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Tot i aquestes petites observacions metodolbgiques, hem de felicitar el
P. Ginard per la seva obra, i hem de demanar-li que ens faci coneixer aviat
l'immens tresor de cultura popular mallorquina que ;ha arreplegat, indubta-
blement molt fitil i molt profit6s.

Josep MASSOT i MUNTANER

cActas del Primer Congreso Espanol de Estudios Cldsicoss. Madrid 1958.

620 pAgs. (cPublicaciones de la Sociedad Espanola de Estudios Clasicos•, II.)

L'exit, tan franc com inesperat, del I Congr6s Espanyol d'Estudis Classics,
celebrat a Madrid del 15 at 19 d'abril de 1956, 6s una prova de factual ressor-
giment d'aquestes disciplines dins el mbn cultural hispanic. El Congr6s fou
convocat i organitzat per la Sociedad Espanola de Estudios C15sicos ; a m6s
de les Universitats espanyoles, hi prengueren part diverses entitats culturals,
entre elles la Societat Catalana d'Estudis Histories, filial de 1'IEC. Com a in-
vitats especials hi assistiren tamb6 representants del professorat universitari de
Franca, Italia, Anglaterra i Portugal. Aquestes Actas, amb llurs sis ponencies i
setanta comunicacions, sense comptar els discursos de carActer cientifie, posen de
manifest no solament l'amplitud d'aquell renaixement, sinb tamb6 la maduresa
assolida pels estudis en llurs diverses manifestacions. El contingut, certament
desigual, d'aquest volum gira entorn de les multiples activitats abracadcs per
l'estudi de l'antiguitat greco-romana : la lingufstica, la literatura, la pedagogia,
la historia, ]a filosofia, 1'arqueologia, l'epigrafia, la numismatica. S6n temes,
per tant, que no afecten directament la cultura romanica, b6 que, per les
frequents interferencies filologiques i literaries entre els pobles romanics i llurs
predecessors del m6n classic, no pocs estudis inclosos dins les Actas projecten
tamb6 una certa hum necessAria sobre els dominis del romanista.

Cal, doncs, deixar de banda en aquesta nota aquelles aportacions dedicades
exclusivament a facetes de les cultures clAssiques, b6 que formen, 6s clar, la
base del volum. Aixf i tot, no sabriem passar per alt, per llur veritable interes,
els tftols d'algunes de les ponencies que afecten el camp general de la lingufs-
tiea i de la historia : M. SANCHEZ Rurr REZ, Problemas planteados por el
desciframiento del micEnico (35-49) ; M. FERNANDEZ-GAI.IANO, La lirica griega

a la luz de los descubrimientos papirol6gicos (59-18o), estudi essencial d'un
especialista, seguit de dues comunicacions d'A. Rain i de F. Rodriguez-Adrados ;
M. TARRADELL, La crisis del s. III d. C. en Hispania: algunos aspectos fun-

damentales (263-275), amb dues aportacions, d'A. Ramos Folqu6s i d'A. Balil,
sobre les invasions germi niques a l'Alc6dia (Elx) i sobre les portes de la
muralla de BArcino. Sota un altre aspecte, podem remarcar encara les ponencies

WE V. HERNANDEZ VISTA, La pedagogfa de las lenguas cldsicas en la ensenanza

media (191-2r3), i de L. RUBIO FERNANDEZ, S. AGUD QUEROL i J. ALSINA CLOTA,

La pedagogia de los estudios cldsicos en la ensenanza universitaria (235-256),

manar al P. Ginard que conservi escrupolosament el text de cada versi6, sense bar-
rejar-les per tal d'aconseguir una redacci6 m6s completa ; les mostres publicades a la
revista cEl Heraldo de Cristo, organ dels franciscans mallorquins, ens fan sospitar
que la majoria de les versions llargues s6n facticies, i aixf ho confessa el mateix
P. Ginard en alguna ocasi6.
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enriquidej totes dues amb una si rie de comunicacions que refiecteixen apre-
ciacions concretes , tretes de l'experiencia professional dels participants. Tambe
es refereixen a 1'ensenyalnent de les llengfies classiques i a la urgencia d'una
bibliografia fonamental hispanica els dos discursos que els professors F. Rodri-
guez-Adrados i A. Tovar pronunciaren en la sessio de clausura (587-599, 5999).

