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dia en la noticia preliminar el carhcter i els autors d'aquestes poesies, els 
diversos temes, la relació del drama niedieval amb les canyons nadalenques, 
l'cstil i el llenguatge d'ayuestes i llur valor literhria, i les formes metriques 
que presenten. En apPndis són donades vuit canyons més, que no reuneixen 
les condicions d'ésser nadalenques, ni catalanes, ni anteriors a la meitat del 
segle XVI. 

El Recort  de Gabriel Turell -refosa, de poca valor literhria, de la Crbnicn 
de Tomich -, és publicat per Enric Bagué, amb revisió de Joan Ainaud 
(vol. LSVII  ; 1950 ; 232 phgs.), segons el 111s. 2 de la Biblioteca de Catalunya. 
1,'editor destria en la notícia preliminar la part original d'En Turell i la part 
d'En Tomicli que hi ha en aquesta crbnica i l'estil en que és escrita. E n  apen- 
dix dóna la descripció d'un altre manuscrit (el 302 de la Biblioteca de Cata- 
lunya) que conté el Kecort  i que, bé que defectuós, té l'avantafge damunt del 
pres com a base de l'edició, de no haver estat manipulat ni interpolat pel 
transcriptor. 

Les quinze composicions originals conservades d'Andreu Febrer són edi- 
tades, seguint 1'Únic manuscrit que les conté (el núm. 7 de la Biblioteca de 
Catalunya),,sota el títol de Poesies,  per Martí de Riquer, amb revisió de Jordi 
Rubió (vol. LSVIII  ; 1951 ; 172 plgs.). Contra el que s'havia cregut fins ara, 
En Febrer no és valencil sinó vigatl i es troba documentat des de l'any 1398. 
1,'editor estudia les característiques de la seva poesia i les diverses influencies 
- provenqal, francesa, italiana - que han estat exercides damunt d'ell. En 
quatre apPndixs són donats extractes dels documents que es refereixen al 
poeta i examinades les dames cantades per ell, la llengua de les seves poesies 
i la metrica usada. 

En felicitar cordialment llEditorial Barcino per la magnífica tasca duta a 
terme, aquests darrers anys, amb la publicació dl((Els Nostres Clhssicsn, fem 
vots pcrqu$ el bell ritme de publicació amb qui: ha estat represa aquesta col- 
lecció cl'obres conlpletes dels escriptors medievals de llengua catalana pugui 
ésser mautingut i fins i tot accelerat, i perqui: cap contingencia de qualsevol 
ordre que sigui no hagi de justificar en cap altra ocasió la seva interrupció. - 
R. ARAMON I SERRA. 

Projecte de publicació de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova. -- 

1,'Institut dJEstudis Catalans, per iniciativa de la seva Secció de CiPncies, 
í~provh, el desembre de 1947, un pla general de publicacions i recerques refe- 
rents a Arnau de Vilanova, i designj una Comissió, constituida pel P. ibIiquel 
Hatllori i Pere Bohigas, J. Carreras i Artau, Jordi Rubió, Ferran Soldevila i 
cl qui signa aquestes ratlles, a la qual confiava l'esecució del dit pla. Aquesta 
Comissió s'ha reunit diverses vegades i els treballs preparatoris de I'edició 
han fet sota la seva direcció notables progressos. El  pla inicial preveia la 
publicació immediata de les obres espirituals dJArnau, inedites en llur ma- 
joria i d'una gran inlporthncia internacional a causa de la difusió que tin- 
guercn durant lJEdat Mitjana a través de tot Europa. També recomanava la 
preparació d'una edició critica de les seves obres científiques i mediques, 
publicades cn gran part durant el segle XVI,' així com la del diplomatari del 

