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•Revista de Filologfa Espanola,. Tomos XIX (1932), XX (1933), XXI (1934),
XXII (1935), XXIII (1936), XXIV (1937-1940). Madrid, Centro de Estudios
Historicos. XII+480 pags. ; xII+46o pags. ; xII+452 pags. ; XIV+464 gags.
x1I+448 pags. ; xHI+488 pags.

Dedicada, corn sempre, als estudis linguistics, filoldgics i literaris espa-
nyols, preferentment castellans, la RFE publica en els seus volums XIX-XXIV
tin bon nombre d'interessants articles, dels quals donarem noticia a continuacio.
Els vols. XXIII i XXIV sortiren en part durant els anys de guerra, que n'alentf
la publicacio ; l'ultim quadern - doble - del vol. XXIV fou editat pel CSIC,
que absorbf les publicacions i activitats del veil Centro de Esstudios Historicos.
Cal assenyalar que el cos de redaccio de la revista apareix renovat agairebe
totalment en aquest quadern ; adhuc el nom de D. Ramon Menendez Pidal, que
l'havia dirigit des dels seus inicis, 1'any .1914, hi consta nomes corn a fundador.

La Historia linguistica de los visigodos, del Prof. E. GAMILLSCHEG (XIX,
117-150, 229-260), estudia les relacions dels visigots amb els paisos romanics
a base de les reliquies lingiiistiques que poden inventariar-se. Despros d'una
introduccio histbrica, son examinats els mots gotics llatinitzats que haurien
penetrat en el llati vulgar en el transcurs del segle v ; els noms de lloc hispauics
que conserven l'apellatiu amb que horn designava els gots, els toponimics en
-ing i els que tenen corn a radical un nom de persona d'origen germanic ; les
Leges Visigothoruna ; els prestecs gotics romanitzats mes antigament, que es
troben, en general (amb excepcions que son consignades), estesos per tota la
Romania. S'inventarien, despres, els prestecs visigdtics (una norantena de
mots), classificats segons llur distribucio geografica : 1) mots que es troben en
provensal i a la Peninsula Iberica ; 2) a l'antiga Gallia ; 3) a la Peninsula Ibe-
rica ; 4) a la Gallia i a Italia ; 5) a la Peninsula Iberica i a Italia. Segueix un
inventari dels pocs mots entrats del sueu. Es interessant de constatar cons amb
1'estudi dels prestecs son confirmades les dades de la historia. Al final es troba
una gramatica dels elements gotics. Els materials d'aquest estudi, traduit al
castella pel Sr. Angel Rosenblat, foren despres aprofitats pel Prof. Gamillscheg
en la seva obra Romania Germanica, apareguda en tres volums, des de l'any 1934,
dins del .Grundriss der germanischen Philologiei.

La fonetica, descriptiva i historica, esta representada en aquests volums
per sis estudis. - La aspiracidn de la h en e1 sur y oeste de Espana, dels
Srs. A. M. ESPINOSA (fill) i L. RODRIGUEZ-CASTELLANO (XXIII, 225-'254, 337-378),
tracta de 1'extensi6 i vitalitat d'aquest fenomen i del repartiment geografic del
so h- < F-. Aquest estudi, on es visible el mestratge del Prof. Navarro Tomas,
es clou amb una exposicio historica de 1'evoluci6 del fenomen. Els autors
illustren el text amb nombrosos mapes dels limits de l'aspiracio de la It. -
El Prof. GUNNAR TILANDER, La terminaci6n -i por -e en los poelnas de Gonzalo
de Berceo (XXIV, 1-Io), creu que les formes en -i de Berceo no son morfo-
lOgiques, sing fonetiques, per influencia de 1'aragones (1'autor dels Milagros
escrivia en una regio de parla navarro-aragonesa), i que en alguns casos
haurien penetrat i en altres no. L'autor vol explicar-ho per influencia analo-
giea. - El Prof. G. BONFANTE, El tratamiento de BL- en Castellano (XXII, 189-190),
opina que BL- > l- contra el parer del Sr. Menendez Pidal (BL- > bl-).' - El

r. Cf. R. MENtNDEZ PIDAL, Manual de gramktica histbrica espaiiola6 (Madrid
1941), 127.
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Prof. T. NAVARRO TorAs, Rehilamiento (XXI, 274-279), estudia i precisa les

diferencies entre * i d, y i I. y i t. - El treball La frontera del andaluz, dels

yrs. T. NAVARRO TOW,,,, A. Al, ESPINOSA (fill) i L. RODRfGUEZ-CASTELI.ANO (XX,

225-277), de base eminentment fonetica, estudia amb detail la repartici6 del

scseo i del ccceo andalusos, precisa les diferencies d'articulaci6 de la s i la 0 i

remarca que la frontera entre l'andaltis i el castella no coincideix amb la Ilnia

que separa la zona de distinci6 d'aquests dos sons de la zona de confusi6 ni

tampoc amb la frontera politico-administrativa. El treball va illustrat amb

grafics particulars de cada provfncia i amb un grafic general. Els autors es-

inenten tambe, esporadicament, altres caracterfstiques dialectals de 1'andalfis. -

El Sr. J. MORAWSKI, en un article discutible en mes d'un aspecte, Les formules

alliterees de la langue espagnole (XXIV, 121-161), estudia l'alliteraci6 en gene-

ral, les preferencies que manifesta l'espanvol en aquest fet, l'alliteracib llatina

i les seves derivacions i els sons preferits en l'alliteraci6 ; en una segona part

drega una Ilarga llista d'alliteracions, dividides en tres grups : mots compostos,

formules prupiament dites i f6rnlules mixtes. - El Prof. JEAN SARRAILH, La so-

norite' de la langue espagnole (XXII, 285-286), esmenta i comenta uns mots de

l'aventurer Casanova relacionats amb aquest terra.

