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tenen un paper important : entre altres, el Serm6 dels ramells a Mallorca per

Pasqua Granada, i cl curios ritual d'algunes regions de la Catalunya occidental

(Ribagorca, Pallars Subira), per Sant Pere Martir o el diumenge de Rams, de

beneir branques de gavarrera que, plantades despres als seulbrats, hauran de

protegir-lus contra les tempestes.
En un altre capitol, posant a contribucio el llibre de Valcri Serra i Boldit

sobre el Rosari a Catalunya, es estudiat aquest culte tan estes a la nostra

terra. A remarcar quo, en alguns indrets, el mot roser havia arribat a esser

sinonim de festa popular. En capitol a part l'autor duna una seleccio de

roudalles i de fragments del cansoner popular que contenen allusions a la

rosa, no sense remarcar abans que cap dels dos elements folklorics no pot
transmetre amb puresa absoluta els sentiments del nostre poble envers la rosa,
puix que es prou conegut l'encreuament d'influencies i manlleus que horn
descobreix en aquesta inena de literatura.

En la clucnda del llibre Violant exposa la seva opinio que el culte a la

gavarrera es mes antic a Catalunya que el de la rosa, i que, mentre caldria

emparentar aquest amb la civilitzacio mcditerrania - devia haver estat im-

portat pels romans -, el del roser de pastor podria esser un llegat dels pobles

Celtics acorn una de tantes representacions naturals de l'esperit vegetatiu del

buses.

Manquen fndexs de noms.
Rosa ;ia GU11!LEUMAs

de la Cdtedra Miguel de Unamur:os . Universidad de Salamanca :

Facultad de Filosoffa y Letras. I (194S), II (1951), III (1952), IV (1953),

V (1954). 128 pans. ; 150 pigs. ; 106 pigs. ; 108 pags. ; 214 gags.

L'obra d'Unamuno ha estat sotniesa duns quants anys ensa a una viva
activitat crftica. L'establiment de la catedra Miguel de Unamuno i la publi-
cacio d'aquests aCuadernoss, iniciatives totes dues ben oportunes que cal rebre
amb cntusiasme, donaven l'avinentesa de fer de la mateixa Salamanca el centre
dels estudis dedicatg a Unamuno. Des d'aquella ciutat treballa infatigablement
el Prof. Garcia Blanco, que ha explorat i explotat curosament 1'extensfssim
arxiu unamunia en nombrosos llibres i articles.s Garcia Blanco qui dirigeix
aquesta valuosa revista, publicada ara anualment, i cntre leg collaboracions
rues impor.tants de cadascun d'aquests volums cal esmentar la Cr6nica unamu-
niana que ell mateix hi escriu, oil passa en revista totes leg publicacions dels
darrers ant's referents a Unamuno ; es d'una amplitud i d'una precisio admi-
rables i, naturaiment, indispensable per a tots els qui cg dediquen a la matcria.

1. - A part la cronica, molt important perque abrasa tots cls deu anys
des de la mort d'Unamuno, a cura de Garcia Blanco, el contingut d'aquest
volunl es enterament frances. Consta principalment de tributs i de reminiscen-
cies atub ocasio del scu dose aniversari. - Encapcala el volum una brew
Carta de (;b;oftGlis DUIIAM$L, i a continuaciu ve tin homnenatge de JACQUES C11r-
vALI$R en tres parts : cl text de la pr.esentacio d'Unamuno quan fou rebut corn
a doctor honoris causa a ]a Universitat de Grenoble l'any 1934 ; una notable
conversa amb Unamuno sobre la civilitzaci6 europea durant una excursio a ]a
Pena de Francia, i una breu mneditacio lfrica sobre el mestre salmantf. -
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M'URIcE LEGENDRE -{- fa un estudi, Miguel de Unamuno, hombre de carne y

hueso, biograficament molt interessant, pero en el qual entren diverses consi-

deracions politiques no pertanyents a 1'assumpte. - MATILDE PoMiss descriu la

vida alllada d'Unamuno durant 1'exili a Paris i el seu contacte, molt reduit,

amb Paul Valery ; publica una Carta inedita -- no contestada - que Unamuno

dirigf al poeta francees. - J. J. A. BERTRAND hi contribueix amb tin lleuger

article titulat Seconde mort de Don Quichotte, i ALAIN GUY escriu sobre Una-

muno com el pelerin de l'absolu.

