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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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un vast comentari de1 mateix traductor, on recull, dins una singular f o r m ~  narrativa, 
dades sobre persones, dates i citacions, seguint redició de la Societi Dantesca Italiana, 
tot compilant antics i moderns comataristes. - O'SVALD CARDONA. 

Noves normes de prosadia i ortografia castellanes. -E1 29 de m i g  de 1952, 
unes madificacions referents a prosbdia i ortografia del as te l l i  foren aprovades per 
I'hcad&mia de la Llengua I, les q,uals entraren en vigor el dia I de setembre del mateix 
any. Caracterituen aquestes normes el realisme davant els fets de llengua i un desig 
d'unificalci6 i de s~pl if imció.  Encara que molQ sovint els dos criteris esmenttats s'entre- 
creuen, podem atribuir a l U e s f m ~  per acostar-se ai sentit actwal de la llengua les segtients 
normes : l'admissió de formes c m  periodo (en realitat pronunciada sempre així, almenys 
a Espanya), juntament amb l'etimohbgica periodo (mantinguda pels hispanoamericans 
cultes); semblantment són admeses des &ara les formes dobles sanscrito sádcrito, 
mefamorfosis metamórfosis, remplazo reemplazo, rembolso reembolso, i, per la mateixa 
raó, queda suprimit raccent grific del primer element: dels aounpos+os (decimoséptimo, 
i ~o décimoséptimo), o dels verbs seguits de canplements (sabelotodo, i no sábelotodo), 
després d'experimwtar la universal prmumciació dpaquests canjunts. Realista és també 
la diversitat prosbdica que h m  estableix per als verbs en -iar, els qwls  quedaran 
distribuits &s dvara en ires grups : els que m t e n e n  el hiatus (emviar, yol envio), els 
que tenen diftong (limpiar, yo limpio), i els que vacil.len (azcxiliar, yo auxilio o dztxilio); 
per als darrers SAca&mia indicar2 quina forma predomina en l'ús contemporani. 
Partint de mots que tenier. ja dues grafies correctes (seudo/psewdo, el plrimer dels quals 
correvpon a l'universal salmo; ne i s /pe i s ) ,  des dvara seran igualment admesos els parells 
sicosis/psicosis i sicologia/psicologia, nenzotecnia/wmemotecnia, i nomo/gnontol. La uni- 
fioarció gramaitical que bntsquen les noves normes Cs evident en la condemna de les 
formes arutropofag.ia, disfagia, monodia, l a r~goscop . i~ ,  que sevm substituildes per les 
diftongades dntropofagid, disfag'ia, n~onodia, lariagoscopia, i, ai aonbrari, perb per la 
mateixa raó d'unificació, nictalopia ser& substituida per nictaloiph. la tbnica de la 
simplificaci6 en les noves normes es veu am& 1B supressió de l'accent dels infinitius 
en -air, -eir, -oir (que ara s'escriuran -a&-, -&, -oir), de les formes &i, fui, dió, vió 
(que ara  seran fuie, fui, dio, vio), i dels paroxitons en -00 (Feijóo, Campdo, seran escrits 
Feijoo, Campoo); també queden sr~~primits tots els casos de &$resi que no siguin per 
a indicar pronunciació efectiva de la w (com pdngiie, fi<ng&imod, de maneYa que seran 
simplificades les grafies de dioso, h e t o l ,  Piada, puar, i alltres afins; semblan!menlt 56n 
regulats els casos de difbmg i hiartuls provivacats pel cmtacrte entre i o ah i una altra 
toual, ensems que la combii~ció u i  tindri unes reigles d"occen~tació~ més dl'acord amb les 
generals de l'ididma. H i  ha, escamiplaides en Sarticulat general, uma sexie de disposicions 
que afecten el diccionari i la graqltica aacadhics modificant-ne el text, sia per a 
adaptar10 a les noves norm~eu, sia {per a donar-li urna major precisió o per a fer més 
cbmoda la consulta (del llactor. En general, la reforma. de l'Aacad&ia reflecteix un 
criteri natural, d'anar d m m t  a ll'olrt~ografia, dintre el que té de uonvencimal, un veritable 
sistema de principis, i, bé que encara no ho ha aconseguit i s a b u t  és que I'Acadimia 
es m w  lentament-, es tjrob~a en el b m  camí; aixib expliwa que, en lies normes, pre- 
dominin els detalls casiuisbics i els aspectes sense gaire knpmthcia damunt la visió de 
conjunt i els acords transcendentals. No obstant, s6n importants l'ameptació de formes 
diftongades (pleriodo) i la simplificació be ps (sitologia) ; especialment la darrera trigarl 
a esset; universalment admesa. Sembla que l'Acad&mia es resigni .oi desitgi p~recisament 
un retard en la seva adopció, pierqub loonsidera correctes les dues solucjolns, la tradi- 
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