La utilitat, perb, per al romanista es la mes evident en aquells estudis

relacionats amb arguments o amb personatges que projecten amb mes forca

]a continuitat de la tradicio classica. Hem de subratllar , dins aquesta linia,

en primer floc, l'important assaig Menendez Pelayo y la filologia Ci sica en

Espana, de J. LASSO DE LA VEGA (1-33), penetrant i sistematica exploracio del

pensament del poligraf de Santander , que servi de llig6 inaugural en l'obertura

del Congres . Guarda alguna connexio amb aquest argument , dirigint-lo cap

a una zona mes ampla, la comunicacio d'A. ABADIE-AICARDI, Voeaci6n de

Hispanoamerica a la querella de Los cidsicos ( 347-355). Com a tema exclusiva-

ment literari , notable per als postulats de la literatura comparada , destaca la

ponencia titulada Marcial, de J. M. PAB6N (401-425), amb encertades allusions

a alguns punts de la poesia contemporania. El poeta bilbilita es objecte de

dues eomunicacions : M. DOLE, La investigaci6n sobre la toponimia hispana

de Marcial (425-427), que es publica en resum; J. DE ECHAVE-SUSTAETA, Un pro-

cedimiento de estilo de Marcial (427-433), nota illustrada amb eorrespondeneies

de Cervantes i Quevedo . Del mateix Prof . ECHAVE-SUSTAETA hem d ' assenyalar,

encara, un estudi , Sugerencias en torno a la adjetivaci6n Latina (551-558), que

cal tenir present en la histdria del mecanisme de la collocacio dels adjectius.

Es poden incloure aproximadament dins la mateixa drbita d'aportacions
no pocs estudis allusius al classicisme i a l'humanisme : primerament, la
ponencia del P. E. ELORDUY, S. I., Helenismo y cristianismo (357-385), visio
documentada i sintetica , acompanyada d'una comunicacio de S. Cirac sobre
el sentit cristia i hellenic de l'humanisme espanyol. Les dades son mes con-
cretes en les comunicacions , donades en extrets, d'A. DA COSTA RAMALHO, Me-
nendez Pelayo e Andre Falcao de Resende (498-499), i de D. GONZALO MABSO,

El hebreo, lengua cldsica (499-500). De veritable profit per a l'estudios de
1'humanisme hispanic pot resultar el repertori que ofereix J. SERRANO CALDER6
en la seva comunicacio Las obras del humanists Vicente Mariner : sus zuanus-
critos existentes en la Biblioteca National de Madrid (500-5o6). Alguns estudis
toquen la delicada questio, que demana una solucio urgent, de 1'exploraci6 dels
cddexs classics existents a Espanya . Cal posar en relleu la comunicacio Estudio

de la tradici6n manuscrita cldsica en Espana de L. Rvnio (523-528), el qual,

des de la seva catedra de la Universitat de Barcelona , prepara el corpus total
d'aquests cddexs.

