
L'ORIGEN DE LES LIRIQUES POPULARS
ARAB I ROMANTCAI

Des del segle xviii, Muratori, Joan Andres, G. Barbieri, Esteve Ar-

teaga i molts d'altres erudits han discutit, amb major o menor aportaci6

de dades, la possible influencia de la Jirica Arab en el naixement de la

romanica. Fou, peril, Hammer-Purgstall2 el primer que pogue aportar

algunes proves discutibles, pero proves a la fi, sobre les possibles relacions

inicials entre ambdues poesies. I mentre alguns arabistes, com Dozy,

jutjaven prematur de disc6rrer sobre aquest terra, d'altres, com Schack i

Hartmann, donaven a coneixer llurs idees, les quals fonamentaven en els

escassos elements de judici que existien al segle xix. D'aquesta manera,

Hartmann sotmete els textos poetics Arabs de tipus popular a una exegesi

que, entre altres cases, havia de provar que els versos eren escrits en

mctrica quantitativa, igual que les composicions classiques.

El 1912 Menendez Pelayo, en els sews Estudios de cr{tica literaria,'

referint-se al poeta hebreu Yehudh ha-Levi (m. c. 1161) alludia a uns

versos d'aquest en romans que no pervingue a desxifrar.4 Anys despres, el

meu mestre Millas feia un pas notable en la interpretaci6 de tres ljargas en

muwaslsrahas hebraiques.5

Pero el problema polemic, en el sentit que avui 1'entenem, fou suscitat

per Ribera, el qual en diferents treballs,e publicats a partir de 11915, assents

la tesi que en al-Andalus existia una «lirica romanica, de la qual es deriva

i. Text, posat al dia, d'una comunicaci6 presentada a la Reial• Academia de Bones

Lletres. Corr hom podra veure, no he pretes ni per un moment de fer una anhlisi

exhaustiva del terra ni de la bibliografia. Per a aquestes questions es. imprescindible

la consults de la collecci6 Integra de la revista cAl-Andalusa i les diverses monografies

que, en forma de llibres, han aparegut els filtims anys, especialment EMILIO GARCfA
GOMEz, Las farchas romances de la serie drabe (Madrid 1965).

2. Cf. Journal Asiatiquen, 1839, II, 153-171, i 1849, II.
3. Segona serie (Madrid 1912), Phgs• 393-395.
4. Cf. J. M. MILLAS, Yehudd ha-Levi como poeta y apologista (Madrid-Barcelona

1947), 62.
5. Sobre los md4s antiguos versos en lengua castellana , (Sefarad) (1946), 363-371.
6. Alludl al terra, per primera vegada, en el discurs d'entrada a la Reial Aca-

demia Espanyola. La seva teoria pot veure's desenvolupada en Epica andaluza ro-
manceada , en Disertaciones y Opddsculos, I (Madrid 1928), 93-150.
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2 JOAN VERNET

el sistema uric popular dels Arabs andalusos, la muwassaha». Basant-se en
uin text bastant dificil d'entendre aleshores,' de Ibn Bassam (m. 542/1147),8
en el qual alludia al tema, intenta de demostrar que les estrofes dites
muwassaha i zagal eren andaluses, havien estat inventades per Muqaddani
de Cabra' (m. 912), tot al mes tard a principi del segle x, i des d'al-
Andalus havien irradiat cap a Occident i, especialment, influit damunt la
lirica provencal. Aquesta teoria fou portada fins a les ultimes consequencies
pels seus deixebles i amics, Millds10 Nykl," Garcia Gomez," etc. Ws tard
l'havia d'acceptar, amb escasses atenuacions, el mateix Menendez Pidal.

