
IVY. CONTINUATION OF PERCEVALD- VIOLANT: ROSA EN TRAD, POP.

primera meitat del s. xiii , es el que ens d6na el text mes genus . En un assaig

d'edici6 critica , Ivy estableix el text d'un episodi de la continuaci6 de Manessier

(vv. 38366-38547), alub les variants dels altres nianuscrits , llevat les de T

(Paris, B. N., fr . 12576), el qual, per tal com d6na un text molt alterat, dificil

de reduir a notes a peu de plana, 6s reproduit , sencer , encarat amb el text WE.

Aquest manuscrit base nomes ha estat esmenat en casos d'error evident de

sentit, sintaxi , rilna i metre, i d'algunes peculiaritatS ortografiques que poden

desorientar el lector . Unes notes al final de l'estudi justifiquen les corrections

fetes al text WE, en general dbvies.

Esperenl que aquest primer assaig d'edici6 sigui el preludi de 1'edici6

definitiva de la continuaci6 de Manessier , prosseguint la gran obra iniciada pel

Prof . Roach , de la qual R . H. Ivy , Jr., ha estat un eficac collaborador.

P. B.

RAMON VIOLANT I SIMORRA : La rosa en la tradici6 popular.' Barcelona, Edi-

torial Barcino, 1956. 88 gags.+4 Tams. (BFB, XI-II.)

Aquesta obra 6s l'aportaci6 p6stuma a l'estudi del folklore del nostre pals

d'aquell qui en fou un excellent i cntusiasta investigador, Ramon Violant i

Simorra, traspassat a Barcelona el 23 de gener de 1956. No es tracta d'un treball

exhaustiu sobre el terra, sine mes aviat d'una monografia de caracter divul-

gador, duta a terme, per6, com tots els volums que integren la collecci6 a la

qual pertany, amb un bon coneixement de la materia i fent us d'un suficient

aplec de dades recollides de primera ma.
L'autor estableix, al principi del seu treball, la distinci6 entre el roser

silvestre o bosca, autocton, que rep a la nostra terra fonamentalment el nom

de gavarrera (vars. garravera, gavarnera, gavardera, gavarronera), i el roser
hur.ticola o cultivat, que Violant creu producte d'importacions successives.
Entre els mes populars d'aquest genere a casa nostra esmenta el roser blanc,
el roscr doble, el de cent fulles i el roser de tot I'any. En el curs de l'obra hom
va estudiant, referit a les terres de parla catalana, el roser i ]a rosa en la topo-
nimia i en l'onomastica, en les creences, en la farmacopea, en els ritus de
primavera, en ]a liturgia rosariana i en ]a tradici6 oral, i acaba amb unes
breus conclusions sobre el culte primitiu de la rasa i del roser a Catalunya.

Dins la toponimia i l'onomastica catalanes ha deixat mes forta petja el
nom del roser bosca o gavarrera que no el roser prdpiament dit. Hom d6na
una serie d'exemples de Pun i de l'altre : les Gavarres, coil de Sa Gavarra,
Gavarra, Gavarret, Gavarresa, Puig del Roser, carrer dell Rosers, etc. I en
l'onomastlca : Gavarr6, Gavarr6s, Gavarrell, i, a part els populars nolns feme-
nins, els de llinatge Rosers (Roses), Rosars (Roses).

Segueix una 6mplia informaci6 sobre la intervenci6 de ]a rosa en els ritus
tradicionals derivats de creences i practiques supersticioses, supervivents en-
cara mes o menys cristianitzades, i sobre el valor dels petals de rosa en la
farmacopea. Hom estudia tambe la perduraci6 d'alguns ritus pagans de pri-
mavera adaptats a la liturgia o als costums cristians, en els quals les roses

1. A la coberta : La rosa segons la tradici6 popular.
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tenen un paper important : entrc altres, el Serm6 dels ramells a Mallorca per

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

(Ribagorsa, Pallars Subira), per Sant Pere blartir o cl diumenge de Rams, de

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

protegir-los contra les tempestes.

Ell un altre capitol, posant a contribucio el llibre de Valeri Serra i Boldu

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

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

sin611iin de festa popular. En _apftol a part I'autor dona una seleccio de

rondalles 1 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 puble envers la rosa,

puix que es prou conegut l'encreuament d'inffuencies i manlleus que horn

descobreix en aquesta mena de literatura.

En la cluenda 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 mediterr.ania - devia haver estat im-

portat peas ruffians -, el del roser de pastor podria esser un Ilegat dels pobles

celtics .com una de tantes representacions naturals de l'esperit vegetatiu del

base..
Manquen fndexs de uoms.

Rosa;ia GUIULEUMAs

.Cuadernos de la Cdtedra Miguel de Unamu ,: o•. Universidad de Salamanca :

Facultad de Filosofia y Letras. I (1948 ), II (1951), 111 (1952 ), IV (1953),

(1954). 128 pass.; 150 pugs.; io6 pigs.; 108 paps. ; 214 gags.

L'ubra d'Unamuno ha estat sotmesa d'uns quants anys ensa a una viva

activitat critica. L'establiment de la catedra Miguel de Unamuno i la publi-

cacio d'aqucsts .Cuadernos', iniciatives totes dues ben oportunes que cal rebre

amb entusiasme, donaven 1'avinentesa de fer de la mateixa Salamanca el centre

dels estudis dcdicat^ a Unamuno. Des d'aquella ciutat treballa infatigablement

el Prof. Garcia Blanco, que Ila explorat i explotat curosament 1'extensissim

arxiu unaunulia en nombrosos llibres i articles. Es Garcia Blanco qui dirigeix

aquesta valuosa revista, publicada ara anualment, i entre lei collaborations

mes impor.tants de cadascun d'aquests volums cal esmentar la Cr6nica unamu-

niana que ell mateix hi escriu, on passa en revista totes les publications dels
darrers anys referents a Unamuno ; es d'una arnplitud i d'una precisio admi-
rables i, naturalment, indispensable per a tots els qui eg dediquen a la inateria.

1. - A part la cronica, molt important perquc abraca tots els deu anys

des de la mort d'Unamuno, a cura de Garcia Blanco, el contingut d'aquest

volum es enterament frances. Consta principalment de tributs i de reminiscen-

cies auib ocasi6 del sea dese aniversari. - Encapcala el volum una brew

carta de GEOiu;Es DUuAMEI., i a continuacio ve un huutenatge de JACQUES Cnrr

va1,LER ell tres parts : el text de la pr.esentacio d'Unannrno quan fou rebut com

a doctor honoris causa a la Universitat de Grenoble fatty 1934 ; una notable

conversa amb Unamuno sobre la civilitzacio curopea durant una excursio a la

Peiia de Francia, i una breu meditacio lirica sobre el inestre salmantf. -
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