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de tesis dactorals.,El portaveu científic doaquesta escda histbrica de la nostra Univer- 
sitat és l'anuari ((Estudios de Historia Moderna), on Jaume Vicens ha precisat els 
propbsits que animen el novell grup. Darrerament, el treball d'equiip que nJha estat 
sempre norma, ha crista1,litzat definitivament en la publicoció~ d';m butiletí trimestral de 
bibliografia crítica: ((fndice Históriw Espafiol)). Remarquen qu,e els elements integrants 
d'aquest nucli u~iversitari &historiadors (J. Reg& J. Mercader, R. Gu~bern, E. Giralt, 
J. Nadal, M. Riu, J. Rubió, i Lois, D. Romano, J. Pérez i Ballestar i 8. Ripoll, a 
part de molts altres que també hi col.laboren) són, en la llur majoria, membres de 
la S. C. E. H. -JOAN MERCADER. 

La Catalunya carolíngia. -El coneixement de la Catalunya ca~ollíngia acaba d'cn- 
riquir-se amb uma aporbció documental valuosa. L'any 1950, després de molts #entre- 
bancs, el senyar Ramon d'Abadal i de Viqyals publicava dins les ((Membries de la 
Seoci6 Histbrico-Arqueolbgic~ de l'Institwt, la primera part del volum segon de 
la lool.leoció ((Catalunya Carolíngia)), titulat E l s  diplomes narolingzgis a Catalunya (Bar- 
celma 1926-1950; 302 pi&.). Segons el mateix autor expilica en el prlbleg, la preparació 
del v o l a  havia estat i c o m m ~ d a  a París el 1911 i la seva edició, a Barcelona el 1926. 
Aquestes sales1 xifres ja ens demosltren la com1p1lex2tat de la seva elaboració. Sortosa- 
ment, la segona part del volum ha pogut sortir de les premses amb major rapidesa 
(Barcelona 1952 ; pkgs. 303 a 590). Ell m j u n t  d'ambldzues parts és, des d'iavui, de consulta 
iqprescindib.l;e per a tolt1 investigador dels segles carolingis a Catalunya. Cautor estudia 
en el Iprbleg la immunitat, el r k i m  dels hispans -que és ((privilegi excepcional 
característic de Catalunya i Septiminia))-, la oessió progressiva de drets fiscals a 
tercer sobre la demarcació comtal, la notificació i recaptalció dels precgtes i la tradició 
manuscrita i edidorial d'aquells. El v o l ~ m  reoull un total de cent catorze preceptes 
concedits a institu~cions a ~panticulars, 'dels quals es conserva et1 text -total o frag- 
mentari - de vuitanta-tres (d'aquests solament dortze en lk~rigina~l) i s ' n s  dbna rmticia 
d'altres trenta-un preceptes perduts. La primera part agrupa els preceptes per a esglésies 
catedrals i m~mlestirs, precedits d'uns breus regesta, de Yeswena genealbgic de les 
diferents cbpies i d'una, ambientació histbrica desenvolupada amb1 molta agudesd. La 
transcripció paleogrifica i les restitucions són fetes acusaidam~enb i el text esdevk 
difícilment millorable. La segona pam, a més d'ms abundosos addenda als preceptes 
i comentaris de la primera, plurbilica els preceptes atorgats als particulars, dels segles VIII 

al x. Contribueix a valoirar el conjunt i a fer-10 verament plrofitós els índexs 
cronolbgic de documents i alfabbetio de n m s  i els mapes de la Catalunya carolíngia, 
deguts, uns i altnes, a Joddi Rubliól i L i s  - MA-L RIU. 

