
événements designan! le combat conlre
Foccupation franque.

La produclion historiographique árabe
contemporaine. principalement égyp-
tienne, est dominée par la conviction que
ees événements du passé trouvent leur
prolongement dans les confliis du presen!.

le concite de Clermonl de 1095 et
l'appel á la croisade est un livre

pro fon dé me ni intéressant, qui relien t
i'atteniion et captive l'esprit. Bien rédigé,
ce livre est digne d'élre recommandé pour
ses informations précieuses sur i'histoire
de la naissance et du lancement de la
premiére croisade.

Abd el rahtnan Nehtné

ECO, Umberto
Arte y belleza en la estética medieval
Barcelona: Editorial Lumen ("col. Palabra en el Tiempo, 244"), 1997.
214 pp.

L'obra teórica del professor Umberto Reo
depassa els límiis d'una especial itzac i ó
definida, és a dir, s'aboca a un
eclecticisme erudit que permet trobar-lo
en un ampli marc d'esiudis relacionáis a
múltiples disciplines vínculades a la
ciencia que ensenya a la Universitat de
Bologna: la semiología -no confondre
amb la semiótica-, que tracta i interprela
els signes a la vida social; a banda de la
seva prou coneguda vessant de novet lista
de ficció.

En el cas de l'obra Arte y Belleza en
la Estética Medieval Eco revisa una obra
anterior sobre el tema ("Momenti e
problemi di storia dell"estética". Milán,
Marzorati, 1959, i la posterior versió de la
mateixa obra en anglés "Arl and Beauty
in the Middle Ages", New Haven i
Londres, Yale University Press, 19S6),
practicant un exercicí de sintcsi i. alhora,
d'claboració d'un complet rccull de
referents necessaris i imprescindibles.
Aquests son especialment triats per tal de
planiejar un nou posicionament davani la
tradicional visió, tant teórica com popular,
sobre els dos conceptes que aborda el
I libre, aconseguint un apropament a partir
de les fonts escrites origináis al procés de
pensameni i posterior execució de l'obra
d'art de l'cpoca medieval i els comentaris

que generaren entre els diversos corrents
filosófics.

Així dones. Arle y Belleza en la...
planteja un debat intéressant í no només
reservat ais especialistes del tema, on es
qüestionen les tradicional postures
teóriques i historiográfiques que obviaven
Tempatia i deixaven tal vegada en un
darrer terme les fonts origináis,
reflexionan! preferentment sobre estudis
posteriors de les mateixes,

Comprendre i fer comprendre la
mentalitai medieval, el desenvolúpament
d'un pensament estélic divers i complex
és básic per assimilar alhora els resultáis
obtinguts a través de l'expressió plástica
del románic, gótic i primer renaixement;
aquesta es la feina que reprén Reo amb la
revisió deis treballs abans esmentats
De tot aquest -tal i com el mateix autor ho
defineix- "compendi d'história de les
teories estétiques elaborades per la cultura
de l'Edat Mitjana Llatina" destaca un
element globalitzador a tots els capitols, i
és una visió totalment innovadora i un
canvi notable en !a percepció actual de
l'época medieval en tan I que desmente i x i
esborra la imatge de periode tancat i
obscur, oposat i terriblement crític al
gaudi estélic i poc preocupa! per la
qualitat de l'expressió plástica. Ben al
contrari, descobrim com un deis temes
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luns ais corrents filosófics medieví
oses les diferents heretgies, és
;epte de bclles i les seves evolucic

capa d'art i ni I i tai

dignificado com a producie diví,
convertint-se en tema de debat i
pensament. L'autor passeja aquesi
principi básic per un itinerari curosament
elabora! i documental on alió que no hi té
cabuda per la mateixa voluntat de sintesi,
troba un referen! bibliográfic que
distingeix fonts origináis i estudis teórics
posleriors sobre les maieixes o sobre els
tetn 5 tractats.

Aixl son freqüents les sorpreses que
pot trobar el lector no especial itzat. al
qual Eco també dedica aquest treball,
resultan! així una obra amb una utilitat
múltiple, en tant que sense deixar en
absolut de banda el rigor cientific que
reclama el tema tractat, ofereix un ampli
ventall de possibilitats per a una nova
perspectiva, un nou angle de visió, en
definitiva, una disposició d'ánim diferent
davant raparentment criptic món del
pensament medieval, igual que si es
tractés de descobrir el signíficat del gesl
terrible de la Maiestas Domini, l'aparició
de per lícans, sirenes o bésties
impossibles, i tanis d'altres atractius
laberfntics i fascinadors que fan del Ilegal
artistic medieval un capítol únic i exclusiu
de la historia.

Aquest assaig és, dones, un
instrument de irebaü útil per a referenciar
¡ situar en el seu propi temps ais teórics
medievals i trobar for^a respostes
diferents a les habitualment pronunciades
peí que fa al gust medieval i a la mateixa

ac ce plació del gaudi estétic i al seu
desenvolupament en tots els ámbits de la
vida social d'una etapa que encara amaga
forca coses, malgrat que la llum que
desprén per ella mateixa sigui prou i
suficient com per aclarir fins i tot alguns
conflictes actuáis que encara persisteixen
sobre una definido clarificadora d'uns
conceptes mutanls i volubles com son
I'estética, l'art i labellesa.

La resolució assolída pels medievals
resulta, segons alió que dona a entendre
l'autor, diáfana i prácticament en consens,
malgrat resportdre cada proposta a patrons
filosófics sovint oposats; Eco aconsegueix
també la reflexió sobre el debat actual en
contras! amb el que ens presenta en aquest
assaig, llicó sempre magistral en l'cstudi
de qualsevo! ciencia i les seves
relacionades.

Abordar una feina d'análisi a partir
d'uns valors -és just i adient considerar
valors vitáis Tan i la bellesa, aixi com un
"perfecte manual d'instruccions"
l'estética- que van adaptanl-se
ínter Ügentment a cada moment historie i -
a cada necessitat i demanda social
corres pon ent, és avui dia una aventura
editorial en el sentit que l'abast d'aquest

muntanya d'assimilats que es publiquen
periódicament. Aquest assaig d'Umberto
Eco procura fondre objectius i satisfer
interessos múltiples per a múltiples
lectors i estudiosos del tema, fent de
l'aprenentatge i la capacita! critica i de

Margartda Monter i Bor

FLORI, Jean
Chevaliers et chevalerie au Mayen Age
París: Hachette, 1998.

Ce n'est pas le premier ouvrage sur
chevalerie qui naii sous la plume de Jea
Flori. Le directeur de recherche au Centi

d'Etudes Supérieurcs de
Médiévale á l'oitiers est
spécialíste de la question, ce adéjá


