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versat el sentit genuf de 1'homenatge i se'l mistifica a benefici de motivacions

estranyes , encara que siguin respectables . La figura exemplar de 1'homenatjat

- una viola sencera de treball consumida a la major gloria de Ramon Null -

i 1'abrandament purfssim dels oferents exigien que la «Misceltania Galmess fos

publicada sense desfiguracions.

IV-VI. - Al marge de la serie regular dels aStudia Monographicas , 1'Escola

Lulliana de Mallorca dona tambe a llum publicacions diverses . tines, corn

el discurs d'entrada a 1'Bscola del venecola Antonio Reyes sobre les previsions

cieutifiques del Doctor Illuminat, no tenen altre interes que el de testimoniar

la penetraci6 de les idees lullianes a l'America espanyola . D'altres, corn el

volum de conientaris a Liull del Dr. Blanes Mestre, brollen de simples moti-

vacions afectives i familiars . De totes aquestes publicacions Mures, la mes

valuosa es 1'obra d'homenatge postum al Dr . Miquel Massuti , mort prema-

turament a Palma i 'any 195o. Massuti fou un distingit home de ciencia i

all;ora un fervor6s lullia que, seguint les petjades del cistercenc P. Pasqual,

estudia a fons la cosmologia de Ramon Mull , la teoria lulliana de les marees

i de la britixola i la posici6 de Llull enfront de l'alquimia. El volum esmentat

recall les diverses publicacions lullianes , mes un llarg estudi inedit , de l'home-

natjat ; es ressent , pero, de nlassa repeticions , que s'haurien pogut evitar amb

una acurada selecci6 dels materials.
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(AST, XXVIII (1950), 83-101.)

Luis DL PINA : Pedro Hispano e Arnaldo de Vilanova na educayao medica

popular hispnnica. Lisboa 1951. (aAnais da Academia Portuguesa da His-

torian, 2.a serie, III, 241-337.)

JUAN ANTONIO PANIAGUA ARELI,ANO : Vida de Arnaldo de Vilanova. Madrid 1951.

(a Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicinal, III, 3-83.)

1. - La magnifica monografia del conegut jesulta i medievalista alemany

Pelster sobre les idees apocaliptiques emeses ell la literatura teologica europea

dels primers anys del segle xiv projecta una viva llum sobre un tema gairebe

verge) que 1'autor ha hagut d'investigar a base de materials manuscrits o, al-

menys, rarissims. Pelster descriu corn arriba a plaritejar-se, ell l'ambient

intellectual de Paris, el terra de la fi del In6n i de la vinguda de l'Anticrist,

i coin es destriaren, a l'entorn d'aquest tema, les tendencies doctrinals de
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]'epoca. L'actitud mcs extremosa fou la d'Arnau de Vilanova, iniciador de ]agiiestio en divulgar a Paris, 1'any 1300, el seu tractat De tenzpore adventusAnticristi, encara incdit, on anuncih que el mon anava a finir dins la centuriaque comencava. En nom de la Facultat de Teologia combate Ies idees d'Arnauan dels seas mestres mes prestigiosos, el clergue secular Peire d'Alvcrnia,en una disputa quolibetica tinguda publicament a la Universitat al cap depocs mesos ; la questio cinquena del sell quodlibet, tambe incdit, es consagradaintegrament a 1'assumpte. Extraacademicament, el terra fou tractat el mateixany 1300 per un excellent orador sagrat i escriptor, el dominic jean Quidortde Paris, el qua], tant en ens sews sermons corn en el tractat Dc advcntu Christi,adopta una posicio intermedia. Eris sermons son perduts, i el tractat rest3incdit. Jeati de Paris escrivf una segona part, titulada Expositio Joachimi inlibrum beati Cirilli, impresa a Venetia el 1516 ; 1'edici6 es rarisima, i nonncsse'n coneix un exemplar avui a Roma. Un resso tardy de la polemica cstroba en la Quaestio de secundo adventu Christi, exposada a la Universitatd'Oxford pen seu mestre i canceller Henry of Harclay, el qual, estudiant aParis, presencih de jove les incidcncies de la polemica i cone-u6 els sews actors.L'actitud de Henry, semblant a la de Peire d'Alvernia, es de rodona oposicioa les idees d'Arnau en nom de la teologia escolhstica.
El P. Pelster centra el seu estudi en la figura de Henry of Harclay, del qualesbossa una acurada biografia i exhuma el text de la Quaestio, fins ara inedita,conservada en an manuscrit a la biblioteca catedralicia de Worcester. L'intereshistoric d'aquest text cs considerable, perquc el seu autor ]ii passa revista ales diverses posicions sostingudes en el curs de ]a polemica i n'empren totseguit una critica a fops. La doctrina d'.Arnau de Vilanova es exposada a]sfolic iS2v-ns3v del manuscrit, als quaffs corresponen les phgines 5S-62 de lapubiicacic.
L'estudi fonamental del P. Pelster constituira, de segur, un punt de par-tida per a novel rccerques sobre an terra que apassiona avui ens investigadorsde la religiositat medieval.
II. - El lector trobara, al volum segiient dens ER, la recensio de treballscabdals del P. Batilori sobre Arnau de Vilanova. Fora, perb, injust d'ometrela mencio d'alguns que podriem anomenar treballs menors, perquc son com elcorol-lari o el complement d'aquells. Aqui en recensionem dos.
La comunicacio al CongrOs Escolastie Internaeional rcpren eO tenia de l'anti-escolasticisme d'Arnau, que el P. (Ehrle enceth, l'any 1920, en un article a«Gregorianumn. Ehrle bash el seu estudi en ens textos llatins compostos perArnau fins al 1305, que poguc coneixer al ms. vat. lat. 3824. El 1'. 13atlloriconfirma la tesi del P. Ehrle a base, pero, dell textos catalans i italians - con-cretament de sis d'clls, que cnumera de bell antuvi -, els quaffs son posteriorsa 1305 i corresponen als ant's en que Arnau, desentes ja de les polemiques, esconsagra de pre als sells projectes de reforma espiritual. El P. Batilori es-comet, doncs, una faceta nova de 1'antiescolasticisme d'Arnau i en mostra lapersistencia en la segona fase de la seva actuacio religiosa. Val a dir queni Particle del P. Ehrle iii ]a comunicacio (let I. Batilori exhaureixen el terra,

