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1412-1413, les de Tortosa v Montblanch de 1414 y com a suplement de volums ante-

riors, documents de les de 1305 y 1307 v del Parlament de 1357 . (Vegis la cränica de la

SEcció JURÍDICA, aon s'en fa major referencia .)

Colaboració extrangera a l'historia de Catalunya.

Durant l'any 1907, les publicacions d'historiògrafs extrangers referents a Catalunya

quasi han igualat en nombre y segurament han sobrepujat en importancia a les dels na-

cionals.

El professor Enrich Finke de Friburg, que havía donat a llum en 1902 una obra

sobre Bonifaci VIII u ' . ab documents interessantíssims hàbilment triats de l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, ha publicat ara un altre llibre de no menys interès pera nosaltres:

Papsttum und Untergang des Templerordens (Munich, 1907 . 2 vol .), ont ha estudiat

ab especial cura l'intervenció del nostre rey Jaume II en les qüestions de la extinció de

la Milicia del Temple «' . L'erudit helenista anglès Guillem Miller, llegí un treball sobre 'Is

catalans a Atenes en la British and American Society of Rome . M . Jules Goulet ha fet

estampar una notable y extensa monografía sobre l 'ofici que 's celebra a la catedral

de Girona en honor de Carlesmany considerat com a sant : Étude sur l'office de Gérone

de saint Charlemagne (Montpellier, 1907) ; es una obra mestra d'investigació y de crítica

sobre punts de tan obscurs origens . M . S . Mitrani-Samarian ha fet en la Revue des Élu-
des Juives un petit estudi de l'estat d'opinió del pobles de la Corona d'Aragó envers els

jueus y dels efectes dels sermons contra la sinagoga ab posterioritat a la catàstrofe de 1391,

valentse d'un sermó en llengua vulgar de Sant Vicens Ferrer, del qual n'ha publicat part

D.Roch Chabàs . En la mateixa revista francesa ha publicat en Joaquim Miret y Sans Le
massacre des Juifs de Monclus, noticia històrica de la destrucció d'aquella aljama israe-

lita de l'ait Aragó, per l'invasió dels Pastorells en 1320.

En la monografía de M . Guiraud, Le Palais des Rois d'Aragon et de Majorque à

Montpellier, publicada en les Mémoires de la Société archéologique de Montpellier(vol . III,
1907) hi havem vist documents inédits referents a Jaume I, y una nova y fundada expli-

cació del fet d'haver hostatjat la mare del sobirà en el casal dels Tornamira abans del

part y d'algunes concessions fetes a aquella vila . En el mateix volum hi ha altre treball

de M . Giraud . L'antique cimetière Saint-Firmin de Montpellier et ses abords, aont tracta

de la concessió del lloch del cementiri feta pel rey en Jaume en 1237, al prior de Sant Fer-

mí, pera construirhi cases y botigues, acompanyant també varis curiosos documents

inèdits.

Deu indicarse que dóna encara documents inèdits del rey de Mallorca, del any 1281 y

1286, referents als molins de Carabottes . M . Berthelé en la mateixa publicació de la So-

cietat arqueològica montpellerenca, en els quals el fill de Don Jaume I pacta'l condomini

de drets feudals ab l'abat de Sant Guillem del Desert y ratifica la venda feta al bisbe de

Lodève per dit monastir dels seus dominis y rendes sobre aquells molins . Yen dit volum

de les Mémoires, se fa menció d'una comunicació del seu corresponent M . Merlu, del

contingut del ms . del Petit Thalamus, conservat al British Museum, en el que hi són

transcrits els privilegis del rey Don Jaume, en 1245, sobre l'elecció dels cònsuls.

El petit treball de M . Basset . La siège d'Almeria, no aporta cap nova segura als fets de

Jaume II y per lo contrari moites de les notes que adueix, tretes d'historiadors sarrains,

(1) Aus den Tagen Bonifal VIII (Munich, 1902).

(2) Vegis la secció de NOTICIES BIBLIOGRÁFIQUES.
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han sigut perfectament anulades pels documents cristians y alarbs publicats per en Gi-

ménez Soler . Es pera la nostra historia una contribució inútil.

