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Traducci6 de vint-i-dos sermons de sant Vicenc Ferrer relatius a la vida
de Crist , agrupats en quatre llibres que tracten , respectivament , del naixement
i de la infantesa , de la vida pilblica , de la passi6 , de la, vida gloriosa . El text
que el traductor segueix es 1'edici6 llatina que fra Francesc Milan d'Arag6
i fra Lluis de Blanes establiren per encarrec de l'arquebisbe de Valencia fra
Joan Tomas de Rocabert i ; corn ja 6s sabut , aquesta edici6 , publicada a Va-
lencia en 1693-95 , 6s la m6s completa i fidel que posseim dels sermons Ilatius
del sant valencia . Una breu introducci6 situa 1 ' abast dels texts , que .must
be something unique among spiritual works, . El caracter d'aquesta obra 6s
essencialment edificatiu.

J. M.

Jossr RoMEu I FIGUERAS : Les nadale.s tradicionals . Estudi i erestomatia.'
Barcelona, Editorial Barcino, 1952. 124 gags. (:Biblioteca Folkldrica Bar-
cinov, V).

Josep Romeu ens d6na en aquest Ilibre una bona introducci6 al tema
nadalenc en ]a poesia popular catalana, 2 des del segle xv fins al xix. En el
breu estudi preliminar (gags . 7-41) horn analitza rapidalrient les fonts i els am-
bients de la can96 nadalenca (la liturgia i l'element eclesiastic ,' les representa-
cions dramatiques del cicle de Nadal' i el costumari profs), la seva vida i evoluci6
a trav6s dels segles ( epoques de formacib i fixaci6, epoques de recreaci6 i
transmissi6 , epoques de pervivencia i de recollida ),' el seu contingut i estruc-
tura (temes matia , de sant Josep , dels pastors , dels Reis Mags , de la fuita

I. A la coberta : : Les nadales tradicionals . Segles XIV a XIX. Estudi i cresto-
matia per Jose ROMEU,

2. Hom confon les denominacions popular i tradicior :al, sense donar-ne cap
explicaci6 , ben necesseria , per altra banda , en la poesia nadalenca (veg., per exem-
pie, gags. 5, 7, 21, 27, etc ., i compareu -les amb el tftol).

3. Potser , a m6s de L'annife liturgique de Doin Gu6ranger , hom hauria pogut
eonsultar Ilibres de liturgia m6s moderns . No ens acaba de conv8ncer el concente de
]a liturgia de Romeu , :entenent per aquest mot taut el culte divf com les festes que,
tot girant a l'entorn del santoral religi6s, son celebrades per la gent fora del temples
(pag. 7 ). As una mica absurd tamb6 parlar del :misticisme que presents el misteri de
Nadal ,, que 1'Esgl6sia procura de fer :assequible a la mentalitat del fide], ( peg. 17).

4. S6n una mica inexactes les allusions a la Sibilla , cantada a Mallorca a tot
arreu (peg. 13) ; hauria calgut fer refer6ncia a la gran difusi6 anterior de la Sibilla,
adhuc a Espanya , i de la seva conservaci6 actual a 1'Alguer . A m6s de les consuetes
mallorquines del segie xvi, en les quals la Sibil-la dialogs amb l'emperador August,
cal fer al4usi6 a Lo fet de la Sibil-la e de l'emperador SPsrlr en ]as matinas de Nadal,
publicat per E. MOLINA I BRASEs , Textes vulgars catalans del segle XV, RHi , XXVIII
(1913 ), 36-43.

5. No comprenem com un bon coneixedor del folklore catal3 com Josep Romeu
pugni dir que .Pau Piferrer i Manuel Mila i Fontanals per aquells anys [als
volts del decenni 1830 a 184o], i Maria Aguil6 un xic m6s tard , s'adonaren del silenci
i alhora del perill de la desaparici6 de la cansonfstica popular , i comenca amb ells la
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