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següents: 1) Fonts; 2) Instruments de treball (bibliografies; índexs; diccionaris, enci- 
clopedies i obres de consulta; edicions de la bíblia); 3) Bibliografia secundaria. Els ín- 
dexs són: escriptunstic, autors antics, noms, fets notables i general. 

A més de les característiques d'aquest extens i profund estudi, ja exposades al llarg 
d'aquesta presentació, cal asenyalar-ne encara unes altres, ben positives, de caire més 
formal. Primer, el resseguiment minuciós i l'anhlisi precisa que fa de l'expressió «mo- 
narquia», fent veure la importhncia que aquest concepte va tenir en els primers passos 
de la formulació de la doctrina trinitaria. Segon, la contextualització dels textos estu- 
diats, tant pel que fa a autor, medi cultural i eclesial en que sorgeix, pel lligam o grau de 
dependencia d'obres anteriors, com pel que fa a la possible influencia sobre autors pos- 
terior~. Com a tercera qualitat molt positiva del treball, s'han de citar els concisos i clars 
resums amb que es conclou cada un dels capítols de l'obra. Com a quart punt, m'agra- 
daria de subratllar la claredat i carhcter progressiu de les diferents parts de l'exposició. 
També s'ha de tenir en compte, cinque, que quan I'autor trenca el carhcter progressiu de 
la seva exposició, a causa de l'elucidació de qüestions previes a l'analisi del text, ho ad- 
verteix previament, fent notar tant 1.a necessitat per a la comprensió del text en qüestió 
com la repercussió que aquestes qüestions tenen per a una major comprensió de les pos- 
tures contrkies o les diferencies d'accent que tenen en un nou grau de desenvolupament. 
En aquest camp sobresurt la concisió i claredat a l'hora d'exposar els arguments i con- 
traarguments esgrirnits pels investigadors entom d'una qüestió determinada. Arnb la ma- 
teixa concisió i claredat I'autor dóna sempre també la seva propia opinió. 

Considerat tot plegat, el lector o estudiós es troba davant un treball immens aplicat 
amb el mixim de rigor a un penode mai prou conegut del desenvolupament de la doc- 
trina trinitaria. Aquesta atenció especial i meticulosa en l'estudi del terme «monarquia» 
i el seu ús en els principals representants de la teologia pre-nicena pot ser un incentiu 
que obri nous aspectes o posi nous accents en l'estudi del desenvolupament dogmhtic 
dels primers segles del cristianisme. 

Josep Castanyé 

Andreu GRAU I ARAU, Les fonts cl2ssiques i medievals en la dialkctica de Petrus Ramus 
(1515-1572), Barcelona, Publicaciones del Equipo de Investigación KAL, Univer- 
sitat de Barcelona, 1998, 448 pp. 

Cestudi que recensionem és la tesi doctoral del Dr. Andreu Grau, dirigida pel prof. 
Dr. Francesc J. Fortuny. A més de l'índex, la tesi consta d'una «Llista d'abreviatures de 
les obres de Petrus Ramusn (pp. 9-12), de la introducció (p. 13), la primera paré (pp. 
17-178), la segona part (pp. 179-423) i la bibliografia (pp. 424-447). 

