
SECCIÓ LITERÀRIA

Moviment lul . lià (1927-1931)

1 . — CURsos r CONFERÈNCIES . Un fet que cal deixar consignat en una ressenya del lu1•lisme
a Catalunya és la creació a la Universitat de Barcelona d 'una «Càtedra Ramon Llull , la qual tan-
mateix, desgraciadament, per raons que no ens cal ací esbrinar, no durà gaire . La R . O . de
creació datada a Madrid el 31 de maig del 1925 i publicada a la Gaceta de Madrid de 9 junv
del mateix any, deia, en la seva part dispositiva, entre altres extrems : «Que sigui instituida a la
Universitat de Barcelona aquella Catedra la qual serri professada en cada curs pels professors
de les Universitats estrangeres o nacionals i publicistes que la Junta de Govern proposi, previs
els assessoraments que cregui oportú recabar de la Facultat de Filosofia i Lletres i d'entitats
científiques especialment dedicades a l'estudi i difusió de les obres de Ramon Llull, procurant
que cada any acadèmic es donguin cursos amb un total mínim de vint conferències» . «Que
de l ' assignaciú de 6000 pessetes siguin destinades anualment 2000, almenys, a editar les obres de
Ramon Llull . D 'aquest servei, així corn de la preparació i adquisició de material bibliogràfic per
a la dita Catedra, s 'encarregarà permanentment un catedràtic de la Facultat de Filosofia i
Lletres, el qual tindrà tot el material bibliogràfic a disposiciú dels conferenciants i podrà orga-
nitzar un Seminari d'estudis . La Junta de Govern podrà subvencionar aquest important servei.
Per a tots els serveis d'aquesta Catedra seran usats l'idioma oficial o idiomes estrangers».
Aquesta exclusió volguda de la llengua en què R . L . escriví la major part de les seves obres
desvirtuava h disposició governativa que, altrament, venia a esmenar una deficiència secular del
nostre primer Centre docent . El Dr . J. Serra Hunter, catedrätic d'1-listin-ia de la Filosofia a la
Universitat, va ésser nomenat director de la nova Catedra . Durant el Curs, que fou inaugurat
pel Dr . :A Rubió i Lluch, tingueren lloc les següents lliçons:

1, . Carreras i Artau, professor a la Universitat, va tractar dels Origenes y desenzolvi-

mic'rlto de la filosofia Irnlianna (25, 26, 27 i 28 de febrer del 1930'.
El Director J . Serra I lunter va donar les següents lliçons : La Cucslitnn Luliana (13 març);

La suerte del Ars' .11agna desde Descartes a Leibniz (15 març) ; La Filosofía de Lull en la
;nente de los idedlo;os y eclecticos ,franceses ( 17 març) ; Examen de la teoria Izclia~ra del cano-
cimiento (20 març) ; RannOn Lull i' la Filosofía de la Edad Jlcdia (22 marc).

Pere Font Puig, professor de la mateixa Universitat : R(unón Lull. Polariz-ación y inri/i-
cación (abril, conferències publicades després als _inales de la lI nni'ersidad de Jlurcia.

J
. Rubió i Balaguer: llgrannas innterrogacionres ante la bio,raficr luliana

	

maig) ; Los /en-
_ lnrlianos de las Bibliotecas alemannas 12 maigLa Rhetorica nnorra v la tec niat literaria

de Llull (19 maig).
R . d ' Alós-Moner : Bibliografia luliana 9, 1-1 i 16 de maig).
Un cicle de conferències sobre l'organització i les activitats de la Societat de les Nacions va

tenir lloc al curs de 1925-1926 a la Universitat de València . La novena d'aquestes conferències
va anar a carrec del Dr . Marian Puigdollers i Oliver, catedràtic de Dret natural a aquella Uni-
versitat, el qual, el 7 maig 1926 disserti sobre les Doctrinas pacrfstas de Rainunndo Lulia en
sir relación con la connunidad internacional . Vou publicada por després, segons veurem.

Formant part d'unes Conferències organitzades pel Centre Excursionista de Catalunya en
commemoració del cinquantenari de la seva fundació, i dedicades a viatgers i exploradors cata-
lans, Mossèn Salvador Galtuts va llegir, el 26 gener 1 e)'27, un treball sobre Ramon Llull, viat-
ger» . El seu text va ésser publicat a La Paraula Cristiana amb el títol 1 natges de Ramon
Llull .— Convé retenir així mateix una conferència que en 12 de junv del 1029 tingué lloc a l'Aca-
demia de Rones Lletres de Barcelona, a càrrec de l'acadèmic Tomis Carreras i Artau, el qual
dissertà sobre la història del lul•lisme . Explicada la gènesi del pensament filosòfic de Ramon
Llull afirma que malgrat d 'existir una història del lullisme, restava encara per escriure la seva
história filosòfica, la qual s'ha de basar en l ' estudi del pensament filosòfic d ' En L. directament,

això és prescindint de les interpretacions posteriors, i no sempre acceptables, dels lul'listes . Es
detingut en algunes de les qüestions promogudes al voltant de l'ortodòxia de les doctrines



526

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXXVII-XXXI

lul'lianes i molt especialment en la direcció alquimista . — El matem senyor Carreras i Artau,
disserta en data que no hem pogut precisar, pero l'any 1929, al <,Círculo Mallorquín de la Ciutat
de Mallorca, sobre Orígens de la filosofia de Ramon Llull>, capítol d'història de la filosofia a
Catalunya d'una obra que estat preparant.

Ens cal assenyalar encara dues conferències tingudes a l'estranger sobre R . L., la figura del
qual, aquests darrers anys, ha interessat especialment als historiadors de les missions entre infi-
dels. El 20 de març del 1927 a l'Institut Pontifici d ' Estudis Orientals, el P. M . (ordillo, S. I ., va
donar-ne una sobre «El Beat Ramon Llull i els seus assaigs i projectes de convertir l 'Orient-.
1:altra a què ens referim cloia la serie de deu lliçons d'un curs d ' Hist(_rria de les Missions orga-
nitzat per l'Institut Catòlic de París, durant el trimestre de gener-març 19P) : el dia 21 d 'aquest
darrer mes M . Georges Goyau, de la Acadèmia francesa, disertava sota aquest programa : « ~;na
gran iniciativa per a la formació dels missioners : la curiosa història del terciari francisca Ramon
Llull . Els seus projectes d'escoles de llengües ; les seves campanyes de propagandista a Europa
i de missioner als països de l'Africa septentrional».

-Així mateix plau recordar que l 'insigne lul'lista anglès Prof . E . Allison Peers va donar un
curs de lectures sobre R . L . a la seva Universitat de Liverpool en octubre-no vembre de 1928,

2. — FONTS BIBLIOGRÀ IODES . En 192-1 ingressà a la Biblioteca de Catalunya un text, incom-
plet del començament, de l'Ars Inventiva veritatis, paper, segle xv, que és avui el ms . 877 Cl);
en 1930, per generös donatiu del lul•lista alemany Dr . Adam Gottron, hi entrava un volum de
correspondència del Bollandista P . Sollier amb l 'elector Joan Guillem, el P . Custurer, lu Salzin-
ger, etc. , Collectallelz concernentia v'itanz et script(' Rav'llilr)ldi Lulli), que havia proporcionat

la major part del material inèdit estudiat pel mateix Dr . Gottron en el seu treball sobre l'ediciú
Maguntina de les obres de R . L . ('') . Es actualment el ms . 1131.

La Biblioteca Nacional de París adquiria un ms . recull d'escrits de medicina i alquimia,
pseudo-lullians, del segle XV, en pergamí (Fons francès : Nouv. acq . ds . 11 903) (3).

De la Biblioteca Nacional de Madrid han estat catalogats bastants mss . lullians, ert part des-

coneguts lins ara . J . Domínguez Bordona en el seu Catálogo de los nzazzuscritos catalanes de
la Biblioteca Xacioual (-1) ha descrit els següents : ms . 155 que conté el L . de l octrina Pueril i

l'Arbre de filosofia d'amor, en català, escrits de ma de fra Joan Guardia, sacristà del convent de
Sant Francesc de Mallorca, any 1645 ; ms . 10103, L . d'oració i Apostrofe, tots dos en català

(segle xv) . _Aquest manuscrit és procedent de la Catedral de Toledo ; i ms . 11559 : Els Cent

noms de Deir i les Hores de Saacta _Maria (segle xv), que fou antigament de la Biblioteca del

Marquès de Santillana (5) ; encara, en el ms . 3365 hi ha un curt fragment d'un l)idlogo entre

Ravinnudo Lzrlio i' un erznitaüo, que no és altra cosa que el preàmbul del L . de consolació

ll'ernzitl'z, text català (segle xv) . Cap d'aquests quatre manuscrits no era a la Nacional de Madrid
en P-496, al temps que el Sr . Massú Torrents publicà el catàleg dels manuscrits catalans d'aque-
lla Biblioteca.

De la Biblioteca Vaticana han estat també descrits durant aquest període, en el catatleg del
fons . Vat . lat . (b) els següents tractats : Apostrophe, contingut en el ms . 105-1 (s . xlv), i en

el 946 (s. xlv) una Ars brez'is respondezzdi ad qualulibet questionenz, així) és, uns extrets de
l'Ars inventiva veritatis.

3. — L'organització i primers treballs de la gran obra del Repertori de Manuscrits catalans»
que per iniciativa i a despeses de la Institució Patxot ha emprès el Sr . Pere Bohigas, han donat i

estan donant un gran impuls a la codicografia lulliana tota vegada que l'objecte del R . M. C. és

arribar principalment a l'inventari complet i descripció detallada dels manuscrits escrits per
catalans o en català ; i no cal dir com afluiran a totes hores i de tot arreu al cedulari que s'esta
formant, les descripcions i notícies de mss . d'un autor tan fecund i de fortuna tan extesa com
és R . L. En les interessants memòries que En Bohigas ha publicat en els volums d'Estudis

Universitaris Catalans ( 7) donant compte dels resultats de les seves primeres recerques a algu-
nes biblioteques de París i d'Anglaterra el nom del nostre gran escriptor apareix sovint, sein-

i1) Butlletí ele la Riblioleca de Catulrrnya, VII, pit^ . 31 t .
(2) L'edicij _lta ,gznrlina de Ramón Llnll . Barcelona, INSTITUT D ' ESTUDIS CATA I ANS, 1915.
3

	

Vegeu la lli-ta, publicada per H. Omont, de les noves adquisicions dels fons llatí i francès de mss . en Bihlr'olht'que de

l'Eeole des Chartes, LXXXIX, pàgs . 2-10 i ss.
-1) Madrid, 19,1.

MANSO TORRENTS, Bibliografia dels antics poetes cal clans . ,ldició, en ANUARI, V (1913-1U, pàg . 738.

6) A. I'F( .zER, Codices V~alicaur'laliui . Tomos II . Pars prior . Codices679-1131 . Roma, Bibliotheca V T aticana . MCMXXXI.

'7) El Repertori de Manuscrits Catalans, XI (1926 , pàgs . 121-130 ; XII (1927), pàgs . 911-157 ; XIII (1928), págs . 530 . 535 ; XV

1930 , pàgs . 92-139, 197-2 ;0 ; XVI (1931), pàgs . 82-111, 213 . 310,
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pre que es tracta de mss . no descrits anteriorment o coneguts d'una manera deficient o d'un
inter-es especial que calia fer remarcar . Cree que valdrà la pena que en aquesta ressenya lul . liana
figuri, al menys, una simple llista dels principals que En Bohigas ha descrit o ha indicat en els
articles de referència . Són els que segueixen:

París, Biblioteca de l'Arsenal . — El ms . 516 és traducció llatina mutilada del L . d'Amic e
Amat (segle xiv-) ; ms . 125, Ars compendiosa . Amb aquest títol la dóna En Bohigas, pero en
realitat és l'Ars divina o .Irs Dei . Hi segueixen : Ars brevis de inz•elltione ntediorulu huis
Civilis, L . disputationis R((v'nauucli Lulli C7lristiani et Honieri Sarraceni, L . de centunl signis
Dei, L . de perversione cutis ren(oveuda, L . de cousilio . Ultra aquests mss. hi ha el 509 del
segle xv-Ii, que conté, entre altres extrets uns Excerpta ex Rav'inuudi Lulli;j tertio distinction('
libri qui de quinta essentia llullcl(pcltUr, froc est theorica operis majoris, que no havien estat
assenyalats . Es tracta de matèria alquímica falsament atribuida a R . L . (1).

París, Biblioteca \lazarina . — En Bohigas ens diu que té la descripció feta de set manus-
crits (l'un del segle XIVA que contenen opuscles lul . lians . Consten ja indicats en el catàleg de
Molinier (2).

París, Biblioteca de Santa Genoveva .—Hi ha tres mss . lul . lians ja assenyalats per hoteler en
el seu catàleg d 'aquell fons (3).

París, Biblioteca Nacional . —Deixem d'esmentar alguns mss . lul . lians o pseudo-lul lians dels
quais En Bohigas dóna noves indicacions, perque consten ja en el catàleg de \Iorel-Fatio (-I).

Oxford, Bodleian Library . — Extreiem de les notes donades a conèixer per En Bohigas aque-
lles indicacions de mss. lul . lians que no es troben en el catàleg que va publicar-ne Batista i Roca.
I són : Ms . Canon . lat. mise. 29~ (segle xiv), que conté el Dialogus Ray„iundi Christiani et

Honleri Sarracenia ms. Canon. lat . misc . 365 (segle xv) amb el L . de zioz'is fallaciis i la Lectura
saper figuras astis dezuoustratiz•e ; ms . Laud. lat . 46 (segle xv), que conté la Disputatio here-
nlite et R)(vlut(udi super aliquibus dubiis Selltentiaruln nlagistri Petri Lombard/ . (tuant a
obres apùcrifes alquimístiques, no fou descrit per Batista i Roca el \1s . Bodl . 645 (segle xv) que
és l'obra Ide secretis naturae et quintae essentiae i ms . Lat . misc. e . 40 (segle xyl) aixù és el

L . de tuedicinis secretis (5).
Oxford, biblioteques dels Col . legis . — Tampoc En batista no havia descrit el Ms . St. John's

Col . 172 que conté una altra obra lul . liana apùcrifa, _De consideratione quintae essentiae libri

duo, de finals del segle xv .	 EI ms . 244 del Corpus Christi College és descrit i comentat ample-
ment per En Bohigas en l'interès d'esmenar algunes incorreccions de la descripció feta per
En Batista i aportar noves dades a la formació de les falsificacions d'obres lul . lianes que aparei-
xen de molt antic, probablement en el segle xlv mateix, en la direcció alquimística (6) . Aquell
manuscrit és una important compilació feta en el segle xv d 'obres alquímiques a començar amb
el Testaulenturu, en text català, llatí o francès, que En Bohigas compara amb d'altres manuscrits

semblants d'Oxford i París.
Cambridge, Corpus Christi College .—Dos mss . alquímics, pseudo . lul . lians: el 112 (segle xv'i),

on es conté el Testautentulll, i el 395 (segle xv) amb extrets del L. quiutcle essentiae sine de
lnetalloruiu trans(uiitatione, l 'Ars Transnrutatoria, etc . Un i altre són descrits en el Catàleg
de James (7).