II. - A RAM6N MENI NDFZ PIPAr, devem tins records d'Unamuno entre

1900 i 1920 i una critics autoritzada de les sexes idees filologiques. - Unes

curioses recordances anonimes (de eM.i) dels ant's inor a 1903 revelen la

creixent impressio que anava fent la forta personalitat d'Unamuno sobre 1'es-

perit oportunista i convencional del diarista. - La major contribnci6 d'aquest

ntimero, per, es un llarg estudi de Jose MIGUEL DE AZAOLA, titulat Las cinco

hatallas de Unamuno contra la muerte, en el qual son agudament analitzades

les diverses formes - dividides, tin xic arbitrariament, en rbatalles. - que

prenia 1'existencialisme unamunia. D'un interes tot especial son la primers

i ]a cinquena. La primera es aquella en que, segons Azaola, Unamuno s'esforsa

per assolir una mena d'immortalitat mitjangant la incorporaci6 del seu pals,

Basconia o, mes exactament, Bilbao, a la vida collectiva. D'aquesta faiso Azaola

interpreta Paz en la guerra, i, com a base que es, ens ofereix tines reflexions

forca suggestives sobre el biscainisme d'Unamuno, ofuscat mes tard per 1'afecte

que sentia vers Castella la Vella i sobretot vers Salamanca. La lluita culminant,

la cinquena, es manifesta en El Cristo de Veldzquez, en el qual poema Unamuno

revela una acceptacio considerable, si be no total, de l'ortodoxia catolica, de

manera que el poema va mes 11uny que la posicio negativa i desesperada del

Sentimiento trdgico de la vida (batalla quarta ). Aquest estudi estimulant i

reeixit es completat amb una serie de cites de les obres discutides corresponents

a cada seccio. - Finalment, MIGUEL DE FERDINANDY ofereix tin article sobre

Unamuno i Portugal que considera aquest com a seguidor de la tradici6 d'Oli-

veira Martins. L'autor s'ocupa mes, pero, de certes teories sobre ]a situaci6

portuguesa moderna, considerant Portugal com un pals trhgic, suicida, que

no pas d'Unamuno.
III. - Garcia Blanco publica tres cartes de Maragall a Unamuno, suplemen-

thries a] molt important epistolari dels dos escriptors putlicat el 1951.' - En el

seu estudi interessant Motivos de unidad y evoluci6n en la lfrica de Unamuno,

MANUEI. AI.VAR analitza dos temes significatius dins la poesia d'Unamuno : el

de les imatges de Crist castellanes (el Crist de Cabrera, el Cristo de Veldzquez,

el Crist de Santa Clara de Palencia), i el del mite de Prometen i el seu voltor, el
qual representa, no cal dir-ho, l'agonia del dubte del sen creador. - MIGUEL
CRUZ HERNANDEZ escriu en una prosa viva i sucosa sobre la missi6 socratica
d'Unamuno : es un estudi ple de seny sobre l'accentuadfssima individualitat
d'Unamuno i el sen horror d'esser encasellat i classificat ; peca, pero, potser de
massa difils . - GIUSEPPE CARLO Rossi fa un estudi bibliogrAfic sobre la sort
d'Unamuno a Italia i a Alemanya, amb un comentari , rapid pero interessant,
sobre l'opini6 de Curtius. - L'escrit Unamuno, paisajista , de JER6NIMO DE LA
CALZADA, es mes aviat una defensa del tan variat paisatge espanyol ; Conte
alguns trossos que semblen extrets d'un full de turisme.

