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Les altres obres aplegades en aquest volum van donades per Hut ordre cro-
noldgic. El De Batalla, la data del qual pot fixar-se, segons 1'estudi preliminar,
cntre els anys 1251 i 1255, td caracter del tot judicial. Una altra obreta, de
Pere III, publicada per iBofarull sots el titol arbitrari d'Obra de m.ossPn sent
Jordi e de Cavalleria , es ara anomenada encertadarnent pel Sr . Bohigas Tractat
de cavalleria. Llevat del proleg, gaireb6 tot el text 6s traducci6 de la Partida II
del Rei Savi de Castella. El Sumari de batalla a ultranca , de Pere Joan Ferrer,
es una reglamentaci6 del duel ; no t6, perb, el to eixutament legal del De ba-
talla, sing que es, fixa de preferencia en l'aspecte sumptuari i ritual d'aquella
cavalleria ja decadent del segle xv, tan tocada i posada en materies de procedi-
ment. Finalment, Lo Cavalier, de Ponc de Menaguerra, ens parla de 1'acte del
torneig amb esperit deportiu -com ha dit amb justa expressib el Sr. Bohigas-,
i amb la forsa descriptiva i 1'abundor verbal de 1'estil de valenciana prosa.
EEs una mostra de corn la literatura i la vida es penetraven i influlen indestria-
blemen t.

S. GILI i GAYA

ALCOATi : Libre de la figura del uyl. Text catala traduit de 1'arab per mestre
JOAN JACME, i conservat en un manuscrit del xivII segle a la Biblioteca Ca-
pitular de la Seu de Saragossa. Ara exhumat i presentat per LLUis DkzTANY,
amb una notfcia historico-medical del Dr. Josep M. SIMON DF GUILLEUMA.
Barcelona 1933- 248 pags.

El Libre de les Medicines particulars .. Version catalana trescentista del texto
arabe del Tratado de los medicamentos simples de Ibn Wafid, autor medico
toledano del siglo xi. Transeri.pci6n, estudio proemial y glosarios pot Luis
FARAUDO DF SAINT-GERMAIN. Barcelona, Real Academia de Buenas Letras,
1943. xx + 200 pags . + 11 lams.

Sota el pseuddnim Lluis Deztany, el pacient i erudit investigador d'arxius
Sr. Llufs Faraudo de Saint-Germain ens ha donat una excellent edicio del Libre
de la figura de 1'uyl, escrit en el segle x11 pel metge toleda Salome ben-Arit al-
Coati , cristia , pero habitant entre musulmans i escriptor en arabic del sen
tractat d'oftalmologia.

La versi6 catalana, feta en el segle xiv per mestre Joan Jacme, es troba en
un manuscrit de la Biblioteca Capitular de la Seu de Saragossa i fou descrit
pel I'. Josep M. March (BBC, VI). Conte 102 fols., dels quals manca el xcvi.

El Sr. Faraudo d6na una transcripci6 acuradissima del text , portant la seva
escrupolositat fins a fer coincidir cada pagina i coluinna de l'edici6 amb cada
cara i columna del manuscrit original . Aixd l 'obliga a una desigualtat de mida
de la caixa de composicio, amb diferencies d'una plana a 1 ' altra en quant al
nomibre de rattles , anvb un exces d'ampiitud del marge inferior i amb una gran
profusi6 d'espais entre mot i mot , que sovint estan separats per m6s de doble
quadratf . Aix6 dbna a 1'edici6 un aspecte poc agradable tipograficament, i
creiem que no 6s un bon substitutiu del sistema usual d 'indicar marginalment
o dins el mateix text els eanvis de foli.

La coca important , perb, 6s la cura exquisida posada per l'editor en la trans-
cripci6, la seva perspicacia per a interpretar les lectures diffcils i el seu encert
en 1'elaboraci6 del glossari que precedeix el text.
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ALCOATI: .FJGURA DEL VYLs - IBN WAFID: .MEDICINES PARTICULARS.

