
lítica (algunos, como Paco Ibáñez, pusieron música a voces rebeldes de poetas españoles; otros,
como Lluís Llach o Pablo Guerrero, crearon sus propias letras, sorteando hábilmente la censura).
Sin embargo, con la llegada de la democracia los cantautores perdieron ese importante papel de
«voz del pueblo». En la España de hoy sus intereses y su lenguaje han cambiado radicalmente: «a
shift in focus from the centre to the margins, from grand narratives to fragmented stories, from the
political to the personal» (p. 233). Shea traza un breve perfil de Arístides Moreno, Manu Chao, Ja-
vier Álvarez e Ismael Serrano.

Los tres últimos trabajos giran en torno a la televisión. Hugh O’Donnell recorre los elementos
definitorios de la telenovela catalana. Poble Nou, Nissaga de podero Laberint d’ombresdibujan
Cataluña en el eje geográfico, en el de clase social y en el histórico. Los valores positivos que se
desprenden de estas telenovelas son los que se asocian al bien general de la sociedad, a la convi-
vencia y el respeto de todos, por encima del individualismo. A la vez, sus personajes están abiertos
a los nuevos patrones del comportamiento social.

Lucrecia Escudero Chauvel, en un artículo traducido por Anne M. White, desarrolla un enfo-
que teórico sobre la relación que se establece entre las telenovelas y sus seguidores, que se puede
cifrar en un cierto tipo de «contrato». Tiene en cuenta que la telenovela es un producto mediatiza-
do por la televisión, y se detiene en las convenciones del género, en la estrategia y en el tipo de for-
mato que se utiliza.

En la aportación que cierra el libro, Guillermo Olivera persigue tres objetivos. Primeramente,
destacar la recurrencia del término «populismo» en el discurso intelectual latinoamericano; se trata
de un concepto elusivo que se relaciona con ideologías, movimientos políticos y procesos sociales
muy divergentes. En segundo lugar, el autor quiere ofrecer una sistematización del populismo como
una lógica discursiva específica; se reconocen características como el antielitismo y el antiinstitu-
cionalismo, la realidad del pueblo frente a la ficción de la política o la cercanía del que habla a ese
pueblo. Y, en tercer lugar, Olivera pretende abordar algunos aspectos de la dimensión mediática
que es constitutiva de los populismos latinoamericanos, sobre todo por lo que respecta a la televi-
sión argentina durante los años noventa (el «telepopulismo»).

Cultura populares, en definitiva, una obra plural, que integra múltiples líneas de análisis. Tra-
ta de la aplicación de las teorías y los métodos de los estudios culturales al contexto hispánico 
—España y Latinoamérica—, y recoge muestras de posibilidades muy variadas: artesanía, literatu-
ra, arte mural, publicidad, música, cine, televisión. El libro está formado por la yuxtaposición de
trabajos que estudian casos concretos, que son los que interesaron a los participantes en un encuen-
tro universitario. Este hecho, y el de situarse bajo un epígrafe de alcance tan vasto como el de cultu-
ra popular, es lo único que les confiere unidad. Por ello, es como si estuviéramos ante una colec-
ción abierta de investigaciones que permite —y es deseable que así ocurra— su multiplicación.

Antonio TORRESTORRES

Universitat de Barcelona

PERARNAU, Josep (2002): Tres Textos d’Arnau de Vilanova i un en defensa seva. Barcelona: Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, 408 p. (Studia, Textus, Subsidia, X).

Els textos als quals fa esment el títol del volum ressenyat, són: 1) l’Apologia de versutiis atque
perversitatibus pseudotheologorum et religiosorum ad magistrum Jacobum Albi, canonicum Dig-
nensem, 2) Tractatus quidam in quo respondetur obiectionibus que fiebant contra tractatum Ar-
naldi De Adventu Antichristi3) [Instrumentum alterum Appellationis Magistri Arnaldi de Villano-
va a Processu Parisiensium ad Apostolicam Sedem] 4) [Notificatio, Protestatio ac Requisitio ad
Regem Francorum].

Tot i que els quatre ja van ser donats a conèixer anteriorment en el volum XX de l’Arxiu de Tex-
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tos Catalans Antics, l’edició que comentem, en forma de llibre, vol fer encara més assequible
aquest important conjunt de materials, directament relacionats amb la figura d’Arnau de Vilanova.
De manera especial, facilita a la crítica la tasca d’operar un confrontament estilístic i de contingut
que resulti determinant a l’hora de fixar la discutida paternitat del segon dels dos tractats editats (de
temàtica paral.lela al primer). Brinda, a més, l’avinentesa de llegir de manera articulada i amb rela-
ció amb totes les dades conegudes per altres cantons, dos breus però importants documents (3 i 4),
rescatats del procés inquisitorial parisenc, malauradament perdut, contra el de Vilanova, documents
que permeten entreveure la reacció i l’estat d’ànim del metge valencià davant la negra perspectiva
de tornar anar a raure a les presons del bisbe de París.

