
tudiosos quc rocs treballs han publicat
sobre l'Arnau de Vilanova espiritual en
els darrers temps.

Les «noticies bibliografiques,,, com
hem vist, son molt nombroscs. M'atre-
viria a dir que, en la mcsura que -hu-
manament parlant- aixo cs possible,
aquestes noticies si no son totalment ex-
haustives molt poc se'n falta. Resu-
mcixen, no caldria dir-ho, cls estudis
medics i cls cspirituals, i donent rao
d'investigacions sobre manuscrits, d'e-
dicions de textos, de notes sobre manus-
crits, de recerques de caracter doctrinal
i de presentacions generals de dicciona-
ris, cnciclopcdies, manuals d'historia de
la filosofia, de la literatura, de la teolo-
gia, de la cicncia, etc. Amb la lectura
d'«ATCA,, hom pot tenir la seguretat
d'cstar perfectament al dia dels estudis
arnaldians.

D'altra banda, els estudis arnaldians
publicats cn aquests deu anys d'-AT-
CA- han contribuit enormement a
aprofundir en cls temps arnaldians mcs
dcbatuts. Resuinim ni que sigui de for-
ma massa general i a grans trcts aques-
tes aportacions:
a) En primer Iloc hom ha posat de ma-
nifest, per be que aquest es un llarg cami
per a recorrer, que alguns dels escrits
considerats d'autoria arnaldiana Segura,
entre les quals comptern la fins ara tin-
guda com l'obra rues rcpresentativa del
pcnsament d'Arnau do Vilanova, I'Ex-
positio super Apocalypsi, son d'atribucio
dobtosa.

Les investigacions per tal de fixar la
Ilista d'obres autentiques de mestre Ar-
nau esdcvencn urgents. En aquest sentit
s'ha programat la -1 Trobada Interna-
cional d'Estudis sobre Arnau de Vilano-
va», del 6 al 8 d'abril do 1994, que tin-
dra com a un dels dos objectius el debat
sobre les obres dubtoses, tant mediques
com teologiques. El segon: csbrinar les
relaciones entre les obres mediques i les
cspirituals.
b) A consequcncia de l'edicio i estudi de
nous textos hom ha anat dibuixant una
imatge d'Arnau de Vilanova, en alguns
aspectes ben diferent de la tradicional-
ment admcsa, que tindria algunes do les

sever principals caracteristiques en la
instrumentalitat de tota doctrina (cspe-
cialment en les obres polemiqucs), en el
scu radical i original espiritualisme, i en
la impossibilitat d'encassellar - lo en un
moviment religioso - cultural determinat
de l epoca (joaquimisme , espiritualisme
francisca...).
Deu ant's d'«ATCA,, comencen a es-

ser anys, pero hem d 'esperar que aquest
temps nomes sigui el principi d ' una pu-
blicacio que per la seva qualitat , curosa
presentac16, puntualitat , entre les mol-
tes virtuts encomiables , ha d'ajudar a si-
tuar la invcstigacio catalana a un nivell
ben reconegut internacionalment.
NomCs ens resta desitjar al professor

Josep Perarnau que durant molts anys
pugul dirigir 1'«ATCA», amb l'encert
que ho ha fet fins ara, i treballar amb
aquella abnegacio i dedicacio que el ca-
rateritzcn ; i agrair a 1 ' Institut d'Estudis
Catalans i a la Facultat de Teologia de
Catalunya tan valuosa publicacio.

Jaume Mensa i Valls

Benoit PATAR, Le Traite de fame de

Jean Buridan /De prima lectura],

(Edition, etude critique et doctrinalc.

Ouvrage couronne par 1'Acad6mie

royale de Belgique), Louvain-La

Neuve, eds. de 1'lnstitut Superieur de

Philosophic; Longueuil (Quebec),

eds. Du Preambulc, 1991 (Col. Philo-

sophes Medievaux, tome XXIX).

