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

VIII concurs Martorell

Aquest vuitè concurs fou clos l'any 1922 . Constituïren el Jurat els senyors Pierre Paris, Eduard
Toda, Ferran de Sagarra, Manuel Gómez Moreno i Pau Font de. Rubinat . El preini fou atorgat
al treball del senyor Lluís I)omènech i Muntaner que té pur títol Armorial Ilislòric de Catalunya.

Centenari de Víctor Balaguer

El dia 11 de desembre de 1924 es compliren cent anys de la naixença de Víctor Balaguer, cir-
cumstància que no passà desapercebuda en la nostra terra . La premsa catalana, Vilanova la seva
ciutat nadiva, Catalunya en general n'evocaren el record anih diversos actes i escrits . La perso-
nalitat d'en Balaguer coli historiador de Catalunya sota diversos aspectes, ofereix, cal dir-ho,
forces punts vulnerables, però no podem deixar de consignar la transcendència que va tenir en el
moviment cultural de la renaixença catalana . Si més no, amb les seves obres, sobretot amb la
Història de Catalunva (que no resistiria ara una crítica científica per superficial que fos) ccntribuí
a que s 'afeccionessin a la nostra història vàries generacions i inspirà amor a les coses de la
terra. Més d'un dels nostres grans investigadors deu en part a Balaguer els seus inicis en el co-
neixement del passat de Catalunva. Es per això que des d ' aquestes pàgines retem homenatge a
la seva memòria com home de lletres.

El Centenari de la mort de Napoleó I (5 maig 1821-5 maig 1921) . Publi-
cacions sobre la dominació napoleònica a Catalunya.

La celebració universal del centenari de la mort de Napoleó tingué el seu ressó a Catalunya
que compta ja ami) alguns historiadors i erudits especialitzats en l'estudi de les gestes napoleò-
niques, i altres devots de la gran figura del Cèsar francès.

En constituir-se a París el comitè per a aquella celebració, un grup de catalans va adherir-s'hi
per tal de participar a les tasques del Congrés històric que hom anunciava, incorporant així a les
recerques modernes entorn de Napoleó, les investigacions que a Catalunya es fan a base de la re-
constitució de l'administració civil francesa de 18o8 a 1814. Cal esmentar que en el susdit Congrés
fou presentada per part del Sr. Frederic Camp, capdavanter entre nosaltres dels estudis sobre la
dominació napoleònica a Catalunya, una memòria cridant l'atenció del Congrés respecte els fens
documentals francesos que hi ha a Barcelona, sobretot a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, els quals
poden aportar dades inèdites de gran vàlua pel que fa a la història d'episodis tan típics corn

l'administració governativa, l'intent d'empeltar en nostres costums jurídics el Codi Napoleó, la
cooperació de catalans, i altres encara generalment deixats de banda pels nostres investigadors.
La delegació barcelonina arrivà a París el 3 de maig de 1921 i assistí a la sessió de clausura del
Congrés així corn a les diverses cerimònies i actes apoteòsics celebrats els dos dies següents a la
memòria de l'Emperador . La premsa de París anotà la presència del grup català i la Revue des Etu-
des Napoleonienncs (núm. de maig 1921), donava compte de la seva tasca.

Fora difícil de douar un inventari detallat de tot el que es publicà a Catalunya, amb l'avi-
nentesa del Centenari, escampat en articles de diaris i altra premsa periòdica . Anotarem, però,
cl núm. de 1 maig 1921 de La Revista, gairebé tot dedicat al Centenari : entre altres treballs n'hi
ha un de Frederic Camp, D'altres homes . . . d'altres jorns (1812-1813) i altre de Carles Rahola, Les
autoritats franceses a Catalunya . El baró de Gcrando.

Cal recordar igualment el bell volum de Frederic Camp, Napoleó i el AIÖ;t (Barcelona, Editorial
Catalana, 1921. Vol . 24 d'«Enciclopèdia Catalana>>), que tan bon acolliment va obtenir ací i a
I 'estranger. Frederic Masson el gran historiador francès de Napoleó, en la lletra-pròleg que encap-
çala el llibre, remarca, amb elogi, la força i la imparcialitat amb que ha estat escrit el llibre del
Sr. Camp el qual «resumeix i condensa amb molt de talent una història tan complicada, que els
millors amb prou feines n'han desenrotllat la veritat filosòfica a.