Perarnau ofereix uns estudis introductoris que demostren la imbricació i mútua relació de tots
quatre documents publicats, amb un esquema del contingut i un especial estudi contrastat dels dos
primers (p. 17-20 i 20-23, respectivament), on fa servir les dades que hom pot extreure dels altres
dos (3 i 4). Ja el títol que encapçala l’estudi inicial: Dos Arnaus o dos autors, anticipa la tesi, o mi-
llor dit la plena convicció de l’editor, segons el qual: «La primera constatació que l’estudiós i el
possible lector es veu obligat a fer davant allò que llegeix en els dos textos ací publicats [1 i 2] és
que pertanyen a dos móns: un, en el qual les vivències subjectives es projecten de forma massissa i
imperiosa damunt la polèmica, i un altre, presidit per l’objectivitat de l’anàlisi freda, fins i tot quan,
com en la darrera part del tractat segon, l’objectiu és el de (des)qualificar els contraris» (p. 24). Se-
gons Perarnau: «És tan estrident la diferència entre els dos textos [1 i 2] que en el futur els estudio-
sos es preguntaran com ha estat possible que algú hagi defensat la paternitat arnaldiana del Tracta-
tus [...]» (p. 24).

Tan rotunda afirmació té especial rellevància, sobretot si tenim en compte que sota aquest in-
definit «algú» s’hi amaguen les opinions d’estudiosos tan benemèrits com Miquel Batllori (vegeu
la seva OC, III , València, 1994: 179-208. Bé és veritat que va acabar acceptant l’opinió de Perarnau.
cfr. OC, III , 209-218), R. E. Lerner i Gian Luca Potestà (cal remetre ara a l’extens i documentat tre-
ball d’aquest darrer estudiós en les Actes de la I Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de
Vilanova, Barcelona 1995: 287-344, en especial 305-324).

No em sembla sobrer esmentar ací alguns dels arguments del conegut savi italià, als quals no
es fa al.lusió directa en l’estudi de Perarnau, però que convé tenir presents a l’hora de tractar de fer
una valoració mínimament objectiva del llibre que comentem. Potestà, sembla que ja d’antuvi in-
fluït per l’opinió original de Batllori i potser encara més pels arguments de Lerner a favor de l’au-
toria arnaldiana del Tractatus, pensa que l’obreta «documenta una conoscenza talmente intima de-
lla biografia di Arnaldo e della sua produzione controversistica fino al 1304, da impedire di pensare
ad un autore altro da lui» (p. 306). Això li sembla confirmat, entre altres coses, pel domini que l’au-
tor hi mostra de la biografia arnaldiana i la substancial coincidència amb les línies d’argumentació
i les fonts profètiques citades. Potestà anticipa la possible objecció que el Tractatusés escrit en ter-
cera i no en primer persona «senza mai affermare esplicitament che egli, il denuntians ed Arnaldo
sono la medesima persona» (p. 321), i argumenta que en altres obres Arnau també empra el recurs
de passar de la primera a la tercera persona. Més significativament, Potestà apunta que la resposta
a aquesta i altres petites diferències cal cercar-la en la intencionalitat del text i els seus possibles
destinataris. No es tractaria, com la majoria d’escrits arnaldians, d’una obra d’autodefensa destina-
da a cercar el suport de la jerarquia eclesiàstica, sinó d’un text diferent en tant que pensat per a per-
sones pertanyents a una minoria dissident: la de l’àmbit espiritual franciscà italià (p. 322-323), re-
lacionable amb Peire Joan Olieu, i Ubertí de Casale, molt crítica amb aquesta jerarquia. Arnau
degué considerar que la tercera persona era molt més indicada en una obra d’autopropaganda l’ob-
jectiu de la qual seria situar-lo a ell mateix en la línia d’autors com Llull, Joaquim de Fiore, i Fra
Pere Joan Olieu, i construir, així, el seu propi mite d’espiritual compromès (p. 323).

Com bé recorda Perarnau, la qüestió de l’autoria del Tractatustambé fou abordada, de manera
força exhaustiva, per Jaume Mensa, precisament en el mateix volum 20 de l’ATCA(2001: 403-451).
Mensa defensa que «una anàlisi detallada del tractat mostra [...] diferències d’estil, de continguts de
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teologia i de capteniment metodològic (i àdhuc vital)» (p. 440). Detecta una «alteritat frapant entre el
denuntians i l’autor del tractat». Segons ell «només perquè l’autor [...] no és Arnau [...], ens expliquem
que Arnau [...] sigui mitificat» (ibidem). Mostra el convenciment que «una lectura atenta, fresca...con-
vencerà qualsevol lector que Arnau de Vilanova no pot de cap manera ser-ne l’autor» (ibidem), i su-
posa que aquest fou un teòleg vinculat al cercle beguí de València, que treballava per encàrrec de Ra-
mon Conesa, marmessor d’Arnau i defensor de la bona memòria del gran metge valencià (p. 443).