Els articles de caracter lexicografic s6n els mes abundosos entre els lingiifs-

tics. - El Sr. V. GARCIA DE DIEGO, Notas etimol6gicas (XX, 353-362) estudia els

derivats de CACCABUS (cast. cdreavo, cdrcava i altres mots dialectals) ; la famflia

del grec xapuov, amb els equivalents sanscrit, llatins, celtes, germanics i ro-

inAnics ; STRAMEN (> gallec strume, burgales estambrera ) ; vuelillo (procedent

(le vuelo) i bolillo (procedent, potser, de bolo), ambd6s amb el mateix significat ;

alcndano (< *ADLIMITANEUS), alJdano, aladano (< *ADLATANEUS) ; el gallicisme

ballarte i mots emparentats (< fr. bayart o baillard) ; DESTINARE Itestar' ; FERI-

NUS (> salmantf jarrino). - El Sr. M. L. WAGNER, Etimologias espanolas y

arabigo-hisplnicas (XXI, 225-247) estudia els mots zaraza (s) (que ell considers

postverbal de vera) ; cellenco, cellenca (< zullenco, derivat de zullirse ) ; esp.-

port. ant. tolano (<TOLES, TOLAE) ; esp. vulg. alcahuete , port. dial. alcagoita

Icacauet' (explicat com intent d'evitar una cacofonia ) ; murcia rafa (< Arab

RAFF) ; sicilil caraffu (Arab RAFF XGARRAF) ; murcia margual (< Arab andalfis

MARGUAH) ; murcia charate (<Arab zARAD) ; arag. farnaca (<arab espanyol

FARNAQ, KARANIQ) ; murcia arcazaba (< Arab QASBA , QASABA ) ; esp. dial. zarat6n

(< Arab SARITAN). - El Prof. LEO SPITZER, Notes linguistiques (XXIV, 24-36),

examina aa-d6nde bueno? (explicat com a eufemisme) ; echar (de) menos (< port.

achar Itrouver') ; quejar (< *QUASSIARE ) ; sabanones (< SABANUM) ; cast, pop.

ii1orar (inorar) 'saber, conocer, reconocer', que spot relacionar-se per 1 'etimolo-

gia amb el cat. enyorar (>cast. anorar) eavoir de la nostalgia'. - El Prof. RA-

FAEL LAPESA, Notas etimol6gicas (XXIII, 402-409), estudia esp . ant. ene s , ennese,

ennessos (< EN i PSE) ; fadubrado, hadubrado, adubrado (< Arab HADUB) ; esp.

fazer la musa (que es relaciona amb el cat . ant. musar) ; cat. moixera 'mostajo,

serbal' (<Mu-STEARIA [ARBOR] procedent d'un MuSTEUS derivat de Me7sTUM), esp.

mostajo, mostellar (procedents d'una direcci6 distinta, que arrenca tambe de

MOSTUM) ; esp. presea (< PRAESTDTA), astur . preseu '(< PRAESiDTUM ) ; esp. polio

-C v5stago' (< Pt1LLUS), d'on pollizo, pimpollo, repollo > repollar, rebollar (< *RE-

Pe7LLARE 0 REPOLLULARE), amb el seu postverbal rebollo 'vdstago', avui 'especie

de roble'. - La Sra. LEONIE FELLER , Etimologias espanolas (XXIII, 188-193),

proposa patio < prov. ant. pati; empachar (despachar) < prov. empachar; oinar

'endechar' < hebreu ov 'exclamaci6n de dolor usada por los profetas'. - El
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Prof. PAUL A>BISCHER, La forme dissitnilee *CERQUUS < QUERCus daps le latin
d'Espagne et d'Italie (XXI, 337-360), remarca l'existencia a la Peninsula lbcrica
i a iltAlia de items derivats de *CERQUUS, i despres d'anotar-ne tots els quo li son
coneguts, intenta d'explicar-se les causes de la permanencia en aquestes dues
penfnsules. A Catalunya els restes d'aquell nom es troben en topunims : Ccr-
queda, Sercs, Cercols, Cercedol, Cerccncda, etc. - 4 1 Prof. AuRELIO M. Esrl-
NOSA estudia en dos articles les formes del mot Castilla entre alguns indis de
I'AniErica del Nord i l'us que li donen : El dcsarrollo de in palabra aCastilla,
en la lengua de los indios qucres de Nucvo MEjico (XIX, 261-277) i La palabra
aCastillaA en la lengua de los indios hopis de Arizona (X'XIl, 298-300). Ambdos
treballs amb interessants observacions lingiiistiques. - PEDRO HENRIQUEZ URE-
fiA, Palabras antillanas en el Diccionario de la Academia (XXII, 175-186), anota
alguns mots no inclosos en el ltxic de 1'Acadlmia i estudia la parla d'on hall
estat presos.

En una serie de notes breus, inclosos dins la rubrica de Alisceldnea, 11i ha
tainbe interessants aportacions lexicografiques. - El Sr. I,EO SPITZER exanlina
pitoflero < BPITAPHIUM (XX, 62-64), alrededor metatesi d'alderredor < *DE RE-
TRIORE [Loco] (XX, 16gt , arrobarse < Arab RUB'A (XX, 170), inelcna < ME1.+-ENU
(XX, 170), esp. ant. privado 'vite'<PRIVATUS contra 1'opini6 de Meyer-I,iibke
RE Ib'3, 1297, que ho crew inanlleu del prov. ant. abrivat (XX, 170-171), esp. ant.
regunzar 1 raconter' < *RE-COGNiT- IARE (XX, 171-172), asturiA xemes < SEMEI,
(XXI, 279), baldraca<Po RTULACA, amb referencies als plots catalans baldraga,
baldraca, menjar a in baldraga. - El Sr. A. CASTRO, aGalayosss (XX, 62), crew
que cal relacionar Los Galayos, nom d'una cresta de la serra de Gredos, amb
I'aragones galacho I hoyo o cortadura que dejan las avenidas o aguas derrumba-
das' i el catala galarxo Ixaragall o reguer6 que fa la pluja baixant per un pen-
dent'. En una altra nota (XX, 390) afegeix nous testinionis d'aquest toponim
(Galayos (Galallos) a Cadis ; °montes Asperos en la provincia de Ciudad Real' ;
port. galaio °oiteirinho, espinhaso de un monte') ; recorda la definici6 del Diccio-
nari de 1'Academia Espanola : aproininencia de roca pelada que se eleva en
algiin monte», i rebutja algunes etimologies arabigues del mot. El Sr. ISIDRO
DR 1.AS CAGIGAS, Sobre aGalayos)) (XXII, 286-287), afegeix a les indicacions del
Sr. Castro el nom de Guelaya, aconfederaci6n fronteriza de Melilla, cuyo hombre
(Gla'iya < QILA'iYA) se debe igualmente al principal accidente orografico de sit
territorion ; i creu que QII.A'TYA es un diminutiu de QAL'A 'fortaleza o castillo
sobre tuna montaua'. El mateix Sr. CASTRO cstudia chavola < cast. ant. javola
(passat per base) < GAVEOLA, CAVEOLA (XX, 6o-61), volatin < buratin (<it. burat-
tino ) x volar (XXII, 55-57). Els Srs. X. CASTRO i G. SACHS assenyalen les reli-
quiet quo ha deixat el celta BnDUS °zanja, arroyo' a la Peninsula Iberica, aixi
corn les formes derivades que n'han romas en altres llengiies romaniques. - El
Sr. GEORG SACHS proposa les etimologies lobanillo < *lobino < I.UPlNuS (annb re-
ferencia al cat. llobi) i lobado < L PATUS (XXI, 51-54), i ek (aragonesisme, al
costat d'ayez) he aquf' < EccUM (XXIII, 292-293) ; i en una nota titulada Re-
flejos de 4(inde 1 en Espana (XXI, 158-r6o) anota l'existencia del castella de, usat
davant de negaci6 (que despres es perd per homonfmia amb la preposi:ci6) i de
l'aragones ne. - El Sr. GUNNAR TILANDER proposa arag. ayeC<*ADECCUM (XXIII,
193-197), i respendo, respennar (amb refereneia al cat. repotnar) < *REPEDINARE
(XXIV, 198-204). - El Sr. -G. BONFANTE, Resti romanzi dc chic ., chaees, ahoc.
(XXI, 158-159), proposa esp. ninguno, cat. ning1[<NI+(HU)NC+UNUM Ineppur
questo solo'. - El Sr. J. A. VAN PRANG creu quo l'esp. iza, anib valor pejoratiu,
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que es troba taniUe en el llcnguatge vulgar d'Ainsterdam, provindria de 111L'•N

