
MEl\10RIA PRESENTADA PER L;INSTITUT
D"ESTUDIS CATALA.NS ALS EXCELENTÍS-
SIMS SENYORS' PRESIDENT DE LA DIPU-
TACIÓ y ALCALDE DE BARCELONA, donant
compte dels treballs fets durant I'any 19°9.

Nii actum credens , quum quid superesset
agendum.

Lucx. - Pharsalia, n, 057.

s la segona vegada que l'INSTITUT' D'EsTUDIS CATALANS
se dirigeix a l'Ajuntament y a la Diputació de Barce-
lona pera donarlos compte dels treballs fets durant un

íiiiiWl1~~BJ altre any després de la seva fundació. Moltes coses
cornencades de que parlavem l'any passat hem pogut
veureles realisades; moltes coses que semblaven un somni
son ja reals y viventes, sembla que' 1 temps s'hagi rnul-
tiplicat per nosaltres y estem contents al mirar endarrera ,

Creiemque hem complert ab el nostre deber, sense deixar may de sentirnos ins-
truments d'aquestes dugues Corporacions Provincial y Municipal de Barcelona,
quetanta confianca havien posat en nosaltres y eh el nostre INSTITUTD'EsTUDIS
~A-TALANS.Cap reconeixement ni premi podien esperar nostres treballs superior al
testimoni que va donarnos el President de la Diputacióde Barcelona, quan al
inaugurar l'últim període de-sessionsel dia 20 de J aner de 1'any que som, deia en
el seu discurs parlant del INSTITUT«que així com la restauració dels Jochs Florals
inaugurava el període de redempcióexterior de la llengua catalana, la crea ció
de l'INSTITUT senyalava un nouperíode, el de internacionalisació de la llengua
catalana y la seva consagració com instrument de cultura en la vida científica
universal». Nosaltres, si bé els menys indicats per dirho públicament, co-
mencem a pensar lo mateix y creiem que en l'espay que duri aquesta Memo-
ria en donarem probes més que sobrades a les dues corporacions Provincial y
Municipal. Per exemple, pochs dies després que' 1 President de la Diputació ens
havia dedicat les paraules que hem retret anteriorment, M. Marcel Dieulafoy,
al presentar -a la Academia de París I'últim llibre de l'INSTITUT, deia en la
seva comunicació que aquesta última obra, com totes lesaltres de la mateixa
entitat, estava escrita en catalá y que si aixó fos de doldre, seria l'únich incon-
venient que' s podria trabar en aquell treball, per tots els altres conceptes tan
interessant. En la Memoria de l'any anterior ja acabavem donant compte
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de les relacions que l'INSTITUT havia establert ab les principals corporacions
científiques d'Europa y la llista d'aquestes relacions de cambi que considera-
blement aumentada publiquem aquest any a continuació, ens sembla que ha de
bastar pera donar a compendre l'estima y el crédit internacional a que ha arribat
l'INSTITUT no més ab els dos anys que compta d' existencia. Les cartes y íelici-
tacions que hem rebutde les Academies y Societats extrángeres y d'homes
eminents, experimentats en lo difícil que es una obra com la .nostra, formen
un arxiu considerable que devegades hem sentit desitjos de publicar, en part
pera que les corporacions Provincial y Municipal tinguin pIe coneixement de
l'eficacia de l'acció de l'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS,com a nou element
de restauració de la cultura superior en la nostra terra. La sincera simpatia
ab que es rebuda en el món sabi extranger la tasca de l'INSTITUT, l'hem po-
guda apreciar aquells de nosaltres que, per motius particulars y d'estudis es-
pecials, hi han fet viatges l'any passat. Sis dels membres d'aquesta entitat
han recorregut l' Alemanya, Bélgica, F ranca, Grecia, Italia y Nort d' Africa,
visitant en conjunt una quarentena de Corporacions y Academies ab les que
estem ja en relació y en totes elles hi hantrobat franca acullida, y un verita-
ble esperit de fraternitat científica, que' ns ha indicat moltes vegades noves
orientacions a seguir.

Desscguidá quasi de fundat, en J uliol de 1908, l'INSTITUT ja va poder dis-
posar d'un local en l'histórich edifici de la Generalitat que servia a les hores
d' Audiencia. Era abans de trasladarse aquesta al nou Palau de Justicia, que
ocupa ara; pero per la simpatia del que encara n'es president, D. Bonaventura
Muñoz, li fou concedit a l'INSTITUT el dret d'ocupar unes sales del tercer pis,
que foren la célula primaria del magnífich hostatge que té avuy l'INSTITUT en
el mateix edificio Perque era natural que la Diputació de Barcelona, al passar
a fruir de la possessió del casal de la Generalitat de Catalunya, pels tractes ti n-
guts ab 1'Estat per la construcció delPalau de Justicia, procurés engrandir y
millorar l'instalació de l'INSTITUTque ella havia fundat y al que havia trasmes
l'honrós encárrech de restaurar els estudis de les ciencies históriques de la nostra
terra. L'INSTITUT, aleshores (per desig del President de la Diputació, D. Enrich
Pra t de la Riba) , al ferse el plan de distribució dels serveis de l'edifici va
poder ja ocupar tot el segon pis que abans tenia el senyor Fiscal y que té una
escala independent y una entrada pel carrer del Bisbe davant del pintoresch
carrer de la Pietat. Desde les finestres de l'INSTITUT es veu la nostra Catedral
en tota la seva llargada, y del claustre lluminós de la Seu n'arriva la fragancia
fins a dintre les sales de la Biblioteca. Cap lloch pot esser més adequat que
aquello L'INSTITUT reconeix que no podria triar en tot Barcelona una estada
més apropósit, y n'está plenament agrait a les dues entitats a qui principal-
ment ho deu, l' Audiencia y la Diputació Provincial, que ha despes, ademés,
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en restaurarlo una quantitat important. Perque 1'INSTITUT y la Diputació,
, havent adquirit les coleccions bibliográfiques que foren d'En Marián Aguiló,
trobantse també en possessió dels llibres de l' Aulestia y havent comprat els
que havien sigut del poeta Verdaguer, es va veure obligat a instalarlos degu-
dament, com ho va fer, transformant el local en una biblioteca que fos més
tard el nucli inicial de la nacional de Barcelona. Aterrats els embans, nctejats
els sostres y lesparets, quedaren quatre espaioses sales y encara una gran-
diosa quadra que havia de servir després de sala de lectura. Aquestes primeres
quatre habitacions, descomptantne la que fa de vestíbol, son les que avuy
ocupa la 11ibreria de l'INSTITUT, y ella juntament ah els materials bibliográ-
fichs y l'inventari grafich de la nostra terra, acumulats en els dos darrers
anys, no solament les omplen per complet, sino que amenacen ab no cabrehi
dintre de poch y plantegen ja el problema d'un nou engrandiment. La pri-
mera sala va esser restaurada pera posarhi desseguida els fons Aguiló y Ver-
daguer; el sostre, ricament decorat, porta la llegenda següent: «Aquesta aula de
l'INSTITUT D'EsTUDIS_ CATALAN,Sfou instaurada l'any MCMVIII per la mu-
nificencia de la Excma. Diputació de Barcelona.» Les llibreries foren fetes
aprofitant unes baranes barroques que separaven el tribunal del públich en les
antigues sales de judicis de l' Audiencia y que havien quedat abandonades. En
un nitxo, sobre una porta, s'hi va posar un bust en bronze del pros Milá y
Fontanals, regalat a l'INSTITUT y que presideix aquell tresor de llibres. Imme-
diatament, després d'aquesta, fou restaurada una altre sala destinada a con-
tenir les publicacions periódiques que reb l'INSTITUT de les corporacions nacio-
nals y extrangeres que ab ell tenen establert el cambio Aquell formidable

.arsenal de coleccions de Revistes y Memories, sembla un somni que s'hagi
pogut aplegar en tan poch temps; hem tingut donatius verament espléndits
com el de la serie de revistes, principalment catalanes y del migdia de
Franca y molts altres llibres d' estudis provencals, del nostre company se-
nyor Massó y Torrents; y no soIs de Societats y Academies extrangeres, sino
també de amichs ilustríssims de 1'INSTITUT, com, per exemple, el Sr. Bene-
detto Croce, de N ápols, qui s'ha afanyat en obtenir coleccions de Revistes
napolitanes y enviarles a 1'INSTITUT, a fi de que no faltessin en la nova Biblio-
teca elements d'estudi de les coses de l'altra ciutat mediterrania, que' 1 Mag-
nánim feu germana nostra. Altre tant han fet hispanófils tan eminents com
P. Paris, Brutails, Diehl, Dieulafoy, Rajna, Farinelli, Sanvisenti, ,Monaci,
Seybold, Finke, etc., intercedint prop de les Societats y Revistes en que in-
tervenen, perqué la nova biblioteca de Barcelona fos proveida, desde el pri-
mer moment, dels imprescindibles materials academichs, y cedint al propi
fi un exemplar de ses obres. Aquestes coleccions periódiques s'han instalat,
donchs, en una segona sala de l'INSTITUT, en llibreries estil imperi, fetes ex-
pressarnent, y les parets decorades ab una tela groga. La tercera sala de la
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nostra biblioteca es feta. pera contenir les- obres doctrinals enviades també
per cambi o donatius o comprades per l'INSTITUT,' que ha destinát cada, any
an aquest objecte una quantitat que vé a ésser aproximadament d'unes cinch
mil pessetes. Tant les parets com el sostre, decorats els revoltons y bigues, te-
nen un tó blavós que armonisa ab la tapiceria verda de les finestres, yels
armaris de noguera tallada son de linies clássiques lleugerament modernisades-
Tant en la restauració de les sales com en la construcció de les llibreries, l'Lxs-
TITUTha procedit sempre tenint present la 'dignitat deI' obra nacional que_
realisava y ab una fe cega en el' pervindre. Molt sovint ens hem sentir con-
demnar 'la nostra ambició y la grandesa excessiva del nostre local; hi ha hagut
moments anguniosos en que' lis ha semblat també a nosaltres que tot- perilla va,
pero el temps ha corregut y en dos anys podem veureaquelles sales plenes
de materials importantíssims ab una colecció de més de doscents manuscrits y
llibres d' esquisida raresa, y un arxiu de Revistes modernes que fins avuy no
existien a Barcelona, y comprenem que si hem pecat ha sigut d' escassos, per-

. -que I'exit ha superat a la fe nostra, com passa sempre en les coses catalanes.

Perqué . s vegés de quina manera es intens y general el desig del públich
d'activar y engraridir aquesta riostra Biblioteca Catalana, hauriem de parlar
de tots els donatius, petits y grossos, que hem anat rebent, y que demostren
el desvetllament. en bona part de la conciencia pública, del sentit de la res-
ponsabilitat colectiva que imposen les obres de cultura. Autors y editors han
-tingut especial interés en que les seves publicacions 'figuressin en la futura' Bi-
blioteca de Catalunya, els individuus de l'INSTITUT y exquisits .bibliófils
d'aquesta ciutat han entregat coleccions preuades dels seus llibres, y qui més·
qui menys, tots aquells bons amichs que desde . 1 primer moment han parti-
cipat ab nosaltres de I'emoció de veure créixer l'obra de l'INSTITUT, han con-
tribuit ab la seva coopera ció a l'augment de la Biblioteca Catalana. Pero no
volem deixar de retreure . 1 donatiu del manuscrit del canconer provencal que
.havia sigut de D. Pau Gil y Gil, de Saragoca.. y que va motivar una sus-
cripció, próxima a completarse, entre deu aimants de les lletres catalanes. El
rnanuscrit se posava a la venda a Barcelona per la quantitatde 20,000 pessetes,
de les que aleshores no podia disposar l'INSTITUT,lo que va fer pendre . 1 deter-
mini a déu acabalats bibliófils, d'aprontar cada un 2,000 pessetes pera regalar
aquest manuscrit a la Diputació Provincial, destinantlo a la Biblioteca d'a-
quella entitat. Vetaquí : 1 text del document ab que' ls donadors fan entrega-del
manuscrit al Cos Provincial:

«Excm. Sr. President de la Diputació Provincial de Barcelona: Els que firmen; aimants del
Llibre y del millor coneixement del passat literari y artístich de la nostra terra, enterats del no-
ble esíorc realisat per aquesta Excma. Diputació adquirint la biblioteca formada ab patriarcal
solicitut per En Marian Aguiló y Fuster, volen tarnbé cooperar al íoment de la futura Biblio-



MEMORIES DELS TREBALLS FETS PER L'INSTITUT D'ESTÚDIs CATALANS

.teca Nacional Catalana oferint un llibre únich,' sens parió en l'historia literaria de Catal unya.
Ja es sabut que entre els manuscrits mig-evals, els que recullen l'antiga poesia dels trobadors
son els més estimats, que' s disputen a alts preus les més ben dotades biblioteques del món. La
mateixa Biblioteca Nacional de Madrid va adquirir per cinch mil pessetes el Canconer Catalá
deIs .Comtes d'Urgell, y en l' estimació de les cent mil pessetes que aquesta Excma. Diputació

. destina a la compra de la biblioteca Aguiló, hi son per una bona part els cinch Canconers ca-
talans que l' enriqueixen. Cap d' aquestes notables coleccions de l'obra del nostres antichs poetes,
té I'importancia del manuscrit que tenen avuy l'honra d'oferir: es l'únich que es escrit sobre
perg~mí, ,l'únich q~~ es historiat y caplletrat, y es també el més antich y venerable y el. que
conte mes cornposicions poétiques: de diferents trobadors provencals dels de més anomenada,
.conté obres fins ara desconegudes; ens presenta tres nous poetes catalans y ens dona l'obra del
cantor que rnés va influir en la literatura catalana antiga, el trobador del rey en Jaume 1 el
Conqueridor, Cerverí de Girona. Aquest Canconer ens revelará un Cerverí tot desconegut, per-
que de les cent quatre poesies que' n porta, les noranta cinch son inédites, Els investigadors
de la poesia trobadoresca que fins ara acudien a la Bibloteca N acional de Paris o a la Vati-
cana de Roma, no podran prescindir de venir a Barcelona pera estudiar aquest tresor. El ma-
nuscrit que rescaten els que susbcriuen, era prou conegut del món erudit, encara que no més
-pe~ dos especialistes hagués sigut vist en possessió del que' n fou gelós proprietari, el cate drátich
de Saragoca D. Pau Gil y Gil, mort fa alguns anys. Tots dos aprofitaren 1'estona pera ferne una
rápida descripció: el primer va ésser el sabi En Manel Milá y Fontanals, en r876; l'altre, l'erudit
francés M. Amadeu Pagés, en r890. Un antiquari barceloní, després d'anys de perseguirlo, ha
pogut obtenir de la Sra. Viuda de Gil el llibre famós y es qui . 1 té ara a la: venda per vint mil
pessetes, Abans que desaparegui pera sempre aquest inapreciable Canconer, fugint del seu país
d'origen,els que firmen han acordat reunir la susdita quantitat,considerant que may més podrá
presentarse una ocasió de fer ofrena d'un llibre tan remarcable a l'INSTITUT D'EsTUDIS CATA-
LANS, que té la custodia de la novella Biblioteca Nacional de Catalunya.s

Esíorcantse pera conservar la serenitat y perque l'entusiasme que li pro-
,duia la creació de la Biblioteca no l'hi absorvís les seves energies, l'INSTITUT
va continuar, durant l'any 1909, a tirar endevant les seves publicacions y a
organisar noves missions d'exploració. El primer llibre publicat va esser la
Colecció de documents per l'Historia de la Cultura Catalana Mig-eval del que
no hem de dir aquí la consideració que ha merescut als qui saben lo que re-
presenta una obra d'investigació parescuda. El Prof. de Friburg, Dr. H. Finke,
.tan coneixedor de la nostra historia, deia d' ella en una revista alemanya que
creia difícil que en els Arxius de Roma o de Franca s'hi pogués espigolar una
arreplega semblant. Altre llibre també publicat fou el primer volum de l'obra
dels senyors Puig y Cadafakh, Falguera y Goday, L' Arquitectura románica a
Catalunya. Aquesta obra illustradíssima, plena degravats de moltes coses en-
cara inédites, creiém que ha causat molt bona impressió als estudiosos d'art
roma y mig-eval d'altres paísos y per ella n'hem rebut felicitacions de tot
arreu. Per últim, en Abril de l'any passat acabárem el nostre primer ANUARI
de 1907. Quan nosaltres várern comencar aquest recull, encara dubtavem
que fossin els Anuaris la formamés apropiada de publicar treballs curts
que, senyalant noves orientacions científiques, anticipessin els descubriments
sense esperar les obres de conjunto Després hem anat veient que la. publicació
dels Anuaris ofereix moltes més dificultats que la publicació d'un Butlletí o
d'una Revista, pero, en cambi, té la ventatja de poder concentrar millor els
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treballs en el volum y com a obra pot esser d'una composició més meditada.
Així, pel més bon exit de la nostra publicació, hem acceptat les dificultats que
porten aquestes recopilacions anyals, y podem, en cambi, assegurar que l' Anuari
catalá no ha sigut rebut ab indiferencia; la Revue Arehéologique de París deia
al rébrel: e'est toute -une encyclopédie historique que nous devrons au zéle éclairé
des savants de la Catalogne. El próxim ANUARI de I908, que sortira pel Abril,
sera encara més nodrit de documents, mapes, plans v illustracions, facsímils~ .
y gravats de tota mena. Queda també preparat l' ANUARI següent, que sera
doble y correspondrá a I909-I9IO. Així mateix hem donat a l'imprenta el ter-
cer y últim volum de l'obra Les M onedes Catalanes, de D. J. Botet y Sisó, y
tenim avencat el segon fas cicle de l'obra Les Pintures Murals Catalanes, al que
hem vingut trebaliant un any y mig y que sera una arreplega monumental de
les decoracions romániques de les valls del Segre y dels Nogueres. L'INSTI-
TUT, té també en son poder l'original pera imprimir la traducció catalana de la
Biblia, treta de les versions mig-evals de París y Londres, que ha volgut copiar
y publicar, per encárrech nostre, l'erudit hispanófil M. Fou1ché-Delbosc.
L'INSTITUT espera treure a Hum rápidament aquesta primera part de la
Biblia y esta joyós de ser ell qui emprengui una obra de tanta importancia,
que la gent tant ha demanat y que sera capital per la nostra literatura. Pero
aquesta alegria es comparteix ab la de tenir també en son poder el text definí-
tiu per la edició crítica de les poesies d'Auzias March, acordada l'any anterior,
aprofitant els treballs fets de M:. Amadeu Pagés. Aquest savi professor francés,
que ha fet d'aital obra el treball de tota la seva vida, va convenir ab el senyor
Massó .y Torrents de trobarse a París un dia fixat perque els preciosos maJ;ms-
crits no passessin perill de perdres; el Sr. Massó, qui també tenia d'anarhi per
assumptes personals, recullí de mans del Sr. Pages a la Biblioteca Nacional de
París, els sis groixuts cartipassos en que esta copiat el treball crítich sobre Au-
zias March, els textes, variants y notes, que l' INSTITUT compta comencar a
imprimir .imtnediatamerrt. Per últim, en la sessió del día 8 de J aner havent rebut
l'INSTITUT una carta de D. Ferrán de Sagarra, proposantli l'edició de la seva
obra Els Segells Caialans, va acordar' acceptar el seu honrós oferiment y es-
tudiar la manera millor de ferne la publicació. An aquest efecte, s'han comencat
ja alguns treballs preliminar s, com es el dibuix de les llegendes y s'estudia
la manera d'intercalar les reproduccions en el text documental. En resum,
l'INSTITUT ha donat fins ara quatre volums de la seva colecció en 4·rl, un
primer ANUARIy un fas cicle de les pintures murals; un altre ANUARI, un volurh
més de la seva colecció y un segón fascicle de pintures pensa donar l'any mil
noucents deu y deixa preparada la publicació de tres obres més: la versió mig-
eval de la Biblia, les poesias d' Auzias March y la sigilografia catalana del

Sr. Sagarra.
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Una altra esfera d'activitat pera' 1 riostre INSTITUTvaren esser les missions
d'exploració, recullint aquest any els resultats de les de I'anterior y iniciantne
tres de noves, que al seu entendre eren indispensables. De les de l'altre any, ab
viatges particulars de membres de l'INSTITUT, primerament se completaren els
datos que' s tenien de les Valls d' Aneu y de Bohi ab noves plantes d'iglesies y
fotografies y noticies de pintures y documents. Aquella curiosa regió deIs No-
gueres va estudiantla l'INSTITUT y espera poderne fer aviat la monografia. La
missió enviada pera examinar de nou la roca pintada de Cógul, va entregar
també la relació ele D. Lluis Marian Vidal, portant ademés un notable calch de les
pintures prehistóriques y fotografies dels sílexs trobats en les escavacions. Un
extracte d'aquesta relació sera publicat en el nostre ANUAR! de 1908. La
comanda feta a Mossen Serra y Vilaró d' ordenar y estudiar els arxius de l' alt
Llobregat a la Pobla de Lillet y a Baga, va esser també utilíssima. Mossen
Serra y Vilaró, proveit d' amples facultats del Sr. Bisbe de Solsona, va re-
organisar aquells arxius dels senyors de Baga, feudataris de la casa de Barce-
lona. Va pendre innombrables notes per formar concepte de la vida mig-eval
d'aquella senyoria, relacions socials, justicia, pesos y mides, diner, disciplina
eclesiástica, preus de materies, etc. La confianca merescuda que l'INSTITUT
va posar en Mossen Serra y Vilaró va esser també molt eficás perque va motivar
el nomenament del delegat de l'INSTITUT com a arxiver de la mitra de Solsona
y avuy Mossen Serra continúa en el gran arxiu episcopal la feina mateixa co-
meneada en els de Baga y La Pobla. També té en son poder l'INSTITUT els
resultats de la missió enviada a les Exposicions de Saragoca y Valencia, que
a més del text explicatiu va portar un seguit de dibuixos de marques d'argen-
ters que permeten fixar la procedencia dels objectes principals d'orfebreria ex-
posats ab aquella ocasió y també dibuixos de teixits, rajoles, y un centenar de
fotografies. Una part de la Memoria de Mossen Joseph Gudiol se publica en
l'ANUARI de 1908 del nostre INSTITUT. Per lo que s'en va avencar l'any passat,
ja es degué coneixer l'importancia de les investigacions que per encárrech de
I' INSTITUT, desitj ós de contribuir d' alguna manera a l' esforc de la Comissió
de Palma de Mallorca, editora de les obres de Ramon Lull, va fer En Mateu
Obrador a les biblioteques de Munich y Milá. El resultat principal que' ns ha-
viem proposat al decidir aquesta expedició, era' 1 de posseir el trellat del codi
del Blanquerna, que' s custodia en la primera d'aquelles biblioteques, pero al
posarse en contacte el sabi lulista mallorquí ab l'imponent arreplega de ma-
nuscrits originals y llatins del nostre filosof, feta per el diligent editor Salzinger,
y ab el gran diposit de l' Ambrosiana, varen sovintejar les sorpreses y els descu-
briments de textes inesperats. Mercés a la missió de D. Mateu Obrador, posseim
un catáleg deIs tresors de manuscrits lulians de abdues biblioteques, y gracies
també a haverse pogut aprofitar de les facilitats que dona' 1 modern sistema de
fotocopia dels codis, no soIs s'ha restituit a la nostra terra un trellat fidelíssim
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del Llibr e del Blanquerna, sino que el Sr. Obrador va poder endursen répro-
duccions d'altres textes lulians que la Comissió de Palma de Mallorca apro-
fitará pera la seva edició magna. Desgraciadament, quan de tornada del seu
viatge y ab l'esperit rejovenity ple d'entusiasme per la seva obra, se dedicava
a ordenar els materials recullits, el sorprengué la mort el 27 de Maig de. 1909,
després de dolorosa malaltia, impedintli finir el r ap-port que sobre els resultats
del seu viatge volia presentar a l'INSTITuT. No . s cregui per aixó que al morir
s'hagi endut el secret de la tasca realisada; les nombroses notes i descripcions
de manuscrits que es trobaren entre' ls seus papers, foren recullides carinyosa-
ment pel Bibliotecari de Palma de Mallorca Sr. D. Estanislau Aguiló, qui les
trameté a l'INSTITUT, y aquest, a falta del susdit.rapport, les publicara en la-
Crónica literaria del ANUARI perque creu que no tenia dret a detentarles ni a
sustreureles 31 públich estudiós que tant podrá aprofitarsen.

