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El Sr. Verrier ignora aixi mateix la copiosa documentaci6 referent a Arnau
de Vilanova trobada en el transcurs dels quaranta anys darrers per Albs-Moner,
Olmos i el P. Marti de Barcelona als arxius del Principat i de Valencia. Yren
Ies seves fonts d'informaci6 de des antigues monografies d'Haur6au i Menendez
Pelayo, dels Documents de Rubi6 i Much i de 1es primeres obres de Finke fins
al 1908. Nom6s aixi es compren la seva gosadia a voler anivellar la tesi de la
catalanitat i valencianitat d'Arnau amb la tesi provencal, quant al grau de pro-
babilitat i a la solidesa dels fonaments d'una i altrA. Adhuc partint de les fonts
esmentades, li cal extorsionar a gratcient els testimonis dels reis germans
Janine II i Frederic III, el del papa Bonifaci VIII i el del propi Arnau que el
fan inequivocament catala, aixi com el del papa Climent V que Ii din. •clergue
de la didcesi valenciana•. El Sr. Verrier juga constantment 1'equivoc entre
patria d'origeu i patria d'adopci6, roes enlla del que els textos consenten.
En canvi, vol fonamentar la tesi provensal en un text tardy de 1'historiador
Villani i en un altre pres de la fantasiosa biografia d'Arnau que el metge renai-
xentista Champier anteposa en 1520 a una collecci6 de les seves obres mediques.
Sobre fonaments encara mes febles es basa la hipdtesi llonguadociana, inventada
en els segles xvii i xviii per dos historiadors locals - Strobelbeber i Astruc -
per tal d'afalagar la vanitat dels montpellerins. El Sr. Verrier ho recoueix i no
insisteix massa a defensar-la ; per6 no pot amagar la seva simpatia per la hipo-
tesi provencal. 11Ies que les raons allegades fins ara en favor d'aquesta, peon
en el seu Anim les descobertes propies, go 6s : e1 parentiu d'Arnau amb els
Blasi i la coincidencia , per a ell molt significativa , que Joan Blasi ants a finir
els seus dies a Vilanova de Venca, en un rec6 de Provenca. En aquest fet
I'autor endevina la misteriosa atracci6 que exerci sabre Joan la vila on nasque
sa mare, la suposada germana d1Arnau, i Arnau mateix. Jo diria que el pro-
blema rep aixi en les mans del ST. Verrier una soluci6 sentimental, ja que no
documental. En un altre lloc (AST, XX (19474, 5-19), a consultar pel lector
clue s'hi interessi, he analitzat minuciosament la singular actitud adoptada
pel Sr. Ren6 Verrier en el problema dels origens d'Arnau de Vilanova.

Hem d'agrair al Sr. Verrier 1a nova documentaci6 que ha reeixit a exhumar
dels arxius de Marsella i el profit que n'ha tret per a refer les biografies d'Ermen-
gol i Joan Blasi. Coneixem ara forsa millor la familia d'Arnau de Vilanova,
i aquesta coneixenca obTe perspectives prometedores per a 1'explicaci6 d'algun
aspecte, encara enigmatic, de la personalitat i de l'obra cientifica i religiosa
d'Arnau. Pero, amb la mateixa franquesa, haig de dir que considero balder el
seu assaig d'aclarir els origens d'Arnau de Vilanova, mancat per deficiencia
cl'informaci6 i viciat per tin prejudici que traspua a cada pagina del seu llibre.

Joaquim CARRERAS i ARTAU

ARTURO FARINELLI : Poesia del Montserrat y otros ensayos (Mild y Fontanals -
Maragall - Poesia del Montserrat). [Barcelona , Bosch ,] .i94o. 166 pags.

