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~ccordar ,  cn aquest aspectc, els Comentar io i  histdricos y botúnicos a un a6Go- 
.:ari0 hispano nzusulrnliizr de 10s siglos XI y X I I ,  d'E. Alvarez LÓpez ((~AnaIes 
tlel Jarditi Botáilico de Madl-lda, V11, 1946) i els Cornentarios al aGlosa7io ds 
" ~ o c c s  romances)) del Dr .  A s i n  Palacios, de P .  Font i Quer (((Memorias de  la 
R. Acadcmia de Ciencias y Artes de Barcelona)), XXX, 1950, núm. 9.) - A. M. 
BADIA I MARGARIT. 

La represa d'ccEls Nostres Clissic~)). - Després d'una interrupció de més 
de deu anys, niotivada per 1 ; ~  gueira civil i les circuinstAncies que en deri- 
varen, ha estat represa la publicació de la collecció de textos medievals ((Els 
Nostres Clissicss. Iniciada l'any 1924, aquesta biblioteca havia comenqat amb 
tul caricter popular que l'obligi a la moderriització ortogrifica del t e s t  i a 
unes notes més aviat de divulgació que critiques, bé que alguns volums, Coin 
les poesies de Ranlon Llull editades per Kamon d'Albs-Moner o el fragment de 
la crbnica de Ramon Muntaner referent a 11espedici6 dels catalans a Orient 
cditat per Lluís Nicolau d'Olwer, oferissin el t e s t  més segur dels que n'ha- 
\,ien estat establerts fins aleshores. A partir del volum XXVII, perb, ((Els 
Nostres ClAssicsr esdevenien una publicació d'una gran csigPncia filolbgica, 
cluc cs caracteritzava pel manteniment de l'ortografia del manuscrit bksic, una 
lvajor erudició en les notcs, lnoltes de les quals cs referien ara al text, i un 
glossari limitat als mots típics de :'obra editada o que oferien interPs per llur 
raresa (i no, corn abans, d'una extensió excessiva per a l'especialista de 1'Edat 
Mitjana, encara que adequada al lector poc versat en la llengua antiga). En 
els volums darreraincnt publicats ha estat accentuat el carkcter erudit de la 
collecció donant més estensió als estudis prcliininars i una major rigor cien- 
tífica a l'establiment dels testos, que ara apareixen revisats responsablement. 

Obri la nova niarsa cl'eEls Nostres Clissicsu l'edició, deguda al P. Miquel 
Batllori, dc Ics Obres  catalanes dlArnau de Viianova, en dos volunls (I : Es-  
v i t s  velzgiosos ; 11 : Escvzis rnedics),  ainb prblegs dc Joaquim Carreras i Ar- 
tau i revisió de R. Aramon i Serra (vols. LlII-LIV i LV-ZVI ; 1947 ; 260 i 
280 pigs.) .  Els escrits religiosos reunits en el primer voluin són els següents : 
Confessió de Baircclol.ta (1305) i L l z ~ d  de Nurboncz (1305-Otl), segons dos ma- 
nuscrits dcl segle s v  de Morella, desapareguts durant la guerra civil de 1936- 
59 ; R a h o ~ a m e n t  d'AviizyÓ (1310) i In formació  espirztual al re i  Frederic de  
Sicilia (1310), trets del ms. 1 de l 'hrxiu Reial de Barcelona ; i dues cartes 
catalanes adrgades a Jaume I1 i a la seva muller (1309-10), l'original de les 
cluals es troba a l 'rlrsiu Reial cle Barcelona i a 1'Acad;mia de la Histbria de 
Madrid, respectivaliient. En el segon volum llom publica la versió catalana de 
Hcrenguer Sari-iera (1305-10) del Regzrnent de sanitat  a Jaunte 11, rcdactat en 
llati per Arnau, i una altra versió, abreujada, del segle xv, segons el ms. 10078 
de la Biblioteca Nacional de Madrid i el ms. Barb. lat. 311 de la Biblioteca 
Vaticana, respectivament, així com uns Aforisnzes de la conservació de la 
rnc~ndria ,  del mateis  cbdes vatic&.' 

Els cinc Tractats de cavallerza que Pere Bohigas publica, amb revisió de 
Jusep M. de Casacuberta, en cl voluln 1,VlI dJeEls Nostres ClAssicsr (1947 , 
316 pAgs.), són els següents : Guzllervt de Vhrozch, precedent de la novella Tirant  

