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L a  mateixa Maioricensis Schola Lullistica ha publicat, en homenatge a Miauel 
Massuti i Aizamora, un recdl &articles d'aquest malaguanyat estudi6s mallorqui sota 
e1 títol absurd de Shs obras l u l i ~ w  (1951)~ que comprkn La luz del Doctor, instrunzento 
de apostolado (inPdlt), La teorin lullictna de les marees, Una teoria medieval sobre la 
maren, Rmón h l l  y la brújrula i Ramdn. Lull y Iw alquimh. També s& editades per la 
Schola una excellent Introdz~cciiín bibliográfica a 10s estudios blianos, pel P. Miquel 
1:atllnri (1945) ; Las firevisiones ciewtificas del Doctor Ilu&niado y el lulismo en 
Efisfnno-Amirica, &Antoni0 Reyes ( I ~ I ~ o ) ,  i Ramón Lull (Rairimfido Lulio) : Cornen- 
tarios acprca de las ideas del filósofo, d'Igxasi Blanes (1950). 

..?\ltres estudis recents sobre Llull o el luiliisme a recordar: Le bierzheweux Ramosz 
Li~11, chez'alier pw hbreditd et par vocdtion, per J .  H .  Probst (Mallorca, s. a.) ; Rarndn 
Lull y iu Socirdad de h s  Nacinmes, pel P. Andreu de Palma de Mallorca (Baraelona 
1943); El lulissmo e% Italicl (Ensayo de ssbtesh), pel P.  Miquiel Batllori (((Rmista de 
Filosofia)), 11, Madrid 194) ;  Genio y figura del1 iluminado mestro B. Ramón. Lztll, 
pel P. Mauricio de Iriarte (((Arbor)), Madrid 1945); 7 Sobre b autenficidad del libro 
((De Bewedictla tu in mlieribus)), atribuído a R m ó n  Lull, pel P. Bartomeu Salvi (Ma- 
llorca IQ&), i la rkplica Ramon. Llull no és Pautor del lldbrt ((Benedictla t~ in mdieribum, 
per Salvador Galmés (((Estudis Rornhics)>, I, 1947-48); Fool of Love, per E. Allison 
Peers (London 19148); 8 Der Mdinxer Lullisms inz. IS. Jahrhundert, per h t o n  Ph. 
Bruck (Mainz 1949); 9 Aspectos sochles del pensdmiento de Rauimundo Lulio, par 
F. de Urmeneta (((Revista Internacional de Sociolotgia)), VIII, 1950); Bibliogratiq 
lulialwl corttemfiorárteu (nños 1935-1950), pel P. Benito Mendia (((Archiwm Francis- 
canum Historicum)), XLIV, Brozzi-Quarachi 1951) ; 1 0 ;  ((Blwn.pceym)) and ((The Pilgrinz's 
Progresfi) cornflwed, per Frank Pierce (((Estudis Romhics)), 111, 1951-52) ; Die Lullsche 
KowtbindPorik (Ein. erneuter DdrsteC1un.g~- zhnd Deutuwgsversuch mit Bezug auf die 
gesarnteuropüische Ph?lo.rofih<e), pel P. Erhard W. Platzeck (((Franziskanisc'he Shtdien)), 
XXXIV, Mdnster 1952); " Der Plan eines luillistischen. Lehrsfuhles fiir Wiirzbztrg 
(1747-48). per Anton 'Ph. Bruck Wurziburg 195~). 12 

Bé que d'un continm molt m8s ample, cal no oblidar ací la Historia de la Filosofia 
española (Filosofia de 10s siglos XIII al xv), per T d s  i Joaquim Carreras i Artau 
(Madrid 1939-43). 13 D'e les mil quatre-centes pigines que aproximadament conté l'obra, 
unes ~quulatrtre-centes (al final del primer volum) són dedicades a la vida i l'obra de Ramon 
Llull i unes quatre-centes cinquanta (al comencament del volum segon) fonnen una densa, 
interessant i ben elaborada histbria del lutlisme. -R. A. I S. 

