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J. MONFRiN : La Biblioth^que de Francesc Eiximenis (allihl iotheque (i'Iin-
nianisme et Renaissance : Travaux et Documents )), XXIX ( 1967 ), 447-484).

L'inventari de llibres que havien pertangut a Francesc Eiximenis que ens
ha fet coneixer J. Monfrin, es troba en tin volum de Collectoriae de 1'Arxiu
Vatica i os copia del que redacta el notari de Valencia Pere de Losas per en-
carrec del sots-collector de la diocesi aPetrus Peregrines)), els dies 25-26 d'ahril
de 1409. Els llibres d'Eiximenis, despres d'haver estat nomenat patriarca de
Jerusalem i administrador perpetu de la diocesi d'Elna el 1408, continuaren al
convent de franciscans de Valencia, on cren dipositats en sis caixes. La copia
de ]'inventari fet per Pere de Locas ocupava vint folic, dels quals noin es ))'Tian
estat c ntservats catorze. Falter en la copia actual tots el" llibres de la caixa
primera i part dels de ]a segona. En el qne recta d'aquest inventari son re;gistrats
cent setanta-un voluins, als quals cal encara afegir els sis que Andrea Bertran
lliura a Benet XIII, segons relacio del ins. Barb. lat. 3180 de la Biblioteca
Vaticana.

L'excellent anotacio de Monfrin ha permes la identificacio de la gran majoria
de Ilibres de ]'inventari. Al final hi ha una llista alfabetica d'autors, d'obres i
d'fncipits d'obres no identificades. El conjunt d'aquestes puja nonies a vint-i-una.

La biblioteca registrada en aquest inventari es tipica d'un ]ionic d'estudi.
Manca a l'inventari aproximadament una quarta part del, llibres que Eiximcnis
va deixar a la seva Cella, en anar-sc 'n a Pcrpinya ; ecru no es probable que el
que hi manta pugui fer rectificar aquest judici. IN abnnden sobretot cls llibres
de Teologia i Religio, particularment els comentaris biblics (dell coders) i els
comentaris al Mestre de les Sentencics (trenta-trey coders segurs). Els actors
mss representats son cls franciscans sant Bonaventura, Guillem Ockhatn, Joan
Duns Scot i Pere Joan Olieu. Altres autors son Adam de Wodhani, Alexandre
d'Ilales, Alvartis Pelagius, Astesanus Astensis, Bertrandus de Terre, Francis-
cus de Marchia, Franciscus de Mayronis, Geraldus Odonis, Gregori (I'Arimino,
sant Gregori el Gran, Guillaume Perauld, Henric de Gant, Hugo de Sancto
Caro, Humbert de Romans, Isaac de Niuiva, Jacques de Vitry, Joan Bclcth,
Joan Dumbleton, Joan de Mirecuria, Johannes de Rupella, Landulphns Carac-
ciolus, Landulphus Saxo, Nicolau (I'Ilanapis, Aicolau de Lyra, Tetras (1c
Aquila, Petrus Aureoli, Ricard do Mediavilla, Robert Cowton, Robert Halifax,
Robert Holcot, Tomas d'Aquino, Tomas d'Hibernia i alguns altres meevs
importants o no identificats. Entre altres obres, hi hem trobat el Tractatus de
Antechristo d'Hugo de -ovocastro, i el comentari In Isoiam de Joachim del
Fiore. En conjunt, un remarcable repertori de teolegs.

Segtteixen en importancia els filosofs. Hi ha comentaris als seguents llibres
d'Aristotil : De anima, per tin comentarista no identificat ; De auimalibus, per
Gerardus de Brolio ; De generatione et corruptions, per Egidi de Roma ; Ethica,
per Guido Vernani Metaphysica, per Joannes Andreas i Joan Duns Scot, i
Physica, per Ricard do Chillington, a mss d'una Tabula de les obres del Filosof,
d'un alibre petit)) on hi ha adicta Senece et aliorum philosophoruni)) i d'obres
diverses de Logica, la major part no identificades. Monfrin suposa obra proba-
ble de Ramon Mull tin manuscrit aqui incipit in rubro Tractatus de ci:titate)),
Murat a ] convent de Valencia el 1413, com havent pertangut a Francesc Eixi-
menis . Cal assenvalar tambc algunes obres juridiques, entre les quals el Dc-
cretum de Gracia, i les Decretals i les Institucioiis de Justinia, i altres obres
com De regimine principum. d'Egidi de Roma, Elementa d'Euclides i una Geo-
metria, el Thesaurus pauperum de Petrus Ilispanus, ]a Chronica xxiv genera-
liuni ordinis minorum, el I3reviloquium i el Coinmuniloquiuni de Joan de Galles
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i una Vita Sancti Francisci. Fora d'Aristotil, en eomentaris, i de Seneca, cu tin

