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Studies, la qual cosa situa els estudis de la nostra llengua i la nostra cultura amb 
personalitat prsbpia al costat dels de les altres dues cultures rominiques peninsulars. 

IJ'obra de Peers com a catalanbfil tC un valor estimble i el seu nom perdurar$ en 
un llolc destacat entre els erudits estrangers que han estudiat la nostra ooltura. Tan- 
mateix, en analitzar la seva figura, all16 que mes ens atrau és la seva sincera amistat. 
La nostra erudició trobarl a faltar un col.ldboradar i1,lustre. Els catalans que l'hem 
conegut, QG ,personalment, blb a travCs la seva obra, sentim, cimant la mort #E. Allison 
Peers, I'esgarrifan~a, el dol autentic per la phdua d'un authti'c amic. - J. CARBONELL. 

Estudis sobre Joan  de Rocatallada.-La senyora Jeanne Bignami-Odier acaba de 
publicar un llibre, I dividit en tres parts, que s'ocupa de la biagrafia, les obres i la 
bibliograh [de Joan de Romtallada. L a  part mCs extensa és la segona, ,que oompritn més 
dels dos t e r ~ o s  de i'estzudi, i consisteix en una milisi dels escrits d'aquest visionari: 
el comentari a I'Oracle de Ciril Ldber secretorum menihum, d urnentari a la profecia 
Veh mndo  in centum arnnis, el Liber Ostemor, el Vade mecwm in tribulatione, les 
lletres, etc. Cada una d'a~uestes anllisis va acompanyada d'una relscib de les fonts 
esmentades per Rocatall~da, amb llur identificació i indicació dels exemplars manuscrits 
o impresos que se'n meixen .  En les conclusians, Bigtnami-Oldier s'omqpa 'de la inflv~hcia 
de Joan de Rocatallada a Catalunya, especialment sobre Francesc Eiximmis. En la 
bibliografia esmenta obres recents d'autors catalans, relacionades amlbl el seu temq, com 
les de J. Carreras i Artau i el P. IVI. Batllori mbre Arnau de Vilanova, les de l'autor 
d'aquesta nota solbre prolfecies i sobre Francesc Eiximeniq i la molt coneguda del 
P. Pou i Martí, Visionariw, begwims y frut~celos catahws, que posa amplament 
a contrihucib - PERE BOHIGAS. 

La #Divina Comtdiar eo catala, - LTditorial Alpha h$ publicat aquest any 1953 
el tercer vo;lum de La Divim Comlddk en la versió duEn Josep Maria de Sagarra, la 
qual ja hhvia estat es~tdmpad!a en edi~ció~ de biblli6fil nio fa  gaires anys. Aquesta obra 
inicia !es versions da ((Clhssics de tots els temps)) que h dita editorial es praposa de fer 
ap,arkixer, pnesen8tades en volums sobris i normalment assequibles. El  gran poema de 
Dant havia estat traduzt altres vegades a la nostra llengua: en el segle xv la posava en 
versos mtalans N'Andren Febrer ; en el nolstre oompitem amb els trasllats d'En Verdaguer i 
Callis (1921, inacabat), i del rnarquh de Balanzó (1923-24). La versió d'En Verdaguer 
i Callis !és en decasi1,labs blaincs, les alfres dues són en tercines com a i'original. La més 
n ~ b b l e  diferivlcia entre la recent traducció d'% Sagarra i les precedents es  dea a la 
personalitat, tan acusada, del poeta que ha emipres i'obra. En efecte, mientre els 
altres traductors, des #En Febrer, s'esforqaven per una fidielita,t pou3 menys que literal 
al text tols&, a bé s'asservien a l'epma essent volgudament arcaitzants, el poeta d'awi he 
fet Ús, per a la seva versió, del seu riquissh vvacahlari i ha estat no menys fidel al seu 
gust personal. La prbpia f o r ~ a ,  indeclinable, li ha domat una major llibertat en algiuns punts, 
compensada per una flu~idesa i un ritme viu que no habien assolit els predecessors. Recor- 
dem que J. M. de Sagarra ja havia com~enqat la seva versitu de La Dizri~ci Conzkdia cap a 
l'any 1934; posteriorment l'ha refeta per complet. El treball d'ara contrasta els quatre 
intents anteriors (coanptant-hi el plropi) i té  un vdor  de cotn!pencGi: en m a  simple con- 
frontació (s'lhi nota la tria de solwions qw, tot i encertant les més indicades, ajuda a 
carnprendre l'actitud del tra&icto~r davant les complexes dificultats del gran text amb 
qui: s'enfrontava: un afany de tornar-10, en catali, grifin: i realista, amib els tons de 
la shtira, Sal.legoria i la teologia apassionats, tal com Dant d oonceb6 a la seva Apoca. 
El text ratall va  acom'planyat de lPori,ginal a peu de plana, i duri, després de mda cant, 
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