Hi ha, doncs, una clara coincidència entre la tesi que defensa Perarnau i la de Mensa, sembla
que clarament influït per la hipòtesi que el mateix Perarnau va emetre en les «respostes al Qüestio-
nari» publicades en el volum I de les ja esmentades Actes(p. 396-397). I de fet, a fi de no reincidir
en l’argumentació del seu deixeble, Perarnau centra l’atenció en «l’anàlisi de dos passos, en els
quals l’alternitat dels dos autors pot ésser més esclatant», ja que l’exigència d’objectivitat de l’anò-
nim autor del Tractatus, arribaria fins i tot a convertir-lo en «un autèntic enemic de mestre Arnau»
(p. 25). El primer cas seria el detectat en les línies 29-30 i 721 del Tractatus, on l’autor afirma que
les tesis arnaldianes van ser denunciades com a «falsa et erronea», adjectivació que, segons asse-
nyala Perarnau (p. 26), en un procés inquisitorial equivaldria a «una confesió de part», que con-
trastaria totalment amb la insistent defensa d’Arnau, el qual mantingué sempre, que els mestres de
la Sorbona només van considerar «temeràries» les seves tesis (cfr. amb líns. 282-284). El segon cas
probatori vindria proporcionat precisament pel tercer dels textos donats a conèixer en el present vo-
lum, o sigui l’Instrumentum, el qual una vegada confrontat amb les líns. 2540-63 del Tractatus, per-
metria constatar la clara diferència entre, d’una banda, la teoria expressada en aquest darrer text, se-
gons la qual el predicador evangèlic que té temor a la mort mostra ser més un «home animal que no
un home espiritual», i, de l’altra, la realitat de l’experiència viscuda en la presó episcopal, descrita
pel mateix Arnau, el qual confessa sense manies que tot el que va dir o va llegir en aquelles difícils
circumstàncies, ho va fer a impulsos de la seva incontenible por! Perarnau conclou que l’autor del
Tractatusno solament no fou Arnau, sinó que ni tan sols coneixia bé tota l’obra arnaldiana ni els
documents de la polèmica. No es decanta per cap nom específic. Pel que fa a la procedència de l’au-
tor, Perarnau sense descartar la tesi valenciana de Mensa (fins i tot apunta el nom del prevere ma-
llorquí Bernat Garí), no deixa de banda d’altres possibilitats tals com la seva vella hipòtesi sicilia-
na, o la de la cort papal del papa Climent V, o fins i tot la de la Cartoixa de Scala Dei).

Pel que fa a l’Apologia de versutiis, es tracta de la tercera defensa arnaldiana contra les objec-
cions fetes pels mestres de la Sorbona. Perarnau hi destaca el fet que «la polèmica despunta en to-
tes les pàgines» fins a col.locar-se en un primer pla (p. 31), situa l’Apologiaen el context d’aques-
tes defenses precedents i hi detecta una incidència en els mateixos temes fonamentals, si bé ara en
el nucli bàsic de l’Apologia (líns. 243-900) Arnau s’enfronta a les noves objeccions, fetes de bona
fe, que li envia mestre Jacme Blanc, destinant la darrera part (líns. 901-1498) a rebatre les proce-
dents dels membres d’ordes religiosos. L’editor fa remarcar una vegada més la diferència en el trac-
tament, detectable a simple vista, entre l’Arnau de l’Apologiai el desconegut autor del Tractatus,
que es manté al marge de les contínues desqualificacions amb les quals el valencià obsequia, seguit
seguit, els seus objectors, en especial els teòlegs i els religiosos que identifica com aliats de l’Anti-
crist. I és que l’Apologia, marcaria, segons Perarnau, un posicionament del tot combatiu i de guerra
declarada que tancaria un cicle precedent molt més dialogant. Arnau no s’equivoca en la seva idea
bàsica que l’esperit diví bufa allà on vol i tria on vol els instruments del seu carisma, però sí a l’ho-
ra de voler acaparar aquest carisma.