'dona' (XIX, 415-417). - El Sr. G.-G. NICHOLSON, Etymologie de t'cspagnol

edejarn (X'IX, 278-283), considcra tres grups etintologics : i) esp. dcjar, port.-cat.-

prov. dcixar < *DECESSARE ; 2) alt.-it. assar < *AIISCESSARE ; 3) logud. dassare,

sic. dassari, alt-it. dassar< DE+*ASSARE. - El Sr. J. ELSDON (no DOROTHY CLO-

TI:LLE CLARKE, cone apareix per error) proposa l'etimologia duen de casa<DO-

MINUS DE CASA (XXIII, 66-67). - A. G. SOLALINDE, Mds sobre la fecha de cperro.

(XXII, 54-55), reuneix exemples que documenten aquest mot en els segles xii

i xiii. -- El Sr. JEAN SARRAILH explica l'evolucio semantica de firnleza, que

prengue tambe el significat de 'join' (XXII, 57), i el de manga que passa de

!maniga' a lobsequio, presente, trampa, ncg0cio sucio' (XX, 58-6o). - El

Sr. IsIDRO DE LAS CAGIGAS aclareix que adarve pot significar 'carrero sense sor-

tida', sentit que no es registrat ni en el Diccioruirio Etimol6gico de l'Academia

(XXIII, 63-66). - El Sr. L. ANIBRUZZI, Sobrc upcbaten (XXIII, 67-68), considera

que aquest mot no to relacio amb Pit. pixel, contra l'opinio d'Augusto Malaret.

Alguns snots castellans antics o classics son examinats tambe en breus notes
filologiques. - GEORG SACHS, Terrninologia de juegos (XXIII, 183-i&8), explica
les segiicnts paraules, tretes del Libro de A jedrez d'Alfons el Savi de Castella :
mannar, buffa, baldrac, marlota, socobra, doblet. - El Sr. VICTOR R. B. OEL-
SCHLAGER, Dos correcciones al texto del aLibro de los de D. Juan Manuel
(XXI, 399-400), corregeix zanquero en zatiquero i cenador en cevador ( ceuador),
mots mal llegits per Gayangos en fer 1'eclici6. - El Sr. R. MEN> NDEZ ,PIDAI
Dos votes ostu.ras de la aHistoria troyana en prosa y verso. (XXI, '391-393) exa-
mina els mots espentar, empentar, i cuenca, que apareixen en aquell text literari,
tot fent referencies als mots catalans espPnyer, empenyer i escudella. - El
Sr. DAMASO ALONSO, Un lusismo de Gil Vicente (XXIV, 208-213) creu que el
pronoin personal castella yo era proriunciat per l'escriptor portugues d'una ma-
nera aportuguesada, i que sovint feia sinalefa anib una vocal precedent. - El
Sr. LEO SPITZER, Un passage de Ouevedo (XXIV, 2232225) exalnina el passatge
final de Las zallurdas de Plut6n i estudia en especial el mot poyatas.

GEORG SACHS, en la seva nota sabre La formaci6n de los (rentilicios en espa-
liol (XXI, 392-399) analitza els motius que intervenen en la distribucio dels di-
versos sufixos en el territori peninsular. El predilecte es el sufix -ANUS, prepon-
derant encara al nord, pero substituit fregiientment al sud per -eilo. Remarca
la suNstitucio d'ambdos sufixos per raons d'eufonia i, tambe, l'existencia de
formes llatinitzants.