Benoit Patar es doctor en filosofia i
Iletres, dcixeble del professor F. Van
Steenberghen, 1'ha publicat totes les se-
ves obres a les Editions du Preambule de
Longueuil (Quebec). Presenta ara una
monumental edicio critica del comenta-
ri de Johannes Buridanus al De anima
aristotelic. Es presumible que l'immens
trcball que culmina amb aquestes gaire-
be mil cent pagines no s'hagues pogut
realitzar sense els recolzaments finan-
cers que es citen a les primeres planes.'
Pero cl soberbi esforc s'ho val. Aqucsta
obra va dreta a impactar notablemcnt
dins del panorama dels estudis burida-

1. L'obra ha estat subvencionada per la Federation canadienne des Etudes bumaines ( depenent del Con-
seil de re(hercbes en sciences humaines du Canada) i pel Ministere des Affaires culturelles du Quebec.
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mans. La seva Icctura haura do scr dcci-
siva en el futur a fi d'ubicar aqucst au-
tor dins do Ia historia dc la filosofia: o
be trastornant Ia seva adscripcid dins del
moviment ockhamista o be confirmant-
la. Ens arriscariem a afirmar quc cl co-
mentari al De anima es Ia gran anella
dcsconeguda dc Burida.

Tanmatcix, no ha estat completament
ignorat. Des dels temps de Ia biografia
d'Edmond Faral sobre Burida se sabia
de 1'existcncia de varies versions dc 1'o-
bra. A mes, Lokert havia fet dues edi-
cions (Paris, 1516 1 1518). L'anomalia
d'entrada consistia en quc no cncaixava
el text de I'cdici6 amb cap deis manus-
crits. En 1'edici6 hi ha quaestiones sen-
ceres trastocades, desaparegudes o afe-
gides. Entre cis manuscrits de cada grup
passa, en menor grau, el mateix. Natu-
ralment, Ia secunda i Ia tertia lectura
tambe divergcixen de Ia prima. Aqucsta
manca tic trcball critic previ desanimava
tothom a capbussar-se dins d'una obra
quc amena4ava amb tallar el fil dels ca-
pitols amb alguna absencia frustrant,
que exigia cercar massa manuscrits, quc
era sospitosa d'haver passat per massa
mans.
Hi ha qui va fer ('intent. Maria Elena

Rcina, tot resseguint cl fil do I'cpistemo-
logia do Burida quc estava estudiant, es
va interessar per Ia seva obra psicologi-
ca.` Pero I'obra no sols tcnia problemes
a Ia seva superficic textual; a mes mos-
trava un fons fosc. Quart Rcina s'hi va
abocar, cl va abandonar ben aviat. El
quc passa es que tot semblava indicar
quc aquclla investigaci6 era una via mor-
ta, o si mes no, una via desatesa pcl pro-
pi autor que no 11 fcia favor respccte a
Ies innovacions importants que hom po-
dia trobar a Ies seves obres de logica o
de fisica.

Mcs recentment han aparegut aproxi-
macions al tema: P. G. Sobol s'ha ocu-
pat del Ilibrc segon (De tertia lectura) en
una test de doctorat sobre ('anima i Ia

scnsaciu a Burida;' J. Zupko ha publi-
cat el Ilibrc III (De tertia lectura).4

B. Patar, finalment, ens ho ofereix
gairebc tot, en un trcball d'ensamblatge
i encaix prodigies. Basat en l'estudi pa-
Ieografic directe d'uns quaranta manus-
crits ens ofereix primer una classificaci6
cxhaustiva i sistematica do Ics families dc
manuscrits. Despres edita, per aqucst
ordre:
1) El text de 1'Expositio De anima (De
prima lectura), mena do resum de Ics
quaestiones -acostumat a I'cpoca-
(pag. 1-163);
2) cls tres llibres de ics Quaestiones De
anima (De prima lectura) (pag.
165-491);
3) cls tres llibres do I'edici6 Lokert -cl
text de Ia qua] csta manipulat per 1'cdi-
tor i Patar el situa com una versi6 inter-
media entre Ia prima i Ia secunda lectu-
res- (495-695);
4) una taula sinoptica coniparativa dels
incipit de totes les versions d'aquest co-
mentari (mss: Bruges 477, Turi H. Ill
30, Bruges 414 -cl qua] atribucix a Ni-
colau Orcsme-; ed. Lokert 1516; text
De secunda lectura i text De tertia lec-
tura) (pag. 700-711);
5) una comparac16 de passatgcs a doblc
columna dc 1'Expositio en cl ms. 477 de
Bruges 1 en el ms. Vatica 21625
(pag.715-722);
6) una quaestio extrcta del ms. 8378 dc
Munich quc no es troba enlloc mes
(pag.725-8);

7) al >unes quaestiones extretes del ms.
Vendome 169 quc conic Ia secunda lec-
tura (pag.731-777)
8) algunes q. extretes del ms. Vatica 2164
que conic Ia Tertia lectura (781-834).
Una claborada introducci6 de Ia qual

ens ocupcm ara (1 199~), diversos in-
dex 1 una bibliografia completen el vo-
lum.

