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a Egipte i dels Innocents, i d'altres aspectes), i la seva llengua, estil i metrica.

La crestomatia consta de trenta-quatre peces, bona part d'elles publicades

anteriorment per Romeu en Canyons nadalenques del segle XV (Barcelona 1949,

ENC, LXV). Hom publica tretze composicions extretes de manuscrits del

segle xviii, algunes d'elles desconegudes. Aquesta aportaci6 6s molt d'agrair,

perb per poc que horn hagi treballat sobre els manuscrits del segle xviii de

la Biblioteca de Catalunya sabra que la tasca que resta 6s immensa, i que el

meritori recull de Romeu no 6s - ni pret6n d'csser-ho - definitiu. Hom

inclou dotze nadales recollides de la tradici6 oral, preses de diferents colleccions

modernes ; potser hauria estat millor de prescindir de certes peces molt cone-

gudes i procedents d'obres de divulgaci6 no sempre segures, com les d'Amades

i Llongueres, i substituir-les per altres de m6s rares.

Hem advertit algunes errades d'impremta,' i altres probables errades

d'interpretaci6, que goscm assenyalar : Pag. 50, V. I ]Pa-. 51, V. 25 i n.) : .la

tamor• ; potser seria millor Ilegir l'atamor. ii, Pag. 55, v. 38 (pag. 56 n.)

cocon; possiblement cal interpretar cocou ; cf. DCVB, s. v. 11 Pag• 59, v. 1I

delen ; atenent al recompte sillabic, cal Ilegir deien. 11 Pag. 61, v. 14 : xicot

cal llegir, d'acord amb la consueta mallorquina n6m. 6 (fol. 23 v. del ms. 113)

de la Bibl. de Cat.), xiquet.' 11 Ibid., v. 13 : pensar6 ; cal consignar la variant

de l'esmentada consueta : per ma fe. 11 Ibid., v. 20: estella; cal llegir estella,

per poder rimar amb meravella. 11 Pag. 63, v. 56 : .Jo cert no ho crec.

sembla millor interpretar : .Jo, cert, no ho crec•. 11 Pag. 71, v. 56 : caramello

no cal posar-la en cursiva com si fos una paraula estranya al catala, tot i que

6s un pr6stec espanyol usual a la llengua parlada (veg. DCVB, s. v.) 11

Ibid ., v. 71 (pag. 72 n.) : gasletis, del qual hom din : .no podem endevinar

el sentit d'aquest mot, que sembla de llati macarronicv ; possiblement es una

deformaci6, volguda o no, de gaudetis.1
Josep MASSOT i MUNTANER

Luis Dfi:z DEL CORRAL : La funci6n del mito cldsico en la literatura contempo-

rdnea. Madrid, Editorial Gredos, 1957. 248 pags. (,Manuales Universitarioss,

VIII.)

P,s prou sabut com la mitologia de l'antiguitat classica, especialment la

grega, ha inspirat, tret d'alguns perfodes critics, fart i la literatura occidentals.

B6 que oblidats o arraconats, almenys en aparenca, durant el segle xix, els

mites ban tornat a florir amb estranya i nova vida en la creaci6 literaria del

recollida de les velles cannons del poble...' (pag. 27). Creiem definitivament establert

que Aguilb comenna a interessar-se per la nostra poesia popular molt abans de Mila

i contemporaniament a Piferrer.
6. Per exemple : rdsos (no veieni cap motiu per a conservar l'accent diacritic en

el plural , pag. 7) ; lieugerement (pag. io) ; fora, en comptes de f6ra (pag. ii) ; anetw

se'n (pag. 16) ; complert, en coniptes de complet (pag. 16) ; anterior, en coniptes

d'anteriors (pag. 23) ; arreconds (pag. 24) ; Vuy, en comptes de Vui (=avui) (pa-

gina 25) ; divereses, en comptes de diverses (pag. 26), etc.

