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possible d'aplicar aquest metode integrament. L'tmnica soluci6 6s, doncs, de
no perdre de vista 1'intima connexi6 entre els sons i els fonemes.

D'acord amb el criteri assenyalat de relaci6 estreta entre fonetica i fono-
logia, en el capitol segon 'horn estudia la sillaba i les distincions fonamentals
que poden establir-se entre els fonemes, d'acord, en general, amb els prin-
cipis que exposa Trubetzkoy en la seva obra fonamental.

La segona part, signada nom6s per Jakobson, porta el titol (Two Aspects
of Language and two Types of Aphasic Disturbances,. Es tracta d'un interes-
santissim estudi de transcendencia medica i psicoldgica.

Malgrat el gran interes del llibre, el titol, tal corn deiem abans, no respon
adequadament al contingut, i les dues parts de que consta no formen, potser,
un conjunt prow unitari. Al final del llibre horn pot trobar una selecci6
bibliografica.

Josep RocA i Poxs

DAMASO ALONSO - Jost M. BLECUA : Antologfa de la poesfa espanola: Poesta
de tipo traditional . [Madrid, Editorial Gredos, 1956.] Lxxxvl + 264 pigs.
(BRH, VI/3).

Jost M . B11scUA : Floresta lirica espanola . [ Madrid], Editorial Gredos, [ x957].
604 pigs . (BRH, VI/9).

L'Editorial Gredos ha afegit des del 1955 una nova seccib a la seva excel-
lent BRH; es l'Antologia hispdnica que pret6n d'oferir al public una selecci6
de tota la literatura espanyola i hispano-americana dels sews origens fins avui.
Un dels primers volums d 'aquesta serie' 6s 1'Antologia de la poesfa espanola:
Poesta de tipo traditional , amb la qual Damaso Alonso i Jos6 Manuel Blecua
- indubtablement els dos millors coneixedors actuals de la poesia espanyola -
inicien una tria general i ampla de tota la poesia espanyola i hispano-americana ;
des de fa molt de temps horn t6 anunciat el segon volum ( Poesta medieval) i,
segons les nostres noticies , Blecua ja t6 preparada una bona antologia del
segle xvi, tan desconegut de la majoria de gent.

La Poesia de tipo traditional s'obre amb un prefaci de Damaso Alonso
(En el p6rtico de una antologia de la Poesta espanola , pigs. zx-xxviii), que
amb el seu acostumat lirisme i subjectivisme parla de les descobertes d'antics
i nous poetes - hargas, poesia de tipus tradicional , G6ngora , Quevedo , .suspi-
rillos germfinicoss del segle xix, etc . - fetes per les generations del nostre
segle. Blecua escriu una documentada introducci6 - una mica confusa en
algun moment -, que 6s una mise au point de tots els problemes referents
a la poesia tradicional ; alguna vegada adopts una actitud una mica massa
•d'escola, , d'adhesi6 a les teories de Men6ndez Pidal , especialment en tractar

1. Entre els altres volums hi ha una serie de pAgines , escollides pels mateixos
antors, de Carmen Laforet , Julio Camba , Camilo Jose Cela, Wenceslao Fernandez
F16rez, Vicente Aleixandre , Ram6n Menendez Pidal, Ram6n Gomez de la Serna,
Pedro Lain Entralgo , Juan Ram6n Jin . 6nez, Juan Antonio de Zunznnegui , i algunes
altres antologies : Jost Luis CANO, Antologfa de la nueva poesfa espanola ; FRANCISCO
GARCfA PAV6N , Antologfa de ct4entistas espanoles contempordnos ; DAMASO ALONSO,
G6ngora y el (Polilemos, 2 vols.

