
LLRI.L: (BLAQI'ERNEs - AIARTORF,LL: aT IRANT LO BLANC,

donlinikanischen Predigt auf die I'rosawerke des katalanischen Dichters (Gene-

ve-Paris 1958).

Cal reconeixer que la publicacio d'aquestes quatre traduccimis franceses

representa tin esfors considerable per part de 1'edit' r, el dual mereix I'agrai-

ment de tots els lullistes. Malgrat les reserves que hem hagut de fer a la seva

tasca, sobretot des del punt de vista filolugic, es tracta d'uns documents im-

portants per a la histuria del lullisme i, en general, de les traducciuns medieval,.

Gret Scittlt

JOANOT MARTOR F1.1, - MARTI JOAN l,E GAI.IIA : Tirant to Blanc. Ediciu del V cen-

tenari de la mort de Joanot Martorell . Prole.- i text de MARTf nr R1Qt'ER. 2 vols.

Barcelona, Editorial Seix Barral , 1969. 00( pigs. + tits pugs. ( aBiblioteca Bre-

ve de Bolsillo : l,ibros de enlace., 50-51.)

I,'edicio del Tirant que Marti de Riquer havia publicat el 1947 ' a. la aBiblio-

teca Percnnem era exhaurida des do feia temps. Ara, mentre prepara una

gran edicib, de caracter especialitzat, per a ENC, ens ufereix iin text semhlant

al de 1947, reproducciu afidel i Integrap de l'incunable valencia del 1490, amh

ortografia modernitzada, pero mantenint ales caracteristiques lexiques, morfu-

lugiques i sintactiques de I'original>a ; hi han estat tingudes en comptc la majrlr
part de les esmenes proposades el 1054 per Joan Coromines, i una revisiu a
partir de I'incunable de 1490 ha permes de millorar en bastants hoes el text de
1947. El pruleg es constitult pel capitol dedicat al Tirant al volum II de la
Hist)ria de la literature catalana del mateix Riquer, excellent exposieio de
]'estat de les giiestions, enriquida amb novel aportacions ; n'han estat suprinii-
des les notes, pet-6 hom hi afegeix una extensa Guia bibliografica del aTirant
1o Blanc., comentada (pegs. 95-108).2 Potser no es inutil d'indicar que el tiratge
d'aquests dos volums ha estat de den mil exemplars, a part tin tiratge de luxe
de 500 exemplars. N'esperem per a ben aviat una segona ediciu, en la qual
reran corregides les errades que s'han esinunyit en aquesta ( esmenades en
part a 1'ediciu de luxe) a causa de les presses, hen justificades, de polar el
Tirant a l'abast del public en el ciiignc centenari de ]a retort de Joanot Martorell.

Josep MASSOT i MUNTANER

A. Guii i A : Consueta jueva . Sant Cugat del Valles, Instituto Internacional

de Cultura Romanica , 1960. xii + 112 pigs. ( aBihlioteca Filolugica - Histbrica.,

xVIll).

El Hum de Consueta suggereix espontaniament un 'I,libre de coses a fer'.
I aquest es certament el sentit que ens en donen els diccionaris ; tant el Diccio-
nari A.r;uil6, corn el Diccionari Catala-Palencia-Balear d'A. M. Alcover i F. de

1. Vegen Particle de S. Gn.l r Novel recerque.s sobrc Tirant Io Blanch, ER, I,

133-147.

2. Conipren : edicions i traduccions, estudis bibliogrufic, i de car3cter general, sabre

la biografia de Martorell, sobre el Guillem de l'aroic, sobre les fonts, sobre costums

cortesans i cavallerescs, estudis literati , i critics, sobre Marti J,,an de Galba, i sobre

Cervantes i el Tirant.
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J. RIERA I SANS

B..Nlull i el tnateix Tresor de la Llengua Catalana d'A. Griera. Quail horn exa-
mina la Consueta jue:a publicada per Mons. A. Griera s'adona que 103 de les
105 pagines de text editat contenen, exclusivament, orations, salnts i les rubri-
ques de quan, coin i en quip ordre cal dir aquestes oracions i salms. Es tracta,
dones, d'un oracional, oracionari o oracioner jueu, pet-6 no d'una consueta. Les
clues pagines --la 9 i la 10- on hi ha el nom dels mesos en hebreu i el de les
Testes lititrgiqucs que couteneu, mes 1'abundor de rtibriques esparses, devien
csser l'arbre que impedi a Mons. A. Griera de veure el hose i que feu dollar al
llibre un tftol prou desorientador.