Londres, British Museum . — En Bohigas es fixa en diversos mss . lul . lians, ja descrits per
Gayangos i altres, per() sobre els quais dóna indicacions complementàries (8).

4 . — De passada anotarem que en l'ampli catítleg dels mss . d'alquímia en llatí i vulgar conser-
vats a les illes Britàniques degut a la senyora Singer (9) i publicat sota el patronatge de la Unió
Àcademica Internacional, el nom de R . L . apareix sovint, bé que es tracta d'obres d'alquímia,

que no hem de detallar (10) . Són obres conservades a Londres, Cambridge, Oxford, Edimburg,
Glasgow-, Canterbury, Winchester, moltes d'elles prou conegudes, perù formant un conjunt que

Estudis Universitaris Catalans, X1, pàgs . 1 2 7-128
(2, E. L C., XI, pàg . 129.
l3) E. U. C ., X1, pàg . 130.

(4) E. U. C ., X V, pägs . 109, 110, 129.
(5) E. L. C. . XII, pägs . 417, 419.
,6) E. U. C., XII, pägs . 419-4°_7.
(7) E . U. C ., XII, pägs . 427, 432 i 433.
81 E. U. C , XII, pars . 441-443.

9) DOROTHEA AVAI.EY SINGER, Catalogne of Latin and Vernacular Alc/remital ifantscripts iii Great Britain and Ireland
datiu¡; front be fore the X 17 Centurt . Brussels, Maurice Lamertin, 1928 . 1931, 3 vol] . çUnion Académique Internationale.

10, Vegeu núms . 244-275 A, 292 ix, 474, 493, 739 . 751, 805, 805 B, 823 iv, 825 I, III, vI i1001. — Hi estic de massa l'Ars brez is
número 255, vol . I, pàg . 249), obra lul . liana autèntica.
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cal tenir en compte per il . lustrar ]a història de la falsa opinió alquimística lul . liana . Es llàstima
que la forma corn està redactat el catàleg per autors i obres i no per unitats bibliograliques don-
gui lloc a una idea un xic confusa dels diversos manuscrits (1) . Complement a aquest catàleg
és un article de la mateixa autora sobre el 1estanlc'iltunt publicat a la revista .lrclleion ('?).

5. – Una de les aportacions Ines importants a la bibliografia de manuscrits lul . lians d ' aquests
darrers anys és deguda a la diligència del jove professor italià Carmelo Ottaviano, que ha dedicat
una part de les seves activitats en història de la filosofia, a l'estudi de l'opus lul'li ;l . En un seu
article sobre Ricerchc Ittlliane (3) l'any 1 t )?) ens donava notícia d'haver vist a la Biblioteca
\mbrosiana de \lila fins a cinquanta-un manuscrits amb un conjunt de noranta-sis obres lul . lia-

nes autentiques o atribuïdes, contra el nombre de vint i-dos mss . que havia descrit el malag-ua-
nvat Mateu Obrador en les planes de l'om\xi .vlzi (-1) . D'algunes d'aquelles obres s'ha ocupat espe-
cialment—i n'ha publicat també algunes—en aquell article que tornarem a comentar més
endavant, en un altre treball publicat el mateix any en la Riz'ista di cultura, del qual també ens
ocuparem després amb anés detenció, i en el volum N 11 dels Ftulles de I'hilosophie lue(liez ,alc
que dirigeix \I . Etienne Gilson (5) . D'aquest últim treball ens cal ocupar-nos ja des d 'ara, en
part . S'ocupa en primer lloc, dins la introducciú, del ric fons manuscrit lul . lià de l' :Ambrosiana i
trascriu les notes de l'inventari que hi ha a la mateixa Biblioteca, notes que hauria pogut com-
pletar, si més no quant als mss . vistos per l 'Obrador, amb les descripcions que el lul . lista
mallorquí ens va donar ; així haurien estat també niés ajustades les anotacions que fa, no sempre
prou exactes i ben sovint insuficients (t)) i hauria pogut esmenar errades en la transcripció de
noms (7) . Publica a continuació l ' inventari de les impressions lullianes del mateix fons ambrosia,
conjunt dc quaranta números, poc important ; és llàstima també que l'autor no pogués tenir al
davant la ßibliograjiia de Rogent-Duran . La part més important de la Introducció de l ' obra del
Prof. Ottaviano que estem comentant és una lable cllrouologique des mirres de R. Lulle,

d'una simpàtica ambició, pròpia d'aquell que en possessió d'abundants materials, afortunat
en les troballes i amb fervor noventi'à, emprèn una obra d'empenta . La 7able tracta de com-
prendre tota la producció lul . liana, amb indicació de cada una de les obres per ordre cro-
nològic, data, lloc, títol, categoria del llibre, incípit, edicions i manuscrits, etc ., tot això
disposat en columnes . I encara s'hi han afegit altres diverses llistes : d 'obres dubtoses, apò-
crifes ; taula de títols equivalents, etc . Desgraciadament, cl treball dut a terme pel Prof. Otta-
viano es ressent de precipitació . Una obra d'aquesta naturalesa no es pot improvisar, i si usem
aquest verb és perquè ens sembla clar que la tasca de l 'autor s ' aguanta en quant segueix la
guia del magnífic treball del P . Longpré que mes enllà citarem . En conjunt, però, ens trobem

davant d' una nova llista que no millora les anteriors, ans al contrari, una llarga sèrie d 'errades,
omisions, confusions, fan que hom no pugui accedir a la proposta de l'autor qui demana d'adop-
tar la classificació de les obres de R . L . i llur numeració segons el seu catàleg . Citar totes
les errades que hi hem anotat a primera vista fora refer en gran part el treball del Prof . Otta-

viano . .Alguns exemples solament . Núm . 3, Logica en rials (o sigui la Logica d'AI gat .;ell, . Fou
escrita a Montpeller en data que no és ara ocasió de discutir, però certament cal desplaçar-la del
lloc cronològic que Ottaviano li assenyala com si fos anterior a diverses obres escrites per
R . L. a \lallorca abans d'emprendre les seves peregrinacions d'apostolat ; núm . 4, L . rle a p lico

et aluato . Ni un mot no es diu del text català, i sí sols de versió francesa ; núm . 5, Liber' c on-
templationis: a la columna d'edicions i mss . no s 'indica de quin text es tracta, llatí o català;

número 20, Lo peccat de .l"_-llom : és equivocat el seu incipit ; núm . 34, I3lauquerna . No citada
l ' edició catalana de \lallorca ; núm . 37, Els Cent uonis de Deu . S 'hi dóna l'incipit en llatí i no
en català, etc ., etc . Entre els escrits perduts figura el L . de nlilitia, que es indubtablement
el L . d'orde de Cavalleria . Entre els dubtosos figuren, per exemple, la Iauua clotis, obra ben

coneguda de Pere de Gui, el L . 11/Mudi et L . 7'eliff, que hom dóna ja per segur que no són

obres lul . lianes, i ja no cal dir La Cougií(te de Mallorca (sic), que també hi éS citada inútilment.

I) Ena n'ocuparem a propòsit de la publicació del primer vol . en una recensió a E . L'. (', XIII (19;8) . pitgs . 539 540.
L'autora — cal tenir-ho en compte — en la fe d'errades al final de l'obra subsana en part errors referents a algunes de Ies
al ludides obres pseudo lul'llanes.

(2) DOROTHEA AVALE SINGER, The alchentical Testament auribued lo Ravtuond Llull . .lrcheion . .-1, clririo di sloria della
scienza, IX1928, phgs . 43-52.

(3) E. U. C., XIV 1929', pags . 1-13.
(4) Vegeu : I'ialge d'investigació a les biblioteques de imunzclz i Jlilú . ANUARI, lI (1908), 5R8-613.
(5) L'Ars compendiosa de R. Lulle avec unc élz,de sur la bibliographie et le fond :l mbrosieu de Lulle par Dr . Carmelo

Ottaviano . Yaris, Vrin, 1930, 164 p &gs.
(6) Cfr ., per exemple, la descripció en un i altre catàleg del Ms . I . 117 Sup (per error, en Obrador és V . 117 Sup,.
(7) Eximonec per Eximenic; Ragesii per Pagesii (p . 23), etc.
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Entre els escrits apòcrifs (se n'esmenten fins 123 perqu& hi ha obres amb més d'un títol) figura

el Descousuelo, versió castellana del Desconort . — questa obra del Prof . Ottaviano ha estat
objecte de critiques un xic dures . Citarem ací entre elles (hem de deixar per a una Ressenya
futura algunes d'aparegudes ja fora dels límits cronològics d'aquest volum de 1'ÀNuARi) la de
Dom H . Bascour O . S. 13 . en el Bulletin de Theologie ancienne et Inedievale (1) en la qual són
senyalades moltes omissions i incorreccions.

6. — Durant aquest període de cinc anys hem vist indicacions de mss . lul . lians posats a la
venda per diferents grans llibreries . Encara que no se 'ns escapa que la llista podria ésser aug-
mentada considerablement, no podem deixar de transcriure aquestes notes que tenim recollides.
La Casa lacques Rosenthal, de Munich, en 1928 oferia en venda per RAI . 1-100, un ms . del
segle xv d'origen italia, en paper, amb diversos tractats alquímics (2).

La casa E . Nourry de París, en 1931, oferia per 35(10 francs una Tabula amis gelleralis i
Brez'is declaratiu Artis geueralis, ms . amb Fexplicit datat a 4 octubre del 1467 (3).

En un dels catalegs (4) de la llibreria E . P . Goldschmidt, de Londres, figurava un ms . copiat
en 115-1 a Braunau (Baviera) per un clergue del bisbat de Passau i contenint : Ars gelleralis,
XÓZ'(1 logica, B,'evis piclllra (! ) Tabul(e gelleralis, Disputatio quiligile holllinuni sapien-
tun1, etc . Preu : , 42.

7. — A part d 'aquests catàlegs recordem que en l'obra del Dr . Lucien-Graux Le Docteur illu-
)lmill( (5), que ens caldrä tornar a citar, és esmentada com formant part de la col . lecció de
l'autor, un manuscrit del Testament segle xviu, potser en francès, ultra alguna altra obra
de filiació pseudo-lul . liana.

8. — Quant a impressions lul . lianes és grat poder citar la Bibliografia (6) de Rogent-Duran,
dos antics alumnes dels Estudis Universitaris Catalans, als quals devem la millor aportació que
s ' ha fet lins avui a l'estudi de la fortuna de R . L ., segons les estampacions de les seves obres
i dels seus deixebles i seguidors . L'obra forma part dels Estudis de bibliografia lul . liana (7)
que l'INSTITUT inicia amb motiu del (3>

centenari de la mort de K . L. Començada la seva impres-
sió en 1916, aquest llibre no va aparèixer fins l'an)- 1927, després de grans entrebancs soferts
en l 'arreplec de materials i en la impressió mateixa, deguts principalment a la Guerra Europea
i a la mort prematura (192-1) d ' Elies Rogent . La Bibliografia es tanca amb la data del 1868 i
l'obra de Joaquim daria Bover, Biblioteca de escritores baleares . — De les rescensions que la
crítica en féu, recordarem la de M . Prévost en la Revue d'Histoire frailciscaine (8), de poc
interès, però que cal tenir en compte per les següents addicions que s'hi indiquen . Del L . de
lau(libus B. V. .U(lri(e (París, 1499), núm . 2-1, hi ha dos estats l'un dels quals porta la marca
de Guiot Le Marchand després del títol i l ' altre no, i del núm . S3, això és, 1'Opuscululu Ra)'-
illllll(llllllll de (lllditif 1.'(ibballstico, Sive ad o11111es SCiellti(ls illtl'o(11(Ctol'il(lll \ enécia, 1533),
quc En Kogent i En Duran no coneixien sinó per referencia, hi ha un exemplar a la Nacional
de Paris ; una edició del Testallie'litun( Allligliallil de Colònia, 1566, existent també a la Nacio-
nal de París, cal afegir a la del mateix any i lloc descrita amb el núm . 106 ; finalment un volum
en alemany Elucidatio secretorl(lll . . . I. Experimenta Lulli . . . Francfurt, L . Steinius, 1610.

9. — VIDA DE RAMON L 1, i-LL . En l 'obra d'E . Allison Peers, A Life óf Ramon Llull, publi-
cada el 1927 (9), és reproduit el text llatí de la Vida de l 'anònim segons l 'edició feta per Salzinger
en el primer volum de l'Edició Jlaguntina . El treball principal, perú, de l'eminent lul . lista anglès,

ha estat de donar una bona traducció a la seva llengua del text catala de la Vida, segons el ms . del
British Jluseum que el cont(' . Aquesta versió anglesa precedeix el text llatí i va acompanyada
d'algunes notes i anotacions cronològiques . lgunes remarques importants a l'obra, així com
a la seva recensió feta pel Prof . William . 1 . Entwistle en el Bulletin of Spanish .Studies '10) de

Liverpool, han estat publicades per J . Rubió en Estudis Univers/taris Catalans (11

(1) 1930, L núm . 417.
2) Ca talez 90 : RIbliotI,eca ,lle dii aeri ,llanuscripla, núm . 185

(3) Bibliophile Irazzçar' núm, 234.
(4) Catitleg 21, núm . 17.

(5) I'ùs. 402 i 401.

