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a fugir de Castella la infanta Caterina>>... La recerca erudita de Riquer no lliga
les peces de la vida de Maca amb una visio interpretativa o teoritzadora, ans
descriptiva i (be que ironitzant-la) romantica.

La biografia de Maca no acaba amb el treball de Riquer. El seu estudi per-
fecte, minucios, fornit de dades, ha de set punt de partida i model per als que res-
ten. Nomes aixf cap la possibilitat d'ampliar-ho al mes general d'una mitjana noblesa
-siga catalano-aragonesa, o be de les altres tres Corones iberiques- que, potser
per rural, mantenia unes actituds vitals i ideologiques (per rant, Iiteraries) prou
diferenciades de les de la noblesa urbana, municipal i cortesana.

La vida de Pero Maca to parallels en les d'alguns personatges contemporanis
El mes conegut -gracies a la seva cronica biografrca, que Riquer ha qualificat en
altre context <<el meravellos Victorialu- i coincident es el del castelia Pero Nino,
que naix tambe al si d'una famflia de baixa noblesa Iligada a carrecs militars (el
seu pare pren part en la matcixa guerra on mor el pare de Maca), i son grati-
ficats els seus serveis per la Corona; fa llargs viatges, a la Mediterrania (a Sardenya
el trobem un any abans que Maca) i a la costa anglesa, tot i que menys pacifics
que el de Maca amb Perellos; serveix el rei Ferran amb una xifra d'homes sem-
blant a la de Maca; com Vilaragut, fa matrimoni secret amb una altra gran dama
(i el seu primer matrimoni 1'havia lligat familiarment, com a Maca, a] conestable
DSvalis); de fet, segurament es devien coneixer els dos cavaliers a Valencia, du-
rant 1'exili del primer, donat que ambdos eren Perms seguidors de l'infant Enric.

L'estudi de les concomitancies i divergencies entre les vides (i aventures...) de
cavaliers com Pero Maca i Pero Nino ens aclarira la veritable dialectica que man-
tenia la tardor de I'Edat Mitjana (que era tambe, no ho oblidem, primavera de
l'Edat Moderna) entre militia i cavalleria. Donara Hum al sentit literati i social del
concepte de cavalleria, encara conf6s per ambigiiitats terminologiques o pretensions
d'abast etic avui ja, sortosament, sense cap sentit.

RAFAEL BELTRAN LLAVADOR

[156] RIQUER, Marti de, Lola BADJA, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavalier
valencia del segle XV.

Jordi de Sant Jordi es, segurament, el lfric catala medieval, deixant de banda
Ausias March, l'obra del qual ha suscitat mes interes critic i la que ha estat objec-
te de mes edicions: la de Jaume Masso i Torrents el 1902 (Obres poetiques de
Jordi de Sant Jordi. Segles XIV-XV, Barcelona-Madrid, 1902), les dues de Marti
de Riquer (Jordi de Sant Jordi, estudi critic i edicio, Barcelona, 1935 i Jordi de
Sant Jordi, estudio y edition, Granada, 1955) i la ressenyada en aquesta nota. De
fet, la de 1955 era ja una edicio quasi definitiva que venia a culminar la dedicacio
de Riquer al poeta valencia (recordem-ne l'edicio feta vint anys abans a Barcelona
i els articles publicats als primers anys cinquanta). Amb tot, aquesta edicio feia
molts anys que estava exhaurida, i l'acces a Jordi de Sant Jordi quedava molt limitat
a poemes solts en antologies, o, mes recentment, a una edicio incompleta al nume-
to 91 de la colleccio <<MOLC>> que, tot i basar-se en 1'edici6 de 1955, conte errors
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de transcripcio i d'altres generats per la modernitzacio ortografica, defectes als

quals s'afegeix un glossari ben insufficient. Aixf, a I'hora de tornar a posar en

circulacio una edicio critics de tots 1'obra del poets, s'ha optat per sotmetre ]a

