
41-1 \1l'_AI:1 IIK L ' lxStll'l'l' I) ' 1{tiT('1)15 CATALANS : J1CNxXV1I-XXX1

Rossend Serra i Pagès

Nat a Barcelona el dia 1 .i de març de morí a la mateixa ciutat el 1 .1 d(' febrer de 1929,
Deixat una producciú nombrosa de valor molt desigual, perque En Serra, a la manera dels pioa-
niers de la renaixença catalana, tracta una serie de temes amb la noble pruija de servir 'fiés
amplialnent la p•ltria, La seva vocació principal, pern, fou la de foll :-lorista i rn aquest sentit es
féu un nom que perduraras . Entre les seves obres que entren dins els límits de la histeria lit('I tria
cal esmentar La festa (le/ Bisbes( ; a Montserrat i orígens (te la Iliateiaa 19101 . Ira membre de
I'_Acadi'mia de Bones Lletres d'ença del 1926.

Sobre la producció En R . Serra i I'ags cal consultar la introducció de la senyora Sara
Llorens de Serra, al volum d'homenatge _ igrins escrits del professor Rossend Serra i l'age's
(-(Ji'iecci011ats 1 pi(bllcats a Iio1io1' (tel Jl('Sl1-e per les sei'eti d('ix('bles en Ocasió del e nqualilenal'1
riel sel( Professorat ( 1875-1 923) . Barcelona 192(l .	 .A.

Francesc Almarche i Vázquez

Al mes de maig de 1927, morí a Valencia aquest valencianista de cor i amoros de totes les
terres que una mateixa parla enllaça I UIlelx espiritualment encara . t)'onçal de 1907— si no d'abatis
— quan vingut a Barcelona amb motiu del primer Congrés d ' història de la Corona d' .Aragú
presidí en nom de València una de les sessions de la docta Assamblea, mai no va deixar d'estar
en íntim contacte amb el moviment històric de Catalunya i de col . laborar- hi activament.

recordem ara, dels seus principals escrits, la comunicació que presenta al Congrés d'1 Iistòria
de 1907, abans esmentat, relativa a Ramon .Uuntane r . cronista (tels reis d"Ar(r,g( ;, ciutadú (le
J'(tlenci(l, amb la qual acredita ja les seves condicions d'historiúgral docunu'ntat . Ales important
fou l ' obra sobre Goigs Z'(Ilenciails ciels segles Al- al _ IX/estudi í publicació, impresa l ' any 1917.
Reveladora d'un altre caire de l 'activitat erudita de I ' Almarche va ésser la monografia referent
a La ciz'ili_ncióli zbc(ric(t en el refino de Valencia, que edita en 1918 . Hl mateix any publicat, en
la revista Arclaiz'o de _Irte Valenciano, dos interessants articles respecte hl arle iberico en el
JIitseO de San Lar'los de Valencia 1 Ge1'(iillica z'alenc ialia . -1l(ll'c(ls al fai'el'llS (t (' Palel'll(l . L any
següent, en els An(lles del Institl(to general y teu cnico (le i (llencia, aparegué e1 'fiés nodrit dels
seus estudis : Historiorrlfía z'alericiana, repertori detallat de fonts històriques inedites (dietaris,
llibres de memòria, diaris, relacions autobiogrätiques, etc .) relatives a l'antic reialme valen-
ciä ; llibre rublert de dades bibliografiques ben íttils . anteriorment havia publicat algun assaig
de caratcter semblant : a la Revista de Cllstelldn, l'any 1914, havia tractat de Cróriicas íiic`ditas d('
la proz'incia (le Castelldi1 ; abans, amb ocasiú del Congres històric internacional de Saragossa,
en 1910, havia redactat un Ellsa-l'o (le una bibliog raf la (le / Vetos _t' papeles sobre la guerra
de la /ndependencia, publicados en Valencia . Era autor tambc"' d'una notícia sobre la Capella i
Confraria de la \lare de Deu dels Desemparats.

Doctor en Filosofia i Lletres, Arxiver, president del l'at-Penat, academic de la de Sant Car-
les, tais foren els principals catrrecs i títols que I'Almarche va obtenir, als quals cal afegir la seva
participaciú activa en l ' organitzaciú de l ' Exposició Valenciana.

El Seu nom honorable quedara, amb l 'estimació invariable dels seus vers amics, entre els dels
devots entusiastes de les 1li,ries terrals . — V . V . T.

Angel Ruiz i Pablo

Va néixer a Villacarlos ( .lenorca) el 26 de gener de 1865 i va linar a Barcelona el 14 de
novembre de 1 1 )27. A part de la seva nombrosa producció castellana de la seva joventut i dels
seus treballs periodístics dc' tota la vida, recordem que en llengua catalana representa dignament
la seva illa en la renaixença literatria de la nostra pttria, com poeta i com prosista . Però ens cal
encara recordar que és autor d'una important obra de raratcter històric, com és la _Historia de la
Real Jilllta particular (le Comercio de Barcelona (1 7.7S a >)'-lis, de la qual ens ocupavem en
altre ocasió vegeu

NUAR'
mcmxv-xx, pasi . 919) . I home modest, de fermes conviccions, tot

en ell respirava cordialitat i simpatia . l'els seus mereixements hauria d'ésser molt mes recordat
del que ho ha estat fins els moments d'ara. — R . n'A.-M .
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