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tantisimo sobre ]as generaciones juvenes espanolas. Queda todavia mucho por

hacer en este sentido y sera principalmente en log esperpentos donde veamos

con mks claridad su dolor de Espana, y, a la vez, todos los plurales caminos

por Valle cmpleados en la sistenlatica deformaci6n de la realidad. En esa tarea

trabajamos ya hace algl n tiempo y el libro de E. S. Speratti I'iiicro sobre

Tirano Banderas sera una excelente ayuda.
A. ZAMORA VIciNTE
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1. - Hens aqui un estudi presidit d'una gran ambicio. L'autora, conven-
Suda que 1'Ars magna de Ramon Llull enclou un misteri no desxifrat encara,
vol sorprendre'l per noes i inesperats calnins. La temptativa recorda ]a d'Iu
Saizinger, l'egregi promotor de l'edicio maguntina, en la seva Revelatio secre-
torum Artis ; nomes que la clau introductoria en els secrets de l'Art lulliana
no es ara l'Algebra especiosa universal , sing 1'astronomia . L'examen de l'inedit
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Tractatus novus de astronoinia mostra que Llull hi usa les lletres i les figures

de l'Art. D'aquf la hipdtesi que l'Art lulliana pren el seu origen en la doctrina

dels quatre elements i en les propietats dels cossos celestes, co es, els dotze

signes del zodiac i els set planetes. La Srta. Yates ho creu aixf, i creu tamb6

que la doctrina i els procediments del Tractatus foren transferits per Mull a
la Medicina, al I)ret i Adhuc a la Teologia. Per tant, i a reserva d'ulteriors
exploracions, estableix provisionalment la conclusi6 que 1'Art de Llull descansa,
almenys en gran part, sobre unes bases cosmologiques, i no merament ldgico-
teologiques, corn Cs corrent d'admetre. L'autora s'esforsa a defensar la seva
tesi amb textos trots d'una serie d'obres lullianes, inedites i publicades, entre
les quals figuren les m6s importants. La monografia ve avalada amb tres va-
luosos apendixs i una collecci6 de belles famines.

No volem regatejar merits a l'autora d'aquest substanci6s estudi, excellent
coneixedora de la literatura lulliana. Perb hem de dir amb sinceritat que la

seva tesi central ens sembla desenfocada. Dins 1'enciclopedia lulliana, sistema-
titzada en 1'Arbre de Ciencia, les doctrines astrondmiques s6n exposades en el
nov6 dels Arbres particulars ; aixd vol dir que l'Astronomia no posa els fona-
ments, sin6 que els pren dels Arbres anteriors. Certament, en 1'Arbre elemental,
que es el primer, la doctrina dels quatre elements simples constitueix una de
les bases per a la interpretaci6 de la Natura ; peril els elements no s6n sin6 les
branques que ixen del tronc, identificat per Mull amb el cos confus anomenat
caos, i ultimament de les arrels, que s6n les divuit dignitats. I si la doctrina
dels elements d6na realment la clau per a 1'explicaci6 del m6n natural en els
Arbres segon al cinque, i en el nove susdit que tracta del eel, en canvi no fa
cap paper, o en el cas millor pren un significat purament metafdric, en els
Arbres restants que versen sobre materies morals i teoldgiques. En definitiva,
doncs, les dignitats expliquen els elements i, amb ells, el m6n natural, i no
al rev6s, com ha assajat de fer la Srta. Yates.

II. - El nostre compatrici Ramon Sugranyes de Franch, professor a
Friburg, publica un estudi de conjunt sobre la missionologia de Ramon Llull,
de la qual ja havia anticipat algunes mostres. L'obra cont6 una gran novetat
el text sencer de l'inedit Libre de Passatge, que Mull menciona en el Des-
conhort i en el qual descabdella el seu pensament sobre la croada missional.
El llibre, que el P. Pasqual tingu6 encara a la vista, s'havia perdut, i, ara
de poc, la biblioteclria de la Nacional de Paris Sra. Jacqueline Rambaud-Buhot el
retroba i I'identifica en el ms. lat. 3174, on 6s transcrit a continuaci6 del Liber
de Sancta Maria,

