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com ]a d'Otger Catalo, la de Joan Garf i la invencio de la lmatge de la Verge
de Montserrat, i la del bon comte de Barcelona i l'emperadriu d'Alernanya.

Del Libro de grandezas se n'havien fet edicions en 1548, -1549, 1566 i 1'590•
En 1595 va esser reeditat amb correccions i ampliacions degudes al catedrstic
d'Alcala Diego Perez de Mesa. L'actual edicio es feta sobre la de 1548, afegiut-
hi entre claudators els parsgrafs addicionats en la segona edicio.

El Libro do la vcrdad havia estat objccte de tretze edicions entre 1555 i 1626,
de les quals dues a Barcelona (en 1574 f 1584) i una a Perpinys (en 1626).
L'edicio que ara couientem es feta subre la de 1566 que sembla reproduir exac-
tament 1'edici6 princeps.

Precedeix el text un extens i interessant estudi del Sr. Gonzalez Palencia
sobre la figura i I'obra de Pedro de Medina que va servir per a l'ingres d'aquell
erudit en la Real Academia Espanola.' Destaquan en aquest treball, per un
costat la historia de les controversies entre Medina i altres cosmografs i pilots,
sevillans sobre questions relacionades amb la navcgacio per les mars americanes,
i per on altre 1'estudi de les fonts del Libro de grandezas, fet amb gran minu-
ciositat. Per cert que en aquest punt hem de discrepar de 1'afirmaci6 que fa
1'autor en dir que entre l'obra de Marineu Sfcul i la de Medina no hi ha aotro
parecido que el empleo de un tema semejanten. No hem estudiat prou el Libro
de grandezas per poder far observacions que afectin el conjunt de la dita obra,
pero podem assegurar que les versions que hi dona Medina de lc^s llegendes
d'Otger Catalo i del bon comte de Barcelona i 1'emperadriu d'Alemanya proce-
deixen sense cap dubte de Marineu Sfcul.

Observem encara en la transcripcio del text de Medina alguns defectcs
d'accentuacio de noms propis catalans cam son, per exemple, el de dollar
l'allares, equivalent a Pallars, amb un accent agut sobre la darrera vocal, i els
de polar, en canvi, sense accent Catal6 i Grifepelos (per Guifre Pelos).

El volurn acaba amb uns utils fndexs dels noms de lice i de persona que
apareixen an les dues obres de Medina.

Al. COI.L i ALENTORN

La glosa en el siglo de oro. Una antologia. Edicion de HANS JANNER. Madrid,
Ediciones Nueva Epoca, [1946]. 96 psb . (aColeccion Ene)), II.)

El treball que el Sr. Hans Danner presents a la Universitat de Munic per
a l'obtencio del gran de doctor varsava sobre la glosa, una de les formes poeti-
ques que mes exit assoliren durant el segle d'or de la literatura espanyola i
que amb una major forsa s'expandiren, fins a arribar a esser imitada per altres
literatures. La tesi del Sr. Janner, a causa de les anormals circumstsncies
curopees dels darrers anys, no ha pogut esser encara impresa, peril el seu autor
n'ha publicat a Espanya un llarg resum amb el titol de La glosa espanola i el
subtitol Estudio hist6rico de su metrica y do sus temas (RFE, XXVII (1943),
181-232).

Complement d'aquest estudi, el Sr. Janner ens dona ara una tria de les
millors glosses dels segles xv-xv11, acompanyada d'una mostra del segle passat
(en doble versio : amb versos curiosament alternats entre quichua i espanyol,

r. Cf. la recensib d'aquest discurs per R . A[RAMON] i S[ERRA ], ZRPR, LXI
(1941 ), 574-576.
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i amb versos totalment espanyols) i una altra de factual. En ordenar aquesta
seleccio, no s'ha proposat tan sols de recollir amb escaient amplitud una part
de 1'interessant material dispers, arreconat i de diffcil abast, ans tambe de
posar de relleu els aspectes essencials que aquesta vella forma poetica ofereix.
A continuacio de les trenta-vuit glosses, editades amb bon sentit filolagic,
I'autor publica un brevfssim resum - nou pagines - sobre La glosa espanola
1 su evoluci6n en el siglo de oro, on, a grans trets, elucida una serie de problemes
historico-literaris que aquesta evolucio planteja. Tot plegat va seguit d'unes
notes critiques, referides a cada una de les poesies, en les quals , al costat de
les indispensables indicacions bibliografiques, trobem assenyalats els esquemes
metrics usats, amb referencies a altres exemples dels mateixos tipus, i fina-
ment analitzats els temes i l'execucio de cada obra. El volum es clou amb
tres fndexs : d'autors de glosses, de primers versos de les poesies glossades
i de primers versos de les glosses.

Potser un major rigor en la revisio dels textos poetics hauria reduit la
irregularitat que, quant al compte sillabic, horn pot notar a simple lectura en
algguns versos (per ex.: I, 51, 63 ; II, 2, 11, i6, 18, 28 ; X1II, 25 ; XXII, 30;
XXIV, 4; XXV, 6o). - La puntuacio hauria pogut esser millorada algun
cop ; aixf cal corregir : VII, 16, uPorque 11 VII, 20, senate. 11 IX, 63, ei que ;I

IX, 93, aquel que J XII, ii, inomento, I seguro 11 XIV, 28, senorio I que. - En
la poesia XIV, t hem d'esmenar en arroyicos 1'arroyos del vers 36 de la cola 111,
coin exigeix la rima i corn fa pensar el parallel vallecicos del vers 49? - L'ordre
dels coneguts versos del terna de la composicio XXXI ha d'esser indubtable-
inent

aAprended flores de mi
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla fuf,
y hoy sombra mfa no soy.v

Ho abonaria, si altra cosa no, ]a disposicio estrofica tradicional : redondilla i no
pas dos apariats. Les cobles II i III de la glossa, doncs, han d'^sser invertides.

Una millor cura a evitar algunes irregularitats tipografiques que sobten
desagradablement el lector - lletres del reves, oblits del signe d'interrogacio
inicial, alternanca de majuscules i ininuscules al comensament del vers, inter-
lfnies desiguals, oblit de la separaci6 d'estrofes, reproduccio del tema uns cops
en majuscula i d'altres en mimiseula - hauria fet mes atractiu aquest notable
Ilibret, que, igual que el tast aparegut a la RFE, ens fa esperar amb viu interes
la publicaci6 de 1'estudi complet del Dr. Janner.

R. ARAMON i SERRA

RAMON LLULL : Obras literarias. (Libro de Caballerfa. - Blanquerna . - Felix.

- Poesias. ) Edicion preparada y anotada por los Padres MIGUEI, BATL1.0-

RI, S. I ., [y] MIGUEL ICALDENTEY, T. O. R. Introduccion biografica de Don

SALVADOR GALMiS. Introduccion al Blanquern4, del Padre RAFAEL GINARD

BAUsA, T. •O. R. Madrid, La Editorial Catolica, S. A., 1948. xx+ I I So

pagines. (.Biblioteca de Autores Cristianoss , XXXV.1r

Nomes elogis mereix aquest llibre : tant la idea que n'ha presidit la confec-
cid - oferir als lectors de parla castellana la possibilitat d'assaborir les belleses
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