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NECROLOGIA

Gabriel Llabrés i Quintana

Aquest illustre mallorquí, traspassat a la ciutat de Mallorca el 15 de març de 1928, havia
nascut a la vila de Benisalem l ' any 1858. Obtingut el doctorat en Filosofia i Lletres va ésser
nomenat catedratic auxiliar de l'institut de Palma de Mallorca . Fou també del Cos d ' Arxivers,
Bibliotecaris i Arqueùlegs . El 1885 obtingué la càtedra de Geografia i 1 Iistùria de l 'Institut de
\lahú, passà després a altres Instituts entre els quals el d ' Osca i el de Santander i finalment el
de la ciutat de Mallorca . Allí s'escolaren els darrers anus de la seva vida i hi ocupa diversos
eiirrees, entre els quals, des de gener de 1918, el de president de la Societat Arqueolùgica
Lulliana , de la qual havia estat un dels fundadors . _A part d'altres caires de la seva perso-
nalitat ens cal recordar ací l'editor d ' antics textos de la nostra llengua . En efecte, inicià una
Biblioteca d 'escriptors catalans , en la qual van aparcixer aquests dos volums : Jalruda Bon-

senyor . Llibre de paraules e dits de savis e filosofs, Los Proverbis de Salomó, Lo Llibre de
Cató, i Doctrina moral del Jlallorguí En 1'(1 .r Palma de Mallorca, 1889) . Altres publicacions del
mateix caràcter foren : Aplech de (.actes per l'Epistolari català (sigles Aitl al xí) (Barce-
lona, 1807, obra que resti incompleta), la transcripció del Cançoner dels ('orines d'Urgell
(Barcelona, 1906), Estudi histùrich y literari sobre'/ Cançoner dels Coartes d'Urgell (Bar-
celona, 10007), Llibre de Saviesa del Rey En Jacrrre I d' .lragó (Santander, 1908) . Col laborà en
diverses publicacions com, entre altres, la Revista de Archiz'os, Bibliotecas y Jluseos, on apa-
regué la seva tesi doctoral : Bernardo hez-C'oll es el autor de la C'rónica Catalana de Pedro II'
el Cerenrorrioso de Aragón . . . (1900, i el Boletín o Bolletí de la Societat .lrqueolùgica Luliarur
de Mallorca . En aquesta darrera revista, sobretot, abunden els seus treballs, en general d'un
positiu intel.es per a la historia política, jurídica, literària, artística de les I>alears, per a la histù-
ria de la impremta i de la cartografia mallorquines . Ilom podia dissentir alguna vegada de les
seves apreciacions de caràcter histùrico-literari i es podrien assenyalar falles en les seves trans-
cripcions dels textos antics, perù — deixant de banda la malaltia que d'ençà de molts anys li
privava del sentit de la vista — cal reconùixer que la seva producciú pesa molt en la histèria de
l'erudició catalana a la qual collabora durant tota la seva vida amb constància i entusiasme.
Reposi en pau . — A.-\1.

Ramon Foulché-Delbosc

En Foulché ha estat potser l'hispanista més notable de la nostra 'poca . La seva vida va
escolar-se només en un espai de seixanta-quatre anys i sembla impossible que la seva llista
d'obres publicades i impulsades sigui tan considerable . Havia nascut a Tolosa el gener de 1864
i va finar a París, on gairebé sempre havia viscut, el 3 de juny de 1929 . 1)otat de grans qualitats

de continuïtat i de persistència, sembla corn si hagués esbossat des del principi el pla a seguir en
les seves publicacions, el qual va seguir tot al llarg de la seva vida . La Revue Hisparrigrre, que
va començar a publicar el 1594, establia des del primer nombre que era un Recueil consacré a
l'étude des langues, des littératures et de l'histoire des pays castillans, catalans et portugais>.
Aixù de donar bel•ligerancia als estudis catalans era una cosa nova dins l'hispanisme universal.
La Revue continuà publicant-se puntualment fins que la mort el va sorprendre . Va concebre,

des de la primeria, la publicació d'unes gramàtiques pràctiques de les tres llengües hispàniques,
idea que va deixar acomplida el 1902.

