
patia, Pero sense renunciar mai a l'objec-
tivitat.

-Teologia escolastica» podria esser
ben be un Ilibre (p. 377-739). Aquesta
darrera part del volum resumeix en onze
capitols el naixement, el triomf 1 la
davallada de tot un metode de pensar la
fe. Te en compta, les escoles, les influen-
cies -no cristianes >, el paper extraordi-
nari de franciscans i dominics, aixi com
tambe el paper tan primordial en aquest
periode de la Universitat de Paris. El
capitol nove, -La teologia als PaIsos
Catalans (segles XIII i XIV) > (pp. 625-

689), es un molt bon resum de tot alto

que hom ha investigat sobre la teologia

en aquest periode en area catalana. La
cabdal mistica renano-flamenca es ben
explicada en el capitol deu, mentre que
el <<Reformisme en el declinar de 1'Edat
Mitjana-, que clou el volum (pp. 719-
739), es mes aviat esquematic i llunya.
La simpatia de l'autor per la teologia
franciscana pel que fa a les opcions
ultimes de la vida cristiana fa que el

capitol que li es dedicat -el cinque-
sigui un dels millors, juntament amb el
que dedica, tambe amb afecte, a sant
Albert i a sans Tomas d'Aquino. Chenu,
Congar, Lottin i tants d'altres entre ell
quals cal mencionar Gilson, Phan ajudat
en aquest periode a fer un petit -tour de
force-. Hom compren que alguns
lul•listes trobin mancances i fins i tot
desorientacio en el tractament de R.
Llull. Pot esser. Pero alto que hom no
pot negar es que en aquest cas com en
altres de mes discutibles -penso ara per
exemple en Escot Eriugena i en Oc-
cam-, Vilanova to una bona 1 amplia
bibliografia que ha fet servir amb una
honestetat no frequent i que la interpre-
tacio que proposa to sempre -repetei-
xo, sempre- una bona base textual.
Corn ell diu en un exces de modestia, la
seva feina en aquest Ilibre es mes aviat la
del professor que, ben preparat, explica
els camins ja fressats que no pas el de
l'investigador que sortosament inicia
una nova etapa.

En conjunt, doncs, aquest Ilibre es
una molt bona eina de treball per a
qualsevol que vulgui iniciar-se en la
historia del pensament occidental cris-

tia, tant pel text com per l ' abundosa
bibliografia gairebe sempre actualitzada
i plena de referencia a altres estris de
treball. Les trenta - quatre planes de l'in-
dex de noms d'autors citats al final del
volum son una bona prova de l'ingent
treball que aquest Ilibre representa.

Entrar ara en feina de teoric de
teologia o filosofia de la historia per tal
de discutir perioditzacions , o en quefer
de filosof per tal de suscitar altra vegada
el terra de la « filosofia cristiana- no es
possible. Pero ben segur que mes d'un
filosof estara d'acord, en acabar-ne la
lectura, que de sant Agusti a Descartes
hi ha tot un gruix de rao que no es ben
reflectida pels escampats i descontextua-
litzats fragments que en el millor dels
casos passen a les histories habituals de
la filosofia antiga i medieval. I que no es
poden fer generalitzacions i categoritza-
cions facils sobre aquest -com sobre
cap- periode . Per ambdos motius, en-
tre altres , aquest Ilibre, pensat inicial-
ment pp er a teolegs, pot esser molt util als
filosofs que no vulguin patir sovint de
I'audacia que es fruit del desconeixe-
ment.

J. M. Via

S. TRIAS i MERCANT , HistOria del pensa-
ment a Mallorca . Dels on ens al segle
XIX, Col•leccio - Els treballs i els dies-
num. 28, Editorial Moll, Palma de
Mallorca, 1985 , 422 pags., 24 X 18 cros.

