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nitzada, sempre amb bon sentit. Unes abundantissimes notes faciliten la com-

prensi6 del text per a tin lector modern, car la majoria son explicatives de

formes o expressions arcaiques o dialectals. Les notes erudites es liniiten, quasi

exclusivament, a identificacions de cites Libliques.

Em plan d'afegir que el Sr. Fuster ens dona no solament una antologia

excellent en el seu genere de divulgaci6, sin6 tamb6 unes ratlles que son tin

model de Ilengua literaria moderna.
Jordi CARBONELL.

MARIO RUFFINI : La composizione del aLiber Tobiae. nella versione catalana

della aBiblia Rimadas di Siviglia. Bra, IStituto Tecnico Commerciale, 1954-

1955. 56 pags. (aAnuarios.)

Als fragments de la Biblia rimada donats a eoneixer per Miret i Sans i

per Moline i Brases cal afegir la present edici6 del Libre de Tobies, precedida

d'un estudi sabre la seva composici6, en el qual Ruffini ha establert la corres-

pondencia dels versos de Sevilla amb el text de la Vulgata, ha fet una Ilista

de rimes i ha documentat amb nombrosos exemples els procediinents de com-

posici6 d'aquest text versificat de la Biblia. Aixb fa veure que raranient aquesta
cbra 6s un calc exacte de la Vulgata, car gairebe sempre abreuja o amplifica i

cerca de donar una versi6 a I'abast de lectors senzills. La publicaci6 del text

de la Vulgata al costat del text catala facilita aquest estudi couiparatiu i

perinet de veure les supressions i les addicions prbpies de l'autor catala. Una

part important d'aquesta introduccib 6s consagrada a l'estudi de les figures i

dels ornaments d'estil propis del versificador.
La transcripci6 es fidel, be que hi hero observat algunes confusions de

Iletres i algunes separacions defectuoses de paraules, tines i altres facils d'es-
menar. Heus aef la transcripci6 correcta de les faltes que hens remarcat :

29 : Ics presoners 91 confortaua II 122 : E del seu fayt tuyt se trufaven II
168 : E en infern los coals puniras II 196 : VII. qui negii no la toci it 224 : per

qO •]s auene tot ayce: vial II 275 : Al to uolra molts hens donar 11 278 : Dels
basans de fin argent 11 344 : Tan tost 61s van apareylar 11 410: A que 6s bo ne a
que ualra I; 521 : perque D6us nos a say enviats 11 537 : Puys Thobies sa muler
apella I; 583: frayre, dix 61, be sabs per uer 11 646 Oy, fiyl molt car, per uer
morre Ii 678 on poguesses esser reptada 11 732 E a to ret grat e lausor

785: Mas eu no menuch res corporal.
Despr6s d'aquesta mostra esperem de poder veure I'edici6 completa de la

Biblia rimada de Sevilla, que el Prof. Ruffini t6 anunciada dins la aBiblioteca
Catalana d'Obres Antigues..

P. B.

G. MAUGARD : Contes des Pyrenees. Paris, Edit. Erasme, 1955. 246 pags.

En una cpoca com ]a nostra, que taut afavoreix els estudis folkl6rics, el
]libre del Sr. G. Maugard es benvingut.

L'autor s'excusa de I'ambici6 del seu titol, ja que aquests Contes del Pirineu
nom6s han estat recollits en una part molt petita del Firineu, o, m6s ben dit,
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del pre-Pirineu, entre Quilla i Lavelanet, al llarg de la carretera nacional 717.
No li retraurem pas nosaltres 1'exigiiitat del camp d'informaci6: les dades

folkldriques nomes tenen un sentit i es presten a la comparaci6 quan n'ks definit

clarament l'origen. El mateix fons tradicional es troba sobre espais immensos,

no sols al llarg del Pirineu, sin6 tambe de l'fndia a 1'Atlantic, i inks en1la ;

peril e'.s temes fonamentals es redueixen a lfnies esquematiques, a una mena

de restituci6 d'indo-europeu esqueletic, sobre el qual fart del comparatista no

pot actuar. El que importa essencialment, coin a objecte d'estudi, aixf coin el

dialecte viu per al linguista , ks el conte original, espigolat sobre els llavig de

tal o tal subjecte.
El Sr. G. Maugard sembla doldre's d'haver investigat en .une region

passante=, .un couloir pyreneen des geographes., i prova la necessitat de
tranquillitzar-nos amb una adversativa : .Cependant, au pied de ces splendides

forets ... bien des traditions ont cherche refuge.. Ho creiem facilment. En efecte,
si horn passa molt per aquella regi6, a causa de la carretera nacional que la
travessa, s'hi Para molt poc. Quantes vegades hem observat els automdbils,
panteixant despres de la pujada rosta que els duia de Quilla al planell, provar
de recnperar el temps perdut i llancar-se cap a Lavelanet o a Mirapeix a un
ritme endimoniat! Els contactes entre els indigenes i els viatgers, a despit del
nombre d'aquests, queden, dones, molt reduits.

Hi ha, peril, una coca que haig de retreure a 1'autor, mks que mks en una
revista coin aquesta : haver renunciat al text occita, que havia recollit dels seus
narradors, per a donar-nos-en nomes la traducci6 francesa. Be se que ens ofereix
aquell text, enfront la traducci6, per a un dels trenta contes (Le Conte de Sainte
Germaine), i que per a tots els altres ens en do na en nota algunes expressions
originals, peril aix< es molt poca cosa davant el que podfem esperar. El conjunt
d'aquells textos occitans hauria constituit un document linguistic de primer
ordre per a la parla d'aquell planell petit.

] s possible que el Sr. G. Maugard hagi volgut proporcionar una lectura
entretinguda a infants desconeixedors de la llengua Woe, i en aixd crec que
ha reeixit plenament ; pero es de doldre que no hagi provat de conciliar ]a
satisfacci6 dels infants i la dels dialectdlegs.

La grafia usada es un xic heterogenia. A la pag. 181 1'autor reivindica (la
graphie ktymologique de l'Institut d't;tudes Occitanes. ; peril, algunes ratlles
rues amunt, d6na el so u amb la grafia ou, la qual cosa es contradictor.ia (perdou,
rnainatjou), per citar nomes aquest exemple. Llegim ades gojat, ades goujats ;
des donar, ades donrar ; ades copar, ades cougar; etc. Sembla que hauria

estat cosa facil de regularitzar i uniformar la grafia.
Aixi i tot, alguns trets de in parla es manifesten prou be per a despertar

el nostre interes : palatalitzaci6 de is l inicial ( theit ), palatalitzaci6 del grup Pl
(plhe, plha, plhaure, ...).

El bose (d'Alzena., que taut ha intrigat el Sr. G. Maugard , 1 no seria el
bose .d'alziness (occ. ai zeta) ? Sembla prou natural, ja que horn hi porta els
pores a menjar glans, i crec inutil de voler fer-ne un nom propi.

Algunes traduccions s'allunyen un poc de 1'original, potser per eufemisme,
coin tousse ('tus') per peta, Mon Dieu! ('Deu meu ') per iatase (de uectem asini!).

Per concloure : aquest llibre es llegeix amb un interes sostingut.

Enric GUITER
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