La introducci6 d6na exhaustiva infor-
mac16 sobre els manuscrits. En particu-
lar, Patar discuteix I'autenticitat del Bru-
ges 477 que conte, entre d'altres coses,

2. M. E. Reina, Note sulfa psicologia di Buridano, 1959, Milan.
3. P. G. Sobol, John Buridan on the Soul and Sensation. An Edition of Book II of his Commentary on

Aristotle's Book on the Soul. With an Introduction and a Translation of question 18 on Sensibile Species,
Ann Arbor (Mich.), University Microfilms International, 1984.

4. lohnannes Buridanus, Quaestiones de anima (Tertia lectura), L.III, ed. J. Zupko, Cornell Univer-
sity, 1989.

5. Tanmateix, en Ia columna corresponent es cita erroniament el Vatica 2164. Pero nomes el 2162 come
I'Expositio.
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I'Expositio 1 la primera lectura do Its

Quaestiones de Burida. Es destacable
que sigui un embolic habitual dcstriar
cis tcxtos sobrc cl tcma atribuits a Ni-
colau d'Orcsmc i a Burida: es aixi en
aqu'est text que Rene Mathieut' atribuf a
Oresme, que P. Marshal1,7 mes prudent,
adscri'ue a 1'escola buridaniana, que A.
Partin a Dominique de Clavasio
-deixeble de Burida-, i que Patar,
amb gran luxe de proves, atribucix al
propi Burida -junt amb l'Expositio
continguda- basant-se, entre altres
proves, en les scmblances amb cl ms.
Vatica 2162 explfcitament atribuit a Bu-
rida. L'autor estableix tine grups prin-
cipals d'escrits (ei Bruges, el Turf, I'edi-
ci6 Lokert, i cis mss. de secunda i tertia
lectures) pero quc mostren un parcntiu
indubtable en cis tftols i en la doctrina.
Comparacio do tcxtos, rcfutac16 de cri-
tiques sobre 1'atribuci6, classificacio dcls
mss. mitjancant mostres i rcpcrtoris
d'accidents, ordrc cronologic rclatiu de
mss., regles scguidcs en l'edicio i un am-
ple estudi doctrinal conformen la resta
de feina tccnica, aci acomplida amb un
rigor cxtraordinari.

Per primera vegada s'intenta una clas-
sificacio cronologica absoluta de moltes
de les obres dc Burida. Patar al-ludeix a
prcvies -informations relativament se-
gures» sobre el tcma, pero no dona mes
dades (pig. 110 " ). (Encara que to el seu
intcres, les multiples referencies creua-
des de I'obra de Burida ens suggcreixen
mes aviat una constant reformulac16 de
ics llicons quc fa gairebe impossible una
cronologia i desaconsella imaginar un
pcnsamcnt prescntat evolutivament).

Respecte a la doctrina, Patar rcssenya
en la part d'cstudi de mss. alguns argu-
ments quc es rcpctcixen en tots cis texts
(coin a prova do la mateixa autoria): el
coneixement dels accidents conducix al
coneixement de la substancia; no exis-
tcix ni el punt ni ['instant; ['anima sen-
sitiva de 1'home no es distinta de Pam-
ma intcl-lectiva; cal un sentit agent; I'in-
tcl-iccte es la forma substancial del cos

huma; l'intci-iccte agent i cl possible no
son mes que dos aspectes d'una mateixa
forma; cada esser huma to el seu in-
tellecte; cal un intel•lecte agent divf;
I'acte de la intel•leccio, l'habitus in-
tel-lectual i l'espccie intelligible no son
la intel-ligcncia; cl no-ser pot ser o no
ser entcs.

