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Amb 1'edici6 de les obres catalanes completes d'Arnau de Vilanova ha

repres la seva publicaci6 la collecio ENC. L'oportunitat d'aquesta edicio no

podia esser mes gran. Arnau de Vilanova es un dels noms mes considerables

de la nostra Edat Mitjana, i per tant, un dels mss escaients per a servir de punt

de partida en una nova etapa d'ENC.
La present edicio aplega tots els escrits religiosos d'Arnau en un volum

que havia comencat a preparar el nostre malaguanyat amic Ramon d'Alos-Moner.

En continuar la tasca d'aquest, el P. Miquel Batllori troba segones proves corre-

gides de la Confessi6 de Barcelona i la Lliy6 de Narbona. Corn sigui que els

unics manuscrits de 1'Arxiu Arxiprestal de Morella que contenien aquestes

ubres foren destructs durant la guerra civil espanyola, la present edici6 ha hagut

de servir-se de les proves esmentades. El text dels altres opuscles, tant medics

rom religiosos, del present recull ha estat establert danlunt dels nanuscrits Knits

que ens els han conservat.
Aquesta edicio no se separa del sistema de transcripci6 seguit en els volums

d'ENC apareguts despres del 1930 ; o sigui que reprodueix els textos en la

forma que apareixen en els cbdexs antics, sense regularitzar-ne l'ortografia, si

no es en comptats casos. Els textos van precedits d'estudis i acompanyats de

notes i glossari. La novetat d'aquests volums ha consistit a posar les notes a

pen de plana, amb la qual cosa els volums d'ENC han acabat per ajustar-se del

tot al sistenla habitualment usat en les editions crudites. Amb aixo aquests

volums no hall perdut res de la graciosa presentaci6 tipografica que ha distingit

la colleccio des que comenca a publicar-se.

Una ultra novetat d'aquesta edici6 dels textos d'Arnau de Vilanova son els

. xtensos estudis que la precedeixen, obra del Sr. Joaquim Carreras i Artau

i del P. Miquel Batllori. El Sr. Joaquim Carreras s'encarrega de prologar

cls dos volums. El primer proleg ens d6na una precisa semblanca d'Arnau

i el cataleg de les seves obres religioses ; el segon prOleg ens parla d'Arnau

com a metge i d6na el cataleg de les seves obres mediques. Les noticies preli-

ininars del P. Miquel Batllori que segueixen els prolegs susdits s'ocupen de

les obres catalanes contingudes en cada volum. L'anotacio dell textos fa sovint

referencia a aquests estudis preliminars, amb la qual cosa queden aclarides les

allusions, i , el lector, situat en el mare historic de les obres. El treball dels dos

comentaristes s'ha complementat admirablement. Les introduccions del Sr. Car-

reras i Artau posen al dia tot el que fins ara s'havia fet sobre Arnau. El valor

de sfntesi i de revisi6 d'aquest treball es indubtable. En 1909 escrivf Ramon

(FAlbs-Moner que la biografia d'Arnau de Vilanova encara estava per fer.

El Sr. Joaquim Carreras es fa seva aquesta frase en comencar el proleg del

primer volum, i en acabar-lo afegeix, pel seu compte, que per la dispersio

i pel caracter fragmentari de les publications arnaldianes , eel nostre coneixe-

ment d'Arnau de Vilanova, sobretot pel que es refereix al seu ideari espiritual,

resulta encara molt imperfecte)o.

