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Amb tot, val a dir que l'escudi histo-
rie deixa encara inrerrogants oberts. Uttle
subrarlla l'íniima relació entre rimagina-
ri religiós deis missioners irlandesos i la
formado de la maledicció litúrgica. Pero,
per qué, dones, no es va desenvolupar
aquesta mateixa via a la propia Irlanda?
Tal vegada, hom pot suposar la supre-
macía dun content historie específic sobre
l'actitud d'un grup social i les seves for-
mes d'expressió. Igualment, peí que fa ais
casos documentats a les illes britániques,
es pot fer la mateixa constatado. Si,se-
gons Little, cal atribuir-los al procés d'ex-
pansió normanda des del continent, hom
podría indoure també, amb tot el dret,
la investigado sobre les comunicáis reli-

del regne normand de Sicilia. Ha
i í?

De tota manera, l'autor no pretén que
siguí l'obra definitiva sobre el tema, sino,
mes aviat, que serveixi d'invitadó a pros-
seguir l'estudi d'aquesta materia. En
aquest sentic, caldria rastrejar els possi-
bles indicis que es puguin trobar ais com-
cacs catalans. Per exemple, el seguit d'u-
surpacions comeses peí comte Sunyer

Artau I del Pallars Sobirá —que morí
excomunicat i privat de sepultura ecle-
siástica— a la canónica d'Urgell. L'any
1079 sembla ser que el comte Sunyer
Artau s'avingud a restituir la vila de Sort
a l'església de la Seu, després que els
canonges, afligits Í en to de queixa, dema-
naren la intervenció divina, i que fos exco-
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ENGEN, Jonh van (ed.)
The Past and Future of Medieval Studies
Notre Dame, Indiana: Universiy of Notre Dame Press, 1994.
XI + 431 p.

Entre els dies 19 i 21 de febrer de l'any
1992 se celebraren a I11 ns ti tute of Me-
dieval Studies at che University of Notre
Dame (Indiana) les quartes conferencies
d'estudis medievals, amb el títol: The Past
and Future of Medieval Studies. El pre-
sent volum, compilat peí professor de la
universitat organitzadora, Jonh Van En-
gen, ofereix l'edició de les vinc-i-vuit con-
ferencies pronunciades.

La trobada cenia com a objecciu deba-
tre sobre estudis medievals des d'una
perspectiva multidisciplinaria, analitzant
d seu passat i establinc les bases del seu

futur en tres nivells principáis: científic
(análisi deis camps d'estudi), educatiu

editorial. D'aquesta manera, el llibre ens
incroducix en un interessant debac histo-
riográfic, simptomátic de les preocupa-
cions deis historiadors nordamencans, i

ca d'estudi i molts deis problemes, enca-
ra, en gran part, no ha estat plantejat. L'o-
bra s'uneix a un seguit de publicacions de

de la problemática plantejada a Notre
Dame, a tail d'exemple: M. S. Brownlee,
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K. Brownlee, S. G. Nichols, The New Me-
dieva/ism, Baltimore, 1991; A.J.Frantzen,
Speaking Two Languages: Tradicional Dis-
ciplines and Contemporary Theory in
Medieval Studies, Nova York, 1991 i W.
D. Paden, ed, Thefiiture ofthe Middle
Ages: Medieval Literature in the 1990s,
Florida, 1994.

El congrés reuní historiadors que per-
tanyen, majoritáriameni, a la generado

damericanes els anys 60-70, entre el Maig
del 68 i la guerra del Vietnam. Época
tumultuosa de ¡oves rebels i alts pressu-
postos a les universitats. De fet, les con-
ferencies tingueren una perspectiva ine-
quívocament nord-amencana, malgrat la
presencia d'algun estudios com Patrick J.
Geary ( Visions of Medieval Studies in
North America, p. 45-57). Tal vegada,
hauria estat mes interessant ampliar la
reunió a les aportacions de medievalistes
d'altres zones geográfiques. Car, si bé és
cert que Europa i els EUA esran allunyat
en diferenrs aspectes: per la geografía, 1'es-
tructura social, els problemes culturáis i
la tipología d'organització académica, fora
atractiva la contrastado de Jes experiencies
respectives. Geary destaca l'edecticisme
que els europeus preceben deis treballs
nord-americans (Geary, cit., p. 46), i en
la seva comparado entre les dues vessants
de 1'Atlantic inclogué les experiéndes his-
to rio grá fiques de Gran Bretanya, espe-
dalment, pero també de Franca, Alema-
nya, Bélgica, Austria i Italia (Geary, cit.,
p. 45), tanmateix, la historiografía hispá-
nica resta oblidada.

a qüestionar-se que és la historia. Després
de la New Hissory, la Nouvelle Histoire,
on la historiografía nord-americana pre-
senta exemples pioners com el de J. H.
Robinson, The New History, Nova York,
1912, arriba el New Medievalism, Així,
es discutí, des de diferents punts de vista
disciplinaris i metodológics, la vigencia i
la fimcionalitat de l'estudi de l'edat mit-
jana en el nostte temps i, d'altra banda.