ell mateix temps va començar la <, Biblioteca Hispànica», en la qual tinguérem una intervenció
prou directa . Com és sabut, s'hi publicaren diversos textos catalans, els quals no detallarem . Els

castellans, amb contades excepcions, tots varen ésser editats i de vegades prologats per en
Foulché. En aquest aspecte va tenir una sort especial a retrobar textos incdits de la més gran
importància i encara a millorar edicions defectuoses . Més endavant publicà el Manuel de l'his-

panisant i la Bibliographie hispanique, ben concebuts l'un i l'altra.
Corn a contribució especial, prendrem nota de les seves publicacions que interessen els estu-
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dis catalans . La tasca ens ha estat facilitada per la Bibliografia de R. Foulcluz De/bosc, publicada
a Madrid, en 1931, per la seva vídua Isabel Foulché-Delbosc i julio Puyol.

En 1889 En Foulché va publicar, en col . laboració amb E . Contamine de Latour, que no valia
com ell, uns Contes espagnols, no gaire ben triats, on figuraven obretes d'En Víctor Balaguer i
d'En Vicenç de Febrer . Afectat, des de les seves primeres publicacions, a establir tiratge a part,
va fer-ne un, amb el seu nom sol i sense la col•laboraciú d 'En Contamine de Latour : Víctor
Balaguer, Le livre de l'anaonr, Loira de mon pays, Poesies traduites du catalan bar R . Foulché-
Delbosc, París 1889. En 1895 va començar dins la Revue Hispanique a examinar obres catala-
nes (les Poesies d'En Joan Maragall ; Rccort d'En Gabriel Turell [1-17€ij ; Massú Torrents,
Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de «Madrid ; Vxart, Obres catalanes; Guimerà, La
llengua catalana ; Jacint Verdaguer, Jesris Infant, Flors del Calvari, En defensa pròpia ; Dic-
tamen pericial acerca de las facultades mentales de Mn . i Cases Carbó, Catalunya
trilingüe . En 1002 va publicar el seu Abrége de Granrnraire Catalane.

L 'any 1906 féu les primeres gestions per a publicar la primera edició dels textos de la Bíblia
Catalana (Londres i París), dels quals va arribar a imprimir-se tot el Gcnnesi, i ell mateix va fer
una publicaciú del Canut dels Cants . El mateix any va ésser encarregat per la Societat Catalana
de Bibliòfils d 'editar la Història de Jacob Xalabin, fill de Ancorat, senyor de la l'rrrquia . Ningú
com En Foulché no estava preparat, per raó dels seus estudis orientals, per recercar la veritat
dels llocs reals resseguits pels personatges d'aquesta novella . Del seu curt pròleg no hi ha
ni un mot per perdre. En 1908, en ocasió del «Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana» va presentar una comunicaciú : La Bible Catalane, que consistia en un pla general de
la publicació, amb algunes mostres (vegeu el volum del Congrés, pàgs . 538--IU) . Més endavant,
F .-D . va haver d'abandonar amb gran pena la direcció d'aquesta gran empresa, per motius
de salut.

En 1011 va donar a la Revue Hispanique la Disputation de l'Asne, de fra Anselm Tur-
meda, publicant de nou l'edició de Lió de 15-14 . Com és cosa sabuda, la traducció francesa
va fer-se sobre l'original català de 1509, que es trobava a la Colombina i que fa molts anys que va
ésser sostret i perdut . F.-D . anota quatre edicions de la traducció francesa posterior a la de 15-1I
que publicà.