Ens trobem davant una obra de
sintesi de tot el pensament desenvolupat
a Mallorca des dels temps paleocristians
fins a la darreria del segle XIX. No crec
que la intencio de Trias sigui la de
cenyir-se al camp de la pura divulgacio,
ja que ens parla -d'un assaig per a
descobrir un camp inedit de la nostra
cultura» (p. 9). Trias estableix tambe
unes consideracions metodologiques de
les quals volem destacar nomes les dues
primeres. Diuen aixi: -En aquest Ilibre
entenc per pensament un conjunt d'i-
dees amb una determinada dosi d'abs-
traccio, sigui corn sigui la seva expressio
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literaria . 2. Considerar com a pensament

a Mallorca la reflexio abstracta dels
nadius i dels immigrate arrelats a l'illa>>
(. 13). La primera definicio de Trias ja
deixa entrellucar que la seva obra no sera
tinicament una historia de la filosofia
propiament dita, sing que incloura di-
verses manifestations culturals tals com
la mistica, la historia, l'erudicio, entre
altres . Nosaltres diriem que I'obra ha
estat escrita amb el criteri ample, adop-
tat ja fa dies, per Bonilla y Sanmartin, i
seguit actualment per J . L. Abelian en la
seva Historia critica del pensamiento
esppanol en curs de publicacio . Pel que fa
a la segona opcio metodologica de Trias,
ja anirem veient fins a quin punt hi es
fidel. Els continguts es troben agrupats
en sis sections , forca ben equilibrades en
extensio.

La primera , titulada La Mallorca de
les tres religions , abraca dels origens fins
al segle XIII i se subdivideix en dues
parts ben diferenciades . La primera trac-
ta d'una manera general l'Islamisme, el
judaisme i el cristianisme. La segona es
dedicada totalment a Llull. Deixem per
als especialistes, alguns dels quals viuen
a l'illa, la valoracio de la primera part.
Atesa l'especialitzacio de Trias en la
historia del lul•lisme, no ens pot estra-
nyar que la segona part sigui clara,
intelligible i suggeridora . La distincio
entre el Llull ideologic i el Llull historic,
la seva biografia distribuida en quatre
options existencials , i el panorama d'in-
terpretacions historiografiques pel que
fa a determinar el principi fonamental de
la filosofia lul•liana son extrems exposats
per Trias amb precisio i aptes per a
orientar el lector profa . La seva adhesio
al punt de vista de Sala Molins , el qual
veu en la filosofia lul•liana una filosofia
de I'accio, es ben definidora . Tanmateix,
Trias va mes enlla a l'hora de cercar
nous centres d'interes per als estudis
lul•lians. Autoincloent - se dins la linia
que en subratlla els aspectes linguistics,
-Moll, Rubio, Trias Mercant » (p. 48), es
decanta tot seguit cap a la filosofia del
llenguatge ( p. 51ss .). Repeteix i subratlla

que la doctrina dels -correlatius>'
lul-lians representa una veritable rees-
tructuracio linguistica del pensament, tai

com ja ho havia fet en el seu Ilibre El
pensamiento y la palabra. I en I'apartat
Vers un llenguatge formalitzat (p. 55)
ens presenta -diu Trias- -les actituds
encontrades de considerar I'Art com un
sistema simbolic ben construit» tot fent
referencia a Jordi Gaya d'una banda i a
Josep M. Vidal de l'altra. Desconeixem
la minutia de la discrepancia manifesta-
da per Trias (p. 56-57). Tanmateix, les
limitations que to 1'Art lul-liana encara-
da amb la moderna logica matematica,
creiem que son facils de constatar per a
qualsevol coneixedor d'ambdos temes.

