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CIAVAGUERA i CANET.Josep. 
Viíen. 

Girona, 1997, 
190 pagines. 

Una peripecia 
secular 
ViLERT, AMR LA ÍEVA RSOLÉSIA 
dedicada a Santa Maria, és un 
pobie habirat per unes vuitanra per
sones, a la riba del Pluvia, allá on la 
comarca del Pía de l'Estany s'apropa 
a l'Ait Empordá. Amb el nucli de 
població al voltant de l'església i 
amh els seus dos veínats -les Angla-
des i les Caselles-, aporta al muni-
cipi d'Esponellá, del qual forma 
part, una peripecia secular de gran 
densitat. Ara, a mes deis seus mases 
carregats de memóries, Vilert té 
també el Ilibre de la seva bistória: 
les 190 pagines que, grácies a la per-
severanf a de Mn. josep Clavaguera 
i Canet, sintetitzen onze segles 
d'existéncia documental de Vilert 
(i mes encant d'existéncia real). 

Josep Clavaguera i Canet, bis-
toriador, arxiver del Palau de Pera-
lada, rector de Llanca, té encara un 
bocí mes d'autoritat per poder 

LA FlLOSCmA DE RAMÓN SIMUDA 

Una ciencia 
de Vhome 

reconstruir la trajectória de Vilert: 
ell mareix en forma part, car és fill 
del poblé. Efectivament, Josep Cla
vaguera va néixer a Vilert el 1935, 
mig segle abans de publicar el seu 
primer Ilibre sobre un petit tros de 
la historia de Catalunya («Llanca, 
notes históriques» (1986)). Amb 
experiencia, dones, aquest seu 
darrer treball («Vilert- (1997)) 
reflecteix l'habilitat de l'autor per 
moure's dins els arxius d'institu-
cions i de famííies de la comarca i 
per encendrc i interpretar els seus 
documencs. Reflecteix, també, la 
familiaritat de l'autor amb les cases 
i els masos del poblé; familiaritat 
reforjada per les fotografíes actuáis 
que acompanyen el texf. Obra obli
gada per ais qui volen conéixer les 
comarques gironines pam a pam. 

Martí Anglada 

Jaiimedt' Puig. 

La fi¡i)sí)fki de Rainon Sibiwia. 

Premijoaquim Carreras Arrau 199i. 
Insritut d'Estudis CaCalans, Treballs de 

la Secció de Filosofía i Ciéncies Socials, 
XXIII. Barcelona 1997,414 pagines. 

JAUME DE PUIG HA HDITAT, després 
de molts anys de treballar-hi i 
d'esdevenir-ne el máxim especia
lista, un ampli estudi sobre el pen-
samcnt del quatrecentista Ramón 
Sibiuda- Els estudiosos de la litera
tura llatina produ'i'da a Catalunya 
durant el Renaixemenr ens hem 
de felicitar per l'aparició d'aquest 
volum, escadussers com son els 
treballs d'aquestes característiques. 

De Puig divideix el seu tre
ball en tres grans seccions. En la 
primera part, que titula «Vida, 
obra i contextos», després 
d'enllestir en dues planes la bio
grafía de Fautor, dedica la seva 
atenció a la transmissió de ['obra 
de Sibiuda i al medi historie i cul
tural on va ser produída. Aixf, s'hi 
ofereix un llistat deis manuscrits, 
edicions i traduccions que es con
serven i han aparegut fins avui del 

Líber creaturarum, com també de la 

principal refosa que se'n va fer, 

Viola animae, ja en el msteix segle 
XV. Al mateix cemps s'hi estudia 
la posició de Sibiuda respecte deis 

fets histories i culturáis cahdals 
que van definir l'época, com 
poden ser el Cisma d'Occident, la 

polémica antimusulmana o l'evo-

lució del lul-lisme en el tombant 
del segle XIV i durant el primer 
quart del segle XV. 

A la segona part, «Qüestions 
de métode», de Puig explana la 
temática i les fonts de l'obra sibiu-

diana, que és qualificada per 

['estudios com una obra d'estruCtu-
ra lineal que s'inscriu en la tradi-
ció agustiniana i que té l'home 

com a ohjecte d'estudi. 
A la tercera part, la mes 

extensa del volum, sota l'epígraf 
«Aspectes doctrináis", de Puig res-

segueix amb minuciositat el text 

sibiudia. Així, d'una manera fluida 
i ordenada, va desgranant tots 
aquells aspectes que li serveixen 

per mostrar que l'autor parteix 

d'un context no filosófic, la teolo
gía, per fer recerques filosófiques, 
Sibiuda qualifica el seu Ilibre de 

ciencia de l'home, perqué conside
ra que el coneixement de l'home 
porta al coneixement de Déu i Déu 

es revela en la base de la veritat. 

De Puig explica aquest anfropo-
centrisme sibiudia a partir de la 
seva hliació lubliana i constara que 

representa un esfor^ per innovar el 
luMisme des del mateix lul-lisme-

Finaiment en un «Apéndix» 
s'inclouen les traduccions al cátala 

deis fragments del Uber creaturarum 

que son adduíts al llarg del text. 

Mariángela Vilallonga 
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