I. M. de Riquer, cn el seu treball U n  ntievo ,,nanitscrito coll versiones catal~rlus 
dc Arvtaz~ d e  L'ilanovn (((Analecta Sacra Tarraconensian, XXII (1949), 1-20), dóna compte 
d'un ignorat manuscl-it de  la versió catalnne del liagiwzent de sanitat, on aquest text es 
presenta en dues parts, la segona de les quals era desconeguda; a continuació anota les 
variants de la pritnera part respecte del text editat pel P. Batllori i publica sencera 
1.1 segona. Cal recordar, per altra banda, que d'aquesta 6ltima fou trobat coethniament 
l'original llatí (cf. ((Estudis Ron~inics)) ,  11, 300). 
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10 Blanch, probablement del mateix autor que aquesta, segons el ms. 7811 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid, del segle x v ~  ; De batalla, segons un cbdcs 
del segle xIv de 1'Arsiu Histbric de la Ciutat, de Barcelona ; Tractat de cava- 
lleria, del rei Pere 111, segons el registre 1529 de l'Arsiu Reial de Barcelona, 
del segle xIv ; S u m a r i  de batalla a u l t ranga,  de Pere Joan Ferrer, seqons cl 
ms. L .  I .  25 de la Biblioteca de l'Escorial, del segle XVI ; Lo cavalleh., de Pons 
de Menaguerra, segons una reproducció moderna de l'edició de 1532. 

El segon volum del I,ibre CE-jus t  e B l a n q u e ~ n a ,  de Ranlon I,lull, ha estat 
publicat per Mn. Salvador Galmés, amb revisió de Pere Bohigas (vol. LVIIT- 
LIX ; 1947 ; 266 phgs.). Hom prossegueix l'edició d'aquest tes t ,  escrit vers 
1283-85, segons el ms. Hisp. 610 de la Staatsbibliotliek de Munic, del segle SIV. 

Amb els volums IV i V ha estat completada l'edició del Libre  de feyts 
d'armes de Catalunya,  del fals Bernat Boades, tes t  establert per Enric Bagué, 
amb revisió de J. M. de Casacuberta (vols. LX i LX1 ; 1948 ; 188 i 232 pags.). 
E l  volum IV va precedit d'un prbleg de Miquel Coll i Alentorn, que demostra 
que aquest text, considerat fins fa poc coin obra del rector de Blanes Bernat 
Boades, que visqué a comenqa~ilents del segle sv ,  és, com ja havia insinuat 
l'historiador aragonés Andrés Giménez Soler, una falsificació dei segle XVII 
deguda a Joan 'Gaspar Roig i JalpL2 E n  el vol. V l'editor ens dóna un esbós 
sobre la personalitat del falsari ; aquest volum es clou amb les notes sobre 
tota l'obra, uns apilndixs en els quals acaba de perfilar-se la figura de fra Roig 
i Jalpí, l'aparat crític, un glossari que facilita l'estudi de la llengua arcai'tzant 
de l'autor i un abundant índex alfabiltic de noms propis. 

Miquel Coll i Alentorn ens dóna una edició, en cinc volums, de la Crb~l ica  
de Bernat Desclot, amb revisió de Joau Aina~id (vols. I,SII, LXlII ,  I,SIV, 
LXVI i LXX-1,SX ; 1949-1951 ; 200, 204, 196, 234 i 310 phgs.). E l  tcxt sc- 
gueis el ms. 486 de la Biblioteca de Catalunya, del segle s r I r ,  suplcrt, ei1 Ics 
llacunes que aquell cbdes presenta, pel manuscrit de la Cr6rzica guardíit i\ I;! 
Biblioteca del Seminari Conciliar de Saragossa, del segle sv .  A remarcar l'es- 
tens estudi donat com a prbleg, on són examinats detinguilament el pla dc la 
Crbnica, les seves fonts, l'estil, la llengua, la data cle rcdacci6 (1283-95) i on 
l'editor esplana la seva identificació del cronista, del qual no tenim cap notí- 
cia, amb Bernat Escrivh, conegut personatge de la cort de Pere el Gran.  En 
l'últim volunl hi ha tres apilndixs (que forneixen un coiilplenlent a les obser- 
vacions sobre la llengua de la Crbnica, noves precisions sobre Bernat Escrivh 
i una serie de docunlents que s'hi refereixen), la taula alfabetica dc noms 
propis i el glossari habitual, extraordiniria~~lent interessant en aquest volum 
per les característiques lingüístiques del tes t  publicat. 

Josep Romeu i Figueras aplega unes Cangons nadalelzques del segle S V ,  
amb revisió cle Josep M. de Casacuberta (vol. L X V ;  1949; 188 pags.). El 
volum conté quaranta-clues composicions, procedents cle quatre nt~clis dife- 
rents : un, d'un manuscrit del segle xv, trobat a 1'Arxiu Parroquial d'hlbí, 
que havia estat donat a coniliser per Mn. 3anq Capdcvila; un altre, d'un 
iiianuscrit trobat a Sant Bartomeu dcl Grau, publicat per E. Moliné i Brasés ; 
un tercer, format pel C a n ~ o n e r e t  Rovirola,  contingut en el 111s. 111 cle la Bi- 
blioteca de Catalunya, de comenqaments dcl segle x v ~ ,  i u n  clarrer, amb diver- 
ses obres donades a conPiser per Maria Aguiló segons originals de la Biblio- 
teca Universitiria de Saragossa i l'*4rsiu Capitular de Girona. L'eclitor cstu- 

