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Dario, coin el punt d'on arrenca la lfrica actual. I's de desitjar, doncs, que en
una altra ocasio Damaso Alonso ens ofereixi la seva visi6 Integra i personal
d'una cpoca poctica que pocs coneixen coin ell. L'edicio, coin totes les de
Gredos, cs impecable i inclou interessants fotografies dels poetes tractats.
Geoffrey W. RIBIARS

JOAouIM CAuuERAS I ART A U : L'epistolari d'Arnau de Vilanova. Barcelona, IBC,
1950. 2S pa.(,-s. (aMeuluries de la Secci6 Ilisturico-Arqueulogiea», A.) __
Del cpistolario espiritual de Arnaldo de Vila )1oc'a. Barcelona 1945. 32 pags.
(((Estudios hranciscanos)), NI,I\.) - .°l rualdo de Vilano,'a, apologisla
antijudaico. Madrid 1947. 14 pans. (rc.SefaradA, VII.) - La a:lllocutio super
Tctragranunatonn de Arnaldo de Vila no-,,a. Madrid 1949• 32 hags. (aSefaradn, IX.) - La polcmice gerundcnse sobrc cl .1 nticristo cntrc :lrnau de
I-ilanova v los dominicos. Gerona 1950. 58 pigs. (uAnales del Institute
de ;studios Gcrunclensesa, V.) - I rnau de I-ilanova ct Ics mou-.,cme'nt5
imvstiques du Midi de la France. Paris 1945. 6 pigs. (aRevue de Syntllcse^, I,XIV.)
Bn factual desenvolupament dels estudis arnaldians el Prof. Joaquim Carreras i Artau ocupa tin Hoe preeminent. Ara, en aquesta recensio, apleguctn els
seas estudis sobre Arnau de Vilanova apareguts des de I'any 1947, data dels
sews maguffics prologs a les Obres catalancs del ntetge-reformista, que foren
it recensionats als ER (I, 231-254). El primer i el darrer d'aquests sis trebails
abraeen els dos periodes de la villa d'Arnau coin a escriptor espiritual, I'anterior
i el posterior a ]'any 1303, en que ]'ideal de reforuta cspiritualistica contenca
ja a predoininar sobre les elucubracions cscatolugiques. Els altres quatre resten
cunnlarcats en ]a priulera etapa.
1. - El Sr. Carreras destria acuradament 1'epistolari d'Arnau de Vilanova - conjunt de lletres en el sentit mes estricte del mot- d'altres peces
brews -tractats i documents no epistolars-, per tal d'estudiar en conjunt,
per primera vegada, la produccio arnaldiana d'aquell caire. Interessants els
paragrafs introduetoris (pags. 7-10) que enumeren ]es Iletres d'Arnau i a
Arnau ara perdudes, pero l'existcncia de les quals ens is colleguda a traves
de la documcntacio que ha pervingut fins a uosaltres. No es ]'intent de l'autor
de, donar una hibliografia exhaustiva de tots els manuscrits i cdicions que ens
han conservat Ics lletres arnaldianes, sine de sisteinatitzar el eoujnot de I'apu.s
epistularum de mestre Arnau segons el caire i el contingut de cada peca,
citada per I'edici6 Ines abastable o pel seu manuscrit basic. Posada la bipolaritat -metge i teuleg- d'Arnau, el criteri ordenador no podia pas i-sscr
e] cronolugic, si116 el doctrinal, destriant de bell antuvi les lletres cientifigucs
de les politico-religioses.

I)e les primeres, les ones sbn mes tost dedicatories d'obres traineses a
personatges mes o menvs precisats historicament ; les altres, veritables tractats
brews escrits en forma epistolar i adrecats a una persona deternlinada, be que
no sempre per al seu Cis exclusiu.
El boldr6 de lletres politico-religioses presenta el problenla inicial si algunes
de les conservades a l'Arxiu Reial de Barcelona son realment autografcs, cool
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Finke havia sospitat ; jo m'havia decantat per la negativa en el cas de les
dues lletres catalanes (E NC, A, L III-L IV, St-84), pero l'estudi d'Anneliese
Maier sobre el ms. 13orgh. 205 de la Vaticana (AST, XXI, 194$, 53-66), que
conte algunes glosses possiblement autografes d'Arnau, obliga a replantejar
I'estudi paieogriific de totes aquelles lletres que tin temps horn cregue autografes.
