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pleta. Las fuentes de informacion nos parecen inmejorables y, si biers Grace

Frank repite esencialmente lo dicho por sus predecesores, sit libro resulta de

gran utilidad debido a sit seriedad, concision y exactitud. V es iltil no solo

Para los ititeresa(los en drama medieval frances, sino tambien para todos los

que nos interesantos en las munifestaciones escenicas medievales en nuestra

Peninsula.
La segunda rcinipresion (1(w60) corrigio algunos errores y aiiadio algunas

referencias, especialmente en el capitulo xii, segtiu advierte on brevisimo

Preface to the second impression.
Fernando HU'ERTA

JOSE SiMK)N DfAz : Manual de hibliografia de la literatura e.cpanola. Barce-

lona, Editorial Gustavo Gili, 1963. viii + 605 pags.

El Prof. Simon Diaz es bell conegut per la sera utilissinla Bibliografia de 1a

literatura hispdnica, en publicacio des del 1950.' Ara ens ofereix tin nou ins-

trunlent de treball dedicat a .facilitar els primers sondeigs d'aquells qui deci-

dcixen d'estudiar amb alguna profunditat ]a literatura cspanyola i les consultes

ocasionals dels iniciats..
Aprofitant el material reunit anib vista a la Bibliografia de la literatura his-

panica i els volutes ja publicats, Simon Diaz ha seleccionat unes setze mil

paperetes hibliografiques referents a &Ies obres liters'\ries couipostes en llengua

castellana des dels primers monuments fins al final del 1961 per actors nascuts

dins el territori nacional, amb l'tinica i tradicional excepcio de Ruben Dario..

Per tant, inclou els autors latino-americans del perfode colonial i els autors

catalans que tenen una obra important ell castella.
I,'ordenacio del Manual es identica a la de la Bibliografia : tin primer apartat

de Fuentes generates (histories de la literatura, colleccions de textos, antologies,
nionografies, relacions amb d'altres literatures, bibliografies), seguit per capitols

sobre 1'Edat mitjana (fonts generals, segic xt, segle xII, segle xut, segle xiv,

segle xv), els Siglos de Oro (fonts generals, cataleg alfabetic d'autors i obres
anunimes), cl segle xvili, el segle xix i el segle xx (sempre segons el mateix
cs(Jnenta). Finalment, fndexs onomastic (autors i titols d'obres anOnimes i de
publicacions periO(li(I lies) i de ntatcries (persones, poblacions, matcries, temes
i titols d'obres), a mes d'una llarga llista d'abre,'i.afuras y, siglas.

No cal ponderar la utilitat (1'un repertori d'aquesta mena, que representa

on treball de molts anys. Es clar que els especialistes trobaran de tant en tart

omissions o errors, pero seria poc gentil i injust d'insistir-hi. Cal esperar que
Ics prdxinles edicions els aniran anullant, tal coin desitja el mateix actor. En
conjunt, pero, el Manual es molt satisfactori i compleix del tot el sell proposit.
Per tal dc manteuir-lo al dia, ban estat previstos tins suplements triennals,
dels quals ha aparegnt ja el primer, corresponent als anys 1962-1964.2 Si es
possible de mantenir-ne la continuitat, aquest Manual s'anira convertint en tin
instrument de primer ordre per als hispanistes, tinic en el sell ,mere.
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