z. Cf. la meva recensi6 als ER, IV (1953-54), 336-338.
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IV. - Despres d'unes breus pagines poc consistents sobre Unamuno t

t'europeizzazione, per GILBERTO BECCARI, segueixen uns records d'algun interes,

perd expressats d'una manera extraordinariament discursiva, del adecano de

los hispanistas francesesA, CAMILLF, PITOLLET. - MARIANNE, CARIIIs estudia com-

petentme,It el tema del paisatge en la vida i l'obra d'Unamuno. - La contribucio

m6s important d'aquest numero 6s, fora de tot dubte, 1'estndi d'Aldebarc n

dot a terme per DIEGO CATALAN MENANTE,Z-PID.AL. Comensa e?tudiant els ante-

cedents del terra, la Noche serena de Luis de Leon i el Canto notturno de

Leopardi ; la nit representa, per al primer, pan i germanor, i per al segon,

soledat i indiferencia : en Unamuno horn troba una barreja do totes dues

actituds. Llavors Catalan gira la vista cap a 1'experiencia intima de 1'autor,

i en particular a la crisi del r897 i a ]es seves manifestacions literaries dels

anys suhsegiicnts, quan es plasma definitivament el problema existencialista

del aTodo o Nadat. Aldebaran resumeix aquest problema com cap altra de les

obres d'Unamuno : aEn e] se concentra quintaesenciado y con lihertades de

ensueno el pensamiento todo de Unamuno, su Weltanschauung.. Aixf, partint

de la consideracio d'un sol poema - un dels mes reeixits que ens deixa Una-

muno -, Catalan ens dona en microcosmos una analisi acabada de gairebc tot

l'ideari del poeta.

V. - El numero 6s dedicat enterament, llevat la crdnica acostumada, a ]a
monografia de FERNANDO HUARTE MORTON El ideario li:'giifstico de Miguel
de Unamuno. En una introduccio de vint-i-cinc pagines el critic enfoca el pro-
hlema. Unamuno era un fildleg molt competent, amb veritable vocaci6, perb
la seva formaci6 correspon a 1'epoca anterior al 1900, ]a seva actuaci6 fou
dispersa, i el seu criteri resoludament antiacadcmic, antigranlatical i antierudit.
La ]ingiiistica d'Unamuno to la seva importancia, no pas en si mateixa, sin6
en el fet que 65 una part integrant de la seva actitud vital La seva filosofia del
llenguatge, per exemple, radica en la importancia suprema concedida al Verb,
a la Paraula, font de i'Acci6 i oposada categoricament a la Lletra. El Nom to
una significaci6 parallela, cosa que explica els neologismes, els noms especials
que d6na als sews personatges i la reiteracio dels noms topografics en les seves
poesies, i, de mes a mes, el concepte del Nom porta directament a 1'aspiraci6 que
6s essencial en el seu ideari : 1'afany de la Fama, la immortalitat incompleta de
la Glhria.

Unamuno concep el llenguatge com una cosa irremeiablement humana i
afectiva ; ]a llengua prbpia 6s quelcom espiritual, Intim, i es impossible el
domini perfecte d'una altra qualsevol ; quan es una llengua nacional, representa
el que hi ha de mes distintiu en ]a naci6. Huarte acaba aquesta seccio descrivint
dctaliadantent les aportacions esporadiques de Miguel de Unamuno a ]a filo-
logia viva.