En la primera part, de carhcter propedeutic i molt útil per al lector que no posseeix 
coneixements aprofundits de l'obra de Ramus i dels estudis rarnistes, l'autor, en dihleg 
amb els grans estudiosos de Ramus (Ch. Waddington, Paul Lobstein, W.J. Ong, R. HO- 
oykaas, Nelly Bruyere, K. Meerhoff, Michel Dassonville, entre altres), passa revista a 
la bibliografia sobre Ramus, els diversos aspectes de la seva obra (dialkctica, retorica, 
matemhtiques, física i metafísica, teologia), la seva relació amb l'humanisme i la tradi- 
ció aristotelica, els autors clhssics, la reforma protestant; la seva influencia posterior.. . 
Es un bon «status questioniss, no solament del tema de la tesi, ans també de l'autor en 
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general. Pel que fa a la dialectica, l'autor segueix amb algunes modificacions la distri- 
bució evolutiva d'obres proposada per Bruyere. D'aquesta part, personalment, destaca- 
ria l'interessant apartat dedicat a reconstruir histbricament la presencia de ramisme a 
Salamanca, a base de fonts arxivístiques. Conclusió (p. 162): «Sia per la curiositat que 
podia despertar l'obra del picard sia per un interes vers tot allb que hom pogués escriure 
sobre Aristbtil, els professors de la universitat de Salamanca seguien l'evolució del pen- 
sament de La Ramée, igual o millor que a la resta dels paisos europeus.» 

La segona part, el nucli o cos de la tesi, és dedicada exclusivament a la dialectica 
rarnista. L'autor comenca les analisis per la definició de dialkctica («virtut de discór- 
rer»); seguidament s'endinsa en el concepte de «natura», entesa «com a primer grau de 
la virtus i com la condició necessaria de l'"ars"» (p. 201). Tracta també de la histbria 
de la dialectica, tal com la proposa Ramus. Les analisis d'aquesta segona part arriben 
al punt culminant amb els capitols quart i cinque, dedicats respectivament a la inventio 
(«fixació del problema, gracies al descobriment dels arguments») i al iudicium (((loca- 
lització i deducció [del problema] en el discurs per les regles de la disposició», p. .421). 
Ramus ha quedat situat en aquesta segona part en el lloc que li correspon en la histbria 
de la lbgica: «la raó principal de la reforma de la lbgica és fonamentada per Ramus en 
una crítica a l'organon aristotelic i en una revaloració de les arts discursives de Ciceró 
i Quintilia. Les bases sobre les quals s'assenta aquesta reforma són: els tractats de 1b- 
gica medievals, escolastics o terministes, i les innovacions introduides per Agricolan (p. 
416). En les conclusions (pp. 414-423), l'autor sintetitza les aportacions de la tesi. Fi- 
nalment, la bibliografia, completíssima, dóna raó de més de tres-cents títols. 

La tipografia, la impressió i l'edició del llibre són ben escaients a una obra d'a- 
questa naturalesa, i prou dignes. No hi ha certament una preponderancia d'elements 
de disseny; en canvi, hom utilitza, quan convé, caracters grecs i hebreus (cf., per exem- 
ple, p. 47). Com en tota obra humana, hi ha algun (perb pocs) error tipogrhfic. Per 
exemple, en la pagina 20, on diu «lluns» ha de dir «lluny», o els caracters en negreta 
-quan semblaria que no ho haurien de ser- de la nota 24 de la pagina 25. Per tal d'o- 
rientar el lector 4 s  un suggeriment de cara a una eventual segona edició-, em sembla 
que podria ser útil un títol general per a cadascuna de les dues parts de la tesi. Aquests 
minúsculs retrets, sens dubte, són minúcies -i no sempre atribui'bles a l'autor- al cos- 
tat de l'innegable valor de la tesi. Benvinguda sigui aquesta valuosa tesi sobre un autor 
ben important en la tradició filosbfica, pero dissortament molt poc estudiat a casa nos- 
tra. Aquest estudi és cridat a ésser un punt obligat de referencia en els estudis ramistes. 
Andreu Grau, amb una bona preparació filosbfica i bíblico-teolbgica (sense una ade- 
quada base teolbgica és difícil d'entendre bé alguns conceptes filosbfics medievals i 
adhuc moderns), com en dóna prova, per exemple, en la nota 132 de la pagina 48, i ava- 
lat per unja considerable nombre de publicacions, ha reeixit en l'objectiu d'estudiar la 
dialectica de Ramus, situant-la al lloc que li correspon en la histbria del pensament. 

Jaume Mensa i Valls 