Tot plegat, la lectura dels textos editats, sembla donar la raó a l’editor i a Jaume Mensa, pel que
fa al to, molt més directe i típicament arnaldià, de l’Apologiaenfront del Tractatus. Hi trobem els
típics fragments extremadament colpidors i /o directes, en especial els referits a la sapientia pieta-
tis Christi, els scolares Christi, o pertanyents a la scola Christi, qui se exercent ad pietatem(p. 64-
65), i el to punyent de la diatriba constant fa difícil d’imaginar un Arnau diferent, capaç d’adoptar
un to tan objectiu, oficiós i sobretot atemperat, com el del Tractatus, fins i tot en el cas hipotètic que
tractés d’assumir el paper o la intencionalitat que li assigna Potestà.
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L’edició de 1, 3 i 4 s’ha fet d’acord amb el rigor textual i el ric aparat de notes ja característic
dels textos editats per Perarnau en l’ATCA. Amb l’excepció de 2, que es transcriu sense notes ni co-
rreccions, però sí amb l’habitual taula alfabètica de mots, a manera d’un apèndix complementari de
l’ Apologia, oferint així una lectura completa provisional i la possibilitat de comparar el lèxic
d’ambdues obres, d’acord amb la manifesta intenció de facilitar-ne la lectura o l’estudi confrontat.

En resum, cal felicitar-se de poder disposar d’una altra obra arnaldiana ben editada i de tenir
una mica més desbrossat el camí de la identificació dels textos arnaldians. També de poder conèi-
xer molt millor i de manera més directa l’experiència viscuda per Arnau a la Sorbona. Experiència
que, pel que sembla, li va deixar una viva empremta, que es demostra quasi indeleble. Cal agrair,
una vegada més, a l’editor d’aquests interessants textos i documents, el seu esforç tan perseverant
com eficient.

Albert HAUF I VALLS

Universitat de València

FERRER, San Vicente (2002): Sermonario de San Vicente Ferrer del Real Colegio-Seminario del
Corpus Christi de València. Estudio y transcripción de Francisco M. Gimeno Blay y María
Luz Mandingorra Llavata. Traducción Francisco Calero Calero. València: Ajuntament de
València. 2 vols. 174 p. i 826 p.

MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs (2002): Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer. Pròleg de
Germà Colón. València: Editorial Denes, 187 p. (Col.lecció Francesc Pastor, Investigació; 8)

Les dues interessants i oportunes aportacions vicentines que tenim el gust de donar a conèixer als
lectors de la nostra revista, contrasten a simple vista pel format, el contingut i la presentació. La prime-
ra, consta de dos volums bellament custodiats en una capsa. Un d’ells és una pulcra i molt fidel rèplica
facsimilar de l’original llatí manuscrit conservat en el valencianíssim seminari del Patriarca, amb l’en-
quadernació en fusta, parcialment recoberta de pell arrugada fixada amb cinc claus i una estreta franja
d’aram. Es tracta d’un sermonari escrit en lletra gòtica cursiva, conservat de fa segles com una relíquia
vicentina suposadament deguda a la mateixa mà del sant. Segons una tradició de la qual es fa ressò el
dominicà Francisco Diago en la seva biografia de Sant Vicent (Barcelona, 1600: 259), aquest, «pas-
sando por Morella [...] el año de mil y quatrozientos y catorze [...], se lo dexó en casa de su huésped. Y
de mano en mano se ha conservado en los descendientes della hasta que en nuestros tiempos uno de
ellos llamado Francisco Gavaldán, que oy es rector o cura de la parrochia de santo Thomás de la ciudad
de Valencia, ha hecho presente al Arçobispo della y Patriarcha de Antiochía don Juan de Ribera. El qual
como grandemente afficionado al varón apostólico haze de su libro tanta estima que lo tiene guardado
en una arquilla de plata muy labrada, y esta resuelto de entregarlo como pieça de precio al famoso y rico
Seminario que ya acaba de edificar en la ciudad de Valencia a par de Estudio general della». Dada
aquesta confirmada per la tradició i per les Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario de
Corpus Christi(València, 1605: 124-125).

L’edició, limitada a 500 exemplars, serà molt apreciada pels bibliòfils i estudiosos de l’obra vi-
centina, i garantirà la supervivència de l’original en cas de desagradables contingències.

El gruixut volum que acompanya el magnífic facsímil, ultra les introduccions merament proto-
col.làries, només inclou unes escadusseres pàgines preliminars on els autors de la transcripció anoten els
criteris que han fet servir en la seva laboriosa tasca, afegint una bibliografia essencial, de la qual convé
destacar, vista la manca d’una mínima descripció de les característiques i importància del manuscrit, les
dades que en donen Perarnau en ATCA, 18 (1999: 399-453, 462-464 i 479-804; en endavant, P) i el
magnífic llibre de Pedro Cátedra, Sermón, Sociedad y Literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer
en Castilla (1411-1412). Estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos(Salamanca:
1994; en endavant, C), obres on hom dedica força espai als sermons d’aquest manuscrit. És ben d’agrair
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