
NOTA EDITORIAL

Les pagines inicials del volum anterior d'ARXIU DE TEXTOS CATA-

LANS ANTICS exposaven les raons per les quals tant aquell número XIII'
com l'actual núm. XIV del nostre anuari presenten una configuració
diversa de la dels dotze precedents.

El lector segurament recorda que ambdós toms són destinats a la
publicació deis estudis presentats a la «I Trobada Internacional d'Estudis
sobre Arnau de Vilanova», que fingid lloc a Barcelona els dies 6-8
d'abril del 1994. Publicades en el volum anterior les pagines dedicades
a la crònica d'aquells dies i les monografies encaminades a clarificar
l'autenticitat dels textos religiosos atribuïts a Arnau de Vilanova,
segueixen ara els títols dedicats a temes d'autenticitat de les obres mèdiques
i dels textos alquímics atribuïts amb tanta d'abundància al nostre metge,
i a formular les primeres propostes relacionades amb allò que podria ésser
el comí denominador doctrinal de les diverses classes d'escrits arnaldians
autèntics.

El lector també recordara que, d'acord amb les explicacions donades en
el volum anterior, hom féu amb les obres religioses una provatura, que no
es repetí en les altres seccions: la de demanar als assistents llur parer escrit
sobre els problemes d'autenticitat d'aquelles obres, a base dels elements de
judici proporcionats pels propis estudis i dels coneguts durant els intercan-
vis propiciats per la dita «I Trobada...», respostes que foren publicades
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immediatament després dels estudis i constituïren la secció intitulada
Respostes al Qüestionari. La dita provatura no es repetí en les altres
seccions de les obres mèdiques, de les alquímiques, i de la recerca d'un comú
denominador entre totes. Per això, en les pàgines que segueixen el possible
estudiós només trobarà les col. laboracions dels assistents, això sí, més o
menys reelaborades a base dels elements de judici proporcionats per la dita
trobada.

Amb aquestes pàgines, doncs, resulten posats a l'abast dels estudiosos
tots els estudis presentats en les dites jornades. Esperem que els lectors
comprenguin la variació que això ha representat en l'oferta normal
d'aquest anuari que, amb el volum següent tornarà a les seves caracterís-
tiques acostumades. Mercès per llur comprensió.

Només ens resta agrair altre cop les diverses formes de collaboració,
que feren possible aquells dies de convivència i d'estudi: la dels autors dels
estudis, en primer lloc, la de les institucions acadèmiques que acceptaren
de patrocinar la iniciativa, i la dels organismes oficials que la feren
materialment possible.

Si l'acceptació dels estudiosos concordés amb el judici dels assistents,
potser podria hom pensar a repetir aquella experiència, donant així ple
sentit a la denominació de «I Trobada Internacional d'Estudis sobre
Arnau de Vilanova».

A tots, doncs, moltes i grans mercès!