quo no pods esser tractat a foes fins que vegin ]a hum les tres Denancies
marselleses i el Gladius jugulans thomatistas, on Arnau s'enfronta en termes
dramatics a la nova manera de conrear la teologia introduida receatment pelsfrares dominicans sota el mestratge de sant Tombs. Els fragments del Gladius
exhumats pen P. Ehrle no basten a mostrar ]'abast de la polemica.
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L'article als AST es, en realitat, una recensid i crftica, per extens, dell

Ectudes sur Arnaud de Villeneuve, III i IV, de Rene Verrier, ben diferents de

les que jo vaig dedicar-li en aquestes pagines.t L'exigencia de brevetat

m'obliga a recollir nomes la lfnea principal en la investigacio de Verrier, no

sense advertir que alguns desplegaments secundaris assolien un fort interes

per als especialistes . El P. Batllori, en canvi, segueix en detail i capitol per

capitol les tesis i les argumentacions de l'autor i posa a contribucio la seva

gran erudicio histbrica per a sospesar el grau de probabilitat de les conclusions

a que Verrier arriba. Aixi, el seu article constitueix una veritable aportacio

a diversos aspectes tractats per l'historiador frances. Val ]a pena de men-

cionar la rectificaci6 documental que oposa al pretes mestratge d'Arnau de

Vilanova a Napols, l'any 1305. El P. Batllori replanteja tambe la giiestio de la

patria de naixenca d'Arnau i retreu a Verrier la seva obstinacio a sostenir

la tesi de Pori-en provenSal dArnau i a ignorar les proves documentals i

filolbgiques que ell i jo li oposarem en el nostre article conjunt La patria

y la familia de Arnau de Vilanova.2 L'article es clou amb una patetica invo-

cacio a i'objectivitat histbrica, al margge de qualsevol rualentes nacionalisme.

III. - La proposta d'una edicio nacional de la famosa obra medica The-

saurus pauperum, del portugues Pere Hispa, a emprendre per les entitats mes

solvents en i'alta cultura lusitana, ha portat a descobrir diversos aspectes i

a suscitar una serie de problemes, d'alguns dels equals es fa ressb l'academic

Sr. Pina en el seu estudi. El tftol d'aquest, que respon a la seva part segona

i mes original, posa de relleu la infiuencia del Thesaurus, i alhora del Regiment

de Sanitat, d'Arnau de Vilanova, en la medicina popular portuguesa i europea

dels temps moderns. Per a comprovar-la, pren per mostra el Lunario Perpetuo,

publicat a Lisboa 1'any 1768, l'obra de Ch. Estienne i J. Libaut L'.4griculture

et Maison Rustique, apareguda a Lio el 1689, i el Libro de los Secretos de

Agricultura, traduit del catala al castella i editat a Barcelona el 1717 ; la saviesa

medica popular compendiada en aquestes tres obres, aixf com en altres innom-

brables del mateix genere, es remunta a aquelles fonts.