volumet d'Excerpta, l'inventari no esmenta cap altre autor antic. Crida l'aten-

ci6 l'absencia d'obres patrfstiques -Ilevat de Sant Gregori- i estranya menys

la Inanca d'obres en llengua vulgar, fora d'algunes del mateix Eixiuenis que

esmentarem tot seguit. No hem d'oblidar, pero, que l'inventari es troba mancat

de sis folis i que ens d6na a coneixer la biblioteca d'un teoleg de la baixa Edat

mitjana, ben nodrida d'obres escolastiques i poc, per no dir Bens, d'obres anti-

Pies. I,'absencia d'obres gramaticals, en la part conservada de l'inventari, es

completa. El petit fons, ben seleccionat, d'obres filosbfiques, juridiques i morals,

era el complement de la biblioteca d'un teoleg, i les poques obres cientffiques no

sorprenen entre els Ilibres d'un enciclopedic com Eiximenis.

En la seva cella foren trobats alguns volums autografs sobre materies diver-

ses, entre els quals un d'Astrologia, i onze volums d'obres propies. D'aques-

tes n'hi ha diverses de perdudes, coin una Exposicid de la Regla dels frares

rnenors, quatre reculls de Sermones i una Toula de la lletafisica. El Theolo-

gicum pot esser identificat amb una Suntrna Theologie clue Eiximenis esmenta

com obra propia en la Vida de Jesucrist. Un fragment d'aquesta obra ha estat

descobert recentment pel P. I,e6n Amor6s.'

A traves d'un inventari no podem dir que coneguem totes les lectures d'un

escriptor. Primer, perque molts inventaris son incomplets 2 i la gent tenia

Ilibres escampats, i segon, perque horn tenia Ilibres en prestec, com bo demos-

tren els documents 4-6 que acompanyen 1'edici6 de Alonfrin. D'altra banda,

Eiximenis podia haver consultat altres Ilibres en els seus viatges i en els

convents on residf. Ara, no hi ha dubte que el coneixement d'aquest inventari

podra guiar 1'estudi de les fonts de les obres d'Eiximenis, treball ple de dificul-

tats, que ningu no s'ha atrevit a emprendre fins ara. Un petit intent fet per mi,

fa anys, demostrs el que tothom es pensava : la gran quantitat de citacions de

segona ma que hi ha en l'obra d'Eiximenis.' L'inventari suara publicat ens

Bona una base per a establir millor les lectures d'on Eiximenis pogue extreure

Ics idees generals anib les quals estructura el propi sistcrna, i per a rastrejar les

obres que serviren per als seas plagis.

Y's digne de remarcar el caracter cientific, erudit, de la biblioteca d'Eixime-

nis, que escrivi pagines en llengua vulgar plenes de vida i que condiments les

sexes obres religioses en catala amb tants elements populars. Aquest fet ens

situa davant un desdoblament de l'escriptor que to algun punt d'analogia

amb el de sant Vicenc Ferrer : d'una part, 1'escriptor per al public llec, que

posa tanta salsa com pot als escrits teologics que li destina, i, d'altra part,

I'autor escolastic, que se sotmet al rigorisme que la formaciu universitaria i la

ciencia del temps exigien. Aquesta dualitat ens la palesen prou be els fragments

de la Summa theologica del ms. 225 de la Catedral de Valencia, descoberts pel

P. Amor6s, obra d'una gran eixutor expositiva, totalment mancada d'ornaments

returics, sense citacions fantasioses ; amb tots els requisits, en una paraula, que

1. El problema de la Summa de Francisco Eiximenis, AFH, 52 (1959), 178-203.

2. En tenini un exemple en els dos inventaris que coneixern d'Alfons de Borja,

despr6s Calixt III. Veg. F. I\IAR'ruaeiI,, In invenlario della Biblioteca di Calisto III

(ablisc. Ehrlen, V, 166 ss.), biblioteca juridica, en la qual no es veu cap interes per la

cultura classica i literaria, i E. JuNYeNV, Biblioteca cldsica del papa Calixto 111, aEme-

ritan, XIII ( 1945 ), 289-92 , abundosa en obres gramaticals i d'autors antics.