Aquest any de 1909 l'INSTITUT va pendre l'acord d'enviar tres noves missions
d' exploració, si bé la tercera, per raons especials, no' s va poder dur a cap. Pri-
merament, pel Janer, tenint noticies repetides , de les troballes d'antigüetats
ibériques a la regió del Baix Aragó, tocant ab les comarques catalanes, va de-
terminar que passés a estudiar aquells descobriments el Secretari de l'INSTITUT
acompanyat d'un fotógraf, pera comprovar el valor de les troballes. La missió
de l'INSTITUT va excavar una de les cambres del poblat ibérich de Sant Antoni,
recullintne molta cerámica y portant encara bon nombre de fotografies inte~
ressants. La regió de Calaceit, per 10 que se despren de les noticies aportades,
té uns sens fi d'estacions primitives per estudiar desde les pintures paleolítiques
deIs abrichs de roca del barranch de Calapata fins als opPidum ibérichs, que
tenen les parets visibles arran de terra y sepultures en forma de eisia o petits
dolmens d' epoca relativament moderna. La segona missió va esser confiada als
senyors -Cazurro y Font y Sagué, pera que exploressin unes coves habitades en
l'epoca prehistórica, deIs voltants de Capellades. Reventada la estalagmita que
feia una crosta a terra, es va cornencar metódicament I'excaváció de les succes-
sives capes arqueológiques, sortint una tal quantitat de sílexs, que per sí sols
formarien un verdader Museu. Els més antichs de les primeres capes sembla
que son de l'época mousteriana, yaixí se van succeintels sostres de restes hu-
mans de les industries _prehistóriques fins a la capa superior, que [a-es neolítica
y té restes de cerámica. ~es exploracions continuarán quan torni el bon temps,
y, en atenció a la importancia de les troballes, se . ls hi ha agregat el mestre
.d'aquests estudis a Catalunya D. Lluis Marian Vidal, qui redactará també la Me-
moria definitiva sobre les estacions a Capellades. La tercera missió que va orga-
nisar l'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS fou sospesa més tard, desgraciadament,
per raons extranyes a Ianostre Corporació. L'importancia de lo que' s projec-
tava ens excita a donarne compte encara que no s'hagi pogut titar endevant.
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A primer s d' Abril de l'any passat, manifestaren alguns mernbres de l'INSTITUT
devant de diferents mercaders de Barcelona el bon efecte que faria que l'em-
baixada que estava preparant el Govern espanyol per anar a Fez a visitar el nou
solda del Marroch, anés acompanyada d'una representació científica que estu-
diés pel camí els restes arqueologichs que possiblement existeixen y que tractés
a Fez de visitar les biblioteques tan importants de la capital del imperi mogrebí.
Favorablement acullida aquesta idea y suposant l'INSTITUTque podria comptar
ab donatius pera aquest objecte, va fer las gestions oportunes, conseguint pel
que' s desprén d'una nota que li fou remesa y que venia de la legació espanyola
de Tanger, el permís de les autoritats marroquís pera e.npendre, guardant una
certa reserva, aquests estudis. L' INSTITUTconvencut de l'importancia y de la
necessitat d'una acció expansiva en aquest sentit, tenia el propósit de tirar en-
devant aquest viatge y d'invitar a algun professor arabista per si volia formar
part de la missió; desgraciadament, a última hora el Govern va estimar que en
aquelles circunstancies no era oportuna altra acció que la purament diplomática,
perdentse així una ocasió, potser única, de visitar les biblioteques de Fez, cosa
que tant han desitjat sempre els arabistes espanyols.

Aquest es el resum de la vida de la nostra Corporació en la darrera anyada.
Molts altres son els propósits que va perseguint, modestament, pero ab constan-
cia, y que trascendirán al públich el jorn que rebin la consagració de I'exit.
Mentres tant, no dubta que seguirá comptant d'aquí endevant ab la sincera co-
laboració espiritual y la simpatia que fins ara ha trobat en els estudiosos nacionals
y extrangers, y que ha constituit un dels estímuls més poderosos que han sen-
tit els individuus que composen l' INSTITUTD'EsTUDIS CATALANS.- Barcelona,
31 Desembre 1909. - Per acord de l'INSTITuT: El President, A. RUBIÓ y LLUCH.

. - El Secretari, J. PIJOAN.

3. - Institut d'Estudis Catalans 3



MEMORIA PRESENTADA PER L'INSTITUT
D'ESTUDIS CATALANS ALS EXCELENTÍS-
SlMS SENYORS PRESIDENT DE LA DIPU-
TACIÓ y ALCALDE DE BARCELONA, donant
compte dels treballs fets durant l'any 1910.

On vos prrgam que a aquesta cosa que ''/1S

aiudets. Car si vos »olets ben pensar qual es
la honor que nos e vos prenem en aquest
[eyt , si aquela cosa podem restaurar, nuyla
cosa.sio 'ns en deú esser cara.

J AUME 1. - Cronica, cap . .388.

o deixa d'oferir dificultats la tasca d'aquesta tercera Me-
moria anyal que, per precepte constitutiu, devem dirigir
a l'Ajuntament y a la Diputació de Barcelona, si vol
evitarse que una senzilla relació de fets prengui aspectes
d'apologia interessada. Poguessim oferir les actes ma-
teixes de l'INSTITUT, en comptes d'estractarles lleugera-
ment, y la dificultat quedaria resolta. Perqué de les actes
sorgeix, animada y viventa, aquesta impressió d'activitat
sostinguda que voldriem comunicarvos. Les coses se re-

gistren y resolen a mida que 'S presenten, així com se presenten; y hem cregut que
corresponiem a la renovació de cultura que volguereu confiarnos, prenent per ob-
jectiu constant y directe la substancia del progrés y no ·1trámit formulista, escru-
pulosament reservat a la par t administrativa y económica. Importants descober-
tes de carácter histórich o paleográfich, apareixen comunicades per una modesta
postal, escrita febrosament y ab lletra microscópica, desde la biblioteca extrangera,
el museu o la casa de pensió. Y tot se conserva religiosament en carpets que
van omp1int prestatges de la Secretaría, que ja fan goig de regirar y que, temps
a venir, oferirán una Iont riquíssima d'informació pera l'historia intelectual y
interna del nostre pob1e, ab testimonis autografichs d'homes eminents de tot el
món. Tal volta representaran també un esforc positiu pera reconciliar les im-
pulsions oficia1s ab les realitats objectives que -s proposen com a terme, respo-
nent an aquell desig d' eficacia que caracterisa avuy tota mena de res-
tauració nacional. La difusió dels treballs editats, les ressenyes aparegudes
en revistes y periódichs de gran crédit, les referencies y alusions freqüents
que han pogut llegirse en actes de Congressos científichs y corporacions doc-
tes, han acabat d'extendre y fer habitual el nom de l' INSTITUT D'EsTUDIS
CATALANS,vehíco1, pels seus ANUARIS y els seus llibres en l'especialitat his-
tórica y arqueológica, d'un geni nacional que repren modestament la paraula
y ningú considera ja com intrús en aquest camp de l'inte1ecte. Basta passar
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els ulls per la llista de publicacions rebudes en cambi durant l'any 1910, que
acompanya aquesta Memoria, y compararla ab la Ilista de 1909, pera que's
vegi expressat, d'una manera gráfica, l'increment extraordinari de les relacions
de l'INSTITUTy la significació que tenen moltes de les novament contretes. Per
altra part, les atencions que reberen durant la seva permanencia a Madrid
y altres llochs de la Península, o ab motiu de viatges a l'extranger, distints
membres de l'INSTITUT,demostren el seu creixent prestigi, de que -ns es neces-
sari parlar. El senyor Massó y Torrents, a la Biblioteca Nacional de París; el
Sr. Pijoan, a l'Academia d'Inscripcions de la mateixa ciutat o al British Mu-
seum de Londres; el Sr. Puig y Cadafalch a l'Institut de Franca y en el Congrés
d'Arqueologia d' Angers- Saumur, celebrat del 13 al 21 de J uny de l'any passat,
y l'infrascrit President en tots els centres doctes de la cort d'Epanya, tingueren
una fraternal acullida, que 'S deu a la representació que portaven, y pogueren
escoltar paraules de forta admiració per I'esforc que, ab general sorpresa, rea-
lisen la Diputació y l' Ajuntament de Barcelona. L' Academia d'Inscripcions y
Belles Lletres de París, que ja -ns tenia concedit el cambi de les seves publica-
cions, volgué honrarnos ab una part de la colecció atrassada dels Com-ptes Rendas,
invitant, ademés, al Sr. Pijoan pera que presentés una comunicació sobre les
pintures murals catalanes, la qual va meréixer l'honor de la lectura y el d' ésser
saviament comentada per M. Dieulafoy, apareixent més tard en els propris
Comptes Rendus.

Empero no son pas els elogis y les aprobacions expresses, encara que pro-
vinguin d'homes o entitats que no solen prodigarlos, el testimoni més verídich
de l'acert. Hi ha, per sobre d'aquells, la corroboració callada de l'infiuencia.
Haver infiuit silenciosament en sentit de la millora y de la perfecció; haver in-
corporat una part d' ella mateixa a l'esperit del nostre temps, importa més a
Catalunya que totes les alabances verbals. D'aquesta mena de testimonis són
dues iniciatives espanyoles del major intereso En primer lloch, el nou Centro de
Estudios Históricos creat a Madrid al calor de la Junta de Ampliación de Es-
tudios é Investigaciones científicas, respon al mateix criteri que determina la
fundació de l'INSTITuT. Rigor metódich, estudi directe sobre les fonts, actuació
continua sobre lo desconegut o inédit, formació de deixeblespel sistema de se-
minari y treball comú ab el mestre, especialisació constant, ¿no són aquests, per
ventura, els punts de vista que -ns té sotsmesos el nostre Patronat y que mo-
tivaren l'acord memorable de 18 de Juny de 1907? Esta dar que a Madrid se
tivaren y raonaven fondament les esmentades aspiracions; mes el fet és que la
Diputació de Barcelona, y tot seguit l'Ajuntament, donaren la senyal de marxa,
venint a rompre l'indecisió. L'Estat s'apressá a seguirla ab més medis y ab el
concurs d'homes insuperables com els senyors Hinojosa, Gómez Moreno, Me-
néndez Pidal, Asin, Bonilla ... Conteu ara el goig ab que rebérem la carta de
germandat del novell Centre y un altre posterior, en que 'ns feya l'honrosa co-
manda de designar alguns joves de Catalunya a propósit pera fruir d'unes pen-
sions o beques disponibles y ampliar estudis d'arqueologia o historia literaria;
cosa que varen atendre ab veritable gust, indicant el literat D. Miquel Ferrá,
de Mallorca, ja conegut en el món de l'erudició per la part que ha presa en la'
publicació dels textes de Ramón Lull, y l'arquitecte D, Francisco de P. Nebot,
hábil dibuixant, que avuy treballen ab profit y contribueixen al bon éxit de la
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naixent institució. Casi al mateix temps teniem entre mans una iniciativa de
transcendencia, no soIs pera Catalunya, sino per tot lo demés d'Espanya, y que
ha conseguit immediata realisació, gracies a l'acullida que va dispensarli la ja
esmentada Junta de A mPliación de Estudios é Investigaciones científicas de
Madrid. El Secretari de l'INSTlTUT, Sr. Pijoan, havia parlat diferentes vagad es
en les nostres sessions de la possibilitat d'habilitar alguns dels edificis espanyols
de Roma per instalarhi una Escola Histórica a sernblanca de les que hi ten en
fa estona Anglaterra, Franca o Alemanya, y de les que po ssee ix en a Atenes
o Egipte y han sigut el centre d'impulsió dels més alts estudis clássichs y orien-
talistes. D'aquest pensament va seguirsen una interessant correspondencia pri-
vada y una serie de gestions personals dins de l'ordre a que més amunt ens
referiem; fou enviat confidencialment un projecte d'organisació de dita Escola,
s'obtingué la venia per habilitar part de I'edifici espanyol de Montserrat, y una
vegada convinguts els medis, recabat l'assentiment del Govern, no sense ·1 des-
torb d'una crisis a l'entremitg, y arribat el moment de l'execució oficial, I'es-
mentada Junta d'ampliació d'Estudis va dirigir a l'INSTlTUT l'ivitació següent:

« Junta para Ampliación de Estudios é Investigaciones científicas. - Presidencia. _ Madrid,
II Marzo 1910. Sr. Presidente del INSTITUT D'EsTuDIs CATALANS.- Muy señor mio: Proyecta
esta J unta la creación de una escuela española en Roma para los estudios arqueológicos é his-
tóricos. y conociendo los trabajos realizados por ustedes y sus aspiraciones en el mismosentido,
que han sido para nosotros experiencia y estimulo, la Junta ha acordado ponerse en comuni-
cación con el INSTITUT, para ver si éste la honraría cooperando á la obra de la Escuela en Roma,
que debe ser empresa nacional. El Secretario del INSTITUT, Sr. Pijoan, ha tenido la bondad de
manifestarnos los deseos de los miembros del INSTITUT, favorables á aquella cooperación. Y ello
me hace esperar que, con el concurso de tan valiosos elementos, podremos pronto poner en
marcha el nuevo organismo. Adjuntas le envío copias de algunas notas y cartas cambiadas con
motivo de nuestras gestiones. Con este motivo, le ofrece el testimonio de su consideración, su
afectísimo. s. s., Q. B. S. M., S. Ramón y Cajal.»

No hi ha que dir córn foren agraits els termes d'aquest honró s requerirnent,
que associa el nom de Catalunya al de tot l'Estat pera una fundació manco-
munada. L'Escola Espanyola de Roma es un fet. Les dificultats queden ven-
endes. La Diputació de Barcelona s'ha mostrat disposada a enviar a dit esta>
bliment els pensionats que destini a Italia, y es de creure que l'Ajuntament
seguid .. ·1 rnateix carní. Quan vingué l'hora de designar personal, la Junta
d' Ampliació d'Estudis volgué que l'INSTITUT indiqué s el Secretari, reservantse
ella la presentació del Director. Y així funciona avuy l'Escola, baix la direcció
eminent del Sr. Menéndez Pidal, associat ab el Sr. Pijoan, Secretari efectiu de
l'INSTITUT, que per vot unánim el cregué indispensable en un lloch que reclama
tota la seva forca d'iniciació. Deu ferse constar igualnient que ·1 nucli de pen-
sionats ab que comenca la nova Escola prové en gran part de Catalunya,
comptantse entre ell els joves D. Ramón d' Alós, nostre Secretari-redactor;
D. Francisco Martorell, aventatjat en les recerques diplomátiques, y D. Joan
Bordás, arquitecte. Entre tots, catalans y no catalans, s'ha establert la noble
inteligencia propria dels homes units per una aspiració honrada. La fundació de
l'Escola de Roma es un acte transcendental pera Espanya: el primer acte d'ex-
pansió intelectual més enllá de la frontera, després de molt temps de viure a la
defensiva y de sofrir invasions o intrusions en el seu propri camp d'estudi. Ab
ella s'ha creat un instrument de vigilancia y regulació fóra del territori na-
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cional, que -ns Iará anar d'acort ab la marxa del temps en tot 10 que afecta al
seu dominio Un nou testimoni d'aquest regoneixement de Catalunya, en sentit
d'unitat de cultura, y encara que modestament representada en' la nostra Cor-
poració, deu veures en I'encarrech directament rebut del Comitato Esecutivo per
le Fesie Commemorative del 19II in Roma. Seguint l'indicació de l'ilustre G. Karo,
el President de l'expressat Comité, SigoSanmartino, va dirigirse reiteradament a
algún membre de l'INSTITUT,acabant per ferho an aquest d'una manera oficial,
ab l'objecte d'organisar la concorrencia d'Espanya a l'Exposició Arqueológica
que actualment té lloch a la Ciutat Eterna per motiu de les festes dessusdites.
El Comité ens demanava consell sobre la manera d'organisar la part espanyola,
pera la qual no havia pogut obtenir encara colaboració oficial, esperant que
l'INSTITUTvoldria acceptar aquesta comanda. Posats d'acord ab el Centro de
Estudios Históricos, de Madrid, y creyent que 's comptaria ab algun auxili pe-
cuniari de l'Estat, ademés dels que prometia afegir per compte seu el Comité
de Roma, se va resoldre que aquella entitat se cuidaria de tot lo corresponent
a l'Espanya occidental y bética y que l'INSTITUTse quedaria ab l'organisació
relativa als conuenius tarraconensis, caesaraugustanus y carthaginensis ademés de
les illes, com així va anar fent, comencant per encarregar una serie de quaranta
fotografies de gran tamany, reproduint sepulcres, fragments, lapides, etc.,
quines primeres mostres produiren verdadera admiració a I'ésser conegudes. Del
resultat final d'aquest encárrech, pendent d'execució encara quan s'entra en el
nou curs, no podrem donar explicació completa fins a la Memoria següent, si
bé ens es necessari avencar que -Is nostres primers propósits han tingut que res-
tringirse per la restricció que ha sofert també la quantitat que se -ns havia
ofert com a probable. No deixarém de mencionar en aquest extracte de les re-
lacions de l'INSTIT~T, les nombrases visites d'homes importants que, per raons
d'estudi o per curiositat y simpatia, han honrat el nostre estatge. Comptem
entre ells als eminents extrangers Prof. Finke,de Friburg, tant conegut per les
seves Acta Aragonensia y altres despullaments afortunadíssims dels Arxius de
Catalunya; el professor de Montpeller, Sr. Enrich Merimée, senyalat entre 'ls
hispanistes francesos; el Prof. Piskorski. diligent investigador de la nostra pa-
gesía de remenca; Conrad Ernst, de Hildesheim, que treballa fa estona en l'es-
tudi dels incunables espanyols; l'ilustre Teresio Rivoira, competentíssim histo-
riador de l'arquitectura románica, y altres més, tots els quals foren atesos y
rebuts ab viva satisfacció; aixó sense comptar els molts visitants distingits
d'altres terres d'Espanya que s'han interessat coralment per I'esíorc que sos-
tenen les nostres Corporations patronals. Finalment, creyem que s'ha de recordar
aquí la resolució del Govern francés de destinar la quantitat de 3.000 franchs
pera la conservació de les pintures murals de Fenollar, que havien sigut publi-
cades en el segon fascicle de l'INSTITUT,cridant fortament I'atenció dels arqueó-
lechs extrangers. Ens varem apressar a remetre al Ministeri d'Instrucció pública
de Franca un exemplar de dit fascicle y una comunicació de gracies per la pro-
tecció dispensada a una de les manifestacions més primitives de la nostra na-
cionalitat; prova de que acertarem alríerla coriéixer.

L'any darrer fou molt afortunat pera la Biblioteca de l'IN~TITUT,dest~na~a
a convertirse en Bibloteca de Catalunya. Ademés de l' ext.ensió extraordmana
que ha anat prenent el servey de cambis y de les moltes entrades que hi ha
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hagut de coleccions d'actes, memories, revistes y anals acadérnichs, devem re-
gistrar alguns donatius de imponderable valua en sí mateixos y per la corrent
de generós patriotisme que venen a obrir. Així, per exemple, el de la magní-
fica colecció d'impresos (opuscles, quaderns, fulles soltes) referents a les guerres
de Catalunya desde el segle XVI fins al primer ten; del XIX, oferida pel bene-
mérit bibliófil don Isidre Bonsoms. Aquesta colecció, constituida pel nudi pri-
mitiu que va reunir el Sr. Andreu, segons el conegut Caiáleclt que va publicarne,
fou casi doblada pel Sr. Bonsoms per medi d'adquisicions succesives y de gran
raresa moltes d'elles, fins a sumar unes 5,000 unitats. La major part d'aquest
aplech esta magníficament disposta en caixes-llibres, cobert de camisa cada im-
pres y ab la numeració y referencia corresponent: El tot forma un contingent
riquíssim pera l'historia moderna de Catalunya en sos diferents aspectes, així
pragrnátichs com íntims y d'esperit social. L'agraiment de l'INSTITUT per
aquesta lliberalitat de l'ilustre patrici va exteriorisarse en una calorosa comu-
nicació laudatoria y ab l'entrega d'un pergamí artístich al Sr. Bonsoms, que pu-
gui recordar en tot temps semblant exemple als propris, als extranys, a la poste-
ritat. Y ara aprofitem aquesta ocasió pera senyalarlo a l'alt criteri de la Diputació
y ]'Ajuntament de Barcelona, no sols per l'acte ja consumat, sino també per
sos propósits relatius a la magnífica Biblioteca cervántica y de llibres de cava-
lleria -la més nombrosa y selecte de quantes se 'n coneixen - y que vol dei-
xar vinculada en forma semblant, no menys que per l'entusiasme sostingut y
sense defalliment qué va posar en l'adquisició del Canconer Gil de Saragoca, En
efecte: la Memoria anterior parlava d'aquest projecte, donantlo com una cspe-
ranca, Avuy podem jubilarnos de la seva realisació. El Canconer Gil, pulcra-
ment relligat y protegit per un estoig, honra, com una pe<;:aregia, el creixent
tresor bibliográfich que aquí s'ha anat reunint. En la llista d'honor de sos ad-
quirents figura, pera orgull de la dona catalana, la senyoreta Teresa Ametller;
figuren dos extrangers: Mr. Hungtinton, de Nova York, eminent fundador de
The Hispanic Society of America, y Herr Hug Herberg, director de la Corn-
panyia Barcelonesa d'Electricitat, y els patricis catalans senyors Isidre Bon-
soms, Pere Grau Maristany, Eduard Sevilla, marques de Maury, ] oseph Man-
sana, Jacinto Serra y Manuel Girona. Els seus noms y la seva iniciativa han
sigut saludats a Catalunya y per tota l'Espanya que .pensa, ab un mateix
transport d'admiració. No acabariem may si tinguessim que puntualisar els
altres donatius que segueixen en orde als esmentats y que demostren l'eficacia
del bon exemple y l'Interes patriótich que rs va concentrant sobre l' obra .sim-
bolisada per l'INSTITUT. L' Alexandre Cortada, bon catalá resident a París;
l' Arxiduch d' Austria Lluís Salvador, que s'ha dirigit a nosaltres escrivitnos en
catalá de Mallorca; ~n FoulchéDelbosc, director ben conegut de la Revue His-
panique,' el novelista de la terra Narcís Oller, els bibliófils senyors Miquel y
Planas y Faraudo de Saint-Gerrnain y altres més que se 'ns fa necessari orne-
tre, han aportat donatius d'importancia, sense comptar les moltes obres nove-
lles, cada dia rebudes deIs seus autors o editors. Durant l'any ha pres gran
impuls també una secció de positiva utilitat pera -Is estudis d'arqueologia lite-
raria y de la qual convé donar noticia, Ens referim al recull de manuscrits ca-
talans esbargits per infinitat de biblioteques espanyoles y extrangeres, que no
poguent tornar a Catalunya per medi de llurs originals, hi tornen actualment
en forma de fotocopies, tan generalisada en els últims anys y que tantes aven-
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tatges porta sobre les transcripcions manuscrites pera servir de fonament a un
treball seriós y de compulsa de textes, Mencionem entre les fotocopies entra-
des les dels Mss. de la Crónica d'en Desclot, existent a la Nacional de Paris;
de la mateixa Cronica y dels Usatjes, que ·s troben a l'Escurial; d'un Ms. fins
avuy desconegut, del segle XIII, tal volta del XII, custodiat a la Nacional de
París, y que conté fragments del Forum [udicam que passaren als Usatjes; del
Blanquerna de Munich, treta per en Mateu Obrador, en' son viatge; de la part
catalana de tots els Canyoners de París; de l'Historia de l'1nfant Epitus y del
Libre dels aucells de caya, generosament cedides pel Sr. Faraudo. D'altres tenim
noticia de próxima remesa al cloure la Memoria actual y s' especificaran en la
vinenta. L'objectiu de l'INSTITUTes anar a una restitució o repatriació total
dels textes catalans antichs que avuy ens manquen, bé per ésser exemplars
únichs, bé per contenir variants de coneixement indispensable. Ab aquest punt
de vista se 'n relaciona un altre que també ha rebut notable empenta última-
ment, aixó es, la formació d'un índex o colecció iconográfica, Se tracta de re-
unir el-major nombre possible de documents d'art o d'arqueologia referents a
Catalunya, classificantlos y ordenantlos per medi de cedules explicatives, que
contenen en sumari l'historial de cada objecte reproduit en dibuix, fotografia,
gravat, etc., y fixen ellloch d'origen y la seva situació actual. Donat el vent de
dispersió que bufa sobre les reliquies del passat, mobles y fins y tot immobles,
aquesta colecció d'elements gráfichs esta destinada a prestar veritables serveis.
Coronant un deIs primers propósits d'aquesta Corporació y que va motivar la
ponencia deIs senyors Miret y Sans y Massó y Torrents, anteriorment publicada,
sobre ·ls arxius de Catalunya, varem tenir el goig de veure instalat a principis
d'any, com un vehí y anexe de l'INSTITUTy en el mateix Palau de Generali-.
tat, tot el fons del Real Patrimoni y del Mestre Racional de Catalunya, de
qual entrega a la investigació, el dia que puga ésser completa, tantes revela-
cions deuen esperarse. S'ha anat avencant també la catalogació dels 'llibres
existents fins ara a la Biblioteca, faltant molt poch pera tenirla al dia, y s'es-
pera el moment de que quedi enllestida la gran sala pera procedir a una defi-
nitiva ordenació. Sobre ·1 Palau de Generalitat, y per encárrech que va fernos
la Diputació, els senyors Puig y Cadafalch y Miret y Sans han extés una po-
nencia-memoria que veurá la llum en el próxim Anuari, reconstituint les vi-
cissituts, secessions y reformes del venerable edifici y explicantles per la doble
via documental y gráfica. La restauració del Palau, la reintegració del mateix
a sos antichs destins y l'hostatje que dóna avuy a tants tresors del passat ya
tanta preparació de vida futura, es un bell y simbólich espectacle, que parla
al cor de tots els qui ·1veuen.

