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Tretze anieles, la major part inedits, i una nota introductoria a cura
de Francesco Maiello, configuren el darrer llibre de J. Le Goíf. Al
tomenc.ament del llibre, i sota el títol de nota introductoria, s'establei-
xen les premisses de ireball de l'autor (Maiello ho ha sabut fer). És una
introducció curta, pero contunden! i que cal no deixar de banda. La re-
cerca antropológica en el métode historie i les línies establettes per M.
Mauss dins del camp de l'Etnologia son les fonts d'inspiració d'aquest
recull d'articles. El silenci de la historia, el silenci que parla a través de la
paraula escrita i del document-monument, una metodología de repeti-
ció i de claredat en el discurs historie, la sociología del coneíxement...
encaminen el discurs legoffiá.

El primer artiele s'anomena «11 meraviglioso nell'occidente medieva-
le» (tit. orig. «Le merveilleux dans l'Occident medieval» —mecanogra-
fíat—) i ens obre la porta cap a aquest món de l'inconsicent de la histo-
ria. És un estudi metodológic fet a tres nivells. El primer nivell és el del
vocabulari: que és el que entenem per «mera ve I los»? i com l'home de
l'Edat Mitjana entcnia aquest «meravellos»? El segon nivell, el configura
l'estudi etimológic de la paraula en qüestió, entenent-la com alló-que-
es-veu en el substrat ideológic de la consciéncia col-lectiva i la seva per-
manencia a través del temps. El tercer nivell és l'cstudi de les fonts ha-
gíografiques, dividides en dos períodes cronológics diferenciáis: seglcs
V-XI: la seducció peí «mcravellós»; i XIl-Xili: la recerca de la identitat de
la cavalleria medieval a través de les fonts oráis, la idealització del món
cavallercsc per la vía de la «meravella» i el paper de l'Esglcsia com a acul-
turadora del «meravellós» ¡ la seva aportado al gótic. Conclou parlant de
l'estética del «meravellos» i amb un esquema conceptual deis termes mi-
rabilh (*el meravellos»); magicus (el sobrenatural satánic) i miraculosus
(el «meravellós» cristiá), inclosos tots tres en 1'apartar mirabilia, Tot és
producte d'éssers i forces sobrenatural. El «meravellos» sorgeix com a
contrapes del quotidiá i com una forma de resistencia a la ideología ofi-
cial del cristianisme. La pregunta final és fins on arriba la dilatado i on
comenta la frontera del «meravellós».

El segon anide s'anomena «II dése no-foresta nell'occidentc medieva-
le» (tit. orig. *Le desert-fórer dans l'Occident medieval» —mecanogra-
fiar—). El desert com a via símbolico-ímaginária cap al mistkisme ha
tingut un papcr de primer ordre en les religions orientáis. En el cristia-
nisme medieval el desert es presenta, segons el nostre autor, d'una for-
ma inédita: el desert és el bosc. El bosc, com a via simbólico-imaginária
dins l'occidcnt medieval, configurant la seva realitat material com a lloc



de cacera, de meditació i de treball, de recot-lecció, sorgeix en qualitat
de desert insticucional i simbolitza en un matcix espai els tres urdres feu-
dals (oratores, bellatores i laboratores) i és la via de refugi i d'espirituali-
tat de l'occident medieval.

El tercer article, anomenat *Osservazioni su corpo e ideología nell'oc-
cidnetc medievale» (tit. orig. «Quelques remarques sur corps et idéolo-
gie dans l'Occident medieval» — inedit—), el podem catalogar, a nivell
d'unitat temática, com una introducció ais dos articles que segueixen: «I
gesti del purgatorio» (tit. orig. «Les gestes du Purgatoirc» —inedit—) i «I
gesti di San Luigi: incontro con un modello e una pcrsonalita* (tit. ong.
«Les gestes de Saint Louis: apptoche d'un modele ct d'une personalité»
—inedit—). Una de les grans rcvolucions culturáis que va fer triomfar el
cristianisme va ser la importancia donada al eos, la bellesa del eos, 1'espai
del eos, la salvado del eos i de l'anima conjúntame™, el pecat del eos i el
gest del eos. El gest configurara tot un espai simbólic, com ata el Purga-
eori; el gest de la pregaría com a camí intermedi cap a la salvació passara
per la imatge del Purgatori, lloc de pas i lloc de penitencia. El gesr de
Sant Lluís —el reisant— tanca aquesra trilogía sobre l'cstudi simbóüc
del eos; la seva imatge es manífesta com a model gestual «istia. El sise