La sintaxi esta representada en aquests volnms per dos articles. - El Sr. STA-
NISLAV LVER, La syntaxe du gecrondif dans le iPoema del Cid, (XIX, 1-46), ana-
litza, en una primera part, el gerundi autb el mateix subjecte que el verb prin-
cipal, amb els valors d'instrumcntal, modal, circumstantial i temporal. En una
altra part estudia el gerundi predieatiu, que pct referir-se al subjeete del verb
o al regim : en el primer cas el trobem amb verbs de moviment (ir, que es pot
trobar en l'oracio principal indicant duracio, repeticio, comensament, desen-
rotllament o intensitat de l'accio, i en oracio subordinada expressant simultanei-
tat ; andar, nomes amb valor durativa), amb verbs one indiquen estat (estar,
indicant durada on la proposicio principal i simultancitat en la subordinada ;
seer, nomes en la principal i amb valor de duracio) ; en el se.-on cas, o siati el
gerundi relent a 1'objeete, es troba amb el verb contar isoladament . Estudia
despres 1'autor el gerundi transitiu i dona una llista dels verbs que en formen,
en la qual predominen els de la primera conjugacio. Finalment analitza el ge-
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rundi absolut, d'una relativa fregiiencia, en cis seus dos aspectes : gerundi pru-
piament dit, amb valor d'oraeio subordinada, el qual quasi sempre porta sub-
jecte explicit; i gerundi equivalent a un verb personal, el qual, en el seu estadi
filial, arriba a trobar-se coordinat a una oracio principal. En la conclusio
d'aquest interessant treball, el Sr. Lyer afirma que el gerundi espanyol i el
ronianic en general s'acosten antis, sintacticament parlant, al participi de Ics
llengiies eslaves i gernraniques moderns que no pas al gerundi i participi Ilatins.
- El Sr. S. FERNANDEZ RAMiRF2, Como Si + subjuntivo (XXIV, 372-380), estudia
el subjuntiu irreal de les oracions subordinades introduldes per como si, que
ofereix l'interes de desenrotllar, sobre la base d'una representacio irreal, una va-
riada escala de significacions que van des de l'afirmaci6 fins a la negacio, des
d'un sentit corroborant i conformador de la realitat fins a una accepcio quc
tendeix a desvirtuar una situacio real, i adhuc a negar la mateixa predicacio
suposada.

El Prof. GUNNAR TILANDER, Fueros aragoneses desconocidos, promulgodos
a consecuencia de la gran peste de 1348 (XX1I, 1-33, 113-152), publiea aquests
textos, escrits on tipic dialecte aragones, continguts unicament en el ins. 1340S
de la Biblioteca Nacional de Madrid ; amb un estudi prelinninar i un extens glos-
sari. - El mateix autor, El fuero latino de AlbarracIn (XX, 278-287), identifica
aquest text amb el Forum Turolii, per a 1'edici6 critica del qual tindria interes.

Ampliant excepcionalment al seu sentit geografic el concepte d'espanyol, que
en els articles de la RFE horn dona coin a equivalent linguistic de castellA,

trohem en aquests volums tres treballs dedicats a la llengua catalana. Els Srs.

T. NAVARRO TOMAS i Al. SANCHIS I GUARNER, Andlisis fondtico del ,alc'nciano

literario (XXI, 113-141), descriuen la pronunciacio .considerada en Valencia,

entre las personas que aspiran a una pronunciacion purista, como forma mas

distinguida y correcta que el apitxat corriente en dicha ciudadi ; amb palato-

grames i una transcripcio fonetica al final. No sabem fins a quill punt pot esser

admissible parlar cientificament de valencia literari, cosa que torna aquest treball,

executat d'altra banda amb el rigor i la precisio a que ens to acostumats el gran

fonetista castella que signa on primer Iloc, una coca de finalitat dubtosa i, en

el camp practic, de nulla eficacia. La mateixa imprecisio amb quc el subjecte

estudiat, que es el se-on dels signants, .met els sons que no figuren dins la fono-

logia de l'apitxat, ens confirma en el nostre escepticisme. - Una altra coca erns

cal dir de 1'estudi Extensi6n v vita.lidad del dialccto valenciano .apitxat., del

mateix Sr. SANCHIS I GUARNER (XXIII, 45-62), on aquest descriu i caracteritza

d'una manera justa i precisa, superant els anteriors treballs sobre el mateix

tema, el valencia apitxat, i anota el fet que aquesta ten•dencia fonetica vagi

;ruanyant terreny, be que d'una manera paulatina. - El Sr. P. S. PASQUALI,

Cat. gerg..estiribels 'all'aria liberal (XX, 172-173), es mostra disconforme amb

l'opini6 del Sr. Al. L. Wagner, que interpretava estiribel com a 'prison' en la

frase d'argot clapar a l'estiribel, i creu mes aviat que hi ha una confusio amb

taribel 'froid' ; aixi, segons ell, clapar a l'estiribel voldria dir, i amb rah, 'dor-

mir al ras, a faire lliure'.

Passant ja al camp de la literatura, hem d'anotar, en primer lloc, una
Remarque sur la difference entre .poesia populars y .poesia de arte., del
Sr. LEO SPIrZER (XXIII, 65-71), on aquest es mostra en desacord amb 1'opini6
del Sr. Menendez iPidal que l'obra popular es modifica al gust del pfiblic i I'obra
d'art es mes aviat individual que collectiva. Creu el Prof. Spitzer que tambe
I'obra d'art es modifica segons el gust del mateix autor, dels amanuenses,
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editors, interprets , tant a 1'Edat Mitjana com a l'Antiguitat . I,'autor es pre-

gunta, fnalment , si des que la impremta ha immobilitzat els textos pot parlar-se

de literatures veritablement vives com ho eren les medievals i les de l'Antiguitat.

Sis articles fan referencia a problemes de versificacio i d'estrofisme. - El

Sr. R. MENENDEZ PIDAL , La forma epica en Espana y en Francia (XX, 345-352),

estudia la rima i el metre en 1'epica francesa i en la castellana . LEn les chansons

franceses la rima comensa assonantada i acaba aconsonantada ; en les gestes

castellanes , en canvi, perdura la forma assonantada . L'autor rectifica el con-

cepte de l'anomeiiada erruniament - e paragogica , que creu d'origen etimoldgic

i testimoniada en els segles x i xi. En la segona part del fireball es estudiat el

metre, que en l'epica francesa es regular i en la castellana i en les altres roma-

niques irregular. El Sr. ':Menendez Pidal considera que, en els seus orfgens, la

inctrica fou irregular en tota la Romania i que els francesos la perfeccionaren

per aquesta rao, creu, s'haurien perdut les primitives chansons anisosillabiques.

