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lullisme i de la seva fixacio renaixentista en la conlbinatoria•. En la ponencia.
son examinades les disputes sobre l'ortodoxia lulliana, l'expansio del lullisme
doctrinal a Italia per obra dels inestres sortits de l'escola de Barcelona i I'a-
paricio del pseudo-lullisme alquimista ell terres angleses. Insistint cu punts
de vista ja exposats en d'altres publicacions, el P. Batllori situa a Italia, con-
cretanient a Padua, el centre de difusio del lullisme europeu, del quaff prenen
origen les inanifestacions posteriors. Espcrem de tenir tn^s endavant ocasio
de tornar sobre el tema.
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I. - La manca d'un cstudi basic recent ,obre Arnau de Vilanova obliga
els investigadors a manejar un bun noinbre de materials disperses, no seinpre
a Vabast. Per tal d'introduir Cs principiants en la recerca, el P. Miquel Batllori,
avui el ines expert coneixedor de la literatura arnaldiana, ha redactat unes
Oricntaciones bihliogrdficas Para cl estudio if., .1. de V., que remeten a Ies
fonts de consulta. La utilitat d'aquesta introduccio, bessona de la que publica
anteriorinent sobre Ramon Llull,' prove del fet que I'autor no es lilnita a oferir
unes Ilistes m4es o menys ahundoscs de fitxes, 5in6 que hi aculnpanya unes
indicacions sobre el contingut i l'interes actual de cadascuna de les fonts resse-
nyades. Aqueste5 indicacions, basades en un coneixeincnt de primcra ma, On
les que donen a la bibliografia un valor singular.

En sengles paragrafs, el P. Batllori dona una noticia de les obres genera'.s
sobre Arnau de Vilanova, de Ies bibliografies, de les edicions i els manuscrits,
dels documents i els diplomataris, de les biugrafies, dell estudis de caractcr doc-
trinal i deis de caracter medic i cientific. El treball es complet, gairebc
exllaustitl ; i el mateix P. Batllori ens n'ha donat encara uns afegitons, en una
rota, a la peg. 3 de l'altre estudi que recensionem a continuacio.

11. Per les notfcies que Nicolas Antonio dona dins la seva Bibliotheca
Ilispana Vetus, era coneguda, des del segle xviii, l'existlncia d'tln cudex anib
texto5 arnaldians a l'Arxiu de 1'Orde Carmelite a Roma - installat avui al

r. Cf. la recensio de P. BOHIG:1s, ER, I, 298-299.
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Collegi Internacional de Sant Albert -, al qual hom no havia prestat fins
ara massa atenci6. Per tal d'aclarir alguns dubtes, la .Comissid Arnau de
Vilanovar de l'Institut d'Estudis Catalans encarrega al seu membre resident
a Roma, P. Batllori, un examen detingut del codex, del qual ha resultat una
descoberta sensacional : el retrobament de do; nous escrits espirituals d'Arnau,
one desconeixfem totalment. blur autenticitat ve garantida, no tan sols pels
criteris externs d'atribuci6 i d'acoblament amb cinc aitres escrits arnaldians
autentics ben coneguts, sing principalment per la crftica interna, que no deixa
el rocs petit marge al dubte.

El primer escrit consisteix en una recapitulacio de les objections formulades
pels teolegs de Paris contra el tractat arnaldia de la vinguda de l'Anticrist ran
de ]a seva divulgaci6 i de la polemica suscitada a 1'entorn del tema i en les
pertinents respostes a aquelles. El tftol diu : Tractatus quidaln in quo respon-
detur obiectionibus que fiebant contra tractatum Arnaldi de adventu A,:tichristi.
Jo el vaig identificar provisorialnent, ara fa vint-i-cinc anys, amb una Responsio
ad cavillationes adversarii veritatis, anotada com a obra d'Arnau en 1'inventari
de la seva Ilibreria ; el P. Batllori s'inclina a acceptar aquesta identificaci6 que,
malgrat tot, hom no pot donar per certa. La forma impersonal en que apareix
redactat el titol, i que continua en els primers paragrafs del tractat, fa pensar
en una compilaci6 postuma d'algnn deixcble que, apaivagada la polemica, en
devia resumir els arguments de banda i banda ; pero, tot d'una, el mateix
Arnau se'ns descobreix parlant en primera persona, amb el sell estil pintorese
inconfusible, narrant tin enfilall d'anecdntes visendes que lliguen molt be
amb tot el que ja sabiem. No resta cap dubte, dones, que ens trobem davant
una obra redactada pel mateix Arnau.

El segon text cont6 una exposici6 del capitol 24 de 1'Evangeli de sant
Dlateu, que Arnau de Vilanova allega en gairebe tots els seas escrits^ apocalfptics
com un dels fonaments de la seva doctrina. Probablement se'ns conserva aoui
una mostra d'aquelles varies .expositions dels textos evangelics en estil clar
i intelligible pels laics., que en la Interpretatio soniniorum Arnau deia al sell
rei Jaume II haver escrit i que fins ara desconeixfem del tot (vegeu el meu
Proleg al vol. I de les Obres catalanes d'Arnau, pag. 42).

