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d'ohres completes del nostre gran novellista, i de l'estima que tenini per la

tasca que dull a terme 1'Editorial Sclecta, en el cas present el principal

intcrt's de l'cdici6 esta en els estudis que inicien i clouen el voluin, obra dels

Srs. Manuel de Montoliu i Maurici Scrrahima.

Per be que duen enunciats quelcoin difcrents, In ha en els dos treballs

una ampla zona de coincidencia. Montoliu insisteix molt en allo que separa

N'Oiler del Naturalisme, tot i l'adntiraci6 que aquell i els sews contemporanis

sentien per 1'obra de Zola, el qual escrivf una lletra-prefaci per a la traducci()

francesa de La Papallona. Molt encertadamcnte retren Montoliu alguns pas-

sat-es d'agnesta lletra, que demostren per on el nostre autor s'escapava de

1'estctica de mcda en el sell temps.

Scrrahima jutja l'obra de N'Oller i dels sews inestres a travCs d'idces

actuals. Aix' pot influir en la valoracio d'al<.;nns aspectes de la prodttcciu do

N'Oller. El que Cs ntes important, pero, del treball de Scrrahima Cs l'analisi

minuciosa i reiterativa a quC sotntet 1'obra del novellista. Es interessant de

comprovar que, igual que Montoliu, insisteix molt en 1'emocio antb que N'Oller

ha treat els sells pcrsonatges i In soya ititerpretacio moral de la villa htnana.

El text d'aqucsta edici6, pcl quo bent pogut wore, reproducix el do les

Obres completes del 1926.
Al final In ha tines notes bibliografiques. Horn fa ja observar quo no es

tracta de dollar una bibliografia contpleta, sing; algtutes refereneies de llibres

i articles interessants, que puguin Csser orientadores. Tot i aquesta salvetat,

cicicnt clue liauria hagut d'eunentar-se la Bibliografia que va al final del

vol. XII de les Obres completes del 1928, signada per Jordi Rubi6, i que Cs

- no cal dir-ho - un treball basic.

Pere BOTITCAS

C)trestomathie franco-pro.vencale. Recucil de textes franco-provencaux antCricurs

a 1630, par I'M, ArITTSCIIER. Berne, A. Francke S. A., [1950]. 152 pigs.

(BR, Series altera, II.)

El franco-provencal, coin Cs prou sabot, s'lia trobat tothora urfe d'una

literatura artistica. Parlat en till territori on fins ben tard estiguC en xis el Ilati

i bell d'hora fou adoptat el franccs per a tota mena de documentaci6, Cs molt

Poe el material escrit que ens en permeti, per als temps mcdievals, tin coneixe-

ment a foes.
F,l Prof. Paul _Achischer, expert estudiHSs d'aquest donlini linguistic, ha

aplegat en ttn volumet destinat a exercicis universitaris - que forma part

de la sCrie aScripta Romanica Selectan de In «Bibliotheca RomanicaA dirigida

per W. v. Wartburg - quaranta-dues mostres de diverses regions, dels

sc rles xIII al xvII, les quals ,;()ti editades amb la cura que aquell erudit posa

en tots els sews treballs.
Les pcees publicades poden destriar-se en clues grans sections : d'tma banda,

d-^cuntcttts dcls seglcs xiit-x%(echartes redigces par tin scribe qui n'avait quo

do vagues lours stir la languc littcraire, comptes grossoyes par quelque adnti-

nistrateur pet fern de beau parlor, listes de droits de peage (Iu'il fallait bier

que le menu peuple pfit comprendrea) ; de 1'altra, manifestacions de poesia

popular, dels segles xvi i xvii (.chansons populaires, noels, roles de fous dans
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des mysteres joues en de lointaines bourgades, poemes satiriques dont les
auteurs etaient si proches du terroir qu'ils ell empruntaient le langage•).

El Sr. Aebischer agrupa els sews textos, amb bon encert, segons la regio
de procedencia :1 Forez (quatre documents del segle xiii i una poesia del xvii),
Liones (dos textos religiosos del se(fle xiii i quatre documents del xrv), Vienes
i Delfinat (dos documents dels segles xiii i xiv i dues poesies del xvi), Savoia
(sis poesies del segle xvr i una del xvii), Bresse i Pais de Gex (tres documents
del segle xiii, un del xv, una poesia del xvi i dues del xvii), Suissa roinande
(tres documents del segle xiii, tres del xiv, tres del xv, dues poesies del Xvi,
una del xvii i un libel del xvi).

La major part d'aquests textos havien estat ja publicats anteriorment, per6
els que no oferien prou confiansa en la transcripcio han estat revisats novanlent
damunt dls documents originals o les edicions mes antigues. Taut en aquests
com en els textos fins ara inEdits queda patent la gran seguretat de cartista
- i no cal dir de lingiiista - de 1'editor. El que, amb tot, no atribem a com-
prendre, es la manca d'unitat en el tractament de les it i v i de les i i j, que lines
vegades apareixen regularitzades i d'altres no.

Al davant de cada text 6s donada indicacio concisa del sell contingut, del
Hoc de procedencia i de la data, aixi coin de la bibliografia.

Aquest excellent recull de textos linguistics, 1'abast del qual qucda precisat
en dues pagines d'introduccio, es clou amb un glossari suficient i de confianSa.

Esperem amb interes els altres volums dels :Scripta Romanica SclectaA.

R. :k. i S.

Traducciones espadolas del «Cinco de Alavo„ de ilcjandro Mla,czoni. Recogidas
por MAR1O GASPARINI. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 194S. 176 pigs.
+5 lams. («I,etture di Pensiero e d'Arte,.)

En aquest non llibre del Sr. Mario Gasparini es publica ]a coneguda oda
mauzoniana El Cinque Maggio (segons 1'edici6 M. Barbi - F. Ghisalberti, 1943)i totes les traduccions espanyoles de que ha estat objecte i ban arribat a lea
mans del compilador. Escrita l'oda el 1S21, pocs nlesos despres de ]a wort
de Napoleo, TomAs Rodriguez Rubi la tradui per prinicra vegada al castella
el 1844, i Fernando Maristany, el 1920, per darrera. En total - i tenint en
conlpte Ies distintes redaccions d'algunes d'cllcs -, swum vint-i-sis versions :2
quatre de Juan Eugenio de Ilartzenbusch (el Sr. Gasparini crew quc I'iiltima
- D - es ]a mes reeixida de totes les versions espanyoles), dues de Josep
Marti i Folguera, una ell castella i una altra en catala (no conlprene be per quc
inclou aquesta en el recull), dues de AT. A. Caro, etc. Davant do cadascuna
d'elles soil anotades - en esquema - ]es activitats i el lloc i any lie naixenta
i mort dels traductors. De vegades, pero, la nota resuita ampliada en excel
(com la d'un obscur Nicolas Suarez Canton, del qual arriba a dollar bibliografia)

i. Del Valais i de la Vall d'Aosta, sense representaciO en la Chreslonlalhic, nn
ha estat possible de trobar cap document en franco-proven4al.

2. El Sr. Gasparini en publica homes vint-i-quatre, per no haver pogut obtenir
les del cuba RamOn de Palma y Romay i 1'equatoria Ilona.
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