El titol de la segona seccio, El
poliformisme del segle XIV, obeeix se-
gurament a la necessitat d'haver d'inte-
grar pensaments tan divergents com
poden esser el tomisme, Anselm Turme-
da i els torrents heterodoxos mallor-
quins. Una consideracio socio-politica,
basada en la historiografia local, ens
presenta la Mallorca del segle XIV
sotmesa a una doble oposicio: externa,
pel que fa a la seva incorporacio a
Catalunya, i interna, pel que fa a les
iluites entre la ciutat i la pagesia (pp.
64-66). No sabem fins a quin punt Trias
creu que aquests esquemes incideixen
sobre les doctrines filosofiques. Tanma-
teix parla en primer hoc de la situacio
precaria del lul•lisme, de les lluites entre
curialistes i legistes, i del tomisme a la
Corona d'Arag6. Ens ha causat una
certa sorpresa de veure dins cis vessants
escolastics la figura i obra filosofica de
Guiu de Terrena o Guiu de Perpinya, tal
com tambe hom l'anomcna. Va neixer
en aquesta ciutat, no a l'illa. I els deu
anys que hi residi com a bisbe, no hi
desenvolupa cap activitat de tipus filo-

sofic. El mateix Trias reconeix que -la
labor de Terrena bisbe de Mallorca es
una labor pastoral i dogmatica» (p. 78).
Aixo no obstant, la filosofia de Guiu de
Terrena, balancejant-se entre 1'aristote-
lisme i el nominalisme, era ben tempta-
dora per a Trias, sobretot comptant amb
el bon estudi monografic del pare Xiber-
ta. Els que Trias anomena Els avant-
guardismes re ormistes es troben repre-
sentats d'una Banda per Anselm Turmc-
da, tan ben estudiat pel mallorqui M.
Epalza, i, d'altra hana, pels heterodo-
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xos Janoes, PereOler i l'Infant Felip de
Mallorca, els quals des de fa anys han
atret l'atencio de la historiografia catala-
na.

El titol La transiczo a la modernitat
enceta la tercera seccio del Ilibre. Trias
hi formula unes conclusions de caire
socio-politic extretes dels estudis d'A.
Santamaria, i altres, relatives ja a 1'huma-
nisme, aprofitant investigacions de G.
Llompart (pp. 100-103). Tot seguit ex-
posa el pensament socio-politic que
compren, segons Trias, els teorics de la
revolta forana, la doctrina del Princep i
l'imperialisme nacionalista. Potser el
punt mes interessant dels esmentats es el
darrer. Entrant en un terreny molt
conegut per Abellan, Ii retreu Trias
l'oblit que ha tingut de la influencia
lul-liana sobre Colom pel que fa al
descobriment d'America (p. 114). En-
torn de la controversia Sepulveda-Las
Casas, Trias ens presenta un jurista
mallorqui, Pere Malferit, com a seguidor
de Sepulveda i partidari de la licitud i
legitimitat de conquesta i ocupacio d'A-
merica per part dels refs espanyols (pp.
116-117). L'apartat titulat Elpensament
bumanista es mes llarg i complex, i Trias
hi encabeix humanisme i misticisme;
llengua, politica i dret; erudicio i retori-
ca (pp. 118-139). Cal observar que es
aquest un dels punts on el criteri de
Trias sobre Paccepcio del mot « pensa-
ment>< s'eixampla mes. Creu que -la
mistica to arrels filosofiques i comporta
aspectes que pertanyen a la filosofia» (p.
124). Francesc Prats, Nicolau Calders i
el pare Jeroni Nadal criden l'atencio de
Trias des d'aquest punt de vista. Mes
interessant ens sembla, des del nostre, la
figura i obra de misser Ferran Valenti,
per les seves reivindicacions de la llen-
gua catalana. Trias hi veu tambe vincula-
cions de la llengua amb la filosofia (pp.
128-129). Tot seguit ens parlara del
canonista Miquel Tomas de Taixequet,
de la Doctrina moral que atribueix a
Lluis de Pacs, i de la retorica i moral
d'Arnau Descos i d'Antoni Llull. Total-
ment desafortunada ens sembla 1'exposi-
ci6 de l'esmentada Doctrina moral. Al-
menys no ha seguit les idees que en dona
Jaume Riera, al qual tanmateix esmenta

(pp. 134-135). La seccio del Ilibre de
Trias conclou mes satisfactoriament
amb una exposicio de l'obra logica de
Nicolau de Pacs i d'Antoni Bellver (pp.
141-144), ambdos influits per Llull, una
noticia sobre 1'alquimisme de Joan Se-
gui, i una descripcio de la filosofia de la
natura, del jesuita Maties Borrassa, se-
guint un manuscrit de la Biblioteca
Provincial de Palma.

