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46s una conferencia feta a Roma l'any 1951 ; exposa les teories individualista

i tradicionalista (pags. 61-87). - La Supervivencia del .Poema de Kudrun,

(Origenes de la balada) es un estudi de literatura comparada ; hom examina

balades ndrdiques i romancos espanyols, procedents, segons Menendez Pidal,

d'una antiga balada alemanya perduda, treta del poema de Kudrun (pagi-

nes 91-173). - La Chanson des Saisness en Espana aclareix 1'origen dels

romanSos de Baldovinos (pags. 177-209). - C6rdoba y la leyenda de los in-

fantes de Lara es un resum dels estudis anteriors sobre el tema (pags. 213-240). -
Finalment, F6rmulas epicas en el .Poema del Cid, torna a insistir en la poca
solidesa de la teoria dels topoi pel que fa referPncia a 1'epica espanyola.

VII. - Espana, eslab6n entre la Cristiandad y el Islam recull tres estudis

directament relacionats amb el tema i un altre una mica forsat. - La canci6n

andaluza entre Los mozdrabes de hate un pnilenio, conferencia inaugural de

l'Institut Egipci d'Estudis Islamics (1952), repeteix els temes de la influencia

de la lirica crab en la romanica i alludeix tambe a la influencia del conte

oriental i a la maurofilia (gags. 9-31). - Espana y la introducci6n de la ciencia

drabe en Occidente (gags. 33-60) tambe es purament de divulgaci6. Molt mes

important es el treball Cantos romdnicos andalusies continuadozes de una lirlca

Latina vulgar, publicat anteriorment en el BRAE, XXXI (1951), 187-270, sobre

les hargas, en el qual horn renova i torna a defensar la teoria arabiga

(pags. 61-153). - Clouen el volum unes notes titulades Sicilia y Espana antes

de las Visperas Sicilianas (pigs. 155-168).
Josep MASSOT i MUNTANER

PEDRO SAINZ RODRfGUEZ: Espiritualidad espanola. Madrid, Ediciones Rialp S. A.

1961. 350 gags. (.Biblioteca del Pensamiento Actual., 107).

A la vista d'aquest titol, Espiritualidad espanola, horn pensaria que el

Sr. Sainz Rodriguez, conegut per la seva Introducci6n a la historia de la

literatura mistica en Espana (Madrid 1927), obra util peril molt prematura

i ara ja quasi completament oblidada, ens donaria 1'estudi definitiu que ens

to promos de molt temps sobre el curios i desconegut m6n mfstic espanyol.
Pero hem quedat completament decebuts despres de la seva lectura, que ens
ha fet sorgir seriosos dubtes sobre 1'autentic rigor i valor de 1'obra anunciada,
que ens es promesa per a aviat, amb el titol d'Historia de la espiritualidad
religiosa en Espana.

El illibre que comentem es constituit per una serie d'estudis que formen
part de la darrera etapa d'elaboraci6 d'aquesta Historia, de la qual en certa
manera son avansaments (pag. 15). El Sr. Sainz Rodriguez ens hi explica,
a la seva manera, la historia dels estudis mastics a la Peninsula, sense citar, per
exemple, el que representa l'obra d'Allison Peers, part d'ella anterior al 1927,
la importancia de la fundaci6 de la .Revista de Espiritualidad* o I'interes
que per a la critica purament literaria de la mistica tenen llibres com les
histdries generals de Pfandl o de Valbuena Prat.' Hom ens assabenta tamhe

1. Veg., per exemple , en la Histork de la literatura national espanola en la
Edad de Oro de I,uDwIG PFANDI,2 (Barcelona 1952), 673-674, 738, algunes de les obres
publicades abaps i despres de 1927, quasi totes elles oblidades pel Sr. Sainz Ro-
driguez.
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de la seva participaci6 en la collecci6 •Espirituales Espanoless, publicada per
l'Editorial Flors de Barcelona, de la qual ja ban aparegut alguns volums, i
en la qual ha de sortir una Antologfa hist6rica de la literatura espiritual es-
panola, a cura del mateix Sainz Rodriguez, que pot user molt intcressant.'