Cal reconeixer que, en aquest estat dels nostres coneixements sobre
el terra, hom no coneixia, de fet, cap poetna antic que abones directament
les conjectures de Ribera, i que aquest, per tal de provar les seves afirma-
cions, hague de rec6rrer a pures citacions literaries i a l'analisi dels zejels
tardans del cordoves Ibn Quzman (m. 555/116o).14

La situaci6 estacionaria d'aquests estudis fou trencada rapidament a
partir del 1948, data de 1'aparici6 del treball de S. M. Stern, titulat Les vers
finals en espagnol dans les muwassahs hispano-hebraiques," seguit, poc
temps despres, per 1'edici6 de les preceptives literaries consagrades pels
orientals Ibn Sand' al-I<Iulk (m. 608/1211)18 i al-Hilli (rn. 749/1349)" a

7. E. GARCIA G6MEZ (Al-An, 17 (1952), 58) l'ha traduit novament a la hum
de les tiltimes troballes. Segons aquestes, ]a muwassaha es constituida per hemisti-
quis poetics, peril la majoria, en formes metriques (fescurades i poc corrents. La
nlanera de procedir de ' Ubada b. Ma' al-Sama' consistia a prendre una expressi6 en
llengua vulgar o roman. (Observeu que parla d'expressi6, pero no de vers o hemis-
tiqui roman), la qual anomenava amarkaz)) i damunt d'ella construla la muwassaha,

8. Dajira (ed. del Caire, 1361/1942 vol. I, 1 p. ,) biografia de 'Ubada b. Ma'
al-Sama'.

9. Sobre la identitat d'aquest personatge cf. [E. GARCIA G6MEz] : Sobre el nosnbre
y la patria del autor de la muwassaha, Al-An, 2 (1934), 2'15-222, Y `Abd al-1Aziz al-
Ahwani, Al-An, 13 (1948), 2'8-33.

10. Influencia de la poesfa popular hispano-inusutmana en la poesfa ita-ligna,
RAB:11, 41 (1912), 550-564, i 42 (1921), 37-59.

11. La poesfa a ambos lados del Pirineo hacia el ano rloo, Al-An, 1 (1933), 357-
408; Hispano-arabic poetry and its relations with the old Provencal Troubadours
(Baltimore 1946).

12. Vegeu les referencies que en fem en aquestes pagines i els fndexs d'Al-An.
13. Poesfa drabe y poesfa europea, BHi, 40 (1938), 337-423, reimpres en el volum

19o de la 6Colecci6n Austral)).
14. Cf. S. M. STERN, Studies on Ibn Quzman, Al-An, 16 (1951), 379-425. El divan

petit d'aquest autor fou publicat (transcrit anlb caracters Ilatins) per A. R. NYKL
(Madrid 1933).

15. Cf. Al-An, 13 (1948) 300-346.
1[6. Dar-al-tiraz, Edici6 de G. Rix.asi (Damasc 1949). Aquesta preceptiva ha

estat estudiada detingudament per E. GARCIA G6MEz, el qual n'ha traduit la primera
part al castella ; cf. Al-An, 27 (1962), 21-104.

17. Al-'atil al-hali wa-l-murajjas al-gali (edici6 de W. HdNEREACH, Wiesbaden
1956).
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L'ORIGEN DE LES LIRIQUES POPULARS ARAB I ROMANICA 3

l'analisi de la muwaMaha i del zagal, respectivament, els quals permeteren
d'establir, amb una gran seguretat, en que consistien aquelles formes

poetiques ; contribuiren a aclarir la definicio de determinats termes tecnics

i plantejaren una serie de nous problemes.