173



1. MASSOT I MUNTANER

del problema dels orfgens arabics o romanics de la lfrica romanica (p3gi-

nes xxxrII-xxxlv). A les pags. LIII-LVI presenta una s@rie de notes sobre la

cansoneta del Cancionero musical de Palacio que eomensa •Aquel pastorcico,

madres, a les quals podriem fer algunes observacions. Cal esmenar el text

de la glossa del Cancionero de la Sablonara (pag. Lv) de la manera segiient

V. To, mi amor no viene ; el manuscrit diu : se fue mi ausente. 11 Vv. 17-18,
Cena, esposa, y colmo I mi amor no viene ; el manuscrit diu : Cena, esposa

y cama I no me le vuelven.2 Per a les versions a to divino d'aquesta cansoneta,

veg. BRUCE W. WARDROPPER, Historia de la poesia lfrica a to divino en la

cristiandad occidental (Madrid 1958), 173 ss. Per a la seva relaci6 amb el teatre,

veg. JORDI RUB16, Literatura catalana , dins la Historia general de las litera-

turas hispdnicas, IV, 579 i 596 (publica i comenta una imitaci6 catalana a

1'entremes d'una comedia del nostre Francesc Fontanella). Per a la contami-

naci6 amb la cansoneta que porten Diego Pisador i el Cancionero de Upsala,

veg. Cantares de diversas sonadas con sus deshechas muy graciosas ansi Para

baylar como Para taper, publicat per MARGIT FRENK ALATORRE dins Cancionero

de galanes y otros rarisimos cancionerillos g6ticos (Valencia 1952), xxxvill

i 57-58. Per a la seva difusib folkldrica actual, veg. NARCISO ALONSO CoRT><s,

Cantares populares de Castilla, RHi, XXXII (1914), 166 (num. 980) ; J. MASSOT

I MUNTANER, Sobre la poesia traditional catalana, RDTrP, XVIII (1962), 431-432
(donem a coneixer dues variants recollides a Mallorca, una en catala i 1'altra

en espanyol). Cal tenir en compte, a mes, que en el Cancionero llamado Sarao

de Amor de Joan de Timoneda, hi ha una cang6 que eomensa Aquel pastorcico ;

veg. AGUIL6, Catdlogo, niim. 569, i JUAN TIMONEDA, Cancioneros llamados

Enredos de Amor, Guisadillo de Amor y el Truhanesco (1573), ed. per ANTONJQ

RODRfGUEZ-MoNINO (Valencia 1951). II Sembla que hom hauria pogut fer rete-

rencia a d'altres casos pot coneguts de persistencia folkldrica ; per exemple,

el num. 250 (•Que no cogere yo -verbena ...3), el trobem al Gancionero mu-

sical popular manchego reeollit per PEDRO ECHEVARRIA BRAVO (Madrid 1951),

nfim. 294 ; el num. 2o8 (.Pensose el villano....) fou identificat ja fa temps per

Menendez Pidal amb una can96 que les nenes diuen en llurs jocs (veg. Catd-

logo del romancero judfo-espanol, num. 74 ; es molt conegut pertot arreu ; en

coneixem alguna versi6 catalana; cf. MASSOT, op. cit., 421).

L'antologia es dividida, una mica arbitrariament - com 1'anterior de DA-

maso Alonso -' en Poemas an6nimos (Pa.-s. 3-121) i De diversos autores

(pags. 125-226) ; tot i que conte la majoria de poemes de 1'esmentada Poesfa

de la Edad Media y poesia de tipo traditional, es molt mes extensa, puix

que aquesta to 291 nfimeros (cal tenir en compte que hi ha textos de I'Edat

mitjana i romansos tradicionals), mentre que la que comentem en to 501, tots

de poesia Ifrica. Al final (pags. 227-243) hi IIa unes escrupoloses notes, la ma-

joria de les quals es limiten a assenyalar la procedencia de les cansonetes.

El text es molt acurat, be que encara s'hi 'hagin esmunyit alguns errors, la

majoria dels quals s6n ja a les obres utilitzades pets antologistes.'

2. Veg. el facsfinil publicat per LUDWIG PFANDL, Clatura y costumbres de los

siglos XVI y XVI12 (Barcelona 1929), entre les pags. 340 i 341.
3. Poesia de la Edad Media y poesta de tipo tradicienai, SelecciOn, pr6logo,

notas y vocabulario de DAMASO ALONS02 (Buenos Aires 1942).