La part tedrica del llibre s'inicia amb un estudi sobre l'Evolucitin hist6rica
de lo.s conceptos de ascetica y mfstica, en que l'autor fa un mal resum de
l'estat de la giiestid, que no dira res de nou als especialistes i aconseguira
d'embullar els no iniciats. F6ra millor que el Sr. Sainz Rodriguez abandon6s
la teologia i es limites exclusivament a estudiar la mistica com a fenomen
literari, sense ficar-se en problemes que desconeix gaireb6 per complet.'

El segon capitol, Influencia de los mfsticos italianos en Espana (pAgi-
nes 73-118), 6s un aplec de noticies disperses, molt titil, be que podria 6sscr
m6s ben estructurat i 6sser molt mcs curt, si hom no prodigava citacions i
resums d'obres facilment assequibles.' El tercer capitol, titulat generosament
Formaci6n de la espiritualidad jesuftica , d6na molt menys que no promet : hom
es limita a assenyalar la coincidencia entre una frase d'Erasme i una altra
de sant Ignasi de Loyola (per a saber unicament aix6 hem de Ilegir les pA-
gines 119-142)' i a fer alguns comentaris - qualque vegada interessants, peril
sempre massa llargs - als articles del P. Leturia sobre espiritualitat prime-
renca de la Companyia de Jesus (pags. 143-186).

Una quarta part sobre Otras espirituales espanooes del siglo \VI inclou
dos estudis, un sobre Fray Domingo de Valtands, O. P., figura interessant de
l'espiritualitat espanyola del Segle d'Or, potser el mes seri6s de tot el volum
(gags. 187-239), i una Semblanza de San Alonso Rodriguez, sant gaireb6 ma-
llorquf, la qua] es limita a fer una sfntesi del que ja sabfem i a posar una
nota bibliografica aparentment completissima, perb que, ben examinada, cont6
nombroses errades, deixa de citar biografies antigues, mentre acull llibres
moderns de divulgaci6, i fins i tot cita algun Ilibre en el qual no hi ha una
sola paraula sobre el sant jesuita, dut unicanlent pel titol.'

2. PAg. 29. Ens agradaria de saber quin espanyol parlava o e scrivia Priscilli&,
en el segle iv, que hom assenyala com el cap de la literatura espiritual de la Peninsula.

3. Potser valdria la pena que hom cites m6s bibliogr.fia en aquest capitol, que
-ontrasta amb l'enfarfec de citacions dels altres. Per a fis de principiants, hi ha
alguns Ilibres en espanyol, no massa bons tampoc ; per exemple, P. PHILIPPE, La
oraci6n en la historia, dins De la vida de oraci6n (Madrid 1953), 1.5-89; ANTONIO
Rovo MARiN, Teologfa de la perfecci6n cristiana' (Madrid 1958), especialment 223 SS.
En frances hi ha un Ilibre de divulgaci6 molt curi6s, d'antor no catolic, HENRI
S$ROUVA, Le mysticisme (Paris 1956). Entre els llibres fonamentals traduits a 1'espa-
nyol no citats per 1'autor, trobem ANSELM STOLZ, Teologia de la mfstica (Madrid 1951).

4. Pel que fa referPncia a la influcncia de la literatura espiritual italiana a
Espanya cal citar el llibre de GIOVANNI MARIA BERTINI , Stud[ e ricerche ispaniche
(Milano 1942) (vegeu-ne la recensi6 de PERE BOHIGAS dins ER, I (1947-48), 284-285).
Referent a Arnau de Vilanova (pag. 82), no s6n suficients leg Orienlaciones biblio-
grdficas del P. BATLLORI ; cal citar almenys les recensions de JOAQUIM CARRERAS I

ARTAU a diferents volums d'ER i Particle d'OLGA MARINELLI, La tradizione manoscrit-
ta dell '«Expositio super Apocalypsii di Arnau de Vilanova ER, V (1955-56), 111-126.
[Cf. infra, pag. 203.1

5. Els articles dispersos del P. PEDRO DE LETURIA ( citats principalment a leg
gags. 131 i 143) foren recollits en dos volums d'Estudios ignacianos (Rona 1957).