Segons el que avui sabem, la muwassaha consisteix en un poema

escrit en Arab classic (la qual cosa la diferencia in radice del zagal escrit

en crab vulgar) compost per un nombre d'estrofes que oscilla entre cinc i

set. En 1'estfofa s'han de distingir dues parts : la que constitueixen els

versos amb rimes independents i particulars en cada cas, o sigui els gusn

i la formada pels versos amb rimes comunes a tot el poema, que s'anomenen

qufl. A 1'ftltima estrofa el gusn rep el nom de tanihid, que E. Garcia Gomez

tradueix per paraules de transici6, i el qufl (tambe dit simt, segons Stern)

constitueix la harga (o sigui el markaz de Ibn Bassam). Si abans de les

estrofes hi ha un qufl sol, rep el nom de matla' (preludi ; terme coma a la

metrica classica) i, si no hi es, de la muwassaha se'n din agrac (calba), que

pot traduir-se per acefala.18 Tipograficament s'indiquen en lletra rodona els

gusn, en cursiva el quf l i les #argas en versaletes. Vegeu, com a exemple

de muwassaha la de Ibn Baqi (m. 1145), amb preludi i cinc estrofes.I9

<Md laday tawba l-guhiibi

sabrun mu'inu yapmulz

gayru nahibi. 'ald l-ahrdri,

Fa-sale min gayri hubi.

kay/a stibari

badra l-yiuyisbi.
2

I

Kayfa la

yagdu libasi

tawbu 1-sagam,

wa-tala

zabyu 1-kinasi

sirra 1-garam?

Ma 'ala

mitli min ba'si

an yustaham :

Gayru gay

hubbun yazinu

'Addilfi!

Badrun muniru

jilli. Wa-hal

yufhalu

11-l-badri nuru,

ida kamal?

Fa-' dilu

fi-hi, aw guru!

Mayzi 'adal!

Law ilay

a=rrum yakunu,

kcina llacli bi

yunqalu

18. Bn aquestes definicions seguim gairebe literalment R. Garcia Gomez (cf.
Al-An, 17 (1952), 70-71).

19. Exemple pres d'Al-An, 19 (1954), 49-52.
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4 JOAN VERNET

Ii-man yumdri
`ala habibi.

3

Yd clanin!

Kam da udari

fi-ka 1-siyaq,

wa-tadin

bi-na'yi 1-dari,

15 bi-l-talaq?

Fa-l-yakun
bar'u 1-uwari

min-ka 1-`inaq,

id hulay

ra.fun yalinu

harra l-wayibi :
salsalu,

man li-l-`ugdri

min-hu bi-tibi?

qalbi kawa.
Fa-and

rabbu 1-liwa'i

fi da 1-hawa

fi rulay

yatni-hi linu

mitla l-ga4ibi

yarsalu -

tand 1-izari -

`ala ka,/,ibi.

5

Bi-l-katib

wa-l-gusni 1-ladni,

qul, yd malul :

Hal yunib

y"amila zanni

anni aqul,

wa-l-raqib

yagaru minni,

wa-la vazul? :

4
ADAMAY

Bi-l-muna FILIOLO ALIENO,
yanha baga'i ED EL A MIBI.
badru 1-liwa. KEREDI,O

Ma dana; DE Mf VETARE
bal bi- l-tana'i SU AI_-RAQIBI.a

(Dono el text crab transcrit en alfabet llati, de primer, perque els
romanistes es puguin fixar en 1'estructura del poema, segonament per
la impossibilitat d'imprimir totes les vocals i tots els signes crabs.)

El zagal propiament dit20 presenta una estructura similar a la de la
muwa§§aha, pero els qufl nomes reprodueixen la meitat de les rimes del
preludi ; a mes, no existeix iimitacio quant al nombre d'estrofes, i el paper
de la harga ha estat absorbit pel preludi ; a diferencia de la muwassaha,
en la qual hi ha un element romanic amb entitat propia, en el zagal l'ele-
inent romanic es representat generalment per paraules soltes, barrejades

zo. Prescindim intencionadament del zdjel muwa,^gahd i de la qasida zayaliyya,
les definicions de les quals podeu veure en Particle d'B. GARCiA G6MEz, publicat
en Al-An, 26 (1961), 253-321.
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L'ORIGEN DE LES LIRIQUES POPULARS ARAB I ROMANICA 5

amb les Arabs. Un bon exemple d'aixd ultim es 1'escollit per R. Menendez

Pidal,21 en el qual subratllem en cursives les paraules romaniques.

