
FERRATE: C. RIBA-.HOMMAGE A TH. AUBANEI.P

Pero hi ha un altre sentit, pensem, en que els arguments d'aquest assaig
s'acosten al concepte de poesia que hem esmentat abans. L'aspecte mes subtil
del drama sofoclea nomes se'ns manifesta si ens adonem de tots els sews
estrats. 1?s a dir, citant el judici d'un altre critic sobre 1'Edip Rei : a... neces-
sita tots els elements - la situacio oseillant, els caracters que canvien i es
desenvolupen, i llurs discursos, o lfrics o racionals, per a indicar en la seva
plenitud l'accid que Sofocles vol presentar. Vist que l'accio pren al mateix
temps ]a forma de la rab i de la passio, i- a traves dels simbols - de la con-
templacio ; vist que es mogut essencia:ment pel ritme tragic, i vist que tots
els caracters hi participen en mesura desigual, el drama no to ni unitat literal
ni la unitat racional de les idees autenticament abstractes, o siguin els con-
ceptes univocs. Les seves parts i els seus moments s'uneixen nomes anald-
gicament ; i,' aixi com els sants ens adver.teixen que ens cal creure abans de
comprendre, de la mateixa manera hem de fingir, mitjansant un acte simpa-
tic i imitatiu de la sensibilitat histridnica, per a aconseguir a116 que Sofocles
ha intentat per mitja del seu dramas.' I, no es aixb, fonamentalment, el que
vol dir tambe Ferrate quan ens parla de la necessitat, no pas de comprendre el
poeina, sing de representar-nos-el ? e. No es aixd el secret del sfmbol poetic, que
troba la seva coherencia final, no pas en alld que substitueix, sino en alld que
evoca?

Pel fet de suscitar tals questions, l'obra de Ferrate to una importancia que
excedeix les seves dimensions. Basta de dir que es un Ilibre essencial, no sola-
ment per als lectors del gran poeta catala, sino encara per a tots els qui cerquin
la rao d'esser de la poesia moderna.

Arthur TERRY

sHommage a Theodore Aubanels ... Precede d'un compte rendu de MAURICE
BONNARD et suivi d'une bibliographic. Avignon 30 mai 1954. Edouard
Aubanel editeur. 118 pags.

Un desgraciat article sobre Teodor Aubanel', aparegut Cl 22 de maig de 1954
al setuianari aReformes, on, aprofitant textos, aduiterats, de l'autor de La
Miougrano entreduberto , era atacada la membria d'aquest - aMistral ne dira
jamais de telles sottisess -, promogue un homenatge al gran poeta avinyonenc,
que tingue lloc a la ciutat dels papes i que troba eco en bona part de la premsa
d'Occitania i en algunes revistes de Paris. Els acteg d'homenatge, lligats amb
la colnmc loracio del Centenari del Felibrige, consistiren en una visita al
Museu Aubanel, una recepcib a 1'Ajuntament i un banquet, en el darrer dels
quals hom discurseja copiosament.

En aquest volunlet, publicat per la casa editorial Aubanel, han estat
reunits : a) la replica d'Eduard Aubanel, net del poeta, a les paraules de
Renat Jouveau (pags. 7-10) ; b) la ressenya de dhomenatge apareguda a Le
Dauphine Liberes del primer de juny, deguda a la ploma de Maurici Bonnard
(11-17) ; c) el text dels parlaments pronunciats al final del banquet (i8-io8)
- d'E. Aubanel (projectes d'edicio de textos escollits, del Llibre Roig, de la
correspondencia general i de leg obres completes del poeta, aixi com d'una

1. FRANCIS FERGUSSON, The Idea of a Theatre (Princeton 1949).
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nova serie de Classics d'Oc i de les obres coronades , en el futur, amb ei

Premi Aubanel , de poesia , institult en aquella ocasio ), de M. Rouquette, pre-

sident de I'Institut d'Estudis Occitantg (comentaris a aquests plans editorials

i valoracio de l'obra de T. Aubanel ), de C. Liprandi, doctor en Lletres (sobre

el credit que cal atorgar als clots d ' Aubanel adresats als seus familiars :

(No em digueu nmds felibre ; ja no ho soc ; nomeg soc poeta provensal., amb

report d'algunes picabaralles politiques entre els capdavanters del Felibrige

degudes principalment a l'oposicio de doctrina entre Mistral i Aubanel), de

P. Rouquette , majoral del Felibrige , de J. Camp, professor a la Facultat de Lle-

tres d'Ais, i de J. Bourciez , dega de la Facultat de Lletres de Montpeller

(entorn la inspiracio i la poesia d'Aubanel, de la qual son posats en relleu

diversos aspectes ), d'I. Gaussen, president dels Amics de la Llengua d'Oc de

Paris ( sobre la importancia de les elites occitanes de Paris per a la coordinacio

i direccio del moviment occitanista ), de P. Azema , majoral del Felibrige ( examen

de les relacions i dels contactes del pocta amb Montpeller ), i del malaguanyat

P.-L. Berthaud , conseller de la Unio Francesa i majoral del Felibrige (.J'ai

estimC quo c'est ici , et aujourd -hui, que le Felibrige a Ctd utillement et digne-

ment fete.) -; i d) una bibliografia sumaria dels articles de premsa apareguts

amb lnotiu de l'homenatge ( 109-114).

L'oratoria improvisada risca s empre de fer passar conceptes banals i

intranscendents al costat d ' idees meditades i profundes : els discursos aplegats

aef no poden Csser , naturalment , excepcio a aquesta realitat. Horn fara be, de

tota manera, de tenir-los presents en qualsevol estudi o valoracio a emprendre

de ]a persona i de 1'obra del poeta festejat.

A116 que per a nosaltres , pero, resulta incomprensible - i el nostre gran

afecte a l'espiritualitat occitana en, faria dir , fins i tot, doloros - Cs que horn

renuncies a fer us, en aquesta ocasio , de la llengua que, amb el poeta, hom

es proposava d'honorar : nomds tres, en efecte, dels oradors - P . Azema,

P.-L. Berthaud i P. Rouquette -, s'expressaren en occita ; tots e15 altres ho

feren en frances. Cal recordar una vegada mes que no es solament amb obres

poCtiques que se salven les renaixences?
R. ARAMON i SERRA

RonERT 11. Ivy, Jr.: The Manuscript Relations of Manessier's Continuation

of the Old French •Perceaval.. Philadelphia, University of Pennsylvania

Department of Romance Languages, 1951. 112 pags.

En curs de publicacio 1'edici6 critica de ]a Primera Continuacio del Conte del

Graal, un dels collaboradors d'aquesta cmpresa, R. H. Ivy, Jr., ens ha ofert

on estudi comparatiu del text dels manuscrits de la darrera continuacio del

poema de Chretien de Troyes, escrita per Manessier entre 1211 i 1244.

El pla d'aquest estudi s'assembla al de la introduccio de W. Roach en

1'edici6 de l'esmentada Primera Continuacio : descripcio dels manuscrits, sumari

de l'obra i estudi comparatiu dels manuscrits. L'element distintiu que Ivy pren

en major consideracio son les interpolacions, les ampliacions i els abreujaments

de cada grup de codexs i de cada on Wells en particular. Feta ]a discrinlinacio

aels elements mes autcntics i d'allo que horn pot considerar retoc posterior,

l'autor arriba a la conclusio que el ms. E (Edimburg, Nat. Libr. 19.1.5), de la
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