
PANIAGUA: A. DE VILANOVA. - OLIVES: IBERGNES DE LAS

VaVI. - El CSIC decidf, no fa molt de temps, de crear a Madrid , sota la

direcci6 del Dr. P. Lain Entralgo, una Secci6 d'Histdria de la Medicina, que

s'ha consolidat rapidament fins a erigir - se, ara de •poc, en Institute Arnaldo de

Vilanova. Aquest grup d'investigadors, en co1laboraci6 amb especialistes del

Centre i Sud d' America , publica semestralment , des de 1949, uns cArehivos

Iberoamericanos de Historia de la Medicinap , en el primer numero dels quals

el secretari de redacci6 , Sr. T. A. Paniagua, ha publicat dos excellents treballs

arnaldians . L'un consisteix en una versi6 castellana , precedida d'una petita

nota preliminar , del breu tractat Cautelae medicorum , original d'Arnau - com

ja adverteix - nomes en la seva primera part. L'altre es un estudi bastant

extens de la doctrina medica continguda en l'Introductorium medicinalium

speculum, on Arnau de Vilanova , seguint leg petjades de Gale, es presenta com

el primer expositor d'una Patologia general en el sentit mes rigor6s del mot.

Esperem que el Sr . Paniagua ens donara encara altres bons estudis sobre el

nostre gran metge de 1'Edat Mitjana.
Joaquim CARRERAS i ARTAU

Bergnes de las Casas, hetenista y editor (1801-1899), por SANTIAGO OLIVFS CANALS.

Con un pr6logo de JoRGE RuBI6 Y BALAGUER. Barcelona, Instituto Antonio de

Nebrija : Escuela do Filologia (CSIC), 1947. XLI1+298 gags.+4 Tams. (cP(u-

blicaciones de la Escuela de Filologia de BaTcelonaD, Filologia Clasica, V.)

Gracies a aquest estudi d'una de les figures associades amb mes noble

caracter al renaixement de 1'hellenisme a Catalunya, posseim una visi6 clara,

no sols del petit men de 1'editorial romantica barcelonina, sing, en molts details,

del mateix moviment cultural desenrotllat a Barcelona i fora d'ella durant el

segle xix. Vet aquf el triple merit de l'obra del !Prof. Olives, investigador de

solida formaci6, precis i escrupol6s en les seves recerques i apreciacions. El

mestre Rubio i Balaguer ha situat, en unes pagines sovint emocionades i

sempre riques d'observacions i dades, el panorama intellectual d'aquella epoca

sota la llum d'una evocaci6 personal i del sentiment quasi familiar de la seva
generaci6, com a fill del mes fam6s dels deixebles d'Antoni Bergnes de las

Casas : el seu proleg es una pesa antologica.
El Sr. Olives ha dividit l'estudi de Bergnes en tres parts, corresponents

a la biografia, a 1'hellenista autodidacte, a l'editor romantic. Si ja als ulls

de la generaci6 de Rubio i Balaguer es convertia Bergnes de las Casas en una

figura simbolica, per a nosaltres era poc mes que un nom rodejat de prestigis

mitics. Abans que se n'apoderes la llegenda, el Sr. Olives li torna la seva
dimensi6 humana, historica i cultural, malgrat 1'escassetat de fonts bio-biblio-

grafiques, utilitzades acf de manera exhaustiva. Nomes l'arxiu general de la
nostra Universitat, actualment tancat, no ha pogut esser posat a contribuci6 ;
sens dubte guarda dades importants. No ens trobem, es clar, davant d'un
simiple esb6s biografic. El men en que es desenvolupa 1'activitat de Bergnes

supera, en extensi6 i profunditat, el clos local ; es desplega, de vegades, sobre
diversos indrets de 1'area peninsular i penetra, encara, no rarament, l'ambit
europeu. El llibre del Sr. Olives representa, per tant, una notable contri•buci6

a la coneixensa de la historia de 1'hellenisme espanyol en la seva epoca heroica

i en les seves relacions amb els origens de l'Altertumswissenschaft.