I,a introcluccio es molt curta : ti pagines de text molt espaiat on, encara, es re-
produit I'index que Conte el mateix manuserit editat (pags. vu-is). 1 xaminern-
la i contentent-la amb detencio. (En respectem l'ortografia).

aEl Manuscrit. - El manuserit d'aquesta Consueta, de 18x13 ems. i de
276 pags. to una histuria interessant.b --- Hem d'aclarir de seguida que en el
Ilibre horn ens dona el text de dos manuscrits. El primer, pigs. 1-9 de In
Consueta, son tres quaderns de vitella simplement cosits (= 24 folis, sense
numerar), de 11 x 8,5 cm. L'altre es un llibre, en paper, de 243 folis numerats
i 15 sense numerar, de 14,5 x 10 cm amb relligadura de fusta i pell vermella i
amb el Horn un poe gastat. (No en podem dollar la signatura perque no ell
tenen : fora dels llibres d'actes i d'administracio, la R. Academia de Belles
Arts de Sant Jordi de Barcelona no to altres manuscrits que aquests dos i on
tercer, del qual no parla Mons. Griera.)

.Ln jueu barceloni que vivia als voltants de la catedral s'en servia per ]es
sever tievocions. En venir en 1492, la persecucio i expulsio dels jueus d'Espanya
l'apadera [sic]. Ignorem les vicissituds perque va passar la casa del israelita.
Cap a I'any 1850 la casa va ser aterrada. I entre les runes aparague el manus-
crit que Conte aquesta Consueta. L'amo de la Casa en feu donacio a la Reial Aca-
demia de Belles Arts de Sant Jordi. El "Diario de Barcelona" ressenya la
troballa del manuserit i el sell traspas a la Reial Academia de Belles Arts de
Sant Jordi., - El 1848, el 20 d'abril, el ((Diario de Barcelonas comunicava la
notfcia, com a molt recent, de la troballa de tres manuscrits en la Casa numero 15
(actual) del carrer del Call de Barcelona o numero 1 (actual) del carrer de Sant
Domcnec (que avui constitueixen on mateix edifici). La nota anonima del
«Diario de Barcelona. descrivia els tres manuscrits ; i del tercer ja deia prou
clay que es tractava d'un llibre de comptes d'un jueu convers, amb domicili a
Valencia el 1468, on compra el llibre i hi comenca a anotar cis contptes de les
despeses d'una caravel-la seva que ana, no sabent ben be si en dos o tres viatges, a
Mallorca, Napols, Palerm i Caller, i a Denia, Almeria, Ora i Trapcna. Aquests
comptes, peru, es contenen nomes en els dos primers quaderns dels visit que
to el llibre Els altres contenen notes de sermons, de parlaments, de consultes
de frares i, en gran quantitat, notes de lectures de la Bfblia, sobretot de 1'Antic
Testament. La darrera nota datada es del 1482. L'autor de les notes es Bartomeu
Rodrigues, del qual sabem, pel Registre que dels papers de la Inquisicio barcelo-
nina feu Pere Miquel Carbonell, que fou cremat en efigie per judaitzant al primer
acte de fe celebrat a Barcelona el 25 de gener de 1488. Versentblantmcnt, doncs,
fou ell qui apareda els manuscrits perque el podien comprometre, i, veient
dificil la seva situacio , fugf el 1487 o poe temps abans. No consta enlloc que
I'amo de la casa enderrocada en fes donacio a la Reial Academia de Belles Arts.
En qualsevol hipbtesi cal tenir present que 1'Academia no fou fundada fins
l'abril de 1850, dos anys despres d'esser trobats els manuscrits.

.I,a presencia d'aquest manuscrit a 1'Academia era ignorada. En 1963 per
lloable iniciativa de Frederic Mares, president de 1'Academia, es procedf a In
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GRIERA: aCONSUETA JUEVA,

renovacio dels locals del pis superior de la I,lotja, local de l'Academia, i en

on raco aparague el manuscrit de la Consueta jueva., - Juntament amb els

tres nianuscrits hoot troba 1'exemplar del aDiario de Barcelona* del 20 d'abril

de 1848. Endevinem que Mons. Griera no ha vist aquest text del periodic ni els

manuscrits, perque dirt : uAquest manuscrit es de 276 pagines, escrit a doble

columna. La Iletra es molt intelligible. Les primeres pagines estan deteriorades.,