7. En el text mallorqui esmentat, xiquct 6s escrit xi cat, en el qual la a t6 un

valor de g , 6s a dir, reflecteix la pronuncia Allot , corn 6s frequent en les Consueces

de Mallorca, b6 que mal interpretat per Rorneu (veg. la meva recensi6 del Teatre

hagiogrific a cura de JoSEP RoMIEU, ER, VII, en premsa).

8. [Cf. infra, pag. 2o8.]
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nostre temps ; no es tracta, perb, ara de reminiscen.cies retoriques o de cita-
tions superficials, dotades d'un simple valor anecdotic, sin6 de la incorporaci6
de les essencies mftiques a la inquietud social i moral del mon dels nostres
dies fins a convertir els temes, els personatges i ]es allegories en primera
matcria dels motius literaris. Vet aqui l'objectiu que el Sr. Diez del Corral,
un dels esperits mes oberts de la cultura espanyola, ha perseguit en la seva
exposici6. No es facil de sintetitzar les amples perspectives, aixf com les
atapeides i detallades facetes, del contingut de l'obra. El llibre, en efecte, no
solament cerca les ultimes causes de la influencia de la mitologia en l'home
d'avui, molt m6s densa que en l'home del Renaixement i del Barroc, sin6 que
estudia tamb6 el caracter del mite antic, considerat com a simbol en que
cristallitza la concepci6 religiosa de cada poble.

Es bo de veure, per taut, que una part considerable, gaireb6 la meitat,
de l'obra cau fora del camp estricte dels interessos d'aquesta revista : concre-
tament, els tres primers capitols dels set en que es dividida. Ens trobem,
perb, davant una previa orientaci6 necessaria per a comprendre el peculiar
ressorgiment actual dels mites. Llurs arrels historiques, el Sr. Diez del Corral
les fixa en el mite de la romanitas reencainada per hi Revoluci6 francesa ; de
]a retorica ardent es passa a 1'alienaci6 : les morts de Shelley, Keats, Byron,
Ch6nier, Holderlin o Kleist demostren que cal comeng del men contemporani
els mites s'havien convertit en perill6s material inflamable• (pag. 16). Superada
la crisi de la primera guerra mundial, apareixen nous mites, com 1'edat d'or
de tipus comunista o certes f6rmules d'exaltaci6 feixista, perb els mites
classics experimenten, d'altra banda, una nova interpretaci6. El Sr. Diez del
Corral parteix d'aquest fet per al seu pregon estudi sobre el mite antic i
sobre 1'antiguitat corn a mite : estableix per base - discutible, com qualsevol
visi6 sumaria - que la religi6 de Grecia 6s una mitologia de fart, la de Roma
una mitologia de la politica. Un interes especial revesteixen aqui les seves
illustracions sobre la relaci6 entre logos i mythos, sobre la secularitzaci6 i la
mitificaci6 de la vida, sobre l'actitud d'Israel i del cristianisme enfront del
mite. Nom6s ara, despr6s de referir-se encara a la peristencia i a la transfor-
maci6 del mite classic dins l'Occident, 1'autor pot abordar, amb la m6s neta
precisi6 de conceptes, la seva influencia en la literatura contemporania.

Aquest estudi s'est6n, corn ahem dit, al llarg de quatre capitols, del iv al vii.
Dos van dedicats a la integraci6 del mite en la lirica : primer, en la lirica
francesa, a traves dels parnassians i dels simbolistes i, especialment, de
Mallarm6 i, m6s encara, de Valery ; despr6s, en el: escriptors de llengua
anglesa o alemanya : Eliot, Pound, Joyce, Hofmannsthal i, per damunt tots,
Rilke, amb 1'erecci6 del seu Orfeu com a contrafigura de Crist. El capitol vi
glossa el caracter de la tragedia antiga i la seva formulaci6 per Nietzsche ;
n'estudia tot seguit, enllasant-se amb el capitol vii, la pervivencia en el drama
modern, representada, entre d'altres, per Anouilh, Giraudoux, Gide i Monther-
lant, fins a les seves ultimes transformations en algunes obres significatives
de Sartre i de Camus. La lirica moderna, segons les conclusions del Sr. Diez
del Corral, ha estat bastant respectuosa envers els mites classics ; l'actitud del
teatre, en canvi, 6s sovint angoixosa i radicalment revolucionaria.

