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Rodolf Beer

1:1 (lia 13 de Desembre de l'any 1913 va finar el bibliotecari de la Biblioteca de la Cort de Viena,
Rodolf Beer, que havía dedicat una gran part de la seva vida i ciels seus coneixements als estudis
hispànics . En dues llargues estades fetes a Barcelona en 1886 i en 1905, espaiades per prop de vint
anys, havía contret diverses amistats i era conegut dels habituals estudiosos de l'Arxiu de la Conma
d'Aragó. La primera visita fou motivada per un pla géneral de recull de les riqueses de les bibliote-
ques d'Espanya, obra importantíssima que no va poder completar i publicar fins a 1894 en un gruixut
volum de més de setcentes planes, Handscliri ftenschätze Spanienas; però abans s'havía donat a conèixer
per un descobriment fet a la catedral de León, Eina Palimpsest der <<lexRomana TI'isigotlaoraann», publi-
cat en 1887 per 1'Academia de Ciencies de Viena, descobriment que corn se comprèn va fer molt
crit entre el món erudit espanyol adonant-se tothom del jove savi austriac . L'any següent treia,
en col .laboració amb Eloi Díaz Jiménez, las Noticias bibliográficas y catálogo de los códices de la
Santa Iglesia Catedral de León, publicades a León mateix . El seu llibre Tresors dels manuscrits d'Es-
panya està concebut en forma de diccionari de localitats, proveit d'abundós index de noms i de
taules cronològiques ; conté un gran cabal de noticies bibliogràfiques que, fòra alguna errada fàcil
d'esmenar referent als dipòsits catalans, ha rendit, i rendirà per molts anys, assenyalats serveis.

Formant dos volumets dels «Sammlung Göschen», va donar al públic en 1903 una Spanische
Literaturgesclaichte, i el mateix any va insertar en el <Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen'
de la casa imperial d'Austria, per cert ben esplèndidament, el text de les entregues que Hernando
de Birbiesca feia en 1576 a la Biblioteca de 1'Escurial per orde de Felip II ; diu així el títol : Die
Handschriftenschenkung Philipp II . an den Escorial vom Jahre 1576.

De la segona estada den R . Beer a Barcelona va eixir-ne una publicació que interessa els
estudis catalans : els manuscrits de Ripoll que's guarden en el nostre Arxiu de la Corona d'Aragó.
L'anomenada del scriptorium del monestir de Ripoll, panteó de la casa comtal de Barcelona i
bressol de la nostra historia escrita, va ésser gran tot seguit d'establert ; els manuscrits que s'hi
escrivíen i copiaven eren canviats amb altres llibres de monestirs llunyans . La figura de l'abat
Oliva, les joies de més preu baix els aspectes de la llur antiguitat o del seu mèrit intrínsec, tot pren
relleu i desfila entre les planes del treball, Die Handschri f ten des Klosters Santa Maria de Ripoll,
publicat durant els anys 1907 i 1908 en els «Sitzungsberichte» de 1'Academia de Ciencies de Viena,
descripció i estudi acompanyat de vintiquatre fototipies reproduint diverses fulles dels niés presti-
giosos manuscrits . L'Academia de Bones Lletres va tenir una idea excel . lent fent traduir aquest
treball notable pel Sr. Pere Barnills, de l'alemany al català, Los Manuscrits del Monastir de Santa
Maria de Ripoll . — J . M . T.
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Discursos i conferencies

REAL ACADEMIA DE BONES LLETRES. — En sessió del 7 de Gener el Sr . A. Rubió i Lluch dissertà
sobre la personalitat den M . Menéndez Pelavo i les orientacions que aquest va rebre den Cabanyes,
Llorens i Milá i Fontanals . — En sessió de 16 de Febrer de 1913 se feu la recepció pública del senyor
R . D. Perés, qui llegí son discurs sobre en Verdaguer y la evolución poética catalana . — El senyor
E. Moliné i Brasés el 4 de Maig de 1913 fou rebut en la mateixa Academia amb son discurs sobre
La primera vinticinquena dels Jochs Florals, treball de conjunt sobre una època que tot just co-
mença a estudiar-se críticament .— Finalment el Sr . R . Miquel i Planas llegí son discurs inaugural el
19 de Juliol de 1914 exposant una teoría sobre l'influencia que el Purgatori de S . Patrici, passant
per el viatge den Ramón de Perellós i una novela den Pérez de Montalbán, pogué exercir en la
evolució posterior a Tirso de la llegenda de Don Juan.

ATENÈU BARCELONÈS . — La Secció de Literatura organitzà un curs de conferencies monogrà-
fiques sobre escriptors catalans mig-evals, sota'l següent programa:

1 i 8 de Març : El Dr . Lluís Nicolau d'Olwer llegeix els principals capítols del seu llibre pròxim
a publicar-se . Veus-aquí les rúbriques d'aquestes dues conferencies sobres En Bernat Metge i tes seves
obres : INTRODUCCIÓ BIBLIOGRÁFICA. Manuscrits, edicions, estudis i documents . — Estat actual de
la crítica sobre en Metge . I. BIOGRAFÍA (1350-1410) . Naixença d'en Metge . — La familia . — Entra
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