
GRET SCHIB - PERE BOHIGAS

ROBERT PRING-MILL: El microcosmos luHid. Palma de Mallorca, Editorial Moll, [19611,
172 pags. (Biblioteca <<Raixa>>, 55.)

Amb aquest petit volum, Robert Pring-Mill ofereix una introducci6 al pensament
lullia per a lectors no especialitzats. Es tracta alhora d'una iniciaci6 a la visi6 medieval
del m6n. Hi explica el simbolisme numeric, 1'escala de les criatures, la teoria dels
quatre elements i altres conceptes essencials per al qui vulgui comprendre les obres
filosofiques de l'edat mitjana.

El microcosmos (l'home) reflecteix el macrocosmos (el m6n), el qual, per la seva
banda, es la imatge de Deu (cf. pag. 111). La visi6 luHiana del m6n correspon a la
dels seguidors de les tres religions monoteistes i pertany a la tradici6 augustiniana
(doctrina dels atributs divins, etc.), modificada, pero, en certs aspectes pels filosofs
crabs (cf. pag. 120). Per tant, aquest Ilibre no s'adreca exclusivament als lullistes,
sin6 que representa un resum excellent de les idees filosdfiques de l'edat mitjana.

Gret Scion

P. NOLASC DEL MOLAR, O.F.M. Cap.: Eiximenis. [Olot, Aubert impressor , 1962].
54 pags. (<< Biblioteca Olotina)>).

Donern compte d'aquesta obreta amb considerable retard; com que es tracta,
pero, d'una monografia forga rara, publicada en una collecci6 comarcal de poca
difusi6, creiern que val la pena que la seva publicaci6 quedi registrada en aquestes
planes.

Aquest opuscle es una conferencia que l'autor feu a l'alcaldia d'Elna el 24 de
gener de 1960, en ocasi6 de commemorar el 5501 aniversari de la mort de Francesc
Eiximenis, que, corn hom sap, havia estat bisbe de la diocesi rossellonesa. Per
aquesta circumstancia l'autor ha defugit el to erudit i mes aviat ha volgut desvetllar
entre els seus oients interes i simpatia vers la figura i 1'obra del gran escriptor
francisca. Si s'hagues tractat d'una altra mena de treball, li retrauriem una visi6
massa simplista de l'escriptor, efecte mes de 1'entusiasme que de 1'analisi crftica.
Aquesta mena de fer queda justificada, peril, per la finalitat de Lopuscle. Al final,
el P. Nolasc ha transcrit els capitols de la Vida de Jesucrist que parlen de 1'Assump-
ci6 de la Verge, els quals van precedits d'unes breus pagines que tracten del
tema i de les seves fonts. Potser no hauria estat de mes de fer remarcar 1'analogia
d'aquests capitols amb els misteris que tambe han tractat el tema assumpcionista.

El P. Nolasc no ha posat cap nota ni a la conferencia ni a les pagines d'Eixi-
menis que ha publicat, fet que facilment s'explica pel caracter divulgador del seu
treball. De tota manera alguna nota al prefaci del text d'Eiximenis hauria estat ben
rebuda pels qui s'interessen pel terra de l'Assumpci6 en la literatura. Es mes de
doldre que el P. Nolasc s'hagi oblidat d'indicar el manuscrit d'on ha tret la cdpia.
Caldria confrontar alguns passatges dubtosos amb els manuscrits : a la pag. 36,
r. 23, on diu nicis, el sentit exigeix vicis; pag. 42, r. 7: la qual hauria de dir la
qual cosa, i a la r . 14, en hoc Well hauria de dir ells. Tambe a la pag. 48, r. 5,.
caldria comprovar la paraula tors . L'opuscle acaba amb un petit glossari.
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