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Es molt difícil comentar breu- 
ment una edició com la que 
ens ocupa per a la qual el nom 
de J. Heurgon ja és prou ga- 
rantia. De tota manera, és con- 
venient donar-ne notícia mes 
com a homenatge que no pas, 
com a judici. 

Les vuitanta-cinc primeres 
pigines ens presenten una acu- 
rada introducció a un tema tan 
complex com el de la figura de 
Varró on amb un bon criteri 
ha sabut prescindir de tot allb 
que no tenia relació directa o 
bé una importincia fonamen- 
tal per a les Res Rusticae, i que 
resulta per aixb un treball ajor- 
nat i clar sobre aquest perso- 
natge. Aquestes característiques, 
i la informació bibliogrifica i 
de fonts de primera mi, fan que 
pugui constituir un excelrlent 
camí d'aproximació a Varró 
amb atinades valoracions i pun- 
tualitzacions sobre les mono- 
grafies que fan 'encara més útil, 
sobretot per a l'especialista, la 
seva consulta. Notablement cal 
destacar els judicis crítics res- 
pecte de l'important estudi de  
R. Martin amb noves propos- 

tes de cronologia. Pel que fa a 
les fonts, hem de remarcar que 
constitueix un dels temes de 
tractament més reexit on no 
manquen molts punts de vista 
originals que stjn per ells ma- 
teixos una apclrtació especial- 
ment en el cas de la importhn* 
cia dels Sasernae i de Cn. Tra-  
melius Scrofa. ISn la part dedi- 
cada a l'estil, reprkn J. Heurgon 
una línia d'estudi iniciada ja fa 
molts anys qut: cristalrlitza en 
aquest apartat introductiu. L'es- 
tudi de la influencia i tradició 
posterior de l'obra de Varró do- 
nen pas a l'estudi del text, la 
facies del qual encara ha de 
presentar unes influkncies hu- 
manístiques indubtables puix 
que depkn d'un cbdex perdut 
per a una de les tradicions, el 
Marcianus, conservat per les 
anotacions de I'olicih i de  Vic- 
torius (P, Cod. Vict.), i copiat 
pel Laurentianus 51, 4 (b) ,  i 
d'altra banda només es fona- 
menta en el Parisinus 8642 A 
(SS. XII-XIII) i el seu descen- 
dent, Laurentianus 30, 10 (m) ,  
a més d'altres recentiores del 
segle xv fonamentalment. Evi- 
dentment la dualitat R,b/A,m 
anunciada per J .  Heurgon es 
manifesta certament molt so- 
vint a l'aparat critic, que enca- 
ra en l'estat actual de la recerca 
no pot presentar novetats ex- 
traordinhries bé que el poder 



disposar del treball de D. Petit 
ha situat l'editor davant els 
seus antecessors en una perspec- 
tiva pel que fa als manuscrits 
recentiores veritablement enve- 
jable. No hi manquen tampoc 
ingenioses solucions com la 
de l'abreujament -1- dels ma- 
nuscrits desenvolupada en un 
mot de la  família de  legere. 
Una visi6 crítica de les prin- 
cipals edicions i traduccions 
tanca aquesta informació, a la 
qual voldríem afegir el text 
(sobre el de Keil i Goetz re- 
duint l'aparat) i traducci6 que 
Mn. Salvador Galmés publica 
el 1928 a la Fundació Bernat 
Metge amb el títol Del Camp. 
La nota que recull el propbsit 
de l'editor defineix ben clara- 
ment l'aportació del text d'a- 
questa edició com a aproxima- 
ció al que pogué ésser l'obra 
i la llengua de Varró. No cal 
entrar en detalls sobre la tra- 

ducció ajustada al text, sense 
concessions suphflues, no  tren- 
cant mai amb mA mestra l'es- 
perit de la llengua francesa, tot 
conservant una imatge molt 
aconseguida del llatí que em- 
pra l'autox. 

El comentari és veritable- 
ment excepcional i en ell 
queda reflectida la formaci6 i 
el sediment que els anys d'es- 
tudi i d'especialitzaci6 han por- 
tat a l'autor, que té una visi6 
gairebé universal de tots els as- 
pectes que envolten el text i 
que fan que el centenar de 
pigines que ocupa siguin des 
d'ara el comentari diguéssim 
oficial d'aquesta obra de Varr6, 
a l'estudi del qual tantes coses 
ha aportat i aporta la filologia 
francesa que en aquest cas 
és de nou encimbellada per 
J. Heurgon en una de les se- 
ves millors contribucions. - 
M. MAYER. 