de 1955 a una profunda revisio amb la coliaboracio de Lola Badia, Cosa que, si be

ha deixat alguns aspectes practicament inalterats, ha portat a refer-ne d'altres de

manera completa i a redistribuir bona part de les informations litetaties: per exem-

ple, els comentaris als textos, que en 1'edicio de 1955 formaven part de 1'estudi

introductori, han estat refers -tot concentrant molt material en les notes a peu

de paging i en 1'anotacio dels poemes- i convertits en breus introductions a cads

pea, la qual Cosa evita al lector les remissions constants a un altre lloc del volum.

Tanmateix, aquesta revisio implica Lambe una notable ampliacio: el volum Conte

un glossari amb tots els mots usats pel poets i tint apendixs, alguns dels quals

completament noun (IV i V), mentre que d'altres amplien de manera ostensible

alguns aspectes de 1'edicio anterior (es el cgs de 1'apendix I, sobte la metrics, al

qual s'ha afegit el rimari complet de Jordi de Sant Jordi, o el II, sobre la llengua

del poets).

Un dels aspectes que, tom es Yogic, ha rebut mes atencio es la resolucio de

tots els problemes textuals que, malgrat la brevetat, presents el can^oner de Jordi

de Sant Jordi, i alguns dels quals no havien estat solucionats sino parcialment en

1'edicio de 1955. Aixo afecta especialment aquells poemes de manuscrit unit que

ofereixen un grau notable de corrupcio. Per posar un exemple significatiu, vegeu

el poems V («Midons»), procedent del manuscrit P (Biblioteca Universitaria de

Saragossa, ms. 184), que to el vers 21 completament corromput; la lli^o del ma-

nuscrit (qui per mon cor on trop negat per fama) havia estat esmenada en 1'edicio

de Riquer en qui pel mon tor, e'l trop negat difama; en 1'edicio de 1984 s'ha refer

el segon hemistiqui i, tot intentant d'allunyar-se al minim del manuscrit, s'edita

e•m trop negat per fama, reconstruccio que, malgrat el seu caracter hipotetic, fa

sentit («i em trobo difamat»). Aquest esfor^ per donar sentit al text amb el maxim

respecte al manuscrit el podem veure tambe en un passatge del poems VIII

(«Crida»): 1'esmena de 1955 al vers 38, el primer hemistiqui del qual s'editava

tornar en test, ha estat eliminada per restituir la forma tornar en test del manuscrit,

perfectament documentada al segge xv (veg. p. 163, Hots al vers). En aquest mateix

sentit, molts altres passatges han estat millorats, de vegades en questions de mans,

de vegades de forma substantial. Vegeu, per exemple, tom la lectura d'una forma

verbal tom a subjuntiu en comptes d'indicatiu pot illuminar el sentit dels versos

6-10 de la pea II («Dompna, tot jorn vos vau preyan»); o tom, canviant la pun-

tuacio i atribuint al poets un jot de paraules amb els verbs retre i rendre, s'inter-

preten els dos darrers versos (47-48) del poems III («Lo serge d'amor»), que no

havien estat resolts el 1955. Aquesta curs, doncs, ens dons un text revisat de dalt

a baix, i per rant sense errors practicament,' amb la traduccio de tots els poemes

1. Els errors que hi he sabut veure son pots i, de fet, Ileus. En dono tot

seguit la llista, indicant: num. del poems, num. del vers, forma editada i, despres

de la barra, correccio: I 23 1'arm•e•1 / 1'arm'e•1 II 10 avez / avetz XI 27 nen-

gun /negun XIII 7 vergonya. /vergonya, XV 28 amarch /amarch, XVI 40 pes co-
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al catala modern per tal de salvar els possibles problemes d'interpretacio. L'atencio
a tots aquests aspectes explica, al mateix temps, 1'ampliaci6 de les informations de
caracter filologic. Per exemple, la descripcio dels manuscrits va acompanyada d'una
discussio sobre la seva filiacio (fins allf on es nossible) que permet de veure la
relacio que existeix entre ells i que ajuda a justificar la tria d'uns manuscrits base.
(Per als aspectes linguistics i metrics, vegeu mes avall.)

