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vols. III i IV (XIX, 358-359; Millis ; referencies a Arnau de Vilanova, Joan
de Peratallada, Ramon LluIl i Jeroni Torroella) ; L'abat Oliva, findador de
Montserrat (971 f-1046): Assaig biogrdfic, d'A. M. ALBAREDA (XIX, 359-363;
Bohigas ; elogis) ; Josep Finestres: Estudis biogrdfics, per I. CASANOVA (XIX,
365-368; Rius i Serra) ; La corte literaria de Alfonso V de Arag6n y Tres pQetas
de la misma, de F. VENDRELI, i GALLOSTRA (XIX, 368-371 ; Rubi6; refercncies
a Andreu Febrer i a Pere de Santaf6) ; Les obres autentiques del Beat Ramyn
Llull: Repertori bibliogrdfic, de J. AVINYO (XX, 164-165; Rubi6 ; ivademeeum
utilissims ; reserves : hauria hagut d'osser redactat amb m6s precisi6, la part
purament bibliografica s'hauria de separar de l'estudi del contingut) ; Biblio-
graphie des manuscrits litteraires en ancien provencal, de C. BRUNEL (XX, 166;
Bohigas ; aclariment sobre la data dels mss. 7 i 8 de la Biblioteca de Catalunya).
- La secci6 de recensions va complementada per una d'analisi de Re•vistes re-
dactada per R. ALBERT I LLAURO i R. ARAMON I a34RRA (XVII, 338-352) i per
CARME SERRALLONGA (XVIII, 357-389; XIX, 372-392; XX, 175-202), en la qual
son anotats tots els articles que es refereixen a Catalunya en diverses revistes
nationals i estrangeres.

A causa de la guerra civil qued5 interroinpuda la publicaci6 d'EUC. Cal de-
sitjar que la seva represa no es faci esperar massa.

R. ARAMON i SERRA

.Analecta Sacra TarraconertsiaD . Vols. VIII ( 1932 ), IX (1933), X (1934), XI (1935),
XII (1936). Barcelona , Biblioteca Balmer . (4) + 312 gags . ; (4) + 424 pigs.

+ xv lams. ; (4) + 328 pigs. ; 612 p5,gs. + x lams. ; VIII + 568 pigs. +
XXXVI I lams.

Dins d'aquest recall anual de treballs histdrico-eclesiastics referents als
paisos catalans, figuren alguns estudis que interessen la romanistica, principal-
inent en la seva manifestaci6 cultural catalana. Van ressenyats a continuaci6
sumariament.'

Mn. JosEP VIVES, Prudentiana (XII, 1-18), ofereix dues notes : sobre el
viatge o viatges de Prudenci a Roma, en relaci6 amb la cronologia dels seus
poemes, i sobre la seva patria. - Mn. JOSEP MORERA, Juan Biclarense, confesor
de la fe, fundadQr del monasterio de Vallclara, historiador y Qbispo de Gerana
(XII, 59-84), examina, en diversos capitols, Joan de Biclara com a estudiant,
el seu retorn a la patria, el confessor de la fe, el triomf de les vfetimes, el mo-
nestir de Biclaro, el Biclarense com a historiador, l'apoteosi del triomf amb la
unitat catolica, i el Biclarense corn a bisbe de Girona.

El P. MIQuEL BATLLORI, Els manuscrits d'autors catalans medievals servats
a la Biblioteca National Torinesa (IX, 253-273+1 Nam.) d6na notfcies de tretze
codexs guardats a la Biblioteca Nacional Universitaria de Tori que contenen les
obres segiients d'autors catalans : Le livre des anges, de Francesc Eiximenis (no
consignat per Massa i Torrents en la seva bibliografia d'aquest escriptor) ; Ser-
mones varii i Sermons de tempore, de sant Vicenc Ferrer (desconeguts per
Sigismund Brettle) ; Codicillum seu Compendium vel Vade mecum de numero
philosophorum, Conclusio summaria ad i lteiligerdum. testamentllm et Godi-

