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s'ha limitat a donar una simple llista cronologica o alfabetica, sinb que ha
ordenat els materials recollits i els ha classificat segons el seguent esquema
1. Vida, empreses i •personalitat de Ramon Llull ; II. Obres de Ramon Mull
catalegs, edicions i traduccions, fops de manuscrits, altres estudis sobre les
obres ; III. El pensament lullia : estudis generals, teologia, ascetica i mistica,
missionologia, apologetica, filosofia, dret i idees politico-socials, pedagogia,
ciencies, •poesia i literatura, estudis sumaris ; IV. Mull en la historia : estudis
generals, ortodoxia i culte, lullisme, antilullisme i pseudo-lullisme ; Bibliografies
lullianes.

L'estudi del P. Mendia constitueix un utilissim instrument de treball, que
hauran de consultar sovint els estudiosos de Ramon Mull. Llastima, nomes,
que la precipitaci6 a redactar-lo hagi perjudicat quelcom l'escrupolositat i clrigor amb que han d'esser presentades aquesta mena de bibliografies. Citare,
per a mostra, el fet que alguns treballs lullians del meu germa Tomas han estatposats indegudament a nom meu. Tambe, a proposit d'altres autors, ha incor-
regut en petites inexactituds de data o floc de publicaci6. Aixi i tot, cal agrair
vivament al P. Mendia el seu magnific esforc.

J. C. i A.

E. ALLISON P&FRS : Fool of Love. London, S. C. M. Press Limited, 946-
I2S page.

El Prof. Peers, que en Ta tercera decada d'aquest segle tant va fer per adonar a coneixer la figura i l'obra de Ramon Mull als paisos de parla anglesa
- sobretot amb ]a publicaci6 de Ramon Llull, a Biography (1920) i d'un grupde versions a 1 angles entre les quals sobresurt 1'excellent traducci6 completa
del Blanquerna (1926) -, continua escrivint sobre Llull fins al final de la seva•vida, be que sense dedicar-se de ple al lullisme durant els darrers anys. AllisonPeers sempre ha al.orgat a Mull l'atenci6 que li correspon entre els gransescriptors europeus uiedievals, i aixi li ha reservat un lloc en la seva antologiade mistics europeus Behind that Wall (1947).

Fool of Love es un llibre classic d'aquesta segona epoca lulliana d 'AllisonPeers, en la qual predominen les obres de divulgaci6. El llibre esta dividit enset parts ; l'autor passa revista a la conversi6 i els anys d'estudi, als sojorns aRanda i a Miramar, a Blanquerna - al qual dedica un capitol sencer -, alstres viatges a 1'Africa i la mort, i finalment fa una analisi de la fortuna deMull fins ale nostres dies. E'n realitat, el llibre que comentem no es unaobra d'investigaci6, sinb un resum de la vida, dinamica i suggestiva, del granmallorqui, amb comentaris critics intercalate de les ol.:res principals. L'autorhavia ja usat aquest procediment en Ramon Llull, a Biography, un compendide la qual es en gran part Fool of Love.
Aquesta obra, corn tantes altres del Prof. Peers (i, sobretot, Catalonia In-felix), esta impregnada de simpatia per Catalunya. E. Allison Peers moria Liverpool el mes de desembre de 195 2, per6 el record del nostre gran amicperdurara - tant a traves de les obres menors de l'estil de la que comentem,corn a traves de les cabdals - entre els estudiosos de la cultura catalana.
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