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L'any 1938, el jesulta P. Mauricio de Iriarte publica, dins lea .Spanische

Forschungen der Gorresgesellschafi, un estudi sabre el doctor Huarte, que crida

fortament 1'atenci6. L'any segiient n'aparegu6 a Santander una versi6 caste-

llama, notablement millorada, de la qual ba estat feta ara una reedici6, amb

Ileugeres correccions, sota els auspicis del CSIC.
Val a dir que la figura d'Huarte ho mereix. El fam6s metge humanista

espanyol del segle xvi reeixi a plantejar, amb una anticipaci6 de tres segles,

els problemes de ]a moderna psicologia individual o diferencial. Sense fer car

de la ciencia llibresca del sea temps, defugint alhora el criteri d'autoritat i el

verbalisme sillogfstic, apella simplement a l'observaci6 de la natura per a es-

tablir lea difer6ncies espontanies entre els homes per ra6 de lea aptituds o en-

giinys (•ingeniosD) que posseeixen, i aixf mateix la diversitat d'exig6ncies in-

herents a 1'exercici de less diverses professions i disciplines cientifiques. Huarte

cerca I'explicaci6 de leg difer6ncies observades en una doctrina antropologica

que subratlla fortament la unitat del compost h:urna, la correlaci6 entre la cons-

tituci6 somatica i lea qualitats psiquiques i la consegiient diversitat dels tipus

humans. Sobre aquestes bases planeja una racionalitzaci6 dels estudis i de les

• professions, que Comporta ampler ressonancies socials i pedagdgiques.

La reforma proposada pel Dr. Huarte caigur6 flavors en el buit ; peril ]a

fama de la seva obra s'estengu6 per Europa. La persona, en canvi, resta gai-

reb6 desconeguda. El P. Iriarte ha hagut de furgar en els arxius basco-navarre-

sos i castellans per a escatir documentalment la data i lloc de naixensa d'Huarte,

els seas estudis a Alcala i la vida retirada que mend despr6s a la seva vila

nadiua de Sant Joan de Pen. de Port. Tamb6 ha seguit pacientment la for-

tuna del Examen de Ingenios a trav6s lea seves nombroses reedicions i traduc-

cions a diferents idiomes. Aquestes noticies biografiques i bibliografiques in-

trodueixen a la part central del llibre del P. Iriarte, que cont6 una ex.posici6

bastant extensa de lea doctrines antropologiques i mcdiques d'Huarte, un

examen de llurs antecedents ideologies a l'Antiguitat i sobretot a 1'Espanya

coetania, i, finalment, un estudi de la seva influ6ncia en altres autors nacio-

nals i estrangers. Ens trobem, dons, davant Duna monografia molt completa,

que avantatja els estudis anteriors sobre Huarte i que caldra des d'ara con-

sultar per a qualsevol investigaci6 sobre la medicina humanista a 1'Espanya

del Renaixement.
J. C. i A.

HELMUT HATZFEL.D : El Quijote como obra de arte del lengisaje. Traducci6n de

M. C. DE I. Madrid, Patronato del IV Centenario del Nacimiento de Cer-

vantes, 1949. 436
par.

l3s llastima que aquesta segona edici6 del llibre ja classic del Prof. Hatzfeld

sobre el Quixot hagi estat data a terme en aquestes condicions . Llastima que

la tradueci6 hagi estat feta imperfectament , a causa - sembla justificat d'ima-
ginar - de lea presses del Centenari (vegen, per exemple , entre altres , el segon
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