Es a dir : la Iletra del primer manuscrit es de lectura treballosa i la del segon es

molt clara ; i ha pres per doble columna la doble pagina quo vein en el micro-

film.
aEncara que el jueu catala quc s'en servia, vivia a les darreries del segle xv,

evidentntent es d'epoca anterior, molt prahablentent es del segle xtv. La Iletra

i el text seniblen confirmar-ho. El catala arcaic del text n'es una prova., - No

acabem de treure 1'entrellat d'aquestes afirmacions ; 'coin, uua cosa evident,

sembla tenir confirmaci6 i j'roia en una altra? El Bert es que la Iletra d'antbdos

manuscrits es del se-le xv i la filigrana del paper en el segon ens diu que no es

anterior al 1462. Fins a quill punt el catala del text es pot datar en el segle xiv

es conclusio clue ha de venir despres d'un estudi molt minucios i contplet, i

Mons. Griera, com veurem, noni6s ens en dona on d'insignificant i inexacte.

aDespres d'unes oracions fervoroses que serveixen de introduccio tambe

d'alguns salms i de l'Ordre dels mesos de l'any segons 1'ordre dels jueus,

segueix l'fndex., - Qualificar de fervoroses unes oracions jueves del segle xv

ens sembla uu anacronisme. Molt mes interessant que qualificar es classificar.

I aixo, no ho ha fet Mons. Griera. Era molt mes important que ens digues que

el segon manuscrit es el segon que avui es coneix que conte la traduccio al

catala de les pregaries jueves del ritual ordinari (per a entendre'ns) ; que el

printer dels manuscrits que edita conte : una oracio cabalfstica formada per

72 versets del salteri, dos salms tradults tambe literalment de 1'hebreu, un tros
d'una poesia religiosa de Yehuda ha-Levi (que resulta esser la traduccio mes

antiga d'aquest maxim poeta), 5 salms de la versio de Sabruguera, un ienione
e.tre escurcat i adaptat... es a dir, que hi tenint on exponent precios de la

religiositat dels conversos catalans de ]a primera epoca, anterior a la implanta-

cio de la Inquisicio castellana.
I,'fndex que posa Mons. Griera es, com deiem, el que conte el segon manus-

crit, pero Iii afegeix errors i hi comet omissions ; redueix a 6 les 9 rtibriques

per a la festa de Hanucha ; afegeix una Oraci6 a dir entrant en casa, al final de

tot, que no hi es pas ; etc. I aquest index, estranyament, no conte la indicacio

de les pagines.
Ve seguidament 1'apartat al,a llengua. -- No crec oportil donar aquf on estudi

de la fonetica, la morfologia, la sintaxi d'aquest text.. - A mes de la im-
portancia cultural d'aquests textos, que ens mostren 1'activitat dels jueus
catalans a traduir tambe llurs oracionals -i justament aquest es el mes antic
conservat en qualsevol llengua romanica en Iletra llatina-, I'estudi del vocabu-

lari es importantissim perque es on terreny quasi inedit i ple de troballes clari-
ficadores.

aCal destacar en ell el catala del mateix, lliure de provencalismes i tambe
de castellanismes. >~:s un text de catala medieval normal., - No arribem a en-
tendre com on romanista del prestigi de Mons. Griera pot llansar aquesta afir-
macio de normal. ^ Normal l'i nic text fins ara editat en que les lleis de la
llengua catalana son conculcades sistematicament en la morfologia , en la sintaxi

i en la semantica, per tal d'assolir un fidelissim reflex del text hebreu?
aCom no conte versificacio no es possible assenyalar l'obertura i el tanca-

ment de les E i de les o toniques. Conte algunes reminiscencies de la diftongacio
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1. RIIERA I .SAY'S

no acontplida pcl catala. Les finals -c", -TS, -1) cvoluciunen a tut fenittnen tipic

del catala., - En aquesta darrera frase no saber pas a qui• es refereix.
((I,a -s- era probablement sonora. Cotnpareix lines vcgades -s-, altres -ss-.

I.cs labial i labiodental es confonen en h i v. Tambe es confon la grafia - i- i -j-,
com tambe compareix la confusi6 de g- i j-.A -- Aqucstcs conclusions les sahiem
airehe a priori.