La magna empresa de Ramon Mull, en la qual polaritza el seu ideal de
convers i a la qual consagra des de Ilavors la seva vida, fou la croada missional.
Apareixia inexplicable que Mull no n'hagu6s donat en cap dels seus escrits
una visi6 Integra ; almenys, els seus escrits publicats fins a la data no ens
l'oferien. Aquesta llacuna ha estat omplerta amb 1'exhumaci6 del Libre de
Passatge - publicat ara sota el tftol de Tractat sobre la manera de converter
els infidels -, que Mull dedica el 1292 al papa Nicolau IV, l'elecci6 del qual
li f6u concebre tantes esperances que els seus plans serien, finalment, acollits
per la Curia Romana i portats a la practica. En el seu Memorial, Mull escateix
tots els aspectes de 1'empresa, des de la guerra per mar i per terra fins als
plans de conversi6 i adhuc a les finances.

El Prof. Sugranyes ha aprofitat aquest nou text lulli' i els capitols de
tema missional escampats en la Doctrina Pueril, en el Blanquerna, en el Libre
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de Contemplacio i en el Cant de Ranson, per a sistematitzar la doctrina lul-

liana sobre les missions i exposar-ne les finalitats, cls principis teologics i la

diversitat dels metodes. Darrera 1'exposiciG, I'autor inscreix e;s susdits capitols

i el text sencer de Lo Passatgc, aixi matrix en versio francesa. El Prof. Su-

granyes ha reeixit a presentar Ranson Mull per un aspecte fonamental, que

havia estat injustament preterit en cls estudis d'erudicio, malgrat que, ja fa

molt de temps, 1'Esglesia catolica proclama amb plena justicia Ramon Llull

Doctor de leg Missions.
III. - El Prof. R. D. F. Pring-Mill, d'Oxford, es un angles que ha residit

llargues temporades a Mallorca i s'ha interessat fortament per Ramon Llull.

El seu original estudi mostra que, en el pensament lullia dels darrers anys,

l'Univers assoleix una estructura trinitaria basica. La doctrina can plenament

dins la tradicio agustiniana medieval, pero Llull la refor: a amb dues doctrines

mes, hen peculiars : la de leg Dignitats i la dels correlatius. L'autor segueix amb

pacicncia i agudesa el proces de maturacio del pensament lullia a partir dels

primers escrits, on hom no parla cncara dels correlatius i el nombre de leg

Dignitats es de setze - es a dir, el quadrat de quatre -, fins a I'any crucial

de 1289, que, en redactar l'Ars inventiva veritatis, adopta definitivament el

nombre de nou --o sia el quadrat de tres. Simultaniament, els correlatius,

tambe en nomnbre de tres, passer a fer un paper preponderant en el sistema.

L'autor atorga a la seva compatricia Srta. Yates que la primitiva visio lulliana

del mon fou basicament quaternaria, bastida damunt la teoria fisica dell quatre

elements, amb la barreja, pero, d'algunes consideracions tr.initaries. La reduccio

del nombre de Dignitats a nou assenyala el transit d'una concepcio a 1'altra.

Mal-rat leg reserves que hem formulat abans a la tesi central de la

Srta. Yates i que afecten el paragraf segon de Particle del Prof. Prin.-Mill,
reconcixem l'encert amb que aquest desenvolupa la seva recerca sobre el sim-
bolismc deis nombres i la seva significaci6 en el sistema lullia. El see estudi
es dens i ric en suggerinients. Eus plan. de destacar la descriocio que fa de les
eucunyacions i els canvis en el lexic del Doctor Illuminat a la llum de 1'evoluci6
del seu pensament.

IV. - L'analisi del llenguatge dels mistics permet de sorprendre connexions
hist6riques insospitades. Valent-se d'aquest metode, Helmut Hatzfeld prova una
influencia directa del nostre Ramon Mull i del flamenc Van Ruysbroeck sobre
els inistics espanyols del segle xvi, en especial santa Teresa i sant Joan de la
Creu. El seu estudi, publicat 1'any Ic)46 al vol. VI de la revista aTraditioc amb
el titol de The Influence of Ramon Lull and Jan van Ruysbrocck on the
Language of the Spanish Mystics, ha estat agrupat recentment amb d'a'tres
articles sous sobre mistica espanyola en un llibre que, traduit al castclla, ha vist
la Ilum a la benemerita BRH. La noticia del liiirre excedeix l'arca d'aquesta
recensio, dedicada a estudis lullians ; pero fixarem l'atencio en el capitol II,
que es el mes extens.