La troballa d'ambd6s textos i ]a certesa que l'Expositio super Apocalypsi
-- en cas que sigui una obra autentica d'Arnau, com sembla - fou escrita
el 1306, obliga a revisar la hipotesi de treball que vaig establir al Proles;- citat,
segons la qual l'activitat espiritualista d'Arnau es devia haver desplegat en
trey periodes : purament especulativa fins al 1300, polemica cn els cinc anys
segiients i de reforma social des del 1305. Ara comencem a saber que l'espe-
eulaci6 d'Arnau va continuar mes enlla del 1300 i va atenver nn cim amb el
oomentari a l'Apocalipsi i que la polemica no morf del tot amb 1'elecci6 del
pontifex Climent V. Perquc el fet de no haver estat inclosos els dos textos
susdits en el recull ofert a aquest papa i amic seu, que se 'ns c.,nser.va al
ms. vat. lat. 3824, significa que Arnau els escrivi despres de 1'elecci6 d'aquell,
esdevinguda el 1304.

Altrament, els dos textos recobrats ofereixen un interes historic consi-
derable. Pei primer ens assabentem de la Ilarga gestaci6 del tractat d'Anticrist
i del comens de les defies apocaliptiques d'Arnau, la data de les quals cal
recular bastant mes que no creiem. Hi trobem, a mts, i per primera vegada.
un text autobiografic en que Arnau confessa explicitament ] a seva nacionalitat
catalana ; la polemica sobre aquest punt queda , doncs, closa des d 'aquest
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m,nncnt. Per fi, ]Ii trobem aixf nlateix una citacio nominal i un elogi de

Ramon Llull coin a capdavantcr do 1,1 reforina espiritual.

Resultava cstrany quc els nostres dos grans rodanlons del segie xni i

pritneria del xiv, que actuaren parallelamcnt 1 arborats per tarts ideals aouunts,

s'hagurssin ignorat I'un a l'altre, coil si liagucssin viscut en coons lifercnts.

A ra sabem quo no fou aixf ; i aquest testimoni precios d'Arnan sobre c] sell

gran contennporani ve a pr.ojectar un raig do 11uu1 vivissiula sehrc el panorama

conjttnt do l'cpoca.

III-V. - A guisa de noticiari, doneni compte als lectors dell ER quo el

niatetx 1'. Batlh ri, havent rccixit, despres do molts "fors,,,,, a obtcnir ttna

colleccio ;ci:eera do fotocopies del codes bizaiiti do Leningrad -- unit c(,ucgut

quo conte vuit obres espirituals d'Arnau de Vilanova en ]lcn;;ua grega -,

ha volgut oferir un primer tast del son interessant contin,,ut. IIa escollit,

antb aqucsta intenciu, tin fragment d'un escrit arnaldia, dose liogut en tota

altra llengua, en el qual es nar.rada la visio d'una abadessa. Precedcix el text

una noticia dels treballs en curs per a l'edici6 crftica de leg Obres eshirituals

I'Arnau de Vilanova.
A ]a rcvista «Sefarad., organ dels hcbraistes espanvols, e] Prof. Millis i

Vallicrosa ha publicat una aguda Nota bib1iovrt4/ica on passa balauG a una scrie

d'estndis diversos aparegutg des de 1'anv 1039, quo ajuden a precisar quires

force les rclacions d'Arnau de Vilanova anlb in cultura jtleva del sell temps

Amb considerable retard, que ]a 1guerra civil ospanvola i la mundial snb-

sorunt cxcusen en part, donem compte do I'apariciu Willi irteressantissini

rectill ti'estudis sobre historia de la mcdicina oriloinals de Paul I)icpgen, el

cuiiegut arna'dista. El recall li Ion ofrenat el 24 de noveulhre do IO3S,

pets sells deixebles, on ocasid d'arribar als scixanta ant's, i conte al final una

llista de les seves publicacions fin; a la data. Sun reproduits en el volum,

entre molts d'altres, els cinc articles quc, sota ci tftol gcncric de .Studies zu

1 rnald on Villauova, aparegueren a I'cArchiv fur Geschichte der Medizinn,

de Sudhoff, els anv-s 1910 i 1911, i versaren sobre aspectes de la biografia i de

la bibliografia d'Arnau, i sobre ]a seva doctrina ntcdica i cientifica ; i, aixi

matrix, Particle Die lVeltanschauui g Arnalds von Villanova uud seine Bledizin,

publicat ]'any 1937 a la revista internacional aScientiai (num. 61, vol. 31,

pigs. 35-4-). Pritcticament, aquests estudis resultaven avui introbables, i ens

p,au per aixo de divulgar la noticia de llur reedici6.
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I. S. Rr vAit : Ilse source de la spirituali1F peninsulaire au XVI^ siecle: la

uThi ologic Naturrllen de Raymond .Scbond. Lisboa, Academia das Cicncias,

1953. 62 pigs. (alliblioteca do Altos Estudoss.)

Aquest estudi, donat en forma de conferCncia a Lisboa el primer de juny

de 1953, enceta un tema particularment intcressant, quo e; la influcncia de la

Teologia Natural de Ramon de Sebon, o Sibiuda, damunt l'espiritualitat his-

panica do In primera mcitat del se.-le xvt. L'obra d'aqucst mestre de l'IStudi

de Tolosa - quo horn snposa cata'a, fonamentant-so ell el testimoni de Tri-

themi - fou compendiada el 1499 pel cartoixu Pierre Dorland, amb el titol de
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