
28o

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXXI-XXVI

Tot i la peremptorietat del temps és d'admirar com en 4 de novembre de 1924 ja es podia ce-
lebrar la cerimònia de lliurament de l'obra, que constava, però, de cinc volums (ultra 1' Album)
amb més de 2,000 pp . de text . D ' aquesta cerimònia, que assolí esclats d ' apoteosi, sols hem de
recordar que fou el mateix Pontífex qui volgué consignar amb tota solemnitat el bell present a
l'Emm. homenatjat.

Els cinc volums de illiscellanea Fraucesco Ehrte. Scritti di Storia e Paleografia (núms. 38
a 41 de la col . lecció Stirdi e Testi de la Biblioteca Vaticana) comprenen les següents matèries,
totes dintre el cercle d'estudis als quals s'ha consagrat el Cardenal : I, Història de la Teologia i
de la Filosofia ; II, Història de Roma i dels Papes ; III, Història eclesiàstica i civil de l'Edat mit-
jana; IV, Paleografia i Diplomàtica ; V, Biblioteca i Arxiu Vaticà . Biblioteques diverses. No cal
sospesar (ni ens ho permet l ' espai, ni totes les materies entren dintre els límits que compren
1'ANtUaRT) la vàlua d'un recull tan vast en extensió, tan massís pel seu contingut . Ni encara
podríem fer una ressenya minuciosa dels treballs especialment interessants per als estudis histò-
rics catalans, la participació de membres de l'INSTITUT impedint-nos-ho per raons fàcils de com-
prendre.

Esmentarem, entre altres, els segiients articles : F. Valls-Taberner, Notizie della Francia invial
da Filippo d'EI,7'eux alla Corte di Bareeilona (III, 1o3-115) ; P. Pujol-Tuhau, L' évêque d'Urgel Be-
renger d'Erill (1371-1388) et le Schisme d'Occident (III, 116-129) ; S. Puig y Puig, Itinerario del
Papa Luna de Perpifídn a Tarragona . 10 de julio 1409-25 de julio 1410 (III, 13o-156) ; J . Fischer, S. J .,
War der erste Apostol «der Indischen Inseln» (der neuen Welt) ein Sohn des hl . Benediktus oder des
hl. Franziskus? (III, 258-268). Sobre Bernat Boil, monjo de Montserrat : F. Martorell, Un inveat-
ta.rio della Biblioteca di Calisto III (V, 166-191) ; Ramon d'Alós, Documenti per la storia della biblio-
teca di Alfonso il Magnanimo (V, 390-422) . Altres treballs preparats de Catalunya estant, no arri-
baren a temps per a poder-se estampar.

L'Album esmentat (vol . 42 dels Studi e Testi) conté, entre altres coses, la biografia de l'insigne
purpurat, la seva bibliografia, en la qual, ja és sabut, hom troba bastants números referents a
història catalana, la relació de la festa de presentació de les 1tliscellanea, etc. Acabem consignant
que en la llista d'oferidors d'aquesta obra hi és representada Catalunya per particulars i entitats
entre les quals l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS. No podia ésser d ' altra manera, perquè, ultra els
mèrits de l'homenatjat, el P. Ehrle ha estat sempre guiador dels nostres estudiosos en la Biblio-
teca Vaticana, tan sàviament organitzada per eli, i molt afectat a la nostra història eclesiàstica.
Era deure de reconeixença .

	

R . D'A .-M.

Homenatge al Professor Heinrich Finke

El dia 13 de juny de 1925 l'eminent Professor de la Universitat de Freiburg i Br . feia els seran
setanta anys. Es amb aquest fauste motiu que alguns dels seus deixebles i amics li dedicaren
un homenatge consistent en un volum suplementari de la col . lecció Vorreformationsgeschichtlicht
Forschungen . L'INSTITUT, invitat a collaborar-hi, no podia deixar d'associar-se a l'homenatge.
El Prof. Finke, coneixedor com pocs historiadors dels nostres arxius, és autor d'obres capdals sobre
la història de la nostra terra (de les quals mantes vegades ens hem ocupat en l'ANUARI) i alhora
és el creador d'una veritable escola d'erudits alemanys que han estudiat diversos aspectes de la
història catalana medieval.

El volum du per títol : Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neuren Geschichte und
ihrer Hil f swissenscha f ten . Eine Festgabe zum siebzigsten Geburtstag Geh. Rat Pro/ . Dr. Heinrich
Finke . . . (Münster i W . Aschendorff, 1925.) De l'INSTITUT hi ha la següent col.laboració, tota en
català: F. Valls-Taberner, Les coleccions canòniques a Catalunya durant la época comtal (872-1162);
J. Puig i Cadafalch, El tipus de l'iglésia coberta amb fusta, a Catalunya, al nord d'Itàlia i a la França
mediterrània en els segles x i xi . Estudi de sos o?igens; R. d'Ales-Moner, El text català de la «In-
fotmatio Beguinorum vel Lectio Narbonae» d'Arnau de Vilanova ; A . Rubió i Lluch . Els darrers
prohoms d'Atenes de la época catalana (1382-1388); J. Massó-Torrents, Les dames en els poetes de
l'escola de Barcelona ; F. Martorell, Una narració inédita del viatge de l'emperador Frederic III a Nà-
pols, en l'any 1452 . — A part de tot això esmentarem com article interessant per a la nostra his-
tòria el del professor de la Universitat de Saragossa, Andrés Giménez Soler, La política espaïtola
de Jaime II, on defensa la tesi que Jaume II intentà desenrotllar una política nacional espanyola,
fracassada per culpa dels reis de Castella . (Sobre ella vegeu les observacions que fa F . Soldevila
en Revista de Catalunya, gener 1926, pp . 70-71) . --- R . D'A.-M .
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