- La Srta. DOROTHY CLOTELLE CLARKE, Sobre la quintilla (XX, 288-295), estudia

els orfgens d'aquesta forma estrbfica , que creu derivada de les estrofes de nos

o de dcu versos i que es confongue , al principi , amb la redondilla , de la qual

era considerada com una variant. El mateix autor , en la seva nota Sobre la

cespinelab (XXIII, 293-304), fa un estudi de 1'evoluci6 de la decima i considera

que 1'espincla n'es una variant. - El Sr. ERASMO BucETA, Sobre el soneto can

cstrambote (XXI, 361-376), dona compte de setanta-dos sonets amb estrainbote,

que cal afegir als que city en un article anterior de la RHi. -Elf, Srs. Joss

MARIA DE Cossfo i PEDRO HENRIQUEZ !URENA, en dos articles titulats El modelo

estr6fico de nos elayes, decires y cancioneSa de Ruben Dario ( X1X, 283-287 i

421-422) tracten de precisar de quines fonts hauria pres el poeta america les

sever combinacions estrofiques : ambdos troben el model en diversos poetes

quatrecentistes castellans , i precisament en les poesies contingudes en la Colec-

ci6n de poesias de un Cancionero inedito del siglo XV existente en la Biblioteca

de S. M. el Rey D. Alfonso XII que dona a coneixer A. Perez Gomez Nicva

I'any 1884. El malaguanyat professor dominica considera que el gallicisme

de Ruben Dario es mental , pero que en el seu Ilenguatge i en la seva metrica

persisteixen els fruits de les lectures espanyoles de l'adolescencia.

Els estudis o apunts d ' historia literaria son els que ocupen m^es pagines

d'aquests volums.

1E1 Sr. JOSE M. CHACON Y CALVO , El P. Sarmiento y el cPoema del Cido

(XXI, 142-157), tracta d'aquest erudit i examina les seves opinions sobre el

poema. - El Sr. ALEXANDER HAGGERTY KRAPPE, La muerte de Ben Yehhaf

(XXI, i6o-i65), aclareix l'origen picnic del suplici imposat pel Cid a Ben Yehhaf.

- El Sr. Al. -GARCfA BI,ANCO, Sobre nos nombre.t a picos (XYI, 279-281), reporter

alguns noms epics trobats en documents del segle xii fins a la segona meitat

del xIII.

A. G. SOLALINDE , Fuentes de la General Estorias de Alfonso el Sabio

(XXI, 1- 28; XXIII , 113-142 ), esmenta les segiients : les Etimologies de sant

Isidor ( que identifica amb el Libro de las provincias citat en la General Esteria),

Remigi d'Auxerre ( que seria el Ramiro), els Mirabilia Romae ( en la redacciu

coneguda per la rubrica d'un manuscrit que diu Graphia aurae urbis Romae), la

Historia Scholastica de Pere Comestor. Tambe analitza 1'autor els c6mputs que

el rei pogue utilitzar per a la cronologia i creu que el mes probable es la Massa

Compoti escrita per Alexandre de Villadei vers el I2oo ; creu que aixf mateix

foren utilitzats altres computs com el de Sacrobosc, el d'Ania i, diffcilment, el
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de Durand , les concomitancics anlb el qual suposa que s'expliquen per una
font coniuna. - El Sr . Jos): AUGUSTO SANCHEZ PkREZ publica cl aLibro del te-
soros , falsamente atribuido a Alfonso cl Sabio (XiX, 158- 1So), en viers, scgons
un manuscrit descobert per ell a la Biblioteca de Palacio, de Madrid, i amb les
variants dels c6dexs de la Biblioteca Nacional de Madrid, de 1'Academia Sevi-
llana de Buenas Letras i del Marques del Bosch d'Ares d'Alacant.

El Sr. J . NACHBIN, en les seves Noti "cias sobre el aLucidarioa espaiiol y pro-
blemas relacionados con su estudio (XXII, 225-273 ; XXIII , 1-44, 143-162) exa-
mina els aspectes de la tradicio de 1'Elucidarium, la difusio del qual per Europa
Mona a coneixer i estudia la llegenda que personifica el Lucidarius en un home
de earn i ossos. Mes endavant analitza les diferencies entre el Lucidarius cas-
tella i els altres europeus i escateix la possibilitat de datacio d'aquell , que els
historiadors de la literatura situen en temps de Sane IV de Castella. Finalnlcnt
descriu els diversos manuscrits castellans i el manuscrit que conte el text posat
en llatf pel P. Nierenberg , i estudia els prefacis i els textos perduts, que , segons
l'autor, s'eleven a vuit. - El Sr . GUNNAR TILANDER , Accrca del aLivro de l al-
coariaa de Pero 1Vlcnino (XXIII, 255-2741, estudia el c6dex Sloane S2i del British
Museum, que conte els segiients llibres de caca : Livro de Citraria de Pero Me-
nino, Livro de Citraria que fez Enrique , emperadgr d'Alcinanka , FaicQaria veiha,
Citraria do rey Dancos , Livro de Citraria fcjjo per Francisco de Mcndanha i la
traduccio portuguesa del Libro de la caza de las ayes de Pero Lopez de Ayala.
Al final publica , amb glossari , un fragment , conservat a la Biblioteca de Palacio,
de Madrid , de la traduccio castellana de l'obra de Pero Menino.

El Sr. LEo SPITZER , en dues Notas sobre romances espanoles ( XXII , 153-174)
fa unes Observaciones sobre el romance fiorentino de Jaume d 'Olesa y el del
Infante Arnaldos , que interessen ] a hist6ria lterAria de Catalunya , i s'ocupa de
La aRomanee inauresqueD de las EOrientalesn de Victor Hugo ; aquestes notes
queden complernentades per unes Adiciones at articulo aNotas sobre ronuuices•
(XXII, 290-291 ). - El Sr. STANLEY RICHARDSON dona a conCixer t'n nuevo ro-
mance del Cid (XXII, 287-289 ), que no havia estat inclos, malgrat la seva im-
portAncia , en els reculls de Duran ni de C . Michaelis . - El Sr. ERASMO BUCETA
dona notIcia de diverses Traducciones inglesas de romances en el primer tercio
del siglo IX (Datos suplenecntariQs sobre las' versioncs de Sir John Bou'ring)
(XX, 64-67).

Trams notes cervantines del Sr. DAMASO ALONSO figuren en aquests volums
El hidalgo Camilote y cl hidalgo D. Quijotc (XX, 391-397), on es assenyalada
I'escena del Primale6n entre Camilote i Maimonda corn una de les fonts &l
Quixot, be coneguda per Cervantes directanient , be - encara que mcnys proba-
bleulent - a traves del Don Duardos de Gil Vicente ; Sobre DEl hidalgo Camilote
y el hidalgo Don QuijotcD (XXI, 283-284), on rectifica un error comes en la nota
anterior ; Los banos de Argelb y DLa comedia del degolladob (XXIV, 213-215),
on suggereix que Cervantes pogue fondre ell la seva comedia records de la Silva
de varia lecci6n de Pero Mexia i de La comodia del degollado de Juan de la
Cucva.

