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hombre, con su tiempo. Eso es lo que el hombre pretende eternizar sacandolo
fuera del tiempo, labor diffcil y que requiere mucho tiempo, Iasi todo el tiempo
de que el poeta dispone. (pag. 107). No 6s diffcil de trobar la connexi6
d'aquest i d'altres textos resumits o extractats pel Sr. Claveria amb 1a philo-
sophie de la duree bergsoniana. Aquesta relaci6 no es deu a contactes super-
ficials. Machado, en 1910, segui un curs d'Henri Bergson al College de France,
i fa observar el Sr. Claveria que lee idees de Bergson estan a 1'arrel de tots els
problemes metaffsics plantejats pels apdcrifs Abel Martin i Juan de Mairena,
creats per Machado. Aquesta filosofia, en la qual bash la seva poCtica, inte-
ressa sempre Machado, aixf com la fenomenologia de Husserl i 1'existencialisme
de Heidegger que ell creia derivacions de la filosofia bergsoniana. A 1'obra
capital de Heidegger, Sein and Zeit, apareguda en 1927, Machado dedica diver-
ses allusions en els seus escrits i un assaig especial, Miscel,fnea ap6crifa: Notas
sobre Juan de Mairena, publicat en 1938.' aPara penetrar y hacer cordialmente
suya esta filosoffa de HeideggerD, diu Machado, aMairena, por to que tenfa de
bergsoniano, y, sobre todo, de poeta del tiempo -no precisamente del suyo-
estaba muy preparadop (pag. 102). aPara penetrar en el sere, diu Juan de
Mairena, ano hay otro portillo clue la existencia del hombre, el ser en el mundo
y en el tiempo... ; tal es la nota lfrica que llevard a los poetas a la filosofia de
Heidegger como las mariposas a la luza (pag. iii). aLa angustia (Angst)
de Heidegger aparece en el extremo limite de la existencia vulgar, en el gran
uialec6u junto a la mar cortado a pico, con una vision de la totalidad de nuestro
existir y una reflexi6n sobre su termino y acabamiento : la muerte. La angus-
tia es en verdad un sentimiento complicado con la totalidad de ]a existencia
humana y con sit esencial desamparo, frente a lo infinito, impenetrable y opaco•
(pag. III).

En 1938, quan Machado publich aquests comentaris sobre Heidegger, les
estridencies de jean Paul Sartre i els seus deixebles encara no havien fet 1'enre-
nou que ara fan en un public extens d'Europa. >'s, dones, summament interes-
sant que el gran poeta castella es fes eco tan aviat d'una filosofia qne en la seva
anima ressona com un tremolor de 1'emoci6 del viure, filosofia que, qualsevol
que sigui el valor que la posteritat li assigni com a sistema, tindra sempre
l'interes d'haver estat l'expressi6 de l'esperit d'una 6poca a la qual ha tocat
de sentir molt m6s vivament el dolor de la vida que no pas el seu goig, i en
la qual 1'home que no s'ha trobat assistit per una fe, s"ha sentit terriblement
sol, encarat davant de problemes morals i metaffsics superiors a les forces
del Seu esperit.
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Vida y obras de D. Juan Pablo Forner y Segarra, por MARIA JIM)NSZ SALAS.
Madrid, Instituto Nicol As Antonio (CSIC), 1944. 620 pags.+vf1 larIlS.

La Srta. Marta Jimenez Salas estudia en el primer capitol d'aquest llibre
la vida de J. P. Forner, des de la seva infantesa a Merida, sota la influencia
del pare, metge i aficionat investigador d'Arqueologia, passant pels anys
d'estudiant a Salamanca, les primeres dificultats i les sexes activitats varies,
el temps de Fiscal del Crim a Sevilla, ciutat on va contraure inatrimoni i nas-
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quern els seas fills, el retorn a Madrid, on fou nomenat Fiscal del Real y
Supremo Consejo de Castilla, fins a la seva mort, ocorreguda el 1i97.

En Os altres capitols 1'autor examina l'obra de Forner, que ens presents
en els seus variats aspectes de critic, apologista, polemista, pensador i poeta.

Primerament segueix les llargues lluites de Forner amb Iriarte, puntua-
litzant cls diversos incidents escrits a que donaren lloc ; estudia despres El
asno crudito, de Forner, en 1'anima del qual destaca dos trets clarfssims : una
gran capacitat per a la gratitud, unida a una de no menys gran per al rancor.
La Srta. Jimenez Salas considera, amb refercncia a tots aquests debats, que
Iriarte representa la novetat enfront de Forner, el jove estudiant guardador
de les belles i bones tradicions.

L'autor estudia seguidament Forner com a apologista, tot analitzant el
nlctode seguit per aquell escriptor en ]a seva Oraci6n apologetica ; l'oraeio no
es erudita, iii l'estil es declamatori ; l'apologista s'hi declara fill arnoros de la
patria i no li sap greu de fer-ne 1'elogi, contra aquells qui l'ataquen, ni de col-
locar-se enfront de lee idees afrancesades. L'autor remarca quant diferent es
l'opinio de Forner de la del seu paisa Donoso Cortes, i la idea constant que
l'anima : la joventut ha de treballar per amor a la patria. A continuaci6 son
descrites i analitzades minuciosament les nombroses obres a que dons hoc
aquesta Oration apologetica.