Referent a la dominació espanyola en els Paisos Baixos, deu ferse menció de dues

obres, totes dues interessants, una de les quals, encara que publicada en I906 . no ha

sigut objecte de notes bibliogràfiques y critiques fins a l'any següent . La primera

d'elles es La fan du régime espagnol aux Pars-Bas (Brusseles, 1907), de M . Frans Van

Kalken, de la que s'en han ocupat la Nieuwe Rotterda»esche Courant . fent observar l'im-

portancia del llibre pera estudiar l'aspecte religiós de la lluyta, y '1 Bulletin de l'Académie
Royale de Belgique en una nota de M . Discailles . L'altre, titolada Espagnols et Flamands
au XVl e siècle ; la domination espagnole dans les Pays-Bas à la fan du règne de Philippe
II. (Brusseles, I906) . es de M . E . Gossart y tracta, ab notable competencia v ab nous docu-

ments y observacions, del més formidable conflicte y crisis polítichs soferts per un petit

poble gelós y ardentment entusiasta dels seus drets y llibertats . Aquesta obra es continua-

ció d'una altre anterior que M . Gossart publicà ab el títol de L'établissement du régime
espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection (Brusseles, I906) . y que comprèn el període

del major poder exterior d'Espanya, així corn la que tracta de Felip 11 estudia tot el pe-

ríode de decadencia de la supremacía que Carles V havía llegat al seu fill.

Quasi al mateix temps que aquestes obres, ont podem estudiar les causes de 1' impopu-

laritat y de la rancunia contra 'Is espanyols en els pobles d'Holanda v Bèlgica durant la

llur dominació, s'ha publicat a Palerm un altre treball important pera conèixer també

l'estat de l'opinió dels sicilians envers els governants v funcionaris establerts per Espa-

nya en aquella terra durant els sigles teli y xviii . Es d'en Vittorio Graziadei, publicada

en l'Archivio Storico Siciliano ab el títol de Pasquino in Sicilia nel 600 e nel zoo, y

forma una nombrosa y curiosíssima colecció de petites poesies, bons mots y altres for—

mes d'expressió de la maledicencia popular, especialment de caràcter polítich, algunes

com les endreçades contra '1 virrey Don Pere Antón d'Aragó, en i668, interessant pera

nosaltres . La contribució pagada pels erudits de Sicilia a la nostra historia, pot trobarse

també en els treballs dels senyors La Mantia, La Roca y Paternù . Es del primer la mo-

nografia Capitoli angiovini sul dirillo di sigillo della caiacilleria regia per la Sicilia pos-

teriori al 1272 (Palermo, 1907) . que afecta, donchs, al període de la dominació dels nos-

tres revisen aquell territori . La Roca ha continuat la publicació, començada en 1906, en

1'Archivio Storico per la Sicilia Orientale . de la important historia municipal de Vizzini,

ab el títol de Le vicende di un conaune della Sicilia nei rapporti con la Corona dal secolo

XI al XIX, comprenent en els fascicles de 1907 tot el període des de la XVI` 1 centuria fins

al final de la llx1 . Encara que sembli de caràcter purament arqueolùgich, devem fer

constar també son interés històrich, de la monografía de Giovanni Paternó Castello.

Mausoleo del vicerè `Don Fernando de Acuna in Catania ; ja que, ab motiu d'aquell mo-

nument, situat en l'àbsis de la catedral de dita ciutat, tracta també de les tombes existents

allí mateix de Constança, filla de Pere de les Ceremonies, rey de Catalunya-Aragó y de

Frederich II de Sicilia.

L'erudició sarda ha aportat també alguns treballs que tenen interés pera nosaltres.

L'Archivio Storico Sardo ha publicat un estudi d'en Luigi Arezio . titolat La Sardegna e

Alfonso il Magnanimo, dalla ballaglia di Ponla alla Pace Genova, que hauria pogut

nodrir millor ab documents de l'arxiu de la Corona d'Aragó, el desconeixement del

qual ja havem observat en la grandiosa obra de Tola, Codex Diplonaaticus Sardiniae . En

el propi Archivio, al publicar Arrigo Solmi la nota crítica de l'esmentat article del se-

nyor Miret y Sans sobre la temptativa d 'evasió de Brancaleone D'Oria, fa algunes acla-

racions y adicions dignes de tenirse en compte .
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IJem de citarademés, per que hi ha documents que 's refereixen a Catalunya, I libri
commemoriali della republica di Vene-ia : Regesti . publicats per R . Predelli, obra que

forma part de la colecció que publica la R . Deputaçione Veneta di Storia Patria . El vo-

lum VII correspòn an aquest any.

