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la Sra. Justina Ruiz de Conde son acurades ; que 1'aspecte sota el qual ha es-

tudiat les quatre grans novelles objecte del llibre es interessant, i que tambe

ho es la conclusio de l'autora , go es : que el matrimoni secret es la formula es-

panyola de 1'amor tortes.
Pere BOHIGAS

ANGEL GGNZA1 Ez .PALENCIA : Moros y cristianos en la Espana medieval. Estudios

hist6rico-literarios. Tercera serie. Madrid, Instituto Antonio de Nebrija

(CSIC), 1945. vI+35o pags.+8 lams. - Del cLazarillos a Quevedo. Estudios

hist6rico-literarios. Cuarta serie. Madrid, Institute Antonio de Nebrija

(CSIC), 1946. vIII+432 gags.+9 lams. - Eruditos y libreros del siglo XVIII.

Estudios hist6rico-literarios. Quinta serie. Madrid, Instituto Antonio de

Nebrija (CSIC), 1948. viii +446 pags.+i quadre genealogic.

El malaguanyat autor dels treballs que son recensionats acf havia comengat,

durant els darrers anys de la seva vida , a aplegar en forma de llibre els seus

articles disperses .' Els tres volums darrers d 'aquesta recopilacio apleguen un

total de trenta-set articles , referents a temes histbrico-literaris espanyols rela-

cionats amb la cultura arabiga el primer, a 1'epoca que va des del Lazarillo a

Quevedo el segon, i al segle xviii el tercer.

El primer article de Moros y cristianos en la Espana medieval , titulat

El Islam y Occidente (discurs de recepcio a l'Academia de la Historia), es una

simple enumeracio dels contactes amb l'element arabic que trobem a la topo-

nimia, al vocabulari, a les institutions, a la literatura... Article de divulgacio,

malgrat el seu caracter academic, no diu res de nou. Repeteix amb entusiasme

la teoria de Ribera sobre 1'origen de la poesia epica, de la lirica i de la novella.

Parla de Turmeda i de Ramon Llull, i algunes vegades en cita obres en cas-

tella, amb la qual cosa pot donar a entendre que aixf estacva escrit Ilur titol ori-

ginari. En qualsevol aspecte de la cultura occidental creu trobar influencies

arabigues decisives. - Tambe de les empremtes que els Arabs deixaren a Es-

panya parla Particle Hue has islamicas en el cardcter espanol (publicat abans

a HR, VII (19391 185-204), be que aquest en un to polemic. 7s una dis-

cussi6, portada amb no massy serenitat, de la Histdria d'Espanya de Louis

Bertrand ; yes de doldre que alguns cops es deixi dur per una vehemencia extra-

cientifica (cal, pero, tenir en compte que es tracta d'una conferencia llegida

1'any 1937 a Granada). - Els altres articles no tenen tant d'interes per a nos-

altres, perque, en general , s'aparten del nostre camp d 'estudi : Noticias sobre

D. Raimundo, arzobispo de Toledo (SpF, VI (1936), 90-141), on aporta algunes

noves dades biografiques del gran arquebisbe i puntualitza el significat de

l'anomenada escola de traductors de Toledo; El catdlogo de las ciencias por

Al-Farabi (uLas Cienciasn, vol. I, num. 4, Madrid 1934), dedicat a estudiar

el manuscrit de l'Escorial num. 646 que conte el tractat inedit d'aquest titol,

del qual dona un resum ; Toledo en los siglos XII y XIII, conferencia on es

estudiada geograficament la ciutat en aquell temps ; Carta de esclavitud volun-

taria de una mora de Gaibiel (RABM, XXXV (1917), 347 ss.), on exposa el

i. Vegeu la recensi6 dels dos primers volums, pels Srs. M. COLL I ALENTORN i

J. CARBONELL I DE BALUSTER, dins els ER, I, 287-291.
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problerna juridic de 1'esclavitud voluntaria dins del dret musulma ; Nuevos datos

biogr6ficos de Don Gonzalo de Ziiniga, obispo de Jaen (BBMP, XI (1929), 22-39),
on confirma la falsedat del sea empresonament per part dels moros i dona

