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D'aquest estudi de Teixidor hi ha dos manuscrits a 1'Arxiu Municipal de
Valencia, procedents de la Biblioteca Serrano Morales : un que es el definitiu
i an altre que sembla esser-ne 1'esborrany previ. El Sr. F. Suarez Verdeguer
publica nommes el text definitiu , posant- hi, pero, en notes les variants impor-
tants que presenta 1'altre manuscrit.

iPel contingut, es vcu quc hi havia a Valencia, a les darrerics del segle xiv,
una oberta oposici6 entre els jurats de la Ciutat i el Capitol de la Seu, sobre
competencia escolar . Els jurats volien aplegar en una casa totes les escoles
que mantenien , i reglamentar -ne l'ensenyament , allegant que e1s Furs els enco-
manaven d'ordenar tot alto que atengues el b6 comu, i is escoles eren de noto-
ria utilitat collectiva. S'oposava sempre el Capitol catedralici als intents de
la Ciutat, sostenint que l'ordenaci6 de 1'ensenyansa no era funci6 dels laics,
sing dels bisbes, en virtut dels canons del III Concili de Letran. La pugna
acaba provisionalment en 1412 amb la victoria de la potestat eclesiastica, accep-
tant cis jurats de la 'Ciutat les ordinacions, redactades pel bisbe i el scu Capitol,
do 1'escola general que anava a installar-se a ]a casa adquirida a posta pel
Municipi. Selnbla -encara que no consta documentalment- que el canvi
d'actitud i sotmissi6 dels jurats foren deguts a la influencia de sant Vicent
Ferrer, l'innnens prestigi public del qual ja era posat aleshores al servei d'una
finalitat polftica. Fou, tanmateix, de molt curta durada el fruit de la inter-
venci6 del sant, per tal com en 1415 desaparegue aqueixa escola general ; pos-
siblement per motius economics , la seva casa fou venuda pels jurats, i es re-
nova la giiesti6 de competencia entre els poders civil i eclesiastic.

Amb la pulcra publicaci6 d'aquest text, precedit d'una llarga, interessant
i documentada introducci6, el Sr. Suarez Verdeguer i la secci6 valenciana do
I'Escuela de Estudios Medievales, han contribuit valuosament a 1'esclariment
de la historia dels centres d'ensenyament antecessors de 1'Estudi General quc
havia, despres, de convertir-se en la llniversitat Valentina.

M. S. i G.

Los historiadores de la Corona de Aragon durante la Casa de Austria . Discursos
lefdos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la solemne
recepci6n publica de D. FELIPE MATEU Y I,I,OPIs, c] dfa 14 de marzo de 1943.
Barcelona 1944. (4)+Iv+I08 pags.

En 1'avinentesa del seu ingres a I'Academia , el Sr. Mateu i Llopis va llegir
tin estudi el contingut del qual nomes aproximadament correspon al seu tftol
i sobre el qual no e's facil emetre judici.

Es tracta indubtablement d'un treball molt util , per tal com aporta a peu
d'obra una considerable massa d'informaci6 que podra servir per a la redacci6
d'una historia de ]a nostra historiografia , pero que no constitueix en ell mateix
aquesta historia , ni tan solament en el que pertany al perfode a que se cenyeix.
En realitat es tracta d'una serie de fitxes bibliografiques, ordenades en una suc-
cessi6 cronologica aproximada i addicionades amb extrets de les obres estudiades
que (obeint potser a estf :nuls extracientifics ) afecten mes a la posici6 diguem-ne
politica dels autors que a llurs criteris historiografics i a Ilurs metodes de troball.