Les publicacions de l'INSTITUTque sortiren a llum durant l'any a que es
contreu aquesta relació, foren el volum II deLes monedes catalanes, del senyor
Botet, l'ANuARI de Ig08, que forma un abultadíssim replech de treballs, y el
segon fascicle de les Pintures Murals; y no ·ns toca a nosaltres judicar com
han sigut acullides en el món docte. Un tercer fascicle apareixerá durant l'any
rcr r, responent a l'espectació ab que es demanat pels especialistes. S'ha con-
tinuat, ab l'activitat possible, l'impressió de L' Arquitectura románica a Cata-
lunya, vol. II, pels senyors Puig y Cadafalch, Goday y Falguera, lo qual per-
metra que surti dins de l'any expressat. Se prepara el II volum de la colecció
de Documents per l' historia de la cultura catalana mig-eual, del Sr. Rubió y
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Lluch, ajudat pel mateixos joves co1aboradors del primer, senyor Jordi Rubió,
A10s, y Martorell, y el III de Les monedes, d'en Botet; y, quan nostre com-
pany Sr. Massó y Torrents, va tornar de París a mitjans de Janer ultim, va
portar el texte íntegre y a punt de donar a l'estampa, ab estudi, notes y. do-
cuments, de l' Auzias March, de M. Amadeu Pages, que esdevindrá segurament
una obra definitiva y clássica. Se treballa ja en l'estampació del volum l, que
sera una de les publicacions 'de l'any próxim, inaugurantse ab el gloriós poeta
valentí la serie de textes literaris que reclamen veure la llum o subj ectarse a
nova depuració. Per cert que ab aquest estudi de l'Auzias March se relaciona
una noticia del més gran interés pel prestigi de la nostra cultura. M. Pagés
n'ha vo1gut fer la tesi del seu doctorat en Lletres y la Sorbona ha acordat ad-
metrela en llengua catalana atenentse a la disposició ministerial que, a Franca,
autorisa la presentació de tesis en e1s idiomes que son objecte d'estudi en la
propia Universitat. La satisfacció que sentim sería encara més gran si les nos-
tres universitats espanyoles gosessin d'aquesta amplitut. Tenim també en po-
der nostre y en vies d'estampació el vo1um I de la Biblia catalana, segons co-
pia d'en Foulché Delbosc, que compren tot el Pentateuch y el Josué y sera
un altre text literari d'importancia capdal, y 'S treballa en la preparació de
les Cróniques, joyell imponderable, que mereix y espera un esforc suprem.·
L' ANUARIvinent compendrá dos anys, 1909 y 1910, a fí de salvar el retras
provinent d'haver donat al primer l'extensió y la data de 1907, quan l'INSTI-
TUTno va funcionar en realitat, més que durant els últims mesos y tenint que
vencer totes les dificultats propies d'una instalació. Mentres s' estampen els
fascicles de Les pintures murals respecte de les iglesies ja conegudes, se fan
nous treballs d'exploració y copia sobre ·1 camp mateix a fí de preparar els
fas cicles futurs y 'S visiten tots els temples antichs que poden presentar
vestigis d'aquesta mena, aixamplantse cada dia ·1 círcol d'una especialitat que
es objecte de fervent estudi a tota Europa y que Catalunya tindrá inventariada
en forma que fa honor a les seves arts gráfiques; puix no tots els pobles
conten ab recursos editorials suficients pera ferho sense ajuda externa, com
ho han declarat distintes autoritats extrangeres molt competents.

•

Basti lo dit pera tenir una idea dels punts capitals que durant aquest any
de 1910 han reclamat les tasques de l'INSTITUT;any de veritable consolidació,
any en que sembla haver conquerit el sentiment patriótich dels catalans com a
refiexe, per ventura, de l'internacionalitat que pren més enllá dels Pirineus y
de la naturalisació que va conseguint a Espanya aquesta personalitat cultural
de Catalunya, tinguda tant temps en entredit. No voldriem enganyarnos; pero
creyem que tot rastre de prevenció nascuda dels homes cedeix devant de
l'obra y de la finalitat objectiva, aquí y fóra d'aquí. Bella cosa es sentirse sos-
tirrguts per l'assentiment general, després de les vacilacions y reserves propries
dels primers dies, y esperar que no -ns falti el de la Diputació y de l' Ajunta-
ment d'aquesta ciutat, que són els qui deuen interpretarlo. - Barcelona, 31 de
Desembre de 1910. - Per acord de l'INSTITUT:El President, A. RUBIÓy LLUCH.
- El Secretari accidental, M. S. OLIVER.
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INFORME QUE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS VA TRASLADAR
AL EXCELENTÍSSIM SENYOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIO DE
BARCELONA, sobre l'estat d'alguns arxius de Catalunya y la conveniencia
de la seva millar instalació.

] uvat integros haurire [entes

Cap aItra de les regions de la península ibérica ni menys de l'antiga Galia meridional es tant
rica en arxius de carácter histórich com la nostra. Catalunya ha conservat un nombre extraordi ,
nari de documents mig-evals, en diferents establiments o fóns d'orde civil uns y de l'eclesiástich
els aItres, que li permeten estudiar y escriure d'una manera més perfecta y completa que tot
altre poble espanyol la seva propria historia en els diferents aspectes en que aquesta déu trae-
tarse, les institucions, les costums, la 11egislació, la literatura, els elements económichs y els mo-
viments polítichs y socials. Desde aquells primers temps de la Reconquesta, quan se dibuixa-
ven tot just els petits comtats beneficiaris, ocupada encara bona part del territori pels serrains,
fins a l'época en que la nació catalana esta completa y fortament constituida, y desde aquest
punt culminant, seguint tot el periode de decadencia fins als jorns de la suprema dissort, es un
cabal importantíssim la documentació, els cartorals, els manuscrits de tota mena que tenim en-
cara conservats en gran part en els nostres arxius y en una menor en els forasters, principal-
ment en l'Histórich Nacional de Madrid y en 1'instalat en el majestuós castell de Simancas. EIs
arxius de les catedrals d'Urgell, Girona, Vich, Barcelona y Lleida y en orde secundari de les
catedrals de Tarragona, Tortosa y Solsona, així com els particulars de les respectives menses
episcopals, són d'üna válua excepcional per l'estudi deIs nostres origens. y no tenen menor in-
terés els deIs moIiastirs extingits, depositats avuy en les -Delegacions d'Hisenda, exceptuats uns
pochs que guarda l'Arxiu de la Corona d' Aragó y l'Arxiu Histórich Nacional.

Són també nombrosos els arxius municipals on existeixen coleccions d'actes, acords, privile-
gis, crides y ordinacions desde' ls primers temps de l'organisació de les comunitats, y en aquest
concepte no deuen citarse com a notables únicament els de les quatre ciutats caps de les pro-
vincies, segons la divisió oficial ara vigent, sinó . ls arxius d' ajuntaments de viles petites y al-
guns de Ilochs insignificants. No són pochs encara' ls arxius de corporacions, d'antichs gremis y
hospitals, de corts de les vegueries y sotsvegueries y deIs manuals notarials que existeixen en
aquesta regió y que seran manantials abundosos de noves históriques el jorn que' ls trauran dels
recons on jauen ignorats de tothom. Per via d'exemple, citarern l'arxiu de la sotsvegueria y en
epoca posterior del corregiment de Talarn, on trobárem gran nombre de manuals notarials y de
documents de carácter polítich deIs sigles XIV e, XV e y XVI e , indispensables en bona part
per escriure 1'historia de tota la comarca del Pallars, abandonat en el pis superior del campa-
nar de la dita vila de Talarn, desde l'época en que foren suprimits els corregiments corn a divi-
sió polítich- administrativa. Donchs, aquell copiós arxiu, que, per no tenir altre 110ch millor,
degueren depositarlo interinament en el dit cloquer quan esdevingué la citada supressió, roman
encara avuy en tant impropri allotjament, y haventse perdut per la gent de la comarca el re-
cord del seu origen y carácter, l'autoritat eclesiástica creu de bona fe que li pertany per haverlo
vist de temps immemorial instalat en dependencia de l'iglesia parroquial. Podriem multiplicar
els exernples, pera demostrar la necessitat de comencar l'inventari y classificació deIs arxius de
la nostra terra y procurarla deguda reunió en les Diputacions provincial s d'aquells que roma-
nen encara abandonats o ignorats y que van sortint de Catalunya poch a poch, y essent alguns
cedits a antiquaris negociants o crernats pels propris depositaris, per creure . 18 paperam entera-
ment inútil.

Un cas important devem recordar de la perdua y emigració de grans arxius catalans per
l'indiferencia y la deixadesa de les gents de lletres, de les societats literaries y de les corpora-
cions populars, les que en temps oportú no curaren de pendre a son cárrech la defensa y con"
servació de materials histórichs de tanta válua. Ens referim als arxius deIs monastirs de Poblet
y'Santes Creus, comencats en la Xl I» centuria y continuats fins a la XIX a, essent abdós
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fonts abundoses d'investigació pera I'historia de tota la baixa Catalunya, del territori compres
entre' ls rius Llobregat, Segre y Ebre. Ob1idats de tothom, poch menys que abandonats després
de la destrucció dels monastirs en el any 1835, e1s dos citats arxius semb!aque foren donats o
encomanats a l' Academia de l'Historia, que se . n feu cárrech ab anterioritat a l'any 1860. Pos-
teriorment, a l' esser creat l' Arxiu Histórich N aciona!, entengué l' Academia que era més propri
del nou establirnent oficial la conservació de semblants coleccions de documents y foren an ell
traslladats els de Poblet y Santes Creus, reunintse allí ab altres arxius monacals també proce-
dents de Catalunya, com són els dels convents d'Escarp y de la Franquesa en la Carrasquera.
Sense fer compte dels cartorals, alguns importantíssims, con el de Santes Creus, que esta format
d'onze volums in folio, contenint milers de transcripcionsd'escriptures y donant material pera
monografies de molts llochs y de families ilustres de tota la regió, la documentació dels dos es-
mentats monastirs, depositada actualment en la capital d'Espanya, puja a l'extraordinaria quan-
titat de 20,762 documents de Pob1et y 940 de Santes Creus. Certament que estan ben instalats
y conservats ab especial cura en el citat Arxiu Histórich a Madrid y que són servits als investí-
gadors ab promptitut y bona voluntat pels dignes oficial s de 1'esmentat establiment públich.
Empero, aquesta favorable condició no desfá la anomalia y l'inconvenient de tenir situats els
materials d'estudi en lloch molt allunyat del punt on es natural quefossin més estudiats y uti-
lisats, fóra del terrer propri .y del poble al que preferentment interessen. A Franca, els docu-
ments dels grans monastirs de la Grassa, en el Narbonés, y de Sant Víctor, de Marsella, no
foren concentrats a París, ans continuen encara en els arxius departamentals de l' Aude, a Car-
cassona, y de les Boques del Roine, a Marsella. El diferent criteri que ha regit a Espanya deu
servir d'advertencia y ens imposa a tots l'obligació de vigilar y defensar la permanencia dels
arxius histórichs en les seves comarques propries. No podem, empero, extendre aquestes consi-
deracions ni proposar el plan de salvació y instalació dels arxius histórichs catalans, per esser
1'objecte del present informe únicament 1'importancia y carácter dels arxius civils histórichs de
Barcelona (1).

(1) Perqué ningú pogués pensar que tenim pretensions d'esser els primers que fem notar lirnportancia
dels arxius catalans y la conveniencia de que no surtin d'aquesta terra, se 'ns. perrnetrá fer memoria de dos
hístoriadors que en la darrera centuria trae taren ja dí tes qüestions. En 182 r , D. Prósper de Bofarul l, sots el
pseudónim de Fluralbo publica un folletet ab el següent títol: «Refiecsiones I sobre los perjuicios / que ocasio-
naría á algunas provincias de España I y en particular a la de Cataluña / la traslación de sus archivos á M a-
drid I que propuso la Comisión de Cortes en su dictamen y mi / nuta de decreto presentado á las mismas / en 19
de marzo de 1814 I publícalas en obsequio de sus conciudadanos, y para ilusiracián y gobierno de los Seño-
res Diputados en I Córtes I Don Felix Fluralbo I Barcelona / imprenta de José T'orner / año 1821.» Cornenca de-
clarant que si bé era propri del patr iotism e dels diputats I'idea de reunir a Madrid tots els arxius y «que la
ejecución de este- grandioso proyecto ofrecería á las generaciones futuras un monumento digno de la consi-
deración que merecen á los presentes las glorias de los que nos han precedido; sin embargo, como la Comisión
pudo no tener presente á tiempo de extender su dictamen, el enlace 'que algunos archivos tienen con los rei-
nos, hoy provincias, en que se hallan radicados, ni prever las consecuencias de esta segregación, un amante
del bien público halla conveniente presentar las siguientes reflecsiones que podrán contribuir á una medida
menos general, más útil, é igualmente animada del deseo de conservación de tan provechosos establecimicntos.x
Yafegeix: «La irrupción agarena autorizó en la península española tantas monarquías cuantos fueron los atrevi-
dos capitanes que emprendieron su restauración ... cuyos estados aunó al fin él enlace de los Monarcas Católicos
en el cetro que empuñó su nieto D. Carlos. Esta concurrencia de coronas en una sola testa no alteró, sin em-
bargo, las instituciones políticas de aquellos diferentes reinos, que continuaron gobernándose por sus antiguos
fueros ... que hasta el dichoso momento de la nueva y general constitución española jamás ha podido conside-
rarse la península como una sola nación ó reino, sino como un conjunto de Estados independientes goberna-
dos por un mismo príncipe, como acontece en varios países de Europa. De ahí es, que la segregación de
archivos propuesta parla Comisión de Cortes no puede nunca efectuarse sino con gran perjuicio de las pro-
vincias á que pertenecen, porque el enlace que tienen estos establecimientos con las diferentes y antiguas
instituciones y derechos radicados en el mismo país, que de ellas han emanado, hace que no puedan estar
separados los archivos de las personas, ni éstas y aquéllos del reino que dió existencia á los primeros, para
que mantengan en el goce de sus propiedades á las segundas; y bajo este concepto, no hay duda que po-
drá ser tan ventajoso á la Antigua Corona de Castilla la traslación y reunión de todos sus archivos al punto
céntrico y relacionado de Madrid, que propone la Comisión, como perjudicial á los catalanes, aragoneses,
navarros y demás provincias, la necesidad de tener que acudir sus naturales al proyectado archivo general
para la investigación de noticias y saca de documentos que diariamente necesitan en justificación de sus
pertenencias y derechos.» Y més avant torna a dir: «Los documentos que encierra el Archivo general de
la Corona de Aragón son inconexos de la de Castilla y referentes únicamente á los Estados que formaban
aquélla y particularmente al Condado de Barcelona, en que se halla radicado. Así que, tiene un enlace tan
íntimo este establecimiento con el país y sus habitantes, con sus antiguas instituciones, usos, historia, de-
rechos, y con varias dependencias de Barcelona, que no sólo se presenta perjudicialísima, sino que también
moralmente imposible la traslación de este archivo á un punto tan ajeno y distante como propone la Comi-
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El primer arxiu de carácter civil de Barcelona que devem mencionar es l'Arxiu municipal, el
que no té, com els deIs altres Ajuntaments, una importancia merament local, sinó general a to ta
la nació catalana, per esser aquesta ciutat el cap y casal de Catalunya, la que tenia les inicia-
tives en totes les qüestions polítiques, socials y econórniques, desde' 1 nomenament de cónsols
de catalans en terres extr~ngeres, fins á ~a mediació protectora en les bandositats, interposant
sa influencia pera restabhr. la pau pública, N o pot, donchs, prescindirse de l' Arxiu municipal
de Barcelona quan se vol historiar qualsevol punt del passat de Catalunya. Les coleccions his-
tóriques son moltes y nodrides, y es difícil colocarles per orde d'importancia, perquó totes la
tenen igual. Per l'extensió citarem, en primer 110ch, els 11ibres de deliberacions, acords y actes
del Concell barceloní, que comencen en l'any IJOI y formen una serie de 487 volums, Se-
gueix a aquesta serie la de Lletres closes o registres de copies deIs documents expedits pels
Conce11ers desde 1381 fins a 1713, continuada ab diferents noms fins a 1728 y que conté 220
volums. La colee ció de Bans, crides, ordinacions y edictes, contantse entre ells alguns de les
darreries del sigle XIII", consta de 65 volums; y 153 ne té la de llibres deIs Clavaris, ab la
comptabilitat per data y cárrech de I'antiga administració municipal, desde rnitjans del si-
gle XIV" fins I'any 1695. Tenen també excepcional interés els 49 volums de Novells Ardits, o
Dietari cornencat en l'any 1390 y que fineix en 1718, en curs de publicació per l'Ajuntament
d'aquesta ciutat. Fins aquí es lo principal de la documentació expedida o dictada pel nostre
Concel!. Les lletres y altres documents rebuts per la corporació formen també interessantíssi-
mes coleccions históriques, sobressortintne dues, la de Cartes reyals originals, essent les més ve-
lles de la primeria de la XIV a centuria y que compren dinou volums, y la de Cartes comunes
originals, correspondencia de viles, corporacions, monastirs, prelats, cónsols, cabdills militars y
altres personatges, que corre desde 1313 fins a 1714 y consta de dos cents vintidós volums.
No podem entretenirnos en fer menció de moltes altres series de documentació y. de notables
manuscrits, com són les curioses Rúbriques de Bruniquer, el Llibre vert, el Llibre vermell y el
Llibre de coses assenyalades. Unicament devem fer avinent que aital depósit diplornátich ha si-
gut, fins fa póchs anys, molt poch explotat pels historiadors; fóra den Capmany, que hi aplega
els més importants materials per la seva famosa obra. Y no soIs no era explotar o escodrinyat,
sinó que tampoch mereixia aquella cura y ordenació que déu tenir un arxiu tant rich. En r822,
condolit D. Joan Maimó de l'abandonament y desorde, presenta un plan d'ordenament de l'Ar-
xiu municipal de Barcelona; empero, els fets polítichs esdevinguts l'any següent impediren
portar a terme . I desig expressat, que torna a manifestarse onze anys més tard pels senyors
Pi y Arimon y Soler y Trens, els qui s'oferiren a l'Ajuntament per arreglar dit arxiu sens cap
remuneració. Creada llavors una comissió de restauració, treballa ab profit fins I'any 1848, en
que s'iniciá ja una definitiva instalació y classificació. No ha finit ab aixó tot lo que requereix
l' Arxiu municipal de Barcelona. Seria precís pensar donarli, al menys a la part histórica, un
hostatge més segur per les contingencies de foch, trayentlo del pis més alt y de difícil salva-
ment y establintlo en 110ch prop de la via pública y que permeti protegirlo d'iricendis ab fa-
cilita t.

En la riostra ciutat el nombre y la calitat deIs esmentats establiments reuneix excepcional
importancia. No tractarem deIs pertanyents a l'autoritat eclesiástica, o sia del Capitular de
la Catedral y del particular de la mensa episcopal, abdós interessantíssims pera l'historia
de l'antich comtat de Barcelona, per esser prou coneguts deIs investigadors y no tenir relació
directa ni indirecta 3bIes Corporacions de l' orde civil. Manifestarem solament el desig y l' espe-

sión en su proyecto; y es de esperar por lo mismo, que lejos de acceder á ella las actuales Cortes, acrecen-
tarán con sabias providencias (como lo hicieron las antiguas en su tiempo) este respetable depósito, enri-
queciéndole con les papeles de su instituto y pertenencia conformes á las pasadas instituciones, que existen
en la Secretaría y Archivo del Patronato de Aragón de la extinguida Cámara, y con los archivos de los re-
formados monacales, como se hizo en el siglo XIV, con los de los Templarios, para que así unidos estos do-
cumentos con sus antecedentes en el país que les dió existencia, formen la más completa colección, al paso
que proporcionen al fisco y á los particulares y escritores nacionales la comodidad de investigar sus derechos
y noticias en el punto en que deben discutirse y aclararse, y que ha sido el teatro de los hechos históricos ante-
riores al nuevo pacto social con que acaban de estrecharse y uniformarse felizmente todos los españoles.»

L'altre historiador que ha tractat de l'importancia deis arxius, biblioteques y museus de Catalunya, es don
Antoni Aulestia y Pijoan en un interessant treball llegit en la vetllada literaria dedicada p~r l'Ateneu Bar-
celonés á la bona memoria den Francesch Martorell y Penya el dia 22 de Mar e de 1879, publ icat en el volum
d' A puntes Arqueológicos de D. Francisco M artorcll y Peña, ordenados por Salvador Sanpere y Miquel (Barce-
lona, 1879).
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ranca de que· 1 Capítol y la Mitra vagin otorgant cada jorn majors facilitats als investigadors
pera treballar en abdós richs depósits de documentació, entenent que fan obra patriótica y civi-
lisadora, obra que dignifica y enlaira tant al que la patrocina y l'estimula corn al que l'executa
y porta a terme. Un altre arxiu de carácter eclesiástich existeix a Barcelona, depositat per
l'autoritat diocessana en l'antich convent de Religioses Hospitalaries de Sant Joan de Jerusa-
lem, que té notable interés pels estudis histórichs. Ens referim al del Gran Priorat de Cata"
lunya de l'orde militar y sagrat de l'Hospital de Jerusalem, on faren recullits en el sigle XIV e,
a l'esser extingit l'orde dels Templers, bona part de la documentació d'aquells malaventurats
cavallers. Els pergamins s'hi compten per alguns milers y són també en gran nombre· ls capbreus,
llibres de visites a les comanderies, proves de noblesa, comptes de rendes y despeses del Priorat,
cornencant la documentació de molts dels béns immobles que l'arde posseía tant a Catalunya
com a Mallorca y Rosselló ab escriptures deIs sigles X fe Y XI fe , Y essent ja molt nombro sos els
del sigle XII". Aquest aplech de pergamins, cartorals y papers esta ardenat y dividit en vinti-
vuit armaris, conservantse en el darrer un nombre extraordinari de testaments de barons y
personatges histórichs de la XII a y XIII a centuries, de tots els que feren deixes al Hospitalers
y als Ternplers, Es de capital importancia que aital arxiu may no pugui sortir de Catalunya, fos
o no fos disposada la centralisació de tota la documentació dels ordes militars y sagrats, per de-
clararse no pertanyent a l'Iglesia, y passar a lliure disposició de l'Estat. En tal cas, lo conve-
nient y propri fóra que, essent aquesta documentació interessant pera l'historia de Catalunya y
constituint un suplement de la que conté l'Arxiu general de la Corona d' Aragó, la superioritat
no exigís la seva reunió ab els altres fons de documents de les ordes militars, centralisats en"
l'Arxiu Histórich Nacional, sino que disposés la seva entrada en l'esmentat Arxiu general a Bar-
celona. Entretant aquella innovació no . s decreti, lo més convenient es que segueixi .l'actual statu
qua, perque· 1 Prelat y les monjes depositaries no neguen les consultes y investigacions a qui jus-
tifiqui l'objecte de la seva petició.

