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dels quatre segles posteriors, quan 'Trento, com assenyala l'A., no wa trac- 
tar de fet el problema eclesiologic en la seva globalitat (pp. 370-371). Vol- 
dria posar en relleu com a mostra de la construcció logica del volum com 
el c. 111 serveix de nexe entre dos períodes, pre-tridentí i posttridentí, i en 
el c. IV les referencies metodologiques al llenguatge místic, que posa de 
manifest el domini metodologic de l'autor, que per a mi són les mostres 
clares del científic, investigador i aiitentic mestre. El c. V, dedicat a la teo- 
logia missionera, és una bona novetat, així com el c. VII, amb un deliciós 
paragraf dedicat a la teologia i literatura; tots junts fan desitjar el tercer 
volum de l'obra, que augurem de proxima aparició. També en aquesta 
part cal subsanar alguns errors tipografics: St. Cyran, mort l'any 1643, no 
podia escriure en 1648 (p. 542), Carles d7Espanya de 1696 no és Carles 111, 
un Borbó, sinó Carles 11, un Austria (p. 588); en un altre ordre, em sem- 
blaria important de fer referenciii a la prohibició explícita de Felip 11 
d'anar a Trento els bisbes de terres americanes, ja que sembla que la culpa 
de no afrontar els temes que podria haver comportat la inculturació sigui 
del Concili (pp. 409-410), així con1 també posar en relleu les motivacions 
disciplinaries i adhuc polítiques de la separació d'utrecht (p. 556). 

Joan Bada 

Francesco SANTI, Arnau de Vilanova. L'obra espiritual. (Historia i Socie- 
tat 5), Valencia, Diputació provincial de Valencia, 1987. 

A partir dels anys setanta els estudis sobre l'obra espiritual d'Arnau ex- 
perimentaren un impuls considerable en una doble direcció. Per una ban- 
da, les troballes de nous manuscrits, sobretot de la ma de J. Perarnau, en- 
riqueixen el Corpus de l'obra espiritual d'Arnau i clarifiquen notablement 
alguns episodis de la seva vida i obra fins aleshores ignorats o mal cone- 
guts. D'altra banda, s'ha gestat ~ : 1  projecte d'edició de les Opera Omnia 
Spiritualia, de les quals l'any 19')l aparegué un primer volum, dedicat a 
l'edició crítica de 1'Expositio super Apocalypsi. Aquesta empresa féu ne- 
cessaris alguns estudis relacionat3 amb l'autenticitat d'alguns manuscrits, 
amb la seva cronologia i també amb altres aspectes de la personalitat 
d7Arnau. 

Aquest és el rerefons del marc on hem de col.locar l'obra de F. Santi. 
El present estudi, sembla, pretéri almenys dos objectius: aplegar les dife- 
rents aportacions bio-bibliogriifiques sobre Arnau per tal de renovellar les 
ja superades síntesis dels anys 1940-1950 i presentar la tematica de 1'Expo- 
sitio super Apocalypsi editada l'any 1971 i incomprensiblement no estudia- 
da, de forma més o menys sisterniitica, fins al present estudi. 

L'estructura del llibre és la scgüent: Proleg (de C. Vasoli), pp. 9-21; 
Presentació (de C .  Leonardi), pp. 27-37; introducció, pp. 29-31; Primera 
part: «Panorama dels estudis arnaldians i perspectives de recerca», pp. 41- 
73; Segona part: «Perfil biografic i fesomia espiritual d'Arnau de Vilanova 



dins el context historien, pp. 75-160; Tercera part: «La doctrina de 1'Expo- 
sitio super Apoca lyps i~ ,  pp. 161-241; Seguit de dos Apendixs, el primer: 
«Els Scripta Spiritualia d'Arnau de Vilanova», pp. 245-277, i el segon: 
«Text de la Sentencia de codemna de les obres i dels errors d'Arnau de Vi- 
lanova», any 1316, pp. 281-292. 1 finalment I'índex, p. 293. 