Ills una sort, i un motiu d 'orgull per a nosaltres , que Arturo Farinelli, I'fn-
fatigable critic que pogue rec6rrer, sense trobar-s'hi estrany, gairebe totes les
literatures europees , hagi fixat en aquests assaigs la seva atenci6 sobre dues
preclares ,figures de les nostres Iletres contemporknies , Mila i Fontanals i Joan
Maragall , que 6s com donar-los entrada en el glari6s pante6 literari que 6s la
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immensa obra farinelliana. Con: tots els estudis del gran critic italic, la present

obra ha estat escrita amb emocio , posant-hi tot el cor. Fou ua viatge a Mont-

serrat, l'any 1935, en companyia dels seus amiss Trias i Albs-Moner, el fet que

motiva aquest llibre. La Santa Muntanya desvetlla en l'esperit del gran com-

paratista el record de Humboldt i d'altres viatgers insignes que havien gaudit

la pau del seu recer. I fou en aquest mateix viatge que, travessant els carrers

de Vilafranca, aparegue en l'esperit del Mestre l'oinbra patriarcal de Manuel

Mila, i que el dringar d'una campana li evoca l'anima commosa de 1'autor

de Les muntanyes i La vaca cega.

Tota l'obra de Farinelli os un esfors per a recollir les veus individuals que

convergeixen, corn en una orquestra, en la gran concepcio de la Weltliteratur.

El Mestre, un dels darrers romantics, cercava la comprensio cordial de les figures

que estudiava i s'esforcava a ,percebre'n llur accent mes fntim. Els assaigs sor-

tits de la seva ploma son sempre obra de la simpatia, i per aixd la seva critica

mai no es severa, i el desacord, expressat amb suavitat i corn de passada. Les

semhlances que Farinelli escriu son de figures amb qui se sent Iligat espiritual-

ment, figures per ell estimades i amb les quals s'estableix una ampla comprensib.

Amb paraula emocionada ens parla de la serenitat patriarcal de Mila i Fontanals,

lliurat a la Ineditacio de la poesia heroica castellana i de la poesia popular cata-

lana, en recerca de les veus poetiques mes pures ; de la seva anima contempla-

tiva, d'una puresa gairebe angelica, mal avinguda amb la passi6 indomita, adhue

quan to per interpret el mateix Shakespeare, i apologista constant de 1'espiritua-

lisme artistic, que troba meravellosament representat en Dant i en una part de

l'ob.ra de Calderon. I ens parla tambe del Maragall apostol de la paraula viva,

volent tancar en la poesia moments de gracia original, en que els sons tornen

a les roses la joventut del moment en que foren creades, i ens fan reviure 1'emo-

ci6 pura dels estats virginals. El vitalisme de Maragall, la seva victoria damunt

el tumult, el seu afany d'universalitat, els seus contactes amb Goethe, sou

extensament glossats per Farinelli, amb prefer6ncia als valors de la seva poesia.

Aquest Ilibre, datat a Tori el desembre de 1939, es la veu d'un amic que ens

fou adrecada en hores doloroses. Els catalans haurem de recordar-la sem-

pre amb el mes vin agraiment. Arrabassat d'aquest mon 1'abril de 1948, la

memoria de Farinelli es digna que perduri per sempre entre nosaltres. No altra

cosa que un record del Mestre hem volgut que fossin aquestes senzilles ratlles.

.Lucirdn mejores tiemposs, ens diu en el proleg ; cde las ruinas surgiran nuevos

templos de civilizacion nueva ; los muertos de grande espiritu volveran a la

vida, y brillara de nuevo la esplendorosa luz invocada con todo el ardor de mi

afecto en estas mis pobres paginasa. Nosaltres, confiats en la perennitat dels

valors espirituals, repetim amb fe aquestes paraules del Mestre.

P. BOHIGAS

Histoire som'naire de la poesie occitane des origines a la fin du XVIIII si' cle,

par A. JEANROY. Toulouse , E. Privat - Paris, H. Didier , 1945. vIII + 184 gags.

Corn a coronament d'una llarga i fecunda vida d'estudi6s de les lletres occi-

tanes, el Sr . A. Jeanroy publica, 1'any 1934, La poesie lyriqu.e des troubadours,

obra basica per als estudis trobadorescs que consolida la ben fonamentada i

extensa fama del seu autor . Ara, onze anys despres, el dega dels proveucalistes
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