((Conte rentirnisccucics de Particle Ipse : Ilanucha-Sanucha.ii - No es cert.
Transcrivint el codes ens adonarem que l'escrivh, (file transcrivia Willi altre
text, entengut per z el que era it i escrivi quasi sisteunaticament 7.anttrhti ; on
curds corrector esmena tots els llocs on ho troba, peru alguns li passaren per alt.

((F,n la flexi6 verbal compareix annb ntolta fregiicttcia cl perfecte anih la
forma en -ist : creist, donist, etc. '1'ambe compareix, conservada, encara, la forma
de la desinencia de la segona persona del plural -ts. Caracteritzen I'estil d'aquest
text la repetici6 i la gradaci6 clue li donen un caracter arpul6s.A Aixo es
tot el que ens din de la ilengua. I ben mirat creient que es inillor que Mons.
lGriera no ens n'hagi fet on estudi, perque, vist cons transcriu el text, hauria
estat una feina doblennent in6til.

La introducci6 acaba amh dues curies pagiucs sobre El Poble jneu on se
sumen les generalitzacitn)s vulgars ainb els errors. Abans de les tres ratlles
finals d'agraiment a la Reial Academia, din : ((A 1'any 1492 [els jueus] foren
expulsats d'$spanya, entre ells, el pobre jucu catalA, in Cunsueta del qual arri-
bava a les nostres mans. 1,'oferint cons tinic i interessantissim document catala
jneu, ja que els interessants i fragnnentaris testes catalans, reduidissims, i des-
coberts per Agusti Duran Santpere sun d'extensi6 Iimitadfssiina.A --Aquesta
indeterminada publicaci6 es 1'tinica que ens addueix 1'autor en tot el llibre.
I hom s'adnnira que Sever Pop en el ilibret Slgr. Antoine Griera: Notice bio-
graphique et bibliographique... (Louvain 1957), ens digui que fun ell el redactor
del BDC clue en els vols. X (1922) i XIII (1925) dung contpte de les puhlica-
cions de P. Studer a ((Romania)i 47 (1921) sobre el rats. Bud. Or. 1) que conte la
versi6 interlinear en catala ('un llibre (Voracious en hebren del final del se-
gle xv o comencamcnt del xvl, i del valu6s estudi de 1). S. Iilondheir sobre el
vocabulari emprat pels jueus en les traduccions, en el qual estudi fa nun
cnumeraci6 dels textos dels jueus catalans (file ita fet servir.

Si in introdueci6 no contc cap rota hihliografica, cl text no en curate cap do
cap tncna. Cum si tot fos sabut i prou clar. _A vcgades, pen), despres de molts
paragrafs que no fan sentit, posy lira interrogout darrera una paraula (per
ex., pa,-. t3, lira. 28 ; pag. n, lira. 5 ; pag. 9, lin. 25 i :32 ; pag. 10, lira. 10 ;
pag. 20, lie. 1.5 i 130, etc.).

1.a primera pagina del text --i les seguents- es horrorosament mal trans-
crita. Cal reconeixer que el text es dificil : s6n versets suits del salteri traduits
de 1'hebreu antb absoluta literalitat. 1,'autor ha puntuat sense identificar el final
i el comensament de cada verset i transcrin molt ntalament. En surt, no cal dir,
un garhuix que repelleix la lectura. Conn a exemple donem les sis darreres ratlles
de la primera pagina (a l'esquerra) i la nostra lectura (a la dreta)

-1,.'n aiuda a mi, den, en soffrimeut de aDeu aiuda a mi, Woo en soffriment de
ma anima . a deft callament de ma ani- ma 'rain a. Nor a I ) eu callament de ma
mta, car Well ma salvaci.S e, io sobre ill itnima, car Well ma saltta4i6. F in sobre
fin, den, digui mon dell, to den guarda• to fill, Den ; digui : "11on Deu, to". Deu
ru a tu, den hombra, a to sobre madera guaidaru a to, Deu hombra a in sobre
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dreta en guardara, e to de tot ntal guar- nia de to dreta. Deu guardara a to de tot

darn, to aninue en guardara, ton exir , he nial, guardara to anima. Deu guardara ton

tun venir, d'ara entre it segle, en piado- exir be ton venir d'ara a ntrd a setgle.

sa it nos henevra, e it nos esclarira mes Dtlu piadara a nos e beneyra a nos e scla-

ffas, it nos In setgle.. rira nostres ffaa a nos e a setgle.*

Certament que la columna de la dreta sembla que no fa massa sentit. El fet

es que en una bona edicio caldria posar, al costat o a sota, el text hebreu ; llavors

pren tot el sell relleu. Vegeu-ne el text hebreu en els salms 5ti, verset 6 ; 62, 2 ;

31, 15 ; 121, 5; 121, i ; 121, 8 i 6 7 , 2, que corresponen al text catala que acabem de

transcriure, i tot esdeve entenedor. l;] que no recoinanarfenl mai es transcriure

ntalament, puntuar a la babala, i no indicar res sobre tin text aixi inintellligible.

