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nombre de documents que aporta - molts d'ells inQdits -, no podem fiar-nos

completament del que din fins despr6s de comprovar-ho per altres mitjans.

Josep MASSOT i MUNTANER

RAFAEI, GINARD BAUcA, El Canyoner popular de Mallorca. Palma de Mallorca,

Editorial Moll, 1960. 144 pAgs. (.Biblioteca Les Illes d'Or., 76.)

El P. Ginard, franciscA mallorqui, es dedica, des de fa molts anys, a recollir

les cannons populars de Mallorca, tan abundoses encara. El Ilibret que comentem

6s, en realitat, el proleg del Canfoner, i hauria de titular-se, segons consta

a la pAg. 7, Com he replegat el Canfoner popular de Mallorca. En un estil

viu i clar, de la m6s pura saba de la pagesia, el P. Ginard ens conta la seva

aventura folklorica, comennada per pur diletantisme, amb tota una s6rie de
vacillacions inicials, a poc a poc resoltes, fins a formar un corpus d'unes setze
mil corrandes i unes dues-centes o tres-centes cannons llargues, i ens descriu

una mica ]'ambient social del camp mallorqui a principi de segle, amb els
seus caracterfstics glosadors.

L'obra no pret6n d'6sser erudita ; el mateix autor ens adverteix que ell
nom6s ha actuat de collector, sense estudiar a fons els problemes cannonistics,
en els quals (per no encloure-s'hi les mans, cal disposar d'uns coneixements

i d'una erudici6 que em manqueni (pAg. 85). Per aixo mateix, els capitols
que tracten de problemes d'aquest tipus s6n els m6s fluixos de l'obra (ens
referim, especialment, a Cantons indigenes i canyons importades, La mPtrica
en les cantons populars' i Manca d'arcaismes), i tenen una certa ingenuitat,
per ]a qual cosa demanariem al P. Ginard que els suprimis en 1'edici6 defi-
nitiva, o b6 que els completes i ampli6s.

L'aspecte m6s important, des d'un punt de vista cientific, 6s el de la
tPcnica del Canfoner, que ens explica les dues idees fonamentals que l'autor
s'ha proposat : atenver un ordre estricte en la classificaci6 i presentar el
Canconer com en edici6 critica. Ps de doldre que aqueixes idees no quedin
gaire elates ; la classificaci6 en cgrans seccions o branques senyores i majores1,
cada una de les quals .se divideix i se subdivideix, sempre per ordre alfabPtic,
i dins les subdivisions finals, hi ha les cannons r...] pel mateix ordre•, no
sembla Bens aconsellable ; el lector no acut al CanSoner per trohar-hi una
determinada cann6 (com acudiria al diccionari), sin6 per gaudir d'una obra
IiterAria, i ]'ordre alfabCtic 6s purament mecAnic, no logic ; per altra banda,
6s millor de posar al final de cada volum un Index alfabPtic de primers versos,
que permetria de trobar amb una gran facilitat la can96 cercada. Quant a
1'aparat critic, no hem acabat d'entendre la intencib del P. Ginard ; creiem,
pero, que es proposa de donar les variants per versos aillats - com si fos
1'edici6 critica d'una obra literOria culta - ; cal tenir en compte que, en poesia
tradicional, Punic m6tode acceptable 6s de fer-ho per cannons completes, perquP
cada variant ens mostra un estat de la cann6, que no podem reconstruir si ens
en s6n donats els versos aillats.'

i. Ens estranva molt que un Ilibre publicat per ]'Editorial Moll faci el recompte
sillAbic a la italiana, i no segons el sistema usual entre nosaltres.

2. B6 que no estigni directament relacionat amb aixd, ens 'permeten. de reco-

197



MIQUEL DOLL

Tot i aquestes petites observacions metodologiques, hem de felicitar el
P. Ginard per la seva obra, i hem de demanar-li que ens faci conkixer aviat
l'immens tresor de cultura popular mallorquina que ha arreplegat, indubta-
blement molt fltil i molt profitbs.

Josep MASSOT i MUNTANER

rActas del Primer Congreso Espanol do Estudios Cldsicoi.. Madrid 1958.
620 pags. (.Publicaciones de la Sociedad Espaiola de Estudios Clasicos•, 1I.)

L'cxit, tan franc com inesperat, del I Congr6s Espanyol d'Estudis ClAssics,
celebrat a Madrid del 15 al 19 d'abril de 1956, 6s una prova de factual ressor-
giment d'aquestes disciplines dins el mbn cultural hispanic. El Congr6s fou
convocat i organitzat per la Sociedad Espanola de Estudios Clasicos ; a Inks
de les Universitats espanyoles, hi prengueren part diverses entitats culturals,
entre elles la Societat Catalana d'Estudis Histories, filial de 1'IEC. Com a in-
vitats especials hi assistiren tamb6 representants del professorat universitari de
Franca, Italia, Anglaterra i Portugal. Aquestes Actas, amb Ilurs sis ponencies i
setanta comunicacions, sense comptar els discursos de carActer cientific, posen de
manifest no solament l'amplitud d'aquell renaixement, sinb tamb6 la maduresa
assolida pels estudis en llurs diverses manifestacions. El contingut, certament
desigual, d'aquest volum gira entorn de les multiples activitats abracadcs per
1'estudi de 1'antiguitat greco-romana : la lingiiistica, la literatura, la pedagogia,
la historia, la filosofia, l'arqueologia, 1'epigrafia, la numismatica. S6n temes,
per tant, que no afecten directament la cultura romAnica, b6 que, per les
frequents interferencies filolOgiques i literaries entre els pobles romanics i Ilurs
predecessors del mbn classic, no pocs estudis inclosos dins les Actas projecten
tambe una certa alum necessOria sobre els dominis del romanista.

Cal, doncs, deixar de banda en aquesta nota aquelles aportacions dedicades
exclusivament a facetes de les cultures clAssiques, b6 que formen , 6s clar, la
base del volum. Aixf i tot, no sabriem passar per alt, per Ilur veritable inter6s,
els titols d'algunes de les ponencies que afecten el camp general de la lingufs-
tiea i de la histOria : M. SANCHEZ RuIPAREZ, Problemas planteados por el
desciframiento del micEnico (35-49) ; M. FERNANDEZ-GALIANO, La lirica griega
a la luz de los descubrimientos papirol6gicos (59-iSo), estudi essencial d'un
especialista, seguit de dues comunicacions d'A. Rain i de F. Rodriguez-Adrados ;
M. TARRADELL, La crisis del s. III d. C. en Hispania: algunos aspectos jun-
damentales (263-275), amb dues aportacions, d'A. Ramos Folqu6s i d'A. Balil,
sobre les invasions germAniques a l'AlcOdia (Elx) i sobre les portes de la
muralla de BArcino. Sota un altre aspecte, podem remarcar encara les ponencies
d'E. V. HERNANDEZ VISTA, La pedagogia de las lenguas cldsicas en la ensenanza
media (191-213), i de L. RUBIO FERNANDEZ, S. AGUD QUEROL i J. ALSINA CLOTA,
La pedagogfa de los estudios cldsicos en la ensenanza universitaria (235-256),

manar al P. Ginard que conservi escrupolosanient el text de calla versi6, sense bar-
rejar-les per tal d'aconseguir una redacci6 mks completa ; les niostres publicades a la
revista cdl Heraldo de Cristox, Organ dels franciscans mallorquins, ens fan sospitar
que la majoria de les versions llargues sbn factfcies , i aixi ho confessa el mateix
P. Ginard en alguna ocasi6.
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