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nyoles, sing tamb6 sovint amb obres d'altres literatures europees, fins i tot
La singular y admirable victoria..., el poema que Joan Pujol dedica a la contesn
de Lepant. Em plau de fer ressaltar aquest fet donat I'oblit en que sovint es
tinguda la literatura catalana per part dell investigadors de fora de Catalunya
i tamb6 perque dona una idea del grau de minuciusitat i preparacio amb que
ha dut a terine el seu treball l'investigador irlandes.

Quant al criteri selectiu, crec que 6s un encert que hom hagi escollit no
pas cants sencers, sing episodis que tenen una unitat d'accio, tant si consten
d'una sola tirallonga coin si comprenen diversos fragments d'un mateix cant o
de cants diferents. Dintre el primer cas trobem els fragments i (Els araucans
escullen cabdill) i iv (La historia de Glaura) de La Araucana ; i (La pesta),
ri (Isabela i Henrico), iii (Una visita a Saladi) i iv (Les tropes cristianes visiten
Betlem ) de La Jerusaldn conquistada ; i (Getselnani) i iii (L'aplec infernal) de
La Christiada, i iv (La cova de Temis) d'El Bernardo. Al segon tipus pertanyen
iii (Lepant) de La Araucana ; 11 (La pre-Aria puja al eel) de La Ch'ristfada, i
i (Origens i missio de Bernardo), ii (Ferraguto i Arleta), iii (Angelica i Arcan-
gelica), v (Viatge aeri de Malgesi) i vi (Roncesvalles) d''EI Bernardo. Per
riltim, son del tercer tipus els exemples ii (La mort de Lautaro ; La batalla)
de La Araucana, i iv (La flagellacio) i v (La crucifixio) de La Christfada. La
simple enumeracio d'aquests fragments ens dona idea de coin el Dr. Pierce ha
procurat d'oferir aspectes variats no solament dintre cada obra, sing tanib6 en
el quadre general de 1'epica espanyola.

Ens trobem, doncs, davant una antologia utilissima, seleccionada amb un
criteri dreturer i realitzada amb curs i gran rigor cientific, que, indubtableinent
contribuira a la divulgacio d'aquest aspecte injustament oblidat de la literatura
castellana.

Jordi CARBONELL

Jos> MOR DE FUENTES : Bosquejillo de su vida y escritos . Prologo, edicion y
notas por MANUEL ALVAR . Universidad de Granada , 1951. 198 pags. + r 5 lams.
(«Anejos del Boletin de la Universidad de Granada : Edicionesn, II.)'

El Prof . Manuel Alvar , de la Universitat de Granada , ha publicat una
acurada edicio del Bosquejillo, suggestiva autobiografia de 1'obscur escriptor
aragones Jose 11Ior de Fuentes (11762-1848 ), • uno de esos escritores raros, inezela
de aventureros y de literatos de que las letras castellanas nos ofrecen tan
peregrinos ejemplos •, coin diu Azorin ( Lecturas espaitolas , Madrid 1912, pag. 81).
L'edicio que motiva aquesta nota ( el Bosquejillo s'havia publicat tamb6 recent-
ment, l'any 1943 , dins la colleccio . Cisneros ., num. 9) segueix el text de la
priinera, apareguda a Barcelona el 1836 i editada per Bergnes de las Casas.
tot actualitzant l'ortografia . El text va precedit d'un proleg intelligent del
Sr. Alvar, dividit en dos capitols , en el primer dels quals se segueix, fins all'
on es possible , la Iinia tonal de la villa del nostre escriptor , assajant de trobar
el seu perfil sentimental - aspecte deixat de banda en el Bosquejillo - i posant

i. A ]a coberta : Bosquejillo de la vida y escritos de D. Jose MJor de Fuentes
dclineado por el inismo . Prologo, edicion y notas de M. ALVAR . Universidad de
Granada, 1952.
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de relleu, amb agudesa remarcable, matisos de concepcio propis de la producci6

artistica aragonesa ; en el segon es caracteritzada la generacio literaria de Mor

- Melendez, Moratin, Cienfuegos, etc. -, la seva critica agressiva i arbitraria

i la seva obra de creacio.
Amb una riquesa d'aspectes remarcable (es, alhora, traductor d'autors clas-

sics i moderns, poeta, periodista, comedi6graf i novellista, aixf corn autor de

treballs politico-militars, tactics i de divulgacio cientifica), la figura de Mor de

Fuentes interessa, mes que per la seva activitat intellectual, per ]a seva perso-

nalitat humana, que sorgeix tan calida de I'obra que ressenyem. D'una gran

vanitat literaria i d'un viu patriotisme al llarg de la Guerra de la Independencia,

tot i la seva posicio admirativa per Franca, l'obra de Mor de Fuentes es va

lliurant dins el mon neoclassic - cosmopolitisme, afany de ciencia i de vulga-

ritzacio, esperit polemista i moralitzador, imitacions de Garcilaso i de fra Luis

de Leon - be que I'aguda critica del Prof. Alvar hi descobreix elements pre-

romantics ades en 1'obra - devocio per la naturalesa, traduccio del Werther,

visio de les roses, subjectivisme, estil pr6xim a 1'acci6 -, ades ten la amarga

leccion de su vidan (pag. 41), que permeten de considerar-lo corn un pre-

Larra (pag. 44).
El Bosquejillo, que amb paraules del nou editor, atan cerca... [esta], a veces,

de la biograffa expresionista, por la proyeccion de la personalidad interna del

escritor sobre el mundo circundante, por la despreocupacion formal ; en una

palabra, por crear un estilo proximo a la accionD (pag. 44), es l'obra indubta-

blement mes important de I'escriptor aragones, Escrita alnb una prosa viva i

pintoresca, sembla que l'autor hagi anat amplificant a por a Poe el tractament

de la tematica des de les primeres pagincs fins al viatge a Paris, que descriu

amb una profusa riquesa de details, alhora que s'han anat perfilant - en l'es-

tructura de I'obra - dos punts tematics centrals, co es, la Guerra de la Inde-

pendencia i el viatge a Paris, Pun i l'altre resolts literariament d'una manera

ben distinta. El llibre es, segons 1'editor, aromAntico, heterogeneo, suprema

mente individualistas (pag. 44) i tot ell una suggerencia d'interessants possi-

bilitats critiques.

Joaquim MoJ,As

RAMON LULL : Das Buch vont Liedenden and Geliebten. Eine mystische Spruch-

samnilung. Aus der Altlcatalanischen iibersetzt and herausgegeben von

LUDWIG KLAIBER. Olten, Verlag Otto Walter AG, [INS]. 156 pags.

El Dr. Ludwig Klaiber, director tie la Biblioteca Universitaria de Friburg

de Brisgdvia - del qual hens de planyer el recent traspas, esdevingut en aquella

ciutat el 25 d'abril de 1952 -, es autor de diversos treballs dedicats a temes

catalans. Recorder : Der aVocabulari catala-alemanyD 'On 1502 and seine

italienische Vorlage (Eine bibliographischc Untersuchung) (1936), Katalonien

in der deutschen Wissenschaft (1937), i sobretot els articles referents a Ramon

Llull, Neuere Ubersetzungen des uBuches corn Liebenden and Geliebten. (1934),

Ramon Lull and Deutschand (1935), Der blystiker Ramon Lull (2g5o), al costat

dels quals, i en un lloc preferent, cal collocar la seva traduccio alemanya del

Libre d'Atnic e Amat, I'obra lulliana que,ha estat vertida a mes Ilengiies - llati,

castella, frances, italic, angles, catala modern - i a alguna d'elles no pas una
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