Comsevulla, autografes o no, les epistoles politico-religioses son, sells
dubte, les mes interessants de 1'opus arnaldia sota tots els aspectes, i les que
han inerescut un estudi Hies acurat per part del Dr. Carreras i Artau. Per la
seva banda, aquest segon grup contc dues menes de lletres : les que son
desvinculades, directament, de qualsevol altre escrit arnaldia (lletres diplomatiques i espirituals, de dues de les quals, adrecades a Bremon de Montferrer
i a Bartomeva Montaner o Montaneri, es donat el text en apendix, pags. 25-27,
segons el ms. Vat. lat. 3824, fols. 232v"-234r) i lletres de tramesa del De cymbalis
Ecclesiae i de la Philosophia catholica et divinia, de totes les quals En Carreras
dona una encertada visio de conjunt.
II. - Les lletres d'endreca de la Philosophia son nomes dues : Puna a
Ilunifaci VIII - interessant per a conm•ixer la historia de les relacions entre
cl papa Caetani i el seu uietge-teoleg - i 1'altra al collegi dels cardenals.
persoEll canvi, el De cymbalis, mestre Arnau 1'adreca a dotze comunitats i
qual
segons
el
joaquimitic,
ideari
seu
vincular
al
natges que li interessava de
vida
ell era la darrera campana que anunciava ]a tercera i tiltinta etapa de la
Fiore.
1'abat
de
per
profetitzada
Sant
I'Esperit
de
de 1'Esglesia, 1'epoca
Aquestes dotze lletres, sumariament ressenyades en 1'estudl anterior, hall
horn
estat mes acuradament estucliades datnunt Estuciios Franciscanosi, on
assenyala els matisos i leg insinuacions diferents proposats per Arnau de Viladona,
nova segons la diferent mentalitat dels destinataris, i finalment se'n
Biblioteca
la
de
manuscrit
el
segons
complet,
text
per primera vegada, el
Vaticana (fols. 98a-iioc).
Les sis primeres van adrecades a altres tantes comunitats religioses : dues
que calia prevenir, perquc no s'oposessin a la seva accio reforinista i a les
i
seves dories teologiques - els dominicans de Paris i de Montpeller (lletres i 2,
pigs. 392-395) - ; quatre que era oportu d'entusiasmar mes i mes per les idees
de 1'abat Joaquim : els franciscans d'aquelles dues ulateixes ciutats, els victories
de Paris i els cistercencs de Valmanha (lletres 3-6, Paps. 395-399).
I,es sis lletres restants sOn : per als bisbes d'Aux i de Bordeus, Amanevus
Bertran
de Got (Iletra 7, pags. 400-403), el segon dels quals, elegit papa i
i
pros el none de Climent V, tan lligat estara a les darreres empreses de mestre
Arnau ; per al bisbe de Valencia, probablement de la Valencia nostra, Ramon
I)espont (lletra 8, pag. 403) ; per als d'Embrun i Auxerre, Guillem de Mandagot
i Pere de Mornay (Iletres 9 i io, pags. 403-405 ) ; i, finalment , per als reis de
Franca i de Catalunya-Arago, Felip IV el Bell i Jaume II el just.
Havent estat compost el De cymbalis a Scurcola, davant mateix d'Anagni,
I'cstiu del 1301, hone pot suposar que aquesta es tambe la data aproximada
d'aquell tan interessant recall de lletres.
III. - Una do les dates mes reculades de l'interes d' Arnau de Vilanova
per les questions religioses es la de 1251-85, quan fregiienta a Barcelona 1'estudi
hebraic del famos dominica Ramon Marti . El seu interes inicial devia osser
potser d'aprendre be aquella llengua, que taut li havia de servir per als seus
estudis medics ; pero ell se'n valgue tot d'una per al seu profit espiritual i
per a] dels altres. Aquest es I'origen de la seva Allocutio , datada al castell
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de Aleii.illon, al Delfinat, i destinada, corn examina acuradanncnt el Dr. Carreras
en el seu primer article de aSefarad», a provar als jueus que el misteri de la
Trinitat estava ja sintbolitzat de diferents ntaneres en les quatre lletres del
nom hebreu de Jaltvc. La natural fantasia d'Arnau, empesa per les ardideses
simboliques dell comentaristes de Gioacchino da Fiore, arriba a trobar tota
inena d'argunients comprovatoris en la figura mateisa d'aqueiles quatre lletres,
en ]lur so i en lint collocaciG.