Un estudi sobre el  comtat de Cominges.-La histbria del comtat de Cominges, 
tan vincu,la& a la de les comarquies pirinenques de la Corona $Aragó, ha trobalt un 
intberpret rmagistr2.d en Charles Higolunet, professor a la Facultat de Lletres de 
Bordeus. I Deixeble de Calmette, Higounet continua la brillant tradició historiogrPfica 
dels mtors que, com el mateix Calmette, LRcoy de la Marche, Baudon de Mony, Brutails 
i altres han Aportat el fruit de llurs treballs a lJestudi de questions que afecten més o 
menys directament la nostra Ihistbria. I2l llibre de ah. Higotmet és, primordialment, una 
monografia feudal, que per primera vegada infenta, amb +.xit, la tasca de comprendre 
la totalitat del pirocés his~tbric del comtat de Cominges. En el prbllcg l'autor fa  refe- 
rhc ia  als tres dbjectius que s'ha prapoisat: una histbria narratim, és a dir, Testudi o rgk  
nic dels esdeveniments de (Cominges diurant l'hpoca en qu& el comtat va constituir una 
entitat auíbbnoma; una monografia feudal, i, per tant, una, contribució a l'estudi del 
feudalisme en terres occitanes, un assaig de geografia histbrica, sobretot durant els. 
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segltes XIII i XIV. Val a dir que Higomet ha portat a terme els seus propbsits d'una 
faisó prou satisfactbria i que la seva obra s'ha de considerar com una de les pedres 
fonamentals dc la historiografia pirinenca. L'extrmrdiniria amplitud del tema no 
permet d'oferir, en breu espai, una síntesi del cmtigut de l'obra que comentem. L'au'tor 
ha estrucburat el seu treball en cinc llibres: Orígens i període de gestació (585-977- 
1176) ; Els grans comtes (1176-1336) ; EJ comitat en els segles XII i ~ I I I ,  i La decadencia 
i l'anexió~ a b Cbmna (1336-1454-1502). En tots els capítols hi ha una mostra ben 
palesa del brillant es for^ d"investigaci6 que l'autor ha realitzat. MCs que en les planes 
que fan referhcia a La histbria p u , m e n t  narrativa, l'amplitud temktica de les preocw 
pacions d'Higouaet es troba en els apitolls dedicats a l 'estdi de la vida s~ocial i ecmbmica. 
del comtat. En aquest sentit, el llibre que comentem, d t w  les seves arporta,cims, pot 
considerar-se cofi una guia1 excel.lent per a trebalIs anAlegs. LlLtiitna que un text publicat 
-amb puntuació equivocada- per Lauer fes coanetre a Higounet l'error de considerar 
el comtat de Gminges com a p d d a r i  de la Corona &Aragó durant el litigi entre 
Jaume I1 i Felip I V  el Bell per la Vh11 dUAran. El t reMl  es ressent d'aquesta inter- 
pretació de l'actitut del comte Bana t  VI11 durant un dels mom&s cu~lminants de la 
lluita pirinenca fran~occaitalana~ En un com'entari crític al nostre estudi sobre la Vall 
d'Aran, aparegut al ((Bulletin Hispanique)), LIV ( I~sz) ,  Higmnet ha rectificat. Alguns 
grifics ex~plicatius i un índex ~mp~let íss im de noms de persona i geogrifics i de prhci- 
pals materies contribueixen a donar relleu i a fer manejable aquesta obra que marcari 
utla fita molt importvlt en el procés de la historiografia pirinenca. - JOAN REGLA. 

Estudis sobre Ferran el Catb1ic.- Després del lnonumentalestudi Fevran II  i la ciutdf 
de Barcelom, (tesi doctoral de Jaume Vicens i Vives en la qua31 eren estudiits cientí- 
ficament els aspeutes fonamentals de la política catalana del Rei Catdlic, l'esmentat 
autor ha contirmat la seva tasca d'investigacitv i ens ha ofert d'altres interessantissims 
treballs sobre el segle m. A continuació en doinem una breu referhcial. L'any 1945 
aparegué la H i s e o h  de  10s remensas en el siglo xv, obra capital per a l'estutdi de la 
crisi catalana del quatre-cents. L'autor compara la qüestió remen- als altres moviments 
agraris europeus de I'Ppoca, analitza la situació jurídica Zaquells, estudia les guerres 
renlences i ambn amb la solució que va donar al pmblema Ferran el Cdtdlic. Aquesta 
cbra, molt documentada, és una de les pledkes fanamentals de la produ1cci6 historioigri- 
fica referent al segle xv. Amb posterioritat, rautor ha insistiti sobre la qiiesti6 remenca 
aprofitant la dmnmentaició de I'Arxh Notarial de Barcelona. Aquest nou treball, que 
va merPixer el Premi Antoni Par, del C011.legi de Notaris barceloni, parta el títol #El gran 
sidinato r e w n s a  de 1486-1502, k apareixeri dins la ((Biblioteca Reyes Católicos)) del 
C.S.I.C. Després dels remences, el Pkof. Vicens va orientar k s  seves investigacions sobre 
el segle wv envers raspede d ip lmi tk .  Eany 1952 aparreguk el llibre F e r d o  el 
Catótico, firincipe de Aragón, rey de Siciliu (1458-1478), que va rnwirixer el Premi 
Lluís Vives de 1949 del C.S.I.C. Fruit de sistemitiques investigacims als arxius d,: 
Barcelona, Nipols, Mili. Flor&& i Palermi, aquesta monografia sobre la joventut del 
Rei Catdlic resol, primordialment, els problemes plantejats per les repercussions &i- 
terrinies dels esdeveniments atalans - paper de Sicília en la guerra civil entre Joan I1 
i la Generalitat-, iaixi com tmbk les causes que motixum la decisió de J a n  I1 de 
nomenar rei de Sicilia el sen fill Vany 1468. Un avenG d'aqaest treball fou l'article 
El principe Don Fernando, rey  de Sicilia, publicat l'any 1949 per la Institución Fer- 
mndo el Católiccn, de Saragossa. A Il'estudi de la política diplomitica de Joan 11, Vicens 
i Vives ha dedicat importants treballs: La fiolitique eltropdenme de Catalogne-Ardgon 
d La f i n  dzl xve sidcle, comunicació al h g r é s  de CiPncies Histbriques de Paris del 
1950, en publicació als ((Annales du Midi)); L d  bolitique medite~ranéenne et italienne 
de Jeanz. ZI 8Aragon  enfre 1458 et 1462, aparegut dins els ((Sohweizer Beitrage zur 
allgemeinen Geschichbe)), i Troyectoria ~wditerránea del Principe de Viarn, publicat 