2. M. de Riquer, en un Exanze~z lingiiislico del eLibre dels feyts d'nrnzes de 
Catalunyau de Bernat Boades (((Boletín de la  Ren1 Academia de Buenas Letras de Rarce- 
lona)), XXI (1048), 247-274), aporta nous arguments per a l'estudi cl'aquesta qüestió i 
arriba a les mateixes conclusions que Coll i Aletltorn. 
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dia en la noticia preliminar el carhcter i els autors d'aquestes poesies, els 
diversos temes, la relació del drama niedieval amb les canyons nadalenques, 
l'cstil i el llenguatge d'ayuestes i llur valor literhria, i les formes metriques 
que presenten. En apPndis són donades vuit canyons més, que no reuneixen 
les condicions d'ésser nadalenques, ni catalanes, ni anteriors a la meitat del 
segle XVI. 

El Recort  de Gabriel Turell -refosa, de poca valor literhria, de la Crbnicn 
de Tomich -, és publicat per Enric Bagué, amb revisió de Joan Ainaud 
(vol. LSVII  ; 1950 ; 232 phgs.), segons el 111s. 2 de la Biblioteca de Catalunya. 
1,'editor destria en la notícia preliminar la part original d'En Turell i la part 
d'En Tomicli que hi ha en aquesta crbnica i l'estil en que és escrita. E n  apen- 
dix dóna la descripció d'un altre manuscrit (el 302 de la Biblioteca de Cata- 
lunya) que conté el Kecort  i que, bé que defectuós, té l'avantafge damunt del 
pres com a base de l'edició, de no haver estat manipulat ni interpolat pel 
transcriptor. 

Les quinze composicions originals conservades d'Andreu Febrer són edi- 
tades, seguint 1'Únic manuscrit que les conté (el núm. 7 de la Biblioteca de 
Catalunya),,sota el títol de Poesies,  per Martí de Riquer, amb revisió de Jordi 
Rubió (vol. LSVIII  ; 1951 ; 172 plgs.). Contra el que s'havia cregut fins ara, 
En Febrer no és valencil sinó vigatl i es troba documentat des de l'any 1398. 
1,'editor estudia les característiques de la seva poesia i les diverses influencies 
- provenqal, francesa, italiana - que han estat exercides damunt d'ell. En 
quatre apPndixs són donats extractes dels documents que es refereixen al 
poeta i examinades les dames cantades per ell, la llengua de les seves poesies 
i la metrica usada. 

En felicitar cordialment llEditorial Barcino per la magnífica tasca duta a 
terme, aquests darrers anys, amb la publicació dl((Els Nostres Clhssicsn, fem 
vots pcrqu$ el bell ritme de publicació amb qui: ha estat represa aquesta col- 
lecció cl'obres conlpletes dels escriptors medievals de llengua catalana pugui 
ésser mautingut i fins i tot accelerat, i perqui: cap contingencia de qualsevol 
ordre que sigui no hagi de justificar en cap altra ocasió la seva interrupció. - 
R. ARAMON I SERRA. 

Projecte de publicació de les obres espirituals d'Arnau de Vilanova. -- 

1,'Institut dJEstudis Catalans, per iniciativa de la seva Secció de CiPncies, 
í~provh, el desembre de 1947, un pla general de publicacions i recerques refe- 
rents a Arnau de Vilanova, i designj una Comissió, constituida pel P. ibIiquel 
Hatllori i Pere Bohigas, J. Carreras i Artau, Jordi Rubió, Ferran Soldevila i 
cl qui signa aquestes ratlles, a la qual confiava l'esecució del dit pla. Aquesta 
Comissió s'ha reunit diverses vegades i els treballs preparatoris de I'edició 
han fet sota la seva direcció notables progressos. El  pla inicial preveia la 
publicació immediata de les obres espirituals dJArnau, inedites en llur ma- 
joria i d'una gran inlporthncia internacional a causa de la difusió que tin- 
guercn durant lJEdat Mitjana a través de tot Europa. També recomanava la 
preparació d'una edició critica de les seves obres científiques i mediques, 
publicades cn gran part durant el segle XVI,' així com la del diplomatari del 

I. T,'edició dels escrits mPdics d'Arnau indubtablement no ofereix el mateix interes 
que els ,espirituals i llur pveparacih és més complicada a causa de l'extraordinhria 
abundor de manuscrits' i impresos. Amb la futura edició d'aquestes obres, per a la 
preparació de la qual cal iniciar ja els treballs bibliografies i que no es podrh dur' a 
cap sense una ampla col~laboració internacional, esperem que s'aclariran del tot els pro- 
blemes que Arnau de  Vilanova presenta com a metge i la seva significaci6 dins la 
histbria de la Medicina. 