Pel que fa a l'estudi sobre Jordi de Sant Jordi, en tot allb que es refereix a la
biografia i a I'entorn cultural del poeta no hi ha practicament novetats; de fet,
s'han traduit els capitols corresponents de l'edicio de 1955, tot integrant-hi algunes
dades. Aixi, tenim les informations fornides per vuit documents (exhumats poste-
riorment a 1955 i ja donats a coneixer per Riquer a HLC, III, p. 43, n. 23) pels
quals ens assabentem de noves donations fetes pel rei Alfons al poeta i que, so-
brctot, ajuden a precisar-ne la data de la mort, esdevinguda entre el juny de 1424
i el gener de 1425, amb tota probabilitat als territoris <<continentals>> de la Corona.
A proposit de la relacio del pocta amb altres escriptors i amb la reina Margarida
de Prades no hi ha tampoc novetats que ampliIn la llista dels poetes que Jordi de
Sant Jordi conegue o que cantaren ]a mateixa reina, si fem excepcio de les refe-
rencies a aquesta en un poema alemany del tiroles Oswald von Wolkenstein, dues
estrofes del qual son rcproduidcs a l'apendix V. Ara be, les dades d'ambient cul-
tural reportades a la primera part de l'estudi esdevenen fonamentals, un cop inter-
pretades, a la segona, totalment nova, dedicada a 1'analisi de la poesia de Jordi
de Sant Jordi. Efectivament, s'hi constata que ]a lirica del poeta valencia, diversa
i enginyosa, respon molt directament als estimuls d'un ambient literati concret.
Aixi s'aconsegueix de veure Jordi de Sant Jordi inscrit no solament en aixo que
se so] anomenar la poesia posttrobadoresca, sing en un moment molt determinat
de I'evolucio de les lletres catalanes -el regnat del segon monarca Trastamara,
Alfons V, abans de la fascinacio d'aquest per Italia-. El pressuposit initial es la
constatacio que la poesia de Jordi de Sant Jordi ostenta, paradoxalment, una ainne-
gable modernitat que reix d'emergir del seu tambe innegable arcaisme>> (p. 57).
I s'escau que aquest arcaisme -es a dir, la fidelitat a unes maneres trobadoresques
prestigiades per la tradicio immediata- es admirat per un poeta castella, el marques
de Santillana, sensible als nous aires humanistes (veg., a 1'apendix V, la Corona-
tion de Mossen Jordi, i els comentaris que se'n fan a les pagines 55-58, especial-
ment a les notes 1, 2, 4 i 5). El que se'ns fa veure es que, sota l'aparenca classi-
citzant i italianitzant de don Iiiigo Lopez, hi ha l'admiracio per un poeta arcaic
justament per aixo, perque es arcaic i esdeve la imatge vivent de la gran tradicio
dels trobadors provencals que els castellans trobaven a Arago. I no es casualitat,
en aquest sentit, que el monarca regnant sigui precisament castella: Alfons el Mag-
nanim, seguidor de la tradicio cultural dels rein catalans, jove com Santillana i
com Jordi de Sant Jordi, i que, com aquell, sent l'admiracio de 1'<<estranger culte»
per la poetica trobadoresca, fomenta una lirica com ]a del poeta valencia: aquest,

neguts / pes ben coneguts XVIII 20 esforseen / esforssen XVIII 137 amb / ab.
D'altra banda, sembla contradictori que a la peca IX (v. 50) l'aglutinacio de en el
es representi ed i a X (v. 26), en canvi, en els s'editi els.
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cavalier i cortesa privilegiat, vindria a ser una mena de «trobador rediviu>> que