Aquesta mateixa manera de fer s'observa en el breu proleg que precedeix
les notes bibliografiques , en el qua] l 'excessiva sequedat d'aquestes hauria
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pogut Esser compensada amb una exposici6 de les lfnies generals de 1'evoluci6

de la nostra historiografia durant el govern de la dinastia austrfaca i de la

influcncia que el progr6s de les ciencies hist6riques va tenir durant aquest temps

damunt del nostre complex cultural.
Aix6 es tant m6s de doldre perque l'epoca a la qual l'autor cenyeix el seu

examen coincideix realment amb fora aproximaci6 amb un dels periodes nt6s

ben delimitats dins de la nostra producci6 historiografica : el que va des de Joan

Margarit, Jeroni Pau i Pere Miquel Carbonell, a darrers del segle xv, fins que els

Finestres i l'escola de les Avellanes, a mitjan segle xviii, inicien, amb la reno-

vaci6 que imposen, una nova etapa.
La delimitacio que 1'autor fa de la seva materia 6s una mica confosa, tant

en relaci6 atnb la fita cronologica inicial, corn havent esguard al terra de les
obres estudiades. Responent segurament al criteri bibliografic a que ja heni

fet allusi6, son incloses en 1'estudi, no solament les obres escrites a partir de la

coronaci6 de Carles iI, sino tamb6 les impreses despr6s d'aquesta data encara

que haguessin estat redactades molt abans. I aixf, tenirn la sorpresa de veure que
1'autor estudia en els inicis del seu treball la cronica de Tornich, escrita en 1438
la de Carbonell, feta des de 1495 a 1513, i els ParalipbAmenon, de Joan Margarit,
escrits en 1481 ; i que tracta en forma seniblant a la utilitzada per a les obres
escrites en el segle xvf, les impressions de les crbniques de Jaume I i de Ramon
Muntaner, fetes a Valencia en 1557 1558, respectivament.

Quart a la delimitacio dels temes, no sabem comprendre per que entre les
obres historiogrAfiques son incloses les colleccions legislatives i en general els
textos de caracter juridic. Tamb& sembla poc apropiada la inclusi6 de treballs
d'historiadors, no solament forasters per la naixenca, sino tamb6 desconectats
absolutament de 1'ambit cultural de les terres de la Corona d'Arago, coin son
el frances Pere de Marca i el portugues Francisco Manuel de Mello.

Per altra part, sovint hi ha una considerable desproporci6 entre 1'espai dedi-
cat a un autor i la seva real importancia. Per exemple, i per no citar m6s que
un cas absolutament indiscutible en illustracib d'aixd, direm que es dedica al
rossellones Andreu Bosch un comentari quasi. tres vegades m&s extens que el
consagrat a l'insigne historiador aragones Zurita.

Es, amb tot, molt considerable el nombre d'autors anotats i entre ells son
poques i poe importants les omissions. Hi manquen, peril, alguns noms de
segon o tercer rengle, cons els de Despuig, Pere Joan Comes, Onofre Manescal,
Bleda, Comte, Relies, Tristany, Canyelles i altres. M6s de lamentar 6s l'absen-
cia de tota allusi6 als grans dietaris, corn el Manual de novells ardits, el Llibre
de les solemnitats de Barcelona, el Dietari de la Generalitat de Catalunya i el
Llibre de memdries de la ciutat i regne de Valencia, en els extensos passatges
escrits en els segles xvf i xvII, i a llurs redactors, sovint prou coneguts i dignes
d'esment. No s6n tinguts en compte tampoc altres dietaris menors, coin els de
l'orcar, Camp.many, Puig, Massagur, etc. Trobem a mancar tamb,6 referencies
a malts textos historiografics d'escriptors que apareixen citats nomes coin a
autors d'una part de Ilur producci6. Aixf s'esdev6, per exemple, amb Pujades,
Corbera i Roig i Jalpf. A assenyalar, encara, que 1'autor sembla no tenir present
que Marti Piles no es sino un pseud6nim de Feliu de la Penya.

A despit dels defectes que acabem d'anotar, alguns dels quals son facilment
subsanables, volem repetir, abans d'acabar, que l'obra que ens ocupa sera de
gran utilitat per als qui s'interessen per la nostra historiografia i que constituira
un ajut inapreciable per a aquell qui s'emprendra la tasca ardua, pero altament
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convenient, d'historiar 1'activitat historiografica desenvolu^pada al llarg dels
segles dins del nostre ambit cultural.

