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M. DA IRIARTE, S. I.: El doctor Huarte de San Juan y su Examen de Ingenios.

Contribuci6n a la historia de la psicologia diferencial . [ 3.8- edici6n corregida.]

[Madrid,] CSIC, [1948.] ^(4)' + 428 pags.

L'any 1938, el jesuita P. Mauricio de Iriarte publics,, dins les cSpanische

Forschungen der Gorresgesellschaf', un estudi sabre el doctor Huarte, que crida

fortament l'atencib. L'any segdent n'aparegu6 a Santander una versib caste-

llama, notablement millorada , de la qual Zia estat feta ara una reedici6, amb

lleugeres correccions, sota els auspicis del CSIC.
Val a dir que la figura d'Huarte ho mereix. El fam6s metge humanista

espanyol del segle xvi reeixi a plantejar , anvb una anticipaci6 de tres segles,

els problemes de la moderna psicologia individual o diferencial . Sense fer cas

de la ci6ncia llibresca del sea temps, defugint alhora el criteri d'autoritat i el

verbalisme sillogistic, apella simplement a l'observacib de la natura per a es-

tablir les difercncies espontanies entre els homes per ra6 de les aptituds o en-

ginys (•ingeniosa ) que posseeixen , i aixi mateix la diversitat d'exigPncies in-

herents a 1'exercici de less di'verses professions i disciplines cientifiques. Huarte

cerca 1'explicaci6 de les diferencies observades en una doctrina antropolbgica

que subratlla fortament la unitat del compost h:uma, la correlaci6 entre la cons-

tituci6 somatica i les qualitats psiquiques i la consegiient diversitat dels tipus

humans . Sobre aquestes bases planeja una racionalitzaci6 dels estudis i de les

professions, que Comporta amples ressonancies socials, i pedagdgiques.

La reforma proposada pel Dr. Huarte caigu^6 flavors en el buit ; peril ]a

fama de la seva obra s'estengu& per Europa. La persona, en canvi, rests, gai-

reb6 desconeguda. El P. Iriarte ha hagut de furgar en els arxius basco-navarre-

sos i castellans per a escatir doeumentalment la data i floc de naixensa d'Huarte,

els seus estudis a Alcala i la vida retirada que arenk desprbs a la seva vila

nadiua de Sant Joan de Peu de Port. Tamb6 ha seguit pacientment la for-

tuna del Examen de Ingenios a trav6s les seves nombroses reedicions i traduc-

cions a diferents idiomes. Aquestes noticies biografignes i bibliografiques in-

trodueixen a la part central del llibre del P. Iriarte, que cont6 una ex.posicib

bastant extensa de les doctrines antropolbgiques i m6diques d'Huarte, un

examen de llurs antecedents ideologies a l'Antiguitat i sobretot a l'Espanya

coetania , i, finalment , un estudi de la seva influencia en altres autors nacio-

nals i estrangers. Ens trobem, dons, davant tuna monografia molt completa,

que arvantatja els estudis anteriors sobre Huarte i que caldra des d'ara con-

sultar per a qualsevol investigaci6 sobre la medicina humanista a 1'Espanya

del Renaixement.
J. 'C. i A.

HELMUT HATzvELD : El Quijote como obra de arte del lengisaje. Traducci6n de

M. C. DE I. Madrid, Patronato del IV Centenario del Nacimiento de Cer-

vantes, 1949. 436 Pas,

1s llastima que aquesta segona edicib del llibre ja classic del Prof. Hatzfeld

sobre el Quixot hagi estat duta a terme en aquestes condicionss. Llastima que
la traducci6 hagi estat feta imperfectament, a causa - sembla justificat d'ima-
ginar - de les presses del Centenari (vegeu, per exemple, entre altres, el segon
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HATZFELD: .EL QUIJOTE, - CABALLERO: aCERVANTES EN COLOMBIA),

paragraf de la pag. 126, on el mot fren6tico es usat inadequadament, In repe-
tici6 del titol Don Quijote en les ratlles 2a-22 de ]a pag. 373 ; de vegades el
sentit es fa obscur o indesxifrable, com a la pag. 178, nota, a la pag. 374,
•En segundo...s, o a la pag. 382, .Pero no es...').' Q antis 1lastima, encara, que
1'autor no hagi pogut revisar la seva obra aibans d'haver estat donada a la im-
premta segons hauria estat el seu desig, expressat en 1'advertianent editorial
que encapsala el llibre : son molts els ant's que han passat des de la primera
edici6, en alemany (Leipzig 1927), i la critica cervantica durant aquest perfode
ha progressat prow perque ens calgui esperar que les idees del Prof. Hatzfeld
hauran evolucionat, com hem vist esdevenir-se en altres erudits.2 De passada,
no podem sin6 expressar la nostra sorpresa davant el fet que la traducci6 i im-
pressio d'un llibre hagin estat fetes sense haver-ne hagut esment el seu autor,
per molt que la primera edicio n'hagi estat destrulda i per molta pressa que
corri la celebraci6 d'un centenari.

Quant a l'obra en si, es prou coneguda perque valgui la pena de fer-ne un
comentari extens. Les seves limitacions les imposa el metode utilitzat, i la seva
part d'exit es deguda al rigor cientfflc de 1'illustre investigador. Aixf, si, per
exemple, els capitols referents a la tematica ens donen una idea inexacta per
excessivament analitica de la genial obra de Cervantes, bona part del que fa
referencia a ]'aspecte formal i t6enic del Quixot encara avui, despres del quart
de segle transcorregut, t6 valor d'actualitat, i cal reconeixer que per a qual-
sevol cervantista la consulta del llibre que comentem es fa indispensable. El valor
del treball fa, doncs, que, malgrat les reserves que hem posat a la present tra-
ducci6, hagim d'aplaudir la decisi6 del Patronato del IV Centenario del naci-
miento de Cervantes de reeditar El Quijote como obra de arte del lenguaje, po-
sant-lo novament a la disposici6 dels erudits.

Jordi CARBONELL i de BALLFST$R

E. CABALLERO CALDBR6N : Cervantes en Colombia. Madrid, Patronato del IV Cen-
tenario de Cervantes, 1948. 450 gags.

La ponencia que el Sr. Eduardo Caballero Calderon , delegat de l'Academia
Colonibiana de ]a Llengua, presents, amb el titol de Contribuci6n de la critica
colombiana al estudio de Cervantes, a ]'Assemblea Cervantina reunida en com-
memoracio del IV Centenari de la naixensa de Cervantes ,' ha estat publicada
encapsalant una antologia de textos - integres o fragmentaris - del estudiosos
cervantins esmentats en ella. L'obra del Sr . Caballero dona una visio esque-
mAtica del que s'ha fet a Colombia en aquell camp de treball . L'antologia
compren den. treballs critics i quatre de literaris.

,. No manquen tampoc errades d'impremta : limpidado per limpiado (pag. 1632),
tengudo per tenguda (pag. 177, n.), dejarte per dejarme (pag. 23329).

2. Remargnem, per exemple, la diferPncia entre El pensamiento de Cervantes,
d'Americo Castro (Madrid 1925) i els sens articles a la RFH, II (1940), III (1941) i
IV (1942) i I'Homenaje a Cervantes publicat per fnsula (Madrid 1949).

i. El segon perlode de sessions d'aquesta Assemblea, en el qual fou llegida la
comunicacib del Sr. Caballero, tingue lloc per terres andaluses i castellanes del 14 al
23 d'abril de 1948.
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