
CLAVERIA: UNAMUNO. - ALONSO:..FJOETAS ESP. CONTEMPt.

La influcncia de Carlyle assoli el sell punt maxim durant els primers anys

del se-le, i no s'hi troben coincidencies significants en els llibres centrals,

El sentintiento trbgico (1912) o La agonia del cristiauismo (1925). Aquesta

influcncia, no obstant, no s'esgotava mai completament - Don Miguel torna

a pensar en Carlyle en la vellesa - i Claveria prova plenament que cons-

titucix utt element esscncial en el makeup - l'expressio es de Claveria -

(1'L'natlutno.
1;s impossible de hoar inassa l'erudicio d'aquest llibre. Claveria maneja

una extensissima bibliografia internacional que dona gust de trobar en un

llibre espanyol. Proporciona un enorme feix de notes, detallades, acurades i

exactes. Les seves referencies a Carlyle i a Flaubert contribueixen a l'avaluacio

d'aqucsts autors, aixf coin a la d'Unamuno. L'erudit espanyol esta igualment

al current de ]a critica mes recent de figures esmentades de passada, coin

Byron, Milton o Dant, i penetra en els misteris de la critica literario-

filosofica alemanya moderna. He pogut trobar Homes una errada : a la pag. 22

diu que .cobre el nnarasnlo actual de Espana foil uescrito no mucho alas tarde

de 1595 y, en todo caso, antes de 19020. Coin a part d'Eu torno at casticisnio

foil publicat a la uEspaila moderna• 1'any 1895.
Geoffrey W. RIBBANS

DAMASO Ai.oNSO : Poctas Espatioles Contenlpor6ue0s. Madrid, Editorial Gredos,

[1952]. 44S paps.+114 retrats. (BRH, 11/6.)

DSmaso Alonso ha recollit en un sol volum diversos assaigs, conferencies

i apreciacions sobre la poesia castellana moderna publicats anteriorment en

revistes o en algun altre Ilibre. En un proleg explica que aquest treball no

es pas un estudi metodic del tema, sing una obra d'entusiasme personal ; aixi ma-

teix, hi inanquen figures essencials, coin Juan Ramon Jimenez, dels quals l'autor
no ha tingut ocasio d'ocupar-se, i d'altres, coin Antonio Machado, nomes n'es

estudiat uu aspecte menor. El llibre conte tambe, arbitrariament, una breu

evocacio de Gabriel Miro, coin a poeta en prosa, i sis traduccions de'Hopkins,

incloses pcl caprici, ingenuament admes, de l'autor.
Els estudis varien molt en qualitat ; alguns son senzillament testimonis

d'admiracio o de filiacio literaria, coin 1'honlenatge a Pedro Salinas, escrit
poc abans do la mort d'aquest, o la descripcio anecdotica de la seva propia
gencracio poctica (1920-36) ; i algunes de les seccions dedicades a poetes de
la postguerra em seniblen massa elogioses. Al men parer, Particle inks feble
hs el quc parla de Garcia Lorca, exemple d'una teoria histOrico-literaria forca
dubtosa («Surgio porque si, porque tenia que ser, tenia que cumplirse la ley
de nuestro destino : Espana se habia expresado una vez mash). D'una categoria
ben superior son el fain6s assaig sobre Becquer, la fina analisi de les primeres
poesies d'Antonio Machado, i, sobretot, l'excellent judici de la poesia, con-
ceptual i vital a la vegada, de Jorge Guillen : en aquests articles un caracte-
ristic lirisme d'expressio va perfectament ajustat amb un agut sentit critic.

Acabat el Ilibre, el lector resta una mica decebut. Un gran critic que
podria haver-nos donat una interessantissima interpretacio de tota la poesia
espanyola contemporania, s'ha limitat a publicar una obra que no passa d'esser
una refosa d'estudis anteriors. L'unica cosa nova, i que es veritablement esti-

mulant, ks de considerar, coin ho fa en el proleg, Becquer i no pas Ruben
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Dario , corn el punt d'on arrenca I n lirica actual . I`,s de desitjar, done,,,, que en
una altra ocasio Damaso Alonso ells ofereixi la seva visio integra i personal
d'una epoca poctica que goes coneixen corn cll. I,'ediei6 , corn totes les de
Gredos, C s impecable i inclou interessants fotografies dels poctes tractats.