assaja diversos temes i formes amb enginy i habilitat tecnica, i que ofereix el seu

art a una tort avida d'aquell arcaisme, entes no pas pejorativament sing corn el

que ara en dirfem un «isme>> literari. Amb tot aixo, doncs, se'ns expliquen les

motivations i les tries de Jordi de Sant Jordi mes enlla de les seves preferencies

personals, al mateix temps que es desplaca l'atencio d'un poets concret a tot un

ambient cultural en el qual, se'ns diu, l'efectiva convivencia d'escriptors catalans

i castellans to -i tindra tot al llarg del segle xv- una importancia decisiva.

La resta de 1'estudi literari es de natura fonamentalment descriptiva, i no preten

de ser una analisi que interpreti la totalitat de la lirica de Jordi de Sant Jordi, sing

que mes aviat es limita a assenyalar alguns temes dominants i els procediments reto-

rics mes rellevants. Aixf, per exemple, es dedica una especial atencio al tema de

l'amor, tot insistint en una particularitat del tractament que en fa aquest poeta:

l'absencia gairebe total de notes sensuals, cosa que, si be no de manera explfcita,

es fa connectar amb el que s'ha dit a proposit dels estfmuls cortesans en la poesia

de I'autor (pero que no es estranya als altres poetes catalans d ' aquesta mateixa

epoca; de fet, aquest es un dels aspectes no explorats de la poesia catalana dels se-

gles xiv i xv). Rep tambe un tractament detallat el recurs a alto que els autors

anomenen, foixianament, el obell concret>>, es a dir 1'acumulaci6 de details extrets

de la realitat empfrica, i que constitueix la fibra dels poemes de factura mes ludica

o moralitzant, i que nomes molt ocasionalment afecta la poesia amorosa. Aquest

es un recurs que, tant si es codificat en la tradicio (contentio i enueg, per exemple,

als poemes XV i XVII respectivament) com si presenta una major flexibilitat (veg. la

peca XVI, <<Lo canbiador»), remet no solament al caracter moralitzant que es des-

cobreix en bona part de la poesia de Jordi de Sant Jordi (csatira moral benigna>>,

en diuen els autors), sing tambe a una exhibicio d'enginy conceptual i formal en el

qual s'insisteix a molts llocs del llibre i que acosta Jordi de Sant Jordi a certs as-

pectes del trobar ric (veg., a proposit d'aquest fenomen, les considerations, disperses

pero lucides, que es fan a la pagina 65, especialment a la nota 32, i a les pagi-

nes 299-301). El mateix caracter descriptiu alludit mes amunt es tambe evident quan

es parla de les poques imatges usades pel poeta, que s'agrupen en camps semantics

pero sense escatir-ne la funcionalitat en el Iloc que ocupen dins el poema; les que

es reuneixen sota l'epfgraf <<animals», per exemple, poden exercir funcions ben dife-

rents i tenir, doncs, un valor poetic divers (compareu, en aquest sentit, el valor

laudatori de la <<blanxa colomba>> del poema IX amb el moralitzant de la cigonya

que s'omple el pap al XIII).

En conjunt, doncs, l'estudi literari caracteritza el m6n cultural en el qual s'inse-

reix Jordi de Sant Jordi i, a l'hora d'analitzar la seva lirica, no es preten tant de

totalitzar-la en una interpretacio que l'esgoti, sind que s'hi assenyalen direccions,

constants, interessos diversos sota els quals subjau una coherencia: un «trobador

rediviu» que posa musics a les cantons, que treballa amb diversitat de registres te-

matics i formals, i que canta una reina tenint a la base una teoria amorosa emanada

del seu caracter cortesa, el qual, d'altra banda, el porta a mantenir unes actituds

moralitzants. Aquest es, en sfntesi, el retrat del poeta que sorgeix de l'estudi lite-
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rani i que es completa i es precisa amb les informacions contingudes als comentaris
que fan de davantal als poemes.

