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hauria vingut a facilitar encara mks aquella 4tcomprkhension plus rapide du

texte. que Kohler desitjava. Les grafies get (768) i gelo (966), d'otros (375)
i dello (386), d'altra banda,, son contradictories. L'anotaci6 lingiiistica, lite-

raria i historica, potser excessivament reduida, ajuda de tota manera a la

comprensio de l'obra.

El text va precedit, en l'edicio que comentem, d'un prefaci i d'una biblio-

grafia. En aquell, Kohler examina successivament - generalment d'acord amb

Menendez Pidal - a) el Cid de la Historia i el de la Llegenda, b) el Poena,

c) la giiesti6 dels origens. En aquest darrer apartat Kohler no seguelx el

mestre castella ; segons ell, cle Poema de Imo Cid est historique et espagnol

par le fond, it est essentiellement d'imitation fransaise pour [sic] la forme ;

recourir a de problkmatiques et lointaines kpopkes germaniques est vain, parce

que cela n'explique rien de plus. (pag. xxv).

En conjunt, una edicio correcta, que prestara bons serveis a les univer-

sitats dels passos de llengua francesa.
R. A. i S.

Teatro medieval. Textos integros en version de FERNANDO LAZARO CARRET$R.

[Valencia], Editorial Castalia, 1958. 232 pags. (.Odres nuevos.. Clasicos

medievales en castellano actual.)

Dins la colleccio iOdres nuevos., dirigida per la senyora Maria Brey, Fer-

nando Lazaro ha publicat una traducci6 a l'espanyol modern de diferents

textos de teatre castella antic, precedits d'un estudi sobre el teatre espanyol

durant 1'Edat mitjana (pags. 9-62). Tot i que l'obra tk un caire de divulgacio,

pretes conscientmnent per 1'editor, es interessant de poder tenir reunides una

serie de dades sobre el teatre medieval espanyol des dels segles xxx i xiii,

amb 1'Auto de los Reyes Magos i les noticies de les Part idas d'Alfons el Say i

fins al segle xv amb Gomez Manrique i algunes disposicions sinodals, passant

per l'hiat del segle xiv, per al qual no 'hi ha fins ara noticies. Aquest interks

ks mks gran, si tenim en compte que l'dnic estudi de conjunt que fins ara

tenfem sobre aquest terra 6s de Guillem Diaz-Plaja, al primer volum de la

seva Historia general de las literatures hispdnicas, la consulta del qual no ks

gaire aconsellable. is una llastima que Fernando LAzaro no hagi tingut temps

de consultar la tesi doctoral de RICHARD B. DONOVAN, The liturgical drama in

medieval Spain (Toronto 1958), que li hauria perm&,% possiblement d'aclarir

alguns punts. En parlar del Bisbet6 (pag. 22), hom hauria hagut de citar el

Teatre hagiografic a cura de JosEF ROMEU, I (Barcelona 1957), 24-32. Quapt

a la festa de la Colometa (pag. 22 n.), hoin hauria pogut fer referkncia a la

Introducci6n at estudio de las representaciones sacras en Lerida de Luis Rum

GARCIA (Lleida 1949), 36-50. En parlar dels misteris del Corpus (pags. 32-35),

ealdria referir-se al Teatre hagiografic esmentat (I, 32-44).1

La selecci6 de textos, acompanyada d'acotacions allusives a l'escenari, al

moviment i a la descripcio de personatges, etc., ks una mica discutible. A mks

dels inevitables Auto de los Reyes Magos (pags. 69-79) i de les dues obretes

x. A la pag. 39 n ., lfnia 5, hi ha una errada important ; cal Ilegir cucutas alla

on diu cuantas.
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de G6mez Manrique (paps. 83-97), hom ha inclos algunes altres pcces delsegle xv , el caracter dramatic de la majoria de les quals es molt problematic,i que tenen el denominador coma d 'esser de tot menys medievals , amb excepci6
de la darrera ( Auto de acusaci6n contra el genero humano, paps. 18g-227).

Josep MASSOT i MUNTANER

El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Cuatro textos y su estudio por FRANCISCO
Lbtsz ESTRADA. Madrid 1957. 442 paps. (.Publicaciones de la RABM..)

El Sr. Lopez Estrada, professor a la Universitat de Sevilla, s'ha dedicat
Sens dubte amb veritable afany i apassionament a la tematica literaria que
envolta la historia de 1'Abencerraje, tan necessaria per al coneixement delsegle xvi espanyol ; obra fonamental, tot i la seva brevetat, ha romas com elviu testimoni de 1'esperit de la frontera i inaugura el genere de la narraci6morisca, d'on sorgeix la figura del moro sentimental i cavalleresc, tipus llegen-dari de tan complexa vida dins la literatura universal. El Prof. Lopez Estradaestudia a Eons 1'origen medieval i la interpretaci6 d'aquest fenomen en cincdels nou capitols que formen la primera part, la mes extensa (267 pags.), delvolum. 1~.s una introduccio densa, minuciosa, llargament meditada, atapeidade documentacio, de tress critics i de suggeriments. Hi revisa especialment
els precedents histories de la consideracio cavalleresca del moro, la presenciadel moro galant dins el Romancero, l'epica culta i la novella, aixi cum lesarrels del concepte de generositat amb el vencut, tan viu dins el Renaixement,i l'anecdotari sobre el tracte generos a la frontera; entre els exemples literarisde convivencia entre homes de distintes lleis, addueix aci 1'antecedent, finamentanalitzat, de Ramon Llull dins el Libre del gentil e los tres savis.

Amb l'exposicio daquests temes s'enllasa intimament, sense cap senyalde ruptura, l'estudi concret de I'Abencerraje, dels personatges, de les circums-tancies i del clima que intervenen en la narracio : la historia i la imaginacio,
el fons amoros, el sentit senequista, el caracter cristia, la geografia, la inter-pretacio poetica de les situacions, la transcendencia humana del movimentliric, la genesi d'Andalusia. Quant a la tradicio del text, @s essencial elprimer capitol d'aquesta primera part, en el qual Lopez Estrada examina escru-polosament els diverses textos de 1'Abencerraje pel que fa referenda a llursmutues relacions, i discuteix el problema del text primitiu. Son quatre, comse sap, les versions d'aqueila historia : la de l'lnventario d'Antonio de Villegas,la de la Cor6nica que es guarda a la biblioteca del Due de Medinacelli, la incor-
porada al text de la Diana de Montemayor i la manuscrita de la BibliotecaNacional de Madrid. Per diverses raons, ara obligades, ades electives, el pro-fessor Lopez Estrada escull com a basic el de Villegas, el mes equilibrat iharmonic, quina que sigui la participacio que hom li pugui assignar en laredaccio d'aquella delicada historia de frontera.

La segona part del volum conte el text de les quatre versions. Aquestrecull prestara des d'ara, no cal dir-ho, un bon servei a tots, als simples cu-riosos, als critics i als erudits, els quals tenen aixi agrupats i lucidament
editats uns textos fins ara dispersos en diverses publicacions de consulta dificil.Grades a aquesta edici6, l'estudi de 1'A bencerraje deixa d'esser una empresa
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