Yd mutarnani Salbdto

to 'n hazin to 'n bendto

tars al-yawma wagtdto

lam taduq fih geyr lugeyma.

Corn a model d'estructura de zagal bastard de reproduir les dues pri-

meres estrofes d'un de Ibn Rasid : 22

sKullu man ya 'ib hubbi / qnl li es yafidu Da hum lays yaliim naridu...

Kullu man ya'ib hubbi / lays nastami' lit

Wa-nudari man nahwa / wa-nanjadi' lii

'1?rfyh ya2 'alni / turab li-na'lu

Bud2 li-l-gulam Maymun / najda' li-sidu

In ta'ibhu if 'ayni / lays lak fi saddi

Hu tala' li bi-l-qur'a / land wa-sa'di

Samy Hi taz'am atta / malih hu 'indi

Al-qamar ha fi 'ayni / wa-l-nas 'abidu»

Horn pot veure com les rimes reprodueixen el mateix esquema que

al del zagal de l'Arxiprest d'Hita :

•Sennores, dat al escolar

Que vos vien demandarv.

La teoria de Ribera afirmava la influencia d'aquesta poesia arabo-

andalusa en la forma i en el fons de les literatures occidentals. El trans-

curs dels anys ha vingut a invalidar les unes i a confirmar les altres de

les seves idees. Enfront de l'origen Arab de les formes occidentals s'oposa

el llati" i Adhuc 1'hebreu. Aquest {tltim, defensat per Millas," podia esser

considerat com un estudi dels precedents de la poesia popular en tot l'anlbit

de Pantie imperi roma, puix que procura d'enllacar 1'antiga tradicib estrdfica

d'arrel biblica25 desenvolupada per la sinagoga en els piyutim,28 amb les

21. rColecci6n Australis, nfim. igo (ed. 1941), pag• 25. Es tracta d'un fragment

del zagal num. Io de l'edici6 de Nykl.

22. Cf. Al-An, 16 (1951), 413-415.
23. Die TheQrie Riberas fiber Zusammenhhnge zwischen fruhromanischen Stro-

phenformen and andalusisch-arabischen Lyrik des Mittelalters, VKR 3 (1930), 258-278.

24. Cf. La poesla sagrad(t hebraicoespanola (Madrid 1940), 31-33 i 56-70.

25. L'existencia d'un possible estrofisme biblic ha estat discutidissima. Podeu

consultar el treball de D. GONZALO MAESO, iSefaradx 5 (1945), 3-47, i alld que he

escrit, incidentalment, en el prdleg de la meva introducci6 de El CQrdn (ed. Planeta,

Barcelona 1963) pag. Lxxxlx.

26. Oraciolls liturgiques.
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JOAN VERNET

produccions del mateix tipus sorgides en la baixa llatinitat, en el mon crab
i en el mateix domini eristiA-romanic. Aquesta teoria tendia, doncs, a
explicar mes el perque de 1'existencia d'esquemes ritmics semblants en
la baixa llatinitat i en el mon crab dels segles vii-x, que no a discutir les
tesis de Ribera, les quals, en els seus grans trets, admet. Pero mai no va
semblar convincent a E. Garcia G6mez, ni tan solament quan la troballa
de les hargas nomes es realitzava en les nzuwassahas hebraiques. "