Amb la mateixa exactitud ha estat transcrit pel Sr. Faraudo el Libre de les
medicines particulars, que yes la versi6 catalana, feta en el segle xiv, d'un tractat
farmaceutic i receptari medic compilat pel fam6s metge hispano-crab Ben Uafid.
El manuscrit catala es troba a la Biblioteca Capitular de la Seu de Saragossa.

L'interes lingiifstic d'aquesta obra i6s remareable. En primer lloc 6s util
al lexicdgraf per la versi6 catalana que d6na d'una multitud de noms crabs de
planter i minerals, i per la definici6 o descripci6 de cadascuna de les medicines
que anomena. Segonament t6 interes pel mateix llenguatge usat en les dites
descripcions, en el qual es troben molts de mots poc usats en catala antic i
modem, corn afoga6 'ofec', avidar 'alimentar', apregonir 'aprofundir', clovoll
'clofolla', cuyrar'posar cuiro', feegada'baixos del vi', fondamPnt 'ses', foradell
porus', frdnyer 'rompre', menas6 'secreci6', meseledat 'llebrosia', ombradiu
ombrfvol', querre 'voler', raim (f.) 'matriu', refenedura 'feniment', sofumar
fumigar', sufumeri 'fumigaci6', solvre 'dissoldre', etc.

Es curiosa la presencia (ja observada i comentada per Faraudo) de paraules
i frases declaradament eastellanes en aquest text. Alguna no ha estat subrat-
llada en l'edici6, com ara •assi s lo faze la Tonga corno la rrendoda, (=redonda?)
de la pag. 96 i la dlengua de passaros• (=p'ajaros) de la pag. •Iio.

Segueix un utilissim Indice alfabetico de la inateria farmaceutica descrita
en el texto, amb els noms catalans, Arabs i llatins de les diverses substancies,
i un Glosario dels mots m6s obscurs, en el qual hem trobat encertades totes les
definieions i equivalencies. Clou el llibre una Tabla onomdstica dc autores ci-
tados en el texto.

En conjunt i en els details, resulten els dos llibres exhumats pel Sr. Faraudo
una excellent contribuci6 a la coneixenca de les ciencies naturals i mediques de
l'Edat Mitjana i a 1'estudi del llenguatge catala medieval.

Francesc de B. MOLL

RERNAT BOADES : Libre de feyts d'armes de Catalunya. A cura d'ENRIC BAGU$.

Vols. I-V. Barcelona, Editorial Barcino, 1930-1948. 1,90 pags. ; 16o pags. ;
1188 pegs. ; 188 pags. ; 232 Pigs. (ENC, A, 29, 45, 52, 6o, 61.)

La collecci6 ENC ens ha donat, en cinc volums, el Libre de feyts d'armes
de Catalunya, publicat per primera vegada dins la iBiblioteca Catalanas de
Maria Aguilb (Barcelona 1873). Per a 1'establiment del text, el Sr. Enric
Baguio ha pres per base el manuscrit num. 985 de la Biblioteca de Catalunya,
provinent de la Biblioteca Campomanes , de Madrid . Sols rara vegada ha esme-
nat aquest text amb llicons del manuscrit num. 491 de la Biblioteca de Cata-
lunya. Ambdbs manuscrits son del segle xvll ; molt allunyats , dones, de la
data - 1420 - en que fou finit el text original , si hagu6ssim de creure les
declaracions de l'autor. No hi ha manuscrits anteriors . Sobre aquesta base,
doncs, el Sr. Baguio ha bastit la seva edici6, tot adaptant-la a les normes d'ENC
i tot dividint , segons aquestes , el text en paragrafs o apartats , encapsalats per
epfgrafs, afegits per a m6s gran claredat del text . is una innovaci6 que cal
agrair, perque facilita molt la consults . En el darrer volum, a m6s a m6s,
cl Sr. Eagu6 ens d6na nombroses i erudites notes, amb comentaris i precisions
sobre punts histories tractats en el Libre . Aquestes notes tenen , peril, un
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