
RL'BIO : .l•IDA 1 P. GOTICA. - ARCO : .:MASUSCRITOS HIST. ARAGON,

o Cerverf de Girona fins als escriptors valencians cinccentistes ahans alludits.

L'arxiprest d'Hita, Ramon I,lull, les quatre grans croniques, Eiximenis i el

Tirant i el Curial son utilitzats sovint. Pero, ultra aquests autors i obres,

1'erudici6 del Sr. Rubio i Balaguer li permet d'utilitzar, en cada cas, algun

text adient, amb incursions ardides, a voltes inesperades, pels camps mes

diversos. Que aquests textos podrien esser encara mes abundosos i variats, i

que, a vegades, podria estendre la reconstrucci6. a mes aspectes, resulta

indubtable ; pero -qui fes per aixo retret a l'autor, oblidaria injustament que

cal posar un limit a les obres, especialment a les d'encarrec editorial, les quals

han d'adaptar-se a mides preestablertes. Potser acreixent la contribucio extreta

de les fonts trobadoresques el Sr. Rubio hauria donat una visio mes aprofun-

dida de l'amor comes ; sens dubte, els sermons de sant Vicenc Ferrer tan rics

corn son en allusions a aspectes de la vida privada, que ells tots sols podrien

nodrir una monografia sabre el tema, ihaurien hagut d'esser posats estretament

a contribucio, en Hoc de limitar-se a tres esments escadussers ; tal vegada

1'extensi6 de l'epoca que abraca el Ilibre fa apareixer corn a coexistents costums

o maneres separats per dos o tres segles. Pero, tal corn es, el llibre del Sr. Jordi

Rubio constitueix una realitzacio digna de tot elogi, en is qual 1'erudici6 de

1'autor s'alia amb la seva experiencia del mon, amb la traca per a l'enllas

de les innombrables dades, anlb la vi.bracio de 1'estil, condicions totes essencials

per a poder donar vida a una obra corn aquesta.

Ferran SOLDEVILA

Repcrtorio de Inanuscritos referentes a la historia de Arag6n, per RICARDO DEI.

ARCO Y GARAY. Madrid, Instituto Jeronimo Zurita (CSIC), 1942. 420 pags.

Aquest repertori forma un conjunt de 1368 fitxes de manuscrits relacionats

amb la historia d'Arago, precedit d'un comentari sobre el moviment literari

aragones i especialment sabre 1'activitat historiografica d'Arago des de l'epoca

romana, i seguit d'una util referencia als arxius de protocols notarials de la

regio.
L'aplegament d'aquell gran nombre de fitxes representa un esforc consi-

derable que ha d'esser agralt per tots els qui s'interessen per la historia i la

historiografia d'Arago i dels pobles que s'hi han relacionat al llarg de16 segles.

L'examen d'aquest llibre fa ressaltar sobretot la importancia, altrament ja

reconeguda, que va tenir l'escola historiografica aragonesa durant els segles

xvi-xviii, amb noms corn els de Zurita, Agustin, Ustarroz, Lastanosa, Abbad

y Lasierra, Abella, Traggia i tants d'altres.

Dissortadament, pero, el contingut d'aquestes fitxes es molt irregular,

puix que, mentre en la major part d'elles la descripcio dels manuscrits es

molt sumaria i arriba a prescindir en alguns casos de tota indicacio de data

i de tipus de lletra i en altres omet la biblioteca o arxiu on es conserva el

manuscrit, en altres fitxes s'arriba a transcriure extensos passatges dels textos

a que es rdfereixen. Per altra part, la poc logica classificacio a que son sotme-

sos els manuscrits i la manca d'un index sistemOtic ben estructurat fan forca

diffcil i incomode el maneig del conjunt.

I,a informacio de 1'autor sobre moltes de les questions relacionades amb
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el seu terra, apareix forsa endarrerida. Per exemple, sembla ignorar coses
tan importants com els trebails del Sr. Nicolau d'Olwer sobre la redacci6 de la
cr6nica de Jaume I i sobre els manuscrits de la de Muntaner, el del Sr. Jordi
Rubi6 sobre la cronica mal anomenada de Sant Joan de ]a Penya (per la qual
s'interessa tant el Sr. del Arco), els del Sr. Pere Bohigas sobre el repertori de
manuscrits catalans, i molts d'altres.

Hem de lamentar tambe en aquesta obra, per altra part util i meritbria,
que hom hi hagi deixat lliscar errors com el de considerar que el fam6s codex
de Poblet de la cronica del Conqueridor no correspon a aquesta cronica sin6
a Ia de Muntaner, o com el de donar a Pere Tomich el segon cognom de Cauller
(no adonant-se que aquest mot que segueix el seu primer co.-nom no es sin6
una indicaci6 mal interpretada de la seva: condici6 de cavalier), o com el de donar
a la cronica d'aquest autor la data de 1436 en comptes de la unquestionable
de 1438. Ja no parlem d'incongruencies corn la de comptar entre els municipis
aragonesos els d'Alcala de Xivert i d'Alguer, o com la d'anomenar (encara ! )
en a]gunes ocasions lemosina la Ilengua catalana.

Esperem que, si Iii ha hoc a publicar una nova edici6 d'aquesta obra, sera
sotmesa a una minuciosa revisi6 que augmentara cis serveis que pot prestar
als estudiosos de les materies a que es refereix.

M. COLL i ALENTORN

Discursos leidos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la
solemne recepci6n pfiblica del Excmo. Sefior D. LUIs FARAUDO DE SAINT-
IGERMAIN el dfa 12 de junio de 1941. [Semblanza nzilitar de Jaimc el Con-
quistador]. Barcelona 1941- 72 pags.

El tftol posat per l'autor al seu treball feia suposar que aquest consistiria en
un estudi de les conditions personals, del Conqueridor que motivaren i caracte-
ritzaren la seva vocaci6 guerrera, de les sever concepcions estrategiques i tacti-
ques, i de I'aplicaci6 d'aquestes conceptions al llarg de les campanyes militars
promogudes i dirigides pel nostre gran rei.

En realitat, el treball del general Faraudo es alhora mes que aix6 i menys
que aixo.

Es nlmes que aixo, perque abans d'entrar en la materia pr6pia del seu estudi,
fa una descripci6 general de les caracteristiques que revestia l'acci6 guerrera a
rasa nostra durant els segles xii i xiii, amb allusions a estats de coses relatius
a segles encara mes remots. En aquesta descripci6 resulten especialment inte-
ressants els paragrafs consagrats a la nomenclatura militar usada en 1'epoca in-
dicada, i especial-ment la catalana, sense que hi manquin molt sovint les corres-
pondencics llatines o en llengiies vulgars de l'occident eziropeu (provensal, cas-
tella, frances i Arab principalment). Molt detallada, sobretot, es la revisi6 dels
loots rCferents a armes i enginys de guerra, encara que sovint manquen de preci-
si6 les definicions corresponents, i en alguns casos hi ha una absentia total de
definici6.

Despres d'aquesta descripci6 general previa, que ocupa quasi la ineitat deldiscurs, 1'autor passa a la semblanca militar del seu biografiat, i es aci on trobern
que e1 seu treball es menys del que ens havia fet esperansar. L'estudi de la
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