La quarta seccio, El Barroc, compren
tot el segle XVII. Trias adopta la defini-
cio i la concepcio d'aquesta epoca com a
cultura de contrareforma desenvolupa-
des per Abellan en la seva Historia
critica del pensamiento espanol (vid. vol.
III, pp. 45-59). Trias distingeix tambe
un segon barroc, el qual coincideix amb
el que Abellan anomena -La primera
crisis de la conciencia espanopa. Los
"novatores" 1680-1724». Trias matisa,
per-6, les idees d'Abellan atenent als
contextos socio-culturals de Villa enu-
merate per A. Santamaria. A partir de
totes aquestes premisses brollen una
serie d'apartats dedicats a l'actitud reac-
cionaria de la Universitat mallorquina,
al tradicionalisme de les seves escoles
historiques i al lul•lisme anti-Eimeric del
col•legi de la Sapiencia. La breu encara
que elogiosa mencio del pare Costurer
no creiem, pero, que sigui suficient per a
salvar-lo d'aquest context. Segueix Trias
amb la mistica quietista de sor Ama
Maria del Santissim Sagrament i de fra
Pere Fullana, la ideologia xueta i unes
mostres de la <teoria contrareformista
de 1'Estat< (pp. 162-183). El versant de
renovacio cientifica, que Abellan situa a
partir del 1860, Trias el pot fer remuntar
pel que fa a Mallorca amb l'astronom
Vicenc Mut i el matematic Didac Des-
clapers fins a uns quants anys abans. Es
llastima que no ho hagi remarcat. Tam-
poc no veiem que estableixi cap relacio
amb el moviment cientific de Valencia.
La seccio conclou amb una exposicio del
pensament filosofic del pare Marcal -la
figura cimera del lul•lisme del segle
XVII» (p. 193), que Trias ja havia tractat
en un estudi anterior.

La seccio dedicada a El segle XVIII i
la Il•lustracio, que compren un centenar
de pagines, es potser la mes valuosa de
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l'obra. Trias, despres d'unes considera-
cions sobre la dialectica conservadoris-
me-reformisme, enumera els <<conduc-
tes- de canvi que foren les Societats
Economiques, la reforma universitaria,
la premsa i el teatre (pp. 210-215).
Aplega despres dins el pensament con-
servador la filosofia universitaria i el
lul•lisme universitari i extrauniversitari.
Ambdos punts havien ja estat tractats
per Trias. Ara aporta valuoses dades
sobre les escoles filosofiques de la Uni-
versitat i esquematitza la problematica
lul•lista del XVIII en tres apartats. L'61-
tim fa referencia a la polemica Feijoo-
lul.lisme i tots tres ens proporcionen
una visi6 de conjunt ben orientadora
(pp. 225-230). El pensament de canvi i
reforma el trobem centrat en l'obra del
pare Pasqual amb el titol de L'herme-
neutica filosofica del pare Pascual (pp.
244-253). Creiem que fins aquest mo-
ment la secci6 que comentem es mou en
un nivell de veritable i original aportaci6
a la historiografia del segle XVIII i
constitueix el -climax- de tot el llibre.
De fet es el camp de la tesi doctoral de
Trias, El neolulismo filosofico y su inte-
gracion europea segun la obra del P.
Pasqual, Ilegida a Barcelona el 1971.
Roman inedita, pero ha estat publicada
parcialment en forma d'articles de revis-
ta. Tornant a l'obra que recensionem,
hem de dir que, despres de l'exposici6
de 1'hermeneutica de Pasqual, decau un
poc. La personalitat del pare Bartomeu
Pou ha estat molt elogiada des de fa
temps per historiografs jesuftes, ja que el
consideren, amb rah, el pioner de la
historia de la filosofia a Espanya. Trias
recull aquesta opini6 pero amb l'afegit6
de Martinez G6mez, el qual diu que Pou
<inaugura la historiografia de la filosofia
espanola- (p. 255). Ara be, ens pcrme-
tem de recordar que no fou Pou qui
escrivi la primera Historia de la Filosofia
espanyola, sin6 Marti d'Eixala. Tampoc
no es pot afirmar sense restrictions que
Pou <assimila les doctrines de la filosofia
moderna -Descartes, Spinoza, Leib-
niz...- (p. 259) si atenem les dures i
agressives censures que Pou llanca con-
tra Spinoza, Hobbes, Descartes i Locke.
Apareixen en el llibre X de les Institu-