Tres treballs sobre I'obra literiria de Ramon Llull.-Martí de R i q u ~ r  ha pullli- 
cat, dins la col.lecciÓ ((El canto de Tos sigles)), el Gbre # A d c  e Ammt i el Descowhort 
de Ramon Llull, acompanyats d'una tradnucci6 castellana. Cada un dPaquests textos va 
precedit d'un estudi; una introduoció general obre el volum. Despnés d'un ripid resum 
de la vida 'del gran escri~ptor mallor~qwi, el senyor Riquer passa a caracteritzar breu- 
ment l'dbl-a ldliana, primer des del ;punt de vista lingiiis;tic, {distingint, dins l'abra 
en llengua catalana,, la solidesa i precisi6 idiomhtica, de la prosa i la llengua arbitriria 
catalano-poven~pl de la poesia, i més tard les valors prbpiament literiries i místiques, 
i tanca aquest rbpid resum l'enurneració dels altres aspectes de l'obra del gran escrip- 

6. Cf. P. BOXIGAS,. "Est. Rom.", I (1947248), 298-299. 
7. Id.,  296-297. 
8. Cf. J. CARBONELL, "Est. Rom.", I11 (1951-SZ), 312. 
9. Cf. J. CARRERAS I ARTAU, "Est. Rom., I1 (1949-so), 296-297. 

10. Cf. 3. CAIRRERAS I ARTAU, LI ES^. Rom.", 1x1 (1951-52), 311-312. 
11. Id., 313-314. 
12. Id., 314-31s. Deixo d'anotar tres treballs recents referents a l'obra literiria d'En Llull, 

dels quals el senyor Joaquim Molas dóna compta en aquest mateix "Butlletí", pigs. 92-94). 
13. Cf. J. RUBXÓ, "Est. Rom.", I (1947-48), 274.282. 
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tor. Estudia després el Libre &Amic e Amat, aquella veritable (cante de amar a 10 
divino)), en que oonvergeixen ((una serie de elmentos que no por 10 dispares dejan de 
ser nepresentativos de la cultura y la mentalidad del sigla XIII : Ila poesia sacra francis- 
cana de Italia, la lírica morosa  de 10s travadores provenzales y la mística de 10s sufies 
hispanomu~sulmanes)) i que ((sugiere al lector mis profano el recwerdo del Cantar de los 
Cantares bíblic@); i el comenta ab1 h e s  anAlisis crítiques, tot assenyalant les 
fonts del tractat 1ul.lii. Menys extens qule I'estudi dedicat al Lz'bre d9Avzic e Amat, 
penb no menys suggerent, Cs el dedicat al Desconhort, ((una de las mayores muestras de 
sinceridad que se han escrito en la Edad Media)). Són de notar alguns punts interessants, 
oom la s a g q  oibservacirj que, ((en algunos momentos, este ermitaño [[l'Ermiti del 
Desconhort], que va impugnando punto #por punto todos 10s ideales de Llull, parece 
encarnar un cierto desdolblamiento del propio Rarnón)), i l'apartat dedioat al comentari 
de les fonts, on ,no aooepta l'opinió d i ' h d e u  PagBs, i encamina I'estuidi cap a la 
tradició trobadoresca. Comenta així mateix la ~ c o n d m m  de tres punts del Desconhort 
per part dk I'inquisidou Eymerlah. 

h b  data de 1936, (per6 apareguda en realitat el 1953, ha estat publicada la versió 
moderna, feta per Ei. Bagué, d'al~gunes de les @#%gines del Blanquerna que fan referkncia 
a Sor Natma. Cobra, d'un interhs en si limitat, pe& de possibilitats de divulgació, ve a 
sumar-se a la skflie de fragments de la gran nmel.la Iul.liana que han estat publicats com 
a obres independents - A  vós, dorca Verge Smta Mwwt; Art de Conten@lació; Libre 
OAmdch e Arnut; Libre cl'Ave lidaria, etc.- i que han plantejat delicats problemes a la 
critica (recordeu que Manuel de Montoliu, en Rprnon Llull, trobador, ((Homenatge a 
Antoni Rubió i Lluch)), I (1936), 365, parla d'un possible aprofitament de matesials 
anteriors en la poesia A dom Verge; la prablemktica suscitada a l'entorn del 
Libre d'dmich e Amat, i que Salvador Galm~és resol favorablement a una redacció 
separada; etc.). Amb tolt, cal indicar (que la mitat d'aquests fragments assenyalats no 
6s ,perceptible en en,d nolu que pub~lica el senyor Bagué. 