]M. COU i MENTOlN

•KevKe des Langues Romanes.. Tome I,XIX [1940-1947]. Montpellier, Facultc
des I,ettres de 1'Universite, 1945-1947. 40o pigs.

Lnterrompuda ]'any 1939, a causa de la guerra, la publicaci6 d'agttesta vella
i prestigiosa revista que compta en el seu historial amb tants serveis magnffics
prestats a 1'estudi de les llengiies i les literatures tomiiniqucs, hom ha reeixit,
en 1945, a ^fer-la apareixer de nou. Els tres fascicles publicats en Ig45, en Iq¢6
i en 1947 (el primer corresponent als anys 1g4o-194'5), en constitueixen el seixanta-
nove volum.

Una noticia preliminar (pigs. 5-6) ens posa al torrent dels canvis esdevin-
guts en la revista aquests tiltints temps. ^Fundada per la Societb des Langues
Romanes i publicada durant molts anys a cura d'ella, apareixia darrerament sofa
la personal responsabil^itat del Prof. Maurice Grammont. 'E'n esser represa, amb
aquest volum, la seva publicaci6, se n'ha fet c^rrec la Facttltat de Lletres de la
Universitat montpellerina, la qual ha designat el mateix Sr. Grammont tom
a Director - el qual, perb, mart el 17 d'octubre de 1946, a penes ha pogut pre-
parar la nova etapa de la revista:-, el Prof. Jean Bourciez, de la Universitat de
Montpeller, tom a Secretari general, i el Sr. Enric Guiter, encarregat de curs
a la mateixa Universitat, tom a Secretari adjunt.

El volum s'obre amb les Tables g^n^rales des volumes LX` d LXVIII de
la .Revue des Langues Romanes. (Ig2o-x939). dresades pel Sr. ENRIC GVIT$R
1 leS SrteS. PAUI,$'r1'$ D>rLENN$ 1 :.ARMAND$ iCAMO (pigs. 7^5). Concebut f esta-
blert sobre el mateix pla amb qub el St. P. Hogberg realitz^ el dell primers sei-
xanta volums de la revista, aquest fndex estii dividit en tres parts : la primes
cont6 una taula alfabetica d'autors, editors i anbnims, amb indicacib dels articles
originals i les recensions ; la segona, una taula d'articles bibliogr^fics i recen-
sions critiques, posada per ordre alfabetic dels actors ressenyats ; la tercera, una
t,^tula de materies dels articles originals. I,'escrupolositat i exactitud amb que
han estat elaborats aquests indexs i la doble entrada sofa la qual se'ns hi ofe-
reixen tots els estudis i les recensions, els fan d'una gran utilitat. Seria de
desitjar, nomes, que, semblantment al que s'ha fet amb la .Romania. i la
.Zeitschrift fiir Romanische iPhilologies, algti, completant aquestes Tables,
s'emprengu6s la tasca d'inventariar tots els mots estttdiats en els diversos volums
de la RLR, amb la qual coca podrien Esser aprofitats mks f5cilment els abundo-
sos i interessants materials lingiifstics aplegats en aquesta revista.

Dos articles necrolbgics posen una nota de dol en la joia del volnm de la
represa : en un d'ells, sofa les initials de la revista - indu^btablement redactat
pel seu actual director, Sr. Jrr,tN Boultclez - ens es recordada breument la vida
i 1'obra del gran fonetista montpellerf que durant llargs anys fou 1'^nima
<i'aquesta publicaci6 i que amb una major const^ncia ompli les seves p^gines
ii7aurice Gmmmont. (pigs, z5^7^263) ; en un altre - Edouard Bourciez, pel Sr.

r. Sit! Cal corregir aquesta xifra en LXI ; el volutn I,X havia estat ja buidat
en les taules aparegndes 1'any Igz6 (RLR, LXIV).
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