tiones historiia philosophicae que Trias
deu haver ]legit ja que les extracta.
Acaba la secci6 amb un apartat dedicat a
politica i societat, on Trias intenta de
reconstruir les -idees filosofiques» del
bisbe Bernat Nadal, a traves d'edictes,
pastorals i discursos politics (pp. 278-
283).

El segle XIX. Una altre cop Trias
adopta 1'esquema dicotomic. Divideix el
pensament del segle XIX en pensament
traditional i pensament laic. Tanmateix,
aquesta distribuci6 no es pas ara prou
adequada, ja que, atesos els contactes
entre ambd6s corrents d'idces, 1'exposi-
ci6 o be abunda en reiterations o be es
troba mancada de context. Una conside-
raci6 semblant pot esser feta respecte al
desenvolupament del subtitol, La res-
tauracio escolastica. Trias distingeix en-
tre neotomismc i neolul•lisme. La perso-
nalitat i pensament de Joan Maura i
Gelabert envaeix tots dos camps. Trias
I'engloba dins el neotomisme al costat
del bisbe Miralles i de Miquel Mir. Es
Ilastima quc no hagi desenvolupat mes el
pensament d'aquest ultim. La part dedi-
cada al pensament laic comenca amb un
primer apartat, Politica i societat, on
podem seguir els passos graduals del
pensament politic a 1'illa, que es desen-
volupa des de I'eclecticisme de caire
frances fins al pensament obrerista del
final del segle, passant pels teorics del
nacionalisme o regionalisme Miquel dels
Sants Oliver i Gabriel Alomar. Trias
dedica unes quantes pagines a Alomar
(pp. 357-362). No podem pas avaluar-
les. Desconeixem el terra. Unicament
voldriem indicar que, atenent nomes les
dades bibliografiques d'Alomar, ens
semblaria mes convenient de reservar
aquest pcrsonatge per al segle XX.
Recordem que Trias ens ha promes un
segon volum de la seva obra (p. 14). Des
d'un punt de vista mes filosofic, Trias ha
elaborat I'61tima part de la secci6, titula-
da Filosofia i ciencies humanes. Hi tro-
bern mostres de la incidencia de Destutt
de Tracy a Villa. Ja les coneixiem, pero
Trias les explota considerablement (pp.
368-376). L'existencia d'una filosofia del
Ilenguatge en la Mallorca del segle XIX,
es ben problematica. Trias la justifica
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recolzant-se en Gamundi i en els -ideO-

legs- mallorquins d'una banda, i de

I'altra en passatges de Josep Lluis Pons i

Gallarza i Joan Alcover. A mes a tries,
Trias transcriu textos de Pons amb un

especial interes (pp. 377-378). Aquest
queda, pero, un pot desvirtuat si tenim

en compte la formacio intellectual del

poeta. Deixeble de Marti d'Eixala i
company de claustre de Llorens i Barba

a Barcelona abans de traslladar-se a
l'Institut de Palma, quelcom li devia

haver quedat de la seva formacio barce-
lonina. Els textos transcrits per Trias
semblen repetir les mateixes connexions
entre filosofia, llengua i literatura que
Llorens i Barba manifests d'una manera
solemne en el Discurso inaugural d'o-
bertura de curs de I'any 1854. Tanmateix