Els estudis sabre Lope de Vega estan molt bear representats en els cinc
volums que comentem . - El mestre MENIiNDEZ PIDAL publica un Ilarg esludi
titulat Lope de Vega: El arte nuevo y la nueva biografia ( XXII, 337-398), en el
qual es proposa de restablir 1'equilibri en la consideracio personal de Lope, exa-
ggeradament aureolada abans de 1890, i brutalment menystinguda corn a conse-
quencia de la publicacio , en aquesta data, de la Nueva biografia de Lope de Vega
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de La Barrera. El Sr. Menendez Pidal, que creu que ni Puna ni 1'altra posici6
no son exactes, opina que hi ha un parallelisme entre la vida i l'obra del gran
dramaturg : si horn pot passar per damunt la virtut en casos d'amor, i aleshores
es refugia en la noblesa natural de 1'anim, aixf mateix fart preceptiva pot esser
igualment conculcada per la natura. San estudiats 1'Arte nuevo de hater come-
dias i la segona epoca de Lope, tot posant de relleu la posici6 rebel del poeta
quant a les preceptives neoaristoteliques (clos ingenios grandes no estan sujetos
a pretextos•, diu Lope), i es subratllat 1'estudi que ell feia de les reactions del
public, que tenia molt en compte, i al mateix temps la influencia del gran drama-
turg daimunt del gust de les masses, que venia aixf a educar. L'autor passa revista
al moment de coincidencia que representen Lope a Espanya, Hardy a Franca i
Heywood a Anglaterra, el mes transcendent dels quals, pero, i de molt, 8s Lope.
Seguidament estudia 1'exit, en vida de Lope, de l'Arte nuevo, amb la seva
conlugacio d'art i natura, i, finalment, la fama postuma. - La Srta. GERTRUD
V. POEIIL, La fuente de cEl gran duque de Moscovia, de Lope de Vega (XIX, 47-
63), demostra que la font d'aquesta comedia no es l'obra italiana Relazione della
segnalata e come miracolosa conquista del paterno imperio, conseguita dal sere-
?lissimo giovine Demetrio, gran duca di Moscovia, in qucsto anno 16o5, de Ba-
rezzo Barezzi (Venetia 1605), sinb la seva versio castellana publicada a Vallado-
lid pel jesuita Juan Mosquera. - El Sr. FRANCISCO DIi B. SAN ROMAN, El aut6grafo
de la comedia de Lope c jDe cudndo acd nos vino?* (XXIV, 1220-223), prova que
l'acte segon, que es creia obra de Fr. Alonso Reman per esser de lletra diferent
de la dels actes primer i tercer, autografs de Lope, fou copiat per Pedro de
Valdes en fer-se malbe 1'original, i no es de ningu mes que del mateix Lope. -
El Sr. LuDWIG KARL, Un manuscrito de Lope de Vega, cLa corona de Hungrfa
y la injusta venganzap (XXII, 399-406), d6na a coneixer 1'existencia d'un auto-
graf d'aquesta comedia i les diferencies que presents respecte a 1'edici6 acade-
mica. - El Sr. S. GRISWOLD MORLEY, Notas sobre cronologia lopesca (XIX, 151-
157), analitza el que anomena periodisme de Lope, i les dates de Quien todo lo
quiere i del PeribdM1 ez. - El Sr. LEo SPITZER analitza finament el proces de
creacio de la poesia A mis soledades voy... (XXIII, 397-400) i creu que Lope
transforina amb ella el terra de la solitud (amb referencies a Llull i sant Joan de
la Creu). - La Sra. MARIA IGOYRI DE MENENDEZ PIDAL estudia Dos sonetos
de Lope de Vega (XXII, 415-416), un Wells - Circe, que de hombre en piedra se
transforma-, del qual publica les dues versions que en feu l'autor, tret del
Domine Lucas, i l'altre -Con el tiempo el villano a la inelena-, d'El soldado
amante. - El Sr. JOSH M. DE Cossio, El mote cSin mi, sin vos y sin Dios.
glosado por Lope de Vega (XX, 397-400), afirma que Lope prenia aquest mote
dels poetes cortesans dels canconers del segle xv, que coneixia be, i assenyala
1'interes de 1'estudi d'aquests, perquc sovint poden explicar el to i el caracter
dels dialegs dramatics lopescos. - El Sr. JEsfls BAL Y GAY, Nota a una canci6n
de Lope de Vega, puesta en musica por Guerrero (XXII, 407-415), indica que la
lletra de Lope, de to mastic, en substitueix una d'anterior, amorosa, que duia
la mateixa mfisica.

Tambe Gbngora ha cridat 1'atenci6 dels collaboradors de la RFE, els quals
li dediquen vuit notes. - El Sr. DAMASO ALONSO, el mes destacat dels actuals
comentaristes gongorins, en La supuesta imitaci6n por G6ngora de la eFdbula
de .4 cis y Galateai (XIX, 349-387) ve a provar que les coincidencies assenyalades
pel Sr. Garcia Soriano entre Carrillo i Gbngora s'expliquen pel model coma,
el desenrotllament natural del tema, o be son senzillament expressions usuals en
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la poetica del temps o falses coincidencies que han volgut equivocadament esta-
blir els critics. En una segona part demostra el Sr. Alonso que unes coinciden-

cies iguals es produeixen entre els altres imitadors o traductors de la narracib
ovidiana. Un darrer argument, mbs eloquent que els altres, per a no admetre
la imitaci6 discutida, el basa el Sr. Alonso en el silenci dels contemporanis ene-
mies de G6ngora i amics de Carrillo sobre aquesta gilesti6. - Un altre article del
mateix autor, Tondos contra Pellicer (XXIV, 320-342), comenta les censures que
Salcedo Coronel, Vazquez Siruela, Andres Cuesta i altres comentaristes de G6n-

gora adrecaren a iPellicer tinicament per tal corn sintetitzava i exagerava els

defectes dels altres, puix que era cel siglo xvii hecho homb.rez. - El Sr. JUAN
IUILLt; Y GIMI NEZ, Un importante manuscrito gongorino (XX, 363-389), estudia

