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i Puerto Rico, posen de manifest, amb'llur brevetat, la manca d'informacio dels
autors pel que fa referencia a aquestes regions.

Es de doldre que la impressi6 del llibre no hagi estat in-6s vigilada. Son ben
nombroses les errades tipografiques que salten als ulls, principalment en les
cites bibliografiques en llengiies estrangeres.

A un altre ordre d'inadvertencies pertanyen els esments de trobadors amb
el nom desfigurat : Arnaut de Maroill (pag. 18 n.), en hoc de Maroill o Marolh ;
Giaufre Rudel (pa-. r9 n.), anab grafia italianitzant per Jaufre ; Amaneu des
Escas (pag. i9 n.), quan avui tothom esta d'acord a escriure Amanieu do
Sescas ; un trovador Ermenguan (,pag. 22), quc seria Matfre Ermengau ; adhuc
el catala Ramon Vidal de Besali (pag. •14 n.), el Hoe d'origen del qual esta
escrit sota la forma provencal tanmateix equivocada Bezadun (correctament
hauria estat Bezaudun).'

No hi ha cap capitol en La Maya dedicat a Catalunya ; corn que els seus

autors, de totes maneres, en parlar de la creu i de 1'arbre de maig, en els capi-

tols iii i vi, respectivament, hi fan referencia, recordem que aquests temes soar
tractats, amb indicacions bibliografiques, en el llibre de Joan Amades Les diades
populars catalanes, II (Barcelona 1935), 25-31.

R. ARAMON i SERRA

MAURICIO D$ IRIARTE, S.I.: Genio y figura del iluminado maestro B. Ra1R071

Lull. Madrid, aArbor., 1945. 68 pigs.+v lams.

El present estudi, la base del qual son unes llicons donades a l'Escola Lul-
lfstica Mallorquina durant el curs 1944-45, es un assaig de caracterologia del
Doctor Illuminat, fundat en gran part sobre els trets psicologics que amb pro-
fusi6 ofereix la seva obra i sobre la vida coetania. is un treball de psic6leg,
construct amb el ^metode de les eiencies experimentals, diferent, per tant, del
que fins ara havkn fct els biografs de Mull. •Lo que pretendemos trazar,, ens
diu l'autor, •es una semblanza caracterologica, no biografica. Por tanto, no
seguimos el curso de su vida [de Llull] o de sus actividades de palabra o pluma.
Tan solo recogernos aquellos elementos, hechos o dichos, etc., que sean, conlo
lo dice la palabra, caracterfsticos de la indole, o sea, los que tengan sentido
caracterologicoi.

L'autor ordena els materials segons diversos punts de vista. Comensa per
les faccions i retrat de Llull ; segueix amb l'examen de 1'ambient en que s'educa,
la conversi6, actitud davant del mon i els homes, tons temperamentals, tendencies
i aspiracions, afectivitat ciclotimica i crisis malencdniques, dots mentals, formes
de religiositat, valors i exemplaritat de la seva vida.

L'obra del P. Iriarte ha estat feta amb gran seriositat, i algunes de les con-
clusions a que arriba son molt interessants de confrontar amb el que ens ban
dit els biagrafs de Mull. N'esmentarem algunes per via d'exemple. Fundafat-se
en un passatge del Libre de Contemplaci6 (1o8, 13'), ens diu el P. Iriarte (pag. 20)
que el canvi intern que motiva la conversio de Ramon no degue Esser tan sobtat

i. Aixi mateix el conegut tractadista del segle x151 Andre he Chapelain es citat
en la pag. 19 com Andrea Cappella (i, en nota, Capellano) ; si hom no el volia
designar amb el seu nom frances o amb la forma llatina, s'hauria pogut posar en
castella.
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corn fa suposar la vida coetania. Ens diu tamb6 el P. Iriarte (pag. 29) que
Mull estava poc dotat per a l'organitzaci6, i que no sabia acabar ni les seves
obres ni els seus plans. cLo que le sali6 bien fue por una espontaneidad genial.
Fu6 un proyectista y un propagandista y un prom.otor, no an realizador. De
haber tenido aquellas otras dotes no hubiera fracasado en sus intentos, ni hubiera
sido tachado y rechazado como fantdstico o fantastiquisimo. Mas, con todo
ello, el haberse sobrepuesto a sus decepciones y reveses, aun contando sus enfer-
mizas depresiones, ensalza su energfa indomable y su operosidad a toda prueba,.
Aquest judici s'ha de completar amb un altre del propi P. Iriarte (pag. 49), segons
el qual Mull cmas que fantastico fu6 ilusionado, porque era ingenuamente
idealista y optimista..

L'estudi d'aquest caire de ]a figura de Ramon 6s m6s aprofundit en el capitol
que tracta de la seva efectivitat ciclotfmica (pag. 40 ss.), considerada pel
P. Iriarte coin un dels trets fonamentals de la psicologia de Mull, facil d'infla-
mar-se per qualsevulla causa i amb alternances d'exaltaci6 i abaltiment. A
aquest proposit ens sembla interessant de recollir l'observaci6 del P. Iriarte,
que si aquests trets de caracter foren desfavorables per a I'home d'acci6, no ho
foren gens, ans al contrari, per a 1' scriptor (pag. 47).

En el capitol vii son assenyalats els trets psicologics m6s rellevants de
1'escriptor - les seves facultats mentals. L'autor posa de relleu el gran des-
enrotllament que en el nostre gran pensador tingueren la vivacitat sensorial,
la meul6ria, la imaginaci6 i la intelligencia, intelligencia que, segons el P. Iriarte,
en la seva tendencia intima era mes pragmatica que contemplativa, amb tot i la
inclinaci6 de Mull per a la contemplaci6 de cosec i persones, m6s que no pas
d'idees.

El caracter inductiu d'aquest estudi fa dificil d'extractar-lo amb poques
paraules. El seu autor va assenyalant fets i els qualifica d'acord amb la doc-
trina de la Psicologia experimental. Com hem dit al principi, sera sempre
interessant de comparar aquests resultats amb e1s que a voltes, amb m6s intuicio
que metode, formula la critica literaria. Per a pronunciar-se definitivament
sobre els judicis del P. Iriarte caldria comptar per endavant amb una biografia
de Mull, en la qual el riqufssim material autobiografic i temperamental que ens
ofereix la seva obra hagu6s estat degudament utilitzat i datat amb les majors
garanties, car cal no oblidar que sense la previa cronologia de la produccio
lulliana no es pods mai fer d'una manera definitiva la biografia del Mestre.
De moment aquesta semblansa d'un conreador de la Psicologia no difereix en
essencia de la dels biogrrafs del gran mfstic, pero sf en albns matisos. Des-
integrats els elements de ]a personalitat de Mull, en virtut del metode analitic
emprat, no ressalta tan vivament aquell dinamisme que fa tan trepidant la seva
obra i constitueix un dels grans atractius de la seva fascinant figura. Pero aixo
nom6s es deu a la posici6 des de ]a qual enfoquem l'estudi del personatge. En
l'interessant assaig del P. Iriarte s'han sabut captar nombrosos caires de la
gegantina personalitat de Ramon i s'han sabut extreure amb perspicacia, de
la seva voluminosa producci6, passatges d'indubtable interes psicologic, dels
quals s'^han donat excellents traduccions en les notes. Ens plau de fer remarcar
que I'estudi del P. Iriarte, ultra Esser una estimable aportaci6 cientifica a
1'estudi de la figura de Ramon Mull, es fa admirar, tamb6, per la justesa i
1'elegancia del seu estil.

Pere BOHIGA5
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