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Pere d'Arago, germa d'Alfons el Benigne ; en Guiu Terrena, que defineix
corn a aaristotelisme extremat)) ; on Francesc Eiximenis (cjurisconstituciona-
lisme francisca))) ; en Nicolau Eimerich, 1'intransigent ; en sant Vicent Ferrer,
en els juristes, on els que I'autor anoinena els adoctrinadors, entre els quals
admet des de l'infant Joan d'Arago fins a Jaume Roig i Rois de Corolla, tots
units pel sol lligam d'haver-se ocupat do questions morals ; en el etiranicidista))
fra Cristofor de Gualbes, en el cardenal Margarit, en Joan de Palomar.

Aquest es el teixit de l'obra, distribuit en aquesta forma en capitols, ava-
lorat amb nombroses i (lenses notes a pen de plana, exponent de l'esforg de pre-
paracio de l'autor. Afegim que 1'exposici6 enllasa la docta exposicio del pro-
fessor (el Sr. Elias de Tejada ho es de Filosofia del Dret a la Universitat de
Sevilla) amb un lirisme que es difon per tot el llibre i que es fruit de 1'entu-
siasme de l'autor pel teina de la seva obra. Aquest torrent de lirisme la vi-
vifica tota, i sols de tant en taut potser rnena 1'autor a alguna deformacio o
alteracio, lleus on general, de fets o de paraules. A vegades voldrieni uua
mes rigorosa adaptacio d'uns i altres a la realitat. Es elar que son tants els
Pets i els esments , que diffcilment podria deixar de caure's alguna vcgada on
aquestes tergiversations. Ws gruix prcn, pero, i cal que 1'assenyalem, la
inclusio, encara, del Llibre de la Saviesa entre les obres de Janine I, i la con-
sideracio de l'obra del Llibre dels Feyts d'armes dc Catalunya corn a obra
autentica del segle xv i de Bcrnat Boades, tot i la eoneixensa, nranifestada en
les notes, do la inrpugnacio del Sr. Coll i Alentorn.' Di.guenr, d'altra banda,
que, gracies al lirisme que al-guna hora el tracix, el Sr. Elias do Tejada arriba
altres vegades a expressions felices, a precises qualificacions, a definitions
exactes. I Puna cosa be compensa 1'altra.

Ferran SoLVEVir..r

'Romance Studies)), Presented to WILLIAM MORTON DEY ... on the Occasion of his
Seventieth Birthday, by His Colleagues and Former Students. Edited by
URBAN T. HOLMES, JR., ALFRRD G. ENOSTRwi and STURGIS E. LEaVITT.
Chapel Hill, [The University of North Carolina], 1950. 200 pigs.

Aquesta miscellhnia es un just homenatge al qui es cap del Departament
de Llengiies Romaniques de la Universitat de Carolina del Nord des de la seva
ci eaci6 : el professor William M. Dey. La creixenga del departament des de
la seva formacio, l'any 1909 - quan Pantie Departament de Llengues Modernes
fou convertit en dos, el d'Alemanv i el de Llengues Romaniques -, fins
al 1949, es evidenciada en el treball d'Huco GIDUZ, Romance Languages in
North Carolina (igoq-1949) (69-71). La tasca del profesor Dey i les seves
publicacions son donades al davant del volum

A part d'un treball d'fndole folklorica general, Mark the Boat, per
R. S. BOGGS (4g-47), que estudia les caracteristiques del conte del qui feu un

i. I'a ]a inipressio que el Sr. Elias de Tejada no va coneixer fills a] darrer
moment aquest treball i no va gosar o no va poder suprimir els passatges que Ili fan
referencia , que es el que hauria catgut fer.
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senyal a la barca per a marcar un indret determinat del mar, tots els altres

articles concerneixen la Romanistica, una ;ran majoria dels quals - divuit -

versen sobre tomes d'historia i critica literaria.

