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de compondre a 1'Edat Mitjana, l'esperit que ha animat la literatura en alguns

,estaments literaris o socials, i les idees que renovaven les nostres lletres en els

inicis de 1'Humanisme classic. Aixi mateix, els punts de vista des d'on el

Sr. Rubio ha enfocat el seu treball no sempre han pogut dur-lo a la consideracio

dels aspectes mes interessants de les obres que ha trobat al seu camf. Aixd

es veu sobretot al capitol in, a les pagines dedicades a 1'aportaci6 de Testament

-dels cavaliers a la literatura.' Pero li ban permes de situar-se en una posicib

immillorable per a examinar la postura dels autors, abans i durant 1'execuci6

de llurs obres, i els fins que pretenien d'assolir. Arribar a desxifrar el que

aquelles son hauria estat ja entrar en el terreny de la crftica literaria pura i

hauria sortit dels propbsits del llibre.

De 1'Edat Mitjana at Renaixement es, corn hem dit, un fibre dificil d'esser

extractat. >Es, tambe, una obra escrita en bella i clara prosa, en la qual

1'historiador, 1'expositor i l'escriptor s'agermanen perfectament. Seguint el

costum d'aquests darrers anys a Catalunya, el llibre ha estat impres en paper

de fil i duu illustracib molt escaient.

Pere BOHIGAS

BENITO MENDIA, O. F. M. : Bibliografia luliana contemporbnea (aios 1935-

1950). Brozzi-Quaracchi (Firenze), Collegium S. Bonaventurae, 19,91. 24 paps.

(aArchivum Franciscanum Historicum•, XLIV, 436-456.)

De tots temps, l'Orde ,dels Framenors ha contribuit amb notables aporta-

•cions al .progres dels estudis lullians. Ara, en tombar la meitat del segle,

1'aArchivum Franciscanum Historicumip, 1'6rgan mes prestigios de la investigaci6

historica franciscana, ^prengue la iniciativa d'elaborar un inventari bibliografic

de les publicacions lul-lianes o sobre Ramon Mull aparegudes en els itltims

lustres. L'encarrec fou conferit, per indicaci6 del P. Platzeck, al francisca

espanyol P. Benito Mendfa, el qual l'any 1946 s'havia donat a coneixer corn a

excellent lullista, en el seu article sobre 1'ortod6xia de les doctrines del Doctor

Illuminat, a la revista aVerdad y Vida.. El P. Mendia, diligent a complir la

comanda, sollicita tot seguit informaci6 dels lullistes de Mallorca i es desplasa

a Barcelona amb el mateix objecte. Fruit del seu esfor9 es la Bibliografia que

Trecensionem acf.
L'autor recull en dos-cents vint-i-dose numeros les publications de caracter

lullia aparegudes en el transcurs de setze ant's, des del 1935, centenari de la

inaixensa del Beat, en que Alos-Moner redacta per a la revista franciscana aWis-

senschaft and Weisheita Particle Lullistiche Literatur der Gegenwart, fins

.al 1950. Val a dir que la collita resulta esplendida, sobretot si horn to en compte

que endemig s'han produit la guerra civil espanyola i la guerra mundial i que

l'inventari no es ex-haustiu, perque l'autor no ha reeixit a superar les dificultats

pel coneixement dels estudis apareguts en paisos americans. El P. Mendfa no

2. En aquestes pagines es fa esment de la traducci6 catalana del Decamerone.

El Sr. Rubi6 pregunta dubitativament, referint-se al traductor : aRra de debd un

monjo ? El fet d'esser datada aquesta traducci6 a la vila de Sant Cugat del Valles,

i no al monestir , fa molt improbable , al nostre entendre , que aquell traductor fos un

monjo.
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s'ha limitat a donar una simple llista cronologica o alfabetica, sing que lira
ordenat els materials recollits i els ha classificat segons el segiient esquema
1. Vida, empreses i personalitat de Ranson Llull ; II. Obres de Ramon Mull
catalegs, edicions i traduccions, fops de Inanuscrits, altres estudis sobre les,
obres ; III. El pensament lullia : estudis generals, teologia, ascetica i mistica,
missionologia, apologetica, filosofia, dret i idees politico-socials, pedagogia,
ciencies, poesia i literatura, estudis sumaris ; IV. Mull en la historia : estudis.
generals, ortodoxia i culte, lullisme, antilullisme i pseudo-lullisme ; I3ibliografics
lullianes.

L'estudi del P. Mendia constitueix un utilissim instrument de treball, que
hauran de consultar sovint els estudiosos de Ramon Mull. Llastima, Homes,
que la precipitaci6 a redactar-lo hagi perjudicat quelcom l'escrupolositat i elrigor am]) que hau d'Csser presentades aquesta mena de bibliografies. CitarC,
per a mostra, el fet que alguns treballs lullians del men germa Tomas han estatposats indegudament a nom meu. Tambe, a proposit d'altres autors, ha incor-
regut en petites inexactituds de data o floc de publicaci6. Aixi i tot, cal agrair
vivament al P. Mendia el sell magnific esforc.

J. C. i A.

E. ALLISON PErRS : Fool of Love. London, S. C . M . Press Limited, 1946..
12S pags.

E1 Prof. Peers, que en Ia tercera decada d'aquest seggle tant va fer per a
dollar a coneixer la figura i l'obra de Ranson Mull als paisos de parla anglesa
- sobretot amb la publicaci6 de Ramon Llull, a Biography (1929) i d'un grup
de versions a Tangles entre les quals sobresurt I'excellent traducci6 conmpleta
del Blanquerna (1926) -, continua escrivint sobre Mull fins al final de la seva
Vida, be que sense dedicar-se de ple al lullisme durant els darrers ant's. Allison
Peers sempre ha alorgat a Llull l'atenci6 que li correspon entre els grans
escriptors europeus nledievals, i aixf li ha rescrvat un lloc en la seva antulogia
de n:istics eulopeus Behind that iVall (1947).

Fool of Love Cs un Ilibre classic d'aqucsta segona Cpoca lulliana d'Allison
Peers, en la qual predominen les obres de divulgaci6. El llibre esta dividit en
set parts ; l'autor passa revista a la conversi6 i els anys d'estudi, als sojorns a
Randa i a Miramar, a Blanquerna - al qual dedica tin capitol sencer -, als
tres viatges a I'Africa i la vlort, i finalmcnt fa una analisi de ]a fortuna de.
Mull fins als nostres dies. Di realitat, el Ilibre que conlentenl no Cs una
obra d'investigaci6, sin6 un resum de la villa, dinamica i sug^-estiva, del gran
Tnallorqui, amb comentaris critics intercalate de les of-res principals. L'autor
havia ja usat aquest procediment en Ranion Llull, a Biography, un colnpendi
de la qual Cs en gran part Fool of Love.

Aquesta obra, cons tantes altres del Prof. Peers (i, sobretot, Catalonia In-
felix), esta impregnada de simpatia per Catalunya. E. Allison Peers mori
a Liverpool el mes de desenlbre de 1932, pero el record del nostre gran antic
perdurara - tant a traves de les obres menors de l'estil de la que comentent
coin a traves de les cabdals - entre els estudiosos de la cultura catalana.

Jordi CA RBONF,I,T,
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