301



MIQUEL DOLC - A. SERRA I BAL.D0

Aquest aspecte de Bergnes com a helllenista i com a patriarca dels estudis
hellenics a Espanya es el que el Sr. Olives, professor de Crec a l'Institut
Balmes de Barcelona, tracta potser amb ,mes espontaneitat i afecte, despres de
tracar una admirable sfntesi de la tradici 3 hellenista al nostre pals a partir de ]a
floraci6 d'Alcala, Salamanca, Valencia i Barcelona. La ressenya de les obres
didactiques de Bergnes, comparades amb les coetanies existents a Europa, i ]a
historia del seu professorat exercit en ]a naixent vida universitaria barcelonesa,
un cop extingida la Universitat de Cervera, formen un dels atractius del Ilibre.

Amb tot, gairebe la meitat del volum esta dedicat a l'estudi de Bergnes
com a editor romantic. No era una tasca facil reconstruir la bibliografia de
la produccio editorial que Bergnes va dirigir de 1830 a 1843 ; el Sr. Olives ens
n'ofereix un inventari de 265 numeros, incloses les obres escrites o traduides
per Bergnes, encara que no publicades per ell. No es una catalogaci6 passiva
i purament tecnica, sing enriquida amb tota mena de comentaris i suggerencies
que arriben a reconstruir sovint tota la vida del llibre. s curios que no
publiques en la seva editorial cap obra grega o Ilatina, ni un sol titol relacionat
amb 1'antiguitat classica ; hi figuren els classics moderns i, en considerable
preferencia, els moderns coetanis - es a dir, gaireb4^ totes les novelles carac-
terfstiques del romanticisme - i, encara, diverses obres no literaries.

Quant a obres publicades en catala, registrem un sol titol, d'especial relleu
en la historia de la Renaixenca, sortit tres anys despres de la publicaci6 de
l'oda d'Aribau : Lo Nou Testament de Nostre Senvor Jesu-Christ; traduit de
la vulgata llatina en llengua catalana, ab presencia del text original (1836),
versi6 estampada a Londres per primera vegada el 1832. Z Quina actitud observa
Antoni Bergnes davant del fenomen cultural que to en la data del 1839 un dels
moments mes significatius ? Com a unic escrit seu en catala assenyala el
Sr. Olives el aProlechs de vuit pagines a les Poesias Catalanas del seu nebot
Frederic Soler (Barcelona 1875). Nomes trobem alguna lieu allusi6 al problema
en les pagines del Sr. Olives. En definitiva, creu aquest en una actitud de
total inhibici6 (pag., 41), fundant la seva opinio en unes paraules que Victor
Balaguer posa en boca de Bergnes en una carta de 1693 adrecada a M. Urgell.
El Sr. Rubio interpreta diversament el sentit de les declaracions (pag. XL).
Ens hauria plagut que el Sr. Olives hagucs afrontat amb insistencia la questi6,
prenent com a punt de partida el fet significatiu - observat pel mateix autor -
que el nom de la rao social aImprenta de A. Bergnes y Cia.s figuri al peu de
cada numero de la primera epoca d'aEl Vapors, el periodic que tanta influencia
va exercir en el nostre renaixement literari.

L'obra, impecablement presentada i ornada amb nombrosos gravats i lanni-
nes, dun un index complet de noms ben classificats segons una rigorosa dis-
tribucio tipografica.

Miquel Dols

Langue et litterature d'oc, par ANDRE GOURDIN. Paris , Presses Universitaires de
France, 1949. 128 Pags. ( aQue sais -je?n, CCCXXIV.)

El propdsit d'aquest petit estudi es evidentment donar al lector frances
mitja actual un minimum de_•coneixements sobre una llengua i una literatura
que, malgrat els accidents dramatics de Ilur historia i 1'abassegadora expansio
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