Malgrat llur pretensi6 d'originalitat, els mistics viuen sovint do conceptes,
simbols i termes apresos en lectures o en converses espirituals. Aixo ocorregue
amb els mistics espanyols del segle xvi, que tingueren a l'abast edicions do
leg obres mfstiques de Llull en llati i en castella, i una versio castellana, tambe,
dels escrits de Ruysbroeck ; aquestes lectures deixaren en llur esperit una
petjada que Hatzfeld ha sabut rastrejar sagacment. Per a cenyir-nos a Ramon
Mull, Hatzfeld assenyala un primer grup d'influencies en els conceptes de la
contemplaci6 com a ciencia d'amor, de l'amor condicional desinteressat envers
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laeu i del nus d'anior que lliga Den amb l'aninia. Els simbols de la font i
1'cspill i el de la cacera, d'ascendencia oriental, i el concepte de nit obscura
de l'unima sou altres tants fils que covdueixen i'autor a descobrir les fonts
lullianes en que s'inspiraren els escriptors mistics esmentats . El metode exigeix,
per a la seva validesa, que els elements d'influencia es trobin unicament en
I'autor adores cons a font, i que les circumstancies historiques n'hagin fet
viable la coneixensa . Ambdues exigencies s'acompleixen en el cas present.
Perque, si Mull pogue prendre conceptes i comparances dels mistics Arabs,
els espanyols del segle xvi no conegueren aquests autors i, en canvi , llegiren
Llull.

L'estudi, valuosfssim , de Hatzfeld obre els ulls a un altre camp de pos-
sible influencia de la mistica lulliana, que jo he assenyalat abans d'ara per
a investigacio . Si Mull i Ruysbroeck foren atacats conjuntament per Gerso
i tots dos influiren alhora en els mistics espanyols del xvi, Z no influi abans
Llull en Ruysbroeck i en els altres inistics flamencs dels segles xiv i xv? Una
primera recerca historica , a base d'exploracio dels arxius que feu el P. Batllori,
no ha dunat , de moment, cap resultat. Potser , pero, l'aplicacio del metode filo-
logic permetria de reveiar camins d'influencia que avui ignorem . Brindein el
terra als especialistes.

V. - Ulna franciscana amistat lliga en vida el P. Platzeck amb el meu
enyorat germa ToinOs. Arran de la court d'aqucst , el P. Platzeck dedica a la seva
memoria un tendre record en forma d'una conferencia lul-liana que feu en
alemany a la seccio romana de la GSrresgescllschaft i publics en versio llatina
a la revista «Antuiiianuii i . I.'autor pren pert d'unes disquisicions del men
germs sobre I'us del terme valor en Ramon Llull per a emprendre una analisi
de l'argument i diversos episodis del Blanquerna - 1'estudi doctrinal dels
quals completa auib blocs parallels trots dcls Proverbis i Els cent no-ms de
Dc`ic - i inostrar - hi una concepcio ctica fonamentada sobre la idea cavalleresca
i curial del valor i cristianitzada uiitjansant la fusio atnb la doctrina escoastica
dels bens . Aquesta sintesi reflecteix la mateixa personalitat de Ramon Llull,
do uissaga i de formacio cavalleresques que alai no desmenti , pero empassat
mes tard a la cultura eclesiastica i als seus ideals . L'autor aprofita estudis
anteriors de Probst , pero els sobr.epassa de molt. Sento grat al P. P l atzeck del
seu gest ; amb ell ens ha brindat un nou estudi lullia , d'una acusada origi-
nalitat i d ' una gran pregonesa.

VI. - Als ER, III, 315-17, donarem compte dels ' Studia Monographica
et Reccnsioness , organ normal de 1'Escola Lulliana de Mallorca durant el
rectorat del doctor Sureda Blanes , traspassat la nit de Nadal de l'any 1955•
Des del 195 3 al 195,5 continua la pnblicacio del; aStudia n a tin ritme veloc.
El patrocini del CSIC en regularit z.ii ]a tnarxa econoiuica, pero la distribucio
dels fascicles en pati ; de resultes d ' aixo, en coneixem nomes parcialment els
udincros darrers.