s'analitzaren els continguts i la metodo-
logía mes adients per tal de transmetre el
saber a les noves generacions d estudiants
nordamericans, pels qui 1 edat mitjana és
quelcom mes llunya. En el seu debat, les
peculiaritats de la societat deis Estats
Units, de caire estructural, académic i cul-
tura], unides a les seva problemática social
específica i a ['existencia de grups de pres-
sió, els condicionen a l'hora d'abordar la
historia. Ates que la seva societar és muí-
ti étnica, multicultural i multilingüística
intenten defugir 1 etnocenrnsmc i adap-
tar el seu discurs a la diversitat (W. Ch. Jor-
dán, SavingMedievalHistory;or, theNew
Crusade. p. 270; J. Cohén, On Medieval
Judaism and Medieval Studies, p. 83).
Evitar etnocentnsme i impenalisme és Ja
idea repetida, de manera recurrent, a tot
el llibre, si bé, paradoxalment, els con-
gressistes pertanyen a lámbit nordamerica

La concepció que ais Estats Units es té
de l'edat mitjana es planteja des de l'al-
teritat. En aquest sentit, K. Biddick rela-

(Bede'sBlush:PostearasjromBali, Bombay,
and Palo Alto, p. 24). Biddick conclou de
manera contundent, suggerent: «Et unas
pocas centurias, the future will belong to
the mestiza» (p. 34). Si considerem l'e-
dad mitjana com el perfode de formado
d'una societat diversa a través de moltes
i diferents aportacions: étniques, cultu-
ráis, lingüístiques..., l'experiéncia del pas-
sat pot esdevenir reveladora al present. La
ma)or part de les societats consideren el
passat com un model per al present.
L edat mitjana pot contribuir, de mane-
ra decisiva, a l'estudi de la diversitat cul-
tural (W. Ch. Jordán, cit., 265; J. M.
Bennett, Our Colleagues, Ourselves, p.
2A5) per procedir a l'análisi teórica; per-
qué, sens dubte, l'edat mitjana fou mul-
ticultural, multiétnica i muldlingüísrica.
Aixó entronca amb el gust deis nord-ame-
ricans per la historia social, de les minories
i, sobretot, per l'analogia, en detriment
d'altres camps (Geary, cit., 48).
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Altrament, també s estudia la formació
i la funciomlítat de les inscitucions dedi-
cades a la investigado i a l'ensenyament
de l'edad mitjana a Nord-amÉrica: Acadé-
mies, instituís ¡ centres. M. M. Sheehan
(Thefiiture of Medieval Studtes: A Re-
trospectíve ¡ntroduction to the Issues, p. 6-15)

conveniencia d'una ampliació de la temá-
tica deis curriculum* d'humanicats, on els
estudis medievals están inserits, i raoná
sobre la compatibilitat d 'ésser multidis-
ciplinari i, a la vegada, especialista en un
tema d'estudi concret. La práctica edu-
cativa acostuma a romandre oblidada dins
les discussíons de la comunítat científica
i, tanmateix, la recerca de la ciencia histó-
rica i la docencia universitaria son gauc-
he" inseparables, sobretot a paísos com el
nostre. En aquest sentit, el magisteri uni-
versitari esdevé la clau de volta de la super-
vívéncia de la historia. A Espanya la
ingent tasca realitzada pels instituís de
ciéncies de ['educado en la didáctica
de 1 ensenyament secundan no ha cingut

continuitat en els programes umversitaris.

deis estudis mes valorats per la nostra
época, els estudis medievals estarien

perspectiva, per propiciar una mes gran
motivado intel-lectual fer, la perdurado
i l'augment de les subvencions econó-

relleu gen erad™ al.
En conclusió, mol tes i suggerents con-

ferencies, interessants, que conviden a fer
l'análisi de la didáctica, de la práctica edu-
cativa. Pero també, i principalment, a fer
la reflexió a nivell teóric, la discussió
metodológica, sobre els estudis medievals
en sentit ampli; ates el seu carácter de tro-
bada plenament multidisdplinária. Ádhuc
permet conéixer les inquietuds deis nos-
tres coWegues adáncics i comprovar les
diferencies existents entre la historiogra-
fía nord-americana i l'europea.

Nuria Silleras Fernández

RlQUER, Martí de
Lespoesies del trabador Guillem de Berguedh.
Barcelona: Quaderns Crema, 1996. 428 p.

El present volum ofereix una síntesi revi-
sada d'anteriors treballs del professor
Riquet dedicáis al trobador Guillem de
Berguedá. Els ameles «En torno a Aron-
deta de ton chantar m'azir» {Boletín de la
Real Academia de las Buenas Letras de
Barcelona, 1949, p. 199-228), «Las poe-
sías de Guilhem de Berguedán contra el
obispo de Urge!» (Studi Medievali, 1952,
p. 272-291), «Las poesías de Guilhem de
Berguedán y las luchas feudales de su tiem-
po» (Boletín de la Sociedad Castelhnense
de Cultura, 1953, p. 218-271), -Las poe-
sías de Guilhem de Berguedán contra l'ere
de Berga» (Boletín de la Real Academia de
las Buenas Letras de Barcelona, 1953,
p. 247-271), «Las poesías de Guilhem de

Berguedán contra Pons de Mataplana»
(Zeitschrifi fiir_Romanische Philologie,
1955, p. 1-32), «El testamento del trova-
dor Guilhem de Berguedán» (Mélartges de
lingüistique et de littérature romanes a la
mémoire d'Istvdn Frank, 1957, p. 574-
583) i «L'ancienne Vida provencale du
troubadour Guilhem de Berguedán» (Actes
et Mémoires du I Congris Internacional de
Langue et Littérature du Midi de la France,
1957, p. 56-67) constituiren una prime-
ra aproximado ai trobador que Riquer va
aprofundir amb l'esplendida monografía
titulada Guillem de Berguedá, publicada
l'any 1971. L'obra actual, partí nt de la mo-
nografía, recull una introducció a la figura
i a la poética del trobador. Una acurada