3. Vegeu BOnIGAS, Idees d'Eiximenis sobre la cultura antiga, a'Misc. Crexellsn (Bar-

celona 1929), 77-82.
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exigia nil manual seribs per .1 tis de teolegs. Si d'Eixiutenis ))onus posseissim
aquests fragments, no es ficil quc ens I'inragincssint autor tic tantes pagines
plenes de vida i de color corn hi ha en les sever ulrres en vulgar.4

Pere BOHIGAS

FRANC'F,SC DI B. Molt, : Cn home de combat (.horse)) .1lc erI. Palma de
Mallorca, Editorial Moll, [1962 ]. :126 pigs. + 16 lams. (Bihlioteca sRaixa.,
56-57 = Biblioteca al," Illes d'Or)), 79-AO). - .horse)) Alco,'er i el Pais Valeircit).
Conferencia pronunciada amh ntotin de la clausura dels cursos de ilengua i
literatura valeneiana de iLo Rat-Penat,, el dia 18 de juny de 1961. Valencia,
1962. 32 pugs. + I lam. (al'uhlicacions dell cursos de llengua i litcratura valcn-
ciana de l,o Rat-I' enata , 10). -- Epistalari del bisbe Carsalade a mosst`n Alcover.
Proleg i notes de IiANCESC DE; B. Mol.l.. 'Mallorca, Nadal de 1964 - Cap d'Any
1965. 32 pigs. Bernhard Schddel i els inicis de la lingiiistica catalana. Barcelo-
na 1965. (aHunienatge a Janine Vi'cens i Vivess, I, 95-110). - Cartes de terra
Inllia d'En Mateo Obrador a ))tosser Alco,'er. Mallorca 1965 . (EL, IX, 229-250').

i. I,'esdecenintent rues esperat anib ntotin de I'any centenari de la naixen-
Ia de tnossen Antoni M. Alcover (1962) fuu, it tees de 1'acahantent del DC I'13,
la publicaci6 de la hiografia de l'original canonge ntallorquf, quc el sell deixe-
ble i continuador Irancesc de B. Moll ens tenia promesa. El llihre, aparegut
simultaniament a les colleccions .Les Illes c]'Or* i aRaixa., es nun hona intro-
ducci6, dirigida al gran public, a la coniplicada vida de inossen Alcover, molt.
superior a l'apassionat Don Antonio Maria de J. Rotger (Mallorca 1925). En
deu capitols, sucosos i densos, que horn liegeix amb avidesa, el presenta as in
gent d'avui en tota la dimensi6 humana i social it en que el concguc durant els
onze anys que va aconviurc i trehallar anth ell, (pig. 7). Moll adverteix anib
tota claredat que el llihre ail() es tin panegiric ni unit simple apologia ; cs nun
biografia. T's tin Ilibre d'historia, i la historia feta honradanicnt no es unilate-
ral : no ha d'csscr iii apologetics in denigrativa, sin() sinccra i responsahle
(pag. 7). L'autor ha aprofitat sovint un anterior esb6s hiografic (publicat al
primer tmumero de vol. XV del BDL1C), del qual procedeix, gaireb6 sencer,
I'epfleg ; altres capitols manllevats, molt refosos, son a5I11. Alcover, apologists
i polentista catolicn, aMn. Alcover, historiograf i arque5legs, Ohl. Alcover,
folkloristaA, able. Alcover, filoleg)), etc. ; per contra, hi nnanca el resum pre-
liminar do les aprincipals dates de la seva vida)), que haunt estat molt titil.

its evident que, en tin Ilibret de ties-centes pagines, no es possible de dir-ho
tot. Per aixo, seria hen d'agrair que Francesc de It. Mull cos dunes una edici6
molt ampliada, que pogues tractar en detail aspectes que ara queden forslasa-
nnent foscos o son uhlidats per cumplet. has agradaria, per exemple, im estudi
it forts de la formaei6 intellectual i de la tasca erudita de nlosse•n Alcover ;
d'una unanera especial, eonvindria escatir la cronologia i la influencia de les
amistats literaries citades (p5g. 38). I'll altre punt practicanient inedit a tractar

4. La .SUnu,ia u„ cs citada eu Cl ( icsIi,, i ho ,. (ii divcis,s indrets de is Vida do
Jesucrisl , ohra escrita v - ers els anus 1403-1404. Aquestcs citacions demostren quc, quail
escrivia la Pida tic Jesucrist , Eixirnenis tenia ja escrits els Ilibres II, IV i V de la Sum-
ma, estava escrivilit el VI, i encara no havia comensat a escriure el VII , del qual parla
com d'un Ilibre en projecte ( vegeu AMORUS, of'. cit ., 184-185).
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