Un altre grup d'estudis, tan importants per al fildleg classic com per al
filOleg romanic, ens obre dins aquestes Actas l 'immens panorama del flat]
medieval . M. C. DfAZ Y DfAZ , el constant propagador d'aquesta materia, trasa
en la seva ponencia El Latin medieval espanol ( 559-579 ) les directrius que
s'imposen en la valoracio de la literatura hispano-llatina de l'Edat mitjana, no
acceptada encara de bon grat per tothom, i fa una ressenya de les principals
edicions i estudis que ha inspirat en alguns sectors aquest moviment de la
nostra filologia . Entorn del seu estudi, model d 'inquietud cientifica , s'agrupen
diverses eomunicacions : J. CASAS I HoMS, Interpretaci6n filol6gica de Los .Syno-
nymiap de san Isidoro (518-523 ) ; J. CAMPOS, Seh. P., Tres textos de latin
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medieval hispano (580-583) ; L. MICI16LENA, La declinaci6n en la onomdstica

personal dc los documentos medievalcs del Pats Vasco (5S3-584) ; J. L61sz DR

TORO, Un .Corpus Poetarum Latinorum Hispanorum. (345-346), dedicat espe-

cialment als poetes renaixentistes.

Aquestes s6n les contribucions que, despres d'un examen atent de les

Actas, ens ha semblat oportu d'esmentar aquf coin una invitaeio a reeoneixer

els merits de conjunt del Congres. El text de les ponencies Cs donat en la

seva integritat. No aixi el de les comunicacions, que de vegades apareix nomes

en resum ; el contingut sencer d'algunes d'elles ha estat publicat despres dins

•Emeritas , •Estudios Clasicoss, .Helmanticas i altres revistes de 1'especialitzaci6.

Miquel DoLc

aBulletin bibliographique de la Societe Internationale A rthuricnues . . Bibliogra-

phical Bulletin of the International Arthuriau Society'. Vols. I-XII (1949-

1960 ) . Paris.

L'any u)48, en ocasio del Segon Congres arturia, a Quimper, era creada

la Societat International Arturiana, amb seu a Paris, les principals finalitats

de la qual eren 1'organitzaci6 de congressos triennals, la publicacio d'un

butlletf bibliografic -Organ d'informacio, al mateix temps, de ]a Socictat -

i la creacio d'un centre de docuinentacio.' L'any se-dent apareixia el primer

volumet del butlletf bibliografic, que ha prosseguit amb un ritme anual re-

gular i amb contingut cada vegada mes ric. L'evolucio i la creixensa d'aquest

anuari bibliografic - de setanta-dues pagines l'any 1949, de cent vuitanta-

quatre el 196o - han reflectit fidelment la umarxa de la Socictat, que conlensava

amb noranta-dos membres individuals i catorze de collectius (instituts, uni-

versitats, biblioteques), aplegats en dues uniques seccions nacionals, i que

assolia al cap do dotzc anys el nombre de quatre-cents tretze membres indi-

viduals i cent scixanta-sis membres collectius, amb den sections' i amb corres-

ponents a sis paisos que encara no tenen constituida cap seccio.

La bibliografia, contingut gaircbC unit del primer butlleti, es veia acom-

panyada, a partir ja de 1'any segiient, d'alguns breus articles aplegats sota

la rubriea Recherche et Critique, on horn acollia preferentment noticies sobre

manuscrits, examen de traditions nlanuscrites o discussio de problemes de

critica textual, aixf coin articles sobre la cronologia dels autors i de les obres,

sobre la interpretacib d'un passatge, d'un vers o d'una ex.pressio, sobre 1'origen

d'un nom propi, o sobre 1'orientaci6 de les recerques - tot referit, natural-

ment, a la maWre de Bretagne.

El propOsit de ]a seccio bibliografica - coin indica Jean Frappier en una

nota posada al davant d'aquesta, al primer volum, i reprodulda en els segiients --

1. Des dels seus inicis , ]a Societat Cs regida, sota la presidencia de jean Frap-

pier , per un Comite Central format pels presidents de les sections nationals i per

Charles Foulon, Pierre Le Gentil i Alexandre Micha.

2. Des del 1953 hi ha constituida una secci6 hisp5nica, que compren les literatu-

res catalana , castellana i portuguesa . Ranson Menendez Pidal n'es el president,

Manoel Rodrigues Lapa el vice-president i Pere Bohigas - principal promotor

d'aquesta seccio -- el secretari - tresorer.
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