Prescindint de 1'anAlisi del que passa en dominis estranys a l'Arab i
profunditzant exclusivament en aquest, podem trobar-hi precedents de la
muwassaha anteriors i mes documentats que els hispanics suposats per
Ribera. En la poesia Arab clAssica existeix un artifici conegut amb el nom
de lasmit que permet de rompre la monotonia de la llarga corrua (100-130)
de versos monorims que constitueixen la gasida, mitjancant la introduccio de
rimes particulars. Si hom els empra, la gasida passa a denominar-se mu-
sammata, simtiyya o samita. La varictat de rimes pot esser obtinguda mit-
jansant la introduccio, en cada vers, de rimes internes, segons 1'esquema
segiient :

a a-----aa

b- b ---b a

c -c----c a

o be adoptant la disposicio
--b -b

-b - b-
-a

----c
--C --c

-a

En aquest 6ltim cas, la gasida transformada en un conjunt d'estrofes,
rep un nom allusiu al nombre de versos de que consta cada grup. En el
nostre cas 1'esquema bbbba, cccca ....., rep el nom de mark 1mniasa (de
hamsa, cinc) ; el procediment, taIIJr-is ; cl poeta, rrauhanImis• ) s evident
que la rima a, comuna a tots els grups, pot assimilar-se al markaz o tornada
de la muwassaha.2" Aquest artifici, molt 6til per a la insercio de glosses,-'
sembla haver estat ja utilitzat per Imru-l-Qays (s. vi), per(5 solament
coneixem amb seguretat versos que 1'utilitzin des de principis del segle ix,

27. Las jaryas mQz rabes y los judfos de al-Andalus, BRAE, 37, n6m. 152 (r957) i66 pags. en l'extret. Contestacio de J. Al. blillas en ASefaradn, r8, n. 1 (1958),
I14-I2I.

28. Cf. Al-An, 6 (1941), 401-407-
29. La utilitzacio d'un tal esquema per a la introducci6 de glosses es dona enla literatura crab als voltants del segle xiii, i en la castellana en el xv.
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L'ORIGEN DE LES LIRIQUES POPULARS ARAB I ROMANICA 7

en el qual Abu Nuwas (m. c. 198; 813) compon la gasida musammata que

comenca
aSulafu danniy

i contta de catorze estrofes30 bbba, coca....., amb un primer vers aaaa que

observa les regles de la qasida classica en rimar, en el primer vers, ambd6s

hemistiquis entre ells. En aquest poema les estrofes 9 i 1o recorden el

tamhid, puix que contenen, adhuc, el verb que introdueix el markaz en

estil directe (tal com ho exigeix una de les regles d'Ibn Sand' al-Mulk).

Les estrofes 11-14 constitueixen una especie de jlarga, en crab classic,

certament massa llarga i no coincident, com en les veritables muwassahas,

amb els versos de rima comuna. Pero, en canvi - cosa rara -, en els

versos d'Abu Nuwas, en gran part homosexuals, aquesta pseudo-#arga es

posada en llavis d'una noia.31

Si tornern a la definici6 d'Ibn Bassam (cf. nota 7), veurem que en el

markaz s'ha de posar una expressi6 en llengua vulgar o romans ( al-lafz

al-'arnmiyy wa -l-'agamiyy), i que el restant ha d'esser compost d'hemisti-

quis (a§

'

tar al-as'ar). Per tant, mes que assenyalar 1'existencia de versos

romanics en la horga, Ibn Bassam apunta a una hibridaci6 lexica. Aixd

explica les reserves que Hilal Nagi32 ha posat ales idees WE Garcia G6mez

presentant un sol cas admissible, als efectes de la discussi6 que aci ens

interessa, d'hibridaci6 arabo-persa, i que es troba, igualment, en Abu

Nuwas. Els altres exemples que posa Ndgi no s6n acceptables per tardans.

(Els poetes perses Hafiz, Sa'di o Galdl al Din Rumi visqueren al segle x111.)

Talment com el genere, sovint cultivat en 1'islam, de les mulammasat o

poesies bilingiies (vegeu per al cas la quarta part del divant de Sa'di) que

perdura fins avui. (Existeixen versos hibrids arabo-anglesos.)