Onze treballs fan referencia a la literatura francesa : ROGERS DEY WICHARD

(A Note on the Identity of Marie de France, 177-181), dona algunes indieaeions

que concorden amb la teoria d'U. T. Holmes, Jr., encara no demostrada total-

ment, que Marie de France ha d'identificar-se amb Marie de Beaumont; The

Dominican Rite and the Judaeo-Christian Theory of the Grail, per URBAN

T. I-IOLMES, JR. (45-98), assenyala el paral-lelisme entre el Conte del Graal de

Chretien de Troies i el ritu dominica de tenebres del Dijous Sant, dintre la

linia contemporania de transmutacio de sfmbols de I'Antic Testament en altres

de cristians ; ROBERT G. LEWIS (A Comic Enchantment in the a-Perceforestb,

125-127) cita tin exemple on, per mitja de la magia de tipus burlesc, es deixa

en suspens un episodi per a poder-lo reprendre despres ; en A Defense of the

Renaissance uGentilhomme Cha;npetren, W. L. WILEY analitza el poema publicat

per Nicolas Rapin l'any 1583, contrari als corrents cortesans de 1'epoca (185-190) ;

JOHN 'CoR1DEN LYONS considera que les regles del classicisme, que fins i tot er.

el temps de Boileau no eren acceptades per tothom, troben una gran oposicio

a Franca, sobretot durant les decades immediatament precedents a 1660 i, per

a illustrar aquest fet , en Non-Classical French Criticism in the Mid-Seventeenth

Century: Charles Sorel and his .BibliothPque francoise, (131-136), examina

aquesta obra, escrita i madurada de la tercera a la cinquena decada del segle,

i en tree la conclusio que Sorel era un eclectic , que acceptava el classicisme

cons un dels criteris valids per a la valoraci6 literaria , perb no creia que les

obres que no s'hi adapten haguessin d'esser necessariament inferiors o censu-

rables, la qual posicio es considerada pel Sr. Lyons com a representativa de

la primera meitat del segle xvil frances ; RAYMOND N . ANDES, a Rationalization

and Realization in the Characters of Racine (21-25) estudia aquests dos pro-

cessos mentals en els personatges del dramaturg ; al llarg de la seva nota sobre

Jean-Jacques Rousseau and Anatole France ( 101-103), H. R. HusE fa una su-

maria analisi de llurs filosofies i arriba a la conclusio que son absolutament

oposades ; ALFRED G. ENGSTROM (Lucretius and 4(Micromegas' , 59-60) suggereix

que la idea primera de Voltaire en crear les figures del gegant Micromegas i

el seu nan Saturn pot haver estat suggerida per un passatge del De rerum

natura ; JOHN A. Dowxs troba A possible source of Hugo's aThree Ages of

Poetry' ('51-55), en l'.Allgemeine Theorie der schonen Kiinste , del sufs Johann

Georg Sulzer, a traves de Particle aPoesie (art de la parole ))p del Suppliment

de l'EncycloPedie, vol. IV (1777), que n''es traducci6 d'un dels assaigs ; a

Preconception of Reality , and Abulia , in Nineteenth- century French Decadent

Literature (153-161), JAMES M. SMITH analitza 1'abfilia de bon nombre d'escriptors

francesos, des de Baudelaire a Gide, i l'atribueix al fet que s'han allunyat

massa de la realitat en preconcebre -la i han esdevingut , aixi, victimes de la

introspeccio ; JACQUES HARDR> creu que factual popularitat de Peguy es deguda

a la seva creenca que els francesos son la rata elegida i preferida de Deu (Char-

les Peguy et la mystique fransaise, 81135).

Tambe hi ha cinc articles dedicats a la literatura castellana : JOHN E.

