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pleonasmes, les onomatopeies, les perifrasis, els melindros lexics o fonetics son

el recurs habitual de la seva poesia, sobretot en els moments d'absencia d'ins-

piracio, i potser el secret menys recondit de la seva popularitat. El nucli de fart

pascolia, tan dificilment definible, trobaria sens dubte en l'analisi d'aquests

elements una forsa auxiliar no menyspreable.
Miquel DoLc

l'ida espaitola en la epoca g6tica. Ensayo de interpretacion de textos y docu-

mentos literarios, por J. RUBI6 Y BAL,AGUER. Barcelona, Editorial A. Martin,

[19431. 296 page.+52 Tams. (tEl Mundo y los Hombres : Biblioteca espaiiola

de cultura generals, I.)

El subtftol amb que, modestament, l'autor d'aquesta obra ha volgut dis-

Luinuir-ne l'abast, en part per posar-se a cobert de les critiques d'aquells qui

sempre van a la caca d'ornissions en les obres d'altri, en part a fi de salvar

la responsabilitat d'una exigencia personal dificilment satisfeta (caracteristica

del Sr. Jordi Rubio), ens indica la base damunt la qual ha estat edificat aquest

]li•bre ; i es aquesta base - textos i documents literaris - el que reclama un

comentari damunt d'aquestes pagines. En la nota preliminar, tot esmentant

algunes de les obres considerables, de conjunt, que reconstrueixen la historia

de la cultura medieval, l'autor posa el segiient comentari a La vie en France

au Moyen Age tie la fin du XIIe au milieu du XIVB siecle, de Ch. V. Langlois :
tLlibre agradable de veres. Els romans francesos en son la font principal. La
primera vegada que el vaig llegir va seduir-me el proposit d'adaptar-ne el
nietode a 1'estudi dels nostres antics monuments literaris. Pero, ni en extensio,
iii en abundancia, ni en color, no poden comparar-se amb els francesos. Es
mourn, per altra part, en un mon menys fantasiejat i mes en contacte amb
la realitat.s

Els textos posats en joc pel Sr. Rubio i Balaguer van des del Cantar de
Mio Cid fins a autors del segle xvi, com Torres Naharro, Gil Polo i altres
valencians. Aquest perfode es el que el Sr. Rubio anomena l'tepoca goticas,
tot advertint que no es refereix als limits d'aqueix estil en la HistOria de l'AArt,
sing al to de 1'esperit que va informar la vida espanyola de la fi del segle xii
tins molt entrat el quatre-cents. tM'atreviria a dire, declara, tque ,fins a ]a
fundacio de la Universitat d'Alcala, el sentir general de in societat seguia
essent ;gotic, d'igual manera que ja comensava a esser-ho el mon per al qual
es va compondre el Cantar de Mio Cids.

Les fonts d'on el .Sr. Jordi Rubio extreu els seas materials son aixi, forco-
sament, molt variades. Pero predominen les que fan referencia a les regions
orientals de la Peninsula : el Principat i Valencia. N'es la causa, sens dubte,
]a formacio de 1'autor, el sell mes gran domini de la literatura i la documentacio
relativa a aquests paisos ; pero tambe el fet que els textos siguin mes abun-
dosos o mes expressius, i, encara, que hagin estat publicats en molt major
nombre. Potser el predomini donat aixi als regnes catalano-aragonesos pugui
apareixer als ells d'algu com un defecte. No ens ho sembla a nosaltres, no sols
pels motius indicats, sing perque la varietat i riquesa de vida de ]es regions
llevantines dona molt mes d'interes a 1'evocaci6. El Sr. Rubio posa en Joe, per
tal de realitzar-la, des dels textos d'alguns trobadors com Ramon Vidal tie Besalii
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o Cerveri de Girona fins als escriptors valencians cinccentistes abatis alludits.

L'arxiprest d'Hita, Ramon Llull, les quatre grans crdniques, Eiximenis i el

Tirant i el Curial son utilitzats sovint. Pero, ultra aquests autors i obres,

1'erudici6 del Sr. Rubio i Balaguer li permet d'utilitzar, en cada cas, algun

text adient, amb incursions ardides, a voltes inesperades, pels camps tries

diversos. Que aquests textos podrien esser encara mes abundosos i variats, i

que, a vegades, podria entendre la reconstrucci& a mes aspectes, resulta

indubtable ; per6 qui fes per aixo retret a 1'autor, oblidaria injustament que

cal posar un limit a les obres, especialment a les d'encarrec editorial, les quals

ban d'adaptar-se a mides preestablertes. Potser acreixent la contribuci6 extreta

de les fonts trobadoresques el Sr. Rubio hauria donat una visio mes aprofun-

dida de 1'amor cortes ; sens dubte, els sermons de sant Vicenc Ferrer tan rics

corn son en allusions a aspectes de la vida privada, que ells tots sols podrien

nodrir una monografia sobre el tema, baurien hagut d'esser posats estretament

a contribuci6, en hoc de li^mitar-se a tres esments escadussers ; tal vegada

1'extensi6 de 1'epoca que abraca el llibre fa apareixer corn a coexistents costums

o maneres separats per dos o tres segles. Pero, tal corn es, el llibre del Sr. Jordi

Rubi6 constitueix una realitzacio digna de tot elogi, en is qual l'erudici6 de

I'autor s'alia amb la seva experiencia del mon, amb la traca per a 1'enlla5

de les innombrables dades, amb la vi.braci6 de 1'estil, condicions totes essencials

per a poder donar vida a una obra corn aquesta.

Ferran SOI. DEVII,A

Repertorio de manuseritos referentes a la historia de Aragon, por RICARDO DIO.

ARCO Y GARAY. Madrid, Instituto JerOninlo Zurita (CSIC), 1942. 420 pags.

Aquest repertori forma un conjunt de 1368 fitxes de manuscrits relacionats

amb la historic d'Arago, precedit d'un comentari sobre el moviment literari

aragones i especialment sabre 1'activitat historiogr^fica d'Arag6 des de 1'epoca

romana, i seguit d'una dtil referencia als arxius de protocols notarials de ]a

regi6.
L'aplegament d'aquell gran nombre de fitxes representa un esfors consi-

derable que ha d'esser agrait per tots els qui s'interessen per la historia i la

historiografia d'Arag6 i dels pobles que s'hi ban relacionat al llarg dell segles.

L'examen d'aquest llibre fa ressaltar sobretot la importancia, altrament ja

reconeguda, que va tenir l'escola historioaafica aragonesa durant els segles

xvi-XVIII, amb noms corn els de Zurita, ,Agustin, Ustarroz, Lastanosa, Abbad

y Lasierra, Abella, Traggia i tants d'altres.

Dissortadament, peril, el contingut d'aquestes fitxes es molt irregular,

puix que, mentre en la major part d'elles la descripci6 dels manuscrits es

molt sumaria i arriba a prescindir en alguns casos de tota indicaci6 de data

i de tipus de Iletra i en altres omet la biblioteca o arxiu on es conserva el

manuscrit, en altres fitxes s'arriba a transcriure extensos passatges dels textos

a que es relfereixen. Per altra part, la poc ldgica classificaci6 a que s6n sotme-

sos els manuscrits i la manca d'un index sistematic ben estructurat fan forca

diffcil i incomode el maneig del conjunt.

La informaci6 de 1'autor sobre moltes de les questions relacionades amb
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