Voldrfcm fer un petit aprofundiment
en un aspecte de 1'estudi doctrinal. Hem
dit al principi quc aquesta edicio ben-
vinguda haura de facilitar la g6cst16 de
l'adscripcio de Burida a l'ockhamismc.
Pero Patar, en la seva interpretacio,
aposta molt rotundament per desvincu-
lar Burida de l'ensenvamcnt d'Ockham,
gairebe cada cop que aparcix el nom del
francisca. Just aquest punt ens resulta
especialment conflictiu. Les expressions
de Patar no deixen cap dubte i els floes
d'aparicio mostren tambe la importan-
cia quc to per 1'autor aqucsta operac16.
La cosa ve des del principi: nega quc si-
gui un ockahmista convcncut (pag. IT');
i, d'Ockham, que es impossible d'afir-
mar que Burida hagi estat el seu deixe-
ble (20^'); que hagi influit Burida es pos-
sible, pero si ho ha ice, es en qualsevol
cas d'una manera indirecta, sense que la
influencia hagi estat determinant (2F).
...les seves concepcions filosofiques eren
bastant allunyades de les del Venerabilis
Inceptor... (22v; cf.150:' n.103) No ens
correspon aquf discutir pormenoritza-
dament perque' discrepem de la valora-
ci6 do la influencia, sons dubte indirec-
ta, d'Ockham, pero anotem les vcgades
que aparcix el tema de la « separacio» 1
la odistanciau entrc ambdos autors, no
sempre ni gaire aclaridores ni amb cites
textuals.

Per a Burida el coneixement dels acci-
dents condueix al concixement de la
substancia. Aci Burida es separa molt ne-
tament d'Ockham, pel qual no hi ha co-
neixement possible de la substancia i de
['accident mes que singularment i indis-
tintament (81 i tambe 13F - 132:"
n.39); per Burida la logica es una cien-
cia adminiculative (auxiliar o servent), i
pren aci les seves distancies respecte Ock-

6. R. Mathieu, A la recherche du ,De anima. de Nicole Oresme, en Arch. d'Hist. Doerr. et Litt. du
M. Age, 1956, pag. 243-55.

7. P. Marshall, Parisian psychology in the midfourteenth century, en AHDLMA, 1984, pag. 108-14.

8. A. Pattin, Pour l'bistoire du sens agent. La controverse entre Barthelemy de Bruges et Jean de Jan-
dun: ses antecedents et son evolution, Louvain, Univ. Press, 1988, pag. 274-6.
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barn pct qual stria la ciencia de les cicn-
cies ( l 19^`, n.7); es distingueix netament
d'Ockam perque discerneix millor els
elements constitutius de I'activitat cogni-
tiva (121 n.10).

Pero entre Burida i Ockham hi ha li-
nies de divergcncia majors . La topica, en
la pura superficie del discurs , assenyala-
da sempre , es aquesta : el terme remet
indispensablement al concepte, el qual es
menys on signe que una significacio.
Contrariament a la doctrina ockhamia-
na, el concepte no es compres corn un sig-
ne, sino corn una realitat mental signifi-
cant que dona compte d'un objecte exte-
rior designat i percebut . Tot el nostre co-
neixement es, doncs, mcdiat , i tot el nos-
tre llenguatge que cerca d'expressar-lo
ho es tambe ( 194'). Parlant de clue la
proposicici en Burida to funci6 de refe-
rencia i explicacici del real, afegeix: Per
exernple, tota la giiestio dels casos oblics
o de la infinitivitat de les propositions no
to solucio possible mes que per recurs a
la signiJicacio de les coses. Horn esta
forca [luny d'Ockham pel qua[ el llen-
guatge no to mes que una funcio restitu-
tiva de 1'experiencia sensible (197''). Sc-
gons que scmbla , Patar oposa la funci6
restitutiva del llenguatge a la funci6 re-
ferencial . La diferencia es suggestiva
pero no I'hem aclarida en el text.