i. Vegeu la meva recensi6 dels vols. III ( 1927)-VII (1931) dels AST, en AIEC,
VIII ( 1927-1931 ) [1936], 454-456 i 585.
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cillym, Liber de ascensu et descensu intellectus , Logics nova, Liber proverbio-
rum, Testamentum ultimum, Aperlorium, II Compendia del Libra delta quinta
essencia, Il Compendia del Codicillo del principio della pietra mingr4le, II Libra
della Divinitd, tots ells de Ramon Mull (desconeguts tambe dell principals
repertoris bibliografies lullians) ; Libellus confectionis lapidis, Thesaurus paupe-
rum, Breviarium practizae (dos manuscrits), Antidotarium , Regimen sanitatis,
d'Arnau de Vilanova. Dona tambe notfcia, segons les descripcions del cataleg
de Giuseppe Pasini (Tors 1749), dels segiients manuscrits , desapareguts en I'in-
cendi de l'any 1904 : Le livre des Anges, de Francesc Eiximenis ; Arbor 5cien-
tiae , Liber de voluntate, Art amativa, Liber de memoria, Llibre de rmemdria,
Ars memorativa, de Ramon Llull ; Exposici6 de 1'Ars memorativa , d'Antoni
Canals ; una anonima Raymundi Lulli vita; Summa ca4uum conscientsae (quatre
manuserits), de sant Ramon de Penyafort ; Concordia rerum Evangelicarum, de
Guiu Terrena o de Perpinya.

Quatre altres articles tracten mes especialme'lt de Ramon Llull. - En els
Records de Llull i Vilanova a Italia (X, 11-43) el mateix P. BATLLORi aplega
dades per a la historia del lullisme als ducats de Ferrara i Modena i s'ocupa de
dues versions italianes, desconegudes, del Llibre de meravelles', d'una Lectura
Artis generalis i del due Alfons II (1533-1597) i el fals lullisme. Publica tambe
un carteig erudit sobre 1'autenticitat del Breviarium d'Arnau de Vilanova, amb
dues lletres en apendix. - Insistint en el mateix tema, el P. BATLLORI parla de
Reliquies manuscrites del lullisme italic (XI, 129-141) i d6na notfcies de diver-
sos codexs que contenen obres de Ramon Llull, guardats a les biblioteques
Civica de Bergam, Nazionale Centrale de Florencia, Civica Berio de Genova,
Nazionale Braidense de Mila, Estense de Modena, Universitatia de Padua, Uni-
versitaria de Pavia i Oliveriana de Pesaro. Amb una taula d'obres, al final. -
En un altre article, Un lullista bolonyPs del XVIIe segle (XII, 191-216), el mateix
autor descriu una Encyclopedia Lulliana seu Ars disserendi de Omni scibili, a
Raimundo Lullio adinuenla, atque a F. Alloysio Sabatini M. C., publico Bono-
niensis Universitatis Lectore, adaucta, et explicata, de la qual publica en apen-
dix la Ilista dels articles i les pagines mes significatives. Luigi Sabatini, l'autor,
era natural de Bolonya i pertanyia a l'escola escotista. -El P. MIQuEL FLORI
dona Dues notes testimoniances sobre el Doctor Illuminat (XII, 177-189), as
favor de tan glories titol de vident illuminat, : un del professor quatrecentista
Joan Bulons, de 1'escola lulliana de Barcelona, autor d'una Lcctura super arlifi-
cium artis generalis ; un altre de fra Victor de iPalerm, mort el 1635, una de les
mes pures glories de l'Orde Caputxf a Sicilia. En apendix, un fragment de
la Lectura de Bulons, tret del manuscrit A-H-Io-12 de la Biblioteca Estense de
Modena, i la Brevis ac etiam dilucida in artem brevern divi Raymundi Lullii
subtilis declaratio, segons el ms. Dbis-12-2-33 de la Biblioteca Civica de Genova.