Rosalia Guilleumas estudia Ramon Llztll en Pobra de Jacint Verhper .  Sense ésser 
~m treball exhaustiu, puix que, wm indica l'autora mateixa, es prescindeix de la 
influhcia que l'ideari místic de Uull exercí en Verdaguer, i es limita a un estud 
hiifibrico-literari qu~e queda una mica massa extern, és d'una noltable importLncia tant 
en el terreny dels esthtdis 1v.l.lians com en el dels verldagnerians. Atquesta obra de la 
senyoreta Guilleumas és ~ w l  dels pocs trdballs on és estudiada la influhcia lite- 
riria de Llull sobre un escriptor pos3erior. Per  altra ban&, els estudis crítics realitzats 
amb criteri oientifia sobre la poiesia de Verbguer s6n esczssissims. La. investigació 
verdagueriana ha insistit massa en problemes d'ordre biogr&fic i Pobra literiria ha estat 
gaireb6 completament negligida. En aquest sentit, l'aportació de la senyoreta Guilleumas 
a I'estudi de les fmts  de Verdaguer és ben interessant; mLgrat que, com diu la 
matei,= autora, ((la personalitat enorme i complexz de Ramon Mall no fou ccneguda 
íntegrament per Verdaguer, lligat a la seva ,&poca\, tres són els seus aspectes qpe el 
portaren envers el Doctar Il.lminat: el de poeta místic excels, el d'home de dolors i 
el frandsci. Sobre aquest $coneixement fragmentari, pler6 sblid, Verdaguer elabori la 
seva obra lulrliana qnrq corn-ada en la seva joventut, dóna el fruit mtés, assaonat a les 
darreries de la seva vida.)) Quant a les inflwhcies prbpdament dites, Rosalia Guilleumas 
les agrupa en tres arpartats: ((en primer llec, les o~bres que el mateix autor dóna per 
lullianes, publicant-les amb um lema de Llull, del qual vénen a ésser una glossa o 
parifrasi, contingudes en tres llibres: Idilis y Cmts mistichs, Roser de tot Pany i Flors 
del Coluari; la vwsió rimada d'un bon nombre de versicles del Llibre $Amic e Amat, 
coneguda amb el nom de Perles del Llib~e #Amic e A m i ;  i, en bercer lloc, aquelles 
poesies que reflexen més o menys clarament el pensament o la imatge lullians, sense 
una indicació explicita de llur proioedhcia, i que es trolben disperses en diversos volums 
verdaguerians)); i segueix: ((l'estudi detingut de l'obra de Jacint Verdaguer ens ha 
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portat a la convicció que les úiliques produccions bullianes que exerciren una real i 
forta influhcia sobr'e ella, foren exclusivament el Uibve &Amic e A m t  i algunes 
poesies o obres rimades)). - J. M. i B. 

Record a E. Allison Peers. -Desp~rés $una llarga malaltia de cor, el professor 
E. Allison Peers ha mort (21 desembre 19152) a Liverpool, prop la Universitat on havia 
estat, des del 192~1, iplrofessor despanyol, i desprb, a miés1 a miés, le&or honorari de catali 
i de portuguks. Són molts anys d'anar amunt i avall de Brownlow Hill, molVes gene- 
racions d'alumnes que han passat per les seves Ilipns. Són, tarnb4 malts any: de 
treball d'investigacit, s&e temes hisphics. I és, així mateix, un llang temps d'estudi i 
d'afecte per la cultura catalana. 

