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Entre 'ls manuscrits darrerament adquirits son dignes de menció: un dels Furs de Valencia
de principis del s. XV e; el Llibre de religioses cosiums del monestir d'Alguayre, compost en 1638
per Fra Tomas Roger, donatiu de D. Lluis Faraudo; un mapa de les Antilles, sobre pergamí,
y sembla de má catalana per la firma Vendrell fecit (sigle XVII ?), regalat pel Sr. D. Joseph
Rogent; un ms. ab interessants Deseximents y Tencons en prosa, de les darreries del sigle XV e,
comprat junt ab un altre en que s'hi transcriuen diversos documents. Per compra ingressaren
ademés dos portulans (un sencer y l'altre fragmentari), procedents de Lloret de Mar, y segura-
ment catalans, a judicar per la nomenclatura. Semblen d'ultims del sigle XIV e o de principis
del XV e; el que esta complet, compren desde les costes de la Grecia fins a les del mar Negre
y extrem oriental del Mediterrani; l'altre portulá, representava les costes espanyoles y italianes.

Les esperanses que donarem en l'ANUARI passat de que ingressés en la Bibloteca de l' Ins-
titut el famós Canconer Gil, tant cobdiciat per les biblioteques extranjeres, acaben de tenir com-
plerta realisació; mercés al generós desprendiment dels Srs. D. Isidro Bonsoms, D. Pere G. Ma-
ristany, D. Eduart Sevilla, Marques de Casa Maury, D. J oseph Mansana, D. Jacinto Serra,
Mr. Huntington, Mr. Hug Herberg, D. Manuel Girona y Srta. Teresa Ametller, que s'han repartit
per igual la quantitat de 20.000 ptes. pera comprarlo y ferne donació a l' Institut. La preuada
joia ja 's troba en el taller d'enquadernació de la Viuda de Miquel Rius, on se li fa un estoix
digne derebrerlo, y dintre de pochs dies estará ja entre 'ls llibres de l'Institut.

El contingut del ms. se pot considerar dividit en tres parts:
A) Canconer den Cerveri de Girona, ab 104, de les quals 95 son desconegudes y moltes

d'in terés histórich,
B) Canconer deis grans trovador clássichs, ab obres den Riambau de Vaqueres (22); Ber-

tran de Born (4); Guerau de Bornell (73); Arnau Deniel (18); Guillem de Saint Didier (4); Ber-
nat de Ventadorn (3); Pone de Cabdull (7); Jofre Rudel (3).

C) Canconer dels poetes de Tolosa, ab diverses poesies coronades pel Consistori de la Gaia
Ciencia; Joan de Castellnou (12): Ramon de Cornet (19), yaltres poesies dels tolosans Remenat
de Montalts, Bernat de Penasac, J anme de Tolosa, Bernat de Sant Prosca, Gastó, comte de
Pocie; de l'aragones Tomas Peric de Toces, y dels catalan s J oan Blanch, Bernat d'Espanya y
Bertran del Falgar.

Res demostra tant els progressos de la Biblioteca com el següent estat comparatiu:

Impresos Manuscrits Cambis

31 desembre 1908 9.914 II9 47
» » 1909 10.738 129 88
» » 1910 16.709 148 '129

LA BIBLIA CATALANA DE VALENCIA

En el Catálech 371 del llibreter de Leipzig Karl W. Hiersemann, ab el n.v 168, se des-
criu detalladament el Manuscrit dels Anales de la Cartuxa de Porta Celi del P. J oan B. Civera,
entre 'ls quals s'hi troba afegida la celebre fulla de la Biblia de Valencia, a la troballa inespe-
rada de la qual se refereixen dos articles ja citats en aquesta CRONICA. Com es sabut, del 4 úl-
tims fulls que-I P. Civera fa trobarne, sols se :n ha salvat el darrer, que conté la fi de l'Apo-
calipsis y el colofó, ab el qual pot rectificarse la transcripció que :n dona en Haebler.

Els Anales son un Ms., de 382 pp. ab dugues portades, acabat d'escriure en 1645. Sobre 'I
seu contingut, diu el mateix Catálech lo següent:

«Segons el seu contingut, els Anales de Portaceli son una mostra d'una bona crónica de
convento s'hi troben una serie de llegendes y histories miraculoses y la seva part biográfica ofe-
rei~ richs y autentichs materials per l'historia profana y eclessiástica qe Vale?cia. El perio~e
més interessant es el del Cisma ... Les planes 313-45 contenen una relació estadística y cronoló-
gica de les cases de cartoixes de Catalunya.s

»Desde 'I punt de vista literari es interessant una poética descripció del rnonestir de Porta-
celi (p. 24), treta d'una poesía de Jaume Roig, el conegut poeta valencia» (I).