La seccio dedicada a la llengua espanyola es molt important. Unamuno
sembla voler lligar en aquest aspecte dues cosec dificilment reconciliables : un
intens imperialisme linguistic centrat en el castella, llengua, segons el seu
concepte, d'una rasa obsessionada pel sentiment tragic de ]a vida, i ura esti-
maci6 tan arrelada de ]es seves manifestacions populars que li fa postular una
llengua espanyola, ja no casteilana, que doni cabuda a toles les varietats dia-
lectals espanyoles i hispano-americanes : idees que no seria dificil de demostrar
com a plenes de contradiccions. Sobre les altres llengues hispaniques son prou
cone,-tides les opinions d'Unamuno : el base representa nomes tin impediment
al progr6s ; el catala, que mereix respecte per la seva vigoria i que es escan-
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dalosament negligit pels espanyols, no ha de gaudir de cap dret oficial i , segons

creu i espe-a Unamuno. es destinat igualment a ntorir. En aquest capitol, ben

trasat i ex osat coin es, trobo a faltar un cert esperit critic necessari per a

avaluar cot es pertany i serenament les arbitraries opinions d'Unamuno.

En el Fu vocabulari Unamimo preten de copssr la pura espontaneitat, d'em-

prar les formes popular. mes properes a la terra i les que ell creu mes etimold-

giques. Arriba Adhuc a inventar popularismes artificials sobre ]a base de la

gramhtica histbrica, tals com SIGNIFICARE> aSeiliguar, FRUCTIFICARE> afruchi-

guar, seguint el model de MORTIFICARiR> amorti guar. Aquesta absurditat es,

crec, una mostra ben clara de com es de terriblement intellectual el culte de

l'espontaneitat tan car al gran Rector de Salamanca.

Les tfpiques invencions verbals unamunianes, tals corn nivola, intrahistoria,

cocotologfa, etc., son d'una categoria ben diferent, perque corresponen a un

nou concepte literati, peril aquesta caracteristica degenera tambe massa sovint

en tin joc etimoldgic de pedant estrafolari.

En parlar del concepte unamunih de l'obra literhria - darrera seccio de

]'estudi -, Huarte demostra una vegada mes 1'extraordinaria importhncia gtie

Unamuno dona a 1'etimologia, i explica curosament el seu conceptisme en el

gust d'ajuntar sindnims i antonims - paz i querra, todo o nada, v. g., les

antitesis i els capritxosos jots de paraules de que abusava tant. El sen menyspreu

absolut de 1'estil i de la forma es, per a qui aixb escriu, tin simptoma evident

de I'antiintellectualisme d'un home rematadament intellectual, i potser el de-

fecte capital de la seva creacio liter'aria.
Nomes cal afegir a aquestes reflexions que I'estudi que els dona origen es

en general equilibr.at, serios i gairebe exhaustiu, i que hauran de comensar

amb aquest volum tots els qui voldran aprofundir el tema altament suggestiu

de les idees lingiiistiques d'Unamuno.

Geoffrey RIBBANs

.Homenaje a Millds-l'allicrosa•. Vols. I-II Barcelona, CSIC, 1954-1956. 912 pags.

5S2 pags.

L'any ipso, el Prof. Josep M. Millis i Vallicrosa celebrava el vint-i-cinque

aniversari de la seva docencia universitaria. En aquesta avinentesa, amics i

deixehles de l'illustre mestre reuniren en una miscellania d'homenatge setanta-

un treballs cientffics dedicats a expressar-li 1'admiraci6 que sentien envers ell

i la seva obra. El contingut de les setanta-una collaboracions gira a 1'entorn
de les tres directrius fonamentals de 1'especialitzaci6 del Prof. Millas : cultura
hebraica, cultura arabiga i historia de la ciencia. La cultura romanica no hi es,
doncs, directament representada, be que, per la interferencia histdrico-cultural
dels pobles jueu, arabic i romanic, ben sovint els estudis sobre un camp
interessen els altres, i que el desig de fer acte de presCCncia en la miscellania
feu que alguns amics de l'homenatjat hi figurin amb aportacions de liar espe-
cialitat mes que no pas del mestre al qual apareixien dedicades. Ens proposem
de presentar aci els treballs publicats en la miscellania Millas que tracten de
temes d'interes per a la cultura romanica peninsular (llengua, literatura, his-
t6ria). Deixem, doncs, de banda, eis estudis exclusivament dedicats a les
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