Altresarxius d'alt interés pera· ls estudis histórichs s'haurien salvat de la destrucció o dis-
persió total sia son degut temps les gents de lIetres, ab l'adjutori de les autoritats locals y de
les corporacions populars, haguessin treballat ab perseverancia pera obtenir la 11ur cessió y en-
trada en l' Arxiu de la Corona d' Aragó o en el Municipal de Barcelona. Una excepció devem fer
respecte de l'insigne escriptor y catedrátich D. J oaquim Rubió y Ors, qui intenta y procura ab
constancia poch usual y ab evident desinterés, la conservació y restauració del notable Arxiu de
la Junta provincial d' Agricultura, Industria y Comete de Barcelona, arsenal verdader de noticies
pera fer l'historia de les relacions mercantívoles del poble catalá en la Mar Mediterrania. L'indi-
cada Junta provincial nomená, en sessió de 14 de Marc de 1868, al senyor Rubió son arxiver,
ab carácter honorífich y gratuit, «en vista de los preciosos documentos y numerosos papeles de
"que consta el archivo de esta Junta, del estado deplorable de desconcierto en que se encuen-
tran, de la necesidad cada vez mayor de someterlos á un pronto y metodizado arreglo, que sa-
cándolos del abandono en que se hallan, los haga útiles para consultarlos y evite su deterioro».
Malgrat de l'acceptació y bona voluntat del senyor Rubió, no foren realisats els bells desitjos
de la Junta provincial. Cornencaren, certament, els treballs y el senyar Rubió no . s limita als
d'ordenació y classificació, sinó que feu també investigació histórica, rebent ab data del 12 de
Janer de 1869, l'autorisació de l'esmentada Junta pera escriure y presentar a l'Academia de Bo-
nes Lletres una Memoria sobre· ls interessants documents inédits que havia descobert en l'expe-
dient den Capmany, Les alteracions de carácter polítich y la manca d'adjutori, feren estérils els
nobles propósits del senyor Rubió y Ors pera la conservació de l'arxiu de Llotja, y algun temps
després, extingit l'organisme que· 1 posseia, fou tota aquella massa de documentació histórica
objecte de perites cobdicies y d'incomprensible abandonament, posada a la venda pública com
papera m inútil. La dispersió fou general, y una petita part d'aquells registres y documents ha.
anat a parar a la biblioteca de l' Ateneu Barcelonés. El record d'aquest vergonyós fet deuria obli-
gar a les corporacions oficials y literaries de la nostra ciutat a estudiar les més segures mides
pera evitar la repetició, propagant en totes les classes socials l'idea del valor deIs arxius o de la
docurnentació histórica y de la relació íntima que té aquesta ab la justificació de les glories, de
les reivindicacions y de la personalitat de Catalunya.

L'Estat conserva en els seus dos arxius a Barcelona, el de la Corona d' Aragó y el de la De-
legació d'Hisenda, y la Casa Reial en el propri de l'antiga Batllia del Reial Patrimoni, quan-
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titats fabuloses d'aquells vells documents justificatius de l'actual tendencia reconstructiva de la
nació catalana. L'objecte principal del present informe són els tres establiments que acabem
d'esmentar. Poch, empero, podem dir de l'arxiu de-la Detegació d'Hisenda de Barcelona, perque
després de tants anys ~e la concentració dels documents d'importants monastirs d'aquesta co-
marca, encara no han sigut degudament instalats y classificats, ignorant, per consegüent, la tota-
litat de les procedencies y el respectiu nombre y carácter de les escriptures v registres. Tenim
noticia de que són molt compactes els fons de documentació dels convents de- Mercedaris, Jesui-
tes, Carmelites y ~gustins y d'algunes confraries. En el primer, ademés deIs pergamins s'hi con-
serven bona quantitat de butlles pontificies, manuals notarials, capbreus y llibres de comptes de
despeses y rendes desde' 1 XV" sigle. Hi havia també un interessantíssim manuscrit del famós
escriptor castellá Tirso de Molina, on al recomptar la vida de Santa Maria del Socors, fa . ls
més grans elogis de la ciutat de Barcelona. Aquest manuscrit de l'autor d' El Burlador de Se-
villa y d' El Vergonzoso en palacio, publicat en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, sem-
bla que ha sigut ja portat a Madrid, no obstant l'alt interés que té pera Catalunya conservar
l'autograf d'aquella espontania manifestació del Mestre. Seria una disposició encertada la de fer
passar tota la documentació de carácter histórich, conservada en l'arxiu de la Delegació d'Hi-
senda de Barcelona a l'arxiu general de la Corona d' Aragó, aon ja hi ha la de molts altres mo-
nastirs catalans y no poques escriptures del mateix convent dels Mercedaris, que també n'hi té en
el de la citada Delegació, segons havem ja indicat. La concentració y depósit dels documents
procedents dels extingits monastirs y d'altres establiments desamortisats, que tinguin carácter
historich y hagin perdut el de titolació de béns immobles, es natural ferlos en els respectius ar-
xius de les Delegacions d'Hisenda, en els llochs on l'Estat no tingui un arxiu histórich. A Barce-
lona, existint el magnífich arxiu general de la Corona d' Aragó, es convenient y llógich que s'hi
aplegui tot lo que té de carácter purament histórich la Delegació d'Hisenda, y en benefici de
la pública cultura deuria instarse de la Superioritat una disposició terminant en el sentit ex-
pressat (1) .

No podem confiar en una semblant disposició per l'arxiu de la Batllia del Reial Patrimoni,
per correspondre a l'Intendencia de la Casa Reial, a no esser mitjancant una previa cessió o
otorgantse en concepte de depósit a precario Es evident la necessitat de que aquest arxiu del
Reial Patrimoni nosolament continui sempre a Barcelona, sinó que tingui bona instalació y
conservació, perqué, adernés dels documents histórichs de primordial interés, conté tetes les es-
criptures de concessions d' aigües subterranies del pla de la present ciutat y d'actes ele lluismes
y constitucions enfitéutiques de diverses classes, afectant a la titolació de molts immobles. For-
men aquest arxiu dos grans fons o procedencies: el de les rendes y béns del Reial Patrimoni ab
documents desde' 1 sigle XIII e al XIX e y el del Mestre racional, ab la documentació de I'ad-
ministració pública y de la Casa Reial de Catalunya-Aragó desde' 1 mateix sigle XIII e fins a
l'any I706. Malgrat de les vicissituts que ha sofert l'arxiu y els molts cambis d'allotjament, no
són importants les perdues ni tampoch les confusions de documents d'una de les procedencies ab
els de l'altre. La mala colocació y les condicions del lloch on esta ara depositat en gran part
l'arxiu del Mestre Racional, han produit en aquests darrers temps algun efecte destructiu. Es
oportú, per lo tant, gestionar una bona y definitiva instalació d'aquesta part de l'arxiu, que esta
avuy apilotada, formant munts confosos de paperam.

Per fer una descripció que dongui idea, sinó completa al menys clara, del contingut de l' Ar-
xiu de la Batllia, creyem lo més avinent y senzill indicar per grans agrupacions el contingut de
les vuit classes en les que' s troba classificat. La primera classe compren totes les escriptures
d'enfeudacions, investidures, títols per extensió, on les més velles son de l'any I252, anotacions
y extractes deIs títol~ primordials, registres de monitoris, comissions per l'empara reial, desde

(1) No seria la primera vegada que l'Estat faria entrar en l'Arxiu general de la Corona d'Arag~ masses
de documents d'altres arxius, per creure . ls més propris d'aquell centre. Recordem que en 1848, lar xiver don
Prósper de Bofarull indica al Govern que en l'arxiu .de Siman~as hi hav~a tot~ la document~ció. de. ~'anti.ga
Cambra d' Aragó, corresponent en sa major part als sigles XVI e y XVII e, O Sta an aquella ínstítucio regio-
nal de l'época dels. Austries, y que era molt indicada la seva vinguda a l'arxiu general a Barcelona. L'Estat
accedí a l'indicació esmentada vel 28 d'Agost de 1852 ingressaren aquí' 15 2,158 registres y plechs d'aquel!
fons, que' contenen, segons n~tá publicada en l' Anuari? ~el Cuer~o tacultati~o de :4rchiveros,. de l'ar:y 1.881,
l'important quantitat de 43,160 documents. Es de desitjar .que 1 Estat ton:n a ten.lr ur: tan~ JU~:y cientifich
cri teri en la qüestió de reurtió de les elocumentacions relacionades entre SI y cessi la dlsemmaclO el'aquestes.
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l'any 1337 fins al 1708 y comptes de lIuismes feudals desde 1340. La segona classe té la do-
cumentació general dels drets enfiteutichs, él saber: escriptures d'establiments y precaris concedits
pel rey o els seus batlJes generals o éncara : ls llochtinents d'aquests desde l'any 1257 fins al
1833; llibres extraordinaris d'establiments desde 1298 a 1696; llibres borradors també d'establi-
ments y precaris desde 1351 a 1642; capbreus generals desde '1 sigle XIV" fins a l'any 1712;
capbreus dels següents corregiments: de Cervera (de l'any 1443 a 1654), Girona (1321-1687),
Lleida (any 1654), Manresa (1456-1658), Mataró (1353-1672), Puigcerdá (1358-1645), Batllia
de Bellver (16II-I7I4), Tarragona (I509-I635), Tortosa (1487-1699), Vich (I322-1617), Vi-
Iafranca (1618 -1673), Talarn (175I-I798), Barcelona (1723-18°4), del monastirs de Cuxá y
Canigó, desde 1375 a 1759 y del priorat de Cornellá del Conflent desde I508 a 1768; una se-
gona colecció de capbreus més moderns dels citats corregiments, del sigle XVIII" Y part del
següent, fins a l'any 18I6; altres capbreus trasladats de l'arxiu del Mestre Racional, referents
a Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Panadés y Cervelló; desde l'any 1373 fins al 14I6; lleva-
dors de censos, aigües, rendes y delmes desde 1358 a 1718; firmes per raó de domini y pago de
lluismes desde : 1 XIV" sigle fins a l'any 1820; albarans y rebuts de pensions enfitéutiques desde
I349 a I5I7, y anotacions y processos desde 1308 a 1686. En la tercera classe s'hi han reunit
tots els documents y registres de les rendes y drets patrimonials del rey a Catalunya, ab les cu-
rioses tarifes de les lleudes de Colliure y de Lleida, el Libre del Drei de la Dressana, desde I432
a 1447, llibres de la cort del batlle general y del batUe d'aigües, concessions de molins reials,
vendes de rendes desde 1358, tabes desde I448 a 1685 y amortisacions. La classe quarta com-
pren tot lo referent a enagenacions, essent aquesta documentació per Tarragona, desde l'any
lJI7, y per Cervera, desde I340; els censos del rey Alfons desde l'any I429 y les vendes per la
guerra de Mallorca, de I3I6 a I395. Ademés hi ha . 1 memorial de coses, rendes y drets del rey
a Catalunya de l'any I288 fins al I4I6, presentat o escrit per D. Anton de Capmany. En la
classe quinta s'hi han agrupat les pragmátiques, cédules y cartes reials, notantse especialrnent
el llibre del batlle general en Pere Cacosta, ab notes y documents desde l'any I095 fins a les
darreries del sigle XIV". Les pragmátiques més antigues son del 1263, fins á mitjans del si-
gle XVI e. En el llibre Regiarum. primis, den Pere Basset, corren les escriptures y anotacions
desde l'any II48 fins al 1444, en el Regiarum del temps de l' Arnau Fonolleda, desde 1444 fins
a I458. En la part de privilegis y gracies, que forma la segona divisió d'aquesta classe quinta,
el primer graciarum té escriptures de l'any 1280, y compren, entre molts llibres interessants,
l' originale moderationum civitatis Valencie, de 1349, y altres privilegis de les centuries XV a fins
a la XVIII a. Ademés hi ha . ls processos de corts de I585, I599 Y 1701 Y les ordinacions reials
de la Vall d' Aran, de I6I6, els nomenaments dels batlles y altres oficials secundaris, fets pel
batlle general y pels Concellers de Barcelona, y en darrer terme la colecció dels registres ojficia-
lium, desde I449 a 1648. La classe sexta conté : ls manual s de contractes y diferents negocis de
la BatIlia general, desde I32I; els registres den Ferrer de Lillet, desde 1329; llibres de la llochti-
nencia del batlle general de Catalunya, desde l'any I563 a 1570, manuals de notaris de Girana,
del sigle XVII"; arrendaments forans de la mateixa centuria y de la següent; cartes de paga-
ments comuns de la Batllia general o époques diverses, desde I458 fins a 17I3; altres cartes de
pagament de censals, desde 1458 fins adit any 17I3; cartes semblants procedents de les llochti-
nencies subalternes, especialment de la de Girona, desde l'any 1472 al 1637, y del Rosselló y
Cerdanya, desde 1625 a 17I3, y en darrer terme les anotacions y documentació deIs sindicats,
desde 1405 fins a I550. En la séptima classe hi estan aplegades les lletres originals de reis y
personatges, desde I400 a I579, relligades en volums especials; registres de lletres de la Batllia
general, desde I3 I9 fins al segon lustre del sigle XVIII", registres de documents y lletres de les
llochtinencies subalternes ab dates extremes de I32I y I527; la colecció dels Diversorum, que
contenen llicencies, instruccions y altres comunicacions, desde l'any I250 fins a 1713; els pre-
gons y edictes de la Bat11ia general, desde I437, fins a I7I2; franqueses otorgades a diferents
llochs y persones, corn a rnercaders valencians y gironins, dels sigles XV e, XVI e y XVII e; dotze
volums o registres de sentencies ab dates que cornencen en 1443 y van fins a les darreries de
la XVII a centuria; registres de provisions o disposicions de 1445 a I650; la colecció de registres
de deliberacions, anomenats concltcsionum, que cornencen en el mateix any 1445 y arriben al
167I; manaments emparats y firmes de dret desde 1391 a I712; documents de nólits, guies y
caucions, albarans de la Batllia; registres de llicencies que cornencen en I355, y el Libre de coses
vedades del sigle XVI" . Com pot compendres facilment per les noticies que donem, la classe sép-
tima es potser la més important de l'arxiu de la Batllia. Finalment, en la classe octava s'hi con-
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serven els compres donats pels batlles generals de recaudació de rendes desde l'any 1340 y de
lluismes y altres coses menors desde 1286; els comptes presentats pels llochtinents desde 1344, •
comptes y liquidacions abIes taules o banquers, entre ells ab la taula den J aume Despuig, del
sigle XV e; documents sobre 1'impost de maridatge de prínceps dels anys 1451 a 1455, y el
Libre de la colecta del dret de quatre diners per lliura, que pagaven els alernanys, de l'any 1508.
L'arxiu de la Batllia té, donchs, ademés de I'interós viu de documents aíectants a la proprietat y
a les concessions d'aigües y altres aprofitaments, un interés histór ich, oferint noves per estudiar
les institucions y les costums de l'antich regiment a Catalunya ..

Empero, I'interés histórich es molt major en l'arxiu del Mestre Racional, unit avuy al de la
Batllia, encara que formant un conjunt aparto Per ferse idea aproximada del colossal nombre
de documents y notes que conté, es suficient indicar que consta de més de vuit mil volums
relligats y de vuitcents vuitanta plechs de papers solts. Es impossible descriure les coleccions y
fixar dates extremes de les series de documentació diversa, per trobarse mal acondicionat, en
un agombolament complert y sense índex o catálech. Indicarem, no obstant, que hi havem vist
el famós llibre dels feus y drets de 1'antich vescomtat de Castellbó, anomenat Spill mamiiest, for-
mat quan perdé aquell senyoriu la casa corntal de Foix; el Libre de comptes del tresorer Bernat
de Sarria, un deIs més influients personatges polítichs del regnat de Jaume II; un altre llibre
semblant del tresorer Pere March, de l'any 1315; albarans de cambrers y rebosters en nombre
extraordinari, oferint precioses noves pera l'historia de la vida domestica; elllibre de l'estol que
sortí del port de Barcelona en 1323, per anar a la conquesta de Sardenya; els comptes de l'ar-
mament de tres galeres manades per un Guillem Morey, en l'any 1359; el llibre de despeses de
l'armament de dues altres galeres dirigides contra I'estol de Castella, en 1361; encara altre llibre
de l'estol capitanejat per Elfo de Próxida, el qui conduí ·1 Papa a Avinyó en l'any 1370; 1'ar-
mament de la galera Victoria, fet a Barcelona en 1383, y els comptes d'altres naus trameses a
Sardenya en .1393· Fóra interminable enunciar tots els documents relatius a l'historia de la nos-
tra marina mig-eval acoblats en aquell munt inescodrinyable de papers. Són igualment impor-
tants els referents als exércits de terra, per conéixer les soldades, vestidures, armes y gerarquies
militars, com pot formarse lleuger concepte ab els llibres, dels cavalls armats de l'any 1363, al
servey de Pere Il I y els dels homes d'armes al servey de Ferran I contra· 1 malaventurat Comte
d'Urgell, de l'any 1413. En aquest riquíssim arxiu hi ha encara no pochs inventaris de joyes,
llibres, vestidures y mobles del palau reyal en diverses epoques, així com de molts castells y
fortaleses, No són menys dignes de menció . ls documents de despeses y recaudacions dels pro-
curadors reials dels comptats de Rosselló y Cerdanya y del regne de Mallorca, els comptes de
tresoreria del Patrimoni Reial desde l'any 1295 fins al temps de Felip V, ab curiosíssimes noti-
cies dels sous dels oficial s y dels servidors del Palau. Hi ha encara una gran colecció de processos
sobre defraudació del pagament de la lleuda per mercaders, ab informacions testificals que donen
explicació completa de les intrigues y sobornaments que· s feyen durant els sigles XIVey
XV e; altres processos sobre abusions en 1'explotació de les carniceries concedides pel rey en
moltes viles, així com per defraudació de 1'impost anomenat dret de cops y del pes reial. Recor-
dem també notables processos a conseqüencia de preses de naus, alguns de mercaders florentins,
altres de genoveses, disputantse la distribució per particulars y per corporacions com els con-
sols de la Mar y els concellers de Barcelona.

No exagera gens, per lo tant, en Capmany quan al reconéixer aquest arxiu del Mestre , Ra-
cional dels antichs reis de Catalunya-Aragó, per disposició de la Superioritat, dictada a Aran-
juez el 15 de Maig de 1785, digué que era «no menos precioso que el General de la Corona de
Aragón y más rico en ciertos ramos». Aquest depósit gegantesch esta encara verge; els investí-
gadars molt poch han pogut aprofitarsen en les dues darreres centuries. Don Manel de Bofarull,
arxiver de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, entenent que res tenia ja . 1 Reial Patrimoni que jus-
tifiqués o motivés la possessió del dit arxiu del Mestre Racional y que pel carácter purament
histórich d'aquest procedia la seva reunió ab l'Arxiu general, insta en 1868 la deguda autori-
sació del Ministeri de Foment per procurar l'entrada del repetit·arxiu. Ab data del 13 d'Abril
de 1869, el Ministeri d'Hisenda, per medi del Director general del Patrimoni que fou de la Co-
rona, senyor Ortiz de Pinedo, va trametre una comunicació al batlle general del Reial Patri-
moni a Catalunya, manifestantli que· 1 Poder executiu havia commissionat al senyor Bofarull
pera pendre de l'arxiu de la Batllia tota la documentació del Mestre Racional y «si hubiese
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cualesquiera otros papeles que importen recoger como peculiares de la Historia de Aragón,lo
.haga presente para resolver». Y aixó li comunicava «á fin de que se ponga de acuerdo con el
señor Bofarull, á quien facilitará usted los inventarios ó índices, papeles históricos y cuanto
pudiera convenir al citado archivo, con objeto de que cumpla con toda exactitud la comisión.
que el Poder ejecutivo le ha encomendado». El senyor Bofaru11 dirigí, en 27 del mateix mes y
any, una comunicació al Ministeri d'Hisenda, acusant rebut de la copia de l'ordeendressada al
batlle general per l'entrega de l'arxiu del Mestre Racional, y manifestant haverse presentat ja
al dit batlle, que era llavors D. Joseph de Jesús Puig, y haver inspeccionat aque11 arxiu, que
trobantse mol empolsegat y pIe d'insectes, feya precísun treball de neteja abans de l'instalació
en l' Arxiu general. Conformantse la Direcció general d'Instrucció pública, en 17 d' Agost del
citat any 186g, ab lo proposat per D. Manel de Bofarull y per la Comissió general d'incautació,
disposá que l' arxiver de l' Arxiu de la Corona d' Aragó prengués a son cárrech y poder tots els
documents de l'arxiu del Mestre Racional procedintse a la neteja y extermini dels insectes en
el mate ix 110ch on se trobaven dits papers abans de trasladarlos al nou establiment, «aprove-
chando, deya aquesta comunicació de la Direcció d'Instrucció Pública, el desprendimiento de la
Dirección del Patrimonio que fué de la Corona, en beneficio de los estudios históricos y de los
intereses públicos e, El senyor Bofarull comencá I'indicada neteja, donant compliment a la dis-
posició de la Superioritat, y forma un inventari per bulletins o paperets que existeix encara,
segons pensem, en l'Arxiu de la Corona d'Aragó. No obstant, s'aná retrassant la concessió de la
quantitat necessaria pera fer obres de reparació y d'instalació en l'edifici de l' Arxiu general, a
fi de poder rebre degudament aquella entrada colossal de documents y ro maní entorpit elcurs
de l'afer, fins que fou restaurada la Monarquia, en 1875. La Casa Reial se possessioná nova-
ment de 1'arxiu de la Batllia y may més no torna 1'Estat a reclamar la cessió del del Mestre
Racional.

L'Arxiu de la Corona d'Aragó, que es sens dubte un deIs primers d'Europa, haguera estat,
ab l'unió del del Mestre Racional, el més gran y més interessant depósit'dedocuments histórichs
existent en tot el món. Sense comptar els procedents deIs extingits monastirs, conté l'Arxiu
general més de r8,000 pergamins, corresponentne d'aquest nombre 17,300 al periode desde'l
comte Guifre el Pilós fins al regnat den Martí I'Humá, y un miler al 'periode desde Ferran 1 a
la mort de CarIes 11. Les més velles escriptures són de l'any 874. Ab l'introducció del paper
a mitjans del sigle XIII e comen ya la serie de registres de cancelleria, on eren copiats tots els
documents expedits pel monarca o els seu s llochtinents y procuradors generals. Aquesta costum
iniciada per J aume 1, fou continuada sense interrupció per tots els seus successors, formant una
colecció de 6,330 vblums relligats, on se troben milions de diplomes reials y manaments y es-
-criptures de tota mena. Apart de tot aixó, conté encara la colecció de cartes reials, documents
autógrafs de reis, embaixadors, prelats, en nombre de bastants milers y que són d'alt interés
pera l'historia; els processos y actes de lesantigues Corts de Catalunya, processos y causes cele-
bres, entre ells, les actes del Parlament de Casp y les del destronament y confiscació del rey .de
Mallorca, processos de l'antich Concell d'Aragó, actes y registres de la Junta suprema y superior
de Catalunya en la guerra de l'Independencia y una magnífica colecció de códichs miniaturats
dels monastirs de Ripoll y San Cugat del Valles, ademés d'un nombre important de butlles
pontificies.

Per reial orde de 8 de Novernbre de 1827, fou incorporat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
l'arxiu de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació deIs tres estaments, institució excelsa,
suprimida pel Decret de Nova Planta del rey Felip V. En l'impossibilitat de donar compte de-
ta11at de tot lo que conté aquest arxiu essencialment catalá, farem indicacions sobre les princi-
pals series de volums relligats que havem pogut consultar. La més coneguda de dites coleccions
es la del Dietari, que consta de 108 volums, els 23 primers dedicats als sigles XV e y XVI e, y
comencant l'any r600 en el volum 24. Els tres darrers volums corresponen al trieni de 1707-
1710. Es molt variable l'extensió dels volums, perqué uns, com els del trieni de r6g8-1701,
tenen un promedi de 840 fulls, o sia 1,680 planes d'escrit, mentres que altres, com en el trieni
de 1578-1584, no compten més enllá de 350 fulls. Desde la segona meitat del sígle XVI e tenen
molt poques planes blanques, l'escrit es molt atapait y porten nombro ses fulles d'estampa d'alt
interés histórich, cosides dintre del volum. No són únicament noticies curtes y anotacions de
fets coetanis lo que s'escrivia en el Dietari de la scrivania del General de Cathalunya, sinó que hi
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eren transcrits documents in extenso y altres originals degudament cosits. Per la mostra o ex-
tracte que anys enrera publica d'aquest dietari lo senyor Coroleu, no . s pot formar perfecte
concepte de la gran importancia que té pera l'historia de la terra catalana desde· 1 regnat de
Felip II)ins al de Felip V.