(6) Bibliografia de les impressions lul-lianes per Elies Rogent i Estanislau Duran . Amb un proemi, addicions i index de

Ramon (l'Alós- \Ioner . Barcelona, lNsTITt'r n'Esrt-rn-; CATALANS, 1927.
(7( El primer fou 1-'edició ,ilagzuttina de Ramon Llnll pel Dr . Adam Goal-on, publicat el 1915.

(S

	

VII 1930 149-151.
(9) .1 Lift ofRauu)n Lui/ writlen by au tntl owu Ham/ about 1931, and uvtlz notes and an appendix by E. .1ltison Peers.

London, Burns Oates Washbourne Ltd . ( 1927), VII +86 pics.
(10, Vol . V (1928), pars . 90-92.
11) XII (1927), pàgs . 476-478.
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La biografia de R . L . s'ha enriquit encara en aquest temps amb altres llibres de gran vàlua.
Cal, de primer. anotar una nova edició del text llatí de la Vida coetània, que ha publicat el Bollan-
dista P. B. de Gaiffier . Aquesta edició de la Vita beati Raimundi Lulli (1) ha estat establerta
damunt el text autoritzat del ms . 15450 de la Nacional de París, que conté l 'Electoriunl _ Iagnirin
de Tomàs le Miesier . Al_peu de plana consten les variants d'altres mss . i de les edicions.
El P . Gaiffier s'ha limitat a donar-nos -- amb tota cura, tanmateix — e] text crític, la qual cosa
fa que no s'hagi entretingut en tractar diversos problemes que suscita aquell text . Amb la
seva edició es confirma l ' opinió ja exposada per J . Rubió de la prioritat del text llatí sobre el
català. — Sobre aques treball cal tenir present la recensió que en féu el mateix J . Rubió en els
Estudis Universitaris Catalans (2).

En la Crònica del moviment lul . lià de l 'anterior vol . de 1 ' _ ANu:ARI no arribàrem a temps a
enquibir una nota sobre l'article del P . Longpré dedicat a R . L . en el Dictiolrrurire de TIu ologie
catlrOligue, de Vacant-\Iangenot-Amann, i publicat en 1926 (3) . No podem prescindir de parlar-ne
perque es tracta no pas d 'un curt article de generalitats, de simple divulgació, sinó d'un treball de
llarga extensió fet a conciencia, posat al corrent de les últimes investigacions del lul . lisme . D 'ença
de la publicació del volum XNIX de la Histoire Litti l raire de la France no se'ns havia donat una
visió total, un estudi de conjunt de la vida i de l ' obra de R . L . de l 'abast de l 'actual que és escrit
amb un esperit tot altre que el que dictà a Hauréau certes apreciacions denigratùries per a la
memòria de R . L. en la biografia inclosa en la gran publicació francesa . El P . Longpré divideix
el seu treball en quatre parts : Vida, Obres, Doctrina i El record de R . L ., cada una de les quals
aporta dades i suggestions interessants . En allô que es refereix a la vida, la tasca de l'autor, tot
i establir amb caràcter de provisional l'itinerari de R . L., és un pas endavant en l'àrdua empresa.
L'estudi de la immensa i variada producció lul . liana, convenientment classificada, és feta també
amb tota consciència, damunt l 'estudi directe de les obres mateixes, en quant ho permet el nom-
bre i la gran dispersió d'elles en mss . i edicions que es troben arreu . Les observacions són jus-
tes, la bibliografia de cada obra posada al dia . La novetat més gran del treball del savi menoret,
autoritat en els estudis d'història de l 'escolàstica, la trobem en el capítol destinat a l 'exposició de
les doctrines lul . lianes no com un cas isolat, sinó dintre la trajectòria del pensament medieval i en
la direcció, quant al seu pensament en general, de l ' agustinisme, i formant sèrie, a continuació
de Sant Anselm, els Victorins, Sant Bonaventura . L'Antiverroisme de R . L ., la seva apologè-
tica, la teologia en l'obra lul . liana, la mística, etc ., són tractades amb força simpatia, però alhora
serenament i fora de prejudicis d ' escola . Es ben cert que el gran polígraf mallorquí adquireix un
gran relleu en aquest estudi sense que l 'autor hagi caigut en exageracions que tant estem acos-
tumats de veure en la història del lul.lisme . A la fortuna — per dir-ho així — del culte del beat i
del pensador està dedicada l'última part de l'article del P . Longpré . La seva visió del modern
renaixement dels estudis lul . lians és plena de simpatia i d 'optimisme encoratjador . Es de doldre
que un treball de l'envergadura del que acabem de comentar no s'hagi publicat en volum a part;
i potser degut a la circumstancia d 'ésser article inclòs en una obra de caràcter més general és
perquè, almenys aparentment, no ha adquirit aquella difusió que es mereix i que indubtable-
ment té a hores d'ara entre els lul . listes . — Per la nostra banda, en La Paraula Cristiana (4) li

dedicàrem una recensió tractant de fer ressaltar alguns dels seus principals mèrits.
Cal subratllar especialment, encara, la magnífica biografia de R . L . publicada per l'esmentat

professor Peers en 1929 (5) . Heus ací una obra amb la qual el benemèrit lul . lista anglès intenta
donar nova llum sobre el problema intrincat de la biografia de R . L. I és cert que ha conseguit el
seu objecte, mercès a un estudi aprofundit dels elements de primera mà com són la Vida coetà-
nia, els documents isolats, les obres mateixes de l'autor, així com també de les principals bio-
grafies antigues i modernes dels apologistes lul lians, posades a contribució amb sagacitat i
cautela . Potser en algun que altre punt disentiríem de l ' il . lustre lul lista en donar massa fe a pas-
satges d'algun dels vells biògrafs, però cal lloar-lo sense reserves, entre altres motius perquè
defuig <aquella pseudo-crítica que converteix Blarrquerna en biografia de l'autor i pren com
segurament autobiogràfica tota anècdota referida per Ramon Llull», cosa en què tant s'ha abusat
en els nostres dies mateixos . No podem anar seguint l ' autor en el seu peregrinatge darrera els
passos de R . L ., perquè això requeriria un excessiu espai : tants són els moments de l'itinerari

(1) Analeela Rollandiana, XLVIII (1930), pags . 130-178.
(2) XV 1930, paags . 176-178.
(3) EPIREM LoN( . i'RI , O . F . M . : Lulle, 12aymond (le bienhcui eux) . Dict . de Théol, cath . fasc . LXX IV, Paris, 1926.
(4) Vl (1927), pàgs .251-258.
(5) E . ALLI,ON PEERS, Raanen Llu!! . d Bwgr raplry London, Society for promoting Christian Kno« ledge, 1929, xviaa + 454 ps .
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lul'li ;t i les suggestions que ens oferiria el procés cronolùgic de la producció lul•liana ; hem
de dir tanmateix que, gairebé sempre, no podríem fer altra cosa que subscriure les afirmacions de
l'autor en tot allò que estableix, amb visió nova, amb gran riquesa de documentació . Corn comple-
ment de la biografia de R . L . el professor Peers ha escrit dos capítols finals en els quals fa un
interessant resum de la histùria del luliisme a les terres catalanes i a tota la Península, amb
alguna referència a influències en altres països, i l 'estat actual dels estudis lul lians. ,ldmirem
tant la seva ponderació en els judicis com l ' abundosa doctrina que ha sabut aprofitar . (duc el
professor Peers esta al corrent de la literatura lul liana, fins als treballs de darrera hora, ho
prova igualment una bibliografia seleccionada, nombrosíssima i ben classificada que complementa
dignament aquesta biografia. Indexs dels títols de les obres lul-lianes — es pot dir gairebé
que hi són totes — i de noms, acaben d'arrodonir aquesta obra d(' tanta empenta, dedicada gentil-
ment per l ' autor al poble mallorquí, i que tanta simpatia demostra no sols per R . L ., sinú també
per tota la cultura catalana . -- De les recensions, tan favorables, amb quO la crítica va saludar
la publicació de la biografia lul liana anterior, recordem les següents : Ferran Soldevila en el
Pltlletin o! Spanish Stltdies (1 ) ; una altra apareguda en el 13ulletin llispciuigue de Ilurdeus 2),
escrita per G . ( ' irot, el qual aprofita l 'avinentesa per parlar de la posiciú de R . L. respecte de la
ciència aràbiga, dintre de les directives marcades pels arabistes espanyols ; més interessant i
ajustada és la de Jordi Rubió als Estudis Universitaris ('titalaus (3) ; Fr. Jaime Castillo féu
un resum molt extens, perù desproveït de novetat, de l'obra de Peers, en l'_írcllivo Ibero- .-ltneri-
ctano de Madrid (4).

10. -- Tota una altra cosa és, pel seu abast, per l'intent de l'autor, la biografia de R . L ., que
Ch .-V . Langlois va donar-nos en un capítol de la seva coneguda sèrie sobre La l'ie en France
au moveu age du _ lle cau naifieu du xl r e' siecle (5) . Tanmateix val la pena de dedicar-li quelcom
més que un simple esment . propòsit de la traducció al francès del L . del Gentil, conservada
en un ms de principis del segle xtv a la Nacional de París, i que és amplament resumida per
l'autor, aquest — esdevingut un nou lul•liste poc abans de la seva mort traça una semblança
de R . L . En dóna els fets principals de la vida, producció i aspectes diversos de la seva
activitat, amb gran vigoria i un relleu extraordinari . Si recordem que en la Hisloire Litteraire
de lot France és consagrat gairebé un volum al nostre màxim escriptor, no ens estranyarà que
~I . Langlois, en una obra essencialment dedicada a la societat francesa medieval, dediqui també
a R . L . «le plus bizarre météore qui ait décrit sa courbe à l'horizon littéraire de Paris à la fin du
\Il I siecle') —(6), bastantes pàgines riques d'erudició i, ací i allà, de fina ironia . Pàgines sugges-
tives que tot i tractar-se de l'obra d'un lullista gairebe improvisat — perù historiador a la fi, fet a
descobrir el sentit íntim dels documents de cultura — aporten nous punts de vista sobre les idees
de R . L . i la seva influència o curiositat produïda en l'ambient de 1'è poca, sobre tot entre
els lítics, àdhuc «dans les chambres des dames» . — Vegeu algunes justes observacions que la
lectura d'aquest treball de 1I . Langlois, ha motivat en la recensió que Jordi Ruhiú va dedicar-li
als Estudis Universitaris Catalans (7).

Un treball que caldrà tenir en compte per a la biografia de R . L . és l'article l7atg es de

F(ll1lO11 Llull de Mn . Galmès, a què abans hem referit (8) . Perquè malgrat que l ' itinerari

de R . L . hi sigui exposat en forma de divulgació, l'autoritat de Mn. Galmès fa que es llegeixi

amb profit, sobretot en aquells punts que encara no s'han posat en clar definitivament.
Un document inèdit per a la biografia de R . L. donava a conèixer el 192 Gabriel Llabrés

damunt les pírgines del Pollen de la Societat Arqueològica Lul . liana 9) . Es tracta de la venda

feta per R . L. assistit de la seva muller Blanca Picany, de la propietat dita Abdarena, a Mallorca,
en 10 novembre 1271 . Existeix a l'Arxiu Capitular de la Ciutat de Mallorca . Degué ésser un dels

darrers actes notarials en què R . L. va intervenir en l'administració dels seus bens, atès que

en 1274 n 'era nomenat un curador a instàncies de la muller.

1) VI (1929), pags 122-124.
2) XXXII (1930), pags 377-581.
3) XV 19301 . pags . 1 ;8-180.

XXXIV (19311, pags 305 315.
Art . IM Gentil et des tror's sages par Rauria !Juli en el vol . La 1 -ie spiriheelle . Erseigrrenrents, rrredilalinus et cme-

tro< or sos d'après des ('crits	jrauç ar's ei l')esage eles !nies. Paris, 1928, pags . :°7-3 x 1 . - Vegeu també, ibid pàgs . x-n1-xxve.
n Pag . xxv del vol susdit.

(7) XIV (1924), pags . 375-376.
3) Conferencia llegida en el .Centre Excursionista de Catalunya* el dia 26 de gener del 1927, publicada en Fidel Cris-

tienta. Viii (19281 . pags . 19n-_95
(9) I)oeu nento irrèdito de Raraúu Lall . Bolleti, XXI (1927), pags, -53 . 355 .



532

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXXVII- XXXI

Esmentarem ací, també, el següent document de l'Arxiu de la Corona d'Aragó citat per
bonaventura Pedemonte i Falguera, en un seu volum sobre la baronia de Castellvell de Rosa
nes (1) : -El 2-1 de novembre [de] 122b] Guillcrma [de Castellvell] i el seu fill Guillem de Mont-
cada, concediren a Ramon Llull i als seus descendents dues estades, una quintana i 1 - erreg enella,
el Camp de Cagalló, vora del mar, amés de una faixa de terra sobre la casa de Pere Amat i
alguns molins isolats . . .» . Aquest Ramon Llull és certament el pare del gran escriptor i Pere
Amat el germä d'aquell . Aixù lliga amb la documentació que Miret i Sans va fer conèixer sobre
la família Llull, el seu veritable nom Allull, etc . (`?),

11 .—OBRES ORIGINALS DE RAMON LLULL . Textos catalans . Mn . Salvador Galmès ha continuat
en la seva tasca meritùria, a costa de sacrificis de donar-nos nous volums dintre la sèrie mallor-
quina de les obres de R . L . En aquest temps n'han aparegut els NIV i XV . El primer és cons-
tituit per tres reculls de Proz'erbis (3) . Aquestes obres didäctiques ens donen un dels caires més
característics de la producció tul •liana . En el proverbi R. L . trobi un de tants recursos per a la
seva obra de proselitisme i educació i se ' n valgué repetides vegades en varies de les seves obres,
com l'Arbre de C it'llc ilr, el Blallquerlla, i sobretot en els llibres que són reculls de tais pro-
verbis . En forma, almenys, quatre compilacions, d 'una de les quals — els Prozrerbis de reilrrent
segons el títol que M . Galmès li dóna — sols tenim notícia per un document de la cancilleria
reial ; va ésser transiper l'autora Jaume II per a la instrucció dels Infants reials . Els altres són
els que es publiquen en el present volum, aixó és Proverbis de Ramon (Roma 192()), segons
l'únic ms . que se'n conserva, existent a la biblioteca de Munic, publicat per primera vegada en
la seva llengua original ; L . de nli/ proverbis (\lontpeller 1302) d'un gran interès paremiolùgic,
i Proverbis d'ellseuyainellt, de data desconeguda (segons Mn . Galmès després del 1309), i que
comprèn, almenys segons aquesta edició, dues series de proverbis rimats de sengles manuscrits
de l'_Ambrosiana de Milà . D ' aquest volum, el qual va precedit d'una bona introducció, vam
parlar en P)29 en una recensió publicada a la revista Paraula Cristiana (-1).