6. Ens referim al llibre de JUAN FELIU, Noticias hist6ricas sobre el SUntuario de
Montesi6n, que hom descriu bibliograficament de manera perfecta (pag. 256), peril
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El cinqu6 i darrer capitol, titulat La figura y la espiritualidad de Fray
Luis de Le6n, fou publicat dins un dels volums de la mateixa colleccid,
I'any ig6o, com a introduccio a l'obra d'Alain Guy El pensamienio jilos6jico
de Fray Luis de Le6n, i - paradoxalment i incomprensible - alli era pre-
sentada com una part de la Historia de la critica espanyola que, segons
sembla, tambe prepara el Sr. Sainz Rodriguez. Tan dificil li hauria estat
d'encabir-hi un altre estudi? I no 6s tampoc per la importincia d'aquest,
senzilla exposicio de la bibliografia mes important suscitada entorn de la figura
i de l'obra de fray Luis.

En el conjunt del llibre hem pogut observar alguns errors en les citations
bibliografiques, incomprensibles en un biblibgraf corn l'autor.' Valdria la pena
d'unificar les sigles de revistes i de donar-ne una relacio, puix que la majoria
d'elles son practicament desconegudes fins i tot pel public erudit.'

Esperem que totes aquestes deficiencies que hem anat comentant siguin
degudes al caracter de divulgacio que horn ha volgut donar a l'obra, publi-
cada en una collecciu precisament no caracteritzada per la seva altura intel-
lectual, i que podrem tenir absoluta confianca en les dades que ens seran
donades abundosament en la Historia de la espiritualidad religiose en Espana.

Josep MASSOT i MUNTAN$R

s'hi descuida la darrera part del titol, que fa refer6ncia al Santuario de ManLg.siOn de
Porreras, que no t6 res a veure amb el Collegi de Monti-Sion de la ciutat de Ma-
llorca. La Historia del Collegio de N. Sei ora de Monte Syon, que hom cita com a
manuscrita (peg. 256), fou publicada pel P. MARTf GUALBA, el Sr. JAUME D'OLEZA
i, finalinent, el P. MIQUsI, BATLLORI, al BSAL, des del vol. XVII (1918-ig), 40 ss.
fins al XXIX (1944-46), 718 ss. ; veg. la nota de M. BATLLORI, BSAL, XXIX (1944-46),
42. Hom podria citar alguna altra carta per afegir a les obres (peg. 253), per exem-
ple Jose MIRALLES, Una carta de San Alonso Rodriguez sobre la perfecci6n par to
hunlildad, BSAL, VII (1897-98), 300-304 (noteu que la carta publicada pel P. Bari-
naga, citada a la pig. 255, hauria d'6sser collocada a la pig. 253, amb les altres obres
del sant). Entre les biografies manca citar, incomprensiblement, els AcLa .S ancto-
runt dels Bollandistes ; vegeu-ne un resuin, una mica ampliat, que cita nloltes coses
oblidades per Sainz Rodriguez, per L. K. AGUIL6, Vida de S. Alonso Rodriguez,
Noticias bibliogrdficas, BSAL, II (1887-88), 332-334, 347-348; el nfinero de 25 octu-
bre 1888 del BSAL 6s tot ell dedicat a sant Alonso Rodriguez (II, 331-346).

7. Per exemple : Ezzio Levy (Pig. 87). Ezzio Levi (pig. 88) ; MENBNDEZ PIDAL,
La Lingua de Collin y otros estudios (pig. 89), citat La lengua de Cris(6bal Collin y
otros estudios sobre el siglo XVI, en la pig. 300, i que en 1'edici6 que tenim a la vista
(Madrid 1958) 6s titulat La icngua de Crist6bal Collin, el estilo de Santa Teresa y otros
estudios sobre el siglo XVI; Garcia Colombas (pig. 104 n.), que hauria d'6sser Colom-
bds, G. ( el mateix error 6s repetit a l'index onomastic final, pig. 337, en que Garcia
6s tamb6 considerat cognom) ; Nonnell (pigs. 253, 255), en comptes de Nonell ;
cFuri6 y Sartre,, en conlptes de Sastre (pig. 254) ; Jorge Rubio• (pig. 256), en
comptes de Rubi6, etc. Hom no d6na les notes bibliografiques d'algunes de les obres
que cita ; per exemple : citaci6 d'Am6rico Castro (pigs. go-9r) a de quin llibre 6s ?,
citaci6 de Church (pig. 86) 1 quina pigina ?, citaci6 de Men6ndez Pelayo (pigs. 96-
97) 1 quina obra i quina pigina ?, citaci6 de Men6ndez Pelayo, Historia de las ideas
estiticas (pig. 97) I quina edicid i a quines pigines alludeix ?, citaci6 de Sala Balust
(pigs . rob-log) 1 quin llibre 6s ? (independentment, hom el cita m6s avail, pig. 207).
Pigs. 115-r16, manes bibliografia sobre Molinos i el quietisme . [Cf. infra, pig. 203.]