alguna nova dada biografiea ; Romance de Gerineldo en Albarracfn (IlAragon.,

febrer 1929), on reprodueix la versio d'aquest romans que presenta aigunes

variants en relacio amb les conegudes anteriorment. - Anotem, tambe, els
articles mess breus : Mose n Diego de Valera en Cuenca (BBMP, VIII (1926), 3-14),
Don Pedro Nino y el condado de Buelna (BBMP, XVIII ('1932), 105-146), Alvar
Garcia de Albornoz ((El Centro., Cuenca, i desembre 1923) i Unas casas del
condestable Don Miguel Lucas de Iranzo (cNorte Andaluz•, 4 maig 1924).

La quarta serie d'aquests estudis histdrico-literaris Conte els segiients :
Leyendo el •Lazarillo de Tormes» (Notas para el estudio de la novela picaresca )
(tEscorials, 1944, 9-46), on es proposa de demostrar, contra la interpretacio nor-

mal, l'irrealisme de la picaresca espanyola, puix que el realisme que tothom hi

veu no es mes que un pretext literari. Estudia les aventures una per una,

i exposa el que tenen d'irreals. Explica, per exemple, que no es cert que el
caballero passes gana, perque els plats espanyols son molt suculents, i cita

les monchetas catalanes. No entenc que aixd sigui una dernostracio, i menys
d'on ha tret aquest nom. - s molt interessant la Pole mica entre Pedro Man-
tuano y Tomc s Tamayo de Vargas, con motivo de la «lcistoria)i del Padre Ma-
riana (BRAH, LXXXIV (19214), 331-351), on es exposat un plet entre Mantuano,
que atacava el P. Mariana, i Tamayo, que el defensava. La disputa sorgi quan
Tamayo intentava de pnblicar una Defensa de la Historia del Padre Mariana,
i Mantuano sollicita que es recollfs aquest Ilibre pie d'insults contra ell, i dona
una idea molt Clara de corn es desenrotllaven els plets en el segle xvii. G. Cirot
havia ja tractat aquest tema en Mariana histories. (Bordeaux 1905), pero Gonzalez
Palencia va trobar el plet original i 1'exposa amb molt mes detail. - D'un
caracter semblant son els treballs titulats : Quevedo, pleitista y enanwrado (dis-
cuirs llegit a l'Instituto de Espana), Quevedo por de dentro (confereneia) i Que-
vedo pleitista (RBAMAM, XIV (1945), 255-347). En realitat, aquests tree articles
en constitueixen un de sol i, encara, es repeteixen molt. Son, en conjunt, an
estudi detalladfssim dels plets que Quevedo sostingue sobre la Villa de Ia Torre
de Juan Abad que li cedi la seva mare. Un administrador de Quevedo (•Medi-
terraneo•, Valencia 1945), aporta novel dades sobre la vida de 1'escriptor cas-
tella. - Els restants articles son : una breu nota titulada El inayorazgo de Don
Frances de Ziiniga (RUM, 1 (1940), 14-20), on es tracta de la fundacio del mayo-
razgq del famos bufo de Caries V a favor del seu fill Alvaro de Ziluiga ; El can-
cionero del poeta George de Montenlayor (Proleg a 1'edici6 per la Sociedad de
Bibliofilos Espanoles, Madrid 1942), que es proposa de donar a coneixer la seva
figura corn a poeta, practicament oblidada des del segle xvi ; El testamento de
Juan L6pez de Hoyos, maestro de Cervantes (RABM, X'LI (1921), 593-603), amb
un quadre genealdgic de la familia; Noticias biogrdficas de Francisco de Fi-
gueroa (prole- a les seves poesies publicades per la Sociedad de Bibliofilos
Espaiioles, Madrid 1943) ; Notas sobre Francisco de Figueroa (en colaboraci6n
con Don Eugenio Mele) (RFE, XXV (1944), 333-380), on publica dos sonets
inedits d'aquest poeta (Gasta y consume el tienlpo toda cosa, i Biendo su biers
tan lexos rni desseo) i les poesies en lloanca de Figueroa aparegudes en la pri-
mera edicio (Lisboa 1625), de les seves Obras i intenta una biografia de Figueroa
(contra l'Qpinio d'Astrana Marfn, confirma l'existencia d'un Francisco de la
Torre que no es el mateix Figueroa) ; Don Diego Hurtado de Mendoza, var6n
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de letras (aHaz,, Madrid 1943) ; Julia Gonzaga, Carlos V y Juan de Vald6s