Malgrat tot, la figura d'Arnau, per be que incompletament estudiada, ens

apareix des dels dies ja llunyans de Menendez Pelayo amb uns perfils vigoro-

sissims, i els textos religiosos suara publicats de nou , no solament contenen
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in nuce, com fa observar el P. Batllori, tot l'ideari politic i reformista que anima
els darrirs anys de la vida d',Arnau, siuo que ens retraten d'uua manera molt
vivac un dels homes mes originals del nostre passat, en el qual la ciencia mes
autentica - tal cum en el sell temps podia donar-se -, s'ajuntava a les mes
quintcriques ideas politiques i religiosos. Arnau, que havia assolit una justi-
hcada fama de metge, reconeguda a Franca i a Italia, en els anys de la seva
ntaduresa es llansa amb passio a la propaganda d'idees de reforma eclesiastica
idlifoses arreu pels franciscans exaltats, i aconsegui d'interessar en aquestes
idees als monarques del casal de Barcelona regnants a Catalunya i a Sicilia.
Aquestes propagandes 1i ocasionaren persecucions. 'I'renca antb cis dominicans
i despres amb els franciscans ; les seves obres foren condemnades ; fou entpre-
sonat, pet-6 les seves poderoses amistats - fou metge de tres papas consecutius,
dels nostres comtes-reis, dels reis de Sicilia i de Napols, i tal vegada del da
Franca - el salvarcn quan es veie en destret. En els tractats religiosos es
revela 1'exaltat, tant en els radicalismes que predica corn en la manera capciosa
i sovint poe exacta amib que cita i addueix com a prova de les seves teories els
llibres del Nou Testament. Sota aquest aspecte 1'anotaci6 del 1'. Batllori. es
molt interessant, tant pal treball que fa d'identificacio de cites coin per l'esperit
de propagandista que revela en Arnau, esperit disposat, per tal de fer proselits,
a saltar per damunt de les dificultats que se li presentessin.

Si tots cls opuscles religiosos del present recull tenen un gran valor coil]
a documents d'cpoca, la Confessio do Barcelona, la Llif6 de Narbona, el Raona-
ment d'Avinyo i la Inforniaci6 espiritual at rei Frederic, obres escrites entre
cis anys 1305 i 1310, no sulament tenen un gran intcres pal concixement de
1'ideari d'Arnau, sing que tambe el tenen, i grandissim, cote a textos literaris.
Amb molt d'encert dill el P. Batllori que en les quatre peces espirituals esmen-
tades abrilla un pintoresquisme, mes tost psicologic, en les invectives exagcra-
des i apassionades contra e1s sews enemies, que descriu antb breus trets incisius
i precisos i maattc un estil vigoros i exaltat, veritable espill de l'ideari i la
persona de l'autor, a voltes dintre una composicio volgudament anipla i periu-
dica, que no to res a veure amb I'atnpullositat artificiosa dels nostres printers
humanistes, sing que es traspuament espontani d'un caracter essencialment
extravertit i accionistas.

,Caracter extravertit i accionista, i ensems vehement i caustic, quc no
recula davant de cap atreviment de llenguatge. La prosa d'Arnau es disposa
en una ordenacio cientffica, sense digressions ni su.perfluitats inittils. Pero coin
que aquests opuscles hall estat escrits amb passio, i, a rites, es proposaven d'inte-
ressar en la reforma espiritual els alts podcrs de l'cpoca, Arnau cerca, i hi rcis
eu absolut, com tots els grans pamfletistes, de persuadir els lectors, servint-se
dels recursos de llenguatge mes eficacos. Un d'ells es 1'6s d'expressions pinto-
resques d'efecte psicologic segur. Usa derivats d'efecte mes directe que les
parafrasis, com injantejar, bestii jar (14626) ; empra els mots acolorits amb
preferencia als abstracter ; se serveix amplament d'expressions i de comparances
populars, i a voltes les disposa coin en una exposicio, encara que nomes es tracti

d'un enfilail d'imatges que es refereixen a la mateixa idea, coat en aquest para-
graf ( 14629 ) : €Encara mostra que negit no den portar la corda ab que sap que
den esser pres e ligat e rocegat e penjat. Encara mostra que tot ]tom se deft
guardar de passar send, perill per aquell pas que ha de passar, vulla o no.
Encara mostra que mes deu hom ajustar e fer pertreyt en aquell alberch que
hom ha a star tots temps, que en aquell que en breu temps lo desemparara, al
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qual james no tornara. Encara mostra que horn no deja metre son cor o tresor
en armari lo qual es cert que no pot esser saul, ans finalment lo perdras. En
altres indrets ja no simula, corn en l'anterior, una argumentacio, sing que sim-
plement acumula les comparances per intensificar la demostracio : 4E fa corn
1'infant, que rues ama una poma o un ocell, que no fa huna ciutat e un regne ;
axf com la bestia, que no ama sing So que veu e sent en sa presencia, e de go