Pels noms adduits seran endevinades facilment les Ilacunes que es deixen
sentir dins aquesta obra. Hi ha, en efecte, notables parcelles de la literatura
contemporania, influldes per la funci6 del mite classic, que el Sr. Diez del
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Corral ha volgut esquivar no sabem ben be per quin motiu. , S'ha deixat
seduir en la seva analisi per l'evident popularitat d'alguns escriptors ? Dins
un estudi ambici6s com el seu no podia mancar, per exemple, alguna incursi6
pel camp de la literatura italiana, recordant el fops classic i sovint mitic de
Carducci, Pascoli i D'Annunzio o del Quasimodo de tantes evocacions helle-
niques ; la nostra mateixa poesia hi podria esser dignament representada
amb les contribucions de Miquel Costa, Joan Maragall i Carles Riba. L'autor,
d'altra banda, no deu esser especialista en algun punt de les materies trac-
tades : altrament no ens trobariem amb certes grafies o expressions defec-
tuoses - dos dens ex machina. (pag. 77), .musics coelestis, (pag. 157) --,
o amb falses transcripcions de noms propis - =Stesicoro. (pag. 77), .Amphyonb
(pag. 130) -. Petites tares, que no enterboleixen, es clar, la noble exposici6
d'un pensador lucid com Luis Diez del Corral.

El llibre porta un index de noms propis.

Miquel DoLs

ANTONIO VILANOVA : Las Fuentes y IDS temas del cPolifemop de G6ngora. Madrid,

Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 1957. 2 vols. 802 + 952 pags. (RFE,

Anejo LXVL)

Seria dificil d'exagerar la importancia d'aquest llibre per a la comprensi6
de la poesia castellana del Segle d'Or. Gravies a una investigaci6 minuciosa de

tots els autors, des d'Homer fins a Marino i Stigliani, que pollen haver influit
sobre la composici6 del Polifemo, el Sr. Vilanova arriba a demostrar, anlb
molta precisi6, el que significava per a un poeta del segle xvii el concepte
de la aimitaci6 poctica.. L'evoluci6 d'aquest concepte dins el sell context his-
toric cs presentada en un assaig preliminar de 51 pagines, que constitueix

la millor exposicio del tenla escrita fins ara en llengua castellana.

Com indica 1'autor, .la doctrina renacentista de la imitaci6n no se limita

en modo alguno a un remedo ideal de los modelos clasicos, sino que consiste en

una reelaboraci6n consciente de temas e ideas de la antiguedad grecolatina,

cuando no en una sistematica apropiaci6n de las formulas estilisticas y de los

recursos ret6ricos de los poetas clasicos y modernos, muchas veces convertidos

en t6picos por la tradici6n renacentista. (I, 33). De fet, el mateix procediment

dels poetes renaixentistes determina el metode seguit pel Sr. Vilanova en

l'analisi que forma la part mes extensa del sell llibre. Aquest metode con-

sisteix senzillament a seguir el poema, estrofa per estrofa, copiant els fragments

apropiats dels comentaristes antics i moderns, i confrontant els versos de Gdn-

gora anlb llurs fonts probables o possibles. Aixi, per exemple, demostra que

els primers versos de la descripci6 de Sicilia - •Donde espunloso el mar

siciliano I el pie argenta de plata al Lilibeor - son basats en un esquema

sintactic tret de l'Orlando Furioso i imitat despres per Marino i Stigliani en
llurs poemes sobre el tema de Polifem. El Sr. Vilanova no es limita pas a

reproduir els parallels - treball que pressuposa una erudici6 extensa, i que

ha realitzat amb una paciencia del tot exemplar -, sin6 que de vegades es

lliura a unes interpretacions critiques molt encertades. Parlant, per exemple,

de la frase .culta sf, aunque buc6lica Talia., en subratlla la importancia com
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