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J. MONFRIN : Travaux relatifs a l'ancien . franfais et d l'ancien provensal parus

en France de 1940 a 194.5. Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1945-1949.

(aLe Moyen Ages , L1V, 327-357; LV, 127-156.)

Aquesta bibliografia es compon de tres-cents cinquanta articles. Tenint en

compte que els anys que conlpren son els de la segona guerra mundial, cal

reconeixer l'esforc considerable que feren els romanistes francesos per mantenir

viva la tradicio dels nostre: estudis durant aquell perfode tan convuls.

Sempre son titils treballs d'informacio corn el de Monfrin, pero ho son

d'una manera molt especial quan es refereixen a uns anys en que no ha existit

1'.intercanvi cientific normal entre els diversos paisos. El fet de circuntscritire's

a Franca dona a ]a bibliografial que comentem garantia d'esser forca completa.

Ho fa pensar la llista de revistes i de recalls miscellanis que han estat

buidats, entre els quals hi ha els dedicat; a Mario Roques, Ferdinand Lot,

Eugene Huguet, Felix Grat, Jean Dufour, el comte de Neufbourg, Jules Ala-

rouzeau i Joseph •Saunier.

La bibliografia compren tres parts : frances, provensal i catala. Aquesta

darrera es brevissima, car nomes es compon de sine numeros : dos d'Enric

Guiter (Etude de linguistique historique du dialecte minorquin i Grammaire

de la langue du aLlibre d'Ave Mariaip de Ramon Llull) ; dos d'Amadeu Pages

(edicions de la CrOnica de Pere el Cerimonios i de la Vesid de Bernat de So,

amb altres textos), i un de Renat Neli. (Cinq poemes d'amour de Jordi de Sant

Jordi, Tolosa 1945, reproduccio del text publicat per J. Masso i Torrents el 1902).

Durant els ant's que abraca la bibliografia de Monfrin, els estudis consagrats

a In llengua i ]a literatura franceses han estat molt Hies nombrosos que no els

de provensal. Els primers, descomptades les obres generals registrades al prin-

cipi, van del n6m. 9 al 301.

Els comentaris que ]a lectura d'aquesta bibliografia ens suggereix, els ha

fets el mateix atttor a les pagines preliminars. Les recerques sobre fonetica i

morfologia son escasses. En canvi, abunden els estudis lexicografics : vocabu-

lari d'un actor i estudi de les significacions d'un mot o del valor amb que es

utilitzat per an escriptor. Com fa observar Monfrin, aquests estudis entren de

vegades de pie en el problema de l'expressio literaria i estan en el limit de la

filologia i In literatura. Els estudis de toponimia tambe han gaudit de gran

predileccio i n'han estat publicats en la major part de revistes de societats

crudites locals. Remarquem el de J. Seguy, Viella, a la .Revue de Commin-

ges., 1942.
En el dolnini provensal cal recordar, per la relacio que to amb Catalunya,

l'estudi d'Alfred Jeanroy, La poesie provenfale dans le Sud-Ouest de la France

et en Catalogne du debut au milieu du XIV siecle (iHistoire litteraire de la

France., XXXVIII (Paris 1941), 1-138), i, per tal corn es obra d'autor catala,

el Roman de Jaufre, editat per Clovis Brunel en la colleccid de la Societe des

Anciens Textes Fransais (Paris 1943).
Treballs com aquest de Monfrin son una excellent guia per als romanistes

i per als bibliotecaris. Per aquest motin creicni que fora util que s'hi indignes

el nom de l'editor de les obres que no fornien part de colleccions.
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