Geoffrey W . RIBBANS

JOAGiM C.1R1ERAS i ARTAU : L'cpistolari d'Arnau dc Vilanova. Barcelona, IBC,

1950. 28 pags. (a\Iemuries de In Seccio Hist6rico-Ar(I ueol6gic:o), X.) --

Del cpistolario espiritual de Arnaldo de I-ila o-,a. Barcelona 1945. 32 pugs.

(aEstudios Franc iscanOs , 11,11.) - :1r'ialdo de Vilanova, apologista

antijudaico. Madrid 1947. 14 pags. (aSefarad)), VII.) - La a:lllocutio super

Tetragrammaton) de .1 nialdo do I-ilano?a. Madrid 1949. 32 pags. (aSe-

farad», IX.) - La polcmice gerundcnse sobre el Anticristo cntre Arian de

I ilanova r los dominicos. Gerona 19,5o. 58 pags. (cAnales del Institute

do Estudios Gerundcnsesn, V.) - Arnau de I-ilano:a et Ies mou,ements

mvv,stiqucs du 3lidi de In France. Paris 1948. 6 pags. (aRevue de Syn-

thcse,, I,1IV.)

En I'actual desenvolupament deis estudis arnaldiaus el Prof. Joagnim Car-

reras i Artau ocupa on Hoe preeminent. Ara) en aquesta recensi6, aplegucm els

sells estudis sobre Aruau de Vilanova apareguts des de I'any 1847, data deis

sells magnifies prolcgs a les Obres catalanes del metgc-reformista, que foren

ja recensionats als ER (1, 291-254). El primer i el darrer d'aquests sis treballs

abracen els dos periodes de la villa d'Arnau corn a escriptor espiritual, I'anterior

i el posterior a ]'any 1305, en quc ]'ideal de reforina espiritualistica conrenSa

ja a predominar sobre les elucubracions cscatologiqucs. Els altres quatre resten

enlmareats en la priulera etapa.

I. - El Sr. Carreras destria acuradanient I'epistolari d'Arnau do Vila-

nova -conjunt de lletres ell el sentit ins estricte del mot -- d'altres peces

breus - tractats i documents no epistolars -, per tal d'estudiar en conjunt,

per primera vegada, In produccio arnaldiana d'aquell caire. Interessants els

paragrafs intro(luctoris (pags. 7-10) que enumeren les lletres (I'Arnau i a

Armin ara perdudes, per6 1'existencia de les quals ens fs coneguda a traves

de la documcntacio que ha pervingut fills a nosaltres. No es I'iutent de l'autor

de dollar una hibliiografia exhaustiva de tots els manuscrits i edicions que ens

Ilan conscrvat les lletres arnaldianes, sin6 de sistentatitzar el conjunt de l'opu.S

epistularuiu de mestre Arnan segons el cairc i el contingut de cada pcca,

citada per 1'edici6 mes ahastable o pel sell manuscrit basic. Posada in bipo-

laritat -metge i te6leg- d'Arnau, el criteri ordenador no podia pas csser

cl cronologic, sing el doctrinal, destriant de bell antuvi les lletres cientifiques

de ]es politico-religioses.

I)e les primeres, les tines son mes tost dedicatories d'obres trameses a

personatges mes o menys precisats historicament ; les altres, veritables tractats

breus escrits en forma epistolar i adresats a una persona determinada, be quc

no sempre per al sell us exclusiu.
El boldr6 de lletres politico-religioses presenta el problerna inicial si algunes

de les conservades a 1'Arxiu Reial de Barcelona son realment autbgrafes, corn
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