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sin6 de l'escola tolosana; al costat de Barcelona i Valencia (pag. aIi), cal re-
cordar Mallorca en el desvetllament romantic que mena a la Renaixenca ; hi ha
una desproporci6 evident (pags. 112-113) entre els comentaris dedicats al Ver-
daguer Brie i a l'epic ; 1'estrofa usada al comengament del Canig6 (pag. 114)
no es 1'estrofa mistralenca, que es troba, en canvi, en Els amors d'En Jordi i
Na Guideta ; entre ]a prod-ucci6 teatral de Guimera, al costat de Terra baixa
('pag. 114), podien esser recordats Mar i cel i Maria Rosa ; entre els moderns
poetes del Principat (pag. 137) no .ha de mancar Caries Riba ni Josep M. de
Sagarra; mes representatius que Andreu -Caimari, per l'escola mallorquina,
son Llorens Riber, Miquel Ferra i Maria Antonia Salva ; els noms de Josep
Pous i Pages i Victor Catala no poden esser oblidats com a novellistes, ni el
d'Ernest Martinez i Ferrando com a narrador ; al costat de Puig i Ferreter (pa-
gina 138), per al teatre, cal posar Pous i Pages, Sagarra, Caries Soldevila, mes
que no pas el Ruyra de La bona nova ; entre els erudits catalans (pag. 143)
manca Llufs Nicolau d'Olwer ; l'obra de Ponlpeu Fabra per ]a depuraci6 de
]a ]lengua ]iteraria moderna no ha d'esser tampoc oblidada ; la data de naixensa
de Guimera (pag. 1154) ha de corregir-se de 1847 en 1845.1

L'obra del Prof. Giese, que esperem veure alliberada d'aquests petits defec-
tes en una nova edici6, pot indubtablement prestar bons serveis a qui desitgi
una primera i rapida informaci6 sabre les diverses literatures hispaniques.

R. ARAMON i SERRA

[ MARCELINO MENAN'DEZ PELAYO ] : Historia de las ideas est1ticas en Espana.
Edicion revisada y compulsada por D. ENRIQUE SANCHEZ REYES. [Pr6logo
de D. Jost IBA&EZ MARTEN.] Tomos IN e fndice. Santander, Aldus S. A. de
Artes Graficas (CSIC), 1940. xx + 534 pags. + I retrat ; 5o6 pags. ; 672 pags. ;
624 Pags• ; 524+1106 pags. (eEdici6n nacional de las Obras completas de Me-
nendez Pelayo», I-V.) - Historia de los heterodoxos espaitoles. Edici6n pre-
parada por D. ENRIQUE SANCHEZ REYES . Tomos I-VIII. Santander, Aldus
S. A. de Artes GrAficas (CSIC), 1946-1948. xvI+432 pags. ; 496 pag,s. ;
448 Pags• ; 4512 pags. ; 486 pags. ; 514 Pags• ; 736 Pags• ; 592 pags. (aEdici6n
nacional de ]as Obras completas de Menendez Telayo•, XXXV-XLII.) -
Ensayos de critlea filos6fica. Edicion preparada por ENRIQUE SANCHEZ REYES.
Santander, Aldus S. A. de Artes Graficas (CSIC), 1948. 424 pags. (REdici6n
nacional de las Obras completas de Menendez PelayoA, XLIII.)

A les darreries de la seva vida, M. Menendez Pelayo acarona 1'idea d'a-
plegar en unes cobre6 completesA la seva vasta producci6 literaria ; mks cobej6s,
perb, de la creacio que de la compilacib, concebe una magna empresa nova de
dinou series d'estudis, en la qual volia refondre tot el que havia publicat fins
aleshores. La wort ho deixa en projecte. Foren els deixebles, primer A. Bo-

6. Anotem, encara : Guillem de Bergueda (no Bergada, pag. 26), Rainon Llull,
Romeu Llull (no Lull, pags. 27, 32), Eixiinenis (no Eximcni¢, pag. 30), Vicent o
Vicenc Ferrer (no Vicens, pag. 30), Joan Rois de Corella (no Roic, PA9. 33), Miguel
Costa (no Miguel, pag. 113).