Sota el pseudònim de Lluís Serra i Riera, Foulché-Delbosc publicà Une proclamation repu-
blicaine nua- Catalans . Es tracta d'un document trobat en una col•lecciú particular de fi del 1794
o començos del 1795, sota l'epígraf : Proclanuatió . Los representants del poble francès prop la
Armada dels Pvrenees orientals, a Catalunya y a la Armada republicana . La firmen Milhaud
i Subrany . En aquesta proclama s'invita als catalans a sortir-se del tirà rei de Madrid, amenaçant-
los que si no s'uneixen a la república francesa, seran exterminats i confiscats llurs béns.

En 1912 va sortir el Caneoner sagrat de iries de sants segle xv), publicat per R . Foulché-
Delbosc i j . Massó i Torrents . L'edició luxosa d'aquestes pobres poesies de l'Ortigues no corres-
pon de cap manera a les abundants il . lustracions que va fer-hi prodigar la Societat Catalana de
Bibliòfils» .—El mateix any va extractar de la Revue Hispanique una important Bibliographie
de ¡acinato Verdaguer, firmant-se Robert Dubois ; porta 182 títols, per ordre de publicació,
d'aquesta manera : nota de les edicions de cada obra, índex per títols, traduccions a altres llen-
gües i llista alfabètica dels primers versos .—Romancero de Barcelona, reproduït en 1913, seguint
una còpia feta per F .-D . molts anys abans . Es un cançoner castellà, ple de grafies catalanes.
En Milà ja se n'havia ocupat . — Els mestres de Iai nncia, per Gaspar Guerau de Montmajor,
publicada en 1915. L'objecte d'En G . G. de Montmajor era ridiculitzar els seus companys de
professorat a la Universitat de València perquó anaren a besar la mà al rei Felip 11 . No cal dir
que va ocasionar a l'autor sortir de València .—Secret de pi.vcar tc'llines v trau de (1ga/lt,' rates,
pel Pare Francesc Jlalet (1(2-I-1675), publicat en 1918 . Es obreta coneguda i sense mèrit, que
figura en l'edició de Puig i Torralba, de 1870.—En 1919 va publicar l'obra de Francesc de Mon-
cada, seguint el text anterior a la impressió de 1(23, que es conservava a l'Acadèmia de bones
Lletres de Barcelona força abans de l'òpoca de les grans sostraccions de manuscrits que varen
tenir-hi lloc . El títol canvia així : Enntpresas y victorias alcan_adas por el valor de pocos catala-
nes y aragoneses contra los Imperios de turcos -r griegos, por don Francisco de Moncada.
F .-D . registra vuit edicions de l'original castellàt (inspirat, naturalment, en la crònica d 'En
Muntaner), una traducció catalana i una altra de francesa .— Voyage pittoresque et historique de
l'Espagne, par Alexandre de Laborde . La idea de F.-D . va ésser de reproduir el text i algu-
nes inscripcions d'una manera manual . Apareguda en la R. H. en 1923 . El primer volum tracta

77 . — Institut d ' Estudis Catalans
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de Catalunya i el segon de València (1800-1811) . — L'última edició de textos catalans impresa
per Foulchè-Delbosc, en 1928, fou la dels tres textos següents copiats d'un manuscrit de la
Biblioteca de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona : 1 . JYaquestes dot . e coses es tell-
gut tot senyor a sos vassalls, . II . Conseyll de bones doctrines que 1111(1 re ► 'na de Franca
do11t a una sua filla que forsch mulleu' del rei' d'Anglaterra ; HI . La letra devall scrita
fett l0 111(l1'g1('S de I itlella . . . pel' d011a fOhalla, _filla sua quant la ;1111'id(1 ab doll /Ohl17l,
fill del compte de Cardona . De segur que l'any abans de morir, no sabia F.-D. que aquests
textos havien estat publicats, força anys abans, per En Josep Puiggarf, precisament en el
volum II de les Jlenlot- as d ' aquesta Acadèmia, i en el mateix any en què el malaguanyat
Foulché moria, el nostre amic Amos Parducci els estudiava en el seu notable llibre : Costuuli
orllati.