8. Pensem, per exemple, en AIONap (pig. 8o n.), A. L. K. G. (pig. 83 n.),
A. F. H. (pig. 86), A. I . A. (pig. 110 n .), CC (pig. 312), etc . Hom cita is aRevue
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JoLA SCUDICRI RUGGIERI : Un Romanzo sentimentale: 11 aTratado notable de

Amory di Juan de Cardona. Roma, Tipografia l'Editrice Finanziaria, 1960.

24 pings.

L'obreta objecte d'aquest estudi es troba al ms. 8589 de la Biblioteca Na-
cional de Madrid. En donaren brews notfcies Torres i Amat, Gallardo i Me-

nendez Pelayo. Ara la Sra. Scudieri ens n'ha donat una excellent analisi, ha
relacionat el Tratado amb altres obres del mateix genere i ha intentat d'aclarir

en el possible la persona de 1'autor i els elements histories que hi ha en

la novella.
Segons la Sra. Scudieri, 1'autor degue esser un napolita d'origen espanyol.

En la dedicatoria a D.a Potenciana de Moncada diu que apodrO dezir en lo

que del [el protagonista] escriviere, no carecer de verdad, pues a Los mds

de sus amores me hallo Qresente ... aunque el era de nacidn griego y yo de

Ytalia .... Aquests mots fan pensar que el Tratado es una novella amb clau

com la Question de Almor. Igual que en aquesta obra, al Tratado hi ha perso-

natges reals disfressats amb noms ficticis, pero que comencen amb la mateixa

lletra del nom real. Juan de Cardona ha revelat algunes equivalencies dels

noms dels seus personatges, pero la Sra. Scudieri demostra que aquelles no

serveixen de gran cosa per a la identificacio de persones, i que la identitat

de la primera lletra no ha estat una regla constant. El protagonista es diu

Cristerno i era princep de Romania. Amb aquesta denominacid es designaven

en aquella epoca la Morea i Acaia. La Sra. Scudieri, amb les degudes reserves,

identifica aquest Cristerno amb Arianito Commeno, princep de Morea, que

acompanyii Caries V a 1'expedici6 de Tunis.

El Tratado de Juan de Cardona ha imitat la Cartel de en algun dels

seus episodis mes importants. S'escrivia en temps de Pau III, mort el 1549,
i per tant abans d'aquesta data. El seu fons historic, pero, permet de datar-lo

entre 1530 i 1540. Es, doncs, de les darreres novelles sentimentals escrites en

espanyol i contemporania de les que pels mateixos anys, aproximadament,

escriviren a Italia el valencia Llufs Escriva i Juan de Segura.
P. B.

FMILIO OROZCO : Poesla y Mistica: Introducci6n a la lirica de San Juan de la

Cruz. Madrid 1959. xvi + 286 pp. (aColeccibn Guadarrama de Critica y

Ensayo., XVIII.)

Il volume dell'Orozco, docente presso l'Universita di Granada e noto per

i suoi studi sul barocco spagnolo, meriterebbe un'ampia rassegna per it con-

tributo the egli da allo studio dei rapporti tra mistica e letteratura.

Dopo l'esempio dato da Damaso Alonso nel 1942 con i1 fondamentale suo

lavoro La Qoesia de San Juan de la Cruz, the seguiva e approfondiva it primo

d'Ascbtique et de Mystique, de diverses nianeres : R. A. M. a (pag . ioi), aRAMs
(pag. 315), aRev. d'Asc. et de (pag. 126), aRevue d'asc. et de myst.X (act en
rodona, pags. 144, 152). L'aArchivum Historicunl Societatis Iesus bs citat adbs aixf

(PA9. 143 ), adbs ( p3,g. 143 tambb), adbs aArch . Hist . Soc. Iesu . ( pag. 131),

adbs aA. H. S. I.. (pag. 235 ) ; podriem citar , encara , d'altres incongruPncies com

aquestes.
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