hinatment, la distincia mes revelado-
ra es que Burida es molt tries a prop del
realisme . Patar es desmarca explicita-
ment de la interpretac16 de Ghisalberti
per apropar-se a la de Duhem: amb el
savi frances, penso que la concepcio de
Burida es molt mes propera al pensament
de sant Tomas que a la del Vcncrabilis
Inceptor ( 129>', n.32); i tries clar encara:
Quan c's parla de realitat, no cal ni dir
que Burida no redueix pas el real a lob-
jecte de la percepcio sensorial. Es situa en
aixo a una distancia estratosferica de
Guillem d'Ockham per al qua[ 1'expe-
riencia sensible es el fonament primer i
exclusiu de I'epistemologia . No es per at-
zar si el Venerabilis Inceptor no ha re-
dactat cap Tractat de I'anima i si Burida
n'ha donat varies versions. Per aqucst
iultim , c'n efecte , les realitats espirituals

corn 1'anima, corn Ucu, corn les Intel-li-
gencies tenen una consistencia que ens es
possible d'aprehendre i sobre les quals es-
tem en disposicio de fer un discurs ver-
tader (198').9 Aquesta distincio entre
Burida i Ockham ens scmbla irreflcxiva;
no se soste per execs i per defecte: ni
Ockham es tan e scnsualista » ni Burida
deixa entrar reals al-legrement sense
aqucst matcix « fonament de l'experien-
cia sensible-. Patar, deixeble de Van
Stcenberghen , scmbla lamentar tant la
perdua de la consistencia aristotelico-to-
mista del Iligam entre la sensaci6 i la in-
teleeci6 corn la migraci6 dc les classiques
entitats dc la metafisica racionalista
(Deu, anima, m6n). Ara be, si Ockham
no escriu cap tractat de I'anima perque
malfia d'aqucsta entitat invisible (cf.
pag.13=), amb major rah, tot scguint
aquesta logica, tampoc hagues escrit cap
obra do teologia , i tot just es cl gruix do
la seva obra! I Burida , d'altra banda, tot
i el seu pressumptc amor per Its entitats
insensiblcs , no va estudiar Teologia i
potser va set el primer filosof en no fer-
ho! Si l'escriptura d'Ockham deixa veu-
re que I'acomiadamcnt es definitiu, en
Burida horn pot, malgrat tot, emparat cn
una escriptura morosa clue es cornplau
en un lexic tries conscrvador , tractar de
salvar unes doctrines insalvablcs. En
consequencia, Patar s'csforca en fer veu-
re que el Mestre picard no s ' ajunta amb
males companyics , clue esta a « distancia
estratosferica» d'elles, i mante una ente-
resa filosofica no dominada per doctri-
nes estrangcres.

Aixi, no dubta en dir que Burida rc-
cupera un major Iligam entre sensaci6 i
intel-leccio que el que perdien pel cami
cls moderns (cf.196'-7 ); no dubta en
dir, caient en totes les trampes del text
buridania el qual s'ofercix mantenint
tots els termes escolastics , que admet
una consistencia dc Ics cntitats insensi-
ble tal clue les fa perfectament cognos-
ciblcs. Pero no sols aixo ; empren una
lectura de conjunt de Burida on hi re-
coneixem les preguntes tactiques del
medievalisme tomista: Burida no era de-
terminista sin6 que deixava espai a la Ili-

9. Sobre el rebuig d'Ockham a la psicologia cientifica , cf. pag. 122", encara que a la pag. 136" s'exa-
mina una opinio d'Ockharn sobre ['anima; el terra del seu empirisme amb privilegi del sensible i el singular

oposat a Burida es recurrent , cf. 127>-132'', 154', 162 '', 191>.
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bcrtat; no cra fidcista, ni partidari do la
dobic vcritat, ni purament racionalista,
sing quc harmonitzava amb cura rao i
fe; en cl terra dc la scnsacid no era em-
pirista com Ockham, ni tomista, sin()
que admet un sentit agent actiu i una es-
pecic sensible quc es una representacio;
opta per la tcoria tomista de la unicitat
dc I'anima humana, scparant-se de To-
mas en que vcu en I'intel•lecte agent i pa-
cient dos aspectcs de la mateixa realitat.