el ms. A (Alba) del fons Osuna de la Biblioteca Nacional de Madrid, relacionant-

lo amb el ms. Chac6n i la primera edici6 de les obres de G6ngora feta per Lopez

de Vicuna. - El mateix Sr. MILLS, Sobre un soneto falsamente atribuido a G6n-

gora (XXI, 377-390), examina la poesia Al Orfeo de D. Juan Pcrsz de Montalbdrt,

que comenca : eOrfeo, el que baj6 de Andalucia ...D - El Sr. Jost: MARIA DE

Cossfo, De bibliografia gongorina (XIX, 64-65), s'ocupa del Bonet de G611gora
Mientras por competir con to cabello, que, amb variants, es falsament atribult

a Antonio Vazquez en els Discursos, epistolas y epigramas de Artemidoro publi-

cats per Andr-6s Rey de Artieda (Saragossa 1605). - El Sr. E. M. WILSON, El
texto de la eFdbula de Piramo y Tisbei, de G6ngora (XX1I, 291-29S), es proposa

de demostrar que el millor text de la Fdbula no 6s el del ms. Chac6n, sin6 el de

1'edici6 de Salazar Mardones (Madrid 1636). - El Sr. M. ROMERA NAVARRO, G6n-

gora, Quevedo y algunos literatos mds en eEl Critic6nD (XXI, 248-273), exposa

una serie d'opinions expressades per Gracian, formidable lector, on Fl Critic6n,

i dreca una Ilista de reminiscencies que creu trobar, en aquest Ilibre, d'altres

autors castellans, especialment de Quevedo i de G6ngora. - El Sr. E. ALARCOS,

Paravicino y G6ngora (XXIV, 83-88), no crew que Paravicino fos el precursor de

G6ngora, ni que G6ngora induis 'Paravicino a redactar els seas sermons bar-

rocs ; de totes maneres, opina que on el predicador es nota alguna influencia

de 1'estil gongori.

El Sr. RAFAEL LAPESA, Tres sonetos ineditos de Cetina y una atribuci6U falsa

(XXIV, 380-383), publiea D6rida, hermosisima pastora; Un blanco, pequenuelo

y vel cordero, i Devajo de un pie blanco y pequenuelo, i nega que sigui de Ce-

tina la can96 No pongo a mis males culpa, que hom li atribueix. - El Sr.

A. R. RODRfGUEZ MONINO, Una canci6n del siglo XV completada (XXIV, 208),

es refereix a l'obra 47 del Cancionero musical de los siglos XV y XVI publicat

per Barbieri. - El Sr. H. SERFS, Un soneto de Juan Circe (XIX, 66-67), d6na

compte de la poesia El mismo ingenio raro, y muy subido, dedicada a Monte-

mayor, que es troba on el Segundo Canccionero Espiritu-at d'aquest.

El Sr. MIGUEL HERRERO, Nueva interpretaci6n de la novela picaresca (XXIV,

343-362), exposa que la picaresca es una art naturalista que presenta dues formes:

una de literaria, que es produeix a Espanya, i una altra de plastica o pictbrica,

a la resta d'Europa, fruit cadascuna d'elles de la situaci6 espiritual dels respec-

tius paisos . L'autor considera que la picaresca espanyola es un serm6 amb

alteraci6 de les proporcions dels elements que el constitueixen, per augment de

la part exemplar i disminuci6 de la part doctrinal, i que per aquesta rab s'adiu

perfectament amb 1'ascetiea ; a la resta dWuropa, en canvi, no hi havia una

intenci6 moralitzadora, i per aixb s'hi produeix la pintura de genere i el gravat

-satiric. - El Sr. ALEXANDRU MARCU d6na a coneixer Une traduction roarntaine
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du .Lazarillo de formes: (XXIV, 88-91), feta, a traves del frances, per Scarlat

Barbul TAmpeanul, des de 1823 a 1826.
El Sr. EDUARD JULIA, Preferencias teatrales del publico valenciano erg el

siglo XVIII (XX, 113-159), dre9a la llista de companyles que actuaren a Valen-

cia durant els anys 1716-1744 i de les quatre-centes cinquanta-vuit obres que

foren representadds ; amb l'estudi d'aquestes dades arriba a la conclusio que les

preferencies del public valencia en aquells temps s'ordenaven aixf : I) comedia

d'embolic o de caracter ; 2) drama d'honor ; 31' drama religios ; 4) drama roman-

tic ; 5) drama filosdfic (dins dell quatre primers grups, amb preferencia per a les

obres amib intervencio musical). - El Sr. M. ROMERA NAVARRO, Sobre la dura-

ci6n de la comedia (XIX, 417-421), assenyala per a les comedies de 1'epoca de

Lope una duracio aproximada de dues hores a dues i mitja, i una extensio

tambe aproximada d'uns tres mil versos. - El Sr. A. R. RODRIGUEZ MoNINO,

El teatro de Torres Naharro (1517-1936) (Indications bibliogrdficas) (XXIV,

37-82), dona una dtil i ben dresada bi:bliografia, despres d'uns conlentaris a

1'edici6 facsfmil de l'Academia Espanola. - El Sr. J. A. VAN PRAAG, Don Do-

mingo de Don Blas (XXII, 66), es refereix a la data de No hay mal que por

bien no venga de Ruiz de Alarcon.
LAnotarein rapidament, encara, alguns altres estudis o notes referents a lite-

ratura eastellana : Los sermones de Pararvicino, del Sr. EMILIO ALARCOS (XXIV,

162-197, 249-319) ; Sobre la fortuna de Pedro Mejia, del Sr. J. A. VAN PRAAG

(XIX, 288-292) ; De alguns composiciones hispanolatinas en el siglo XVII, del

Sr. ERASMO BuCETA (XIX, 388-414) ; La Vida de San Ignaciop del P. Ribade-

neyra, del Sr. RAFAEL LAPESA (XXI, 29-50) ; Una edici6n Latina del aSecretum

Secretorumn, de Burgos, 1505, del Sr. LLOYD KASTEN (XXI, 281-283) ; Sobre la

aGuerra de Granadav de Diego Hurtado de Mendoza, del Sr. RALPH J. MICHELS

(XXIII, 304-305)-
Les iletres americanes estan representades en aquests volums per dos treballs

de PEDRO HENRIQUEZ UREA : Escritores espanoles era la Universidad de Mejico

(XXII, 60-65), i Sobre literatura colonial en America (XX1II, 410-413).

