
ALVAR :GRANADA Y ROMANCERO - BAQUERO : CUENTO ESP.4COL

Iberiea : 1) ,Qur castillos son aquellosY;s 2) Porque Alhama era perdida ; 3) Un

caballero pasea ; 4) Anafiles de Plata ; 5) Mira Zdyde ; 6) aTanto olvido en

glorias tantas?
El llibret, ben presentat, es illustrat pel pintor Manuel Maldonado.

R. A. i S.

El cuento espailol en el siglo XIX, por MARIANO BAQUERO GOYANES. Premio

Menendez Pelayo i948. Madrid, Institute Miguel de Cervantes (CSIC), 1949.

702 pigs. (RFE, Anejo L.)

Aquest extens estudi fou presentat per I'autor com a tesi doctoral a la

Lniversitat de Madrid l'any 1948. Segons dades biografiques que figuren a la co-

berta del llibre, l'autor comptava aleshores vint-i-cinc anys. Es tracta, doncs,

d'obra juvenil, i aixo fa que, despres de tant de temps d'haver estat publicada,

pugui semblar extenlporani de retreure'n algunes de les febleses. Pero

cons quo es tracta d'una contribucio valuosa a l'estudi de la prosa espanyola

del segle xix, val la pena que, a desgrat d'aquesta circumstancia, ens n'ocupem,

ara, en aquestes planes.
Podem distingir en l'obra dues parts. Els quatre primers capitols tracten

de generalitats i ocupen aproximadament unes dues-centes pagines. Els res-

tants, en nombre de quinze, estudien la tematica dels contes. Els capitols ini-

cials son propiament de teoria literaria i versen sobre les accepcions del mot

cuento a traves de la historia de la literatura castellana, i del conte com a genere

litcrari, alhora que estudien extensament lcs relacions i diferencies d'aquest gene-

re amb d'altres d'afins, com la llegenda, Particle de costums, el poema en prosa,

la novella breu i la novella. El capitol iv es un repertori cronologic de contes.

Tot i les diferenciacions que l'autor. ha establert entre conte i article de cos-

turns, la Ilista comensa l'any 1832, amb els articles de Larra i amb les Escenas
matritenses del fames costunibrista Mesonero Romanos. Acaba l'any 1914, en

el qual aparegueren reculls de contes de Jose Zahonero i J. Ortega Munilla.

Aquesta Ilista no es exhaustiva, segons Baquero declara, pero es molt abundosa

i conte una quantitat de materials que no sabern que es trobi enlloc mes. Essent

aixi, fora intitil de discutir algunes inclusions i exclusions. Tot l'important

hi es, i, a mes, tin gran nombre d'obres d'autors secundaris, entre les quals

no en nlanquen d'interessants. Encertadament 1'autor no ha emmarcat el seu
estudi en tins limits rigorosament cronoogics, de manera que autors com Palacio

Valdes, Pardo Bazan i Blasco Ibanez, que han publicat dins el segle actual,

son fntegrament compr.esos en el seu estudi, per tal com llur concepci6 literaria

es totalment decinton6nica ; en canvi n'han estat exclosos Valle Inclan i Azorfn,

]a literatura dels quals entra en les tendencies renovadores del conrensament

del segle xx. Baroja hi es citat esporadicament, com a figura que cavalca entre

dues epoques.
La part mes extensa de l'obra - mes de dos tersos del seu contingut - es

5. Anrb sorpresa Ilegim, en una citaci6 (pi3g. 18) de la Flor nueva de romances
viejos del nrestre Menendez Pidal, que els romansos ten Arag6n servian de modelo

a la poesia trovadorescas. Al segle Xvi
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consagrada a l'estudi de la teniatica del conte espanyol del se-le passat.

L'orientacio que l'autor ha donat al seu estudi ha estat manifestada repetida-

ment. No nos interesaa, diu en una ocasio, eel estudio estrictamente historico

del cuento d6cimon6nico espanol, sino su descripcion en cuanto gcncro literario,

atendiendo mas a sus caracteristicas generales que a las individuales de quienes

lo cultivaron. (pag. 204). Per rao d'aquest caracter descr.iptiu, l'autor no s'en-

dinsa en problenies critics iii aprofundeix massa cap aspecte de la produccio do

cap autor, be que de vegades faci judicis interessants sobre la personalitat des-

criptors massa oblidats, com Antonio Ros de Olano, a qui dedica algunes pa-

gines dignes de remarca en un apartat del capitol dels Cuentos fantdsticos y

estranmb6ticos. La imposant massa de material que Baquero manipula queda

fraginentada entre els catorze temes en que ha classificat el conte espanyol del

segle xix, i no son rars els casos de contes que entren en mes d'una divisio,

coin el tan conegut Adios cordera de Clarin, rural pel seu ambient, peril d'aninials

pel sell protagonists, i a la vegada d'intencio social ben palesa. El inateix s'esde-

ve amb un altre conte farnos, La ziltinta ca .averada, d'Alarc6n, de terra amatori,

finament ironic, per la qual cosa hone l'inclou entre els contes humoristics, i

tambe de caracter nioralitzador patent. Tals casos abunden en el Ilibre de Ba-

quero. Aquest s'adona prou dels inconvenients que el sell mctode oferia. aNunca

colno ahora•, diu a la prig. 464, alamentamos que la clasificacion adoptada Para

estudiar mas facilmente el denso conjunto de ]a cuentistica d6cimon6nica, nos

obligue a seccionar la obra de estop tres escritores : Alas, Palacio Valdes y

Ochoa..., cuando Para apreciar el alto valor de su pr.oduccion literaria, sera

necesario estudiarla cotttpleta y no en grupos temOticos... Pecara, puts, nuestro

