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la prosa dell'epistolografia, the cede alle forzature rettoriche e si adorna di

cadenze ritmiche, e la prosa rimata, i cui periodi si suddividono in membri

paralleli, chiusi con rime o assonanze, e si abbelliscono piu o meno di lenocinii

rettorici: prosa costruita con logica, avvivata da armonie, decorata con

splendoren.2
Aquesta obra obtingue, en apareixer-ne la primera edicio, un bell exit de

crftica.3 No cal dir altra coca, avui, sing que els elogis que aleshores li foren

tributats conserven encara llur validesa.

R. A. i S.

FRANCISCO ELIAS DE TRJADA : Las doctrinas politicas en la Cataluna medieval.

Barcelona , Ayma editor , 1950. 274 pigs.

Aquesta obra del Prof. Elias de Tejada es el fruit d'una llarga preparacio.

Abans de la seva aparicio , 1'autor ja s'havia assenyalat com un especialista

en els estudis politics medievals , i Portugal , Galicia i Navarra havien, en

aquest aspecte , estat l'objecte de sengles monografies . L'autor mateix ens

diu en el prole- : aEstudiadas ya en publicaciones anteriores las tradiciones

medievales de Portugal , de Galicia y de Navarra, este libro , acabado de escribir

en Madrid el mes de enero de 1947, acomete la empresa de presentar un cuadro

del pensamiento politico de la Catalufia medieval, respondiendo al plan de tra-

bajo a que el autor cilie su vida de estudioson.

Cal dir que tampoc el terna concret del pensament politic catala medieval

no era inedit per a Elias de Tejada. El 1948 , ja havia publicat un estudi

sobre Las DOctrinas politicas de los juristas catalanes , i el 1949 un altre sobre

El pensamiento politico niallorquin medieval. I a aquest bagatge d'estudis

hispanics , diguem-ho aixi , Elias de Tejada afegia els sews estudis sobre les

doctrines politiques d'altres pobles europeus , especialment del poble angles,

amb treballs com Las Doctrinas politicas en la baja Edad Media inglesa (Ma-

drid 1946) i Etica , politica y derecho en Juan de Salisbury ( Barcelona 1948).

Precedent encara, on certa inanera , del llibre que comentem , os una altra obra de

1'autor, Las Espaiias ( Madrid [ 1948] ) : obra de caracter i de terra diferents, pero

on tambe son enfocats aspectes do la personalitat i de la vida de Catalunya -

tot amb una remarcable dosi de simpatia i d'afecte , elements indispensables

per a dur a bon terme la tasca que havia de desembocar a la realitzacio de

1'estudi sobre les doctrines politiques, de la Catalunya medieval.

Despres d 'una exposicio de caracter general sobre el mare historic , on l'autor

presenta la personalitat histbrica de Catalunya i l'evolucio constitucional del

Principat , Elias de Tejada entra a desenrotllar amb tota am plitud el terra

de les doctrines . Les estudia en els albors de la cultura catalana, en l'obra

de Janine I el Conqueridor, en els historiadors , en els dominicans sant Ramon

de Penyafort i Ramon Marti, on cl ifrancisca Ramon Mull, en el afrancisea-

nisule politico d 'Arnau de Vilanova i en el adoctrinarisme franciscaa de fra

2. Pag. 4.
3. Recordem, entre altres, les recensions de F. Blasi, AR, XIX (1935), 32227-330

G. Contini, R, I,XII (1936), 119-127 ; C. Curto, GStLI, CVI (1935), 99-103 ; W. Th. El-

wert, ASNS, CLXVIII (1935), 267-269, i W. v. Wartburg, ZRPIs, I,VI (1936), 440-442.
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Pere d'Arago, germa d'Alfons el Benione ; en Guiu Terrena, que defineix
corn a aaristotelisme extrematn ; en Francese Eiximenis (ajurisconstituciona-
lisme franciscan) ; en Nicolau Eimerich, -'intransigent ; en sant Vicent Ferrer,
en els juristes, en els que l'autor anonlena els adoctrinadors, entre els quals
admet des de l'infant Joan d'Arago fins a Jaume Roig i Rois de Corolla, tots
units pel sol Ili-am d'haver-se ocupat de questions morals ; on el etiranicidistan
fra Cristofor de Gualbes, en el cardenal Margarit, on Joan de Palomar.

Aquest es el teixit de l'obra, distribuit en aquesta forma on capitols, ava-
lorat amb nombroses i (lenses notes a peu de plana, exponent de l'esfor9 de pre-
paracio de 1'autor. Afegim que 1'exposicio enllasa la docta exposicio del pro-
fessor (el Sr. Elias de 'rejada ho 6s de Filosofia del Dret a la Universitat de
Sevilla) amb un lirisme que es difon per tot el ilibre i que es fruit de l'entu-
siasme de 1'autor pel terra de la seva obra. Aquest corrent de lirisme la vi-
vifica tota, i sols de taut en tant •potser mena l'autor a alguna deformacio o
alteracio, Ileus on general, de fets o de paraules. A vegades voldrienl una
mes rigorosa adaptacio d'uns i altres a la realitat. 1,s clar que son tants els
fets i els esments, que dificilment podria deixar de caure's alguna vcgada en
aquestes tergiversacions. Ws gruix -pren, pero, i cal que assenyalcm, la
inclusio, encara, del Llibre de la .Saviesa entre les obres de Jaurne I, i la con-
sideracio de l'obra del Llibre dels Feyts d'armcs de Catalunya corn a obra
autcntica del segle xv i de Bernat Boades, tot i la coneixensa, manifestada en
les notes, do la impugnacio del Sr. Coll i Alentorn.' Diguem, d'altra banda,
que, gracies al lirisme que alguna hora el traeix, el Sr. Elias de Tejada arriba
altres vegades a expressions felices, a precises qualificacions, a definicions
exactes. I Puna cosa be compensa 1'altra.

Ferran SoL1n vIJ,.1

((Romance StudiesD, Presented to WILLIAM -MORTON DEY ... on the Occasion of his
Seventieth Birthday, by His Colleagues and Former Students. Edited by
URBAN T. HoLM$S, JR., AI,eRIs:D G. ENGSTROM and STURGIS E. LE: VITT.
Chapel Hill, [The University of North Carolina], 1950. 200 pigs.

Aquesta miscellania es un just homenatge al qui es cap del Departament
de Llengiies Romaniques de la Universitat de Carolina del Nord des de la sera
creacio : el professor William M. Dey. La creixenca del departament des de
la seva formacio, 1'any r9o9 - quan 1'antic Departament de Llengues Modernes
fou convertit on dos, el d'Alenianv i el de Llengiies Romaniques -, fins
al 1049, es evidenciada en el treball d'Huco GTDuz, Romance Languages in
North Carolina (Igo9-IC949) (69-71). La tasca del profesor Dey i les seves
publicacions son donades al davant del volum (9,11).

,A part d'un treball d'fndole folklorica general, Mark the Boat, per
R. S. BoGGS (4^3-47), que estudia les caracteristiques del conte del qui feu un

i. Pa la impressid que el Sr. Elias de Tejada no va coneixer fins al darrer
moment aquest treball i no va gosar o no va poder suprimir els passatges que hi fan
referencia , que es el que hauria calgut fer.
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