KELLER, en un dels treballs mes extensos i interessants del volum ( Elements

of White Magic in Mediaeval Spanish Exempla, 107- 115), analitza bon nombre

d'eximplis medievals , on troba la magia forca ben representada , tant amb temes

que procedeixen de l'exterior com amb d'altres d'autdetons, tots els quals
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apareixen classificats en tipns seguint la divisi6 de Thompson ; STURGIS E.LEAVITT es prerunta Did Caldcr6>> Have a Sense of Humor? (119.12x) i, dcspresde dir que els graciosos del dramaturg espanyol s6n inediocres i quo aquestautor no to vena comica, cita 1'excepcio de La damn duende, el gracioso de laqua], Cosine, es un dels minors del seu ,enere i creu quo, a judicar per aquestaobra, hom diria que Calderon es el mes gran luunorista de I'Edat d'Or ; A Com-ment on Luzdn's Obser-ation on the Spanish Coniedia (29-31), per J. WoizrtrBANNER, puntualitza com Luzan, malgrat criticar severament la comedia de1'Edat d'Or, on rcconeixia el valor ; STERLING A. STOUDEyIIRE (A note on Scottin Spain, 165-i6S) assenyala 1'opera italiana corn un dels vehicles de la influen•cia de 1'escriptor Oscoces en la literature espanyola ; Nicnoi.sON B. ADAMSprecisa el plagi que Larra feu de Les adieux au comptoir, de Scribe i Dlelesville,en A Note on Larra's No was mostradorn
Les literatures sud-americanes hi s6n representades per dos articles : TwoNotes on Enrique Amorim, Uruguayan aCuentistan and Novelist (35-39), perL. L. BAR.RETT, una sobre les qultanderas, personatges creats per Amorinl, queno han existit mai en la pampa, encara que si al mitja oest nord-america, i1'altra sabre 1'us que fa 1'escriptor uruguai del seu propi material de creaci6i en 1'unie article sobre literatura en Ilengua porturuesa, The Critics and aUlllissionariob (171-174), DON H. WALTHER analitza la poca consideraci6 que,malgrat la seva importancia, els critics de la literatura brasilera han donat aO Missionario d9nglt6 de Souza, des de la publicaci6 d'aquesta novella el 1891fins a l'aparici6 de la seva tercera edici6 1'any 1946, fet que marca un nouperiode en la valoraci.6 de l'obra, considerada pel senyor Walther com una deles millors creacions de la narrativa naturalista brasilera.
Les contribucions de terra linguistic s6n sis, de les quals tres estan dedi-cades al frances, dues al castellh dAmerica i una al provensal. ROSALYNDGARDNER (A Note on Old French abliautn, 63-65) proposa I'ctim BRITELT oBRIDELT, participi passat del verb BRITELEN o BRIDEt.EN, de 1'alt ale:nany antic,per al frances bliaut, blialt , prov. blial, blidal, bliau, brizaut , esp., port.[caldria afegir cat.] trial ; MARION A. GREEN (A Note on the Word afauve)) inOld French, 75-77) relaciona el significat de fauve amb el valor pejoratin quehorn assignava al -roc durant 1'Fdat mitjana ; en el tercer article linguisticde tema frances, WILLIAM S. WOODS interprets uSerrazins espaazsu in theRoland vv. 269, 612, 2828 (193-1g6) corn a `sarrains espanyols' tenint presentque aleshores Hispania era la terra peninsular habitada pels moros. Dels dosestudis sobre 1'espanyol d'america, un d'ells es sobre The Use of aI'osn i,t

Panamanian Spanish (145-149), i STANLEY L. ROBE hi analitza 1'6s i distribuci6de vos en funcions de segona persona del singular ;' 1'altre versa sobre trenta-cine Louisiana-French Loan Words for `Water-Fowl' in the Spanish of St. Ber-nard Parish, Louisiana (139-142), per RAYMOND R. MACCURY. Finalinent, enla nota A Troubadour Lesson in Practical Semantics (89-92), ELLIOT Dow HEA?,Yestudia el prov. franc en les seves diverses accepcions.
La collecci6 te, en conjunt, forga interes i es ^publicada acuradanlent.2

Jordi CARBONELL

1. Els dos exemples de aos casareis» (14722, 14836) no corresponen a I'us que hornanalitza en Particle.
2. Llastima , peril, que hi manquin accents i s, sobretot als titols.
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