Efectivament, aquests davantals contenen un c6mul important d'informacions li-
teraries , mes o menys abundants segons els textos, sense que en cap cas s 'hagi pretes
de convertir-los en lectures exhaustives dels poemes. Aixf, en alguns casos, el comen-
tari assenyala nomes els motius principals i els referents que vehiculen 1'expressi6
poetica, com en el cas de les dues cantons de comiat i absentia (IV, <Comiato,
i XII, <<Enyorament, enuig, dol e desir>>), sobre les quals, en canvi, no hi ha infor-
macions de caracter positiu que les vinculin amb la tradicio que aquests pre-
textos poetics poden tenir abans o despres de Jordi de Sant Jordi (tradicio que,
pel que sembla, durant el segle xv arriba a fer del comiat una mena de genere tema-
tic; em remeto, en aquest sentit, a no pots poemes de Marti Garcia, Joan Rocafort,
Guillem de Masdovelles o el seu prolific nebot Joan Berenguer). En canvi, en d'al-
tres casos les orientations a proposit del genere o dels procediments emprats son
abundoses: vegeu, per exemple, el davantal del poema I (eDanca e scondit)>) i,
sobretot, els del XVII (<<Los enuigs>>) i el XV (eCanco d'oposits>>). Pel que fa a
aquest darner, se'ns documenta la tradicio de la figura contentio, sobre la qual es
basteix el text, i les seves formulations trobadoresques -el devinalh i la reversa-
(veg. pp. 219-222, especialment notes 3, 4, 6 i 8), com tambe la situacio que ocupa
el poema de Jordi de Sant Jordi en aquest context. Amb tot, voldria remarcar un
detail a proposit de la lectura que es fa del vers 50 d'aquest text (ode mon dit,
vers reversat d'escriptura»). A la traduccio i les notes es fa referencia al participi
reversal com a sinonim d'<<invertit>>, i doncs <<el vers seria d"'escriptura reversa"
o "invertida" precisament perque permet les interpretations de que hem parlat al
davantal>> (p. 229), pero no es comenta el fet que el poeta sembla estar referint-se
de manera forca inequivoca al genere al qual pertany el poema, es a dir la reversa,
cosa que s'advertia, en canvi, a l'edicio de Riquer de 1955 (pp. 66-67): <<En los
versos segundo y tercero [de la tornada], Jordi de Sant Jordi hate alusion a un
genero antitetico que las Leys d'amors denominan reversa o cobla reversa. (...) sa
bemos que la reversa era un genero basado en las antftesis que caracterizan la can-
cion de Jordi de Sant Jordi, y con estos datos entendemos perfectament su tornada,
en la que el poeta califica a su composition de vers reversal d'escriptura>>. L'expres-
sio <<reversat d'escriptura>>, d'altra banda, em sembla significativament propera a
d'altres com <<coses en lur raho reversas» o <<dictatz de rahons reversadas>>, utilitza-
des per Llufs d'Averco quan defineix el reversari (ed. de J. M. Casas Horns, <<Tor-
cimany>> de Luis de Averco, Barcelona, 1956, vol. I, p. 121), composicio construida
tota ella a partir de coblas reversas i que les Leys d'amors esmenten entre els dic-
tats no principals (Las Leys d'amors, ed. de J. Anglade, Tolosa, 1919, vol. II, p. 31;
veg. tambe Las }fors del gay saber, ed. Anglade, Barcelona, 1926, p. 10). Ja al marge
del poema, es interessant de constatar que, segons les preceptives, el terme reversa
es relaciona molt estretament amb el vici anomenat foravertat (veg. Flors, p. 58
i Torcimany, I, pp. 120-121), i que a mes a mes presenta un parentiu estretissim
amb I'adynaton (veg. Riquer-Badia, pp. 221-222, n. 6, i Flors, pp. 35-36: un dels
exemples que les Flors donen de reversa es, de fet, un jot amb 1'adynaton, per la
qual cosa sembla que les dues figures venien a ser el mateix per als preceptistes



(-Otl f.lrngua - l.tl<ratura

tolosans ). Afegeixo, finalment, que el terme contentio no es exclusiu de la retbrica

patina i que sota la forma contencio figura a les Flors (p. 66) i al Torcimany

(I, pp. 302-303), identificada amb la reversa i el reversari.