Ultra aquestes sis ratlles anotern les segii.ents males lectures en aquesta

mateixa pith*ina : ,,ersos per : essors ; ntia honor per nta honor ; mon aiud'a per

noa aiuda ; orna per Lorna ; e quier per regaeri ; tie le, tos ntos per de totes

noes ; conoxenses per congaoxes ; den fard tort per Den fard host ; hi tnana jo

per hi m'anap ; caniances per venjances ; enparada en fa fortuna per enperall

a ma fortuna ; cobrare per lohard ; en cre senyor per nostre Senyor ; ni hoyrd

per hi hoyrI ; Jariadant per l'iada'nt ; et,., etc.
A vegades Mons. Griera deixa de copiar ratlles senceres ; per exemple, a la

pug. 2, ratlla 20, cal afegir : (Car en tn, I)eu, es nta fiansa ; Altisine inetist en
ton mas. Dire a I)eu : "Ma fianga hi ma speranca mon Deu ; fill en ell"* ;

a la pag. 3, ratlla 22, cal afegir : Rqui ntostrara a nos be ensenvara sobre nos
claror de tes fas. I)eu dona-m... .., a la pa-. 6, ratlla 5, cal llegir despres de de
RJuda. Espera lo Senyor Wit confortet e ferma lo tell cur en ell ; spera lo

Senvor Deu., i cal treure les cinc paraules que pusa 1'autor.
l,a numeraciu de les pagines, que sol posar intercalada dins el text entre

parcutesis, no es constant ni exacta. 1'osa R(p. 2)* on es lv ; pusa R2.°* -sense
parentesis- on & 2r ; pusa tin R(:I)* fora tie hoc ; repeteix 0((3)n en el 2v ; no
posa a (3) * on realment ha d'anar el 3r ; posy 1(( 1) * en cl av ; repeteix v (4) * en el
4r ; el 4v s'escau en un tros que no hi es ; el 5r es on dill Rl:;ln ; no indica res
en el Sv ; el 6r s'escau entre ones paraules que no ha transcrit, etc.

El printer manuscrit acaba, coin di•ietn, a la pagina 9. I errs hi reserva una

nova sorpresa. I.'autor fa acabar el ins. antb aquestes paraules : Rde perdo-
narlos me trubo no ab grcus malalties no ab mi comportables J. M. Millas i
Vallicrosa, line feu una recensi6 del llihre de Mons. Griera (Un oracional judaico
redactado en catal fn, sSefarad*, XXVI (1966), 352-::,-r1), escrin : Ha omitido todo
el final del tutu del utanuscrito en vitela piles a la palabra final inconrportables,
debia seguir el texto dolors, sine) ah It tua i gran pietat e ntiserict)rdia, placiet,
Senior, que sien acceptables a to les nteLes orations e paraules...* Veritable-
ment, manca tin tros llarg al final, per-) es al ]libre ; es it dir, llegint el llibre,
quan horn arriba a ]a pitg. 8, lin. Il, licspres de la paraula Roravions* cal saltar
a la ratlla 28 on din Ren que ha prosperada* (quo cal canviar per RTu que has
prosperada*) i continuar fins a] final (pag. 9, 1fn. 13) on cal llegir : Rperdonar-
los-me perho no ab grcus malauties no ab incolnportables * i seguir altra vegada
a la pag. 8, lin. 11, amb la paraula Rdolorsn i endavant fins a in ratlla 27, on,
despres de la paraula (oniscric-)rdia* cal posar el punt final.

Mons. Griera no din cnlloc on acaba tin manuscrit i en comenga un altre.
Hom se n'adona quan consulta cls manuscrits i ven que el segon, despres del
fol. 1, numerat pero en blanc, din : RMesos del any segons l'orde dels ebreus*
(en la Consueta : a...ordre dels hebreus*), i 6s transcrit a continuaci6.