clue ha a venir no a pensament ni cura. E pren-li axi com a•quell que en huna

barcha avallava per hun flum, e vehe en huna riba hun ram de figuera hon

havien de belles figues e stene la ma, e tira lo ram stretament tan fort, que fora

sorti de la barcha e negua : axi perde,ho tot quant volia, co es, la barcha e

les figues e si mateix. Tot en axi, en la barcha de son cos va cascu continuada-

ment per lo Hum de la mort humana : si sten la ma per obrar als plaers do

aquest se-le, oils streny o s'esforce de tenir-los per amor de Deu, cert es que

negara, segons damunt es ditl (14925 ss.). Aquest estil, amb complet domini

de tots els mitjans expressius, assoleix una elevada categoria literaria, i s'an-

ticipa al dels grans moralistes de la fi del segle xrv, Eiximenis i sant Vicenc

Ferrer.

l'ero quan Arnau de Vilanova demostra millor la mesura de les seves pos-

sibilitats es en el blasme. El Raonzanuent d'Aviny6, diatriba furibunda contra

cls falsos eclOsiastics, es una admirable mostra de literatura polemica, impla-

cable, apassionada, corrosiva, recorrent a tota mena de violencies de llenguatge,

i no deturant-se davant de res, ni davant la irreverencia, per tal de deixar

dcsfets els seus adversaris. La fdria amb que Arnau embesteix els seus enemies

es veu en les frases brutalment despectives amb que tracta els qui sostenien que

Jc6ucrist no havia revelat la fi del mon a la seva Mare. aElls parlen no com

doctors evangelics, etas axi com bovers. Car bover veu que•1 vedell mostre

a sa mare lo cap e la coa e tot quant pot, e Ii salte davant ; tot axi, aquests

doncn a entendre que nostre Senyor plasentejas a la mare per inclinacio carnal,

c qtic nos coiuportave ves ella segons la regla de la saviea eternal, znas axi corm

vedel a la vacaD (2I1 ss.). El seu taranna expansiu es lliura a l'expressio

efectista, tant quan es tracta dels seus enemies corn quan parla Well mateix o

(leis seus. Del bon cristia diu que aes ase de nostre Senyor, e que ell to pot

trametre al uioli o a lenya o co que Ii placie, e de tot deu esser alegre e pagatb

(1661"). Ell mateix es compara amb a.i. escaravat... So es, .I. home qui, per

son offici, tracte altruys ferns... e [Deu] a•1 feyt volar per diverses parts de

Christians, e ficar en la Cara tots los mayors de la Christiandat...D (213'2).

Els opuscles medics, un Wells traduit per Berenguer Sarriera, en el se.-le xrv,

tenen un indubtable interes com a textos de llengua, pero escas com a textos

literaris. Les traduccions son molt deficients, com es pot veure per la pacient

i minuciosa anotacio del P. Batllori.

Amb tot i que faci notar el Sr. Joaquim Carreras que Arnau de Vilanova

fou per damunt de tot un gran metge i nomes incidentalment un propagandista

religios, hem de recon6xer, pero, que son les obres religioses, incloent-hi les

lletres, tant en llati com en catala, les que Phan fet mereixedor d'un hoc

d'honor en 1a literatura catalana, al costat de Ramon Mull, del qual es contem-

porani. Les traduccions catalanes de les obres mediques d'Arnau aporten mate-

rials d'interes per al lexicdgraf. Creiem, pero, que sota aquest caire les obres

religioses no els son inferiors, i a mes tenen el merit d'haver creat una prosa

que es pot posar al costat de la dels nostres millors oradors i moralistes, i que