El preu senyalat al Ms. y al full de la Biblia que s'hi inclou, es de 48.000 Marchs,

(I) El Catnlecñ sembla creure son inédits. Deuen ser els versos I569I y ss. de l'edició Chabás del Spill o Llibre d»
les dones,
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El catálech núm. 368 del mateix llibreter, ab el núm. 1221 descriu un manuscrit sobre per-
gamí, dels sigles XIII El al XIV El, de la Summa de pcenitentia et de matrimonio, de S. R'amon de
Penyafort, de la que conté 'ls 4 llibres, pel preu de 880 Marchs. Els folis 44 y 101 v. tenen unes
grans miniatures, a plana sencera, que semblén haber sigut posades ab molta posterioritat a l'es-
criptura del Ms, La del f. 101 v. té sobre fons d' or, les armes dels Borbons francesos.

BIBLIOTECA DEL MARQUÉS DE LLlÓ

Aquest inteligent erudit del s. XVIII El, reuní en la seva casa del carrer de Moneada, una
copiosa llibreria, principalment de carácter histórich, que ha sigut venuda a principis de l'any
1909. Entre 'ls manuscrits que figuraven en un catalech fet a comencarnents del s, XIX El, que -s
va trobar en la Biblioteca, se poden mencionar els següents: Antigüetats de Catalunya; Diari de
cosas, notables sucsehidas a Barcelona de 1249 fins a 1642 en catala; Tarafa: Llibre de cases nobles
de Catalunya; Historia de la Casa de Moneada en castellá, pel Marqués de Mondejar; Jaume
Catont: Diari de les turbacions de C,atalunya; un manuscrit del s. XVII de ~es Orden acions de: la
Casa Reyal de Pere III.

D'aquesta Biblioteca 'S publica una curta noticia per l'antiquari Antoni Palau (La Bi
blioteca del Marqués de Llió. Noticia. Llibreria Antiquaria d' An toni Palau. Barcelona, 1909.61 pp.)
en curt tiratje de 60 exemplars.

Bibliografia

BIBLIOTECA N ACION AL DE PARIS

En 1910 han ingressat en aquesta Biblioteca els següents opúsculs, impresos en 1499 al
monestir de Monserrat: la Regla de S. Benet; l'Incendium amoris, l'Instructio novitiorum de
quatuor virtutibus y les Meditations de S. Bonaventura y el Tractatus de spiritualibus ascensio-
nibus de Gerard de Zulphess. Ha adquirit ademés un manuscrit d'interes especial per Cata-
lunya, un formulari d' actes deIs reis Alfons III y Pe re ·1 Ceremoniós, provinent del collegi deIs
Jesuites d'Agen y comprat en la venda de la colecció inglesa Phillips, aon portava 'I n.s 1028.
Ara té la signatura de nouvelles adquisitions, latin, n,v 1940.

LLIBRES

ANTOLíN (P. GUILLERMO).- Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial.
Vol. 1. (a, 1. r.-d. IV. 32). - Madrid. Imprenta helénica, 1910. - UII, 576 pp.

La Biblioteca de l'Escurial ha comencat a publicar el catálech deIs seus fons llatins, a cura
del P. Guillem Antolin. L'orde que aquest ha seguit, es el de les signatures de colocació, de
manera que .per el volum aparegut es difícil ferse cárrech del nombre de manuscrits que s'hi
custodien d'autor catalá, Perque no' hi ha dubte que 'ls volums successius han de .donarnos
agradoses sorpreses en aquest sentit, y han d'ajudarnos en gran manera pera ferI'inventari de
la nostra producció llatina-eclesiástica, y en general en llengua llatina. En aquest volurn, les
obres deIs nostres juristes hi sovintejen bastant (Vinader, Ceva, Socarrats, Area, Ballester, etc.),
y la bibliografia que dona sobre aquest punt, ja ha sigut aprofitada en l'article del Sr. Broca
sobre jurisconsults catalans publicat en aquest ANUAR!. Hi abunden també 'ls reculls de capí-
tols y constitucions de Corts, Privilegis, etc., referents a Catalunya. De fra Bernat Oliver, s'hi
descriu una traducció llatina del Excitatori de la pensa a Deu.

El P. G. Antolín ha fet aquest treball ab tata escrupulositat; les descripcions son suficients
y minucioses y el contingut de cada manuscrit s'exposa ab molta claretat. Precedeixen el cata-
lech unes riques notes sobre la fotmació de la biblioteca de l'Escurial y les tentatives de catálech
o inventaris parcials que fins ara s'havien feto

JUAN GUALBERTO LÓPEZ-VALDEMORODE QUESADA, CONDE DE LAS NAVAS... - Catálogo de la
Real Biblioteca [II].- Autores - Historia. - Tomo primero - Introducción. - Madrid [Ducazal],
1910. pp. CCLXXXVIlI en 4. t

El Catálech de la Biblioteca del Rei, interrumput desde l'any 1900 en que D. Ramon Me-
néndez Pidal s'ocupá deIs manuscrits de carácter historiográfich que s'hi costudien, en el primer