Un altre volum de la sèrie mallorquina de les obres completes de R . L . és el consagrat al L . de
Delllostraeions (5), que fins ara no podíem llegir sinó en el text llatí publicat a l'edició \laguntina
de Salzinger sota el títol L . nliralldarum denlollstrationunl . Amb aquesta obra R . L . es pro-
posa aconseguir a que els infeels sien enduits a la sancta fe Católica e que a l'enteniment sia cone-
gut l ' honrament e la vera lluu per la qual Déus l'ha inluminat con pusca entendre los articles per
raons necessàries- . Per a aixó es val d'un sens fi de demostracions de tota mena i consistencia,
barrejades amb les quals, sobretot en el llibre quart, hi ha passatges d'una gran bellesa i vivacitat.
Cal remarcar la riquesa del seu vocabulari . El L . de demostracions, indatat,—com obra que és
dels primers anys de producció de R . L . —, degué ésser escrit cap a x275 segons els raonaments
que la Mn . Galmès en relacionar certes allusions que s ' hi troben relatives al fet d'abandonar R . L.
la seva llar per tal de fer vida ermitana i contemplativa . En el próleg el diligent i assenyat editor
aporta nous punts de vista interessants com és el de considerar interpolacions les referències a
sant Anselm i a Ricard de Sant Victor que es troben al començament de l 'obra, referències en les
quals alguns eminents lullistes s'havien fixat sense, però, haver-les considerat apócrifes . L'edició
es basa en el text conservat en un ms . trecentista de Munic, confrontat amb un de la Iiblioteca
Provincial de Mallorca del segle xv i altres menys importants, i la versió llatina susdita . Tant
aquest volum com el precedent han estat patrocinats per la Diputació Provincial de balears i
per 1INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS.

A part de la sèrie mallorquina d'Obres completes de R . L ., en aquest període s'han publicat
altres tractats lul tians, dins la collecció barcelonina Els ÁVostres ciàssies . En un volum han estat
editats el L . d'Antic e Amat i el L . d'_-lz'e Jltrricr, amb text establert per Marçal Olivar i intro-
ducció i notes de Mn . Galmès (6) . Una i altra obreta formen part del B/allquerna : la primera, corn
és prou sabut, en constitueix la cinquena part, i la segona és a la fi de la segona part . La conei-

(1) Notes per a la llistória de la Baronia de Castellvell de Rosanes . Barcelona, 1929, pän, . 156 . EI doc . és el pergamí 312 de
la coPlecció de Jaume I.

(2 n Cf . Búletiu ele la Real .lcademia de Buenas Letras, vol . V i VIII.
3) Ohres doctrinals de l'illrnnenal Dolor Mestre Ramon Llull vol . XIV). Proverbis de Ramon, Mil Proverbis . Proverbis

d'ensentiaurenl . Transcripció directa amh facsimil, int r oducció i variants dels més vells manuscrits, per Mn . Salvador Gal ms.
Palma de Mallorca, 1928, XX p tgs . + 1 facsímil + 214 phgs . + 2 ff.

1) IX (l929), pà4s . 52-54.
(5) Obre, doctrinals . . . (vol . XV) . Libre de demostracions yrli es rara branca de l'Art de trobar vernal, escrit a illallorca

devers l'any .IICCLXX V. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits per Mn, Salvador
Galmcs . Palma de Mallorca, 1930, XVIII + 0S pítgs . + 1 ltm . facsímil.

6 RAMox L1 .uLL, Llibre d'_inric e _1mat, Llibre (1' Ave Maria . Text per Marçal Olivar . Introducció i notes per Mn . Galmcs
Barcelona [Editorial Barcino] 1927, 160 pàgs . (Els Aostres C7eissics [col . l . A .], XIV; .
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xença profunda ciel català de part d'En Marçal Olivar, així corn la forta personalitat de Mos-
sèn Galmcs dintre del lul'lisme contemporani, sún garanties de 1'excel-lencia de l'edició .	
En la mateixa col.lecció ha començat a aparèixer sota la cura del mateix Mn . Galmes una nova
edició del

	

o mt"'s exactament Llibre de .1/erarelles (1) — del qual caldrà que parlem
quan sigui acabada aquesta ediciú que ha de constar de diversos volums.

12. — 'FixTOS EN LLATL Per primera vegada ha estat publicat en 1 1 27 el L . de acquisitiollc
Terme Sclllctae, per cura del P . E . Longpre l ' insigne historiador de la filosofia escolitstica abans
esmentat, en la revista ( 'riterioll (2) . Com se sap, és una de les obres Iul . lianes en què R . L.
exposa idees de croada, i encara que ja coneixíem el L . de cine, objecte d'un estudi espe-
cial de part del Dr . Adam Gottron, la lectura del 1)e acgllisitione Terra(' .Sanctae, uns ha
interessat fortament, tants són els clements personals que s'hi troben i les al-lusions a fets del
seu temps, tal corn succeeix amh els altres seus tractats d'igual caràcter . _Així, per exemple, hi
h :t una al'lusiú a Carles de \alois, pretendent a la corona imperial de Hizanci i senyor un temps

almenys nominalment - de la companvia catalana d ' Orient ; una altra sobre les disputes de
R . L . amb els mahometans mentre era a la prestí de Bugia i a les d'altres frares amb els mateixos
sarraïns o amb els jueus ; una referència a la conversió dels tàrtars que tant el preocupaven . Inte-

ressants són, aixímateix, les seves explicacions sobre les doctrines i característiques dels diversos
pobles gentils i heretges, i sobretot dels islamites . questa obra, igual que ho havia estat el L . de
tinc (1305), va esse r presentada a Cl i ment V . La SUVll data és, segons el nis . parisenc que ha servit
per a l'edició, Alontpeller, març del 13(19 . Els bibliegrafs lul . lians accepten generalment aquesta
data; tanmateix Jordi Rubió en una erudita recensió que féu de l'edició del I' . Longpré als
Estudis L'uiz'ersitaris (atalalls (3), s'inclina a creure que cal reduir aquella data a l'estil de la
Nativitat i, per tant, al 131(1, basant-se en una referència que R . L. hi fa al concili de Viena del
deltinat . No creiem de prou consistència les seves proves i admetem la data del 13119.

EI senyor Carmelo ( )ttaviano ens ha donat — fruit d'aquelles seves recerques lul .lianes a la
Biblioteca _Ambrosiana dc' Milà — edicions de vàries obres en part ja conegudes, per') totes ine-
dites . En el treball Ricerclle llllliane, ja esmentat, publica el L . de Agentia Dei Inc . : (11111

sarrmtcelli non habeallt llotilialu ), datat a "huniç, setembre del 1315 ; mes que llibre es tracta d'un
esquema o resum . De adrentu _llessiae Deus qui sanctus . . . De prologo . 1)110 rifi luirc
sapieutie») . La factura d 'aquest tractat es ben lul .liana, per() no gosaríem atrihuir-lo a R . L . sense

alguna reserva, atès l'estil del fragment (ünic que es conserva de l'obra) de Milà . Un altre
manuscrit d 'aquesta obra que la Histoire littc'raire de la France (NNIX, :3-15) donava per per-
duda, es troba a la Biblioteca departamental de Reims . Ottaviano publica encara el L . de nlodo

appl/Calldl lloralll 10,E"ICa111 11(1 s(1P1111an1 iili'IS ('t nledi'inae ,' (11111 JlIi'istll et 111edicns . . °

	

a

base de dos mss . de la mateixa Ambrosiana.
Altres obres de la biblioteca milanesa han estat publicades per l ' erudit professor italià en

l'article de la Rrz'ista rli cultura a la qual abans hem al . ludit (-l) .

	

questes obres són : 1)e

bullo et ¡Halo

	

Cuini clrris1ia11i rlicaul . . .ndatada a Tuniç, desembre 1 :315, citada en alguns dels
antics catàlegs ; De iiu entioue ¡laiore !luvelltio liulior dicinrlrs . . . de 1 unit, setembre 1315;

De c/uodecinl srll0gis¡lís Dilodeci¡1 sv ll0, l's111os . . . ', de \lontpeller, març 130ti [1 :10w:. , que
també podria intitular-se 1)e duobus actibus Jillclliblls, tal com la van citar Proaza, N . \nto-
nio i altres ; De e.Velllplo ll1lissil)le 1111itulis et z'0lissillte 7'o11111tatis (((Facla hypothesi quod
Illlierzs . . .n ) ; De potestate dlz'illaru1111 ratio¡11111 ¡(2liO11111111 11TJideles neglig11711 , IJe llol)lilliblls

dirinal'111n persolia]'ulll a ,Qllollia¡1 illtldeles de1'1'ident Cllristiallos . . . 1; De probatione quod in

Deo silit tres persone . . . («Ad pl'Oba11du111 quod in Deo>' 1 , terminada — formant una continuació
de les dues obres anteriors — a Montpeller, abril 13O e) ; 1)e esse 1)ei (a L'ullin eteruitas . . . ») ; tulpro-
batiolles ('l'rol'lil)l .-lz'el'l'ois (a Deus 11011 est infinit/ 4'ig"oris») . questa darrera no és prÒpiament
un tractat, sinó una llista de Inlprobatioues errorlull Az'errois in libro precedenti inlplicatae,
bé que no podem saber a quina obra dels tractats Antiverroïstes es deu referir . Igualment

la major part d'aquestes obretes publicades per Ottaviano	 de la qual cosa li hem de sentir
grat — són en estat de resum o d'esquema, o de conclusions (5) . Mereixen un estudi especial.

1

	

RAMos Lr_uI .i., Llibre de .lferaz .elles . Volum 1 . Actua de Mn . Salvador (lalmcs . Barcelona, Editorial Barcino, 1931.

162 pitgs . (Els Nostres (assi( s, col'lecció A, 34).

(2) 111, pags . 265-278: Le liber de adgrrisitr'oue T(rrae pauetae du bieulreurezr .v Ravnroud Lulle.
(3) XII (1927i, pilgs .4 .8-481.
(t) C :vH>IN:I .o OTT . VIANO, Otto opero scouos :'irrte di Raiuzoudo Lullo . Rn.ista di urltura . Roma, 1929.
r6 En el De iuventione ¡rajore es llegeix : I1ic Rav¡rzurdus format questiones ad Cnrroboratio¡e¡l prcdzCtoru¡r, quas ego

scriptor causa hrezvtatis redu.vi ad coucl,esioues . — Ottaviano cita com obra desconeguda el L. de ¡rodo cnnv rlendi Infideles,
en realitat ja esmentada pels bibliùgrafs lul . lians, error subsanat per l'autor mateix en la seva obra lul . liana següent .
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L1 mateix professor italià ha publicat en el volum Xii de la prestigiosa col'lecció francesa Etu-
des de Philosophie ttu~díez(lle, més .(munt comentat en la seva part bibliogràfica, l'Ars cotnpen-
diosa, segons el ms . 1 . 121 Inf . de l'Ambrosiana, del segle XIV . Es tracta de l'obra Breris practica
tabule ge'neralis (1 ), que era inèdita, peri~ de cap manera desconeguda, ni el manuscrit de
l'Ambrosiana no és l'únic ms . existent . :\questa obra és de París, gener 129S (1299 e . n .) i no
cal confondre-la, cous la ( )ttaviano ('?), amb la Lectura de Gènova, 1 febrer 1303 (13()-I e . n .).

Un altre text lul•liä llatí ha estat editat durant aquest període de temps . lis un sermó sobre
sant _Agustí publicat pel l' . Samuel d'Algaida, O . . M . Cap . lla aparegut en la revista l~strttlis
Fram ist-ans (3), transcrit de l 'Ars Jlct ; ttct predicaliottis (\lontpeller, desembre 130-I) encara inè
dita . L'editor fa una hreu introducció on ultra els tres manuscrits citats per Longpré, en el seu
article esmentat del Uictionnaire de Zheologie catholique (4), n'assenyala altres quatre existe nts
a la l-iblioteca Provincial de Mallorca, d'un dels quals, corresponent al segle XV, t~s copiat el
text del Sermó.

13. —TRADUCCIONS D ' OBRES LUL LIANES . En espanyol han estat reproduïdes, en la Biblioteca
de Fflósojòs Espaftoles dirigida per Eduardo Ovejero y \1aur_V, el L . de l'Ascens i riel Descens de
l ' etdenintent (51, que comença la col . lecció, i el Blaiu uerna (6) . yuant al primer, és reproduït
el text de l'edició mallorquina del 153 (i í, precedit d 'una llarga introducció firmada pel senyor
Ovejero . En ella la primera part és dedicada a la filosofia de l'Edat Mitjana ; la segona a la
vida de R . L ., a la seva filosofia i a la història del lul . lisme . La simpatia amb qui' el prologuista
tracta la figura del mallorquí no ha estat prou eficaç per fer-lo posar al corrent de l'estat actual
dels estudis lul'lians . N' hi ha prou amb donar una ullada a la bibliografia que clou la introduc-
ció (5) . I cal tenir en compte la recensió de In . Joan V-invó en la revista C'riterion (9) . --La versió
del Blaugnertut ós la que es va publicar a Mallorca l'any- 17-V) i va reproduir en 1853 lllenéndez
Pelayo . També el prologa Eduardo Ovejero, qui hi presenta R . L . corn un exemple típic del
misticisme i sentit cavalleresc espanyols, i relaciona l'esperit del Blanquerna amb el Quijote.

