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esment del Lexique roman de Raynouard, ni del Supplement- Wdrterbuch
d'E. Levy, aixi com tampoc del Petit dictionnaire provenfal-franfais del mateix
Levy, tan util al lector de textos dels trobadors. D'altra banda, al costat de
la Grammaire de J. Anglade, hauria estat bo d'indicar l'existencia de 1'AU-
provenzalisches Elementarbuch d'O. Schulz-Gora. I tampoc no hauria hagut
d'esser oblidada la Bibliographic der Troubadours d'A. Pillet i H. Carstens,
que d6na referencia completa, fins al '1933, dels inanuscrits coneguts i edicions
de totes les obres de tots els trobadors.

En la seva Anthologie des Troubadours (Paris 1927), 1, n., el Sr. Jeanroy
manifestava, referint-se als noms de la llengua dels trobadors : •L'epithete de
provenfale, qu'on lui attribue habituellement, est fort inexacte, puisque la
Provence n'a pas pris an mouvement poetique... une part preponderante. Le
terme n'a en somme pour lui que l'autorite d'une longue tradition (il est
frequent des le Moyen Age) et la difficulte d'en trouver un meilleur. Ceux
qu'on a essaye de lui substituer n'ont pas eu de succes, et avec raison : roman,
lance par Raynouard, est trop general (et se rattache a une theorie depuis
longtemps abandonnee) ; occitan et occitanien, qui ont la faveur de quelques
erudits et de nombreux felibres, sont -pedantesques et mal formes. En el
tftol i en el text de la Histoire sommaire, en canvi - cal remarcar-ho - usa
1'apellatiu occitan, i manifesta que l'{nie inconvenient dels mots occitan i occi-
tanien Rest d'etre des neologismes assez bizarrement formes ; mais ils out l'avan-
tage de s'appliquer egalement a tons les parlers d'oc, sans creer de prej ag,e
en faveur de Pun quelconque d'entre eux. (pag. 3), amb la qual cosa ve a
arrenglerar-se al costat dels erudits meridionals francesos i dels felibres, que
des de fa mess de trenta anys venen usant aquesta designaci6, i tambe al dell
lingiiistes, entre els quals ella va obrint-se camf.

Aquest reeixit volum, digne del mestratge, per totham reconegut, del
Sr. A. Jeanroy, es clou amb un index de noms propis que en facilita la con-
sulta.

R. A. 1 S.

vilcut l ASIN PALACIOS : La escatologia musulmana en la Divina Comedia.
Seguida de la Historia y critica de una polemica. Segunda edici6n. Madrid-
Granada, Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada (CSIC), 1943.
xvi+6i6 pags.

Cal assenyalar amb alegria l'aparici6 d'aquesta segona edici6 d'un estudi
que entre molts altres merits to el d'haver promogut la polemica indubtablement
major que registra la moderna investigaci6 literario-cultural. L'obra havia estat
publicada per primera vegada l'any 1919 com a discurs d'ingrks d'Asfn Palacios
a I'Academia Espaiiola. En 1927, esgotada l'edici6, sortia un llibret, sota el
titol de Dante y el Islam, que contenia un resum del discurs academic degut al
Prof. Emilio Garcia G6mez. Diffcil de trobar aixi mateix aquest volumet, era
esperada amb veritable ansia, en el cercles estudiosos espanyols i estrangers, 1a
reimpressi6 que per fi les Escoles d'Estudis Arabs de Madrid i de Granada han
volgut oferir-nos no fa gaire.

En la nova edici6 ha estat suprimit de 1'exord^i de 1'antic discurs, transformat
en introducci6, tot a116 que no tenia relaci6 amb el tema ; tambe s"ha prescindit
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del discurs de recepci6 de Julia Ribera. Un interessant apendix, en canvi, ha

vingut a enriquir extraordinariauient aquesta nova ediei6 : 1a Historia y critica

de una polemica, publicada simultaniament, el 1924, a Madrid, Roma, Paris i

Lund (en les revistes BRAE, GDant, RLC i .Litteris.), on Asfn resumia tots

els treballs i critiques que la seva tcoria havia motivat, i discutia les raons i els

arguments que hom havia volgut oposar-li.

Seria una impertinencia de voler descobrir acf aquesta obra universalment

coneguda, riquissima d'erudicib, de lectura apassionant, que realment consti-

tueix tuna de las pocas obras maestras indiscutibles en la erudici6n europea de

lo que va de siglov, com indiquen els editors en l'advertencia preliminar. Tots

els problemes que Asin hi ha plantejat han estat ja exposats, comentats i discu-

tits profusament i no cal revenir-hi.

Les pagines dedicades a historiar la polemica que el llibre .promogue ens

posen clarament de manifest que les diverses posicions dels investigadors davant

l'ardida tesi d'Asfu han vingut ja irreductiblement a fixar-se en dues : la dels

qui accepten, sense discussi6 o amb lleugeres reserves, 1'ascendencia musulmana

dels temes escatoldgics de la Divina. Comniedia, i la dels qui hi oposen dificul-

tats, prin_cipalment de transmissi6, i nomes accepten 1'existencia de coinciden-

cies. 1El que hi podia haver d'anecddtic en la negaci6 sistematica, per part

d'estudiosos principalment italians , en ocasi6 del centenari de Dant, fresca en-

cara la primera impressi6 de l'aparici6 de La escatologfa musulmana , ha desapa-

regut actualment, i avui les reserves que hom fa a aquesta obra m-es aviat es

refereixen - englobant-hi altres questions, com la dell origens de la poesia lfrica

europea, per exemple - al metode general de treball dels arabistes espanyols

i a llur manera de plantejar els problemes d'imitaci6literaria, que Ribera intenta

de sistematitzar i que Asin resumeix a la peg. 357 del seu Ilibre.

La polemica entorn el problemes de les influencies musulmanes damunt de

les literatures europees prosseguira indubtablement. A 1'hora, peril, de passar

balanc en el camp de la investigaci6 historico-literaria, horn no podra deixar de

reconeixer, sigui quina sigui la posici6 adoptada en aquestes questions, el posi-

tiu valor d'aquest llibre fonamental que, al costat de la seva gran obra d'arabista,

el Prof. Miguel Asfn Palacios volgue Ilegar a la consideraci6 i a l'estudi dels

romanistes.

R. A. i S.

RAFFAELI.o VIOLA : La poesia italiana di Giovanni Pascoli. Universidad de Sala-

manca, 1945. 72 pegs. + i lam. (.Arta Salmanticensia., Filosofia y Letras,

tomo I, num. 2.)

Malgrat la seva proximitat temporal, la vida i l'obra de Giovanni Pascoli

colnpta ja amb un nombre considerable d'estudis sorgits arreu d'Europa, dels

quals el Sr. Raffaello Viola, lector d'italia a la Universitat de Salamanca, ofereix

una ressenya completa en la notfcia bio-bibliografica final d'aquesta monografia

critica. Ella sera des d'ara una contribuci6 remarcable per a la coneixenca de

la lfrica del fam6s humanista, successor de Carducci a la catedra de Literature

Italiana de Bolonya i enriquidor audas del vocabulari poetic (recordeu el Dizio-

narietto pascoliano de L. Al. Capelli, Livorno 1923-26). Diverses circumstancies

han fet que la intenci6 del Sr. Viola es limites concretament a 1'examen de l'obra
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