Cal remarcar la notable aportacio del Sr. Pina a la giiestio de l'autenticitat

del Thesaurus pauperum atribuit a Arnan, que jo ja vaig posar en dubte en

el men proles al volum II de les seves Obres catalanes (Barcelona 1947,

pags. 27-30; ENC, LV-LVI), be one vaig acollir la hipbtesi que Arnau fos, ja que

no i'autor del Thesaurus, almenys l'arranjador mes antic de l'obra pariona

que hom suposa escrita pel portugues Pere Hispa. El Sr. Pina, partint de les

dades d'aquell prbleg, ha invalidat la meva hipotesi, en demostrar, a base

de recerques bibliografiques, que cap rnanuscrit medieval del Thesaurus n'atri-

bueix la paternitat a Arnau de Vilanova i que aquesta atribucio no neix fins

als temps moderns en que, a consegi Cncia d'haver estat editat a Burgos i

altres ciutats castellanes el Thesaurus se°guit del Regiment de Sanitat d'Arnau,

acaba per oblidar-se la paternitat de la primera obra i per esser ambdues posacles

a nom d'Arnau. Aixf s'explica que en les edicions catalanes del segle xvII1

- les barcelonines de Campins el 1722, de Pere Escuder sense data i la vi-

gatana del 1765 - el Thesaurus sigui atribuit sitnpletncnt a Arnau. Alhora

que aquest proces de canvi de paternitat, el Sr. Pina ha revelat l'estret pa-

rentiu entre el Thesaurus paupcrunm i el Regiment de Sanitat, per rao del con-

i. Cf. ER, II ( 1949 - 50), 297-299-
2. AST, XX (1947), 5-7115-
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tingut. Deixada de banda la giiestio de si Pere Hispa, que esdevingue al finil
de la seva vida Papa Joan XXI, es o no es 1'autor veritable del Thesaurus
- el Sr. Pina .planteja explicitament la giiesti6 -, ambd6s textos recullen la
tradici6 medica de l'Escola de Salern i coincideixen no tan soils ell el pla
general, sin6, a mes, en diverses fonts utilitzades i en una pila de materials.
Per aix6 foren editades juntament i la medicina popular les aprofita en abundor.
L'estudi del ;Sr. Pina obre, done,,;, noves perspectives a les investigacions sobre
Arnau de Vilanova, que des d'ara hauran d'esser tingudes en conlpte pels his-
toriadors de la medicina i pels especialistes arnaldians.

IV. - Darrerament cridarean 1'atenci6' sobre cis estudis arnaldians del
Dr. Juan A. Paniagua als «Archivos Iberoamericanos de llistoria de la Me-
dicinan. Al fascicle corresponent al primer semestre de 1951 d'aquests Arxius
ha publicat una Vida de Arnaldo de Vilanova, que no dubtem a qualificar coin
la mes completa i ducumentada que existeix fins era. Ll Sr. l'aniagua no
ha descobert cap faceta nova en la vida d'Arnau, perquc de prop6sit s'ha
cenyit a recollir tots la documentaci6 publicada i a lligar cls Pets per a teixir
la narraci6 biografica. Cal rcconcixer, pero, que ha manejat una informaci6
completissima i ha sabut destriar-la amb ponderaci6 i sentit critic gens cumuns
en les persones que no son historiadors professionals. Els estudiosos catalans
d'Arnau de Vilanova hem d'agrair-li Pus constant i explicit dc les publicacions
arnaldianes aparegudes aquests darrers ant's a Barcelona i la franca coinciden-
cia amb els punts de vista sostinguts pels nostres investigadors. Desitgem
que altres treballs arnaldians, anunciats pel Sr. I'aniagua, arribin a maduresa
i vegin la hum ben aviat.

Joaquim CARRrR:1S i AnV U

La Leyenda y la Historia en la biografia de Angel Guimera, por Josrr Mrrncr.r.
Traducci6n del original catalan por ISABEL, SEGURI CASTELI,vi. La Laguna
de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios (CSIC), 1952. VIII + eo, pats.
(«Monografiasn, VIII.)

El trehall del Sr. Miracle represents una aportaci6 considerable als es-
tudis biugrafics sobre Angel Guimera. Despres d'un proleg curt (P41,'s. 3-la),
seguit de la bibliografia, estudia of perfode nebul6s de la infantesa de Guimera
(pags. 17-146), la qual part constitueix el nucli fonamental de l'obra. Aqucsta
ve enriquida amb an apendix de vint-i-dos documents (pags. 1149-195), la ma-
joria inedits i quasi tots forsa importants per al concixement dels primers ant's
de la Vida del dramaturg.

La part central del treball ester dividida en sis capitols, que investiguen
sucessivament les inexactituds dels hiografs de Guimera, els avantpassats del
dramaturg al Vcndrell i els de les Canaries, la naixcnca del nostre gran ro-
mantic, un episodi llegendari de la seva biografia i, finalment, l'establiment i
primers anus d'estada de la famflia Guimera a Catalnnva.

De tots aquests temes, el mes suggestiu i, sens dubte, cl que to mes impor-
tancia per a la Vida i 1'obra del romantic catala es el de ]a seva naixensa : el

3. ER, II (1949-50), 301.
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