En examinar el polemista, l'autor comenca fent una revisio de 1'ambient
d'Espanya en 1783. Alguns esdeveniments havien fet que s'escrivissin moltes
poesies dolentes, contra les quals s'aixecs la veu de Forner. Tambe mogueren
la seva crftica Candido M.a Trigueros, autor de La Riada; la prohibicio de
Ia seva obra La Cautiva pel censor Ayala ; l'aparicio de la Lecci6n Critiea de
Vicente Garcia de la Huerta, on s'atacava Forner, polemica en que tambe inter-
vinguo 1'autor d'una Carta a D. Vicente (probablement de T. Iriarte) ; El Apo-
logista Universal i El Censor, contra els quals es manifests en lea sever Con-
versaciones familiares ; la Carta de Paracuellos de T. Antonio Sanchez ; etc.

El pensador Forner rep la influencia del seu oncle matern Andreu Piquer.

No esta d'acord amb els fildsofs del seu segle i vol la restauracib de la filosofia
humanistica. Es deixeble de Vives, i desconcix Kant. Lopez Prudencio ha

volgut comparar-lo amb Pascal, pero la Srta. Jimenez Salas fa notar les dife-

rencies entre el fildsof frances i Forner. Les idees polftiques de Forner s'incli-
nen vers el despotisme illustrat i clarament en contra de la democracia. El
magistrat, en el seu discurs sobre la tortura, sembla que troba massa dures
les dispositions penals do I'epoca. Forner aconsegueix, segons l'autor, el triomf
amb les seves idees estetiques expressades en les Exequias, on horn pot veure
els dos punts fonamentals de la seva critica : la decadencia do la poesia i de
la Ilengua.

Forner va desitjar esser poeta, pero el moralista, el fildsof i satiric que
vivien en ell no van permetre-li d'esser un bon liric. Els sews temes s6n
l'Amor, la Mort, el Temps i la Natura. L'autor estudia detingudament els
poemes'de Forner i hi descobreix els models classics. En la satira premiada
per 1'Acadernia, Forner elogia G6ngora i Quevedo, i es mostra contrari a Lope
i Calderon.

Per acabar, Lautor ens dona un retrat fisic i moral de Forner, recollint
diversos fragments que el descriuen, i uns apendixs amb moltes dades impor-

tants de la vida de Forner, partides de naixement, arbre gcnealb,--ic, Iluita
legal amb Iriarte, un cataleg de les obres de Forner, fet per el] mateix, el
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de la seva Biblioteca i un inventari dels papers de Forner que posseeix el
Sr. Juan Grinda. Completa aquest extens estudi, enriquit encertadament amb
la reproduccio de molts fragments de les obres analitzades, una Ilarga i deta-
Ilada bibliografia.

Maria BUIRA

AGUSTIN G. DE AME,ZUA : Una coleccion manuscrita y desconocida de colnedias
de Lope de Vega Carpio. Madrid, Centro de Estudios sobre'Lope de Vega,

1945. 144 Pags.

El Sr. A. G. de Amezua descriu una colleccio manuscrita i desconeguda de
comedies, formada per erne grossos volums, que fou posada a la seva disposicio
pel marques de Valdeiglesias, a mans del qual va anar a parar en acabar la guerra
civil. Quatre d'aquests volums contenen comedies de Lope de Vega, amb un
total de trenta-dues obres, i el cinque conte peces d'altres autors dels segles xvii
i xvIII. Els manuscrits s6n de lletra del segle xviii i porten la signatura del
copista, Ignacio de Gdlvez, i la data de 1762, en que, segons scmbla, foren trans-
crits dels originals mateixos de Lope de Vega.

L'autor assenyala 1'estranyesa que fa aquesta colleccio dintre el segle xviii,
tan poe interessat envers el teatre classic castella, i el fet curios que un obscur
i desconegut Ignacio de Galvez portes a terme la tasca ingrata de copiar amb
tota pulcritud aquestes comedies, que procedeixen, segons el Sr. Amezua, de la
biblioteca del due de Sessa, posseldor d'una quantitat enorme d'ohres autografes
del seu protegit, les quals son aprofitades per primera vegada, despres de cent
vint-i-set anys de la mort de Lope, per Galvez, i, despres, per Sanz de Pliegos.
E,1 Sr. Amezua opina que es possible que la labor d'anibdos transcriptors es limi-
tes a les obres que creien no impreses. El servei prestat per G51vez es conside-
rable, car ha permes de coneixer la data, fins ara desconeguda, de diverses come-
dies i, encara, els noms de molts censors que les aprovaren i de comics que les
van representar ; ultra aixo, el nou descobriment permetra de completar textos
dubtosos i incomplets i millorar les edicions modernes.

El merit mes important, pero, de la nova colleccio, es que permetra de formar
una cronologia de les obres de Lope. Ho havien ja intentat, entre altres, els
hispanistes americans Milton A. Buchanan, Griswold Morley i Courtney Bruer-
ton, els quals es basaven en la metrica, partint de la suposicio que tot autor
escriu amb una metrica constant i uniforme durant una mateixa epoca de la
seva vida literaria ; a tal fi calia partir d'unes comedies datades amb certesa
i anar ordenant les altres segons les seves combinacions metriques. Les dates
obtingudes per aquest procediment, que havia estat rebut amb recel, ban estat
confirmades en catorze de les disset comedies fins ara de data desconeguda, i des-
mentides noines en tres. Aquesta proporci6 fa creure, doncs, que el sistema t@
una base, si no cientffica, almenys comprovada i real, utilitzable per a formar la
cronologia d'un dramaturg antic que hagi escrit les seves comedies en vers.

El Sr. Amezua dona seguidament una analisi bibliografica i cronologica de
les trenta-dues comedies. Posa de manifest la utilitat d'aquestes dates per a la
biografia de Lope, sobretot per als anys segfients a les dues condemnes d'exili
pel proces de les satires. Tambe tenen interes per a comprovar la rapidesa amb
que eren escrites les comedies, algunes d'elles datades amb una diferencia d'una
setmana.
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