
NOTA EDITORIAL

El lector de l'«ARXIU DE TEXTOS CATALANS ANTICS», acostumat
a la seva estructura repetida en la dotzena de volums anteriors, podria
trobar estranya la d'aquest volum tretzè.

Només cal fixar-se en la taula general del volum per adonar-se que ni
factual —ni tampoc el segiient— no és un volum com els anteriors i la raó
éí senzilla: hi és, en efecte, publicada en aquest la primera part de les actes
de la «I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova»,
celebrada a Barcelona els dies 6, 7 i 8 d'abril del 1994; la publicació
de la segona part de les mateixes actes és prevista per al volum XIV d'aquest
anuari.

En conseqüència, desapareixeran tant en aquest volum tretzè com en el
segiient les seccions habituals d'estudis, de notes i documents, i de butlletí

substituides en l'actual per la crònica de la dita primera
trobada, pels cinc estudis que tenien el comú denominador d'ocupar-se de
l'autenticitat de les obres religioses d'Arnau de Vilanova o a ell atribuides,
i per les respostes a les preguntes que foren formulades en la primera sessió
de la dita primera trobada i figuren en les Mines inicials de la crònica,
en les quals respostes cada un dels assistents era pregat de formular per
escrit la seva posició després de les aportacions i discussions d'aquells dies.

La intenció inicial fou la de publicar ací el mateix text dels cinc estudis
tal com fou presentat per endavant pels respectius autors i com, ja
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compaginat, havia d'ésser i realment fou distribuït als assistents. Així el
possible estudiós hauria tingut al seu abast tant el text immediatament
anterior a les sessions com la posició dels respectius autors a l'acabament
de la dita "I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova".
El prof. dr. Gian Luca Potestá i el dr. Francesco Santi han preferit refer
els seus estudis i, d'acord amb llar voluntat, és aquest text considerat per
ells com a definitiu el que és ací publicat. Els estudis, en canvi, de Josep
Perarnau, de Jaume Mensa, i de Jaume de Puig són els oferts, compostos i
compaginats abans de la trobada, i només en algun cas excepcional hi ha estat
afegida alguna frase, que ha estat col . locada entre parèntesis quadrats f J.

La dinámica de text anterior a les sessions, de discussió col . lectiva i de
posterior resposta a les preguntes era només prevista, a tall de prova, en la
secció relativa a l'autenticitat de les obres arnaldianes de tema religiós,
no pas en les altres tres seccions (les dedicades a escatir l'autenticitat de les
obres alquímiques, la de les mèdiques, i la relació doctrinal entre aquestes
i les religioses); els textos corresponents seran inclosos en el volum següent,
en el qual, d'acord amb allò que acabem de dir, mancará la secció de les
respostes, ja que no hi hagué preguntes formulades per endavant; també hi
mancará la crònica, publicada en aquest primer volum.

Les seccions bibliogràfiques de recensions i de noticies seran en ambdós
volums les normals en el nostre anuari. També les dues taules finals.

Cal esperar que el possible lector d' ATCA comprendrà les modificacions
exposades i les justificará pel fet d'allò que el conjunt dels articles ací
publicats representaran per al futur estudi científic  de l'obra autèntica o
atribuida d'Arnau de Vilanova.

La darrera paraula ha d'ésser de remerciament primer als autors que
amb tant de desinterès han ofert llur treball; també a l'Institut d'Estudis
Catalans i a la Facultat de Teologia de Catalunya, que des dels moments
inicials patrocinaren científicament la dita primera trobada; i al Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l'Institut d'Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida, sense l'aportació dels quals la «I
Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova» no hauria
estat factible.