Pel que fa a la composicio XVIII (<<Passio amoris secundum Ovidium»), es

mante l'atribucio a Jordi de Sant Jordi, proposada per Lluis Nicolau d'Olwer el

1917 (<<Jordi de Sant Jordi. Poesies, dates i comentariss, ER, 2, 1917, pp. 5-24)

i posada en dubte, a causa dels defectes de construccio del poema, per Josep Ro-

meu (<<Comentaris al canconer de Jordi de Sant Jordi», SdO, XXIX, 1977, pp. 153-

156), tot argumentant que els esmentats defectes poden atribuir-se, en part, al carac-

ter narratiu de la composicio. Aixi mateix hi ha algunes aportacions noves, com ara

la discussio sobre la confusio amor huma/amor divf en els primers versos, algunes

consideracions a proposit del concepte de damor que el poema trasllueix (proper al

dels stilnovisti; veg. p. 271, n. als vv. 11-18) i la constatacio de les nombroses irre-

gularitats metriques. Amb tot, continuen els problemes al voltant d'aquest text que,

tant formalment com tematica, s'escapa de la tbnica general de la poesia de l'autor,

tot i que es remarca molt explicitament una ambicio literaria que no desdiu de les

seves actituds poetiques: la combinacio -tan irregular com es vulgui- de dos me-

tres narratius diferents, l'encastament de setze citacions d'altres composicions en 1'en-

tramat narratiu i els dos mons culturals que s'hi superposen ( l'allegoria d'origen fran-

ces i el mon trobadoresc de les citacions) prou que ho demostren. No s'avenca, perb,

en els problemes del genere a que cal adscriure el poema. A la pagina 268 (especial-

ment n. 10) se l' associa al mateix genere que el Proces de la senyora de Valor de

Francesc de la Via, Lo conhort de Francesc Ferrer i el <<Tant mon voler>> de Pere

Torroella, es a dir a 1'anomenat «poema collectiuo. En realitat, perb, el parentiu

es ben llunya, car al primer -igual que a <<En aquell temps com era jais>> de Ramon

Vidal de Besalti- les citacions no son sing autoritats per dirimir processos ajudi-

cials >> de caracter amoros, mentre que als altres dos, no narratius, <<apareixen>> o es

retreuen una serie d'autors els versos dels quals son utilitzats per aconhortar o

exemplificar els trastorns amorosos del poeta. D'altra banda, la <<Passio amoris»

tampoc no s'assembla gens a la Querella de amor del marques de Santillana, citada

tambe a la nota 10, que reprodueix versos d'altri al final de cada cobla (semblant-

ment al manlleu d'un vets alie al final de cada estrofa a <<Be m'a lone temps menat

a guiza d'aura>> de Jofre de Foixa o la canto <<Lasso me!>> de Petrarca). De citacions

intercalades n'apareixen tambe al Salut d'amor anonim i a Lo rauser de la vida gaya

de Jacme March, perb en menys quantitat (cal remarcar, pel que fa al segon, que

es tracta , com el de Jordi de Sant Jordi, d'un text allegoric a l'estil del Roman de

la Rose, perb tant la funcionalitat de les citacions com la manera d'encastar- les son

ben diferents). Amb tot, al davantal es donen altres pistes, sense seguir-les, perb:

una es la dels centons llatins; l'altra es la dels textos parodies goliardescos , i espe-