estudio de forzado v convencional, y su tinica justificacion es el proposito que

anima este trabajo de evitar lo monografico y aislado, tendiendo, en cautbio, a

dar visiones de con junto.
Dins cada capitol, a partir del vi, son estudiats els contes d'un deter.minat

terra. Les sintesis quc els precedeixen son en general justes i dcmostrcu que ]lur

jove autor, al moment d'escriure-les, havia fet ja tuna quantitat considerable de

lectures i posseia una base critica molt prometedora. horn pot fLr rentarques

de detail i fins- assenyalar algun judici precipitat : la Dansa de la Mort no pot

esser citada coin a exemple d'humorisme macabre espanyol, perqui originaria-

ment no es espanyola ; hi ha alguna expressio Poe afortunada (aProust, nove-

lista que se alimenta incestuosamente de su propio ser y de su vida mas
intinta.) ; caldria matisar mes les consideracions que fa sobre el Romanticisme a

les pigs. 393-94 ; la divisio dels temes resulta en la practica mes convencional

que en i'enunciat - el cas de Cuentos de objetos y scres pcqueiios, quan
aquests petits Csscrs sun purl sitnbols. Hot pot retreure tambc I'espai rela-
tivament limitat que Cs dedicat al conte amoros, que rocs d'una vegada ha
estat considerat seta aigun altre aspecte, mes secundari. En conjunt, pero,
1'autor dona prova de visio clara i de criteri ample, sempre fent les reserves
que hom hauria pogut orientar aquest estudi en forma mes interessant que
la simplement descriptiva per temes, i que potser no es massa encertat d'es-
tudiar el conjunt del conte separat de la novella i de la produccio narrativa

en general, de la qua] aquell cs un reflex.

El fet d'haver pros el conte com a terra exclusiu del llibre justifica que
]'autor hagi volgut escatir be la diferencia d'aqucst genere amb d'altres d'afins,
especialment amb la novella breu. El primer capitol sobre gel tCrmino cuentox,
on es feta la historia del significat d'aquest mot, es dels millors, de ]'obra.
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Baquero arriba a la conclusio que el conte assoleix la seva forma actual al

segle xix, i que es en aquest segle quan el mot pren 1'accepci6 que ara li donem.

Els elements que diferencien el conte del quadre de costums, la llegenda, la

novella breu, etc., resten ben especificats, be que en la practica - i el llibre

de Baquero n'es una prova mes - bastant sovint siguin confosos. No fem cap

retret d'aixd a l'autor, car considerem que ha fet be de no fer-se esclau d'unes

distincions que l'haurien obligat alguna vegada a prescindir de material que

esta molt be que hagi estat utilitzat al sen llibre. En parlar de les relacions

de contes i poelnes en prosa din que aquests darrers son cdenominacion y

genero que creemos finiseculares,. Cal recordar, peril, que Baudelaire escrivi

ja un volum de Petits poemes en prose.

El llibre de Baquero Goyanes tracta propiament del conte en llengua cas-

tellana. Els catalans Narcis Oller i Caterina Albert (Victor Catala) hi son

esmentats esporadicament. La darrera es presentada com a exemple illustre

del conte social cesencialmente impresionista, (?) i del conte tragic i dramatic,

dintre el qual, segons 1'autor, .representa la maxima depuracion de la cuen-

tistica decimononica a traves de sus vigorosos y dramaticos cuentos,.

Tota l'obra de Baquero hauria guanyat essent mes condensada. Hi abunden

les repeticions, i en conjunt resulta deixatada. Peril per damunt aquestes

reserves tan sols de forma, resten l'abundor de materials que ofereix al critic

i cops dull de caracter general que, en conjunt, com ja hem dit, son molt

estilnables.
Pere BOHIGAS

UAmAso ALONSO : Menendez Pelayo critico literario ( Las palinodias de don Mar-

celino ). Madrid , Editorial Gredos, 1956. 118 pags. (BRH, 11/29.)

Cal destacar , de la nombrosa bibliografia apareguda l'any del centenari del

naixement de Marcelino Menendez Pelayo, el llibre del Prof . Dalnaso Alonso,

per dos motius : I) perque constitueix una aportacio original i rigorosa a

l'estudi del pensament critic del gran erudit ; 2) perque ens dona, contra les

versions mes o menys oficials, no pas la visio d'una personalitat monolitica,

sing la d'una personalitat flexible i huniana , que realitza el seu desti a traves

d'una fe invariable , d'un sistema articulat, d'unes descobertes , d'uties amplia-

cions del seu radi de coneixement , peril tambe a traves de multiples rectifi-

caclOtIS.

El llibre del qual donem compte destaca i valora algunes d'aquestes rectifi-

cacions,2 que no tradueixen inseguretats o inconstancies de pensament, sing

una recerca honesta de la veritat . Ps un acompanyament • a lo largo de un

avance : es un avance ... hacia una comprension total , sin exclusiones , del arte

humano. Cede , para ganar, para enriquecerse , (pag. 69 ). Menendez Pelayo,

despres d'haver-se fet seva una actitud classicista irreductible , radicallnent

r. Un extracte en fou llegit per 1'autor a la Universitat de Madrid el dia 14 de

gener de 1956 ( cf. cRevista de la Universidad de Madrid )o, V (1956), 116-119). Un altre

en fou publicat, sota el titol Menendez Pelayo, historiador de la literatura y critico

titerario . a aArborn . XXXIV (Igs6). 144 ic8.

2. ANTONIO VILANOVA posy en relleu , en el seu Ilibret Erasmo y Cervantes (Bar-

celona 1949 ), 5-11, una palin6dia del nostre autor referent a la influ@ ncia i transcen-

dencia d'Erasnle a I'Esnanva dels seeles Tor.
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