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Fora ocius de reinarcar aci 1'interes extraordinari que revesteix no sols
per als qui es dediquen a l'ltumanisme a les terres hispaniques, sino tambe per
als professors i investigadors de la historia literaria, l'obra ingent que va
afrontar, ja abans de sortir de les aules universitaries, M. Menendez Pelayo,
i que alai no va abandonar, tot i que restes inacabada. Realment, el sett pro-
jccte d'enuinerar i estudiar tots els codexs i inanuscrits existents a les biblio -
toques espanvoles, les edicions, comentaris, antologies i traduccions, fetes a
Espanya o per espanyols, de cada un dels escriptors llatins, sense oblidar les
imitacions i adhuc les reminisccncies, podria omplir la vida d'un equip d'luuna-
nistes que es partissin la tasca segons llur especialitzacio dins la literature
eiassica.

Nogensnnenys, caldra acudir sempre a l'obra de Menendez Pelayo, primera
expcricncia en el sea genere, nascuda dun primer intent de dollar una Biblio-
teca dc traductores, com a punt de refercncia per a qualsevol investigacio
d'aquesta natura. 1s sabut que la Bi.bliograffa, que s'anit editant en plccs solts
en la RABM, resta interrompuda l'any rgo2, sense que la pogues continuar el
poligraf santanderf. La part inedita, que ara publica el Sr. Sanchez Reyes,
comenca en Particle Ciccron i esta formada de fitxes soltes, de vegadcs de
ma que no es la del mestre, lino d'algun amic que li enviava paperetes sobre
traduccions aparegudes fins a la premsa diaria de provfncics espanyoles i a
rcpdbliques americanes. D'aquest material nou no es publicat sing el que
Menendez Pelayo tenia ja triat i classificat per a sortir a la hum pubiica.

Com a norma son intercalats en aquests voltuns, i al sell hoc alfabctic
corresponent, diversos treballs del poligraf impresos en altres obres : pruleg.s,
advertiments preliminars, monografies, cartes i alguna traduceio dell mateix
aixI, per exemple, ]a famosa monografia Horacio en Esparta figura en i'apartat
destinat a IIoraci, el qual octipa tot sol tres volums, (IV, V, VI), extensio na-
tural si peesent que Menendez Pelayo va dedicar les seves hores mes llargues
d'estudi i d'esplai al lfric roma. Basta aquest detail per a comprendre la for-
cosa desproporcio que la projeccio hispana dels escriptors llatins palesa en
la Bibliografia inacabada que esmentem. Vora Horaci, Cicero disposa de cinc-
centes nou pagines de hibliografia ; Virgili, de cinc-centes vint-i-set. L'ordre
alfabctic d'autors va indicat, a guisa de diccionari per a major comoditat de
1'estudi6s, en titols en negretes, que encapcalen les pagines. La proporcional
distribucio externa, exigida per criteris editorials, obliga alguna vegada, coin
en els casos de Cicero o de Virgili, a dividir una mateixa materia, es a dir, utt
actor, en dos volulns. No es podia, en rigor, defugir aquest inconvenient.

La retutio de ]es fitxes i dels estudis aillats ha format un corpus superior
al que d'antuvi havia estat planejat ; d'acf que hagi estat segregada de la present
obra, ell la qual havia de figurar a tall d'apcndix, la Biblioteca de traductores,
que obrira una nova scrie, per tal corn ja va neixer en el pensament de i'autor
coin a obra distinta i posseeix entitat i materia suficieuts per a vivre independent.
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La veritable Bibliografia acaba, doncs, amb el volum IX ; aquest es tanca amb

un apendix, on son incorporades diverses traduccions d'autors classics llatins

comentades marginalment per Menendez Pelayo en ilibres que es conserver

a la seva Biblioteca de Santander.

En el volum X i ultim van recollits uns quants repertoris bibliografics que

el mestre santanderf tenia colleccionats a fi de formar la aMiscelanea• de la

Bibliografia : crestomaties, diccionaris, gramatiques, literatura llatina, epigrafia

romana, dret rorna i avaria•. Tret de la seccio de diccionaris, les altres han

quedat bastant incompletes, encara que enclouen sempre dades curioses, judicis

i critiques. En apendix s'afegeixen unes aNiotas para una bibliografia greco-

hispana.: de fet, aquest es Punic material que s'ha pogut reunir tocaut a

una suposada Bibliografia greco-hispana, acuyos materiales duermen hace aiios

entre mis papelesn, segons escrivia Menendez Pelayo en l'aAdvertencia pre-

liminara de la Bibliografia hispano-latina publicada en la RABM1. Sense poder

precisar exactament a quin material es referia el poligraf, el Sr. Sanchez Reyes

n'agrupa diversos en aquest apendix ; no son fitxes colleccionades corn les de

la Bibliografia hispano-latina, sing prolegs a estudis i a treballs d'amics en

els quals 1'autor va tractar parcialment dels bucolics grecs, dels comics o tragics,

de dramatica o d'aspectes hellenics en general. Va indicada la procedencia de

cada un dels escrits. D'altres dades abundants sortiran en la Biblioteca de

traductores.
Part essencial del volum X son els atndices generales onomasticos y de

materiass (pi(rs. 261-445), redactats amb gran escrupolositat per Luis M.a,

Angela i Ramon Gonzalez-Palencia, que es proposen de facilitar 1'6s de l'im-

ponent arsenal aplegat en l'obra : a tal objecte, ha estat evitada la simple

repeticio de moltes cites d'un autor, que faria practicatnent inittil l'fndex,

sing que es posen indicacions que concreten la materia de que es tracta ; tambc

:son fetes referencies a les obres analitzades o estudiades per Menendez Pelayp

i son assenyalats els assumptes sobre els quals va escriure. Corn a complement

segueix un aIndice de traductores, editores, comentadores, imitadores, colec-

tores, biografos y criticoss ; en fi, un alndice general de la obra.. Nomes aquest

darrer index, aixi com els indexs que tanquen cada volum, ens ban semblat

insuficients : es tracta de simples Ilistes d'autors classics. A fi de poder apro-

fitar aquests indexs generals, caldria que en cada un dels autors es contin-

guessin detallades les diverses seccions (acodices., aedicionesx, acouientariosa,

atraducciones=, etc.) que compren 1'estudi global de liar rpervi-

vencia a Espanya ; nomes aixi s'estalviaria una perdua de temps que pot

csser molt considerable quan l'autor consultat gaudeix d'una certa extersio :

el maneig, per exemple, dels dos migs volums destinats a Cicero 6s una veri-

table tortura.
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