. El fascicle doble IX-X consta de dues parts . La part primera, doctrinal,
es un recull de tres importants estudis del francisca P. Erhard W. Platzeck.
En el primer , aprofita els materials lul-lians recollits p-2r Martin Honecker a
la biblioteca de Cues sobre els inanuscrits que pertanyeren al cardenal Cusa
i que foren copiosanlent anotats per oil ; els materials , guardats en una car-
peta, li han estat facilitats per la vfdua . Es de doldre que el malaguanyat
secretari de la Gorresgesellschaft moris sense haver-nos donat 1'estudi a fons
sobre el lul-lisme de Nicolau de Cusa que tenia promos. L'article del P. Plat-
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zeck ens compensa en part d'aquesta perdua. Els altres dos articles versen

sobre la figura A de 1'Art lulliana en relaci6 amb l'Esfera intelligib:e de Ploti,

que en sembla l'antecedent ; i sobre la figura T, que l'autor relaciona auib la

doctrina logica do les significacions i tracta com un capitol de la Gramatica

especulativa medieval. Ambd6s articles constitueixen scngles paragrafs de 1'es-

tudi Ines extens sobre la Com^binatoria lulliana reccnsionat a ER, III, 313-14,

que jo vaig traduir posteriorment to castella i vcic la slum a la .Revista de

Filosofian, Madrid, XII, 575-6oc), i XIII, 125-165.

La segona part del fascicle continua 1'edici6 do les Opera latina Raimundi

Lulli, iniciada al fast VII-VIII (veg. ER, III, 316). Hi son publicats dos

tractats mcs : el De infinito essc, a cura del Dr. Hans Gunter Bedell, i el Liber

de potestate Pura, transcrit pel Dr. Teodor Schneider. Aquests dos tractats,

uses cis sis inlpresos abans, hail .,tat editats separadamcut, aixi inateix en

forma de fascicles. Amb posterioritat, i tanlbe dins 1'any 1954, n'ha aparegut

tin tercer de la serie, que cont6 el Libre de Passatge, preccdit de la Petitio

Raiinundi al papa Nicolau IV, de 1'any 1292 ; el proleg i la transcripci6 son

de la Sra. Jacqueline Rambaud-Iiuhot. Ei Sr. Sugranycs de Franch ha repro-

duIt el Libre de Passatge en la scva citada obra sobre niissiunologia lulliana.

Amb seguretat, 1'edici6 d'aqucstes Opera latina restara estroncada a conse-

gii.encia de la wort del Dr. Sureda Illanes, pero haura fressat el cami a una

emplesa de major anlbici6 que projecta el Prof. Stegnli.iller, de la Universitat

de Friburg do Brisgovia.

En el fascicle X1, ci jesuita 1'. B. do Gaifficr cxhuula una intcressant lletra

de l'crudit franccs Claude C1lastelain al P. Joan 11. du Sollier a proposit dels

nlanttscrits lulliaiis existents a la bil-iieteca de la Surbuna, quail aquest bollan-

dista preparava la seva biugrafia de Ramon Llull per als 1Cta tiauctorum.

El francisca 1'. Benito AIendia insisteix brewucnt a vindicar Ramon Ul,ull do

la nota de racionalisme, cons ja ho havia fet ell un estudi de major extcnsi6.

I els professors F. van Steenbcrghen do la Ultiversitat de Lovaina, i Elics Serra

i Rafuls, de la Universitat de La Laguna, 11i publiquen aixi mateix scngles

estudis de terra medievalistic.

llels fascicles XII, XIII i XIV, que no hero recixit a vcure en slur inte-

gritat, mereixen d'esser mencionats : un article del inagunti Anton I'll. Bruck

sobre l'Institut lullia de llaglincia al scgle xviii ; tin altre de J. H. Probst sobre

el ilenguatgc, sus iulatges i els sinlbols cmprats per Ranson [,lull, i un tercer,

de Joaquiin Slid: s, sobre la pocsia de Raman Llull en rclaclh anlb I'amor

cortes. A destacar, encara, la darr.era pruduccici lulliana del nlalaguanyat

mosscn Josep Tarrc, titulada El darrcr 9uin91ienni do la ;ida de Ramon Ltull

(1311-1315), que estableix sobre bases solidcs ]a cronologia dels cscrits lullians

del darrer perfode.
VII. - La aMiscellanca Lullianau, publicada a la mctnoria de Mn. Salvador

