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de l'obra de sant Vicens. Serveix com d'introducció a tot el llibre un resum de la bibliografia refe-
rent al Sant, dividida per nacions i acompanyada d'una crítica breu i justa que situa tot seguit
el lector respecte de l'obra examinada. Els estudis vicentins fan, amb aquesta publicació, un avenç
considerable .

	

F. M. T.

Estudis sobre Arnau de Vilanova

ARNAU DE VILANOVA : Confessió de Barcelona, publicada per Ramon d'Alòs. Barcelona, Consell
de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, 1921 . -24 pp.

Obra escrita en 1305 i conservada sols en un ms . de Morel]a . Havia restat inèdita i desconeguda
llevat d'una citació breu que en fa la sentència tarragonina condemnatòria de les obres d'A . de V.
de 1316.

FRANCESCO EIIRLE, S . J . : Arnaldo de Villanova ed i «Thomastiste ' en Gregorianum (I, 1920, pàgi-
nes 475-501) .

En aquest article que no poguérem citar en l'ANUARI anterior, l'eminentíssim autor troba la
més antiga menció del mot «tomistes» (thomatiste) en les obres d'A . de V. Això li dóna ocasió de
tractar de les idees reformistes i escatològiques del nostre metge i de les seves relacions amb l'ordre
dominicana . Es un treball que caldrà tenir en compte per la llum que aporta a l'estudi de la per-
sonalitat d'A. de V.

JOSEP M. ' POU I MARTÍ, O . F. M . : Jaime II de Aragón, el cardenal Mincio de Murrovalle 0 . F. M.,
y Arnaldo de Vilanova. 1310, en Archivo Ibero Americano (1923, XX, pp . 110-112).

S'hi publica la carta de Jaume II al susdit cardenal responent a la que aquest li havia escrit
sobre l'al » locució feta per A. de V. en Consistori, difamatòria per als reis Jaume II i Frederic.

A. RIVAS : La patria de Arnaldo de Vilanova en «Las Provincias'> . Diario de Valencia . Almanaque
fiara 1925 (pp . 275-278 ) .

Creu que A . de V. — la pàtria valenciana del qual és cosa que hom pot donar gairebé per se-
gura — pot haver estat natural de Vilanova del Grau, l'antiga Vilanova de la Mar, prop de la ca-
pital valenciana.

Des Meisters A. de Villanova Parabeln der Heilkunst . — Leipzig Barth, 1922.

S'hi remarca la importància d'A . de V. en la història de la medicina.

JOAQUIM TUIxANS : Noticiari de la Família del Mestre Arnan de Vilanova, metge valencià .—Vilar-
real, Imp. J. A. Botella, 1926. — 16 pp.

Encara sobre A. de V. recordarem articles que citem en altres llocs : de R. d'Alòs en la Mis-
cel . lània Prat de la Riba (1923) i en el volum d'homenatge al Prof . H . Finke (1925) ; de L . Frati
a l'Archivium Romanicum (1921) ; de J. Rubió Balaguer a la Revista dels Llibres (1926) .—R. D 'A.-M.

Estudis sobre Joan Lluís Vives

FOSTER WATSON : Juan Luis Vives : A escolar of the Renascence, 1492-1540 (Transactions R . S. L.,
new series, I, 1920) . — 21 pp.

Es una glossa magnífica i plena d'erudició dels mots que Teissier inseria en 1696 en els seus
Eloges des Hommes Sçavans : <Bude, Erasme i Vives foren els homes més doctes de la seva cen-
túria i, certament, els triumvirs de la República de les Lletres .» Budé i Erasme han estat estudiats
sense interrupció i el seu nom frueix avui corn en els temps passats de la merescuda fama : Vives
ha estat més oblidat i injustament i el Prof. Watson ho mostra fent desfilar ràpidament davant
els nostres ulls la vida escolar de Joan Lluís, primer a la seva ciutat materna, després a París, a
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