Malgrat tot, Patar veu quc do vegades
Sc 11 va la ma al filosof do Bcthunc amb
la qucstid de la fc i ha dc rcconeixcr en
ell, no pas una desconfianca de la rao,
sin6 one volonte de prudence clans des
domaines qui ont parfois valu a certains
philosophes des condamnations ecclesia-
les (19F), voluntat quc arriba fins 1'am-
big6itat en ccrtcs ocasions (2F: -La
personnalitc de Buridan» ). Al nostre pa-
rer, aquesta actitud es la clau dc volta do
l'cxotcrismc doctrinal de Burida, i fa-
riem be d'ampliar-la mctodologicament
a tota la lectura de la scva obra i no sols
a aquclles peces rebels quc no encaixen
da cap manera. Pero es obvi quc cap d'a-
questes obscrvacions nostrcs resten una
cngruna dc merit, intcres i vigoria a
aqucst treball titanic.

Cartes Sarratc Garcia

Francesc J. FORTUNT, De Lucreci a Ock-
harn . Perspectives de 1'Edat Mitjana,

Anthropos , Barcelona, 1992, ' Estudis
de filosofia», n. 5.

Ningic no pot conjondre aquest escrit
amb no manual. En efecte, sense neces-
sitat d'arribar a aqucsta observaci() de la
conclusid, ningu no podra fcr-ho mal-
grat que la primera pagina digui amb
ccrta desimboltura quclcom sobrc I'ar-
ribar a on public nombros i no especia-
litzat en filosofia medieval. No caldra
quc sigui cspccialitzat en l'cspecie, pero
si quc sigui clarament entrcnat en el ge-
ncre! El llibre de Fortune rcclama ober-
tament els manuals no sols per la senzi-
Ila rah do la 11-lustraci6 previa sobrc el
terra, sin6 sobrctot perque adquircix la
seva autentica dimcnsio madura en la
comparacio critica amb cls filosofemcs
do manual.

La introduccio cxposa la mctodologia
historica del llibrc en to d'assaig -el
matcix dc la rcsta. Arrenca amb la ne-
ccssitat do situar qualsevol analisi filo-
sofica dins dc la globalitat dc la historia
de la filosofia per fer-la significativa.
S'cxplica el sentit practic i habitual d'a-
quest'<tot" global en principi esparvera-
dor i d'aqucsta necessitat. S'admet que
qualsevol filosofia cs discurs i forma
part del Ilenguatge. Aleshores, el signi-
ficat de qualsevol segment d'un discurs
vc determinat precisament per la seva
ubicacio dins del tot del Ilenguatge. Ara
be, la detecci6 de la ubicacio del discurs
filosofic cxigcix la dimcnsio historica, la
qual cosa vol dir detectar que el lector
acosturna a no usar cls signes de la ma-
tcixa mancra que I'autor quc llegeix, quc
no hi ha isomorfia; el quc passa es quc
cl pressumpte «mateix signe» csta ubicat
de diferent mancra cn scngles -tots,,
pcro quc aquesta diferencia tendeix, per
I'econornia interpretativa quc caracterit-
za la comunicacid humana, a estar ca-
muflada; el matcix ocultament s'esdeve
amb Ics analogies de func16 d'elements
difcrents. El tot linguistic es una xarxa
do signes que es rcmetcn mutuament en
un proces quc els linguistcs anomcnen
semiosi 11-limitada; tanmateix, I'historia-
dor de la filosofia pot aturar el proccs
il•limitat tot trobant, de fet, grans blocs
linguistics histories amb una oposicio
ultima d'elements significatius quc per-
meten l'aparicid del mdn real per a cada
epoca. Una bona lectura haura de prac-
ticar voluntariosament la necessdrza
guerra amb el text (pag. 19), amb l'avan-
tatgc quc la filosofia, per la seva auste-
ritat literaria, sol presentar les diferen-
cies amb mes notorietat. Una bona lec-
tura basada en la contraposici6, -quc fa
de nosaltres ,Ia mesura de totes les co-
scs» (pag. 26)-, ens retorna per tant
mes conscients del nostrc Iloc historic.
L'operac16 posa en evidencia, a mes, quc
el nostre propi Ilenguatge mai afirma en
positiu res que no sigui «negaci() do les
estructures linguistiqucs historiques, en-
darrcridcs,, (pag. 39).
La filosofia a la Republica romana

tracta de la primera gran obra escrita en
11ati, la del ncoacademic Cicero. Es re-
cala en un passatgc del De re publica per
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