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Un estudi historic sobre la Vall d'hran. - E l  moment crític de la histhria 
de la Vall d'Aran, o sigui quan, envaida per les tropes franceses de Felip 
Z'Ardit el 1283, oscilll entre la sobirania de Franga i la de la Corona d'AragÓ, 
a comengaments del segle XIV, ha estat aclarit d'una faisó prou satisfact4ria 
per Joan Regla i Canlpistol perqui: puguem qualificar el seu treball - volumi- 
nós i exhaustiu - com una altra de les pedres fonamentals que la historiografia 
catalana ha posat darrerament (Martinez i Ferranclo, Masia) sobre la diplomiicia 
i el caricter del rei Jaume 11. Els drets de Catalunya-Aragó damunt la vall 
d'Aran arrenquen d'un tractat d'uemparanyaa d'Alfons e1 Cast. A mans dels 
nostres reis la vall d'Aran era un gatge magnific per a relligar els seus dominis 
feudals d'enlli del Pirineu. Ho  era també per a l'asseguranga de les terres 
extremo-occidentals de Catalunya (((Clavis Pallarium et Ripparcurtiaea). Per 
aixb Jaume I va conservar-la amb tot i el tractat de Corbeil. L'eventualitat de 
l'ocupació francesa de la vall, que va lligar-se políticament amb la commoció 
de Sicília, posi la qüestió d'Aran en entredit, puix que Felip el Bell, no obs- 
tant havef-se cornpronl6s pel tractat d'Anagni a restituir els territoris envaits 
durant la guerra. va negar-se després a lliurar-la, allegant arguments d'ordre 
jurídic i estrathgic. Durant l'any 1308, Franga, sortint al pas de les gestions 
de Jaume 11, perqui: la cosa es resolgui mitjangant un arbitratge del Sant Pare, 
empren a la vall d'Aran una investigació unilateral, els resultats de la qual, 
sota la inspiració del conseller de Felip el Bell, Guillem de Nogaret, són un 
cant a les fronteres naturals de la Gkllia. Jaume 11, perb, protesta i no para 
fins atreure el rei frances al terreny de les negociacions bipartites. Per fi, 
el 1313, Felip IV accedeix a retornar la vall d'Aran al nostre sobiri, per bé que 
conservant-ne un dret eminent de propietat. Corn que els comissaris francesos 
deixen de compareixer a les converses de Lés, on s'havia d'escatir fins on arri- 
baria aquell dret de senyoria, s'enti:n que renuncien de fet a plantejar el pro. 
blema de la Vall. 

La tesi del Dr. Regli ha servit no solament per a fixar els termes pels quals 

& vall d'Aran s'ha nantingut espanyola, passant pel damunt dels dictats de 
geografia natural, ans també per a con6ixer molts dels trets particularissims 

d'aquell admirable país pirinenc. Les condicions fisiogrAfiques, la seva econo- 
mia i les institucions araneses inedievals són també estudiades com cal, amb 
un luxe veritable de documentació i bibliografia. Llistima que una monografia 
tan completa i - podem dir - definitiva, no hagi estat acompanyada d'un 
aparat grafic (mapes, fotografies), que ajudarien a donar-li el relleu que indis- 
cutiblement es mereix ! - JOAN MERCADER. 

Algunes publicacions catalanes sobre estudis locals. - Aquests anys darrers 
les investigacions de radi local han pres notable increment a Catalunya ; hom 
ha publicat interessants monografies i fins i tot han pogut apareixer veritables 
revistes, amb forra regularitat. Si, per una banda, hem de lamentar la desapa- 
rició - total o parcial - d'aquesta mena d'estudis en les publicacions de les 
entitats excursionistes, algunes de les quals fruien justament de gran prestigi 
(com els butlletins del Centre Excursionista de Catalunya - de Barcelona -, 
o del de la Comarca del Bages - de Manresa --, o del de Terrassa), per 
l'altra ens congratulem del suport oficial (Municipi, Diputació) o particular 
de qui: darrerament s'han beneficiat aquestes publicacions histbrico-geogrA- 
fiques de tipus local. Barcelona, per bé que la capitalitat i la iillportincia cultu- 
ral i demogrifica la relligui a una esfera més ampla, també té en 1'Institut Mu- 
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