Hi hauna altra serie de volums dits Dietaris de visites del General, fets també per trienis,
pera anotar les inspeccions efectuad es pels Diputats y que comencen en l'any 1489. L'interessant
colecció de llibres de Deliberacions de la Diputació conté 168 volums, ab les dates extremes
dels trienis de 1440-43 y 1707-10. Tots els acords y resolucions venen apuntats an aquesta no-
table serie de documentacions. Són tarnbé import ants les coleccions de Liber comunis diverso-
rum, formada per 56 volums, y la de Lletres rebudcs, composta de 34. La primera compren desde
l'any 1407 fins al 1562, y la segona, desde 1636 a 1710. Empero, la que ofereix més riquesa de
noves y documents pera l'historia de la propria institució, es la gran colecció de registres de sor-
tida o de lletres y aItres documents expedits pel General, comencant ab cartes del mes de Marc
de 1365. Consta de 286 volums, de 200 fulls corn a promedi, escrits en lletra excelent. Tot lo
referent al tant agitat y tant ple de fets trascendentals pera Catalunya, XVensigle, compren més
d'un centenar de volums, perqué en el 98 de la colecció hi ha la documentació de l'any 1475,
dels moments crítichs de la guerra ab Franca, Les series de volums de documentació d'orde més
secundari són en gros nombre y es difícil anunciarles totes. Hi havem vist una colecció de setze
volums de conclusions o fallos, resolució de diversos aíers, una altra colecció de sis volums de
sentencies, del sigle XVI"; onze volums de documents reíerents a les turbacions de Catalunya
deIs anys 1460 y 1461; set volums de copies de lletres expedides pel príncep Carles de Viana
en els anys 1458 y 1461; llibres de juraments d'oficials reials del sigle XVII"; inventaris de les
galeres de la Diputació de l'any 1419, yen époques posteriors; llibres de les despeses per festes
de visites de prínceps, com les de les alimaries per la vinguda del rey y la reina, l'infanta Isabel
y l'arxiduch son marit, en 1'any 1598; les de les festes de l'arribada a Barcelona del rey, 170r,
y les de la visita, en 1548, del príncep Maximiliá. Devem fer menció apart de la colecció de
comptes y apuntacions de les obres efectuades en les cases del General y aItres edificis de Bar-
celona, afectes a servéis públichs, durant els sigles XVI e y XVII e. Fins ara havem pogut aple-
gar en aquell gran depósit de documentació, vinticinch volums d'obres, essent molt probable
trobarne encara alguns més. Porten anotats, jorn per jorn, tots els jornals y entrades de mate-
rials utilisats en les obres d'edificació, en tots els diíerents oficis, Les rnés antigues obres corres-
ponen a l' any 1570 ..Hi ha una apuntació en aquests termes: «18 de Marc de r570, en '10 dit dia
cornencá 10 dit mestre Pere Ferrer ab sos fadrins en fer los fonaments de pedra y cals de la
part del carrer de la casa comprada per los Senyors Deputats an Férr an Fius.s Les obres més
modernes són de l'any 1700. Unes fan referencia a construcció y reparació de mines y fonts,
altres en les presons, en el palau reial de la placa del Rey y cases en les que havitaven els dipu-
tats, en el portal de Sant Antoni y portal de Sant Daniel, en la casa de la Diputació a la part
de Sant Jaume y a la de Sant Honorat, així també com a la part de la davallada de Santa E~-
lalia, y, finahnent, en la casa anornenada den Beriasch, propria de la Generalitat, en I'edifici de
la Bolla yen la casa del guarda del Portal de Mar. Són també dignes de menció la nodrida
serie de volums titolats d' albaransy cauteles, que comencen en l'any 1390, la no menys volumi-
nosa de les insaculacions, la d' arrendaments de bolles y la d' estrenes. L' arxiu de la Gcnerali tat,
en quant als volums relligats, ocupa tot un costat del pis superior en el gran saló deIs registres
y pergamins. reials de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en quatre restalleres esgraonades, les qui
totes juntes mideixen noranta sis metres longitudinals, pochmés o menys, y contenen més de
dos mil cent volums. Hi ha índexs imperfectes y revellits d'algunes de les series o agrupa-
cions de documentació (I).

(1) Encara que de molt difícil maneig y molt incomplets, donem algunes explicacions dels di ts irid exs.
Són dos, un alf abátich y altre cronológich. El primer es millar que no pas el segon pels investigadors. Porta
dins la secció corresponent a cada lletra de l'alíabet totes les materies o aíers.de certa importancia o noto-
rietat, agrupad es per epigrafs especials, com els següen ts, que són els més nodrits d'apuntacions: abadies,
actes de cort, agravis, aj us t de bracos, a.lirnat'ies y fes tes, armarles del General; Bolles, Butlles y Indults apos-
tólichs, Comissions y despedidos Concellers y Concel! de Cent, Confraries. Constitucions, Crides, Diputats,
Drets del General, Embaixadors, Entrades de persones reials, Fogatges, Galeres, Juraments de Reis, Jurisdicció
de Dipu tats, Justes y Torneigs, Lletres reials, Lletres dOidors, Lletres par ticulars, Manaments, Monast ir s,
Morts de Reis, Mutacions del Consistori per peste, Nafres y maltractes als oficials del General, Nous vecti-
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Aquestes indicacions són suficients pera compendre l'importancia que té encara l'arxiu de
l'antiga Diputació de Catalunya, pels estudis histórichs de quatre centuries en la nostra terra,
y unides dites noticies a les que havem donat dels altres depósits de documents que exis-
teixen a Barcelona, demostren lo que apuntárern al comencar el present informe, d'esser en
aquest concepte la ciutat comtal una de les primeres del món civilisat. Es l'interés y el deure
de tots, de l'Estat, de la Diputació, de l' Ajuntament y dels particulars procurar no solament
la bona instalació y conservació de semblants riqueses, les qui constitueixen l'executoria de no-
blesa de tot un poble,'sinó l'utilisació y la major movilisació d'un tant fort cabal, fomentant
y estimulant els treballs d'investigació directa en les fonts, per arribar a la depuració y an;-
pliació de 1'historia de Catalunya. Per cap motiu devem prescindir els catalans de les pacients
investigacions en els nostres arxius histórichs, ni creure que podem reconstruir l'historia patria
estudiant únicament les causes generadores, segons certs principis generals, sense rebaixarse may
a particularisarlos ni a esbrinar els fets en tots sos antecedents y conseqüencies. La nostra his-
toria, construida ab els materials que' ns ofereixen ab prodigalitat sen s igual els arxius de la
terra, sera l'única que triomíará del ternps, del rosegador invisible que anorrea y esmicola totes
les altres obres humanes y que fa perche' 1 record de les vanitats y les grandeses. - Barcelona,
13 de Juny de 1908. - JOAQUIM MIRET y SANSo- J. MASSÓ TORRENTS.

,DICTAMEN PRESENTAT A L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS PER
ELS SRS. D. J. PUIG y CADAFALCH y D. J. MIRET Y SANS,
SOBRE LES OBRES QUE' S DEUEN FER A L'ANTICH PALAU DE
LA GENERALITAT, PER DONAR LLUM y VENTILACIO A LA SEVA
PLANTA BAIXA, llegit en sessió de 18 de juliol de 1910.

L'antich alberch de la Generalitat de Catalunya a les darreries del segle XIV" y a la pri-
meria del XV" consis tia probablement en un modest casal, procedent del extingit cal judaich,
situat al costat de la escala o sinagoga. Dit primitiu alberch corresponia al tipu usual dels edi-
ficis de la nostra terra en la citada epoca, de portal arquejat, de finestres sostingudes per co-
Iurnnetes de pe.Ira monolítica, seguint la tradició románica y coronat ab una porxada de teulada
voladica, La fatxada se conserva encara en part en e' carrer de St. Honorat.

L'alberch consrava de dos cossos d'edirici separats per un pati en el que actualment hi ha
la escala noble. L'un d'ells, el més proper al carrer del Bisbe, l'ocupava la camhra o arxiu
dels comptes y probablement contenia una torre qual part inferior sembla es la present capella
de Sto Jordi, on els murs tenen més gruix que no l'ordinari del edificio L'altre part romania al
carrer de St. Honorat y l'utilisava la cambra del Concell y l'arxiu o oficina dels ohidors. Existia
llavors una escala senzilla que més avant íou substituida per l'actual que havem esmentat.

Entre' 1 troc d'edifici ocupat per l'arxiu dels comptes y el carrer del Bisbe hi havia un petit
hort tancat per una paret y un portal que menacava ruina.

La restauració del citat casal comencá en els primers anys del segle XV", acordant la Dipu-

gals, Obits de persones reials, Obres diverses a la Dipu tació, Pagues extraordinar ies, Parlaments general s de
Catalunya, Captures a presons, Processos, Provisions dofñcis, Requestes, Revocacions, Salaris, Scrivá major,
Sentencies, Serimonies, Virreis, Visites.

, Són dos volums d'índex alfabétich titolat: Sumari deis llibres, dieiaris, registres y alires, renovat per [oscpb
de Sauleda, caualier, y Joan Ribes, notari, en lloch den] oan á! A rgila, secretari y scriua major del Grneral, El
primer volum porta anotacions de documenta y Iets desde I'any r350 fins a r61 r , y el segon desde di t
any r r fins al r668.

Hi ha encara altres tres volums titolats també Í'ndex ali abétich: mes no són ind ex, sinó copies de do-
cuments escullits, principalment manarnen ts pera fer insaculacions, molts dells donats pel Marques de
Mortara, en r659, y recopilats pel citat escrivá major Joan d'Argila, per disposició dels Diputats y Oidors.

L'J ndes cronologich. a' acles, llibr es, processos, butlles, indulgcncics apostoliques, prioilegis y lIetres reials del
Arxi~ de la EscY'iv~nia maior del General de Cath alunya, porta també . 1 títol de Repertori, y fou fet pel
notan Pere Pau Vidal, escrivá majar del General, en r596. Es molt difícil de manejar. Fou aprés con-
tinuat com a índex de 'coses notables y documen ts importants, pels esmentatsArgila y Sauleda, fins a
l'any r671, y posteriorment allargat fins a r686, Consta de n ou volums. En darr er lloch hi ha un altre
volum o índex per la documen.tació referen t al Brac militar, fet en r648; empero, té poca ut ili tat per esser
molt defectuós.
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tació enderrocar l'esmentada tanca y portal y construirla de nou «fenthi obra condescent et
assats sumptuosa atesa la casa hon s'exerceixen actes publichs tant notables e de tant grand
ponderositat com son los actes del dit General», Aquesta obra sumptuosa consistia principal-
ment en un empit calat, ornat de pinacles y gárgoles, en qual centre hi posaren l'imatge de
Sto Jordi a cavall luxosament enquadrada. Hi treballava com a mestre rnajor en March Caíont,
a qui ajudá n'Aliot de la Font, que dicta y ordena la obra y fa <Lsmotllos de les claraboyes y mem-
bradures y executá l'esculptura en Pere Joan, mestre [a conegut per al tres obres.

Gradualment va transformarse aprés el pati interior construinthi els dos pisos de porxes y
essent substituida l'antiga escala per l'actual més sumptuosa. També se reno va la decoració de
les cambres, mudantse : ls encerats que tapaven les finestres per vidrieres dibuixades per el pintor
Lluch Borracá, y obrades per en J oan de Roure, mestre vidrier, natural de la vila d' Anvers y
habitant a Barcelona.

Cap al any 1434 se construí la capella ele Sto Jordi, darrera obra en la que intervingué l'es-
mentat mestre March Cafont, y llavors fou quan cornencá la Diputació l'adquisició de cases con-
tigües a l'alberch primitiu, per engrandirlo, fentse petites millores aviat interrompudes per les
guerres y revoltes del temps de Joan n.

Aital interrupció dura fins a la primeria del segle xvre, y havern el'entrar en l'any 1526 per
poder veure obres de certa importancia que engraneliren el palau reformant les cases adquirides.

La primera obra ele aquest nou periode es la sala contigua a la elel Concell o Consistori me-
nor, anomenaela després segons sembla la cambra daurada, per el sostre de la qual la Diputació
va satisfer en 1527 al mestre imaginaire Joan ele Torres la má d'obra ele quatre escuts ab vuyt
angels o sia dos angels en cascun escut, ab les armes de la Generalitat, que devien posarse com
avuy están en la copaela elel elit sastre. El mestre Nicolau ele Credenca intervé en e's treballs
ce pintura y elaurat. <

Segueix a aquesta obra, la més important ele la construcció elel terraplé que havia d'esser el
pati deis tarongers. A 16 d'abril de 1532 s'acordá satisfer al fuster Antoni Carbonell y al mestre
ele cases Pau Matheu una part del preu fet per la construcció «elel terraplé que havem eleliberat
fer, eliuen els Diputats, en les cases ele la Diputació». Quatre anys més avant, en 23 ele juny 1536,
s'acordá satisfer als dits Carbonell y Matheu lo que se' ls devia «per aportar o aplanar lo terra-
pie fet en la present casa de la Diputació y acabar de pujar la terra y posarlo com vuy stá» y
aelemés les millares ('.per los treballs per ell presos en lo arrencar, portar y posar los tarongers
com vuy esta ... que vuy son en lo dit terraplé y per regar aquells per temps de tot un any
encontinent aprés ele esser plantats »,

Ab aital obra resultava que' 1 casal de la Diputació, quals cambres o departaments nobles
eren al primer pis, tenien un bell jardí ele tarongers a peu pla. Els artistes que llavors elecoraven
el Palau de la nostra primera institució política cercaren la manera el'ennoblir els murs que tanca-
ven elit jardí interior, ja obrint sumptuosos portals en l'antich mur mitger ab el primitiu alberch,
ja construint llotges elevant de la casa que .havia adquirit o senzillament revestint de pedra ele fil
les parets mitgeres de les altres cases que encara no li pertanyien, terminantles ab riques arcades
que simulaven galeries altes aparedades, axi com continuant les que per igualar les teulades ele
tot l'edifici s'havien construit alguns anys enrera. En aquestes obres hi apareixen ja elements
ornamentals elel nou estil a la romana, com eleien els elocuments, y que feia més el'una centuria
s'usava en Italia. Intervingueren en elles nous artistes, poguent citar l'imaginaire mestre Gil de
Medina, qui talla els capitells de les llotges, el pintor Gabriel Alemany, qui pinta les cobertes
de les mateixes, els pintors Pere Serafí y Miquel Caravaial, que decoraren ab pintures al fresch
representant l'historia de David, un passatge que anava de la llotja del costat de llevant al
carrer del Bisbe.

Moltes de les cases quals fatxades posteriors afrontaven ab el terraplé dels tarongers, no
foren adquirides per la Diputació y ajuntades al seu Palau fins al segle XVII e, quan se comenca-
ren les obres properes a la playa de Sto Jaume y a la devallada de Sta. Eulalia.

Se dedueix de lo exposat el valor artístich del conjunt que sabiament lograren formar els
modestos mestres que én el segle XVI" dirigiren les obres del alberch de la Generalitat, transíor-
mant habilment un pati interior irregular de una illa de cases, la propietat de moltes de les quals
no era encara de la Diputació. De igual manera se desprén que no . s tracta de un lloch de tan
gran interés histórich en el que resulti intangible fins la terra, com esdevé en diferents monu-
ments. Consideren els infrascrits que l'efecte artístich del jardí ab tan lloable esíqrc realisat eleu
conservarse; empero creuen que pot combinarse sens dubte la conservació del esmentat efecte
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ah l'execució d'obres que permetin utilisar els importants departaments de la part baixa del Pa-
lau, ara perjudicats per l'humitat y fretura de llum. Els medis de construcció moderns perrneten
certament obtenirllum y ventilació yaillar de l'humitat la citada part inferior del edifici, tot
conservant quantitat de terra suficient per mantindre un hort ab els tradicionals tarongers y
arreglat tal com degueren construirlo en son temps, forma en la que no ha arribat fins a nos-
aItres.

En complirnent del encárrech rebut de l'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS,presenten els infras-
crits les dites consideracions fonamentades ab l'estudi histórich del monument, aquí indicades en
termes molt breus, com a exposició sintética d'un treball més extens y detallat ab les correspo-
nents probes documentals que han efectuat moguts per el desig de correspondre més bé a I'indi-
cada comanda. L'INSTITUT acordara, si ho considera oportú, donarne comunicació al Excelen-
tíssim Sr. President de la Diputació Provincial. - Barcelona, 15 de juliol de 1910. - J. PUIG
y CADAFALCH.- J. MIRET y SANS,

INFORMACIO SOBRE LA FORMA D'ORGANISAR LA CONCURRENCÍA
DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS A L'EXPOSICIO ARQUEOLÓ-
GICA INTERNACIONAL DE ROMA, llegida en sessió de 24 de juliol de 1910.

L'INSTlTUT D'EsTUDIS CATALANSha sigut convidat pel «Comitato esecutivo per le teste com-
memorative del 19I1 in Roma» a pendre part en I'Exposició Arqueológica de l'antich Imperi
Roma en que 's tracta de reunir, en les Te-rnes Dioclecianes, l'art que va florir junt amb el
més gran esforc de conquesta y d'organisació política de I'historia,

L'IN"sTITUT ha ·volgut ferme l'honor d'encarregarme l'estudi y redacció del plan segons el
qual la nostra terra podria cooperar an aquesta exibició científica de l'obra artística del mon roma,

L'idea es vastíssima: se tracta de reunir els recorts de la Ciutat y de les provincies roma-
nes, agrupats segons les grans divisions administratives de l'Imperi, de manera que a un cop
d'ull se pugui veure en que consistia '1 grandiós esclat d'aquella civilisació, sentinthi a la ve-
gada la seva unitat poderosa y la varietat de les escoles 10C3.1sen que hi sobreviuen revellides arts
locals o hi triomfen poderoses espiritualitats que l'Imperi no logra extingir. ,

El material de I'Exposició consistirá en reproduccions plástiques de les principals obres es-
cultóriques, en models y dibuixos o grans fotografíes deIs monuments arquitectónichs, en di-
buixos policromats deIs mosáichs y pintures, en mapes de les Provincias, ab lIurs vies militars,
ponts, aqüeductes, castres y agers, viles y ciutats y en plans de llurs fortificacions y restes ur-
bans, El programa, donchs, es extens y atractívol, cal fer un esforc pera que l'antigua provincia
hispánica hi estigui degudament representada. Desgraciadament en l'estat actual dels estudis
arqueológichs romans a Espanya es quasi bé impossible reunir, en el breu temps assenyalat, un
conjunt conplet de lo que fou aquesta provincia ibérica plena encare de interessants y miste-
riososproblemes arqueológichs tot just plantejats en que s'hi entreveuen els pobles diversos que
l'integraren en distints estats de cultura, influits per les més antigues civilisacions meditarránies.

Hi ha d'una part, l'art perfectíssim del mig-dia d'Espanya d'antigua relació ab l'Orient de
on se conserva '1 més antich recort de relació ab les colonies fa cees y el 'resplandor del qual re-
velen les ruines de Merida y dItálica; tenim cap al nort les suntuositats augustes de Tarragona.
Enaquest art que poblá de temples les ciutats y de teatres y amfiteatres y circhs, que voreja de
sepulcres les vies y escampa les villa e pels camps, 'art dels colonisadors no s'hi veu una perso-
nalitat nacional hispánica y com ha dit I'Rubner, es un sector del gran art roma, correspon al
ponent mediterrani ab els seus métodes de construcció, ab els seus característichs temes orna-
mentaIs.

Pero aquest art roma, art deIs funcionaris, dels cónsuls y pretors, dels qüestors y praesides,
dels tribuns militars y deIs prefectes, té dos límits, un de territorial y un, altre en la seva inten-
sitat. Es un art de les grans ciutats o de les colonies que son un troc de Roma trasladat ab
les seves lIeys, els seus deus, els seus métodes de construir, les seves formules artístiques. Es
l'art del litoral o dels lIochs d'antich comerc facilment accessibles.

Al costat d'ell visqué un art popular, millor una varietat d'arts populars que tenen un in-
terés especialíssin¡ y que -s revela en les urnes de la Vall d' Aran, en les antefixes de Tarragona,
en .lesesteles de León y de Palencia ab llurs típichs archs de íerradura, en les estatues sepul-
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crals de guerrers de Galicia, en els toros y senglars ibérichs y en l'ornament de Ilindes y bran-
cals de les viles antiquíssimes portugueses.

El primer es un art fins a cert punt comú a tot l'Trnperi: en l'extrem del Mediterrani, en tal
fragment del temple de Balbeck, s'hi veurá un tema que 'S repeteix a Tarragona o a Mérida o
a Itálica, El segon es un art local per la seva factura y pels seus temes; un sentit artístch lo-
calo si 'S vol una rusticitat local que muda y transforma -Is temes y els cánons de l'art clássích
tot empaltantelshi simbols de creencies y temes tradicionals antiquíssims.

Reunir aquesta comp'exitat d'ob-es, edificis y estatues, mosáichs y pintures, art industrial y
epigrafia es quasi impossible y superior als medis de que disposa l'INSTITUT fins rebent el pode-
ros auxili econórnich que ofereix generosamenr el Comitato. Perque 'S pot afirmar que no exis-
teixen aItres treballs de conjunt sobre aquesta branca de l'arqueologia artística ni aItre cata-
lech de rnonuments que '1 que ex posa en Hubner en la seva obra «La Arqueología en España»
en r888. En ella ha recullit lo publicat fins el seu temps, encare que ab erros y omisions íacil-
ment excusables, conseqüencia de no haver pogut examinar l'autor directament moIts deIs monu-
ments que cita, excessivament exaltats pels historiadors locals. Caldria procedir a despullar les
publicacions més importants desde aquella data y aixecar plans y fotografiar els nornbrosos mo-
numents les reproduccions deIs quals no existeixen en ,les coleccions públiques conegudes.

D'aixó rs dedueix que no hi ha aItra forma d'intentar dit treball que dividintlo. La primera
divisió que s'acut es la de les provincies hispániques del primer sigle, indicada pel Comitato, re-
servantnos per l'INSTITUT l'organisació de la Tarraconense. No es difícil tampoch demostrar com
fins aixó es quasi bé impossible que ho pugui realisar l'INSTITUT. N'hi ha prou ab pensar que la
Tarraconense abarca, deixant a part les provincies d' Asturies y Galicia, l'extensió inmensa d'una
gran p.art de les dues Castelles, que forma l'extensíssim Conventus Cluniensis, a més de la Bas-
conia, Navarra, Aragó, Catalunya, Valencia, Murcia y les Balears y considerar com una gran
porció d'aquests paisos es fora de la área natural dels nostres estudis.

Caldria molt temps y no pochs dispendis pera arrihar a formar una colecció molr incompleta
deIs monuments d'una tan gran extensió de país. He necessitat anys pera recullir ab els meus
colaboradors Srs. Falguera y Goday un Corpus minúscul encare potser incomplet d'una sola
branca de 1'art roma y reduida a la recerca d'una part mínima de la Tarraconense, el Conven-
tus Tarraconensis que abarca aproximadament Catalunya, Valencia, y les Balears. Del mateix
Conventus Tarraconensis caldria encare catalogar l'esculptura, treball tot just cornencat per M. AI-
bertini de l'Escola francesa d'estudis hispánichs, resseguint ademés d'algunes escasses coleccions
de propietat particular, els Museus de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleyda y Valencia' y les
obres d'art local trobades a les Balears principalment a Ibica, Igual succeeix ab els mosáichs,
La recullida no es difícil contant l'INSTITUT ab la colaboració dels estudiosos de les terres va-
lencianes y Balears, Les dificulta ts comensen al sortir deIs límits estudia ts fins are per I'Ixs.
TITUT. Del Conventus Carthaginensis coneixem escasses indicacions de monuments arquitecto-
nichs, fortificacions, pintures y mosaichs; del Cesaraugustanus no n'estem gayre millor ressenyats;
d'un monument notabilíssim situat en Los Bañales, en els límits d'Aragó y Navarra, tot just
si '1 mon científich en coneix el nom y alguns epígrafes publicats per Hübner,y després els mo-
sáichs y sarcófechs de Saragoca.

Després d' aquesta exposició voldria arribar a unes conclusions precises encaminades a la
realisació de 1'obra empresa. y son les següents:

r) L'INSTITUT procurara reunir pera la progectada Exposició de Roma els principals monu-
ments romans del Conventus Tarraconensis y Balears, que té estudiats y la llista deIs quals se
podría reduir als que segueixen:

. Temples de Tarragona, de Barcelona y de Vich. - Restes dels de Sagunte y de Denia. - Se-
pulcres de Tarragona (Escipions), de Fabara y de Vilajoyosa. - Exemples dels sarcófechs de
Barcelona y de Girona. - Sarcóíech de Ager. - Arch de Bará. - Teatre de Sagunte y de Po-
llensa. - Amfi teatre de Tarragona. - Circhs de Sagunte y de Tarragona. - Ciutats de Tarragona,
d'Empuries y de Sagunte.