No cal dir que la major partida de la sorprenent activitat de Foulché-Delbosc va adreçar-se
principalment als estudis i publicacions de textos castellans, perù ens ha semblat útil, com a
record de l'hispanista perdut i pel caràcter de l'ANUARI, de reunir tot all() que havia estudiat i

publicat referent a les nostres coses . Ell havia excitat contribucions d'erudits catalans a la seva

Revue Hispanique: durant molts anys va ésser el més assidu el malaguanyat Miret i Sans, perù

els amics Moliné i Brasés, Ramon D . Perés, Givanel i el que signa, entre algun altre, també
varen publicar-hi treballs.

Que reposin en pau les despulles del plorat amic! — J . M . T.

Josep Anglade

Era el més cordial i xarmant dels homes, com a bon meridional . En acabar la carrera de
Lletres a la Universitat de Montpeller, va ésser el deixeble predilecte del gran C . Chabaneau,
el qual en morir va fer-lo hereu literari dels seus llibres, treballs en curs i manuscrits . Per cert
que si el deixeble era d'alta corpulència, el mestre era un veritable nan.

Josep Anglade en haver-se graduat va escriure una tesi important sobre la decadència de
la literatura provençal : Guerau Riquier . La seva vida d'ensenyament va iniciar-la a Bordeus,
i la va continuar a Nancy . Quan en jeanroy en 1910 va passar de Tolosa a la Sorbona, l'An-

glade va obtenir la càtedra d'aquesta, que estava vacant . En morir el 13 de juliol de 1930
complien els seus vint anys d'ensenyança a Tolosa.

Els estudis d'erudició i els de vulgarització en l'obra de l'Anglade van de costat . Hem
anomenat el llarg estudi sobre Guiraud Riquier que porta la data de 1905 . Tres anys més

tard publicava Les Troubadours, no destinat als especialistes, sinó als deixebles o al gran

públic . De l'any 1913 li coneixem també dues obres de molt diferent caràcter : les Poesies de

Peire Vidal, publicada en la col•lecció «Clàssics francesos i provençals de l'edat mitjana ' , i
l'altra publicació va fer-la en ocasió del setè centenari de la batalla de Muret, reunint tots els

documents literaris que tracten de la famosa acció en la qual va trobar la mort el rei En Pere I
de Barcelona-Catalunya i II d'Aragó . La Bataille de Muret és un llibre simpàtic, on l'Anglade

va trobar el seu llenguatge més vibrant.
Són molts els amics que l'Anglade tenia a Barcelona, on durant una llarga temporada se 1

veia sovint . Amb motiu de la donació de la Ciència francesa a la Biblioteca de Catalunya,
cedida en nom de França per ('aleshores ministre d'Instrucció Pública Lucien Poincaré, en maig

de 1916, l'Anglade va donar un curs de Bibliografia històrica de la filologia provençal, al qual
assistiren diversos deixebles . El seu caràcter efusiu, com a nadiu de Lézignan, el féu fre-
qüentar diverses reunions de companys i era amic de banquetejar a fora . E11 mateix va fer-ne

una relació pintoresca en .11a mission d Barcelolte . De la freqüentació amb els membres de
l'INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS varen néixer tres importants publicacions portades a bon
terme per la Secció Filològica, les quals no detallarem per ésser massa conegudes dels espe-
cialistes.

Els estudis fragmentaris i llibres sobrepassen la vintena, d'entre els quals esmentarem : Les

poesies de Peire Remors de Tolosa, Pour etudier les troubadours i sobretot la seva Histoire

sommaire de la litterature nu ridionale . Era un treballador formidable, que s'interessava
també per totes les llengües . Havia fundat a la Facultat de Lletres de Tolosa la biblioteca de
la Societat d'Estudis Meridionals, en la qual hi posava tots els llibres catalans que adquiria.
— J . M . T .
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