En la primera part, «Panorama dels estudis arnaldians i perspectives de 
recerca», ja publicada en italii dins Arxiu de Textos Catalans Antics 11 
(1983) 371-395, s'examinen exhaustivament les diverses aportacions als es- 
tudis arnaldians, d'una forma especial els publicats entre els anys 1968- 
1982. L'autor divideix la historia dels estudis arnaldians en quatre epo- 
ques. La primera, de finals del s. XIX, tindria com a maxims represen- 
tants M. Menéndez y Pelayo i B. Haureau. Cal reconeixer-li el mkrit 
«d7haver intentat d'elucidar-ne la fesomia historica (dYArnau), arrencant- 
la de la llegenda que en el decurs dels segles l'havia distorsionada~ (p. 41). 
La segona, de principis de segle, formada entre altres per H. Finke, P. 
Diepgen, A.  Rubió i Lluch, J. M. Pou i Martí, E. Benz, Alós-Muner, re- 
collí abundosa documentació i intenta una primera interpretació de I'obra 
i vida d'Arnau. La tercera generació, encapcalada per J. Carreras i Artau 
i per M. Batllori, situada aproximadament entre els anys 1930-1960, coin- 
cideix amb una avertadera floració de la investigació» arnaldiana. En 
aquesta epoca s'editen críticament algunes obres importants d'Arnau, com 
per exemple les contingudes en Obres Catalanes (Els Nostres Classics 53- 
56) i s'elaboren assaigs de síntesi bastant complets. La quarta generació, 
formada per diferents autors entre els quals podem citar J. Perarnau, re- 
descobrí manuscrits que contenien obres inedites fins aleshores, esbrina 
les relacions d'Arnau i els beguins, reinterpreta I'obra d'Arnau a la llum 
de les noves dades, aclarí la cronologia de les primeres obres d'Arnau, re- 
situa les relacions d'Arnau i el judaisme, intenta de formular una nova hi- 
pbtesi del lloc de naixement, traduí al castelli obres d7Arnau, comenta a 
publicar les Opera Omnia Medica, etc. 

L'autor, després de passar revista als diferents estudis sobre Arnau i de 
fer-ne una certa valoració crítica, suggereix unes orientacions a seguir per 
a l'estudi d'Arnau, tals com la relació entre medicina i teologia, I'arnaldis- 
me present a Napols en el decurs del s. XIII, el beguinisme catali. .. 

Aquest estudi revesteix una importancia bibliografica considerable, car 
ha ordenat material dispers i sovint inconnex. Cal dir que el darrer estudi 
bibliografic fou el de M. Batllori, Orientaciones bibliográficas para el estu- 
dio de Arnau de Vilanova, dins Pensamiento 10 (1954) 311-323, lbgicament 
desfasat. 

El segon capítol intenta d'oferir la fesomia espiritual d'Arnau. La bio- 
, grafia de J. A.  Paniagua, Vida de Arnaldo de Vilanova, dins Archivo ibe- 

roamericano de Historia de la Medicina 111 (1951) 3-83, actualment endar- 
rerida, és el punt de partenca principal de I'autor. Sobre aquesta base, 
modificant allo que calia, ha incorporat les noves aportacions referides al 
lloc de naixement provinents de J .  Benton, els estudis de Batllori i Lee 
clarificant la cronologia dels primers escrits d'Arnau, s'ha servit també de 
l'edició crítica de I'Expositio super Apocalypsi i de les troballes i estudis de 
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J. Perarnau. Per a la part mkdica, s'ha deixat guiar pels estudis de J. A.  
Paniagua i Mc. Vaug. El resultat és una biografia d'Arnau renovada, so- 
bretot en els punts que fan referencia a la seva doctrina i ubicació histori- 
ca, al lloc de naixement, a la formació intel.lectua1 d'Arnau i a les seves 
fonts, tant mediques com espirituals, a les seves relacions amb les cultures 
orientals, bizantina, arab i jueva, i principalment al beguinisme i arnaldis- 
me. Com indica C. Vasoli en el Proleg, la imatge que l'autor ofereix d'Ar- 
nau és (convincent i persuasiva». 

Cal tenir present, pero, tal com indica el mateix autor, que malgrat els 
avencos que s'han donat en la biografia d'Arnau, continua essent valida la 
frase que Alos-Muner escriví el 1909: «La biografia d'Arnau de Vilanova 
es pot dir que encara esta per fer». 

La tercera part és la més original del llibre. Si en la primera i en la sego- 
na l'autor es podia guiar en l'estudi per una bibliografia ja existent, la ter- 
cera part constitueix una aportació personal en el sentit que estudia 1'Ex- 
positio super Apocalypsi, una obra només tractada molt superficialment 
fins als nostres dies. 1 aquesta - e l  fet que l'autor no pugui comptar amb 
estudis precedents- «ha estat la causa d'haver centrat l'atenció en proble- 
mes de caracter general» (p. 163). Womés J.  M. Pou i E .  Benz estudiaren, 
a comencaments de segle, 1'Expositio super Apocalypsi i exposaren molt 
minsament part del seu contingut. 

Santi es proposa de presentar globalment 1'Expositio Super Apocalypsi 
entorn de tres problemes principals: a) la revelació de Déu i l'acolliment 
d'aquesta revelació per part de l'home; b) els continguts de la teologia ar- 
naldiana de la historia, i c) el momcnt present en la historia de 1'Església. 