4. Veg. aignns de consignats per MANUEL ALVAR, RFE, XI, (1956), 261-262, i per

MARGIT FRENB ALATORRE, NRFH, XIII (1959), 360-362.
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Un altre dels volums de l'Antologia hispdnica es la Floresta lfrica espa-
nola, preciosa antologia de tota la poesia espanyola, des de les hargas mossarabs
i la Raz6n de amor aragonesa fins als poemes de Miguel Hernandez i Jose
Luis Hidalgo, feta per 1'erudici6 i la sensibilitat de Jose Manuel Blecua. Te la
novetat d'incloure poesia gallega i catalana (Ausias March, Verdaguer, Costa
i Llobera, Alcover, Maragall, Carner, Lopez Pico, Sagarra i Caries Riba).'
Gosem dir que es la millor antologia del seu genere que coneixem, per 1'abun-
dor de peces i per llur qualitat, algunes d'elles procedents de llibres molt rars
o fins i tot de manuscrits. El text 6s acuradissim, i hom d6na entre claudators
les referencies bibliografiques.

Hi ha indexs de primers versos i d'autors i de titols.

Josep MASSOT i MUNTANER

Poema de mio Cid. Le poeme de mon Cid. Vers 1140. Texte critique 6tabli par
Don RAMON MENI%NDEZ PIDAL. Traduction frangaise et preface de EiiGINE
KOHLER. Paris, Librairie C. Klincksieck, 1955. xxxi + 116 + 116 + (3) gags.
(aTemoins de 1'Espagnes. Textes bilingues, I.)

Per a inaugurar la serie de textos bilingues de la collecci6 aTemoins de
1'Espagne»' horn no podia escollir cap obra millor que el poema castella del
segle x11 al qual tants d'estudis i d'edicions han estat ja dedicats.

El Prof. Eugene Kohler, el nou editor, no s'ha proposat de transcriure
un cop mes el manuscrit, ni ens en presenta una edici6 paleografica, ans
reprodueix simplement el text critic de Menendez Pidal, amb totes les seves
conjectures, prescindint fins i tot d'assenyalar els versos o els mots restituits
o afegits. El text original va acompanyat d'una traduccib cenyida, sense pro-
pdsit literari, que sovint, perb, sap recollir els frets estilistics dell versos
castellans.

El text que Kohler dona no es, de tota mancra, exactament igual al de
Menendez Pidal : se n'aparta principalment per la separaci6 dels pronoms
personals afixats - i alguna vegada de Particle- del mot al qual es troben
units en el manuscrit. Aixi llegim, per exemple : comidi6•s (vers 507),'
que•l (5o9), movi6•s (550), no•l (555), t6vo•s-lo (959), etc. (en 1'edici6 Menendez
Pidal : comidi6s, quel, movies, not, t6voslo, etc.). Es de doldre que aquest
destriament d'elements, al qual caldria que s'habituessin els editors de textos
castellans medievals, no hagi estat totalment seguit per Perudit estrasburgues.
Les lectures avienlos (465), tornanse (478), sali6los (437), dovos (492), prendet-
melo (641), not (774), lUs (975), etc., haurien pogut esser, respectivament,
avien-los, tornan-se, sali.6-los, do-vos, prendet-me-lo, no-l, l'es, etc., cosa que

5. Creiem que la poesia catalana medieval mereix mes que uns poemes d'Ansias
March (no Ausias, com escriu Blecua) ; caldria precisar d'on procedeixen els poemes
de Verdaguer ; fora millor que hom poses El pi de Formentor de Costa i Llobera
en catala i no en la traduccib espanyola.

i. Els directors preveuen tambe una serie de documents : estudis literaris, his-
tdrics o filosdfics consagrats al men hispanic pels inillors autors, en traducci:, francesa.

2. Amb el punt caigut, en 1'edici6 Kohler ; hauria estat millor, ceita,nent, de fer
fis del punt volat , com es d'habitud en les publie:acions de textos medievals.
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