Com hom pot veure, les citacions literaries no han aclarit prou el Hoc

d'origen de la muwassaha, pero el fet que totes elles coincideixin a donar-li

un origen andalus i que els seus mes nombrosos i antics cultivadors fossin

andalusos son indici mes que suficient per a continuar creient, com volia

Ribera, que la hibridaci6 d'una poesia romans preexistent amb una altra

d'arab, importada en forma de gasida o de 'remuwassaha - aixo avui no

interessa gaire -, tingu6 floe a al-Andalus. El zagal, estrofa mes tardana,

te, en canvi, contra el que creia Ribera, un menor interes per a aquesta

giiesti6.33

30. Vegeu la seva edici6 (en transcripci6 llatina) i estudi per H. GARCIA G6MSz

en Al-An, 2r (1956), 406-414.
31. Sobre aquest punt vegeu les observacions de W. H6NERBACH en Oriente ed

Occidente nel Medio Evo (c12 Convegno Volta*, Accademia Nazionale dei I,incei,

Roma 1957), pags. 35x-353.
32. Cf. (Al-Adib) (Beirut) 4, n{rm. 2 (1963), 54-55.

33• Sobre l'origen d ' aquesta forma , R. GARCIA G6MEZ (.Etudes d'Orientalisme...
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S JOAN VERNET

La metrica emprada en aquestes composicions es discutida on els
nosfres dies. La teoria mes corrent, sostinguda inicialment per Hartmann
i despres per Ritter i Honerbach, soste que es quantitativa. E. Garcia
G6mez,34 fonamentant les intuicions de Schack, opina que es sillabica i
observa la llei de Mussafia; veu una confirmacio d'aquestes idees en el fet que
no es coneguin muwa§sahas en els metres classics kamil o wafir, puix que
aquests permeten la ruptura de l'isosillabisme en substituir dues breus per
una Ilarga: aclassiques o no, les muwa§§ahas son sempre isosillabiquesn.35

Aixo no obstant, els partidaris de la metrica quantitativa i especial-
ment Honerbach, sostenen que si existeix pas de quantitativa a sil.labica,
aquest es dona ja en el mateix inon arabofon, sobretot si es tracta de com-
posicions de tipus popular - Stumme assenyala, fa anys, que es donava a
1'Africa Menor - i apunten a mes que moltes d'aquestes composicions
poden escandir-se alhora quantitativament i sillabicament.3® Doncs be :
aquesta evolucio no degue esser de cap manera caracteristica del mon
islamic occidental, com hom pot veure mesurant a l'atzar altres estrofes
diferents de la muwa§'aha i el zagal, conservades per al-Hilli en el seu
Kitab al-` atil,37 tal com son, per exemple, el du bayt i la mawaliyya.38

Un altre dels punts sostinguts per Ribera era el de la influencia tema-
tica d'aquesta poesia arabo-andalusa en l'occidental. En la ment de tots
hi ha els parallels establerts entre certs elements critico-literaris, que figuren
en el Tawq al-lrarnama del cordoves Ibn Hazm i els de determinats
trobadors provencals. Recentment, per 1'abril de 1964, S. M. Stern, tornant
sobre el tema, ha escrit : 3° ((As for the contents of Troubadours poetry,
it is manifestly absurd to pretend that the poets of Southern France could
have direct access to Arabic poetry40 or Arabic thought, so that the essen-

a la memoire de Ikvi-Provencal)), 2 (1962), 517-523) ha donat a coneixer un text de
a1-Tifasi (m. 651/1253), on horn 1'atribueix a Avempace (m. c. 1037). Aixo no obstant,
horn pot preguntar si aquest idea la forma estrdfica i l'acompanyament musical, o
solament aquest 6ltim.

34. Cf. Al-An, 27 (1962), 1-20.
35. Cf. la viva discussio que E. GARCIA GbMEZ fa en els Textos y problentas de

la casida zejelesca (Al-An , 26 (1961 ), 253-321 ) de les mesures quantitatives de Ritter-
Honerbach, publicades en Neue Materialien zum Zacal, II Mudgalis, aOriensn 5
(1952), 276-286.