:idhuc en algun aspecte es pot considerar finica.
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Dues petites observacions ens permetrem de fer a la meritfssima anotacio
del P. Batllori. El passatge de la pag. 137" alleu lavores trametra als chris-
tians pastor e vicari seu ... s no creiem que es refereixi a 1'elecci6 de Climent V,
car es redactat en futur ; mes aviat s'ha de referir al papa sant , que segons les
profecies de Gioachino de Fiore havia de restaurar en el mon la vida evangelica.
Quant al sentit de la pag. 15911, hem de fer avinent que es del tot clar. Arnau
diu que als infants nomes se'ls ha d'ensenyar a amar Jesucrist. Aquests infants
sun comparats a una capsa. Mentre sigui nova, si s'olnple nomes de llicu
celestial, despres a penes si es podra corrompre amb licor corporal o terrenal.
i'otser on diu liF6 estaria millor el mot licor, com en la ratlla se-dent, per un
efecte de simettia de la frase, pero la manca de manuscrits no permet de for
modificacions si no en casos que siguin absolutamnent indispensables.
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Chronique catalane de Pierre IV d'Ara'on, III de Catalogue, dit le Cerenaonieux
ou Oct Punyalet1. Editce par AMJDI:$ PAGES. Toulouse, E. Privat - Paris,
H. Didier, 1942. (6)+LxxIv+472 pags., 1 facs. (*Bibliotheque Mcridionale,,
2° serie, tome XXXI.)

Singular desti el d'aquest Ilibrc que, encolnanat per l'11iC, per a la soya
colleccio de aCroniques CatalanesD, als Srs. Amadeu Pages i Ramon d'Alus-
Moner ja fa una vi,ntena d'anys, ha hanrut de veure la ilum a Franca en 1941-42,
L•n circumstancies excepcionals per a aquest pals i per al nostre, despres do
sofrir nosaltres una guerra civil, trobant-se Franca en gucrra i sota, una ocupaciu
estrangera, i havent nlort A16s-Honer sense ]laver pogut contribuir a ]'edici6
clue ara ens ocupa mes quo en una proporcio molt inferior a la que inieialment
havia estat prevista.

1 mnalgrat tot, aquest llibre ha d'esser bcnvingut per a nosaltres : una do
les aquatre perlesD de la nostra literatura medieval ha estat publicacla per
primer cop en edicio crftica i despres de mes de mig se-le de no haver estat
objecte de cap altra edicio. Com es sabut, la crunica del Cerbnoni6s va
e sser impresa per primera vegada dins de les ChrOniques de Espanya do
Pere Miquel Carbonell en 1546-47, i, despres d'aquesta edicio i prenent-la
per base, horn 1'havia publica^da dues altres vegades, en 1850 i en 1SS5.
Pero la comparacio de les edicions anib els diversos manuscrits que es conscr-
vaven de ]a crunica revelava que el text d'aquelles era molt defectuos i que
calia establir-lo crfticament despres d'un estudi aprofundit d'aquests. Aquest
estudi havia estat iniciat amb fruit pel Sr. Pages ja en 1889, i per aixo era
natural que fos ell l'encarregat de Our a terme l'establiment del text de la nova
edicio. Les sevcs primeres investigacions, eonfirmades suara per altres treballs
mes recents, revelaven 1'existencia de dues redaccions diferents de la crunica
de Pere III : una d'escrita en el perfode 1375-83 i una altra que ampliava i
retocava la pritnera i que hauria estat feta en 1385. Aquesta segona redacciu
cs la que havia estat utilitzada en les tres edicions citades. El text que ara
ens dona e l Sr. Pages presenta totes dues redaccions i mitjancant uns senzills
recursos tipografics ens permet una detallada comparacio entre ambducs, en
forma que , si resulta potser engavanyadora per al lector corrent, es molt avan-
tatjosa per a 1'estudi6s, sobretot perque posa do manifest molt clarament cl
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