neW'Erec et Enide"* (tit. orig. * Quelques remarques sur ¡es codes ves-
timantaire et alimentaire dans "Erec el Enide"', en Mélanges Rene
Louis, Argenteuil 1982, pp. 1243-58). És un profund estudi antropoló-
gic sobre el vestir i el menjar en l'obra de Chrétien de Troves. Erec et
Enide, que posa a la llum els moments «socials» de l'epoca on era indis-
pcnsable menjar i vestir be. Moments de rc-presentacio simbólica com

etc. Estudi minuciós i de gran valor etnológic. L'artkle que segueix,
«Abbozo di analisi di un romano córtese» (tit. orig. «J. Le Goff-P. Vidal
Naquet: Lévi-Strauss en Brocéliande. Esquisse pour une analyse d'un ro-
mán courtois», en AAW, Lévi-Strauss, Gallimard, Paris 1979, pp. 265-
319) est¿ basat en una altra obra de Chrétien: Yvain ou le chevalier au
¡ion (1180); mitjanc.ant l'analisi estructural de l'obra es posa sobre el pa-
per un nou estudi de l'obta literaria del món medieval. L'aventura
d'Yvain serveix per a confirmar estudis fets per G. Duby i E. Kohlcr so-
bre la cavalleria medieval. La importancia de la jovenesa —iuvertlus— és
la conclusio que vol treure el nostre autor del personatge Mterari quan
constata, d'una manera fluida i clara, que la cavalleria medieval estava
configurada en la seva major pan peí que s'anomena dins la historia so-
cial d"aquest període el grup de tuvenes, que no son tan sois un grup
d'edat sino que teñen una actitud i un comportament propis de qui no-
més pot anomenar-se cavaller.

El vuité article s'anomena «L'ebrei negli exempla medievali: il caso
dell' Atphabetum Narrationum (tit. orig. «Le juif dans les exempla me-
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dievaux: le cas de VAlpbabetum Narrationum, en Maurice Olender (a
cura de) Pour León Poliakov. le racisme, Myihes et Sciences, Editions
Complexe, Bruxelles, 1981, pp. 209-20). A través deis exempla, que es
mostren com una nova font d'estudi historie, constata I'obra de conver-
sió deis jueus al cristianisme, a la societat cristiana del segle xni. Conver -
sió cruel, tapada sota 1'aparenc.a del redempció i salvació de la minoría
jueva. Un exemple de com podem estudiar les minories marginades de
la societat medieval. Estudi que Fautor generalitza en l'article següent
anomenat «Gli emargínati nelI'occidente medievales (tit. orig. «Les
marginaux dans l'Occident medieval», in AAW, «Les marginaux et les
exclus dans Fhistoire», U.G.E., Paris 1979, pp. 18-28) i que podem re-
sumir com un camí metodológic a seguir per a Festudi deis marginats de
FEdat Mitjana. Comenca per una delimitació geográfica de la margina-
eió medieval i fa seguidament un estudi tipológk de les diverses classes
de marginats; acaba amb un estudi ideológic (social i de vocabulari)
d'aquestes minories socials.

El desé arricie s'anomena «Lo storico e l'uomo quotidiano» (tit. orig.
«Histoire et ethnologie: Fhistorien et l'"homme quotidien"», en Mé-
langes en l'honneur de Fernand Braudel, II. Toulouse 1973) i forma
part de la unitat de contingut deis tres arricies que conelouen el llibre,
«Tempi brevi, tempi lunghi: prospettive di ricerca» (tit. orig. «Temps
courts, temps longs: perspectives de recherches», Cabiers de Cito, n? 15,
1968, pp. 37-51); «La Polirica é ancora Fossatura dclla storia?» (tit. orig.
«Is Politics still theBackboneof History?, Dedalus. Journal'of the Ame-
rican Academy o/ArtsandSciences 100, 1971, pp. 1-19); i«A Proposito
dell "Autunno del Medioevo" (tit. orig. .Da Entretien de Claude Met-
tra avecJ. Le Goff. A propos de la réédition du livre de j . Huizinga, [In-
troducció a J. Huizinga] L'automne du Moyen Age, nuova ed., 1981,
pp. VII-XV1). Aquests quatre darrers arricies son de manifest, de noves
vies a seguir en ¡'estudi historie, de projetes de futur, d'esperanca en la
modernirat i de fidelitat d'un gran historiador: J. Le Goff.

Andrew W. LEWIS, Roy ai Succesion in Capetian France: Studies
on Vamilial Order and the State, (Harvard Historical Studies
n? 100), Cambridge, Harvard University Press, 1981, pp. X, 358.

Una cuesrión de perspectiva. En ella reside la impórtame novedad del
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