
SECCIÓ HISTORICA

Instalació de l'Arxiu del Reial Patrimoni en el Palau de la Diputació de
Barcelona

Enterat el senyor President de la Diputació provincial, don Enrich Prat de la Riba, per
l'informació que sobre I'estat d'alguns arxius catalans havien presentat els senyors Massó y Torrents
y Miret y Sans a l'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS, en Ig08, de l'importancia que tant per els es-
tudis histórichs com per qüestions de dret, principalment d'aigües, tenia l'Arxiu dit de la BatIlia
del Reial Patrimoni de Catalunya, que de segles esta reunit al del antich Mestre Racional dels
sobirans de la Confederació, se propasa donarli una instalació més adequada y segura que la que
tenia feia ja temps en un vell edifici de la Rambla, y al efecte procura obtenir autorització de
l'Intendencia del Reial Patrimoni per que l'arxiver don Eduard Moner portés a efecte la trasla-
ció al Palau de la Diputació, on li havien estat concedides a precari les sales de la Secretaria
de l'Audiencia, ab llums al carrer del Bisbe y al Pati deIs Tarongers.

Restaurat dit local a expenses de la Diputació, 1'Arxiu hi ha estat instalat en janer de IgIO,
teninthi tan gran quantitat de papers histórichs un hostatge digne de la seva importancia.

L'Escola Espanyola de Roma
Per Reial Decret de 3 de juny de IgIO s'ha creat a Roma una missió permanent pera

estudis histórichs y arqueológichs que dura '1 nom d'Escola Espanyola de Roma. Els seus fins
principals serán:

r.er Proporcionar als seus membres medis pera les investigacions arqueológiques y histó-
riques.

2.on Estudiar en el Arxius, Biblioteques y monuments les fonts de nostra historia patria
y nostres relacions ab Italia, publicant coleccions de documents y monografies.

3.er Pendre part en les exploracions arqueológiques que 'S verifiquin a Italia y fer excur-
sions ab el mateix objecte a les costes mediterránies,

4.rt Comunicarse ab els Centres análechs que altres paissos tenen a Roma y ab les Aca-
demies y societats italianes d'arqueologia y historia.

5.nt Servir de centre als espanyols que trebalIen en qüestions similars a Italia y auxi-
liar a les corporacions particulars que is dediquen an aquest estudi a Espanya.

Ja han comencat els primers treballs de l'Escola baix la direcció del Sr. D. Ramon Me-
néndez Pidal, delegat de la Junta d' Ampliació d'Estudis y Investigacions Científiques de Ma-
drid, y de D. J oseph Pijoan, de l'INSTITUT D'EsTUDIS CATAlANS.Entre -ls pensionats hi figuren
els senyors D. Ramon d' Alós y D. Francisco MartoreIl, subvencionats parcialment per l'INSTI-
TUT y l'Ajuntament de Barcelona, que estan trebaIlant en els arxius y biblioteques de Roma.

Mossen Joan Segura, pvre.
La historiografia catalana ha perdut un antich y infadigable monografista. Mn. J oan Segura,

tan excellent sacerdot com ferm patriota, ha mort en el lIoch de sa residencia, a Santa Coloma
de Queralt, el I6 juliol r qoq. Dedicat durant moIts anys a escorcollar els arxius de la Segarra,
ha pogut donar abundós fruit, que cornencá en I879, ab la Historia de la villa de Santa Coloma
de Queralt. En els [ochs Florals de I885 li fou premiat el seu interessantíssim Aplech. de docu-
ments curiosos é inedits fahents per la historia de las costums de Catalunya. En 1887 publica la
monografia, Historia del Santuari de Sant M agí, premiada en el certamen de la «J uventut Ca-
tólica», de Barcelona, del mateix any. En el certamen de l'any I8g2 de la «Associació Literaria
de Girona» també li fou premiat un trebalI de toponomástica titulat Etimologia de noms de po-
bles de la Cerdanya catalana, publicat el propri any del certamen. Més important y documentada
es I'Historia d'Igualada, en dos volums, que ha estat estampada en Ig08 a Barcelona.

Finalment, concorregué Mossén Segura ab un treball de minuciosa investigació, que ano-
mena Repas d' un M anual notarial del temps del rey en 1aume 1, al Congrés d'Historia de la Co-
rona d'Aragó, dedicat a aquest excels monarca, que tingué lloch en Ig08, treball que ha estat
insertat en la primera part del volum de l'esmentat Congrés.


