
AMEZUA : .COMEDIAS DE LOPE. - G. PALENCIA-MELE: LA MAYA.

En apendix son ofertes les variants observades en tretze d'aquestes comedies

respecte als textos de les dues edicions academiques ; dues, pero, de les obres

contenen tantes variants, que el text de Galvez pot considerar-se coin un de nou

i diferent dels anteriorment coneguts, i el Sr. Amezita opts: per no incloure'n

les variants, car hauria hagut de reproduir les comedies enterament.

El treball del Sr. A. G. de Amezita representa una interessant aportacio a la

bibliografia sobre Lope de Vega.
Hortensia CURELL

La Maya. Notas para su estudio en Espana, per ANGEL GONZALEZ PALENCIA y

EUGENIO MELE. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija (CS'IC), 1944. 168 pags.

(.Biblioteca de Tradiciones Populares., VII.)

Els autors d'aquest llibre assenyalen, en la carta dedicatoria, la part que

cada un d'ells ha tin.-tit en la seva confeccio. •Un erudito italiano recogio en

sus lecturas algunas notas sobre La Maya, y las junto en un fajo, que paso

a manos de un amigo suyo espanol, para que este lo enriqueciese con nuevas

ramas y flores. Acogio este con agrado la i,nvitacion y anadio varias noticias de

toda clase, especialmente en lo que toca a la supervivencia de estas fiestas

todavfa en la vida espanola..
L'obra es compon de nou capitols de desigual extensio i d'un apendix.

El primer capitol estudia les festes de maig a l'EdaL Mitjana, tot anotant els

primers indicis en les literatures hispaniques, examinant les cantons per a ball

i eonnparant la Raz6n de Amor del segle xiii amb el cossante de Diego Hurtado

de Mendoza, de finals del xIV ; el segon recull les referencies a 1a Maya en el

segle d'or castella, amb apunts sobre la tradic16 humanista espanyola, sobre la

Maya a la cort del due de Calabria Ferran d'Arago i de la seva muller Germana

de Foix, i sobre la Maya en la poesia dels humanistes ; els capitols tercer,

quart i cinque son dedicats, respectivament, a Castella, a Navarra i a Portugal

i -Galicia, amb una descripcio de la Maya a traves dels temps i una enumeracio

de lee referencies i allusions que compareixen en el teatre castella ; el sise

s'ocupa de la festa de 1'arbre de maig a Santander, l3ttrgos i Salamanca, i de

les enramades ; el sete reprodueix diverses versions dels mayor (i algura de les

marzas), aplegades a Cuenca, serra d'Albarracin, Saragossa, Guadalajara, To-

ledo, Burgos, Santander i Andalusia, acompanyades de la versio recollid6 per

Ferran Caballero i d'un romans de Quevedo ; el vuite i el nove tracten deis

mayos a les Canaries i a Puerto Rico. En 1'apendix es parla de les festes de

maig a Tunis.
La sola enunciacio del contingut d'aquests capitols ja ens indica el caracter

divers que el treball posseeix : d'una banda, historia literario-cultural ; de

1'altra, folklore, literatura popular. La reconeguda personalitat dels Srs. Gon-

zalez Palencia i Mele i el prestigi de que gaudeixen coin a erudits documen-

tats i escorcolladors infatigables queden novament confirmats amb aquesta ptt-

blicaci6.
Els autors no pretenen d'esser complets en slur estudi, coin ens manifesten

ells mateixos, cosa altrament ben dificil, si no impossible, en treballs d'aquesta

mena. Tot i aixa, alguns capitols, singularment el segon, el tercer i el sete,

contenen una notable abundancia de lades i presenten, sobretot, una remarcable

novetat ; d'altres, en canvi, coin els dedicats a Navarra, Portugal, les Canaries
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i Puerto Rico, posen de manifest, amb'llur brevetat, la maraca d'informacio dels
autors pel que fa referencia a aquestes regions.

Es de doldre que la impressi6 del llibre no llagi estat m6s vigilada. S6n ben
nombroses les errades tipografiques que salten als ulls, principalment en les
cites bibliografiques en llengiies estrangeres.

A un altre ordre d'inadvertencies pertanyen els esments de trobadors amb
el nom desfigurat : Arnaut de Marvill (pag. 18 n.), en floc de Maroill o Marolh ;
Giaufre Rudel (pa-. 1o n.), amb grafia italianitzant per jaufre ; Anlaneu des
Escas (pa-. iq n.), Juan avui tothom esta d'acord a escriure Anianieu de
Sescas ; un trovador Ermenguan (pag. 22), que seria Matfre Ermengau ; adhuc

el catala Ramon Vidal de Besalu (pag. '14 n.), el hoc d'origen del qual esta
escrit sota la forma provencal tanmateix equivocada Bezadun (correctament

hauria estat Bezaudun).'
No hi ha cap capitol en La Maya dedicat a ^Catalunya ; com que els seus

autors, de totes maneres, en parlar de la creu i de l'arbre de maig, en els capi-

tols iii i vi, respectivainent, hi fan referencia, recordein que aquests temes sou

tractats, amb indicacions bibliografiques, e11 el fibre de Joan Amades Les diades
populars catalanes, II (Barcelona 1935), 25-31.

R. ARAMON i S$RRA

MAURICIO DE 'IRIARTE , S.I.: Genio y figura del iluminado maestro B. Ramon

Lull. Madrid, cArbora, 1945. 68 pigs.+v lanes.

El present estudi, In base del qual son unes llicons donddes a I'Escola Lul-

listica Mallorquina durant el curs 1944-45, es un assaig de caracterologia del
Doctor Illuminat, fundat en gran part sobre Or trets psicologics que amb pro-
fusio ofereix la seva obra i sabre la vida coetania. Es un treball de psicoleg,
construct amb el metode de les ciencies experimdntals, diferent, per Cant, del
que fins ara havien fct els biografs de Mull. (Lo que pretendemos trazara, ens
diu i'autor, es una semblanza caracterologica, no biografica. Por tanto, no
seguimos el curso de su vida [de Llull] o de sus actividades de palabra o pluma.
Tan solo recogemos aquellos elementos, hechos o dichos, etc., que sean, come,
to dice la palabra, caracteristicos de la fndole, o sea, los que tengan sentido
caracterologicom.

L'autor ordena els materials segons diversos punts de vista. Comensa per
les faccions i retrat de Mull ; segueix amb 1'examen de l'ambient en que s'educa,
la conversio, actitud davant del mon i els homes, tons temperamentals, tendencies
i aspiracions, afectivitat ciclotfmica i crisis malencdniques, dots mentals, formes
de religiositat, valors i exemplaritat de la seva vida.

L'obra del P. Iriarte ha estat feta amb agr-an seriositat, i algunes de les con-
clusions a que arriba son molt interessants de confrontar amb el que ens ban
dit els biografs de Mull. N'esmentarem algunes per via d'exemple. Fundant-se
en un passatge del Libre de Contemplaci6 (Io8, 13!), ens diu el P. Iriarte (pag. 2o)
que el canvi intern que motiva la conversio de Ramon no degue Esser tan sobtat

i. Aixi mateix el conegut tractadista del segle x111 Andr@ le Chapelain @s citat
en la pag. rg com Andrea Cappella (i, en nota, Capellano) ; si hom no el volia
designar amb el seu nom frances o amb la forma llatina, s'hauria pogut posar en
castella.
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