Se reproduirán ademés les principals estatues y mosáichs dels Museus de Barcelona, Tarra-
gom y Valencia, com per exernple les representacions de les festes del Circh de Barcelona; el
sacrifici d'Ifigeniade Empuries. Se completara aqueixa serie ab mostres de 'les urnes cineraries
araneses antefixes de Tarragona y demés exemples de l'art rústech local.

2) Se de manara per aqueixa obra la colaboració de la Junta de. Museus y de l'Escola d' Ar-
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quitectura de Barcelona, de l'Arqueológica y Museu de Tarragona, del Museu de Girona, de l' As-
sociació arqueológica luliana de Palma, de la Junta del Museu d'Ibica y de una comissió que -s
pot formar a Valencia.

3) S'intentará demanar la colaboració dels estudiosos de Saragoca, Osea, Terol y Cartagena
per ampliar la reproducció dels monuments al Conventus Cesaraugustanus y Cartaginensis.

4) S'enviará al Comitato de Roma una llista dels monuments qual reproducció s'intenta, a
fí d'obtenir la sub venció necessaria.

L'INSTITUT acordara lo que cregui més convenient de totes aqueixes propostes. - Barcelona,
24 de octubre de 1910. - J. PUlG Y CADAFALCH.

EXPOSICIO D'UN PLA DE PUBLICACIO DE LES CRÓNIQUES
CATALANES.

De totes les branques de la nostra esplendorosa literatura antiga, cap es tan coneguda
com l'historiografía; les edicíons, bones o dolentes, dels principals dels nos tres cronistes, poden es-
tar en totes les mans, y les traduccions d'algunes cróniques que s'han fet al francés, angles, .i ta-
liá, alemany, les han vulgaritzades en bona part de I'Europa culta.

N o obstant, tot seguit se veu que 'ls textes publicats no formen sinó una partida dels que
posseim, y tots els especia listes saben prou que les edicions son, amb comptades excepcions, de-
fectuoses y insuficients, fins a tal punt que diverses vegades s'han exterioritzat els desitjos de
formar y publicar una edició general que les comprengui totes, cosa impossible si no 'S subjec-
ten de primer a un estudi de conjunt y si no 'S fa una distribució de tasques entre un exercit
d'estudiosos cada hu deIs quals hagi fet o pensi fer durant una llarga temporada objeete predi-
lecte deIs seus estudis una sola crónica. Son molts els materials que s'han d'acoblar per que
l'edició d'un text catalá sigui de veres difinitiva y pugui esser profitosa pel major nombre, re-
sultat dificil d'atenyer si la manera com la publicació sigui empresa no inspira en el publich se-
leete la més gran confianca. Entenem que les edicions dels nostres cronistes no han d'esser pre-
cisament luxoses, han d' esser clares, precises, definitives. Tots els manuscrits, tetes les edicions
y traduccions antigues y modernes s'han de posar a contribució; y han de dur, fins on sigui
possible, l'historia deles obres y dels autors y de les escoles y de les influencies; de tal manera
han avencat de pochs anys enea en la nostra terra -ls estudis histórico-literaris que podria esser
que 'ns trobessim en millor estat de fortuna per documentar y comprobar les nostres cróniques
.nacionals com cap altro pais d'Europa podria ferho perque no estada en el cas de comentarhi les
seves amb tanta profusió y riquesa.

FONAMENT DE L'HISTORIOGRAFÍA CATALANA. - Com a preliminars de la nostra
historiografía poden considerarse les primeres obres, per rudimentaries que siguin, compostes
amb evident carácter historich, ja d'intent cronológich, ja d'intent literario Ens referim a la serie
d- produccions, generalment Batines, redaetades o compilades en els monestirs ambo anterioritat
al segle XIII e • Creiem que haurien de reunirse les següents: .
a. Cronicons en llatí redaetats a Catalunya, per exemple: Chronicon Rivipullense, Chronicon

Barcinonense, Chronicon Canigonense (de Sant Martí de Canigó), Chronicon Deriusense.
b. Po emes y altres obres rimades históriques redaetades en els monestirs catalans, o referents a

fets catalans, anteriors al segle XIII e. Compendrien les obres escrites (pergamí) o inscrites
(pedra), per exemple: el poema histórich sobre Ripoll de l'abad Oliva; les inscripcions rimades
dels comtes de Barcelona, Besalú y Cerdanya y d'altres magnats, de les quals tantes n'han
donat a coneixer Villanueva en el seu Viaje ... yen Monsalvatje en les seves Noticias históricas.

c. Fragments de les croniques carolingies que interessen a Catalunya ,
d. Notes analístiques en llatí y en vulgar redaetades en el nostre pais abans del de l'any 1250.

Per lo que -s refereix an aquesta part preliminar de l'historiografía ens estem d'indicar les
íonts que coneixeran millor que nosaltres els qui s'endinzin en el seu estudi; a més, ens ne detura
la consideració de que constitueixen especialment el nostre encárrech les cróniques escrites en
catalá, Adhuc per aquestes les nostres notes bibliográfiques seran sumaries y reduides.

PRIMERES CRONIQUES. - Era natural que les nostres primeres cróniques se redactessin
en el monestir de Ripoll, el nostre Sant Deunís, on reposaven les cendres dels comtes de Barce-
lona. L'anomenadade l'escola histórica ripollesa arriba fins al xv= segle.
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a. GESTA COMITUM BARCINONENSIUM ET REGUM ARAGONlJE

Aquestes gestes son les publicades incompletament per en Baluze en la Marca hispanica.
N'existeix text catalá, del tot inédit: per ara no pot assegurarse quina va esser la primera re-
dacció, la llatina o la catalana, que son fetes en el segle XIII e. Del text llatí se 'n conserven
aquests manuscrits:

Al Biblioteca Nacional de Paris, lato 5941. Es en pergamí y dels primers anys del segle XIV; es provinent de Ripoll
y es el que va servir d'original al publicat en Marca hispanica.

B] Biblioteca Nacional, Paris, lato 5l32. També prové de Ripoll y sembla degut a diverses mans, tates del segle XIII,
C] Biblioteca del Sr. Sanpere y Miquel, Barcelona. Lletra del XIV segle.
D] Biblioteca Nacional, Madrid, G, 2Ir. Copia feta treure per Gaspar Galceran d'Urrea, comte de Guimerá.
El Biblioteca Nacional, Madrid, E, 2. Copia treta per en Monfar y Sors d'una altra copia feta a Ripoll en l600 per en

J aume Ramon Vila.
F] [Llibreria del Sr. Llobet y Vall-llosera, Barcelona]. En Pí y Arimon (Barcelona antigua y moderna, l8S4, p. IrOS)

el descriu rápidarnent y era antich. No sembla pas es=er el C com s'assegura en el Boletín de la R. Academia de la Historia,
XXX, l897, p. 69·

Aquest text llatí es conegut per les següents edicions incornpletes, pero que 's completen:
I] Marca hispanica, Paris, l688, columnes 537-580.
Ir] L. Barrau Dihigo, Fragments inédits des «Gesta comitum Barcinonensium et regnm A ragonia», en la Revue hispanique,

t. IX, 1902, pp. 472-484. .

b. CRONICA DELS COMTES DE BARCELONA E DELS REYS D'ARAGÓ

Creiem que la primera noticia del text catalá de la crónica 11atina a fou la donada' per nosal-
tres en I906. Ne coneixem els següents manuscrits:

Al Arxiu Municipal, Barcelona. Esta inclosa en el Llibre d' Usatjes y Privilegis format, per encárrech del Consell de
Barcelona, pel seu escrivá Ramon Ferrer en 1335. Bellament escrita en pergamí. •

B] Arxiu Municipal, Barcelona, Esta posada en el primer volum del Llibre vert, del qual pot dirse que '1 precedent va
servirli d'original. Escrit tarnbé per en Ramon Ferrer, probablement en l345. En tots dos preciosos reculls aquesta crónica
es l'única que hi ha en vulgar.

C] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 21-2-I7. Escrit en paper en el XIV segle, precedint a un entron-
cament de la crónica den Desclot seguida de la den Muntaner.

D] Biblioteca Nacional, Madrid, 647, (abans G, l60). Escrit en paper en el XIV segle; la crónica esta situada devant
de la den Desclot.

E] Arxiu de la Corona d'Aragó, Barcelona, numo 60 del conven t de la Mercé. Copia feta en el segle XVII pel P. Ribera.

Aquestes cróniques llatina y catalana haurien de publicarse plegades, plana per plana; sera
l'única manera de poder resoldre la qüestió de quin text va esser el primer redactat. L'impor-
tantíssima crónica va fruir sempre de molt crédit entre -Is nostres historiadors y es la que menys
part deixa a la 11egenda, entre totes les que s' escrigueren posteriorment, sobre l'epoca corntal.
Parteix del text vulgar de les Gesta la croniqueta que sol figurar al principi de les Constitu-
cions de Catalunya (veginse, p. e., les edicions de I588 y de I704); d'ella s'han extret nombro-
ses genealogies escampades en diversos manuscrits (com p. e. la d'un de Vich publicada en I902
per La Veu de Montserrat); les Gesta se solien posar, corn a crónica primitiva, al principi d'obres

.históriques més especials de regnats successius: A y B precedien al recull de privilegis de la ciu-
tat de Barcelona; C a una combinació, de la qual tenim altres exemples, de les cróniques den
Desclot y den Muntaner; D a un Desclot, F precedía un Tomic.
C. CRONICA D'EsPANYA

Se tracta d'una crónica traducció y adaptació de la que escrigué en llatí Roderich de To-
lédol (m. I247), escrita, de segur, poch ternps després de coneguda y divulgada a Catalunya,
per en Pere Ribera de Perpejá. Aquesta adaptació esmenta dugues vegades el moment de re-
dacció, en els anys I267 y I268; parlant de l'unió del regne d' Aragó ab el comtat de Barce-
lona, diu: «la qual avuy encara dura regnant en J achme», Ne coneixem un manuscrit y tenim
referencia d'un altre que ignorem si es perdut.

Al Biblioteca Nacional, París, esp. X3.Consisteix en un recu11eledeu textes hístórichs diferents escrit en el XV segle.
En sise 110chse troba aquesta crónica adaptada y desenrotllada en la part referent a Catalunya, en vida del rey J aume-l Con.
queridor, per en Pere Ribera de Perpejá, sense que consti per altra cosa sinó per les diverses dates de composició (1267'l268).

B] [Biblioteca de l'Escurial?]. En Cambouliu (Essai sur l'histoire de la littérature catalane, Paris, l858, p. 30) creu que -s
troba al Escurial aquest rns., del qual diu Nicolau Antonio (Biblioteca hispana vetus, Madrid, l788, t. H, p. 58) que era del
cronista d' Aragó D. Francisco de Gurrea qui '1 va traspassar al seu succeídor D. Francisco Andrés Ustarroz: alguns llibres
d'aquest darrer se troben ara a la Biblioteca Nacional de Madrid. Zurita nota les interpolacions den Perpejá, Antonio porta,
amb errades evidents, la següent sotascripció d'aquest ms., que la copia A no té: «Aquesta obra fo feta en lany de la encar-
nació de J esu Christ MCCXLrrr. en lany que on contava de la era MCCLXXXr. en la veyn tisite any del Rey Ferrando; e
fo feta en Romans per en P. Ribera de Perpejá, que la feune segons son poder en l'any que on contava de J esu Christ MCCLVI.
en temps del Rey noble en Jacme Daragó de Valencia de Mallorca, lo qual morí en lo terc de S. j acme de J oliol en la ciutat
de Valencia.,>

LES QUATRE GRANS CRONIQUES. - Anomenem grans les quatre admirables cróniques
den Jaume I, den Bernat Desclot, den Ramon Muntaner y den Pere III del Punyalet, no pre-
cisament per la 11ur extensió sinó per les lIurs qualitats y per qué representen l'esforc més con-

•

•
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siderable en l'historiografia de Catalunya. Ens porten llunyde les cróniques generals, de carácter
monacal, yens donen l'historia viscuda, ens con ten les grans empreses arnb grandiosa senzillesa, •
ens fan assistir a les batalles y. a les festes, ens parlen els heroes mateixos de les propries victo-
ries; en aquestes quatre cróniques hi llegim en periode ascendent les gestes deIs nostres passats,
elles canten l'epopeia catalana y ens la canten en catalá, y la llengua llur es natural, precisa,
feta, deplegantse en tota la seva plenitut.
a. LIBRE QUE FEU LO GLORIÓS REY EN JACME·

Es, baix molts aspectes, la mésnotable de les nostres cróniques y constitueix una de les més
importants produccions literaries de l'Edat mitjana y essent potser la més personal. El present
estudi essent d'exposició de materials y no de discussió, esmentarem no més alguns treballs que
sobre .la qüestió de l'autenticitat, cada dia rnés provada, s'han publicat. No tenien valor els ar-
gurnents aduits per Villarroya (Coleccion de cartas histórico-críticas en que se convence que el Rey
);J. J ayme I de Aragon no lué el verdadero autor de la crónica ó comentarios que corren a su nom-
bre, Valencia, 1800) refutats per M. de Tourtoulon (Études sur la maiso n. de Barcelone. J acme I
le Conquérant, Montpeller, 1863-67, vol, II, p. 531. Traducció castellana. Valencia, I, P-351).
Per documents descoberts que fan referencia a la crónica vegis Balaguer y Merino (Un doctiment
inédit relati] ti la Chronique catalane du roi J acme I d'Aragon, en la Revue des Langues romanes,
c. XII, 1877, p. 166), Llabrés (Revista de Huesca, num. I, p. 9), Y sobre tot Rubió y Lluch
(Comentaris a un« documents sobre la Cronica de J aume I en la revista Em.pori, J aner 1907, p. e-S,
Y Revista deIs Estudi« Universitaris Catalans, Novembre-Desembre 1907, p. 349-352) Y Rubió
y Bá.laguer (Nous documente sobre la Cronica del rey Jacme en en Estudis Universitaris Catalans,
J aner-Febrer 1908, p. 9-12). Els Srs. Morel-Fatio (Katalanische Litteraiur, p.' II9),Aug_ Molinier
(Les sources de l'histoire de France; Des origines aux guerres d'Italie, t. III, Paris, 1903. p. 163)
Y Rubió y Lluch, sense decantarse, manifesten certs duptes sobre l'autenticitat. Els Srs. John
Forster-Gayangos (The Chronicle 01 James I, King 01 Aragon, surnamed ihe Conqueror, written by
himsel], Londres, 1883, I, p. XXXI), F_ Darwin Swift (The Lile and times 01 James the Con-
q%eror,Oxford, 1894, p. 283) Y nosaltres cre.em la crónica obra del Conqueridor (Historioerafia
de Catalunya ... _ Paris, 1906, p. 22-42, Y De la Cronica del rei en Jaume ·l Conqueridor, discurs
presidencial en el Certamen Cientlfich-literari organisat per l'Ateneu de Tarragona, 19IO-19II).
El Dr. E. Finke insinuava la teoria d'esser el text catalá traducció de la Ilatina den Marsili re-
futada per Martin-Chabot (Fra Pere M arsili et le Libre dels [eyt: del rey en J acme lo eonqueridor,
extret de la Bibiiotheque de l'École des chartes, 19II, t. LXXII) en l'ultim escrit lluminós publicat
sobre la qüestió. .

Els manuscrits segueixen el text prirnitiu; en 1343 el monjo de Poblet Celestí Destorrents va
introduir variants al copiar un ms. antich; les copies J K L se declaren esser tretes del de Poblet.

A] [Arxiu deIs reys d'Aragó, Barcelona]. Amb aquesta sigla indiquem el que en 1313 ja rs conservava d'antich en elPalau, en pergamí.: Perdut. .
B] [Arxiu dels reys d'Aragó, Barcelona]. Es l'exemplar que >l rey Pere de les Cerimonies va enviar a l'Abad de Poblet

Pone de Copons, en paper, perque -n fes treure una copia en pergamí. Tenia coberta vermella segons el document publicat
per en Balaguer y Merino, de I37r. Perdut,

C] Biblioteca del comte d'Ayamans, Palma de Mallorca. Es en pergamí y va ferlo escriure-I rey Pere III en 1380 pel
seu escrivá J oan de Barbastre. Avuí en venda.

D] Biblioteca Real, Madrid, 2-F-r. Es en paper y de la primeria del XIV segle. Probablement va servir -de model a
I'edíeió de.Valencia I557, essent el que 'ls Jurats d'aquella ciutat varen remetre a Felip II.
- E] Biblioteca Nacional, Madrid, L-8r. Es en pergamí y prové de la biblioteca d'Osuna. Segle XV.

·F] Biblioteca de l'Escurial, Y-lIII·5. Conté només la part referent a la conquista de Valencia, en !letra del XV segle.
G] Biblioteca Nacional, Madrid, 893. Es copia exacta de C. feta en el segle XVII. En la part de la conquista de Va-

lencia hi han els plechs corresponeuts de l'Aureum opus, Valencia I5I5. . .
H] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 2i:-2-2·.Es la copia acabada en I343 pel monjo de Poblet Celestí

Destorrents en pergamí. Es el manuscrit més antich que de la Crónica 'S conserva. En Destorrents va introduir unesvariants
que no constaven en el manuscrit que '1 rey Pere III va enviar a Poblet a l'abat Pone de Copons, que era '1 riostre B. Aquest
manuscrit de I343 es el que va utilitzar el Sr. Aguiló y Fuster per la seva edició.
· J] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 21-2·r. Es copia de H feta fer en 1619 per l'erudit j aume Ramon
Vila en ocasió en que H se trobava en mans del barcelonés J oaquim Llatzer Bolet.

K] Biblioteca del Sr. Baldiri Carreras, Barcelona. Es copia de la feta en el segle XVIII. A continuació hi ha un memorial
en castellá, de,principis del s. XI X, en el qual se refuten els arguments den Villarroya.
· L] Arx, de la Cor.·d'Aragó, Barcelona, Mercé, 90. Copia de H feta fer pel P. Ribera (I652-I737), seguint a un Marsili.

Les impressions de la Crónica del rey J aume son aquestes:
I] Edició fragmentaria, Valencia, Diego de Gumiel, 1515. La part referent a la conquista de Valencia ocupa 21 folis

delllibre Aureum. opus regalium. prnnlegiorum civitatis et Regni Valentie cum historia crislianissimi Regis [ucobi ipsiu« primiconquistoris.
· Ir] Primera edició completa, Valencia, viuda de J oan Mey, 1557. Chronica, o comeniari del gloriosissim, e invictissim

Rey en Jacme p er la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia, Compte de Barcelona, e de Vrgell, e de Munt-
pesller: [eyta e scrita per aquell en sa üenguo. natural, e ireyta del A rchiu del mol! M agnifich. Rational de la insigne ciutat de
Valencia honstaua custodida ... Aquesta impressió va :ferse sobre '1 ms. D.

•
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III] Barcelona, per M.,Aguiló y Fuster, 1873, (1904, próleg). Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey
en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler Dictada p er aquel! en sa llen-
gua natural, e de nou [eyta estamipar per ,M art~n Agutló y Fuster, Bona impressió del text de H (Poblct, 1343), anant al peu
de plana les vanants que '1 separen de I edició TI (Valencia, 1577): Forma part de la collecció Biblioteca Catalana.

IV] Barcelona, per Ferrer y Vidal, I905· Cronica. o comentarts del gloriosissim y invictissim Rey en [awme 1, rey d'Aragó,
11,1{allorca y Valencia, escrita per el! matet« en sa llengua natural. Dos volums que formen part d'una Biblioteca Clássica Cata-
lana, que son copia de l'impressió de l'Aguíló, modernitzantne les grafies, s'han posat epígrafs a cada paragraf.

V] Edició fragmentana. Barc,;lona, p,:r S. Babra, 1908. Conquesta per lo serenissim Rey en J acme de A ragó de la Ciutat
e Regne de Valencia, Es reproducció fotografica de 1 (Valencia, Curniel, 1515), un xich reduida.

La crónica del rey en J aume va esser traduida al llatí per fra Pere Marsili, que va presentarla
al rey J aume II el dia de la festa de la Trinitat de l'any 1314. En el proleg consten diverses
noticies sobre la confecció y la traducció del llibre.

A] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 20-2-20. Es el ms. original de la traducció de rna den Marsili-
El P. Villanueva (Viaje litetrario ... , t. XVIII, p. 213) va publicar el próleg, les anotacions y la taula daquest ms.

B] [Llibreria deIs reys dAragó, Barcelona, Martí, n.v 56]. Amb aquesta sigla marquern el ms. perdut, en pergamí,
historiat v caplletrat d'or, que -n Pere Marsili va entregar personalment en 1314 al rey J aurne Il , en ocasió en que aquest
acabava d'oir missa al convent de predicadors de Valencia. Acostem aquest ms. al que 's descriu en I'inventari (1410) dels
bens del rey Martí n.> 56, també escrit en pergamí y relligat -ab posts de fust cubert de cuyro verrnell- encara que no 'S

despren de la descripció que hi hagin lletres d'or ni miniatures. Va esser acabat en 1313.
C] [Llibreria dels reys d' Aragó, Barcelona, Martí, n.v 236]. Era un llibre escrit en paper que no contenia ·1 próleg den

Marsili (A) cubert de cuyro vert; portava la sotescripció que devien dur tots els mss.
D] Arxiu de la Corona d' Aragó, Mercé, 90. Precedeix a la copia de la crónica original la de la traducció llatina que

s'atura al bó de la conquesta de Valencia, fol. 239. Es treta de A.
El Arxiu de la Catedral, Palma. No més conté la part que tracta de la conquista de Mallorca.
F] Arxiu del Regne de Mallorca, Palma. Exclusivament la part de la conquista de Mallorca. Aquest y E, son del

segle XIV, y van seguits de la versió catalana de la llatina den Marsili. Així ho deia -n Quadrado (Historia de la conquista
de Mallorca. Crónicas inéditas de M arsili y de Desclot en su testo lemosín, vertida la primera al castellano, y adicionada con
numerosas notas y documentos, Palma, r850) .

.En el mateix XIVen segle va traduirse la crónica catalana a I'aragonés, fentla incloure 'I gran
mestre de 1'Hospital, en Joan Ferrandez d'Heredia (1310-1396), en la seva Grant Coronica de los
Conqueridores.

A] Biblioteca Nacional, Madrid, 1i. Aquest ms, únich havia figurat en la lJibreria deIs rey s d'Aragó a Barcelona, segons
linventari dsls bens del rey Martí (r a ro) Y després va passar a mans del marques de Santillana (Schíff, La Bibliothéque du.
marquis de Santillane, París, r905, p. 4II); l'identiticació ha estat feta per Ramon Menéndez. Pidal (A propósito de «La Bi-
bliothéque du marquis de Santillane» por Mario Schif], en el Bulletin hispanique, 1908, tiratge apart, p. ro). Vegis G. W. Um-
phrey en Reuue hispanique,t. XVI, 1907.

D'aquesta traducció se n'ha fet la següent impressió:
Il Madrid, per R. Foulché Dclbosc, 1909. Gestas del rey Don J ayme de Aragon. Publicada per la Sociedad de Biblió-

filos Madrileños.

Una traducció moderna castellana varen íer y publicar els Srs. Flotats y Bofarull.
I] Valencia, 1848. Historia del Rey don Jaime 1, el Conquistador, escrita en lemosín por el mismo monarca; traducida al

castellano y anotada por Mariano Flotats y Antonio de Bojarull.

La traducció inglesa que va ferne John Forster va esser publicada en dos volums després de
la seva mort.

1] Londres, 1883. The Chronicleot James 1, King 01 Aragon, surnamed de Conqueror (written by himSelf). Translated
irom de Catalan by the late J ohn Forster, esq... With an Historical Lniroduction, Notes, Appendix, Glossary and general lndex
by Pascual de Gayangos.