Si t'anterior manuscrit contenia oracions cabalistiques de traduccio literal
de 1'hebreu en lectura trehallosa, la lletra d'aquest segon es ben clara, com din
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el mateix actor (pig. vii), i la dicci6 dels mots molt mes fluida. Caldria esperar
mes fidelitat en ]a transcripcio, doncs. Fndebadcs.

En les clues primeres pigines, les que contencn les festes littirgigttes dels

meson jucus, les incorreccions hi son a balquena. Una tnostra seran els noms

dels dotze meson (i no n'accentua cap, pet-6 ell el nostre sistema ortogrific, no

aceeutuar es ja indicar on can l'accentuaci6) : posa Tisu per Tisri, Maresnari

per Maresuan, Guisle per Quisleu, Tenet per Thae1, Cenach per Ceuat, Haddar

i Nisan ben transcrits, ihiar per Yhiar, Eman per c'iuan, Fammus per Tantntris,

Han per Hau, i Elul ben transcrit. Altres noms propis d'aquestes dues primeres
pagincs no surten mes ben parats. Diu Gadalies per Godalies, Souza per Simz^l,
1loratres per Mataties, Purum per Purim, etc. I els noms contuns : din assentor
per menjar, ceur6 per tenen ara, so sumo? per costum, Casomit ,,it per cascuna
nit, carga per e en to, cargues per e axi, aquiteran per agucrau, uma oraci6 per
iiienci6, declaraci6 per deliuraci6, to qual impera e reg(na) per la qual impetrd
Ester, duns per dura, e anus per se;ons, costum per cascun, festa per setje,
cascu meat per costumen, etc., etc. I tot aix6 notnes en les pugs. 9-10. l.a resta
no desmereix gens d'aquest to.

Segueixen les rubriques en forma d'fndex amb indicaci6 de la pigina on hi
Ira cada oraci6: per6 1'autor no ha convertit la paginacio.

En aquest index, despres de la primera rubrica Oraci6 per entrar en casa

de oracici, en caries I , ]a indicacio en cartes, que es repeteix moltissim en les
nouibro,es rubriques de tot el llibre, ve gairebe sempre en abreviatura con-
vencional. I,'autor, en gairebe totes les rubriques, ha transcrit encara, i en
resulten frases tan sibillines coin aquesta de la pag. 54 : ((Ara diras lout ton
nom encara 49 e fins a mon redemtor que es encara 60 a apres lo seguent)).
Cal llegir : ((Ara dims "Sia lout ton nom", en cartes 59, e fins a "mon re-
demptor", que es en cartes 60 ; e apres lo segiient.))

I,'autor acostuma a intercalar dins el text les Irides marginals, pet-6 no
totes. La numeraci6 va seguint coin si fos un sol manttscrit amb el primer,
per6 tampoe no es consequent : al foli (((50))) segons Griera correspon el 30`' del

segon manuscrit i al (((150))) el 125r.

Repeteix trossos. Per exemple : el text de la pig. 14, lin. 16-22 es repeteix

a les lfn. 28-:35 (per6 les aversions* no son pas identiques) ; el de la pig. 24,

lfn. 22-29 es repeteix a les lfn. 36-37 de la mateixa pag. i 1-7 de la seguent ;
el de la pag. 30, lin. 34-38 i pag. 31, lfn. 1-10 es repeteix a les lin. 11-25 de la

pag. :31 ; el text de la pig. 35, lin. 6-19 es repeteix a les lfn. 20-32 ; el de
la pa-. 44, 1111 17-30 es repeteix a les lin . 30-38 de la mateixa pag. i 1-6 de la

seguent ; el de la pig. 100, lfn. 25-32 es repeteix a les lin . 32-34 de la mateixa

pag. i 1-5 de ]a seguent.
Palta tot un foli (34V i 35'') entre els mots haueu i el de la lfn. 24 de la

pag. 19. A la pig. 50 es deixa 14 paraules despres del mot truncada de la lfn. 9 ;
34 paraules despres de furor e de la lfn. 18 ; 8 despres de furor de la 21 ; 16 des-

pres de tenebra de ]a lfn. 35. Tot aixd a la pag. 50. Despres de D. en ell de la

lfn. 7 de la pag . 76 falten els folis 173v i 174r els quals ( 0 res mirabilis!) s6n

vint pigines abans, a la pig. 56 lin. 34-38 i pig. 57 lfn. 1-11.