Altres traduccions han aparegut en aquests anys, i són degudes a l'eminent lui lista anglCs pro-
fessor Peers, que ha seguit treballant en la seva simpàtica tasca de vulgaritzar les obres de R . L.
entre el públic de llengua anglesa . _Assenvaleln la reeixida traducció del L . de les Besties, publi-
cat en 1927 (10) amb un prefaci brevíssim de presentació ; una reimpressió de] seu text anglès de]
L. d'Antic e Antat apareguda en 1925 (11) ; i una tria de pensaments lul'lians per a cada un
dels dies de l'any, tria que no va poder ésser indicada en l'ANLvRI passat, tot i haver aparegut
el 1925 (12') . Aquest petit breviari està constituït de textos extrets d'una antologia, en preparació,
de vàries obres lul' lianes (13).

14. — TEXT APÒCRIF . Ao poden mancar encara, dissortadament, les publicacions que seguei-
xen perpetuant la falsa anomenada de R . L . com autor alquimista, astròleg, kabalista . Així en una
C'olecciótt Teoscífrca, de Madrid, s'ha publicat un volum on el nom de R . L . figura al costat
d 'Arnau de Vilanova i d'altres figures que estem massa acostumats de veure plegats . S 'hi publica,
doncs, La Claz'icula, precedida d'uns infelicíssims Apuntes bibliogrcificos sobre Raynttntdo
Lulio, plens de falsetats (11).

l També Conzpendzzutt amis generalas . El nom d'Art coirrpeudmsa es llegeix en 1'explicit.
Números 66, 73, 93 . del seu cateleg.

3) Lzz serrad inèdit del beat Ramon Llull sobre Sant .-1gzsti . en Eslndis Erauczscans, XLII 1930(, pags . 193 . 196.
(1) Co] . 1098.
(5) Libro del Ascenso 1' Descenso del Entendineicuto, compuesto por . . el beato Raimundo Lull mallorquín . . Madrid, La

Rafa, 1928, LXXTII + L 00 pags.
(6 Blauqucrna, maestro de la pe)fecciún cristiana . . . compuesto por el iluminado Doctor . . . B . Raimundo Lulio . Madrid,

La Rafa, 1929, 2 voll.
(7, Per errada tipogràfica en la portada apareix la data 1755.
(8) Cfr . Recensió de I . R[ubió] en Estudis U,ziz'ersitarzs Catalans, XIV (1929), pag . 197.
9 IV (1928), puigs . 315-349 . Discuteix el pròleg del Sr . Ovejero en quant aquest dóna encara valor a l'art combinatoria

lul'liana per a explicar el sistema cienúiic del Mosof mallorquí.
101 RAMóx LUt,r, The Book oJ tlre Beasts, translated froin the Catalan of . . . by E. (Allison Peers . London, Burns Oates

\Vashbourne Ltd . [le7] VIII + 90 pàgs.
11) Räm n )N Lut.L . Tlac Book of tlze L_ut er and the Belot cd, translated from the Catalan of . . . ~t ith an introductory Essay by

E. Allison Peers . London, Society for promoting . . . Christian Knoww ledge [1928] . VIII + 106 pag . . L'edició anterior, ja registrada
en la nostra Crónica anterior era del 1923.

'12 RAyIóv Lur-t ., Thoughts oJ blessed . ., /,r Ez .erv Dav . Compilcd b}' E . Allison Peers . London, Burns Oates & \\ a-h
bourne Ltd . (1925, VI + 108 pítgs . + 1 Lim.

(13) A propòsit de versions angleses, anotarem ací la recensió feta per/ . R[ubio] en Estudis Z-nivezsilaris Catalans, XII
1927 ) , pite-,. 481-182 de lije Book of tl(' Ordre of CIr)'z,'alr ', llibre ja registrat en la nostra Crònica precedent.

(14) Srele te.vtos de Alquinzza de HerInes, .11bc) to el (,',ande, Rngel zo Bacon, .lrnald e) de I'illamttva, Raizuznnto 1-olio,
Puracelso v Sendzt'agius . Con apuntes biográficos sobre dichos autores, prólogo y glosario del traductor . Versión española de
Mario Martinez de Arroyo . Madrid, Escribano, 1930, p{tgs . 92 . 118 .
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15 . — ESTUDIS SOBRE L ' OBRA LUL . LIANA . 1-11. Probst, Ramon Lilll, philosoplle populaire
catalan etfranciscain (1) . Els treballs lul . lians de M . Probst es llegeixen sempre amb gust i
amb profit . Ací, repetint en bona part observacions fetes en estudis anteriors, comenta les
demostracions populars lul . lianes de la unitat de la ciència, el caràcter pràctic del misticisme
de R . L., etc. «El gran Místic català, esperit universal i complet, campió de la Unitat, predica-
dor d'amor i poeta, home d ' acció inlassable, al qual les Històries de la Filosofia consagren algu-
nes ratlles com per força, quan no el difamen i tot, fou no obstant, no ho oblidéssim pas, abans
del Dant mateix, el gran filòsof popular del segle xllf.

Joan Avinyó, Prev ., La ideologia ( l(stiili(tila Alnia Mater del sistema científic lul'Iià (2).
Les directives del sistema científic lul . lià sún de filiació agustiniana : així la teoria del coneixe-
ment, el procediment del descens de l'enteniment, la valorització de l'argument dit de con-
gruència . — Sobre aquest treball el Dr . Cebrià Montserrat publicà una recensiú a Criterion (3).

Joan Avinyó, Pvre ., també, en un article de la mateixa revista Criterion (-1), s 'ocupa de la
11'lustració divina del _Real Ramon Llllll i orl;gens de sa ideologia cíeutifica . La il.lustració
divina és afirmada en la Vida coetània . (guant als orígens d ' aquella ideologia «els trobarem, no en
la filosofia dels àrabs, sinó en ço que pertany a l ' ascens de l 'enteniment en Aristùtil, i en ço que
pertany al descens en Plató . Demés, els orígens de l'aplicaciú de la dita teoria de l'ascens a la
Filosofia i Teologia es troben en totes les planes de la ciència cristiana ; i els de l'aplicació de
la Teoria del descens, en alguns Doctors de l'Església, singularment en sant \gustí, sant
Anselm, sant bonaventura, en l'escola dels Victorins i d'altres.

També del mateix autor és el treball J1orierna visió del Iul'lisnle segons la ideologia dels
neo-Iul'listes moderns (5), prologat per Pere Jlr . Bordoy-Torrents . Es un bon resum d'allò que
Mn . Salvador Nové havia exposat en les seves obres sobre el Sistema científic lul .lià, sobre
l 'ascens i el descens de l'enteniment en l ' opus de R . L . Aprofita també molt del P . Antoni
Ramon Pasqual . — Vegeu una recensiú detallada d ' aquesta obreta publicada en Estudis Fran-
ciscans (6) i deguda, suposem, al P . ßasili de Rubí, () . M . Cap . També en va aparèixer una
altra en la revista mallorquina La Xostra Terra (7) firmada per N . F . P ., i a ella es refereix
segurament ~ . l>ertran i Güell en una nota de Criterion 1SS . Així mateix Dom H . nascourt se'n
ocupa, tot fent remarcar algunes lleugeres inexactituds, en el Bulletin de Théologie ascieiiue et
sledícsz'ale (9).

Les conferencies donades pel senyor Font Puig a la Cátedra Ramón Llull, a què, al prin-
cipi, ens hem referit, van ésser publicades, refoses, als Anales de la 1:.:siz'ersidad de Jlurcia (10 1
amb aquests títol 1 subtítols : Ramon Lull. Polari_ación l' Cnificación (Obsel'v'aciolies pi -
elimina-res sobre el jacto,' psíquico . — I. En el orden del conoclliliento .	 II. En el orden metafísico.
— ITL En el orden est(stico . — 11

.
. En el orden del (finor . — Obserzaciones finales:.

Josep Hertran i Güell ha estudiat les influencies de R . L . sobre Descartes en tres articles
publicats a Criterion (11), reunits després i completats amb notes en volum a part sobre el títol
Inh1itl'ncies Lulianes ell el sistema de Descartes (12) . No estem en grau de poder judicar a fons
aquest treball, el qual, tanmateix, dóna tot d ' una la impressió d'haver estat redactat amb
certa precipitació, després d'estudi un xic superficial del pensament lul .lià i amb un lleuger
regust d 'insuficiència . — Recordem una recensió d 'aquest treball, tal com va aparèixer a Crite-
rion, en Collectanea Franciscana (13) pel Caputxí P . Amadeu Teetaert.

Josep Ensenyat, en un article intitulat Jleditació d'esU'tica lul.liana (l-1 , fa algunes conside-
racions sobre l'esperit de la filosofia de R . L.

Crileria/1, I11 (1927 pùgs . 182-210.
Eslrr/lis Franciscans, XIII (1930), p(tgs 357-378.
Criterio ;/, V 1 (1930), p(tg . 312.
I V )925 , p(tgs . 418-428.
IO .1N flVINró ANDREU, p/eA- ., .Jloricvna ufis,ó ..
XL 111 (1931), p(tgs . 221-223.
11 (1929), págs . 313-314.
V 1929), p(tgs . 478. 47 9 .
1930, 1, núm . 418.
Alio f, Curso 1931)-31 . Min, 1 .

Barcelona, Casa 1' . de Caritat, 1929, 120 p(tgs.

(11) Iutl/n)ncia del Sis/ema cond,inafori de l.'- ;mon Litt/1 sobre la Eilncotia eartesiaua : Criterion . V 1929p ;tl;s . 449-160;
VI (1930), p(tgs . 60-75 ; Orígens del sis/dn/a Carlesiri : VI (19.30), p(tgs 175 189.

(12) jOSF.I' BERTRAN I GÜELL, Origens de lIriealiSnle /IlUSelfie' modern . Lllil ;l['ll("ieS Lnlianes t91 Cl Sisien/a de Pesete) /es . Pre-
faci del Canonge A. Thierry . . . Barcelona, Galve [1530], 120 p(tgs . En coneixem també una edició en castell(t publicada contem-
por(iiament a aquesta.

(13) 13ihliograpllia 1%ranciscana (1929-19301, núm 193.
(14) La tA ' )slra Terra, de Mallorca, III 11930), p(tgs . 3-7 .
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De R . L . ha tractat de manera ben poc exacte, mancat de tota preparació bibliogràfica sobre
la matèria, Vittorio Longo en uns articles sota el títol ( 'ii origillale filosofo nl('(i+ioez'ale. Rai_
nlofulo Lull (1) . Ni val la pena que els comentem.

— En 1928 s'ha fet una nova cdiciú del treball ja antic de )uliít Ribera iTarragó sobre els
Ortgenes de la jilosofl'(1 de R(lilllull(lo Lltlio, que aparegué per primera vegada en 1 'Hoiuelraje a
Menéndez Pelavo (2), i en el qual féu de R . L . un Bufí cristià i mostrà les seves analogies
amb \lohidí.

P . Sainz Rodríguez ha parlat breument de Raiffluudo Lrtlio 1' sers relaciones con la místic((

senillica i Lt trascendencia del lul'lisme en la revista madrilenya lurestig(rción _v »ro,:;'reso (3).
No heni pogut veure un article d'Etil Ripent, Ramon Lull, he,'ros dit n>,v' .sticislne nl(.'(li-

terrtrfl(sen publicat a Sud _fl1g(l:_ine (-1).

En la passada ressenya ens havia passat per alt un article — d'altra banda insignificant — de
1" . Alathett, Ramon Lull y San' Fr(/li(-Is('o _Vaz'!t'r (J), on el famós sonet ~U nie 1111(ez'e mi 1)los
p(lr(1 querert' és confrontat amb el vers del L . d'Amic c Irrlot, que comença : Encontrít l ' amic
sou amat e veé-lo molt noble e poderós . . .)>.

17. — Encara que no tractem de registrar tot alió que es publica sobre R . L . en l ' interior
d'obres no dedicades especialment a estudiar la seva vida o producció, cal que de tant en tant fem
alguna excepciú sobre tot si es tracta de capítols o pà g ines d ' una certa importlncia . Es per això que
hen-, de recordar la part dedicada al nostre autor en dues grans obres alemanyes d ' història de la
filosofia cola són la del Dr . Pranti sobre histùria de la litgica a l'Occident (h) i el magnífic reper-
tori del Dr . Gener sobre la filosofia patrística i escolàstica (7), de les quals s'han publicat durant
aquest lapse de temps noves edicions . En la primera es passa revista a tots els tractats lul'lians
interessants en matèria de lògica amb una bona exposiciú de l ' Ars mag na i altres Artes . Llàs-

tima que l'illustre autor no estigués més al corrent de la bibliografia lul•liana . No s'hi esmenta,
per exemple, l'ediciú de la Lilgica (l'_Il, rrt . .,ell, publicada per J . Rubiú en l' .Axu .A1 :I . La segona
estil molt niés documentada --- bé que sigui de caràcter niés general sobre la vida i obres del
gran mallorquí . -- Així mateix convé no deixar oblidat el nom de T . Carreras i Artau autor d'un
volum en qui va aplegar la matèria, en part llegida en una Conferència sobre la història del
pensament filosùfic a Catalunya, treball seguit d'altres assaigs de filosofia (8) . L'autor coneix
des de fa dies 1 'ubra de R . L ., a la qual dedica ací pàgines ben interessants exposades amb

claretat . Fa veure el fons místic d'aquella filosofia, el seu caräcter accessori racionalista ; estudia
el criticisme del filùsof mallorquí, la significació del seu idealisme, el desenvolupament ulterior
del pensament lul-Iià en diverses direccions.

18. -- En l'article : Samuel ab Algaida O . M . Cap ., (Ilristologier Lulliana seu (le motivo incar-
flaliollis doctrina B . Raynrrindi Lull (9 ) sún aplegats diversos textos de R . L. referents a l'En-
carnació.

Sabem que el P . ndreu de Palma de Mallorca, O. AI . Cap ., tractà de La Concepció de Maria
Inrnl(rcr[lada segons el Beat Ramon Lull en un article d ' una revista local que no hem vist (1 )

19. —Citarem ací l'article de M . ( ;rabmann, Iber lateinische .Iz'erroisnlus des 13' . - /ahrllund-
erts und seine Stellung zur christlicllen 11 eltanschauung (11) per la interessant referència
a R . L . corn destacat contradictor de l ' Ayerroisme.