Son inspirades en la mateixa crónica y en son en bona part una parafrasi, l'obra den Ber-
nardí Gomez .Miedes, De vita et rebus gestis Jacobi l. Regis Aragonum ... Valencia, 1582 y sa tra-
ducció castellana, La historia del... Rey Don Jayme de Aragon ... Valencia, 1584, y tambéel Sumario
de la vida y hazañosos hechos del Rey D. Jaime elIde Aragon, llamado el Conquistador ... por
D. Juan Tornamira de Soto ... Pamplona, 1622, en 2 volumets.
b. LIBRE QUE DICTA E SCRIVi EN BERNAT DESCLOT

En Bernat Desclot se pot dir que es el cronista model de l'edat mitjana. EH desapareix
completarnerít de l'escena y, com si tingués una idea moderna de 1'historia, no '1 preocupa sinó
la manera justa y vera de relatar els fets. El seu estil es sever y quan s' aixeca es que la gran-
dor mateixa dels fets ho comporta. La seva llengua es precisa, neta, trasmet les conversé s y
els dits memorables dels personatges tal com segurament se pronunciaren, y may ne treu cense-
qüencies: els fets parlaran be prou. Cap document ens dona noticia del cronista que escrivia a
les acaballes del segle XIII fe.

Heusaquí 'ls manuscrits que 'ns han conservat aquesta obra notable:
Al~Biblioteca Dalmases, Barcelona, n.s 25. Sernbla-I més antich de tots y es l'únich que es tot en pergamí. S'Iiavien deixat

grans espais per omplir amb pintures que no varen ferse; soIs en alguns, molt pochs, s'hi dibuixaren en tinta algunes figures.
Escrit en el XIV segle.

B] Biblioteca de l 'Escurial, M-I-29. Escrit en lletra del XIV segle en paper y pergamí. Els quínze primers folis conte-
nen un fragment del Libre de doctrina o de Saviesa, atribuit a j aume 1.

C] Biblioteca del Seminari, Barcelona. Conté 95 folí s antichs seguits del segle XIV, 463 escrits en el XVIII que con-
tinuen y completen la crónica.
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DI Biblioteca Nacional, Madrid; n.··647 (abans G. 160). Alprincipí hi ·han notes analítiques que van de 1204'a 1334
y les Gesta en catalá: el Desclot comenca al fol. 13 y ocupa tot el ms. fins a la ñ. Escrit en el XIV segle en papero

El Biblioteca del Seminari, Saragoca. Senyalat ab el n.> XV per en Serrano y Sanz en el seu Catálogo de los M». de la
Biblioteca del Seminario de Zaragozz (Revista de Archivos, 1'109, p. 124)· Del segle XIV, y incornplet.

FI Biblioteca Nacional, París, esp. 328. Escrit en paper en el XV segle. Es el que va servir per I'edició den Buchón.
G] Biblioteca del Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. Es el ms. que havien posseit el Sr. Ramon Soriano, de Bar-

celona, y el Sr. A. Cortada, de París. El ms. es incomplet a la fi: escrit en paper per má de les darreries del XIV segle o prin-
cipis del següent.HI Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 21-2-17· Conté, després d'uns poemes preliminars, una combinació
de los cróniques den Desclot y den Muntaner. La primera abraca els folis x-cxxj, deixantla al capítol CXXXVIde les edicions.
La lletra es del XIV segle, essent el ms. tot de paper.. .' .'

Jl Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 21-1-10. Lletra del XV segle, escrita en papero Prové de la Ihbreria
del canonge Besora, de Lleida. Conté 1 la crónica den Pere Tomich, que acab-a al fol.· 61; 2 -una serie de notes analístiques
y altres apuntacions, de diverses mans dels segles XV y' XVI, que ocupen 4 folis, 3 un manuscrit de 164 folis, d'aspecte
semblant a lianterior, peró ajuntat al procedirse a lo relligatje, que conté la crónica den Desclot, acabant al fol. 155; 4 uns
capítols den Muntaner.

K] Arxiu de la Corona d'Aragó, Barcelona, Mercé, n.s II5· Lletra del segle XV, en paper. No comen ya ni acaba, anant
del foli xxvij al ci.xviiij, mancan thi els XXXV-Lxxj y els i.xxxij-cviij. Té la particularitat de contenir alguna interpola-
ció referent a Sant Pere Nolasch v a la fundació de l'ordre deis frares mercenaris.

LJ Llibreria de D. Salvador Babra, Barcelona. Es un ms, escrit en paper a principis del segle XV. Manquen diversos
folis y conté diverses interpolacions.

M] Llibreria de D. Baldiri Carreras, Barcelona. Copia feta treure per en J aume Ramon Vila, d'un bon text en pergamí,
per mans del mallorquí Antoni Arbona, en juliol y agost de 1660.

N] Arxiu de la Corona d' Aragó, Barcelona, Mercé, n.s 90. Collecció de copies de cróniques feta fer pel mercenari P. Ri-
bera. El Desclot va del fol. 717 al 803, deix an tlo enlaire al capitel r.j.

Lesedicions de la crónica den Desclot totes parteixen del ms. F perqué va utilitzarse en la
primera, de la qual son copies les altres dugues.

IJ París, per J. B. Buchón, 1840. Forma part del volum de les Chroniques élrtingéres relaiiues aux expéditions [rancai-
ses p endant le XJ II siecle. Devia haverlo ajudat el rossellonés Tastú.

II] Orleans, per J. B. Buchon, 1875. Es la mateixa edició anterior amb el sol cambi de portada,"formant part de la
collecció Phanthéon littéraire, agafant les pp. 565-736, Yduent el títol: Cronica del rey en Pere e deis se1!Santecessors passats, per
Bernat d'Esclot.

III] Barcelona, imp. "La Renaixensa'., 1885. Cronica del rey en Pere e deis seus antecessors passats, p.er Bernat Desclot,
ab un preiaci sobre -ls cronisles catalans,per [oseph. Coroleu, Es copia, rnultiplicantne les errades, de l'edició Buchon.

IV] Edició fragmentaria. Palma, per J osep M. Quadrado, 1850. Historia de la Conquista de Mallorca. Crónicas inéditas
de Mursilio y de Desclot, en su. texto lemosín, vertida la primera al castellano y adicionada con numerosas notas y documentos.
Només la part referent a la conquesta de Mallorca.

Aquesta crónica ha estat traduida al castellá y a l'italiá,
I] Barcelona, per Rafel Cervera, 1616. Historia de Cataluña, compuesta por Bernardo Desclot, cavallero catalán; de las

empresas hechas en sus tiempos por los Reyes de Aragon hasta la muerte de Pedro el Grande, tercero deste nombre, Re)' de Aragon.
y de Siciiia, conde de Barcelona. - Traducida de su antigua lengua catalana en romance castellano por Raphael Cernera, ciuda-
dano honrado de Barcelona y receptor de officio de maestre Racional de la casa Corte del Rey nuestroseñor de la Corona de Aragón.

II] Edició compendiada de la traducció anterior. Madrid, 1793· Relacion histórica de la famosa invasion. del exercito y
armada de Francia en 1285, y de la valerosa resistencia de los Catalanes, Aragoneses y Valencianos, con su Rey Don Pedro,
hicieron á los enemigos en el Rosellon y el A mpurdln por tierra y por mar. Trasladada literalmente de la Historia de sus tiempps
que escribió Bernardo Desclot, caballero catalan, testigo de vista de los memorables sucesos de aquella feliz campaña.

La trad~cció italiana' va esser feta per Filippo Moisé sobre l'edició Buchon.
II Florenca, -per Filippo Moisé, 1844. Chronache catalan e del secolo XIII e XIV, una di Raimondo 'Muntaner, T'altra

di Bernardo Desclot. Prima traduzione italiana di Filippo M oisé, con note, studj e documenii. Forma la segona part o volum.

e, CRONICA DEN RAMON MUNTANER (I265-I336)
Si un autor pot entendre l'art d'escriure l'historia d'una manera oposada an en Desclot, es en

Muntaner: l'etzar y les qualitats positives, .si be diverses, d'amdos autors, han ajuntat sovint
llurs noms. També en bona part han. tractat uns mateixos esdeveniments; peró aixi com l'objecte
capital de la crónica den Desclot es el regnat de Pere '1 Gran, en Muntaner es propriament el
cronista de la gran companyia dels catalans a Orient. Parla de lo que veu, de lo que recorda, pe
lo que sab per bon conducte, d'una manera plena y escalfada; cisella -ls personatges ambgran
relleu, conta -ls episodis amb una vivor extraordinaria, sobretot aquells que son gloriosos pel casal
d' A.ragó, que ell tant estima. Els seus tenen raó sempre y els enemichs no :n tenen may_ Tern-
perament entusiasta, en Muntaner es l'escriptor nacional per excellencia: mentre ·1 vell escriu
sembla que senti darrera d'ell tot un poble de catalans que ha dut a terme tota mena de proe-
ses amb les quals no sospitava que degués deturarse. Ún dels trocos més interessants, que -nsel
separa de tots els nos tres cronistes, es el Sermó en vers que va endrecar al rey J aume II com
consell donat a l'infant Alfons pera ·1passatge de Serdenya en I323: es un poema de dotze cobles
de vint versos monorims, que es el darrer exemple de metre épic que se -ns conserva.

Heusaqui ara 'Js mss. que coneixem d'aquesta crónica:
Al Biblioteca de lEscurial, K-I-6. Escrit per ma del XIV segle en paper enterch, que sembla de Xátiva, trobantse

manco d' alguns íolis, se completaren en el segle XVII. El primer foli conté una curiosa pintura representant en Muntaner
en la seva alquería de Xilvella en el moment de posarse a escriure la crónica.

BI Biblioteca Universitaria, Catania, CodoVento 92. Es de les darreries del segle XIV y en paper. Conté davant de la
crónica l'epístola den Riambau de Vaqueres al marques de Montferrat y després algunes poesiescatalanes, entre elles les pro-
fecies d' Anse1m Turmeda y el bonich poema den J aume March estant en lo setge de Murvedre. .
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, C) Biblioteéa Nacional, Madrid, I863 (abans.P. 13f.'.Í\.caóat d'escriure en paperl'any 1342.' Segueixen a la crónica el
Memorial den J oan Francesch Boscá y les Ordinacions den Sanctacilia.' '"

D) ~ibHoteca, del Institut d'Estudis 'Catalans, Barcelcria, ms. 4. Prové de la Biblioteca Carreras y abans de la de Poblet.
Acabat d escnure 1a;,y 1353 sobre paper enteroh. El ms. liavía con tingut un Desclot abans del Muntaner: ara va del Iolí
eeeVI] al DLXIJ. A mes de tot el Desclot hi manquen cent:quaránta,cinch capítols del Munt.aner.

E) BlbllOt;,ca Pr?vmclal UmversItana, 21-2-17. Es el ms. H que esmentam tractant den Desclot, que conté un entron-
cament d,;,la cromc,,; d aquest darrer amb la den Muntancj-, Aquesta darrera crónica empr-n al foli cxxj, en el cap. CXIX,
segumt be fins a la f¡., Desl?re,s venen cmch, folis, escnts de la mateixa má, en els quals se troben uns capítols sense epígrafs
que tracten del matnmom,d Alfons e! Bemgne: foren publicats pel Sr. Sanpere y Miquel (Crónica de M'unianer, fragmentoinédito, en la Revista de C,enctashtsto'ncas, 1880, t. 1; pp. I54-I6I).
, F) Biblioteca ProvinciaL Universitaria~ Barcelona, 2I-1 -ro, Es 'el mateix que marquem J en Desclot. Al fol. I55 verso
segueixen set ze apartat~ que corresponen arnb variante d'importanciaaÍs capítols CCLXXI-CCLX'xVn y C<;:'LXXXIV-
CCXC deles edlcl?ns., EIsq~atre pnmers.va publicarlos e} Sr. Sanpere y Miquel (Crónica de B, Desclot, fragmento inédito,
enla Reoista de C:enctas historicas, t. 1, 1880, p.' 45) creyenJlos fragments den Desclot, corretgin tlo Morel-Fatio (Sur un pré-
tendu fragment inédit de Desclot; en Romania, X ¡88I, pp, 233-238), .

'GJ Biblioteca del Seminari, Barcelona. Es del segle XV en paper y seguint a una crónica general y a la de Pere III
figuren els sis darrers capítols de la: crónica den Muntaner. _

Anotern ara les edicions.
. 1) Valencia, viuda de J oan Mey, 1558. Chronica o descnpctO deis [ets e hazanves del Lnclyt Róy don Jaume primer, Rey Da-
rago, de Mullorques, e de Valencia, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos deseendens. Feta per lo magm(ich en
Ramon Muntaner, lo qual serui axi al ad Inclyt don Jaume, com. a sos (ills, e descendents, es traba preseni a les coses contengudes
-en la present historia. Es llibre mol! antich, e ab iota oeritat scru, e dtgne desser tnst ber aquells qu» ab iota uerüat desijen. saber
los de 12 coronna d'Aragó, e del regne de Sicilia. Totes les edicions son copia d'aquesta. ._

.II) Barcelona, J aume Cortey, 1562. Chroniéa, o descripcio deis fets, e hazanyes del inclyt Rey Don Jaume primer ... Repe-'teix la portada de l'edició L ' ~ ~
III) Stutgart, per Karl Lanz, ~,844, Chronik des edlen En Ramon Mwnianer. Herausgegeben.von Dr. Karl Lan.z: Text'catalá tret de L

IV] Barcelona, J aume ~epús, I860. Crónica catalana de Ramón Muntaner,' texto original y traducción castellana acom-
pañada de numerosas notas, por Antomo de Bojaruii, traductor de la crónica de Jaime 1 y de la de Pedro IV. Obra dedicada 4
la Excma. Diputación de Barcelona. , ,

V) Barcelona, «La Renaixensa», 1&86. Crónica d'en. Ramon ]'.1untaner, ab un prefaci p er [osepn Coroleu ... Forma partde la col-Ieccíó A rxi« bistorich, ,
VI) Edició fragmentaria. .Napols, per Enrich Cardona, 1878. Dell'antica Letteratura Catalana. Studii di Enrice Cardona.

Seguiti dal testo e dalla. traduxione delta vita di Giacomo 1 tolta dalla Cronaca Catalana di Ramon. M untaner,
VII) El Sermó, que tant confosament se perpetuava y complicava en les precedents edicions, va republicarlo en Manuel

Milá y Fontanals servintse deIs ms. C y D. Lo. Sermo den' Muntaner (en la Retnse des Langues romanes, Montpeller, t. XVI,
1879, pp. 2I8-231 Y t. XVII, 1880, pp. 38-4I). Seguint després una observació del Sr. Sanpere y Miquel (Revista de Ciencias
.histáricas, t. n, 1880, p. 78), va publicar una lluminosa Adició tReoue des Langues romanes, t. XIX, 188I, pp. 5-u), afegintles variants de D,

La crónica den Muntaner ha estat traduida en sa totalitat al castellá dugues vegades y una
al francés, a l'italiá y a l'alemany ..

A) Biblioteca deJ'Escurial, J -iij-z y. Escrita en paper a les darreries del XVI segle. La traducció feta per Miquel
Monterde sobre I'edició de Valencia 1558 (1), es sencera, mancanthi només que '1 proleg y el Sermó. Després de la traducció
castellana del títol de l'edició, hi ha en la portada: «Vertida de lengua catalana en castellana por Miguel Monterde, Rector
de Villanueva de la Guerba y Racionero de la seo de Caragoca-, D'altra má hi ha una nota de possessió de 1593,

1) Barcelona, per Antoni de Bofarull, 1860. Com pot veure vs en IV, n'Antoni de Bofarull va acompanyar I'edició
original d'una seva traducció castellana, '

La traducció francesa es den Buchon.
I) París, Verdiére, 1827, Chronique de Ramon M'unianer, traduite pour la premiére fois du. catalan, avec notes et éclair-

cissemenis, par J. A. Buchon, En dos volums, formant els V y VI de la Collection. de Chroniques nationales trancaises,
II) París, 1840. El.mateix traductor, al qual no satisfeya la seva feina, va refer la traducció y publicarla en el volum

Chroniques étrangéres relatives aux expéditions trancaises, pp. 2I7-560, for mant part de la collecció Panthéon littéraire.
If I] Orleans, 1875· No -s tracta sino d'un cambi de portada de la mateixa impressió II,

El DrvLanz havia publicat la seva traducció alemanya dos anys abans de l'edició original IIl.
I) Leipzig, 1842. Chronik des edlen en Ramon Mwntaner, A us dem Catalanischen der vierzehnten Jahrhunderts uberseizt

von Dr. K, Fr. W. Lane. En dos volums.

La traducció italiana, que ja hern esmentat tractant den Desclot, es així;
I) Florenca, per Felip Moísé. Cronache Cátalane del secolo XIII e X IV, una di Raimondo Muntaner, l'altra di Bernardo

-d'Esclot. Prima traduzionc Italiana .di Filippo M oisé, con note, studj e documenti: z torns, la crónica den Muntaner compre.
nent tot el primer y partida del segon .

. Com se pot suposar, gairebé tetes les obres que s'han escrit sobre l'expedició catalana a Orient
han estatinspirades y basades en Muntaner; p. e,: Francisco de Moncada,.Expedicion de Catalanes
y Aragoneses contra Turcos y Griegos (La edició, Barcelona 1623, 2.a edició,.Madrid 1805) y Gustau
Schlumberger, Expédition des «Almugaoaresi ou routiers caialans en Orient de l' an 1302 a (1902);
els poernes Roudor de Llobregat (1842) den Joaquim Rubió y Ors, y La Orientada (1881) l'an 13I!
den F. P. Briz. Mentrestant que esperem l'obra decisiva que sobre l'expedició prepara fa temps el
Sr. Rubió y Lluch pendrem nota d'alguns dels seus treballs Iligats amb la crónica: Noticia geográfica
de L'Orient segons en Muntaner(en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, I, 139-147,224-
235, II, 31-4°), La expedición y dominación de los catalanes en Oriente [uegada por los Griegos (en
les Memorias de la Real Academia de Buenas letras de Barcelona, t. IV, 1887, pp. 5"123), La llengua y
la cultura catalana a Grecia (en el seullibre Catalu.nya a Grecia, '1906, pp. 68-II2). Per fonts do-
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curnentals sobre-n Muntaner pót consultarse: Estanislau Aguiló, Alguna noticia més sobre en Ramon
Muntaner (en la Revista de Bibliografia catalana, t. lII, 1903, pp. 26-38). Almarche, Ramon Mun-
taner cronista del Reys de Aragó, ciutadi: de Valencia (en les memories del Congrés d' Historia de la
Corona d' Aragó, primera part, 483), y Rubió y Lluch, Documents per la cultura catalana mig-eval I,
46, 55, 74, 77, 79, 97, 99, 102, 105, lIS·
d. CRONICA DE PERE DE LES CERIMONIES

En Pere III es potser de tots els reys de la casa de Barcelona el qui més llibres histórichs va
impulsar. Entre 'ls altres va voler deixar a la posteritat el seu llibre que contingués «tots los
gran s fets que son entrevinguts en nostra casa dins lo temps de la nostra vida, cornencantlos a
la nostra nativitat». Qui va donar al rey Pere l'idea d'escriure aquest llibre fou el seu ~loriós re-
vesavi en j aume 'l Conqueridor, al qual donava ·1 dictat de sani. Especialment elpróleg sent l'i-
mitació. Sens dupte mancat de temps va cercarse 'I rey colaboradors que treballessin baix la seva
estreta vigilancia: el més important va esser en Bernat Descoll. Sobre aquest punt y tots els
demés relacionats amb aquesta crónica se consultaran amb profit els següents treballs: J oseph Co-
roleu, El verdadero autor de la crónica de Pedro el Ceremonioso (en la revista La España regional,
t. III, 1887, pp. 530-536); Amadeu Pagés, Recherches sur la Chronique Caialane attribuée a
Pi erre IV d'Aragon (en la Romania, XVIII, 1889, pp. 233-280); Gabriel Llabrés, Bernardo
Dez-Coll es el autor de la Crónica catalana de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, que fué es-
crita por los años de 1365 á 1390 (tesi publicada en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1903, t. VII, pp. 331-347, VIII, pp. 90-1I0, 194-202); y, d'una manera molt especial, el treball
del Sr. Rubió y Lluch, en el present ANUARI DE L'INSTITUT D'EsTUDlS CATALANS,1909-1910.

Aquesta crónica, que abraca desde 1300 a 1380, ens ha pervingut en aquests mss.:
Al Biblioteca de l'Academia de I'Historia, Madrid, coll. Salazar, G·35. Descrits lo mateix que B y C per M. Pages,

loe. cit. y per nos altres en YHistoriografin, p. 67. Lletra de principis de XV segle en papero Conté -Is sis capítols; pero no
les notes adicionals de C. y de les edicions. A la fí s'hi han continuat alguns textes, entre ells la proposició del rey Martí a
les Corts de Saragoca de 1398 y la Del inf ant epitus.

B] Biblioteca de l'Academia de I'Historia, Madrid. coll. Salazar, G·36. De la mateíxa epoca que '1 precedent y con-
tenint també només que 'Is sis capítols coneguts.

C] Biblioteca Universitaria, Valencia, 92.6.12. Llegat pel rector de 1'Universitat Vicens Blasco, es del XV segle en
paper; va esser utilitzat per en Pere Miquel Carbonell y conté les notes adicionals que havien de constituir el capítol setc,
potser el darrer. S'hi troben els següents textes histórichs. 1 una croniqueta de Sicilia; 2 notes de dates desde '1 comencarnent
del mon fins a J esu Christ: 3 la llegenda d'Otger Cataló; 4 una croniqueta de la conquesta de Barcelona per Ludovic y de
la llegenda de la fundació de Sant Pere de les Puelles, 5 unes notes históriques Hatines; 6 genealogla deIs reís de Franca, sense
dates, acabant amb Felip l'Hardit, 7 cronologia deis reis d'Aragó fins a Ferrán d'Antequera y taula de la crónica dita de
Sant J oan de la Penya; 8 qual es apellada la primera Spanya e qual la segona e la terca: 9 la crónica modernament dita
de Sant J oan de la Penya; 10 sobre notala campanya a Sardenya de Pere II!; 11 crónica de Pere ·1 Cerimoniós, 'publicada per
en Carbonell: 12 croniquetes deis reis Joan I, Martí y Ferrán d'Antequera. Segueixen els dos darrers capítols den Muntaner,
que ja hem esmentat.

D] Biblioteca del Seminari, Barcelona. Aquest llibre s'ha format re!ligant plegats dos mss. del XV segle; el primer,
en paper, es el que 'ns interessa; el segon, en paper y pergamí, conté -ls ensenyaments de bona parleria que formen la primera
part delllibre terc del Tresor de mestre Bruneto Latini. Conté -Is següents textes hístórichs: 1 la crónica per en Curita ano-
menada de S. J oan de la Penya; 2 els capítols esmentats den Muntaner; 31a crónica de Pere III compendiada; 4 les mateixes
croniquetes deis regnats de J oan I, Martí y Ferrán, que ·s troben en C.

Les edicions parteixen de la que 'n feu el cronista Carbonell.
. I] Barcelona, Caries Amorós, 1546 (1547). Chroniques de Espanya fins aci no diuulgades: que tracten deis Nobles e I nuic-

tissims Reys deis Gots: y gestes. de aquells : y deis Comtes de Barcelona: e Reys de Arago: ab moltes coses dignes de perpetua me-
moria. Compilada per lo honorable y discret mossen Pere Miquel Curbonell: Escriua y A rchiuer del Rey nostre senyor ¿ Notari
publich de Barcelona. La crónica del rey Pere ocupa -Is folis ci-ccij.

. III Barcelona, 1850. Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV el Ceremonioso, ó del Punyalet, escrita en lemosín por el mismo
monarca, traducida al castellano y anotada por A ntonio de Bojarull. Segueix 1.

IIIl Barcelona, «La Renaixensa-, 1885. Crónica del rey d' Aragó en Pere IV lo Ceremoniós o del Punyalet, escrita per lo
mateix monarca ab un prólech de [oseph. Coroleu ... Pertany a la col-lecció Arxiu histórich y es copia de II.

De traducció no n'hi ha d'altra que l'esmentada en la portada de II, del Sr. Bofarull al castellá,

CRONIQUES GENERALS O HISTORIES.-En aquesta secció reunim totes aquellas cróni-
ques de carácter general que interessin totalment o en partida l'historia de Catalunya. N o entraran,
donchs, en la llista que segueix les traduccions o adaptacions catalanes d'histories antigues y uni-
versals si no contenen interpolacions d'importancia que les puguin fer entrar dins el nostre marcho
a. CRONIQUES DELS REYS DARAGÓ'E COMTES DE BARCELONA

Al rey Pere del Punyalet no'I satisfeyen les Gesta de Ripoll que apenes contenien res dels reys
d' Aragó ante unionem: per aixó va fer escriure, ja en 1366, una altra crónica general que suplís
aquella «que no son ten cumplides ni ten be ordonades» y va titolarles Croniques dels reys d' Ara-
gó e comtes de Barcelona. N o es altra que la que 'n Curita va anomenar Cronica de San] oan de
la Penya. Se trobaran noticies sobre aquest text en els estudis següents: Joaq uim Traggia, Ilus-
tracion del rey nado de don Ramiro JI de Aragon (en les Memorias de la Real Academia de la His-

•
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toria, t. TlI. pp. 551-562), Morel-Fatio, La chronique de San Juan de la Peña (en Bibliothéque de
l' Ecole des Chartes, LIY, 1893, pp. 97-100), Llabrés, Quién es el autor de la crónica de San Juan
de la Peña (en la Reoista de Huesca, n,v 1, marc y abril 1903), Gonzalez Hurtebise, La Crónica
general escrita por Pedro IV de Aragón (en la Revista de Bibliografia catalana, 1904, vol. IV.), la
nostra Historiografia, pp. 73-87, Y Rubió y Lluch en el present ANUARI 1909-1910.