Tambe Arnau de Vilanova ha estat tema d'alguns interessants treballs
ultra el mencionat abans en parlar de Ramon Lull. - EI P. MARTI DE BARCELONA
publiea, quaranta-tres Nous documents per a la biografia d'Arnau de Vilanov4
(XI, 85-127), procedents de 1'Arxiu de la Corona d'Arago i del del Reial
Patrimoni, acompanyats, la major partida, d'abundoses notes. - El Prof. JoA-
QUIM CARRERAS I ARTAU es autor dels altres tres estudis de tema arnaldia.
En el primer, Una versi6 grega de nou escrits d'Arnau de Vilanova (VIII,
127-134), rectiica l'atribucio a Ramon de Meiiillon d'una serie d'opuseles
teologics, dell quals nom-6s es coneixia un manuscrit amb el text grec, i indica
que sen d'Arnau de Vilanova. El manuscrit, antigament a Franca, ha de tro-
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bar-se a Leningrad , on fou portat despr6s de les invasions estrangeres que segui-

ren la Revoluci6 francesa . - En La llibreria d'Arnau de Vilanova ( XI, 63-84),

el Sr. CARRERAS s'ocupa de l'inventari dels bens mobles d'Arnau , de la seva

llibreria, de documents arnaldians , de les edicions manuscrites de les obres

d'Arnau , dels cbdexs en els fops oriental i occidental , de les obres en vulgar

de les obres cientifiques en llati , del fons eclesiastic , i de les obres m6diques

i teol6giques d'Arnau . - En Les obres teoldgiques d'Arnai de Vilanova (XII,

217-231), 1'autor es proposa , segons ens informa en parlar de 1'abast del seu

treball , ad'establir una llista, la m6s completa possible , dels escrits teol6gics

d'Arnau de Vilanova . Prenc el mot teotdgics en un sentit amplissim , com sin6-

nim d 'eclesiastics o espirituals ; en la producci6 literaria d'Arnau, aquest conjunt

d'escrits forma contrast amb les obres mediques i cientffiquess . RI Sr . Carreras

anota de primer les obres indubtables , despr6s 1'epistolari , per fi les obres incer-

tes. Clou 1 'estudi una llista d'incipits+ ( grecs , llatins , Catalans , italians).

,El P. MARTI DE BARCELONA edita L'. Ars praedicandij, de Francesc Eixinvenis

(XII, 301-340), a base del manuscrit de la Biblioteca Jagellon de Crac6via, del

segle xv, i de dos altres manuscrits guardats a la Universitat de Budapest (n. 73)

i a la Biblioteca Vaticana (Ottob . lat. 396), de la mateixa 8poca.

Dues noves aportacions documentals per a la biografia de Bernat Metge

es troben en aquests volums. - El Prof. XAVIER DE SALAs, Bernet Metge y su

muerte ( XI, 413-418), publica quatre documents que li permeten de situar la

mort del conegut escriptor renaixentista entre el 9 de setembre de 1412 i el

19 de f6brer de 1414 . - El Sr. MART! DE RIQuER , en un treball redactat en col-

laboraci6 amb el Sr. Salas i amb l'aportaci6 de dades del comte de Vilanova i

de Ricard Carreras i Valls , titulat Algunes dades m.es sobre Bernat Metge (XII,

173-176 + I full ) exhuma sis documents inPdits, que acompenya d'un esquema

genealogic dels fills del gran humanista (Pere, Constanca , Griselda i Aldonsa)

a base de documents de 1'Arxiu Notarial de Barcelona.

HEINRICH FINKE, MossPn Borra in Deutschland (XII, 149-16o), reuneix unes

quantes noticies biografiques d'Antoni Tallander , joglar dels reis Marti, Ferran I

i Alfons IV, a base d'un treball de Manuel de Bofarull publicat 1 'any 1895 i,

prineipahnent , dels Acta Concilii Constanciensis , el darrer volum dels quals

aparegu6 el 1928. D'aquests Acta aprofita unes cartes escrites per mossPn

Borra des de Constansa.

