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Obre el recull un breu estudi del filoleg Rufino Jose Cuervo , extret de les

seves Apuntaciones criticas ; malgrat que no hi aparegui cap allusio concreta

a Cervantes , el Sr. Caballero l'ha col-locat en primer hoc en reconeixensa del

mestratge d'aquell que Menendez Pelayo qualifica de afil6logo el mas insigne

de la raza espaiiola en el siglo xix.. Els treballs de Sergio Arboleda i Carlos

Martinez Silva , autors del segle passat , ofereixen la novetat , dintre la seva

epoca, d' una concepcio humana de Cervantes en oposicio a la critica ditirambica

aleshores dominant . Un dels critics cervantins mes notables reportats en l'obra

que comentem es, seas dubte , Miguel Antonio Caro, llatinista , politic i erudit

eminent ; hom en publica un estudi en el qual son posades de relleu les qualitats

de la prosa de iCervantes , poetica i ritmica, facilment reductible a versos iambics,

pentametres i trimetres , com intenta de posar en evidencia , mitjansant una

agosarada refosa en prosa rimada del discurs sobre 1'Edat d'Or i l'oracio de la

pastora Marcella ; a mes del ritme epic, l'autor crew trobar tambe en el Quixot

la cadencia musical i festiva propia dels cants populars . De Jose Ignacio Es-

cobar es donat un capitol de la seva obra Apuntes Para un estudio sobre el

sujeto del Quijote , en el qual posa de relleu el recurs literari emprat per

Cervantes de presentar actualitzades una inentalitat propia d'un segle molt

anterior . Anotem, encara : el qui fou president de la Republica de Colombia,

Marco Fidel Suarez, que s'ocupa de la personalitat de Sancho Panza i d'altres

temes filol&gics o estilistics ; Diego Rafael de Guzman , autor d'unes notes

sobre Cervantes i el genere novellesc ; Baldomero Sanin Cano , que tracta de

1'humorisme cervanti , considerant -lo paral-lelament al de Shakespeare, pero

accentuant-ne la bonhomia i Tamable somriure ; les mes recents generacions

literaries , representades per Eduardo Guzman Esponda i Dario Anchury Valen-

zuela ( al primer , ex-consol de Colombia a Barcelona, es deu una evocacio de la

nostra Colleccio Bonsoms, a tomb d'unes disquisicions sabre la vitalitat editorial

del Quixot).
Com ha estat ja indicat , al final es reprodueixen quatre treballs de caracter

literari , dels quals ofereix particular interes el d'Antonio Jose Restrepo , evocant

els temps dificils de la vida de Cervantes i la seva avinentesa , que no arriba

a granar, de traslladar-se a Santa Fe de Bogota.

Si be el conj^unt de treballs que conte el ili;bre Cervantes en Colombia no

aporten idees noves a l'extens camp dels estudis cervantins - uns per haver

estat ja sobrepassada llur informacio , d'altres per Ilur caracter de simple

divagacio literaria -, cal agrair a 1'autor de l'aplec i comentaris el fet d'haver

reunit tots aquests treballs dispersos , i d'haver posat una fita mes en la gran

bibliografia cervantina.
Rosalia GUILLEUMAS

PABLO CABANAS : El mito de Orfeo en la literatura espaiiiola . Madrid, Instituto

Miguel de Cervantes de Filologia Hispanica (CSIC), 1948. 416 pags .+xiv la-

mines. ( aAnejos de Cuadernos de Literatura)), I.)