En 1907 s'han publicat les actes del Congrès internacional de ciencies històriques ce-

lebrat a Roma en 1903, y en ell consta la moció feta pel senyor Causse de la conve-

niencia, qu'ell mateix ha satisfet després . de la publicació del poema baleàrich, prenent

per texte el manuscrit més antich o sigui '1 del Arxiu Roncioni . Dit senyor l'ha publicat

en 1904 . ab el títol Liber Maiolichinus de gestis Pisan0runi illustribus : Poema della gue-
rra balearica secondo il codice Pisano Roncioni, y anotanthi les variants dels manus-

crits del British Museum y de la Laurenciana.

Y finalment . ab el quart volum, que ja ha sortit, M . Lea ha acabat la publicació de

l'importantíssima obra A Ilistory of the Inquisition of Spain (Londres, 1907), que interes-

sa també en bona part a Catalunya.

Alguns articles a les revistes.

Empori, Barcelona . - M . Desdevises du Dezert hi publica un treball sobre Les campa-
nyes de Rossellc, r Catalunya (1793-1797), p . 74, en quels espanyols actuaren d'aliats de

la noblesa de Fransa contra la Revolució.

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona .-Serra v Vilaró, `Donzi-
ni J'eudal sobre '1 castell d' Olius.

Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages . Manresa . - Iii ha un Es-
tudi sobre '1 govern polítich en la ciutat de Manresa en l'Edat Mitja . p . 26, den J . Serret,

y varies colecciona de documents referents a Manresa y altres poblacions del entorn, de

D . J . Serret y D . L . Soler v March.

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid .- lIa publicat un estudi de D . Ju-

lià Paz . titolat : Reclamaciones de los mallorquines llamados de la Calle, sobre su condi-
ción social (t . XVI . p . 184).

Cultura Española . Madrid . - Los señores aragoneses, per D . Francesch Aznar Nava-

rro (p . 930), interessant en certa manera a l'historia catalana, car el feudalisme a Aragó

era una importació dels monarques de la Casa de Barcelona ; Un filósofo catalán, An-
tonio Comellas 1- Cluet, per D . Albert Gómez Izquierdo (ps . 287, 603 y 1099) . que es una

contribució a l'historia del pensament en la nostra terra en el segon terç del sigle xrx, fent

observar expressament l'autor que fou en les montanyes de Catalunya ont va iniciarse

la restauració filosòfica en el citat període . Deuen tenirse ademés en compte la nota crí-

tica del senyor Tormo (p . 262) . sobre '1 llibre Los cuatrocentistas catalanes (Barcelona,

L 'Avenç, 1906), per contenir notes y observacions de caràcter histórich y la comunica-

ció del senyor Sanpere y Miquel adreçada a un crítich anglés que havía judicat la seva

obra Fin de la Nación catalana . perque apunta rectificacions y noticies de documents

conservats en arxius d ' Angleterra referents a la guerra de successió.

Nuestro tiempo, Madrid . - En el n . 99 s'hi inserta una memoria premiada en el cer-

tamen internacional de Madrid ab el títol : Estudio político social de España en el siglo
XVI, que s'ocupa del regnat dels Revs Catòlichs y de 1'época dels descubriments ultra-

marins, pretenent defensar el sistema colonial espanyol.

Boletín de la Real Academia de la Historia .-Madrid, t . L ; J . Llopart, Consagración de
la iglesia de Tiana en el año r r oo, p . 56 ; F . Pérez Pastor, Castillo de San Jorge de Alfa-
ma y hospital de peregrinos (en el Coll de Balaguer), p . 485, t . LI ; C . González de Po-

sada, Ibi1a arqueológica é histórica en 1791, p . 307 ; a més, s'hi publica la curiosa Bre-
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