , de depurar i revifar el record del Cid. En la present

- quarta -- edicio, han estat incorporades les millores que 1'autor havia anat

introduint per a les traduccions anglesa (1934,i i alemauya ( 1936 ) i per a les clues

editions reduides de Buenos Aires (1939 i 1943), han estat aprofitats noun docu-

ments i s ' han tingut en compte els comentaris - mes nombrosos sobre aquesta

que sobre cap altra obra - que la seva aparicio promognC . En les additions

Cs feta refcrencia a un article del Prof . J. Camon Aznar , El Cid, personaje mo-

z4ra,be, REI ', XVII ( 1947 ), 109-141, que motiva una replica titulada La politica

v la reconquista en el siglo XI (Examen de los ultimos escritos referentes at

Cid), publicada a la mateixa revista, XIX (1947), 1-35, i Cs aprofitat un capitol

sobre ] a presa de Valencia pel Cid segons les fonts musuimanes i l'original

crab de la Crdnica General de Espana, del llibre encara inedit Islam- d'Occident:

Etudes d ' histoire medievale del Prof. E . Levi-Provencal.

E;s admirable la persistencia amb que el Prof. Menendez Pidal ha dedicat

el,, sous afanys d'estudios a la millor concixensa i a 1'enaltiment dc l'heroi

castella. Des de 1'any 1895, en que l' academia Espanola guardona una primera

versio del seu treball , fins a la recent edicio, amb les corrections i add,'lcions

esmentades i amb l'amplc comentari historic en continua renovacio , el nom del

Cid es constantment present en la ibibliografia del Mestre.3

Confiem que l'aparicio de les obres completes del Sr. Menendez Pidal podra

continuar amb el ritme amb que ha estat represa llur publicacio , i que erMtre

clles s'arrenglerara aviat aquella historia de 1'epopeia castellana que fa taut

temps que esperenr i quc ara ens ha estat novament anunciada.

R. A. i S.

2. La moneda en cl aPoema del Cidu (Un ensayo dc interpretation monisntdtica

del aCantar de Mio Cid)), BRABLB, XX (1947), 43-56.
3. Vegeu Bibliografia hispdnica : Ramon Menendez Pidal, Segunda edition aumen-

tada y puesta al dfa por HoMERO SERIS y GERMAN ARTETA (New York 1938), passim .

i la meva recensio, amb addicions, ZRPh, LXII (1942), 139-142.
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