cialment les diverses passiones que s'han conservat. El titol, evidentment, s'hi rela-

ciona, perb caldria veure fins a quin punt 1'encastament de les citacions to a veure

amb el dels textos liturgics o evangelics parodiats en aquests poemes hat ins. Pel que

fa, d'altra banda, a les irregularitats i als defectes de factura que el poema presenta,

no sembla que tots hagin de ser atribuits a l'autor, i no es fora de hoc de sospitar-hi

corrupcions greus en algun estadi de la transmissio manuscrita; justament la pen6l-
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tima citacio, en la qual es reprodueix la primera cobla del poema VIII (<Crida»)
del mateix Jordi de Sant Jordi, to tot 1'aspecte d'una intromissio, tant per 1'extensi6
inhabitual com perque parteix per la meitat un apariat: no hi ha cap mena de con-
nexio de rima entre la citacio i el ciment narratiu (cosa nomes compartida per 1'61ti-
ma de totes), mentre que els versos immediatament anterior i posterior rimen entre
ells; afegim-hi, encara, que la citacio no fa sentit en aquest context i que suposa
l'aparicio d'un to -la imprecacio, mes o menys pintoresca, contra les dones- que
no s'adiu en absolut amb el contingut del poema, en el qual, en tot cas, es blasma
1'amor, pero no pas el genere femeni.

Per acabar, no vull deixar de comentar 1'atenci6 que es dedica als aspectes me-
trics i linguistics. Pei que fa als primers, 1'edici6 conte tots els esquemes metrics
de Jordi de Sant Jordi amb indicacio de la seva presencia o absentia en el Reper-
toire de Frank, alhora que es comenten les preferencies versificatories del poeta
(fidelitat a l'octava decasillabica, capac de respondre a diversos tons, pero tambe in-
gredients nous com els poemes I, XVII i XVIII). L'apendix I, sobre la metrica, es
completa amb un rimari que come totes les consonancies de Jordi de Sant Jordi;Z
el comentari que se'n fa posa de manifest que el poeta tendeix en general a la rima
facil, cosa que contrasta amb el nombre forca elevat de consonancies que usa, a
causa, aquest darner, de la tendencia a les rimes cares en algunes composicions. Pei
que fa a la llengua, s'han ampliat les informations que es donaven el 1955 en 1'ex-
tens apendix II, amb especial insistencia en les vacillations catala-occita i en alguns
trets de la sintaxi del poeta, cosa, aquesta darrera, que suposa tota una novetat
donada la manca d'estudis sobre aquest aspecte de la llengua dels poetes catalans
medievals.

En conjunt, doncs, el volum represents una excellent revisio i una notable am-
pliaci6 de l'anterior edicio de Riquer, tenint sempre en compte que no es tracta
d'una interpretacio de la totalitat de la lfrica de Jordi de Sant Jordi, sing d'una
edicio crftica (que podem considerar definitiva pel que fa a la fixacio del text) que
forneix un bon gruix d'informacions i de suggeriments sobre alguns aspectes con-
crets. Aixf, de tot plegat en surt un Jordi de Sant Jordi no totalment nou, pero
si molt mes ben caracteritzat tant pel que fa a les seves tendencies poetiques com
en relacio amb 1'ambient cultural en el qual visque.

JOSEP PUJOL

[164] RUSSELL, Peter, Traducciones y traductores en la Peninsula Iberica (1400-
1550).

Un dels aspectes de les literatures peninsulars mes mancat d'atencio es el de
les traduccions medievals, element molt important a 1'hora de definir i determinar les
mires culturals dels homes de 1'epoca. Aquest estudi es especialment necessari en el
cas del segle xv, perque ens aportaria nous materials per a judicar el valor i 1'abast
de 1'empremta de 1'humanisme en la Varga discussi6 sobre el <<Pre-renaixement».

2. A les rimes en -icis manquen nicis i indicis , tambe del poema V (vv. 41 i 43).