no ens atreviriem pas a presentar ni
Llorens ni molt menys Pons i Gallarza
com a filosofs de la llengua. Trias
segueix amb l'exposicio de l'antropolo-
gia mallorquina dins la qual distingeix
matisos d'antropologia frenologica,
browniana, darwinista, cultural i krau-
sista. Parla tambe d'etnologisme xueta

(pp. 379-406). Dins aquest panorama, hi
trobem punts ben interessants i suggeri-
dors. Per exemple, el pensament de
Miquel Cabanellas. Per mes que fou un
seguidor de Th. Brown, l'ovella negra
de I'escola escocesa, ofereix precisament
per aquest fet un contrast amb la filoso-
fia escocesa ortodoxa que Llorens i
Barba professa mes tard a Barcelona.
Trias l'encerta quan afirma que Josep

Monlau no era darwimsta. Els manuals

de Monlau publicats a Barcelona pot
despres de la seva estada a l'Institut de
Mallorca, ho palesen prou. Trias ens
parla tot seguit de l'antropologia, cultu-
ral de l'Arxiduc Lluis Salvador d'Austria
aprofitant el seu da, rer estudi monogra-
fic. Respecte al krausisme mallorqui, ens
permetem de puntalitzar que tant per les
Jades tardanes de la seva manifestacio a
Villa com per la presencia que hi trobem
de Spencer potser seria mes convenient
de parlar d'un -neokrausisme-, segons
expressio encunyada per Diego N6fiez.
Unes breus considerations sobre religio
i idees estetiques tanquen la seccio, i aixi
conclou l'obra.

Dcspres de tant -pro i contra- com
hem anat manifestant, s'imposen unes
considerations de tipus general. Trias ha
treballat molt. L'obra es rica en dades i
en aportacions personals. La sistematit-
zacio dels materials es clara i ordenada.
Fins i tot la presencia d'organigrames
dona a l'obra un to pedagogic molt
adequat a la seva dimensio divulgadora.
Tanmateix, pel que fa a les bibliografies
que acompanyen sempre cada seccio,
s'imposen encara algunes reserves. Trac-
tant com fa Trias vessants literaris, falten
en les bibliografies corresponents obres
de caracter general com la Historia de la
literatura catalana de Jordi Rubio, pu-
blicada ja fa as en castella i recentment
en catala, o lade Riquer-Comas. Si Trias
hagues utilitzat aquestes valuoses eines
de treball, com tambe el Diccionari de
literatura catalana de Molas-Massot,
s'hauria evitat mes d'una atzagaiada
alhora que hauria pogut estalviar-se
molta feina. Hem trobat faltes en la
transcripcio de noms d'autors i obres.

Suposem que son errors tipografics.
D'altra banda, hi manca una Vista de les
fonts, manuscrites o impreses, utilitza-
des directament. Donaria al llibre un
caracter tries critic i evitaria els nombro-
sos parentesis que n'entorpeixen la lec-
tura. Totes aquestes observacions fan
referencia tries aviat a la forma que no
pas al fons de l'obra i obeeixen unica-
ment a imperatius d'objectivitat. Tan-
mateix resta dempeus la valentia de
Trias davant una materia tan extensa i
complexa, el treball minucios i de pri-
mera ma que ha realitzat i 1'aportaci6
que ha Iliurat al mon de la cultura.
Felicitem Trias per la seva tasca.

Jaume Roura i Roca

Josep RAMONEDA , El Sentit fntim . Criti-
ca del sentit comic , Editions 62. Lli-
bres a l'abat, num. 175. Barcelona
1982, 126 pags.

El descredit del sentit comu i la
recerca d'una nova sensibilitat de caire
individualista son simptomes constants
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