278



MENENDEZ PELAYO: sIDEAS ESTETICAS. . aHETERODOXOS.. CRIT . FILOS6FICA.

nilla •Sanmartfn i despmes Miguel Artigas, else qui portaren la idea a la practica ;

i, amb l'ajuda de ''editor V. Suarez, de Madrid, publicaren, entre els anys 191r

i 1935, vint-i-un volums d'obres del Mestre. Estroncada la publicaci6 per la

guerra civil, el CSIC, ran mateix de la seva creaci6, apadrina la idea, conferf al

projecte caracter nacional i n'encomana la realitzaci6 de bell nou als especia-

listes aplegats a la Sociedad Menendez Pelayo. Aixi es feu viable l'edici6 de

les obres completes del gran poligraf santanderi, que posa a l'abast dels con-

readors de la historia literaria els immensos tresors continguts en les seves pu-

blicacions.
I. - I,'edieib s'inaugura amb la Historia de las ideas esteticas en Espana,

I'obra d'interes mes universal entre totes les de Men6ndez Pelayo i la que con-

cebe primer ; li suggerf Laverde Ruiz el 1875, ran de I'ensenyament barcelonf

d'En Mila, a qui va dedicada. Des d'ella s'albira 1'extens panorama espiritual

que Menendez aspira a dominar, go es : la historia del pensament i de fart es-

panyol en la seva maxima amplitud. Els actuals editors, Srs. Artigas i Sanchez

Reyes, than pres per base el text de I'edici6 original, al qual han incorporat bon

nombre d'apunts, extrets i notes que Menendez deixa manuscrits a la seva

biblioteca de Santander.'
II. - Forsant el pla establert, ha estat anticipada la publicaci6 de la Historia

de los heterodoxos espanoles, la m6s famosa de les obres de Menendez, ja que

no la mes preada pel seu autor. A precs insistents dels amics , aquest en pre-

parava una reedici6, que hauria estat en realitat una dbra nova. Dos exemplars

de l'edici6 iprimera, del seu its personal , avinieron a quedar ., digue ell mateix,
amaterialmente anegados en un pielago de notas y enmiendas .. N'hi ha prow
amb dir que les sis primeres pagines sobre rites, creences i supersticions dels

primitius pobladors d'Espanya es convertiren en nn gros torn. Inexplicable-

ment, un escas nombre d'aquests nous materials foren aprofitats per Bonilla en

I'edici6 Suarez. Mentrestant un dels dos esmentats exemplars, probablement

el mes farcit de notes i afegitons, s'ha perdut. Els Srs. Artigas i Sanchez Reyes

nomes han pogut aprofitar, per a 1'edici6 nacional, l'altre exemplar amb notes

copioses als marges i centre sus paginas , abundantes embuchados de cuartillas,

todo ello de letra del que, juntament amb altres nombrosos materials

trobats en aiguns Ilibres de la seva biblioteca, han estat incorporats al text

primitiu. Aixi than resultat vuit toms, en Hoe de set.
III. - El tom, dels Ensayos de critica filos6fica , a earree dels Srs. Gonzalez

Palencia i Sanchez Reyes, reprodueix els onze estudis de l'edici6 Bonilla, de 1918 ;
peril precisa la data i l'ocasi6 de cadascun, aixf corn el lloc de la primera im-

pressi6, i hi afegeix, a tall d'apendix, el text - fins ara inedit - de la versi6

inacabada de 1'Academica de Pere de Valencia. No hauria estat sobrer d'incloure

tambe la 'versi6 de la bella monografia d'A. Lange sobre Llufs Vives.
L'amplitud de la concepci6 de Menendez Pelayo el ports sovint a estudiar

la literatura catalana amb amor i comprensi6 . Ens plan , per aixo mateix, as-

senyalar avui aquesta edici6 definitiva de les seves obres.
J. C. i A.

i. Ha aparegut un segon tiratge, novament corregit, d'aquesta edicio de les

Ideas estcticas, els anys 1946-1947.
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