I. T,'edició dels escrits mPdics d'Arnau indubtablement no ofereix el mateix interes 
que els ,espirituals i llur pveparacih és més complicada a causa de l'extraordinhria 
abundor de manuscrits' i impresos. Amb la futura edició d'aquestes obres, per a la 
preparació de la qual cal iniciar ja els treballs bibliografies i que no es podrh dur' a 
cap sense una ampla col~laboració internacional, esperem que s'aclariran del tot els pro- 
blemes que Arnau de  Vilanova presenta com a metge i la seva significaci6 dins la 
histbria de la Medicina. 
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gran metge2 i l'elaboració de treballs bibliogrkfics i de monografies histbri- 
ques. Alguns membres de la Comissió han anat preparant un clima d'arnal- 
disme amb la publicació, per via d'assaig, d'estudis i d'algunes peces menors 
del corpus arnaldia ; altres estudiosos, amb treballs recents, han contribuit 
també a la formació d'aquest clima. Recordem l'edició de les obres catala- 
nes, dins la col~lecció ((Els Nostres Clkssicss, pel P. M. Batllori, aprofitant 
els materials recollits per Albs-Moner, amb prsbleg de J. Carreras i Artau 
i revisió de R. Aramon i S1erra (Barcelona, Editorial Barcino, 1947) ; L a  patriu 
y la fami l ia  de Asrnau de V i lanova ,  per J, Carreras i Artau i M. Batllori 
(((Analecta Sacra Tarraconensian, X S  (1947), 5-75) ; La documentacidn  de Mar- 
sella sobre A r n a u  de V i lanova  y Jua?% Blasi  (((An. Sacr. Tarr.)), SS1 (1948)' 
75-119), L e s  vers ions  i tal ianes med ieva l s  d'obres rel.i,yioses de mes t r e  A r n a u  
d,e V i lanova  (aArchivio Italiano per la Storia della PietBn, I (1949), 396-462)' 
aco  que  ara s'és descobert e n  La provincia de Toscana)) (((Estudis Rom.Anics~, 
I1 (1949-50), 165-170), A r n a u  de V i lanova  antiscolastique d'aprks les t e i t e s  
catalans e t  i ta l iens  (((Acta Congressus Scholastici Internationalisn (Roma 
1950)' 567-581) i A r n u u  de V i lanova  e n  I ta l ie  (112671-12761) (aAn. Sacr. Tarr.,,' 
S X I I I  (1950), 83-Iol),, del P. M. Batlluri ; A r n a u  de V i lanova  i un episodi de  
la controvtrs ia  a m b  els jueus (discurs llegit a l a  Festa anual de 1'Institut 
d'Estudis Catalans el 1945), Arnaldo de V i lanova ,  apologista ant i judaico  
(((Sefarad)), VI1 (1947), 49-61), Del epistalario espir i tual  de Arnaldo de V i lanova  
(((Estudios Franciscanos)), XLIX (1948), 79-94, 391-4013)' L a  (tAllocutio super  
te t ragrammatons  de  A ,ma ldo  de V d a n o v a  (((Sefaradn, I X  (1949)' 75-105)' L'e- 
pistolari d J A m a u  de V i lanova  (((Memlbries de la Secció Histbrico-Arqueolb- 
gicar de l'I.E.C., X) ,  L a  polémica. gerundense  sobre e l  Ant icr is to  entre  A r n a u  
de V i lanova  y 10s dominicos  (((Anales del Instituto de Estudios Gerunden- 
ses)), V (1950), 1-58), de J. Carreras i Artau3. Trobant-se relativament avan- 
cada la part del pla concernent als estudis espirituals, en fou coinunicat el 
projecte d'edició a la .Unió Academica Internacional durant la seva SXIVa 
Sessió, tinguda a Brussel-les el mes de juny de 1950 ; en el curs de la XXVa Ses- 
sió, tinguda a Londres el juny de l'any següent, hom acorda la incorporació 
al Corpus Phi1osophoru.m Medii Aevi d'aquestes obres arnaldianes, les quals ! 

així seran publicades, al costat del Corpus Platonicum, del Corpus Aristote- 
licumai dels Comentaris d'hverroes, sota el patronatge de la Unió Academica 
Internacional. L'edició de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova compren- 
drk, en tres volums,4 el Comentari a l'Apocalipsi, els quaranta-un escrits 
continguts en el ms. vat. lat. 3824 (per ordre cronolbgic), els altres escrits 
espirituals llatins i els testos catalans, italians i grecs. A continuació donem 
un pla més detallat de tot aquest projecte, tal coin el presentkrem a la sessió 
de Londres de la Unió Academica Internacional : 

A) Expositio super Apocalipsi. 

2. Per a la pnblicació d'aquest diplomatari, menys avanqat en la seva preparaci6 
que els escrits espirituals, hom haurh de partir dels materials aplegats pel gran arnal- 
dista R. d'Albs-Moner, que caldrh conlpletar incorporant-10s els resultats de les recer- 
ques del P. Batllori a Marsella i Montpeller i a base de noves investigacions a alguns 
ayxius de Valencia i de Madrid. NC tots els docunlents arnaldians, perb, forularau part 
del diplomatari, sinó només els que facin referencia a Arnau ; els documents originals 
d'ell seran inclosos a l'edició de les seves obres. 

3. Anotem, també, els treballs de  René Verrier, Anneliese Maier, N. de Riquer, 
Juan Antonio Paniagua, Franz Pelster, Rau1 Manselli, etc. (vegi, per a la major part 
d'ells, aEstudis Romhnicsu, I (1947-48), 251-254, 299-302; 11 (1949-50), 297-301; I11 (en 
premsa). 

4. El  primer d'aquests volums donarh les obres escrites fins a l'auy 1300 ; e l  se- 
gon, les obres escrites des del 1301 fins a l'agost de 1305; el tercer, les obres posteriors. 