Peers no se n'amagava pas d'aquesta afecció pier Catalunya: la seva amistat mai 
no fou vergonyant. Al contrari, li glaia de proclamar-la. Recordo que un dia, mentre 
conversivem a 1'Hotel Adelphi amb un conegut erudit castell;, vingut a Liverpold a 
donar unes conferhcies, Peers em diglut: -M"heu de fer un article en catal; per al 
((Bulletin o~f Hispanic Stwdies)) -. I, girant-se al seu collega madrileny, li aclarí: 
-Darrerament havíem alqxt m d t  la bandera portuguesa; ara cal que alcem la catalana. 

No KL ha  d h t e  que la va aixecar, Ien el transcurs de la seva vida fecunda d%studiÓs, 
tant amb els seus escrits com amb1 la s w a  obra personal. I aidb Cs tant més valu6s que 
Peers, que hom ha acusat de  gasiu^, no, ofirtingu~é mai dels catalans cap compensació 
econbmica. Trobi, aix8b sí, sempre, al nostre país un caliu1 d'amistat sincera. 

Des dels seus treballs primevencs sobre Manuel de Cabanyes f i ~ s  a I'article Cdtalorzia 
de la Chatnbers' Encyclapaedia)) (1950) i les reoensions publicades darrerament al seu 
((Bulletin)) sobre llibres ciatalans, no deixi mai $estudiar la nostra cultura. 

Ehtre tels seus treballs de catalmbfil, els dedicats a Ramon Llull formen un grup 
destacat. E l  'període 1dl.lii de Peers Cs, sobretot, la tercera dhcada d'aquest segle. Dins la 
seva bibliografia de la mathia prenen un relleu especial les seves e~ce~len ts  traduccions 
ooupletes a Yangl8s del Blanqumnd (1926) i del Libre de 1lzera7~elles (inkdita; només 
publicat el Libre de les bksties I'any 192 7) i Rdmon L l d l :  A biografihy (1929). Després 
Feers estudi2 principalment els r 6 ~ h t i c s  i els místics castellans, per6 mai no deix; de 
tieballar sabre Llull (encara el 1 9 6  pu!blicava (Fool o f  Love, un petit volum sobre la 
vida del mestre mallorquí, i l'any següent n'incloia al~guns fragments dins la petita 
antologia de místics europeus titulada Behind that WaEl), ni de donar conferkncies de 
tema lul,li&, i fins a la seva mort mantingut un contac6e amistós a& els nostres lullistes. 

La bilbliografia catalana de Peers comprEm tambC articles sobre temes #actualitat 
i estudis geoigrifics o descripltius. a Perb la seva obra cabdal Cs CaWlonia Infelix (1937). 
Alquest Ilhbre ha contribuit, potser com cap altre, a la coneixenp de Catalunya al 
món de parla anglesa. Os m llibre molt documentat, tot i no ésser el més erudit dels 
seus llibres: hi ha -quin llibre n'esti mancat?- punts discutibles. Tlé, perb, al meu 
entendre, dules qualitats: no exclou la crítioa sana i imparcial, per6 hi traspua un gran 
afecte. e s  una q i  alllargada en uns moments 'ben difícils, un testimoniatge d'amistat 
patent en els mots lluminolsos d'esperanp amb (que es clou el llibre. Em sembla que 
Catalonia In fe l ix  ser& de tots els llibres de Peers, el GLve mantindri més el seu interks, 
per a nosalt~es i per a les generacions que seguiran. 

A part dels seus escrits hi ha la tasca feta a la Universitat, de cara als alumes, 
interessant-10s per la cultura catalana. LUhispanisme, a la Gran Bretanya, ha tendit a 
comprendre I'estudi de trotes les cultures de la Península I~bhrica. Peers ha estat un dels 
capdavanters més assenyalats d'aquesta tendkncia. La seva actuació ha culminat, en 
aquest sentit, amb1 la creacib, I'any 19@, del leotorat de catal& a la School of Hispanic 

I .  Vegeu H. B. HALL, E. 'Allison Peers: A Selectiu? Bibliograpizy, "Bd1,etin of Hispanic Studies'', 
XXX (19531, 1.7-20. 