Un altre trabucament : despres de la darrera paraula de la pag. 71 no ha

de seguir la primera paraula de la primera ratlla de ]a pig. 72, sing la quarta
paraula de la ratlla 15. I quan horn arriba a la quarta paraula de la ratlla 29

cal passar al principi de la pigina.

Una sorpresa final. A les pigs. 109-111 hi ha un Index de paraules. S6n

inenys de 300 i hi trobem el nom del germa de Moises entrat per Aahron, Aaron,
Aharon i Iloaron; el patriarca Jacob entrat per Iacob, Jaason, Jaasou, Jacou
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i 1'aaron, etc. ; i un munt de paraules misterioses : abislos, aforgaren, agranotes,

anorens... que s6n : abis los, afonzaren, granotes, avorren(t)s...

Dl benevol lector que ens ha segnit fins aci tindra a punt, pel fet mateix

que 6s benevol, un count d'excuses per a l'autor i la seva obra.

No hi tenim res a dir ; al contrari, les farfem nostres de bon grat. Tanmateix,

per a tenir una visi6 completa del fet cal considerar la ressenya que feu A. Grie-

ra de la Consueta jueva d'A. Griera en la revista dirigida per A. Griera :

alioletin de Dialectologfa Espanolan, tercera epoca vol. XLV (1967), pag. 115.

Jaume RIERA i SANS

JEAN-MARIE PETIT - JEAN TENA : Romancero occitan. Centre d'h;tudes Occita-

ties - Facult6 des Lettres et Sciences Humaines de Montpellier, 1969. 294 pags.

Dos joves investigadors occitans , bons coneixedors del Romancero hispdnico
de Menendez Pidal, s'han proposat de formar un Romancero occitan equivalent
i de demostrar el sell parentiu amb 1'hispanic (espanyol i catala ). Sorpren, pero,
que hagin oblidat del tot el parentiu indubtable i ben establert amb la can96
francesa i italiana , m6s encara , l'agrupament de la can96 occitana dins el grup
gallo-romanic , assenyalat ja per Nigra i confirmat per Doncieux i per Entwistle.'
aX0 d6na un caire unilateral i incomplet a la introducci6 i a l'antologia de
textos occitans , als quals s6n comparats aroman ces -freres V ( a vegades no gaire
semblants ) catalans i espanyols . 2 Hi retrobem , per exemple , cannons gallo-
romaniques tan conegudes com La porquerola (num. 1), N'Escrivaneta ( nitro. 2),
La vella de Paris (num. 10), Maria Magdalena (num. 13), La pres6 de Lleida
-La Pernette- (num. 26), sense cap allusi6 a versions no hispaniques.' Hi
retrobem tantb6 La mala sogra ( num. 33), de la qual no es assenyalada cap ver-
si6 catalana ,' i cannons semblants a Els tres molins (num. 92 ) i La dama d'Ara-
go (num. 94).5

Malgrat aquest desenfocament tan lamentable -i d'altra banda tan com-
prensible : se per experiencia la dificultat enorme que presenta 1'estudi de la
poesia tradicional i com resulta facil de relliscar -hi-, el volum de Petit i Tena
6s suggestiu i resultara molt iltil als qui s'interessen per la cans6 occitana i per
les sever relacions amb is Peninsula . Ara caldra completar -lo amb l'analisi de

1. Vegeu la bibliografia que assenyalo a 1'Aportaci6 a l'estudi del romancer balear,
ER, VII (1959-60 [1964]), esp. 66-69.

2. Aquesta Anthologie comparde es feta per Robert I,AFONTD (p5g. 55). No queda
clay quina participacio hi ha tingut ni si algunes de les versions occitanes que hom
dona son o no inedites . Els textos catalans parallels, presos del Romancerillo de MICA,
han estat una mica regularitzats ortograficament ; hi formiguegen , pero, its errades i les
vacillacions de transcripcio.

3. Vegeu bibliografia sobre totes aquestes cannons (llevat de Maria Magdalena, no
coneguda a Mallorca ; cf ., pero, el Romancero de DONCIEux), en la meva Aportaci6 a
l'estudi del romancer balear.

4. Cf. Aportacio, 103. Recentment n'lie trobat una versio als Chants populaires d'Au-
vergne, recueillis , reconstitues et traduits en fransais par M. FERNAND DELZANGLES (Auril-
lac 1910), 71-75.

5. Cf. Aporlaci6, 117 i 124-186.
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