Galines per 1'Escola Lulliana de Mallorca el 1955, no to res a wore aillb els

dos voiunls d'estudis lullians que tin grup d'amics i aduliradors Ii ofrenaren

en vida el Nadal de 1946 (veg. E.R, III, 316-17). Els materials d'aquest honle-

natgc resten, segons sembla, incdits. En canvi, hail estat aprolitits per a la

.Miscellanea Lullianai tots els materials ja publicats ass .Studio Monographica

et Recensionesn, fascicle VII-VIII, que passen a integrar-ne la part I amb Ci

titol d'Opera latina B. M. Raimundi Lulli ; en tint que la part II ha estat

constituida amb els dos estudis del P. Platzeck sobre les figures .1 i 7' de 1'Art

lulliana, apareguts al fascicle IX-X, i la totalitat dels estudis publicats al
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fascicle XI, als quals ban estat afegits un article del Prof. Sciacca sobre Etica

de la virtut i Moral de 1'amor, i un estudi del P. Sabater Mut, en que esbossa

tines analogies cntre Sant Ignasi i Ramon Mull. Aquest capricios aplec va

precedit d'unes utilissimes dades sobre la vida, l'obra literaria i les publica-

tions lullianes de l'homenatjat i de l'elogi funebre de Mn. GalmCs, que el

P. Rafael Ginard i Bausa pronuucia arran de la seva mort.

VITT. - Per a doctorar-se en Pedagogia a la Universitat de Madrid,

Mons. Joan Tusquets escollf el terra Ramon Llull, pedagogo de la Cristiandad.

L'amhicio de 1'enunciat ve justificada per l'amplitud del tractament. A judici

de l'autor, Mull es proposa quelcom mes que convertir. els infidels ; per tant,

horn no pot reduir la seva empresa a una simple pedagogia missional. Llull

aspira a m6s : volgue salvar. la Cristiandat dels perills que 1'amenasaven al

segle xiIi ; i per tal d'assolir aquest fi apella a una educacio dels seas com-

ponents. TTn enfocalnent tan audac porta a reconeixer en l'obra lulliana una

originalitat i una transcendncia que ultrapassen ]a consideracio habitual de

les sever doctrines pedagogiques. Mons. Tusquets n'assenvala les concretions,

no solamcnt en l'organitzacio i la didactica missionals, sing, de mes a mes,

en la pedagogia de 1'escola i de la Universitat i en la pedagogia popular, que

fou una de lcs scvcs creations rues reeixides. La Doctrina Pueril tC el merit

d'csser el primer Ilibre didactic per a nois escrit en romans. L'autor afegeix,

a I'examen i valoracio d'aquest, el de I'abundosa metodologia lulliana assen-

tada sobre principis ferms, pero ramificada en una diversitat de mctodes logics,

psicoldgics i morals, utils per a la in^'encio i 1'ordcnacio dels coil cixements i

per a ]a fixacio o 1'extirpaci6 dels habits bons o dolents, Cs a dir, per a ]a

instruccio i per a la formacio moral.

La monografia de Mons. Tusquets Cs rica en suggeriments i ofercix punts

de vista insospitats sobre Ramon Mull i el seu pensament. Cal remarcar ]a

sagacitat amb que, a ]a primera part, dedicada a I'enquadrament hist6r.ic de

I'obra lulliana, recerca els seus immediats antecedents tant en la literatura

Occidental coin en la literatura arabiga i hi descohreix les infl ucncies de cant

Francesc d'Ass]s, de Vincent de Beauvais i de R-ger Bacon. A remarcar, aixf

mateix, 1'exposici6 que l'autor ens dona de les anticipations lullianes de la

moderna psicologia diferencial en rao de ]'cdat i del sexe i, tambC, en rao a

la professto. Aquests magnifies encerts fan oblidar la frondositat excessiva d'al-

guns capitols, aixi coin petites falles de detail.