(1

	

frs I/alica, Rivista Mensile di coltura . . . Tocino, XIV 19' 6 , , pàgs . 137-111, 188-203.
2 1/u,;uuajea dienende_ V Pemyo . . . Estadios (lt ei m1n-Mn española rin un prcilogo de D . Jrruu Va/era . Madrid 1899, i1, pa-

gines 191 216 Ara publicat en : T[;r_i . x RIBERA v TARRAGó . Diserlacianes oprrscrr/os . . . Con una introducción de Miguel :A .ín
Palacios, 1 Madrid 19_'8 pùgs . 151-179.

(3) I ,1927 , pags 20 21 Es tracta d'un capitol de l'obra Iuh'odrrccinn a la historio de la literalura ucistiea en España,
Madrid, Editorial Voluntad [19271 . Vegeu pags . 18 ;-189 Demés hi ha afegida bibliografia lul'liana, pags . 205-1.U9 .— En l'estudi de

M iguel Asin Palacios, El Mistr'co nrru-(i(uru ahenaralci dlonografías y Doerrruentns . Su /cologia sistema e/e Cosmos, publicat
al Bcletín de la Real _lcadeuria de la Historia (XCII, 1928, pags . b51-751 ) sorprcn l'anatogia d'una alegoria teológica de] L . de
cr'z'rtate ihrudi de R . L . amb un altre del místic murci7t islamita vegeu pag . 666(.

1 ;. Numéro spéciale sur les Baléares, 16 avril 1931, pags . 14-15.

(5) Calalana, V111 (1925,, pags . 329-330.

6 CARI. PRANTL, Gesclriel,te der Logik in Aheudlande . IH (Leipzig, Gustav Fock, 1927 ; : svtn . Abschnitt . 12aimundus

Lullus !pàgs . 115-1 ï . ;.
(7) BERNHARD GEYER, 1)ie patrisliselre meni scholastische Philosophie . Elfte, neubearbeitete . . Auflage . Berlin, E . S . Mitt-

ler &. Sohn, 1928 Friedrich lieberwe,gs Grundriss der (;esclri(/,le r(er Philosophie Zu eher Teil) . Vegeu sobre R . L . principal-
ment pags 447-419, 457 --lo2, 753-7 :59,

5) Tom

	

CARRERA, 1 .ARTAC, Introdrrccni a la lrish)ria riel pensunrenl /Ilosie/ic a Crrlaluutu i cinc' assuigs sobre l'actitud
/llos)/ica . Barcelona, Llibreria Catalónia . 1931 . Sobre R . L . vegeu, sobretot, les pags . 39-61.

(9) Colleetana Franciscana, I (1931 pags . 145 . 18'.

(10) En la revista de Valls Estel .lfariù, desembre, 1929.

(11) Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften . Phil .-hist . Abteilung, 1931, Heft . 2 .
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20. — Andreu de Palma de Mallorca, Ü . M . Cap., Les idees jurídiques lul .lianes (1) . L'autor
s'ha dedicat especialment a aquesta matèria que domina . ja en la ressenya lulliana de l ' ANUARI
anterior, citàvem altres treballs seus similars . Ací dóna uns fragments d'una obra que esta pre-
parant, relatius al Dret Canònic, segons la síntesi de 1' .lrbre _lposlolic(zl, i el sistema jurídico-
social del Blanqueruu, que fra .Andreu va resumint .—Del mateix autor : La Doctrina jurídica i
el sistema de Dret internacional de .Mestre Raiiiolz Lull (2) . I Horn hi troba aplegades notícies
sobre totes les obres lullianes de caràcter jurídic, capítols i passatges d ' altres obres de R . L . i
les idees lul lianes d'aquell caràcter, ben sistematitzades per l'autor . \1ariano Puigdol]ers
y Oliver, Doctrinas pacifistas de Rai)LZUZI(lo Lzllio en su relaciózl cou la coznUlzid(l l interna-
cional (3). Conferència que l'autor, professor de la Universitat de València, hi havia donat
en 1926 . Hi són indicades aquelles doctrines pacifistes segons el Blanquerzzu . L'autor dóna
abans unes notes superficials, i no exemptes d'errors greus, sobre R . L ., la seva personalitat,
època i influències . — R . d'Alós-Jloner, Idees 1W - Hanes de comunitat uniz'ersal (4) : Conside-
racions a base de textos trets del Blanquerna.

21. — Tenen un valor ben escàs les pàgines que són dedicades a R . L . en l'Apèndix que hi ha
al capdavall de l'opuscle on es contenen unes conferències del Dr . Joaquim Vellvé Cusidó, sobre
els orígens i evolució de la Química (5) . Ultra una biografia insignificant s'hi dóna un extret de
la coneguda obra de j . R . Luanco sobre R . L. considerat com alquimista (6) . — Ben poc exacte
és així mateix i, el que és pitjor, conté errades de consideració la biografia dedicada a R . L.
home de ciència, un discurs del Dr . J . Goyanes, publicat per 1'«Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias» (7).

22 .	 La figura de R . L ., en qualitat preferentment de missioner, ha estat presentada amb
molta simpatia i alhora molt ben enfocada pel jesuita P . Charles en Les Dossiers de l'Action
Jlissionnaire (8) de Lovaina.

Altre treball sobre l'aspecte missioner de R . L . ens l'ha donat Berthold ltaner amb Glan-
bezzs_zcallb urzd Glaubensfreheit in der Jlissionstheorie des Rav'nznndus Lullus (9) . L ' illustre
autor estudia amb molta simpatia les teories missionals de R . L. més o menys alterades al llarg
de la seva vida . La síntesi del treball del Dr . Altaner — que ell subtitula contribució a la histò-
ria de la idea de tolerància — segons la recensió resum que se 'n va publicar en Estudis Frau-
ci .,cazzs (10) pot reduir-se a això : «Llull examinà quin era el millor mètode d'apostolat de l'Esglé-
sia, i reconegué més que ningú la deficiència de la teoria i de la pràctica d'aquell temps.
Reprova fortament la guerra religiosa com a mitja de propaganda catòlica i l'emprament de la
força, en general, com mitja imperfecte moralment i ineficaç pedagògicament . Volia el Doctor
ll ruminat l'adopció del sistema seguit al començament de l'Església i la predicació lliure per
homes sants ben disposats al martiri . La consideració envers les persones i les idees del temps
el feren cedir un xic últimament i el feren ésser inconseqüent . mb tot i això, Ramon Llull és el
precursor d'una nova teoria missional que estima la llibertat moral i confia en la força de la grà-
cia divina i de la veritat cristiana . Malgrat els defectes i inconseqüències anotats, tenim de sobres
motiu i deure de glorificar la clara virtut del gran Missioner català».

El P. Valentín Villalba, C . M . F ., es va ocupar de R . L ., també preferentment en el seu
aspecte missional, en un article intitulat El Beato Ranzón Llull (1235-131.3) a la Revista de la

E_xposición Misional Española de Barcelona (11) .—Ramon Roquer, Pbre . : Ralnón Llull inisió-

logo y misionero, una de les vàries conferències de tema lul•lia que tingueren lloc en ocasió de
la setmana missional organitzada llavors de l'Exposició Internacional de Barcelona ; va ésser
publicada en Bibliotheca Hispana Jlissionuin (12) .- Es probable que el mateix caire de la perso-

(1) Estudis Franiscans, XLIII (1931,,pitgs . 177-189.

(2) Art . de la Dliscel Ir'inia Fataen% Estudis de Dret publi'c . Barcelona, 1931, p Igs . 407-132.

(3) anales (le la Lniversidad de falencia, v1 (1925-26 [1927]), pillas . 208-222 .

1) óliscel'ldnia Pattot, pag .35-47.
5) JoAOuÍN l " ELI_VI Cusluú, -lplmte sabre los orígenesy ' 'olucton de la (jiliulica . Barcelona, 1917, pilgs . 77-8S i cl . 27.

IoSE RAMÓN DE LUANCO, 1.'atnan Lull (Raimund() Lullt,' considerado cuino algniurlsta . Barcelona 1870.
(7, AsoCL1CI0N ESPASOLv 1'vRA FL CONGRESO DE I . : AS CIESCIAS . MIM( (t IO Congreso (eleb) ado ell la clildad (le Rarti'lona

del 20 al 27 de JLayo de 192e) . Tomo L 1ladrid 1929 : Discurso inaugural por e! Doctor J . Govanes . S'hi dediquen a W . L. les
p .lines 21-21.

(8) P . Ct1F RLES], S . .1 ., Ramornl Lulle . Dossiers de l' .lction _Lissto niaire '» année, n ." 11 Août 1928 . Partie historique,
número 6 . -1 pä s . Sabem que es va reproduir en la Seinaiue religieuse de Par ls, desembre 1925.

(Q Ilistoriselies_Jahrbuch, XLVIII (1928), pilas . 586-610.
(10) XLI (1929), p)gs . 381-382.
(1I) Barcelona 1929, pàgs .65 8-662.
(12) Barcelona, 1930, 11, 265-278 .
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nalitat de R . L . sigui el que hagi tingut en compte Choquet en l'obra Un apôtre du 11IIE' siècle (1)
que no hem pogut veure . — Tampoc no ens ha estat possible de consultar fins avui un llibre de
U. 13arry sobre el B1. B. Lull. _llissionarv, ilvslic, .1larlvr (2), que, per referencia que en
tenim, s'ocupa de la doctrina mística i missional de R . L . (3).

23 .	 Joan Avinvó, Pvre ., L'heterodòxia lul /ulla encara? (-1) . Defensa fervorosa de l 'orto-
d()xia de R . L. Explicació del que cal entendre per raons uecess(rries en les seves obres.

Es llegeix amb gust un article sobre L'actualiti' de Ra_vnlond Lillle del Prof . E. 1\llison
Peers (5).

Citarem encara l 'article, sense cap valor cientítie, inexacte — el registrem ací solament a títol
de curiositat que Josep Gyra dedica al nostre R . L . en un volum seu, aparegut al Caire ,
l'any 1929, i escrit en llengua aràbiga sobre la historia de l 'ensenyament d'aquesta mateixa

llengua a Europa . (L ,) ,l :

	

. i\ ë.~~J\ e .,,.1,>

	

,V )

Fos Sermons lul . lians ínedils de _floss . ('osta i Llobera han estat exhumats per \In . Antoni
Pons (b) . Foren predicats a Sant Francesc de la Ciutat de \lallorca en 1892 i 1893 i com totes les
obres de l'insigne home de lletres i bon lul . lista mallorquí es llegeixen amb interes.

Sota el títol de Colllelilaris lul liaiis moderns . R(lvion Lull a Palma, J . Pons] i \I[arques;
dóna la traducció d'un fragment d'una obra de 11 . Ellis on es parla de R . L. (7).

No sabem en quin lloc col . locar, perquè no ens ha estat possible de veure'l, un article de
Mn . S . Galmi's sobre L ' (Euz're de Ramon Lull, publicat a Sud _ [a o acille (8`.

24 . — HISTORTk DEC, LUL . LISME . L 'erudit canonge valenciä J . Sanchis Sivera en un seu inte-
ressant article intitulat Bibliología z'alencialla modIez'al (9) publica una bona col •lecciú d'inventa-
ris del segle xv . N'extraiem les següents dades per a la historia de la fortuna de R . L . En 7 de
juliol de 1-192 els cartoixans de \'alldemosa a Mallorca rebien gran ciùpia de llibres de llursg-er-
mans d'hàbit de Portaceli . Entre aquests llibres figuraven els següents tractats lul'lians : Pe pro-
b(Itlolle (ll'tiCUl01'1(ill jid('1, Qiiestiolles super libros selde1111arll)Il et .11's Colitll('lldl, art bl'('ï'i.
et _Art l'eWorica, he asCellsu et desc('lisll Ilitellectus . Afartí Doverona, rector de Foyos, tenia
entre els seus llibres, segons inventari de : ;)) gener 141(), aquestes obres de R . L . : suma den
Lull (lpell(lt arbre de ,SCi('/Cia, al'1 general 11111111(1, G1'alllaliva e logica de 1111'11, 1 potser encara
algun altre.

Extraiem de la gran obra d'Àrturo Farinelli J iajes por Espaia y Portugal (10), que tantes
fonts d 'informació cont(' . no aprofitades encara entre nosaltres, les següents notícies sobre un
italià devot de l'art de R . L . aquest era Virgilio ßornati, el qual en 1453 venia cap a les nostres
parts duent una missió secreta de la Cort romana i dirigit a Mallorca pro artegellerali mag istri
Raf'nluudi Lulli habenda . Devés 1-158 era a \lallorca on es va deturar vint dies per escoltar-hi
Giovanni Luppeto» , qui explicava els principis de l ' Art General de R . L . _Aquestes noticies sún

reportades per Farinelli, d'uns articles publicats a Itàlia sobre el tal Virgilio I,ornato o Ilornati,
gran viatjador, del qual parla G . Pico della Mirandola en una de les seves cartes . quant a _Joan
Llobet, barceloní, se sap que en 1-1--19 obtenia d'Alfons el Magnílnim un privilegi d ' ensenyar les

L Rabat, Imp . Coloniale, 1929, 64 pägs.
London, C T . S ., 1931.

3) La figura de R . L . coin missioner, hem dit al principi, és cada dia més objecte d'estudis per part de catòlics i de pro-
testants, de tal manera que hi ha tota una literatura referent al gran mallorqui com apùstol des mahometans . — .-oci tenim
l'avinentesa de recordar una conferencia del P . Leturia S . j ., donada a Barcelona el _8 de setembre del 19 1_9 en ocasió del Con-
grés Nacional de Missions . Hi féu esment especial de R . L com iniciador de la Missiologia i creador d'aquesta ciencia, que hom
té permodernfssima . Vegeu aquesta conferencia en Ra~(ín v I-è . ;Madrid, LXXXiX'1 9 29) : A-eeesidad /u juineiilar el esindio Iris-
/'rico (le las 111isioncs erl España pägs . 97-121 ; sobre R . L les pttgs . 111 116 — No oblidéssim tampoc com en l'Enciclica ruin
Orierrlulirin de setembre 19_8, el Pontífex Plus XI feia el següent elogi de R . L . : .,home d'extraordin3ria erudició i pietat, amb
la vehemència pròpia del seu caräcter, demanù i ohtingué dels nostres predecessors Celestí V i Bonifaci VIII moltes coses,
algunes d'elles ben atrevidos per aquells temps, referent, a la manera de tractar els afers i els estudis orientals, la direcció
dels quals volia que fos encomanada a un Cardenal . Demanava també que es treballés assíd .iament en les missions encamina-
des a la conversió del, tàrtars, sarra'ins i altres infidels, i al retorn dels cismitics a la unitat de )'Església . Pere més solemne
i digne d'especial esment es el decret que inspirat, segons diuen, pel mateix Ramon Llull, va promulgar el nostre predecessor
Clement V en el Concili de Viena, en el qual veiem coin una performan, a del nostre institut Oriental . . .- trad. de El Bon
Pa ;lor.