Aquest llarg estudi del Sr. Cabanas sobre la fortuna d'Orfeu a Espanya,

encapsalat amb una extensa introducci6 i explicacio del mite, esta dividit en

dues parts fonamentals.
La primera d'elles, titulada cAspectos tematicos del mito de Orfeo», exa-
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mina les constants de fidelitat, desgracia i curiositat orfiques - aquesta illtima

com a consequencia de les altres dues - ben clarament dibuixades a la literatura

llatina. Rs a traves les Gedrgiques de Virgili i les Metamorfosiis d'Ovidi que

el mite d'Orfeu ha passat a la literatura espanyola, i no pas per mitja de les

obres de Pindar i de Pausanies. La intervenci6 dels auguris, tema plenament

acceptat, ampliat i poetitzat per la literatura dramkica, no tk, com altres

aspectes del mite (la curiositat, la fidelitat, etc.), prou forsa ni prou popularitat

per a apareixer sol en sonets, elegies, etc., i, en canvi, ha passat al teatre

menor : Baile de Orfeo y Euridice, de Rossi, i La lira de Orfeo, de Montiano y

Luyando. Son complexos els elogis que ban estat adregats. a Orfeu com a

music i com a cantor, i el Sr. Cabanas els subdivideix i detalla en el cinque

capitol d'aquesta primera part. En aquest aspecte els autors espanyols s'in-

flueixen i copien mutuament, amb una serie de troballes i d'encerts, pero origi-

nant tambe forca vegades topics i frases fetes.

La segona part, amb un titol de conjunt - •La popularidad del mito de

Orfeov -, ja gairebe no to relaci6 amb la literatura llatina, com a consegiiencia

de la difusi6 que el mite ha tingut dins la literatura espanyola. Estudia en el

primer capitol les relacions del mite d'Orfeu amb altres temes mitoldgics (aixd

encara derivat ben clarament de la literatura classica), i les confusions amb altres

personatges mitics (Ari6, Amf16...), abundants a la literatura espanyola del

segle xviii, com a consegtiencia de la pobresa mitologica de 1'epoca. El senyor

Cabafias analitza detingudament les versions burlesques del mite, i d6na les

segtients equivalencies de les constants brfiques en la soluci6 burlesca de Que-

vedo : Fidelitat=Niciesa ; Curiositat=Encert ; Desgracia=Sort. Assenyala

com a indubtable 1'extraversi6 de les solucions burlesques a les literatures

europees. L'obra de Quevedo Orfeo por su mujer es adaptada i tradulda al

frances, a l'alemany, a Tangles. I aquesta influencia passa igualment al teatre

menor espanyol. La divinitzacio d'Orfeu no es certament un cas i(1nic a la

mitologia, peril ha esdevingut el mes important per 1'obra de Calder6n de la

Barca, i per la indubtable propensi6 a l'allegoria del mite greco-llati. El Sr. Ca-

banas d6na tambe proves suficients de com el mite d'Orfeu, i en general tota la

mitologia, ha servit corn a recurs panegfric i per a salvar exigencies metriques i

de rima. Aixf analitza, ajustant-les als temes respectius de curiositat, fide-

litat, desgracia..., les obres mes importants que fan referencia a Orfeu : El

m.arido mds firme, de Lope de Vega ; Euridice y Orfeo, de Solis y Rivanedeira ;

La lira de Orfeo, de Montiano y Luyando ; Orfeo, de Jrauregui ; Orfeo en lengua

castellana, a nom de Perez de MontalbAn,' per6 atribuit a Lope de Vega des

de Nicolas Antonio (aquesta atribuci6 la soste tambe el Sr. Cabanas amb algunes

proves literaries, per mes que no pot afirmar-ho rodonament : falten proves

documentals, les decisives).
L'autor, que maneja una bibliografia extensissima - cent trenta-quatre

obres -, publica, en tres apendixs, tres obres inedites relatives a Orfeu : Auto

del divino Orfeo, de Calderon de la Barea ; Orfeo, drama musical, de Gabriel

Ruiz, i Orfeo, fenix de Turia, d'autor desconegut.

Montserrat NuBIOLA i CM.LfS

I. Aquestes dues darreres obres ban estat publicades recentment pel Sr . Cabanas
(cf. ER , II, 247).
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