Mn. GIOVANNI MARIA BERTINI, I aSoliloquias e to aSpeculum peccatoris.

dello pseudo Agostino in catalano ( XII, 233-263 ), descriu el c6dex A-275 de la

Biblioteca Comunale dell 'Archiginnasio di Bologna , que ultra les versions

pseudo-augustinianes cont6, entre altres, un text catala de l'Excititorium mentis

ad Deum de Bernat Oliver . Estudia aquells dos textos , i publics fragmenta-

riament els Soliloquia , i fntegrament , el Speculum peccatoris.

Els Profs . GUY DE TERVARENT i BAunouiN DE GAII"FIER publiquen un estudi

de literature comparada , Le diable, voleur d'enfants : A propos de la naissance

des saints Etienne , Laurent et Barthelemy (XII, 33-58 + 12 lams .), en el qual

es troben referPncies a la versi6 catalana de la llegenda de sant Amador, i a la

llegenda de la donzella amb les mans tallades, de la qual tenim tamb6 una versi6

en la nostra narrative medieval . El treball va acompanyat d'illustracions, entre

altres , de retaules conservats al Museu d'Art de Catalunya , de Barcelona, i a

la Catedral de Tarragona

En una nota filol6gica, Les cabanelles (XII, 161-- 163), Mons . A. GRIERA

relaciona unes cabanyelles o festa dels tabernacles , que surten en textos catalans
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medievals referents a jueus, amb les cabanelles de Menorca (presagis de pluja
segons el temps que fa els tres primers dies d'agost), que creu una supervivencia
de la practices jueva de la libaci6 de 1'aigua.

No podem deixar de banda una serie de treballs dedicats a temes culturals Ca-
talans: Katalanische Motive in der deutschen Volksfrommigkeit, del Prof. GEORG
SCHREIBER (XIII, 85-112 + 2 lams .) ; Manuscrits catalans de cardcter astrondmie
a la Biblioteca National do Madrid, del Prof. J. MILLAS I VALLICROSA (XI, 279-
289), on trobem una descripci6 dels mss. 17961 i 4238 i, en apendix, el text de la
redacci6 llatina de l'almanac perpetu ; Prdctiques litzfrgiques dcls Litu4l, cata-
lans, de Mons. ANTONI GRIERA (XI, .143-158) ; Miniatures i fragments liturgics
inPdits de l'Arxiu Capitular de Tarragona, de Mn. PERE BATLLE I HUGUET (XI,
273-278+5 lams.) ; Un text liturgic en catald: Transcripci6 d'un codex de la
partog1tia major de Sant Feliu de Girona, de Mn. T. NOGUER I MOSQUERAS (XII,
451-462) ; Un full visigdtic del segle IX, de Mons. J. Rius I SERRA (XII, 441-450),
estudi i transcripci6 del text, acompanyada d'un facsfmil, del full guardat al
Museu Dioceses de Barcelona ; Inventari de bens mobles de la infanta Logna,
del Prof. XAVIER DE SALAS (VIII, 117-126), document guardat a 1'Arxiu de Per-
pinya, que Conte .reierencies a alguns llibres ; L'arquebisbe de Saragossa cance-
ller de Pere III, de Mons. J. RIus I SERRA (VIII, 1-62), amb refercneies a l'infant
Pere, autor del tractat De regimine principum, i a Bernat Oliver ; Subsidis
vaticans per a la histbria de la nostra cultira, del mateix Mons . Rlus (IX,
177-184), amb set documents del segle xiv i comencaments del xv, procedents
de 1'Arxiu Vatica, que tracten d'estudis i d'examens ; Estudiants espanyQls a
Aviny6 al segle XI V, tambe de Mons. Rius (X, 87-122), on 6s publicat, en quant
es refereix a estudiants dels regnes hispanics, el Rotulus Universitatis Studii
Avinionensis (guardat sota el niimero 82 entre els Registres de Supliques de
I'Arxiu Vatica), amb anotaci6 dels estudiants que l'autor troba a les Univer-
sitats de Perpinya i de Tolosa, i un registre de cognoms al final ; Francesc
Marti O. Carm. i el cisma d'.Occident, del P. BARrOMEU F. M. XIBERTA (XII,
383-393)