Entre les publicacions de La Revista (núm . 5o) apareixia poc després el llibre de Carles Rahola
sobre La dominació napoleònica a Girona (Barcelona, 1922), obra rica en dades desconegudes fins
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avui, tretes en bona part de la documentaciú que es conserva en l'Arxiu Municipal de Girona, i
due va tenir un acolliment favorable per part de revistes franceses especialitzades.

Mes tard han aparegut, entre altres obres : Joaquim Serret y Arbós, Manresa en la Guerra de
la Inde/endencia 1808-1814 (Manresa, 1922) que és el vol . II ciels lllonz,mcnta Hislorica Civilatis
Minorisæ de què ens ocupem en altre indret, i Frederic Camp, Figueras en la Guerra de la Inde-
f>endeneia . (La ocu7acien nafioleónica .) (Barcelona, 1926) . — I)e diversos articles publicats darre-
rament pels senyors Camp i Rahola en algunes publicacions periòdiques, Revista Jurídica de
Catalunya, Revista de Catalunya, Anuario de Historia del hcrechu Es/aiiol, etc., enviem tambe al
lector a les seccions corresponents d'aquest ANUARI.

Cursos monogràfics d'alts estudis i d'intercanvi de la Mancomunitat de
Catalunya, amb la cooperació de l ' Institut.

— El Feudalisme i els orígens de la Nacionalitat Catalana, sis lliçons en llengua francesa per
Josep Calmette, professor a la Universitat de Toulouse (dies 7, 9, II, 13, 15 i 17 desembre de 1920,

a l 'INSTITUT).

1 . Teoria general del Feudalisme i de les nacionalitats medievals . — II . El període romano-bàrbar i 1' evo-
lució social . — III . El règim carolingi i l'evolució política . — IV . Bernat de Septimània, comte de Barcelona,
i la crisi del seu temps . — V . Carles el Calb i els problemes meridionals . — VI . Formació d'una Catalunya . —
Conclusions.

Un resum d'aquestes lliçons, feta per F. `'alls i Taberner, es publicà en Quadefrns d'Estudi,
vol . XIII (1921).

— Metodologia històrica . Curs per Enric Finke, professor a la Universitat de Freiburg i Br.
(febrer-març de 1924 a l'INSTITUT.)

El professor treballà sobre documents de la cancilleria reial catalana :

Inscripcions romanes paganes

Per l'agost de 1921 la premsa donava compte de la troballa a Albocàcer, en el regne de Va-
lència, de la següent inscripció, comunicada pel Sr . Casimir Melià Martí al Centre de Cultura

Valenciana :

C • AEMILIO C F

GAL • RESTITVTO

ANN . XX

CAECII . • C • F . PROCVLA

FILIO • PIISSIMO

SE • VIVA . FECIT

H- M• H- N . S

Les excavacions practicades en la necròpolis romano-cristiana de Tarragona de qu6 ens hem
ocupat ahans, han donat gran còpia d'inscripcions paganes i cristianes. D'aquest gros contingent,
que cada dia va augmentant, caldrà fer un estudi especial un cop seran finides les excavacions.
Respecte les paganes (n'hi ha una de grega), objecte d'estudis parcials escampats i de valor ben
diversa, la major part han estat transcrites i reproduïdes pel Sr . Pïus Beltran Vilagrasa en una

ilemoria (i) de la «Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades>> de Madrid, apareguda

Juan començàvem a redactar la present nota . A aquest meritori treball, que caldrà però rectificar

en alguns punts i anar completant, remetem entre tant al lector. Tanmateix donem ací la rcpro-

dncció de les inscripcions 16, 18, 32 i 35 de la susdita Memòria : la primera (fig . 357) no hi ha estat

(1) Excavaciones en la necrópolis romano-crislzana de Tarragona	 Memoria redactada por lus sciures D . Jose.

Tulla, I) . 1'iu Beltráu y I) . Cosme Oliva y un plano de D. José Sans . Madrid, 1927 (D/e,noria n .^ 88) .


	anuari1921_26_0340.pdf
	page 1

	anuari1921_26_0341.pdf
	page 1