TI Criteriuu,

	

(1931), pägs . 166-174.
(5) La Revue de Catalogue . Marsella, 1 (1929,, paus . 8-11 . Trad. d'l :mile Carbon.
(6) Bollrti de la Societat Arqueológita Liliana, XXII (1°26-27 n , pitgs .359-161 ; XXII 1928-29, pas, 1-,3, .325,36-10, 49-51.
(7) Cap. 7 de Haveloch Ellis, Tlre Sord of Spain . London 19'1 : Bolle/1 de la Sm-, A n/ .

	

XXIi (1928- .9), p,tgs . 305-310,
340 344 .

(8) Núm. citat, págs . 16 . 17.
(9) Anales del Centro de Cultura I áleitiaxa . III 19 :30), pp 3 2 -F6, s1-132.

(10, ARTURO FAI? N I.u, Trajes por Espaîra y Portugal . S liplen(ento al Zolr(n(ei de las Di2'ngariu1es Biblio ,grd/icas [1921],
Madrid, 1930 , Junta para ampliación de Estudio .; e investigaciones científicas . Centro de Estudios Históricos pags . 34-35 .
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doctrines lul . lianes i que començà l 'edificació de la capella on havia d 'ésser dipositat el cos de
R . L . Era ja difunt en 24 maig del 1460.

K n la nostra anterior ressenya del moviment lu]'liít, en nota, ens reservàvem per avui de parlar
d ' una de les millors contribucions publicades en aquests darrers anys, per a la historia del
lul . lisme més enllà de les fronteres de la pàtria . Es tracta d'un article publicat ja en 1924 --
arribava a les nostres mans molt més tard pel professor italià Santino Caramella sobre un
poeta genovès, Bartolomeo Gentile Fallamonica ( . . .1469 1511 . . .) (1) . El Fallamonica és autor
d'un poema sense títol, conegut pera, amb el nom de ('allti, obra escrita a principis del segle sv-I:
«vasta enciclopèdia, en tercines, de tot el sistema de la realitat pel qual l ' autor ha transcorregut,
darrera la guia sapient de Ramon Llull el seu Virgili . ll 'aqucsta visió del poeta genovès, en la
qual es barreja la influència del Dant amb la de R . L ., el Prof . Caramella dóna un resum prou deta-
llat perquè hom pugui fer-se cabal d'aquesta obra mös curiosa que veritablement interessant 12 .

i . del fet que coneguts suficientment el nostre Llull . I és perquè, segons ens diu Caramella, se
sap que l 'autor estigué llarg temps a la Península, on escrigui una corona de sonets italians
sobre Ecce honzo que l 'atenció dels contemporanis va recollir ben aviat en un famós Cancionero
del 1520 . Efectivament, hi són aquests sonets atribuïts a un tal I3erthomeu Gentil, que es pot
identificar amb el poeta genovès . .A aquestes notícies ens cal afeeir, per la nostra banda, que
aquest personatge deu ésser aquell Bartholomeus Gentil, mercader, ex Januensiltln eiz itate
e.corto in l?dlentina (mim degezlti iuclita c-iz'itate que sufragava les despeses de dues edicions lul-
lianes valencianes de 1506 i 1510 en les quals li són dedicades sengles epístoles encomiàstiques.

acaba d'explicar el seu lul.lisme ; i per altra banda comprenem bé com el suposat I3erthomeu
Gentil que va ésser considerat per algú com català o valencià que escrivia en llengua
italiana cosa tanmateix que no fora meravellosa per a aquells temps —, era un italià habita-
dor de València.

Llegim en un treball de Fidel de Moragas sobre l'antic Estudi de Valls (3), que l'any 1512
trobant-se aquell Estudi sense mestre es van presentar dos individus, un d ' ells religiós, i s 'oferi-
ren a la Universitat per a llegir gramàtica i filosofia de la ciencia de mossen Llull . El Consell
encomanà als Jurats la resolució de l'afer, que no sabem com va acabar.

25. — E . Fajarnés Tur en la Revista de Jlenorca ha transcrit un bon nombre de documents
pera la hist6ria del culte a R . L. a la illa de Mallorca, tots copiats de l'Arxiu Municipal de la Ciutat,
en bona part coneguts (-1) i ltdhuc publicats . Veus ací els seus articles per ordre cronol' gic de publi-
cació : La Inerta escrita, jllnto a la cuez'a del Beato R. Litlio, en el Monte de Randa (1786' (5).

Providències preses per l'Ajuntament de la Ciutat de Mallorca (docs . de l'arx . mun ., anys 1792,
1796) per a la conservació d 'aquella planta tinguda com miraculosa . Sobre una pintura de
R. Llull que hcrbicr en el Honasterio de Poblet (1777' (6) . Altre document de l'arxiu municipal
de la Ciutat de Mallorca, aix6 ts uns poders del Consell a favor del P . Guillem Riera, abat del

Monestir de La Real perquè faci una informació relativa a aquella pintura . _Aquests poders són
iguals a altres que es feren cap als mateixos dies a favor de Tomàs Voltes, de Monthlanch, que ja
coneixíem segons document de l'arxiu nacional de \ladrid, publicat per Joan Pons i Marquès (7) .—
Supresióu del culto del B . R. Lulio en cl comento de -llítlimos de lluco, de Mallorca, 1776 (8).
— y seis cclrtcrs de los jrtrcldos de Mallorca sobre la z'ida r luflagros del Beato R . Lull
(sig-lo _vvir) (9) . Relatives a les gestions que es feien per aquells dies a Roma per a obtenir la
canonització de R . L . Són dels anys 1606 a 1626 quan eren síndics i procuradors de la causa a
la Ciutat Eterna fra Antoni 1-3usquets i fra Antoni Riera . — Sobre la inrpresión de las obras de

R . Lulio, en Mag ullcicr, del compilador de las nzismas doctor Sal:inger, 1726, 1728-1736 (10).

(1 S . Cnr,vNIELLA, Rarloloureo Gentile Fallamonica Coulributo ÜNa .tonia del lttllism0 uei primor'di del ciuytteceulo
Forma part de la Iiscel'länia Daute e la Liguria :Milano, Treves 192 .1) : Parte secunda, Liguri iutitatori e sludlosi di Daute,
pagines 127-17b.

(2) Sola edició completa, avui molt rara, és la següent : Canli di Bartolonteo Gentile Fallamonica poeta genowese del

secolo xv . Génova, 1877.
(3) FIDEL . DE AlOR :u:as, L'estudi de (alls en Estudis (itie'ersitaris Catalans, X I( (1927 ) . pàgs . 467-472.
rI Vegeu T AvlNvi1, Catc]leclt de doeumenls lulians en Boletín (h' la Retrl .-lcadeuriet de Buenas Letras de Barcelona . VI

(1911-12) : en pàgs . 415--120 dóna la lli-ta dels acords de l'Ajuntament de Palma de Mallorca durant el segle xviii relatius a R . L.

)5i Revista de ,Menorca . X X IV l929), pàgs . 98-10.1.
Ibid pàgs . 151-153

7) Bollen de la Societat -4ryru•olOgica Luliaua, XI X ;1923), pägs .263-264 .—Vegeu la nostra anterior Ressenya del movi-

ment lul•li t dels anys 1921-1926.
(8) Revista de Menorca, XXI V (1929), pàgs . 308-311.
(9) Ibid ., pàgs . 364-377.

(10) Ibid ., pàgs . 168-171 .
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La Causa Pia Lul'liana i l'Ajuntament de la Ciutat de Mallorca fan constar el seu agraiment envers
l'elector Carles Felip i envers Salzinger per l'edició maguntina de la qual enviaren uns volums
(havien d'ésser els tres primers), per la tramesa d'un retrat de l'elector a la Universitat literà-
ria de Mallorca i, en general, per la protecció donada al lul . lisme . Hom acorda enviar relíquies
del Beat (tres documents de 172b, 1728 i 173b) . Així mateix l'Ajuntament acorda (1728) trametre
dos-cents pesos per a manteniment dels cinc religiosos franciscans que havien anat a Magúncia a

estudiar-hi la ciència lul . liana sota el mestratge de Salzinger . Almenys els documents de 1728
ja eren coneguts (1) . Desacato a Raynlundo Lidio en la iglesia de 1 alldeaszosa (177.0 (2) . Es
un episodi ja conegut de les lluites a Mallorca entre els devots de R . L . i els contraris a donar-li
culte . El Dr. Mateu Gelabert, en la Rez'ista Luliana (3) havia publicat en part quatre documents
que es refereixen a les reclamacions fetes per l'Ajuntament de la capital de Mallorca . — Tra-
bajos en España, contra la ciealcia v doctrina de R . Lull, siglo _rrin (-I) . Diversos episodis que
palesen la persecució de què fou víctima la memòria i el culte de R . L . a Mallorca sota el govern
del bisbe Juan Díaz de la Guerra . Són documents de 1774, 1777, 1786 . Un altre de 1795 fa
referència a uns greuges inferits a la memòria del mateix Beat al Seminari Conciliar de Sigüenza
diòcesi a la qual aquell bisbe havia estat traslladat . També aquests documents havien estat cone-
guts per Mateu Gelabert, qui havia posat bé de relleu i amplament aquest aspecte antilul'lià del
govern del prelat susdit (5).

A . Monzó Nogués ha donat a conèixer un epistolari inèdit de l 'acérrim antilul lista marquès
de la Romana adreçat a Gregori Mayans i Ciscar (6), on hi ha algunes referènci°s a la coll-

tienda llllistca durant els anys 17bi i 1762 . Es llàstima que únicament se 'n donguin alguns
extrets.

El P . Gaiffier, en la seva esmentada edició del text Llatí de la I ïta coetània publica, en apèndix,
dues cartes interessants que cal afegir a l'epistolari donat a conèixer pel Dr . .\dam Gottron entorn
de l'edició de les obres de R . L . a Magúncia (7) . Aquestes dues cartes foren creuades entre el
Bollandista P . Conrad Janning i l'elector Joan Guillem en 1710, per tant abans dels primers
treballs que coneixíem fins ara relatius a la preparaciú de la gran edició projectada per Salzin-
ger . En aquell any 1710, doncs, el bibliotecari Joan I3üchels havia estat a Anvers tramès per
l'elector per tal de començar els treballs preparatoris de l'edició de les obres de R . L., del qual
Joan Guillem es diu deixeble.

Notes interessants per al lul . lisme, ja conegut, de Gaspar Melchor de Jovellanos es troben
en el seu Diario, escrit quan era pres el castell de Bellver, publicat parcialment per _1 . Llabrés
Bernal en el Bolletí de la Societat _arqueològica Luliana (8) . Hi són freqiients les referències
a lectures d'obres de R . L.

De fra Ramon Strauch, bisbe de Vic (1816-1823), que fou devot lul . lista, ha tractat en un
treball de la revista Criterion (9) el P . Samuel d'Algaida, el qual dóna nota d'alguns mss . inèdits
sobre filosofia i teologia lul.lianes a la Biblioteca del Museu Episcopal de Vic.

26. — VARIA . Le Docteur Illullainé és el títol d'una novel . la que el Dr. Lucien-Graux (111)
ha dedicat a R . L., després d'haver estat a Mallorca, on volgué documentar-se íunpliament.
Tanmateix el R. L . que ens hi pinta és ben diferent del que coneixem per la història i per
les seves obres . Ens vàrem ocupar d'aquest llibre en una recensió a La Paraula ( ristiana,
i així no ens cal ara insistir sobre les falsificacions de diversa mena que es troben en les seves
pàgines (11).

(1) Vegeu, entre altres : A . GOTTRON, L'edició .Magu,tina de Ram ín Lull, pàgs . 76-77.
(2) Revista de Menorca, XXV (1930), pitgs . t5-74.
(3) II (1903-1901), pàgs . 291 i ss.
'4) Revista de Menorca, XXV (1930`, pitgs . 273-282.
5) Revista Luliana, III )1903-1905), pites . 45--17, 49-51, 194-199, 237-244 —Vegeu també .Avinyó, Història del l_ulismc . Barce-

lona 1925, pàgs . 605 i ss.
(6) Cartas de Don Pedro Caro y Maza de Liana, Haraues de la Rennana . a Don Gregorio Mayans 1 ,-iscar por Andris

Monzó Nogués, seminarista, en els Anales del Centro de Cultura lálenciana, I (1928), pkgs . 123-142.
(7) A . GoTTION, op . Cit.
(8) XXII (1928 29 , pites . 373-382, XXIII (1930-31), pàgs . 21-29, 75-79, 124-128, 143-152, 173-176, 187-191 : Dietario de Don Melchor

de Jovellanos en el cast,llo de Bellver . Ací es transcriu L'epistolari del període que va de 6 juliol a 2-1 gener 1807. La part anterior
des del 20 febrer havia estat publicada per Gabriel Llabrés en la Revista de Huesca.

(9) P . Samuel d'Algaida, O . M . Cap . : Fra Ramon Strauch, fra Menor i bisbe de I'ic . Criterio,, X (1930), pàgs. 305-311.

10) Dr . LUCIF.N -GRA(\ . Le Doctenr 1llumi,r . Roman . Paris, Arthteine Fayard et Cie ., MCMXXVII . 2 f[ + 420 pàgs.

11) Vegeu La Paraula Crisliana, VI (1927 , pàgs . 179-180 .



CRÒNICA LITER ÀRIA 541

Í N D E X

BIBLIO"I•l':ÇWIES

I CO1,•I .ECCIONS

LIA NIES

Barcelona, ARXIU DE LA Co-

RON_A D' ARAGO, I0.
Barcelona, BIBLIOTECA DE CA-

TALUNYA, 2.
Cambridge, Bn,r.loTEcA DEL

CORPUS CHRISTI COLLEGE, 3.
Ciutat del Vaticà, BIBLIOTECA

VATICANA, 2.
ros-os, BIBLIOTECA DE MARTf

I )oVERONA, 24.
Londres, BluTisli \IUSEUM, 3, 9.