La Bibliografia hispdnica de Cii ncies histdrico-eclesidstiques (VIII, 153-
310; IX, 289-408; X, 169-324 ; XI, 433-584), dirigida pel Dr. JosEP VIvES i re-
dactada per ell amb la collaboraci6 dels Srs. J. Casanelles, D. Garcia, J. Rius i
Serra, R. Roquer, J. Vineke, J. Pla, A. Raventds, L. Hanke i J. Vielliard, res-
senya els treballs publicats a Espanya de tema religi6s o eclesiastic , cientffics o
d'investigacio, i de fons historic, aixf com els principals treballs publicats
a l'estranger de les mateixes caracteristiques i de terra hispanic. Els quatre
fascicles continguts en aquests volums comprenen des del num. 3039 fins al 7767.
Hi ha apartats dedicats a Alfons el Savi, arxiprest d'Hita, Arnan de Vilanova,
Calder6n, Camoes, Cervantes, Eiximenis, Guiu Terrena, Garcilaso de la Vega,
Gil Vicente, G6ngora, Graci6n, Herrera, sant Joan de la Creu, Lope de Vega,
Luis de Le6n, Luis de Granada, Juan Manuel, Quevedo, santa Teresa de Jesus,
Jorge Manrique, Ramon Mull, sant Vicens Ferrer, etc. Cada fascicle es clou
amb uns utils fndexs d'autors i de revistes buidades.

De les poques recensions contingudes en aquests volunls cal recordar nomes
la de Visionarios , beguinos y fre ricelo.1 catalai es (siglos XIII-XV), de
J. M. Pou I MART! (IX, 277-280; J. Rius i Serra ; elogis ; publica un parell
de documents de 1'iArxiu Vatica que aclareixen algun punt estudiat per l'autor ;
correcci6 a algunes errades o inexactituds).

Dels vols. XI i XTI dels AST es f6u, ultra el de la revista, un tiratge es-
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pecial. El primer, sense el fascicle de bibliografia, constituf una Miscelldnia

Finke d'HistbrjR i Cultitra Catalan, que portava la segiient dedicatbria al

gran historiador alemany : cAl meritfssim historiador i valoritzador de la

cultura catalana Heinrich Finke en el tx.xx aniversari del seu natalici,

13 de juny de 1935. Els Analecta Sacra Tarraconensia. Redactors , Collabora-

dors, Amiss.. La miscellania s'obria amb una nota sense signar , pert redac-

tada per Mn. J. Vives, titulada Enric Finke hispanista (prigs. 9-22), on es

caracteritzava l'obra del professor germanic i es drecava una llista bibliografica

(cinquanta-vuit titols) que nom6s compr6n els treballs de tema hispanic. El vo-

lum XII dels AST, en tiratge especial, forma el vol. II de l'Homenatge a An-

toni Rubi6 i Lluch: Miscelldnia d'estudfs literaris , hist6rics i linguistics, en

commemoraci6 tamb6 dels vuitanta anys de 1'illustre professor ; els vols. I i III

d'aquest Homenatge eren el tiratge especial dels vols. XXiI i XXII dels EUC.'

La guerra civil impossibilita, amb la clausura de la Biblioteca Balmes, la

continuaci6 d'aquesta revista. El 194o es reprengu6 la seva publicaci6 amb un

volum que comprenia aquell any i els tres anteriors. En parlarem, pert, en

un altre nfimero dels ER.
R. A. i S.

2. Cf. abans , pAgs. 336-347.
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