36. Cf. cConvegno Voltan, pp . 352-354. Algunes de les seves idees m6s recents
les dec a una conversa que sostinguerem el mar; de 1964.

37. Cf. text Arab pags. 173, 132, etc.
38. Du bayt : Estrofa presa del persa ; d'ella derivara mes tard el rubs'i o

quarteta . Mawaliyya , estrofa utilitzada pels esclans pagesos dels voltants de Wasit
abans del segle 1x, per a llnrs atonadillasn de salutaci6 a 1'amo. El kan wa-kan i la
quma tenen un menor interes per al terra.

39. Text del resum de la seva conferencia per a la XII Settimana di Studi de
Spoleto.

40. Suposo que al1udeix a la traduccio feta per E. I V;-PROvaNcAr, (aArabica, 1

8



L'ORIGEN DE LES LIRIQUES POPULARS ARAB I ROMANICA 9

tial features of their poetry cannot be derived from Arabic sources ..

Whereas it seems unlikely that Arabic poetry exercised any influence on

that of Western Europe it is most probable that narrative elements travelled

from the Islamic world to the West already in our period.))

Cal reconeixer que el problema replantejat per S. M. Stern es molt

diffcil de resoldre. Fins ara horn ha procedit mitjancant comparacions entre

dues lfriques en ple desenvolupament, o be mitjancant l'aportacio de textos

literaris com 1'Indiculus luminosis d'Alvar de Cordova sabre 1'arabitza-

ci6 dels cristians cordovesos, o d'Ibn Havyan sobre la presa de Barbastre,

o d'Ibn Darrag sobre les festes celebrades a Saragossa amb motiu de les

noces de Berenguer Ramon amb Sanca de Castella (1oi8),41 que, si be

permeten de veure que 1'((absurd)) de Stern es exagerat, en canvi ni Pre-

cisen quines foren, en realitat, les relacions literaries entre Pun costat i

l'altre dels Pirineus. Doncs be : en qualsevol cas, si s'admetia l'autonomia

originAria de la metrica i el contingut de les poesies provencals, sempre

quedaria en peu un problema : el de saber per que els primers textos que

se'ns conserven son posteriors als de les hargas, quan al sud de Franca la

influencia polftica islAmica mai no pogue coartar ni influir d'una manera

restrictiva sobre la lfrica autoctona; i si admetfem que les harnas i aquesta

eventual poesia provengal tenien un origen coetani, haurfem de reconeixer

que eren d'origen comic. Problerna similar, be que lleugerament diferent,

es plantejaria en el domini siciliA : si les poesies que avui nomes es con-

serven representades per les hargas eren comunes al domini romAnic, t per

que no conservem o no tenim citacions literAries de hargas sicilianes, on

tambe hi hague convivencia arabo-romAnica ?

Hom pot veure que la problemAtica entorn d'aquests generes queda

lluny d'haver estat esgotada, i que les tesis de Ribera han perdut en super-

ffcie alld que han guanyat en profunditat. I si avui sembla entreveure's

la solucio del problema metric ,42 en canvi es mantenen vius el de la possible

preexistencia de la harga romAnica, que molts orientals i occidentals neguen,

i el de la possible influencia conceptual de la poesia Arab sobre 1'europea.

JOAN VERNET
Universitat de Barcelona.

Societat Catalana d'Ustudis Histories.

(1954), 2v8-211) d'uns suposats versos crabs de Guilhem de Peitieu (m. 1126).

Cf. eConvegno VoltaD, pAg. 343.
41. El divan d'aques.t autor, descobert i editat recentment (Damasc 1381/1961),

constitueix un altre argument en pro dels contactes directes islam-cristiandat al

segle x a travel d'Al-Andalus. En podem veure una an. lisi per M. Au MAKKt a

BRABLB, 1964.
42. L'afirmacio de Stern the strophic form aaab used by some Trobadours is

not identical with that of the Arabic zajaln, nom6s pot €sser acceptada amb reserves.
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