Londres, LLIBRERIA E . P . GoLD-
SCIiMIDT, 6.

Madrid, BIBLIOTECA NACIO-
NAL, 2.

\IARtuÈs DE SANTILLANA, Bi-
blioteca del, 2.

Milà, BIBLIOTECA AMBROSIA-
NA, 5, 11, 12.

\lunic, BIBLIOTECA I)E L ' LS-
TAT, Il.

\lunic, LLIBRERIA JACQUES Ro-

SENTHAL, 6.
Oxford, BIBLIOTECA I)EL COR-

PUS CHRISTI COLLEGE, 3.
Oxford BIBLIOTECA DEL SAINT

JO,HN ' S COLLEGE, 3.
Oxford, BonLEIAN L113RARY, 3.

Palma de Mallorca, ARXIU Mu-
NICIPAL, 25.

Palma de Mallorca, BIBLIOTECA
PROVINCIAL, 11, 12.

Paris, BIBLIOTECA DE L' A I:sE-
NAL, 3.

Paris, BIBLIOTECA 1)EL DR . LC-
CIEN-GRAUX, 7.

París, BIBLIOTECA DE SANTA
GENOVEVA, 3.

Paris, BIBLIOTECA \IALARINA,3.
París, BIBLIOTECA NACIONAL, 2.

8, 9, 10.
París, LLIBRERIA E . NoURRY, 6.
Portaceli, BIBLIOTECA DE LA

CARTOIXA . 24.
ReimS, BIBLIOTECA DEPARTA-

MEN"l'AL, 12.
Valldemosa, BIBLIOTECA DE, 24.

Vic, BIBLIOTECA DEL MUSEL-
EI'ISCOPAL . 25.

TEXTOS LUL . LIANS

I)e advent u .11essiæ, 12.

L . de agencia Dei, 12.
L . Alkindi (apòcrif), 5 .

un ermitaño .—V . L . de conso-
lació d 'ermini.

Gialogus Ravmundi C/n•istiani et
Homeri Serraceni .—V . L . l)ts-

putationis Ra_-mundi . ..
Disputatio heremite et R n'inundi

super aliquibusdubiissenlentia-

rum magistri Petri Lumbar-
di, 3

1 . . disputacionis Ral-nunidi Lulli

christiani et /lomei-i sarra-
ceni, 3.

Disputatio quinque hominuni sa-
pientuni, 6.

Doctrina Pueril, 2.
De duobus actihus , /inalibus, 12.

De duodecini sl'llo ,E'isinis, 12.
Electorium Magnum de Topas

le \Iiesier, 9
Elucidatio secretorum . . I . F_xpe-

rientia Lulli, 8.
De esse Dei, 12.
F_xcerpta ex Raymundi Lid/ii

tertia distinctione lihri qui de
quinta essencia nuncupatur, 3.

De exemplo unissin1e unitatis et
)'nlissime voluntalis, 12.

Fèlix . —V . L. de meravelles.
L . de , /ine, 12.

Gramatica e logica de Luyll, 2-1

L . del gentil, 10.

Hores de Santa .Maria, 2.
lama :l rtis, de Pere de Gui, 5.

Improbationes erroruni Aver-
rois, 12.

De inventione maiore, 12.

L . de laudihus B . V. Marie, h.

Lectura anis que Brevis practica
tabule generalis inticulata est,

12.
Lectura super figuras amis de-

monstratil'e, 3
Nova logica, 6.

Logica en riras, Logica d'Algat-
;ell, 5, 17.

L . de medicinis secre .'is (apóc.),3.
Libre de

Meravelles,
Fèlix, 11.

L . de militia . — V . L. d 'orde de

cavalleria.

L . de mil proverbis, 11.

L . de modo applicandi novant
logicani ad scienliam elnis el

medecinæ, 12.

L . de modo converlendi in/ide/es

12 nota.
De nonlinibus divinarunl perso-

narum, 12.

L. de novis fallaciis, 3.

L. d'oració, 2.

L . d' . l mic e Amat, 3, 11, 16 ; en
llatí, 5; en anglès, 13.

L. de acquisitione Terra' San-
da:, 12.

1postrr) f 'e, Apostrophe, /)c pru-

batione articl'lorum , /ideí, 2, 24.
Arbre de ciencia, 11, 24 ; Arbre

apostolical, 20.
Arbre de filoso/ia d 'amor, 2.
Ars brevis, 4 nota, 24.
Ars brevis respondena'i ad quam-

libet questionent . — V . Ars In-
ventiva ;'erilatis.

Ars brevis de inventiune medio-
rum //tris cil'ilis, 3.

Ars compendiosa . -- V . Brevis
practica tabula' generalis.

Ars con/itcndi, 24.

Ars divina, Ars Dei, 3.
Ars generalas, 6.
t1-s inventiva verita/is, 2.

.lrs magna, 1, 17.
A rs magna predicationis, i2.
Ars transmutatoria apòcrif , 3.

I)e ascenso et descenso intellect us,
2-1 ; en espanyol, 13.

Art general ultima, 24.

Art retorice, 2-I . —V . Rhetorica
nova.

Deaudit/1 kabbalistico(apùcrif),8.
L . d ' :lve \faria, 11.
L . de les Bèsties, en anglès, 13.
Blanquerna, 5, 11, 21) ; es espa-

nyol, 13.
De bono et malo, 12.

Brevis declaratiu amis genera-
lis, 6.

Brevis practica tabula' generales,
:l rs compendiosa . Compendium
artis generalis, 6, 12 nota . 20.

Cent nones de Delr, 2, 5.

L de centunl signis Dei, 3.
La Clavicula (apòcrif), 14.

Collectanea concernentia vitae/ et
scripta Raymundi Lulli, 2.

La Congii te de Mallorca (apò-
crif), 5.

De consider•atione quintae essen-
tiae (apòcrif), 3.

L . de consilio, 3.

L . de consolació d'ermiuil, Dicí

logo entre Ral mundo Lulio y-
un er'ni¿taño, 2.

L contemplationis, 5.

L. de demostracions, L . miran-

darum demonstrationum, 11.

/)esconort en espanyol : Descon-

suelo, 5.

Diálogo entre Raymundo Lulio s-



5-12 ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXXVI1-XXXI

L . d'orde de cavalleria, 5 ; The

Book of the ordre of Chiialrv-,

13 nota.
Lo Peccai de n 'Adam, 5.

L. de perversione entis remo-

venda, 3.

1)c potestate di;iaarum ratio-
num, 12.

I)e probatione arliculoruni
—V . .1 postrofe.

I)c probatione quo./ in 1)co sins

tres persone, 12.
Proverbis .-- V. L . de mil pro-

verbis.
Proverbis d ' ensenyament, 11.
Proverbis de Ramon, 11.

Proverbis de regiment, 11.
Questhnes super libros sententia-

rum, 2-I.

L . quintaeessentiaesire de metallo-

runi transmutatzone (apòc .), 3.
Rhetorica nora, 1.

De secretis na(urae et quintae es-
sentiae (ap6crif), 3.

SermO lul'/th sobre saut ,l gusti,
en llatí, 12.

Tabula artis generalis, 6
L . Teli f (ap6crif', 5.
Testamentum (ap6crif), 3, -I ; Tes-

tamentum antiquum, 8 ; Versió
francesa (?), 7.

Thoughts o1 blesse,/ Ramon 1_ull

for Eren- Da_v•, recopilats per
E . A . Peers, 13.

Vida coetania de R . L . per l 'an6-
nim, textos llatí, català i an-
gles, 9 .

LONGI'RF, Ephrem, 5, 9, 12.
LUANCO, J . R ., 21..

MARTÍNEZ DE AI :ROYO, Mario

1-I nota.
\IAsst Toii i:N"rs J ., 2.

\I :ATIIEU, Francesc, 16.
\IAV:vNS I CISCAR, Gregori, 25

\I1':NI.ND1 /. PE1 . .11 . 0, .\I , 13.

MIRET I SANS, _1, 10.

\IOLINIER, Auguste, 9.

\ION"rCAD .A, Guillem de, 10.

\ION rSERx :\T, Cebrià . 15.

\IONZÓ No( ;UÉS, _A ., 25.

\Io1:A( ;As, Fidel de, 24

\TOREE l' :\"r10, A . . ,3

OBRADJx, Mateu, 5.

()L1\- :\R, \lartial, 11.

OMoNT, H . 3.

OTTAVI :\NO, Carmelo, 5, 12.

Ovt .: . I .;RO 1 \I .vURV, Eduardo,

1')
PASQI;AL, Antoni Ran-Ion, 15.

PE DE :M(NTE 1 F . LGUERA Hona-

Ventura, 10
PLERS, k . :\llison, 1, 9, 13, 23.

l'ELZER, A , 3 nota.

PIC :\NV, Blanca, 10.
Plus NI, 22 nota.

Poss, Antoni, 23.
PONS I AI .vRQIES, 1 ., 23, 25.

PR :\NTL, Carl, 17.

PREVosr, AI ., S.

Puo .\z :\, A . de, 12.

PRoBsr, J .-H ., 15

1'U! l)OLLERS 1 OLIVER, Ala
rían, 1, 20.

RIBERA I 'T`ARNA( ;(), Julia,

RIERA, fra Antoni, 25.

RIERA, I' . Guillem, 25.

RII'ERT, Emil, 1( .
ROGENT, olies, 5, 8.

ROQUER, Ramon, 22.

RUBIÓ 1 H :vLA( ;UER, Jordi, 1, 9,

10, 12, 13 nota, 17.

RUBIÓ I Liceu, A ., 1.

SAINZ RoDRí( ;uEz, P ., 16.

SALZINGI?x, Iu, 2, 9, 11, 25.

SA 11uEL D ' AL( ;AIDA,O . A1 . Cap.

12, 18, 25.
SANCIIIS SI\ ERA, _J , 24.

SERR .\ 11 ENTER, _l•, 1.

SIN( ;1•:R, 1) . \Vale\, 1.

SOLI)E1'IL .A, Ferran, 9.

SoLLIER S. 1 ., J . 13 , 2.

STR. :\ucH . Ramon, 25.

TEE'r :AERT, :Amadeu, 15.

" 1 - HIERRV, A, 15 nota.

' ho\1 :As LE. A1IESIER, 9.

V -ELLv . Cus1D6, _Joaquim, 21.

V ' II .1.ALB :\, Valentín, 22.

Vo ►_•rES, Tomàs, 25

Bt-CHELS, Joan, 23.

BUSQUETS, fra Antoni, 25.

CARAMEI-L :A, Santino, 24 .
CARBON, Emile, 23.
CARLES FEl .lt', Elector palatí,

25

CARRERAS 1 ARTAU, ] ' om .ls,
1, 17

C .1S"rEI .I .vEI .1 ., ( ;uillerma, 10.
C :1S - 111 .1 .0, O . \I Jaime, 9.
C11ARLEs S . 1 ., 1' 22.
CIH0(g- E r, 22.

Clzo"r, G , 9.
COSTA 11 .1_oHERa, \I ., 23.
CUSTURER S . 1 , Jaunie, 2
DESc:\RTEs, 15.

Dí.\z DE L:\ SUER ► :_\, _Juan 25.
DOMÍNGUEZ HI)RDON .A . J, 2.
DOVERONA, Martí, 24.

DURAN, Estanislau, 5,
[LUIS . 1 1 ., 23
ExsENY .\T, Josep, 15.

EN"1'vv- ISTI .E \V.

	

9.
FAMANNES ['UR, F , 25.

FALLA MONIC :\, Bartolomeo Gen-
tile, '_'-1.

FARINELLI, Arturo, 24
FONT 1 Pt-IG, Pere, 1, 15.

G:\II: r1E! S. I ., B. de, 9, 23.

G .AI .A1Fs, Salvador, 1, 10 11, 23.
GAYAN( ;Os Pascual de, 3.
GELABER r . Mateu, 25.

(iEVEI : . Bernhard, 17.
GOVAU, Georges, 1.

GoRDILI .o S . 1 ., \1 , 1.
GoTTRoN, Adam, 2, s nota, 12,

25.

GO\-ANES J , 21,
GRABMANN, \1 , 19

GRAUX, Lucien, 7, 26.
GU :\RD1 .A, Juan, 2.

GUI, Pere de, 5.

GVRA, Josep, 23.
JAMES, 3.

IANNING, Conrad, 25.
JOAN GUILLEM, Elector palatí,

2, 25.
JOVELLANOS, Gaspar \lelchor

de, 25.

IIACI:FAU, Barthélemy, 9.

KOHLER, Ch ., 3.

LANGLOIS, Ch .-V ., 10.

LA ROMANA, Marqués de, 25.

LETURIA S . 1 ., P ., 22 nota.

LLABRFS, Gabriel, 10, 25 nota.

LLABRFS BERNAL, ., 25.
LLOBET . Joan, 2-1.

LI,ULL, Ramon, pare de l 'es-

criptor, 10.

1 .LULL- V . :\MAT.

LoNGO, Vittorio, 15

NOMS O T E INTERESSEN
LA BIBLIOGRAFIA 1 LA

HISTÒRIA Ll - L•LIAN1 S

.ALbs-MoNER,R .d', 1, hnota,20.
ALTANER, Herthold, 22.

MAT d alias LLULL), Pece, lU.
ANDREU DE PALMA DE MA-

LLORCA, O . M . Cap ., 18, 20.
ANTONIO, Nicolàs, 12.

AsíN PALACIOS, Miguel, 16
nota.

AvlNvó, Joan, 13, 15, 23, 25
nota.

H A R R V, D ., 22.
BASCOUR, H ., 5, 15.
BASILI DE RUBÍ, O . M . Cap , 15.
BATISTA I ROCA . I . \I ., 3.
BERTRAN I Gi- ELL, JOSep, 15.
BOHU( ;AS, Pere, 3.
HORDOV-TORRENTS, P . \I ., 15.
BORN:ATI, Virgilio, 2-l.

BOVÉ, Salvador, 15 .


	anuari1927_31_0596.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0597.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0598.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0599.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0600.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0601.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0602.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0603.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0604.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0605.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0606.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0607.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0608.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0609.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0610.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0611.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0612.pdf
	page 1

	anuari1927_31_0613.pdf
	page 1