Entorn del primer bloc de problemes -1'exegesi i l'hermenkutica-, 
Santi mostra el valor absolut que Arnau atorga a 17Escriptura. Una Escrip- 
tura que de cap manera no pot ser entesa des de la pura raó natural ni per 
tecniques exegetiques (en aixo consistia l'atac que Arnau adrecava als 
«thomatistas», qualificats de ~Theologi bubulcares»). L'Escriptura només 
pot entendre's des del seguiment de Jesucrist. L'exegeta ha de deixar-se 
guiar de la m& de Déu per a penetrar adequadament el sentit de la Bíblia. 
La clau de lYEscriptura és el mateix Jesucrist i la vida segons Ell. A més, 
la revelació és, en certa manera, progressiva: ates que les circumstancies 
historiques des de les quals es llegeix i es vol entendre la Paraula de Déu 
són diferents i avancen progressivament vers la plenitud, igualment la ca- 
pacitat de comprensió de la Bíblia segueix una línia ascendent. L'exegeta, 
d'acord amb la necessitat de cada epoca, descobreix, a mesura que el 
temps avanca vers la plenitud, els sentits ocults de 1'Escriptura. 

En tractar del segon bloc de problemes, Santi traca l'esquema general 
de la historia segons Arnau de Vilanova l'exposa en l'obra estudiada. La 
teologia arnaldiana de la historia conserva com a teló de fons la divisió de 
la historia en tres status saeculi, propia del joaquinisme, pero aquesta divi- 
sió ha perdut forca en 17Expositio super Apocalypsi, i Arnau tan sols s'hi 
refereix una sola vegada. El protagonisme, en canvi, el pren la divisió de 
la historia de 1'Església en set epoques: apostols, mhrtirs, doctors, eremi- 
tes, cenobites, ordes mendincants, són les figures centrals de cadascuna de 
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les sis primeres epoques de 1'Església. Contemporania a Arnau era I'Es- 
glésia del sise temps -al voltant d'aquest tema s'articula el tercer grup de 
problemes-, caracteritzada per una «magna subversio)), proxima la vin- 
guda de 1'Anticrist. L'Anticrist ja comenca a actuar i cal preparar la bata- 
lla que el portara definitivament a la tomba. D'aixo s'encarregaran princi- 
palment cinc papes espirituals, que en el transcurs dels seus pontificats du- 
ran a terme un projecte comú de reforma per tal de vencer 17Anticrist. 
Venqut I'Anticrist, la pau regnara. 

Santi té especial cura a mostrar els punts de convergencia o divergencia 
d'Arnau de Vilanova respecte de pensadors contemporanis. Així, per 
exemple, fa adonar del fet que en Peire Joan Oliu la historia de 1'Església 
presenta unes discontinuitats, mentre que en Arnau de Vilanova la histo- 
ria és contínua, sense trencament de cap mena. 

Després de la tercera part, els dos apendixs. El primer, molt interes- 
sant, una llista de les obres anomenades espirituals d'Arnau de Vilanova, 
posa al dia i completa la vella llista de J. Carreras i Artau, Les obres teo- 
logiques dJArnau de Vilanova, dins Homenatge a A .  Rubió i Ll~ich 11 
(1936), pp. 217-231. En l'apendix segon es transcriu la Sentencia condem- 
natoria de Tarragona de l'any 1316, partint del text donat per J. Villariiie- 
va, Viage literario a las iglesias de España, XIX. Viage a Barcelona y Ta- 
rragona, Madrid 1851, pp. 320-323. 

Globalment, el llibre és molt reeixit i aclaridor. Entre els merits cal es- 
mentar el treball d'ordenació dels diferents materials bio-bibliografics i la 
presentació de I'Expositio super Apocalypsi, per primera vegada d'enca 
que fou publicada. Cal, pero, criticar algunes qüestions. Quant a I'edició, 
cal remarcar alguns errors, com per exemple, el de la p. 170 que, després 
d'un punt i a part, es comenca en minúscula i sense deixar el marge corres- 
ponent. Igualment hi trobem a faltar un índex d'autors que ajudaria molt 
I'estudiós, i un índex alfabetic de les obres d'Arnau, car la incertesa sobre 
quan foren escrites moltes obres d'Arnau fa difícil de treballar amb una 
ordenació cronologica de les seves obres. 

Tot i ser certes les limitacions que ha esmentat l'autor, referides a la ter- 
cera part del Ilibre, i procedents de la manca d'estudis anteriors, hauríem 
desitjat una major dedicació, també en nombre de pagines, a la presenta- 
ció de l'obra més extensa i principal d'Arnau de Vilanova. 

Aquestes crítiques no són res al costat de la importancia global de 
l'obra, que en termes generals ens mereix un judici molt positiu. 

J. Mensa i Valls 

Ramon  A ABAD AL I DE VINYALS, Catalunya Carolíngia, Vol. 111: El domi- 
ni carolingi a Catalunya (Memories de la Secció Historico-Arqueologica 
de I'Institut d7Estudis Catalans 35), Barcelona 1986. 

La datalunya Carolíngia», la gran empresa de publicar i d'estudiar tota 
la documentació catalana d'abans de l'any 1000, és fruit d'un acord de 