Les sis notes que segueixen son una aportacio als estudis biografics : Poe-

sia juglaresca y juglares: Datos. para. la identificaci6n de Pedro Amigo, del

Sr. M. GARCIA BLANCO (XXI, 54-62), amb una addicio de noves dades (XXIV,

363-371) ; La fecha de la muerte de Gaspar Gil Palo, del Sr. FRANCISCO DE B.

SAN ROMAN (XXIV, 218-220), data que cal fixar en 1585 i no en 1591 ; El nac2-

rniento de Bernardo de Balbuena , del Sr . JOHN VAN HORNE (XX, 160-168), esde-

vinguda vers el 1562 ; Sobre Toribio Ruiz, escritor abulense del siglo XVI, dcl

Sr. A. R. RODRIGUEZ MONINO (XXIII, 71-72) ; Para la biografla de los herma-

nOs Vald,6s, d'AMALIO HUARTE (XXI, 167-168).

Dues notes es refereixen a la literatura catalana . - El Sr . Jos>;: MARIA DE

Cossio, De Ausias March y Bartolome Argensola (XIX, 187-188), relaciona

una dita d'Ausias March, recollida per Arguijo (.Morir, pase ; Pero envejecer,

^para que?.), amb una decima de Bartolome Leonardo de Argensola, que co-

lnensa : •Viendose en un fiel cristal...., la qual el Sr. Cossfo creu que procedeix

d'aquella. - El Sr. S. GILL I GAYA, Notas sobre Joanot Martorell (XXIV, 204-

208), estudia linguisticament i literariament les cartes de desafiament canviades

entre Joan de Monpalau i Joanot Martorell, publicades en part pel P. Andreu

Ivars, i intenta d'escatir la relacio que hi pogu,6s haver entre Joan de Monpalau

i el floc de Alatoses al qual En Martorell fa allusio en una de les sexes carts

(i... com no siau en Mathoses , mas en la -iutat de Valencia...ii).
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Be que poc nombrosos, no manquen en aquests volums alguns estudis de
literatura eomparada : Algunas reminiscencias de Apuleyo en la literat.4rr es-
pai:ola, del Sr. HONORIO CORT4S (XXII, 44-53) ; Supervivencias del pocma de Ku-
drun (Orfgenes de la balada), del Sr. R. MENI;NDEZ PIDAL (XX, 1-59) ; Una tra-
gedia francesa relacionada con la leyenda de Rodrigo, del Sr. ERASMO BucETA
(XX, 173-175) ; Dante y Nebrija, del Sr. Jos4 FRANCISCO PASTOR (XXI, 165-166) ;
Parodia de una cuesti6n de amor y queja de las fregonas, del Sr. JOAQUIN CASAL-
DuERO (XIX, 180-187), amb referCncies a la relaci6 del Filocolo del Boccaccio
amb La Entretenida de Cervantes ; Note sus Clement Marot et 1'Inquisition es-
pagnole, del Sr. JEAN SARRAILH (XXI, 62-65), amb una nota complementaria
(XXI, 169-170) ; .Orlando Furioso• y cEl Crotal6n,, del Sr. EDWIN S. MORBY
(XXII, 34-43).

El Sr. F. SANCHEZ ESCRIBANO es autor de dos treballs de caracter folkloric
Algunos aspectos de la claboraci6n de la •Philosophia vulgar. (XXII, 274-284),
i Dialogismos paremiol6gicos castellanos (XXIII, 275-291).

Una llarga se'rie de recensions, degudes principalment als Srs. A. Castro,
D. Alonso, J. F. Montesinos, G. Sachs, A. F. G. Bell, A. R. Rodriguez Moiiino,
B. Sanchez Alonso, R. Lapesa, E. Alamos, A. Rosenblat i J. M. de Cossio,
augmenten l'interes d'aquests volums. No podem detallar ni les m6s impor-
tants - tot i que algunes no poden esser oblidades en qualsevol estudi que s'em-
prengui sobre el tema a que es refereixen -, per 1'excessiva extensi6 que han
pres ja aquestes notes.

La Bibliografia referent a la filologia espanyola que va al final de cada
quadern, recollida pels Srs. H. SERis i E. A. VILLOLDO, s'ha convertit ja en un
indispensable instrument de treball. Hi veiem, encara, apartats dedicats at
catalOn-valenciano i a les literatures catalana y valenciana ; creiem que no cal
insistir sobre la imprecisi6 i inexactitud d'aquestes denominacions.

Al final de cada volum de la RFE es troba un {til index de matCries : els
dels anys 1932-1935 els redacta H. SERfS ; els dels dos $ltims van sense indica-
ci6 d'autor.

R. ARAMON i SERRA - J. CARBONELL i de BALLESTER

:Butlleti de Dialectologia Catalana. . Revista catalana de lingiiistiea. Vols. XX
(1932), XXI (1933), XXII (1934), XXIII (1935), XXIV (1936). Barcelona,
IEC, 1933-1937. 332 pags• + 14 lams. ; XII + 356 pegs. ; VI + 256 pa.gs. +
8 Tams. ; IV + 356 pags. + 23 lams. + 2 mapes ; IV + 332 gags. + 5 lams.
+ I mapa.

Amb aquesta recensi6 ens proposem de donar una breu noticia dels articles
i notes que aparegueren en els volums corresponents als anys 1932-1936 d'aques-
ta important revista,' fent-ho no per ordre cronoldgic de llur aparici6, sine per
materies, distribuides de la manera segiient : 1) elements constitutius de la
llengua ; 2) lexicografia i etimologia ; 3) vocabularis especialitzats ; 4) dialecto-
lo(ria ; 5) toponimia, i 6) diversos.

I) Quant als elements constitutius de la llengua, finicament es public-1
Particle Mots catalans d'origen arabic , del Prof. JOAN COROMINES (XXIV, 1-81),

1. Vegeu la recensio dels vols. XV (1927)-XIX (1931) del BDC, pel Sr. R. A[RA-
MON] I S[ERRA ], en AIEC, VIII (1927-.931) 11936], 592-594.
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