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aquest sentit, els catklegs mallorquins que ens han arribat, deguts a l'estudiós 
insular Jaume Lladó i Ferragut, dedicats principalment als arxius municipals. 
Anotem els següents : Catálogo de la secczdn histdrica del Archzvo Municipal de  
Campos  del Puerto (Palma 19&0 ; 16 pkgs.), que compren de l'any 1554 al 1883 ; 
CatQlogo del Archivo  Municipal de la Vzlla de Se l va  (Baleares)  (P'alma 1943 ; 
154 phgs.+2 lhms.), de 1353-1858 ; Catálogo de la seccidn histdrica del Archivo  
Mu?zicipal de Pollensa (flIallorca) y de las Curzas de las templarios y hospitlrr 
larios de S a n  Jzian de Jerusalén que  se conservan e n  el m i s m o  a'rchivo (Pal- 
nsa 1944 ; 120 pkgs. + 23 lhms .), de 1300-1 840 i 1298-1840 respectivament ; 
Catálogo del Archzvo Municipal de la Vi l la  de Algaida (Baleares) (Palma de 
Nlallorca 1945 ; 20 pkgs. ; estret del ctHoletin de la Sociedad Arqtieológica Lu- 
liana))), de 1547-1870 en la secció histbrica ; Catálogo general del Archivo  &igni- 
cipal de la Puebla de H u y a l f h s  (Baleares) (Palma de Mallorca 1945 ; vrII+ 76 pa- 
gines+28 lims.), des de 1519 ; Catálogo del Archivo  Municipal de la Vi l la  de 
San ta  Margarita (Baleares) (Palma de Mallorca 1945 ; 108 pkgs.), de 1272-1856 ; 
E l  Arch ivo  de LLI Real  y Pontif icia Universidad Literaris y Estudio  General 
Lul iano del an t iguo  reino de Mallorca (Palma de Mallorca 1946 ; v111+83+ 
XIV pkgs.), de 1335-1864, amb un proleg del P. Miquel Batllori. La ls~ajor par- 
tida d'aquests catklegs van acompanyats d'índess onomkstics, i algun d'ells 
també d'un indes de matitries i conceptes. Del lssateis autor hem cle recoidar 
la conferitncia L o s  archivos munic ipales  de Mallorca (Palma 1943 ; 76 pkgs. ; es-  
tret de la revista ~ S t ~ t d i a a ) ,  de la qual ens interessa especiallslent l'apartat 
tercer, que s'ocupa de l'estat cl'acluells arxius l'any que la conferhcia fou 
donada. - R. A. I S. 

Estadis mediterranis. - Publicades per la flamant A c a d h i a  del Medi- 
terrani, amb seu a Palerm, acaben d'aparkiser les actes de la primera Keunió 
Internacional d'Estudis Mediterranis que se celebrk a la capital siciliana el mes 
de juny de 1951.' Obren el voluns unes phgines dels senyors Gianfranco Alliata, 
Leo Magnino i Armando Troni, P'resident, Vice-president i Secretari general, 
respectivament, del Comitk executiu. Després d'un report de les sessions de 
treball, són publicades les comunicacioiss que es presentaren a la Reunió, agru- 
pades en cinc seccions : 1) dret ;  2) histbria, literatura i a r t ;  3) economia, 
transpmt i turisme ; 4) estudis polítics i socials ; 5) Eurkfrica. Assenyalem com 
a més interessants per a les nostres disciplines de treball, les comunicacions de 
Giuseppe Papa D'Amico sobre l'activitat jurídica en la civilització mediterrknia 
de 1'Edat Mitjana: djEzio Castellucci sobrq l'art en la prehistbria i protohis- 
tbria del Mediterrani, dlAndré von Jvanka sobre la unitat mediterrania i la 
cultura occidental, de Bruno Lavagnini sobre Bizanci en el Mediterrani, de 
Pietro Lajacono sobre la funció histjbrica de Rodes, de Biagio Pace sobre 
motius unitaris de la civilització mediterrinia, de Vittore Querel sobre la civilit- 
zació normanda en el Mediterrani, d'Emile Schaub-Koch sobre els orígens 
mediterranis de l'art, de Ferran Soldevila sob're la política de l'infant Pere 
(després Pere el Gran)  i la unitat mediterrdnia, i de Varo Varanini sobre la 
manca d'unitat mediterrknia causa primera de la derrota marítima napoleb- 
nica. - R. ARAMON I SERRA. 

Una biblioteca folklorica. - 1,'Editorial Barcino, que tants valuosos serveis 
ha prestat a la cultura catalana amb les seves eclicions d'autors catalans me- 
dievals (aEls Nostres Clkssics))), la seva biblioteca per a l'estudi de les terres 

1. GIANPRANCO ALLIATA, L'unith mediterranea ed i1 Primo Conveg+zo Internazionale 
di Studi  Mediterranei. - Atti del Prirno Convegno lnternazionale di Studi  Mediterranei 
(Palermo - Villa Igeia, 11-13 Giugno 1991). Palermo, A-cademia del Mediterraneo, 1962. 
(2)+x11+248 phgs. 