IX. - El conegut publicista Agusti Esclasans ha dedicat uns quints anys

de la seva poligrafica activitat a estudiar la filesofia de Ramon Mull. Sota

aquest titol ha publicat, dins la colleccio de les seves (Obres Completes en

primera edicio definitivas, un curs en quatre volums, apareguts rftmicament,

a rao d'un per any, del 1953 al 1956, que en ]a intencio de l'autor constitueix

.1'estudi mes intens i extens que fins ara s'hagi creat en llengua catalanall

sobre Ramon Llull. L'obra encaixa, coin una pesa mCs, dins el Sistema de

Ritmologia de Catalunya de 1'autor, i sembla, per tant , destinada al public

restringit dels deixebles del Sistema amb finalitats d'alta divulgacio. Regis-

trem amb goig l'efemerides.
X. - Una de les ponencies del IV Congres d'Historia de la Corona d'A-

rago, celebrat a Palma de Mallorca a la tardor de 1955, fou confiada al jesuita

P. Miquel Batllori, que desenrot•lla el tema El lullisme del primer Renaixement,

so Cs, corresponent al temps d'Alfons el Magndnir. Aquest regnat, segons

I'autor, (representa cronoldgicament el punt de la internacionalitzacio del
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lullisine i de la seva fixacio renaixentista en la combinatoria.. En ]a ponencia.
son examinades les disputes sobre l'ortodoxia lulliana, 1'expansi6 del lullisine
doctrinal a Italia per obra dels mestres sortits de 1'escola de Barcelona i l'a-
paricio del pseudo-lullisme alquimista en terres angleses. Insistent en punts
do vista ja exposats en d'altres publicacions, ci P. Iatllori situa a Italia, con-
cretanient a Padua, el centre de difusio del lullisnie europeu, del quaff prenen
origen les rnanifestacions posteriors. Esperein de tenir inc,s endavant ocasio
de tornar sobre el terra.

Joaquim CARRERAS i ARTAU

MIGUEL BATLI,oRl: Orientaciones bibliogrdficas Para el cstudio de Arnau de
Vilanova . Madrid 1954. 14 pags. ( 91'ensannicuton , X (1954 ), 311-323.) - Dos

nous cserits ( spirituals d ',Irnan do Vilanova. Barcelona, Balnlesiana, 1956.
26 pags. ( uColleetanea E. Serra Iluixon, XXVIII (1955), 45 -7 0). - Els
textos espirituals d',I rnau de l ilano-ca en llenguo grew. Torino 1953.
4 pags. (« Quaderni 11eru -Americaui ),, fasc. 14 (giugno 1953), 355-361).

J. M.a MILLAs VALI. ICROS9: Nota bibliogrdfica acerca de las relacioues entre
Arnaldo de Vilanova y la cultura judaica. Madrid 1956. 5 pags. ( aSefa-
rads, XVI.)

.llcdizin and Kultur. Gcs innieite Aufslitze %-(,n TAUT . 1)Ir•.rcrv .., herausgegeben
von W. ARTE.I.T, E. flluscltrul., J. SCIICSTER. Stuttgart, Ferdinand Enke
Verlag, 1935. 310 pa'-s.

1. - La manca d'un estudi basic recent sobre Arnau de Vilanova obliga
els investigadors a manejar un bon Hombre de materials disperses, no sempre
a I'abast. Per tal d'introduir c:s principiants en la recerca, el 1'. Miquel Batllori,
avui el Hies expert coneixedor de la literatura arnaldiana, ha redactat lines
Orientaciones bibliogrdficas Para el cstudio d< A. de V., que renreten a les
fonts de consulta. La utilitat d'aquesta introduccio, bessona de la que publica
anteriornient sobre Ramon Llull,' prove del fet que 1'autor no cs linlita a oferir
lines llistes mes o menys abundoses de fitxes, ;;ino que hi acotnp:lnya unes
indicacions sobre el contingut i 1'interes actual de cadascuna de les fonts resse-
nyades. Aquestey indicacions, basades en un concixeinent de primera ma, son
les que donen a la bibliografia tin valor singular.

En sengles paragrafs, el P. Batllori dona una noticia de les obres generals
sobre Arnau de Vilanova, de les bibliografies, de les edicions i els inanuscrits,
dels documents i els diplomataris, de les biografies, dels estudis de caractcr doc-
trinal i dels de caracter medic i cientific. El treball es complet, gairebe
exhaustiu ; i el mateix P. Batllori ens n'ha donat encara ens afegitons, en trna
rota, a in peg. 3 de 1'altre estudi que recensionem a continuaci6.

II. Per les notfcies que NicoIAs Antonio dona dins la seva Bibliotheca
flispana Vetus, era coneguda, des del segie xviii, 1'existCncia d'een codex atub
textog arnaldians a 1'Arxiu de 1'Orde Carmelite a Roma - installat avui al

r. Cf. la recensio de P. Bonrcas, ER, I, 298-290.
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