(aHaz,, Madrid 1944) ; El Padre fray Juan de Los Angeles y sus .Didlogos de la

conquista del reino de Dios, (proleg a 1'edici6 dels dialegs per la RAE, Ma-

drid 1946) ; Las aEmpresas politicas, de Don Diego de Saavedra Fajardo (RNE,

III (1943), 54-69).
El darrer dels volums que comentem conte els segiients treballs : Don Fran-

cisco Cerda y Rico, su vida y sus obras (BRAE, XV (1928), 94-129, 232-277,

315-346, 473-489), estudi pacient i minucios, on Cerda es assenyalat corn a pre-

cursor de Gallardo i dels critics del segle xIx que renovaren 1'estudi de la

historia literaria castellana; Tonadilla de Garrido (RBAMAM, III (1926), 241-

245), on, al costat del text d'aquesta tonadilla, son exposades les incidencies

que va provocar en esser cantada en un teatre de Madrid ; Dos cartas ineditas

de Hervds y Panduro (RFE, XXVII (1944), 455-463), publicades amb abundants

aclariments i notes (sembla que son les Iiniques conservades actualment i una

d'elles no havia estat mencionada en cap obra sobre el seu autor) ; Nuevas

noticias bibliogrdficas del abate Hervds y Panduro (aMiseelAnea Conquense,,

I (1929), 199-296 ; i, sense els apendixs, a RBAMAM, V (1928), 3145-359), on son

reportats els contratemps que Hervas tingne amb la censura en publicar la

seva Historia de la Vida del Hombre, i resumida la Respuesta Apologetica en

la qual respon als atacs d'aquella (horn 1'acusava d'usar termes italianitzants

i gallicismes i el titllava d'heretge) ; Noticias de cuando la Academia no tenia

casa (BRAE, XXV (1946), 303-31.1), que tracta de quan l'Aeademia de la Llengua

celebrava les seves sessions al domicili de Juan Curiel i intenta de localitzar

aquesta casa; El alumbrado piiblico de Madrid en el siglo XVIII (aFilosoffa

y iLetraso, Madrid 1918) ; Joaquin Ibarra y el juzgado de imprentas (RBAMAM,

XIII (1944), 5-47), interessant axticle on son reportats els conflictes entre els

impressors i el juez de imprentas relatius als obstacles posats per la censura,

tant per raons morals corn per les tAcniques degudes a la mala qualitat dels

papers usats en les edicions ; Dos testamentos de Joaquin Ibarra (aBibliografia

Hispanica,, VI (1947), 394-401) ; La tarantula y la micsica (creencias del si-

glo XVIII) (RTP, I, 19.14), estudi de l'anomenat expedient de la tarantula

tramitat l'any 11782, en el qual son recollits una serie de casos de persones

picades per la tarantula i curades amb el ball de la tarantella ; Notas sobre la

ensci anza del frances a fines del siglo XVIII y principios del XIX (RNE, nu-

mero 23 (1942), pags. 26-34), on s6n donats a coneixer alguns expedients sobre

autoritzacio per a 1'ensenyament de la llengua francesa (I'autor indica que no

ha trobat noticies d'escoles amb llicencia oficial anteriors a 1786). - Al final

d'aquest volum hi ha una llista de les nombroses publicacions de Gonzalez

Palencia.
No cal dir el servei que aquests reculls d'articles, malgrat que no tots ells

siguin d'un valor absolut, fan a 1'estudi6s de les lletres castellanes. Amb ells

1'autor justifica la fama de que gaudia d'un dels mes laboriosos erudits es-

panyols.
E. HERNANDEZ i ROIG
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