1V. - El text coutplet de 1'.!llocutio super Tetragrammaton, transcrit del
ins. Vat. ]at., fols. 13a-2Sd, ha estat publicat, per priunera vegada tanihe, pel
mateis Sr. Carreras i Artau, en I'esinentada rcvista d'estudis hebraics, en forma
provisoria, amb un minim Ile notes, com to avanc - i cl mateis cal dir de
]'cpistolari esmentat i de l'Lulogiuot quc esatninarc tot seguit- de 1'cdici6
critica que I'Institut d'Estudis Catalans preparat en relacio amb la I-uio .Acadcmica ilnternacional (cf. BSCE11, 1 (1952), g;-too).
Aqueis interes d'Arnatt de Vilanova per I'apo]ogctica cristiana i catulica
enters els jueus i la prevencio contra ells (cf., per. es., Obres catalanes, I,
234-235) son trets molt frequents entre els conversos del jndaisme, i clue, stunats
a ]a seva professiu i a la dell familiars de ]a sera muller Agnes Blasi, a
I'entourage hebraic de Joan Blasi a Diarsella, a] caracter esaltat de nnestre
Arnau i al testimoni confus del sell conternporani I-Ienrv of IIarclav, ent penso
que permcten de plantejar, almenys corn a hiputesi do treball, la giiestiu del
sett origen jueu.

V.
El I)r. Carreras i Artau ha preparat amo mes arwr i ins cura I'estudi
de in polcmica gironina i I'ediciu dels testos corresponents.
Alai fills ara no havien estat historiades a funs ics controversies hagudes
a Girona i a Castello d'Empuries entre Arnau de Vilanova i cis domillicans
a les darreries del 1302 u a comencaiuerts del '1303. Ara ens sun exposats cis
fcts amb una claredat i unit cohcrencia transparents ; cis pcrsonatgcs deixen
d'6sscr horns per a fcr-se homes : el dominicit fra Bcrnat de I'nigcercos, l'inipugi]ador principal de les fantasies apocaliptiques d'Arnau ; el bisbe de Girona
Bcrnat de Vilamari i I'argttebisbe do Tarragona Roderic Tello ; el prior de
Sant Domcnec do Girona, fra Pons d'Olzeda ; i fins i tot cls personatres secundaris gue intervener, tant a Girona niateix com a Castello d'$mpuries, en
Ics polcniiqucs.
I,'autor d'aquest rei narcable trehall exposa primer el fil do les arguine ntacions propugnades per Arnau a favor de ]a prusima via uda de I'Anticrist,
i valentament impttgnades per fra Bernat de Puigecrcus ; i despres doiia, escrttpolosamcut anotats, els quatre textos que son la base de tot 1'estudi i (inc
h,nn coneixia Homes fragnncrntariament (ms. Vat. ]at. 3524, fols. thou-i74(t) :
I'Euio,,iune (inc aCoram vobis...))), Its clues Dcnuucialioocs al hisbe de Girona,
i I'apeliacio d'Arnau a ]a Santa Seu.

La futura edicio critica nonmEs haura de notar Ics variants del ins. Borgh. 205
(cronolugicamcnt anterior) i dels restarts manuscrits medievals, i les fonts
antijoaquimites del segle xiii do quc se serveix el polcmista dominica.
VI. - Ell I'ultint dels articles esmentats es presentat I'estat actual do Ics
recerques sobre els contactes de mestre Arnau amb els beguins provencals i
llenguadocians, sense cap pretensio d'exhaurir el terra. Les linics essencials les
havia drecades ja ci mateis autor en altres estudis de ]a seva tan copiosa i hasica
bibliografia arnaldiana.
Miquel B :1Tr,r .ORr, S. I.
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