Aquesta crónica existia en text catalá y en traduccions llatina y aragonesa. Aquests son els
mss. que 'ns donen el text catalá.

A] Biblioteca del Palau 'Real, Madrid, 2-1-2. En pergamí, escrit a mitjan segle XIV. Aquest deu esser el ms. que '1
rey Pere va remetre a l'abat de Ripoll en 1366; complint un encárrech que 'ls feia, els monjos varen continuarhi les cronique-
tes de Pere In y de J oan 1. Hi ha notes de preses d'hábit a Ripoll.

B] Biblioteca Nacional, Madrid, G-IZO. En pergamí escrit a les darreries del XIV segle. En temps deis cronistes
arxivers Carbonell y Viladamor (1553) se trobava a Barcelona en I'Arxiu de la Corona d' Aragó,

C] Biblioteca de l'Universitat, Valencia, 92·6'21. Es el mateix ms. que va utilitzar en Carbonen, que hem senyalat
amb la mateixa sigla al tractar de la Crónica de Pere In. La crónica present se troba en el núm. 9.

D] Biblioteca del Seminari, Barcelona. Lo mateix que C, precedeí x a la del Cerimoniós. Hem senyalat aquest ms. amb
la mateixa lletra en l'artic1e precedent. Se troba en el núm. 1.

E] Un convent de monges, Saragoca. Es el ms. que fr. Mateu Suman va regalar al monastir de Sant J oan de la Penya
y que hem tingut a la má. Es de paper, escrit en catalá per escrivent aragonés en el XV segle.

F] Biblioteca del Palau Real, Madrid, 2-II-1. Es una versió catalana treta de la llatiña, feta a Roma per en Gaspar
de Talamanca.

G] Biblioteca Nacional, Madrid, 1814 (abans G·17)· Fins al comencament del regnat de Pere '1 Gran esta en castellá,
seguint en catalá fins a la fío

El mateix rey Pere Il l devia ferse fer la traducció llatina, de la que n'existien y n'hi ha
aquests mss.

A] [Llibreria del monastir de Poblet]. L'exemplar, perdut, que '1 rey Pere va remetre en 1359 a l'abat de Poblet.
B] [Islíbreria deis reys d'Aragó, Barcelona, Martí, 14IO]. Es l'exemplar que figura en l'inventari.
C] [Monestir de Sant J oan de la Penya]. Designem l'exemplar en pergamí que va veure m Traggia, op. cit.
D] Biblioteca Nacional, París,lat. 1684 noves adquisicions. Es elms. en paper de principis del XV segle, que du notes

den Curita y den Blancas.
E] Biblioteca Metropolitana, Valencia. En pergamí, del XV segle.
F] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 15-2-9. Abraca -ls darrers quinze folis d'una col-lecció de copies de

ma del frare predicador Esteve Rolla.
G] Biblioteca Nacional, Madrid, F-72. Copia moderna utilitzada per l'edició 1.
H] Biblioteca de l'Academia de I'Historia, A-17. Copia moderna.

El mateix rey Pere In va ferse ter, en 1372, la traducció aragonesa com un obsequi al cas-
tellá d' Amposta, fra Fernandez d'Heredia.

A] [Llibreria deis reys d' Aragó, Barcelona, Martí, 1410]. En el núm. 246 de l'inventari 's descriu l'exemplar que era en
pergamí.

B] Biblioteca Nacional, Madrid, G-IIg. Escrit en paper per una má del XVI segle, amb deplorables llacunes, es l'únich
text que 's conserva de la versió aragonesa.

El text catalá, que -n Carbonell va espigolar y en part copiar en les seves Croniques de Es-
panya, se pot dir completament inedit, Elllatí y aragonés, servintse de copies modernes, varen
imprimirse de costat:

1] Saragoca, Imprenta de I'Hospici, 1876. Historia de la Corona de Aragón (la más antigua de que se tiene noticia) conocida
vulgarmente con el nombre de Cronica de San Juan de la Peña, impresa ahora por primera vez y publicada por la Excelentísima Di-
putación Provincial de Zaragoza. La introducció va firmada per Tomas Ximenez de Embun.

b. FRANCESCH. LIBRE DE LES NOBLESES DELS REYS
L'obra den Francesch, que pren gust en cornptar y que' de vegades sembla una novela de

caballeries, es completament inédita. Molta part llegendaria acull com abona pero inutilmerit
cercariem en altra obra tal quantitat de llegendes franceses del cicle Arturiá y del de Carlernany.
Enmanlleva molt a Desclot y a Muntaner.

A] [Biblioteca del marques de Mondéjar, Madrid], Nicolau Antonio (Biblia. his puna oeius, II, p. 242) va veurehi un ms.
B] Biblioteca Dalmases, Barcelona. Ms. de principis del segle XV, en paper. Es el mateix que va veure -n Corbera

(Cataluña ilustrada, Nápols, 1678, p. 250).

c. COMPENDIHISTORIAL
Sembla que aquesta grossa compilació, principalment inspirada en el Specttlum Historiale, de

Vícens de Beauvais, va comencarla fra Jaume Domenech en el convent de Petpinya envers
l'any 1360, complint I'encarrech de Pere IIl. Per mort den Domenech, el rey va encarregarne la
continuació a fra Antoni de Ginebreda en 1386. Havia de compendre l'historia universal fins
al regnat de Pere III d'Aragó. No 'ns ha arribat completa ni s'ha impres mai.

A] [Convent de Predicadors, Valencia]. El P. Villanueva (Viaje literario ... , IV, 141), va veurehi la primera y segona
part, que tot just arriben a la concepció de Cristo

B] [Llibreria del Carrne descalc, Barcelona]. El mateix autor (Viaje ... , XVIII, 233), declara que va veurehi la terca
part, que arribava a l'any 626.

C] Biblioteca Nacional, París, esp. 186. Es una copia, feta en el segle XVIII de la segona parto
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d. CRONIQtJES DE SICILIA "

L'historia de Sicilia era tan lligada a la casa d' Aragó desdef z Sz que ·s compren que 'Is nos-
tres reys ne volguessin estar informats y ri'estimulessin -la producció de cróniques. Deixarit les
.mencions diverses que 'S troben per documents, aconsellarérn la publicació de l'única que se 'ns
conserva en catalá amb variantsnotables queríevegades duu '1, titol de Libre de les 'dmquestes
dels reys .d'Aragó en' Sicilia:no .es altra que la .llatina Chronicen Sicilice'que -ls collectors que
I'han publicada (Marten e, Murator i, Gregorio) anomenen l' Anónimo siciliano. N o cal' dir que '1
text catalá, que en serietat fa pensar en Desclot, no ha estat may publicat.

A] Llibreria deis fills de D, J oaquím Rojas; Alacant. Es un ms. en paper de má del XIV segle. La darrera data es
de l'any 1345· El descriu llargament Chabas (El Archivo. VII, 1893, p. 343).

B] Biblioteca Nacional, Madrid, 1-78. Enpaper, comencat a escriure en 1413. Va estudiarlo comparan tlo ame I'Anónim
sicilia Isidor Carini, vegis Silvestri, Isidoro Carini 'e la sua missione archiuistica nella Spagna (Palerrno, 1895, pp. 49, 85,
88,90, IOl Y 113), .' , " ..

C] Biblioteca Universitaria" Valencia, 92-6-12. Conté -Isvint. primers capítols de I'Anónim siciliá en el nostre núm. 1.
D] [Llibreria de D. J eroni Zurita, Saragoca]. L'esmenta -n Dormer (Progresos de la historia en el Reyno de Aragon.

y Elogios de Gerónimo Zurita, su primer coronista, Saragoca, 1680, p. 63). Acabava en 1337.

Del text 1latí se in ~conservava un ms. en la
A] [Llibreria deis reys d'Aragó, Barcelona, Martí, 1410]. En el núm. 60 de l'mventarí: «Canoniques de Sicilia»,

Aquest. text, del qual- n'hi han mss. a Italia, ha sigut publicat per diversos autors y es-
pecialment per Gregario (Bibliotheca Scrip. Aragon.,. t. n, pp. 107-267). '
e. GENEALOGrA DELS COMTES DE BARCELONA EDELS REYS D'ÁRAGÓ

Es aquesta una croniqueta de certa extensió que acaba amb Joan I, que ·s.diu treta del mo-
nestir de Ripolly que no més se 'ns conserva, en llatí y en catalá, en mss. del XVIIen segle.

A] Biblioteca Nacional, Madrid, 1609 (abans G-2n). Es una copia feta en l'any 1600 per l'erudit en j aume Ramon
Vila. Primer figura '1 text llatí y després el catalá. " ,

B] Biblioteca Nacional, Madrid, 2013 (K-159). Copia del ms. anterior per en Monfar y Fors acabada en 1632.

Del text llatí n'hi han els següents mss.
A] Biblioteca Nacional, Madrid, 1609. Precedeix el ms, A. catalá.
B] Biblioteca Nacional, Madrid, 2013. Precedeix a la copia B..
C] Biblioteca Nacional, Madrid, R-91.

f. FLOS MUNDI

Sense que '1 nom de I'extensa compilació se 'ns reveli, aquesta crónica universal va esser es-
crita en temps del rey Martí y del papa Benet XIII y conté nombrases interpolacions delsfets
de Catalunya, Havia de compendre al menys tot el regnat de Joan I, pero' l'únich ms. se trenca
amb la relació del desafiament de Bardeu entre Pe re ·1 Gran y Carlesd'Anjou,

Aj' Biblioteca ~~cionil, Pari~, esp. 1I.,:Sembla original de principis del segle XV , yes íncomplert ala fí.

g. MEMORIES HISTORIALS DE CATALUNYA, 1418
Es un ms. que era més l1arch pero que 'S detura al bo .de la llegenda de Guifre >l Pilós.
AJ Biblioteca Nacional, Madrid, 1639 (abans H-165)., És I'únich ms, conegut, delprincipi del segle XV.

h. BERNAT EOADES. LIBRE DELS FEYTS D'ARMES DE CATALUNYA, I420

El simpatich rector de Blanes es dels nostres historiadors rnig-evals el que cornenca tenir ir~-
dicis dels vents del Renaixement. Es humanista y es arqueólech y, quant tracta dels fets del

. seu ternps, té tota la torca d'un cronista: Segons propria cohfessió, va deixar escrit un llibre sobre
les antigüetats trobadesa Catalunya y un altre sobre 'ls fets 'del Parlarnent de Casp y del comte
d'UrgeIl. Es perdut el ms. original així com també '1' s'egüent:

A] [Casa d'un notari de Blanes]. En Roig y J alpí (Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Ge-
' rana, Barcelona, 1678, p. 503) diu que va trobarhi en mal estat la copia feta treure per el cosmógraf J aume Ferrer de Blanes,

B] Biblioteca Dalmases, Barcelona, n.v 82. Copia treta per en Roig y J alpí, posteriorrnent a 1666. Va acompanyada
de la traducció castellana. .

C] Biblioteca Campomanes, Madrid. En Gallardo (Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos, Maclrid, 1866,
t. II, núm, 1403), cita una altra copia den Roig y J alpí. ' . -

, D] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 21-5,-2 y 6. Dos volums escrits en la segona meitat delsegle XVII.
c .• ' E] Biblioteca de l'Institutd'Estudis Catalans, Aguiló. Es un ms. també de lletra del segle XVII. "

'L' edició irnpresa.. formant part de lá Biblioteca ~ata:lana, es així:~ _ , , .
I] Barcelona, per Marián Aguiló, 1873 (1904). Libre deis [eyts darmes de Catalunya, com post p er Mossén Bernai Boades,

rector de Santa M aria de la vila de Blanes, det'bisbat de Gerona: e del vescomptat de Cabrera. Ara per primera uolta eetampades
bai« la direcci» d'en Marian Aguiló y Fuster. Hi ha unpróleg d'Angel Aguiló y unes Noticies biográfiques del P. Fidel Fita.

Dos manuscrits ens donen la traducció castellana:
A] Biblioteca Dalmases, Barcelona. Es el mateix ms, que hem senyat B, que porta I'original y la traducció ..
B] Biblioteca Dalmases, Barcelona. Es una copia de la traducció castellana de A, treta per en Dalmases y Ros en 1697.



MEMORIES UEI:,S TREBALLS ·FETS PER L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
47

J. PERE TOMICH. HISTORIES E CONQUESTESD'ARAGÓ E DE CATALUNYA,1438
L'intenció den Tomich era. escriure «un petit memorial d'algunes histories e fets antichss; ya

dividir la seva obra en 47 capitols tancantla amb els primers fets d'Alfons V, en l'any 143
8
. En

les edicions, per errada de l.a primerá;va modernitzarse en deu anys aquesta data y s'hi afegiren
noticies de regnats successius finsn 1516 (en la de 1534). El seu carácter abreujat va donar
credit an aquesta obra que conté a mésnoticies de personatges que en va-s cercarien en una altra.

Hem prés nota de vuit manuscritg. .

Al Biblioteca Nacional, París, esp. 542. Havia estat a Italia y es el que coneixia en Torres Amat. Lletra del XV segle
en paper. . .

B] Biblioteca del Palau .Real, Madnd, 2.D·4. Lletra del segleXV en paper y pergamí.
C] Biblioteca.Nacional, Madrid, 9568 (abans Dd'I9I). Es del segle XV en paper. .
D] Biblioteca de l'Escurial, X·Ir-IO. Escrit en paper en 1493.
El [Biblioteca de D. Anton Llobet y Vall-lIoséfa, Barcelona, 18541-Era un ms. del XV segle, segons Pí.y Arirrion (Bar-celona antigua y moderna, 1854, p. 226 Y Il05).
F] Biblioteca Universitaria, Valencia', 92-4-24. Lletra del segle XVI en paper, a contin:úació segueix una Flor de virotudes en castella, L'havia posseit el P. J aurne Villanueva. .. . .. .
G] Biblioteca Provincial Universitaria, Barcelona, 21·I-IO. Lletra del s~gle XVI, precedint a un Desclot.
H] [Llibreria de la Reina Maria, Valencia, 1458].En el núm. 19 de I'inventari hi ha mi Tomich.

Aquestes son l~s edicions que se n'han publicat:
I] Barcelona, J oan Rosembach, 1495· Aci comencen les histories e conquestes deis Reys de Arago e Comies de Barcelona,

compilad.es per lo molt honorable mossen. Pere Tomich, cavaller ... Hi ha afegits capítols fins a la mort de J oan Ir (I479).
TI] Barcelona, J oan Rosembach, 1519· Conquestes e histories deis Reys de A rago e comtes de Barcelona. Títol vermel!.
IIIl Barcelona, Caries Amorós: 1534· Histories e conquestes dels excellentissims e catholics reys de Arago e de lurs ante.

cessors los comtes de Barcelona, comjnlades per lo honorable historie mossen. Pere Tomich. cauaüer. Allegida la historia del exce-
lentissim. e catholic rey de Hespanva don Ferrando, La afegidura es den Martí de Ivarra,

IVl Barcelona, -I.a Ren aixensa-, 1886. Es reimpressió, feta per N'Antoni Bulbena y Tussell, de ITI.
La traducció castellana 's troba en els mss.:
Al Biblioteca Nacional, Madriq,G-I5.I, 152 y 153· «Suma de las Crónicas de Aragón y Principado de Cataluña, tra-

ducidas del lemosín en castellano por D. J. Pedro Pellicer». Segle XVII.

'També n'existeix una traducció italiana.
A] Biblioteca Comunal, Palerrn, Qq-G·9I. Es una traducció italiana, teta en 1717 sobre una copia moderna de I'edició TI.

k, BERENGUER DE PUIGPARDINES. SUMARI D'ESPANYA

Es una obra de pur interés nobiliari per ús de Catalunya. Se suposa escrita en temps de
Berenguer el Gran pero ho es en el segle XV e, en temps d' Alfons el Magnánim. Emmatlleva
fragments sencers a diversos cronistes y més que a cap a Tomich. Es coneguda pels mss.:

_Al Biblioteca de l'Escurial, Y-IlI-4. Lletra de les darreries del XV segle.
'B] Biblioteca de I'Escurial, Y-IIl-5. Lletra d'últims del segle XV ó principi del següent.
C] [Llibreria de D. Manuel de Abella, Madrid, en 1799]. Traggia se serveix d'una copia feta per D. Manuel Abella,
Edicions fragmentarias:
IJ J oaquím Traggia (Memorias de la R. Academia de la Historia, t. In, 1799, pp, 558-56I) Va publicareIs caps, 30 y 54.
Il] Felip Benicio Navarro (Revista de Ciencias históricas, t. Ir, pp'.J26-379) va donar a coneixer la taula, el pr61eg yelscapítols 34-38.y 40'55. '.

.. In] Francisco Monsalvatje (Noticias historicas, Olot, 1893) reprodueix part de l'estudi TI y el próleg, la taula y el ca-pítol z r , .' ,

l. CRONIQUESDE MESTRE RODERICH DE TOLE:DOL

Se tractá d'una versió compendiada dels sis primers llibres de De rebus Hispaniae, conti-
nuada per un anónim fins a Alfons el Magnánim, Unich manuscrit que 'ns la dona:

Al Biblioteca de I'Idstitut d'Estudis Catalans, Barcelona, Escrit en el segle XV en papero Prové de la lIib. Carreras.

m. GABRIEL TURELL, RECORT HIs1-0RIAL, 1476
Aquesta obreta es un cornpendi de I'historia de Catalunya, que acaba amb el regnat d'Alfons

el Magnanim. Aquests son els mss. que 'n sabem.
Al Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Era de R.Soriano y va esser adquirit a Paris, Lletra delsegle XV.

'B] Biblioteca Nacional, París, esp. 123. Copia escrita per Miquel Víla en 1518.
C] [Llibreria de Dv.Laume Andreu, Barcelona], Era de lIetra del segle XVII y n'hem perdut el rastre.
D] [Llibreria de Joan Corminas, Barcelona]. Abans de 1836havia,deixat an en Torres Amat una copia de 1740.
L'edició que se :n va fer es així:
I] Barcelona, «L'Avenc», 1834-. Recort, obra jeta p er Gabriel Tureii, de la ciutat de Barcelona, en 1476. Edició acom-panvada d'un Prejaci i d'un Lndex alfabetic.

CRONIQUES ESPECIALS.-Les cróniques d'un regnat, d'un moviment determinar O d'una
época son de segur aquelles de les quals menys ens ne resten. Nosaltres proposariem que ·s pu-
bliquessin les següen ts:
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a. CRONICA DE JAUME n
A) Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. 55, fol. 31. Es un curt fragment d'una crónica més extensa. Ne donen a coneixer

una part els Srs. Coroleu y Pella (Las Cortes Catalanas, Barcelona, r876, pp. r65·r68.)

b. CRONIQUETESDELS REGNATSDE PERE Ill, JOAN I,MARTÍ y FERRAN D'ANTEQuERA
A) Biblioteca del Palau Real, Madrid, 2·1-2. Conté, tot continuant la Crónica dels reys d' Aragó e comtes de Barcelona,

les de Pere III y de J oan 1, sens dupte redactades a Rípoll.
B) Biblioteca Universitaria, Valencia, g2-6-r2. Després de la crónica de Pere IlI, porta les de J oan 1, Martí y Ferrán 1.
C) Biblioteca del Seminari, Barcelona. Cróníques de J oan 1, Martí y Ferran 1, que segueixen a la del Cerhnoniós.

c. LA FI DEL COMTE"o'URGELL
Aquesta crónica, molt ben escrita, ve a esser un allegat en favor del dret den J aume d'Ur-

gen; va desde la mort del rey Martí (1410) a la del comte d'Urgell (1433), en l'estat incomplet
en que 'ns ha previngut. Millor que crónica es una apologia, informada per un sentiment patria-
tich, escrita potser durant el periode de les guerres de Joan n.

A) Biblioteca de l'Academia de l'Historia, Madrid. ignorem la signatura. Copia feta per en Monfar y Sors, en r63r,
de la que havia tret en Jaume Ramon Vila.

B) Biblioteca de l'Arsenal, París, 8306. Copia que 's declara treta de la que feu en J aume Ramon Vila. Segle XVII.
C) Biblioteca Nacional, París, esp. 554. També copia treta en el segle XVII, que-prevé de la bibl. den M. V. Amer, de

Barcelona. • .
D) [Llibreria de Sant Geroni de la Murtra]. Hi havia la copia treta en r626 per en J anme Ramon Vila d'un original

que posseia en J oaquím Llatzer Bolet.

Se n'han fet dugues edicions que parteixen de C:
1) Barcelona, Biblioteca de la Revista Catalana, r88g. Crónica de autor anonim del segle XV, fin« al present inédita,
H] Barcelona, Biblioteca de "La Ven de Catalunya-, r8g7. La fí del comte d'Urgell, segons crónica de sigle XV. Ara

nouament publicada ab la oriografia actual per un redactor de «La Veu de Catalunya»,

d. HISTORIA DE J OAN FIVALLER
Aquesta crónica sembla redactada, com la precedent, durant les guerres de Joan n. Va in-

closa en el Libre de algunes coses assenyalades succehides en Barcelona y en altres parts format ¡;er
en Pere J oan Comes en 1583 del qual ne coneixem els següents mss.:

A) Arxiu Municipal, Barcelona.
B) Biblioteca de l'Ateneu Barcelonés.
C) Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans.

Va publicarse:
1) Barcelona, -La Renaixcnsa», per Pere Puiggarí, r878.

Com se veu, aquest projecte no abraca sinó ·1 periode nacional de la producció catalana, es a
dir: desde 'Is origens fins als reys Católichs. En aquest regnat s'inicía la decadencia, en lo que a
I'histo riográfia 'S refereix, amb les Croniques d'Espanva de l' arxiver Pere Miquel Carbonel!. Tothom
convindra que les obres históriques de I'época de la nostra decadencia literaria y política (p. e.,
Tarafa, Beuter, Viladamor, Pujades) no son de tant urgent publicació.

Entenem que pera preparar I'edició d'una crónica hauria de tenir a la vista, el qui l'empren-
gui, tots els manuscrits y les edicions, ja sigui en original o en reproducció fotográfica (cada día
més facil, perfecta y económica). Nosaltres creiern que la total publicació de les cróniques que
hem apuntatcabria en una quinzena de volums de 3:=10a 400 pagines del format que l'INSTlTUT
D'EsTUDlS CATALANS té adoptat pels seus textes catalans, comprenenthi encara totes les traduc-
cions que no fossin posteriors al segle XVII e. Alguna tasca hi ha avencada: l'INSTITUT té anun-
ciada la publicació de les Gesta qual text llatí presenta M. L. Barrau Dihigo, y el catala, inédit,
el que sotescriu; la crónica den Desclot esta encarregada al Sr. Jordi Ru bió y quasi tots els ma-
nuscrits son ja a la Biblioteca de l'INSTITUT D'EsTUDlS CATALANSen reproducció; la den Munta-
ner revé de dret al nostre digne president Sr. Rubió y Lluch; y la del Cerimoniós s'esta preparant.

Ens ha semblatque la mes util manera de cumplir l'honrosa comanda que l'INSTITUT ens ha
fet, ha sigut presentar, en ullada rabenta, el considerable nombre de materials que han de posarse
a contribució per empendre l'edició, tal com pot esperarse avuy en día, de totes les cróniques ca-
talanes. Pera que aquesta noble iniciativa -s resolgui en via de fet en pochs anys, no sabriem gosar
cosa millor sino incitar a l'INSTITUT que fassi una crida al jovent estudiós, que no hi ha impuls
que -s perdi ni semen ter que no fructifiqui en aquesta casa on constantrnent se respiren noves
alenades de joventut que han d'esser en definitiva les que han de reconfortar la nació catalana
- Barcelona, 12 de novembre de 1910. -- J. MAss6 TORRENTS.


