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Emili Grahit i Papell

Després de llarga vida dedicada a les investigacions històriques, ha mort l'advocat gironí don
Emili Grahit i Papell . Havía començat publicant treballs a La Renaixensa, Revista histórica-
latina i Revista de Gerona; però les seves obres de més consistencia són la Reseña histórica de los
sitios de Gerona en 18o8 y 1809, Gerona bajo la dominación francesa de 164o a 1652, El inquisidor
Fray Nicolás Eymerich i Memorias y noticias para la historia de la villa de San Feliu de Guixols.
Molt pacient en les tasques d'arxiu, potser pecava per excessiva amplitut en acceptar i publicar
documents d'importancia secundaria . De totes maneres la seva producció és ben digna de lloança
i ben profitosa per als estudis d'historia de Catalunya, especialment del temps de la invasió napo-
leònica . Rendim la més fervent expressió de la nostra respectuosa recordança.

Lluís Klüpfel

El 16 de maig de 1913, morí tràgicament a l'Empordà, a l'edat de vint-i-cinc anys, el doctor ale-
many Lluís Klüpfel . No havía encara sortit de la Universitat que ja s'havia enamorat de la histo-
ria de Catalunya, Iluny d'aquesta terra i abans de conèixer-la . Decidit a dedicar la seva activitat
al conreu del nostre gloriós passat, s'establí llargues temporades a Barcelona, fent profitoses inves-
tigacions a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i fruit de son pacient treball foren una interessant Memo-
ria, publicada per la Revista d'Historia Social i Econòmica amb el títol de Els funcionaris de la
Cort d'Aragó i la llar administració central a les darreríes de la NIII a centuria, i un volum (el n .° 35)
de la copiosa i notable col.lecció de monografíes històriques que publica l'editor Rothschild, de
Berlín, dirigida pels professors Finke, Below i Meinecke . Aquest llibre, intitulat La política exterior
d'Alfons III d'Aragó (1285-1291), conté punts de molt interès i acaba amb un apèndix referent a
la política interior d'aquell sobirà, a ses bregues amb el partit d'oposició i a ses relacions amb
l'Esglesia. D'ell en parlèm amb més extensió a la part de Bibliografía.

Com digué molt bé la Víctor Català en l'article necrològic que publicà la Ilustració Catalana,
era en Klüpfel no sols un intel .lectual, sinó un home de bondat manifesta i de perfecta educació,
d'educació innata, tradicional, no merament externa . Catalunya, sempre agraïda als estrangers
que li demostren bon afecte i consideració als conservarà tot temps la memoria del Dr . Klüpfel.

Publicacions interessants per a la nostra historia

Dintre dels anys 1913-14 a què correspòn el present volum, no ha desmerescut la producció
històrica catalana . Es de justicia col locar en primer lloc la publicació, per l'Excm . Ajuntament de
Barcelona, de la important obra, escrita en el segle XVII è i conservada fins ara inèdita, Rúbri-
ques de Bruniquer . El susdit Ajuntament ha continuat la publicació del Manual de novells ardits,
que arriba ja al volum 16.

També ha prosseguit l'Academia de la Historia la serie de Cortes del Principado de Cataluña amb
els volums 17 i 18, que comprenen les Corts de Barcelona de 1431-34, i el volum 19, referent
a les Corts de Barcelona de 1436-37 . En el Boletín de la mateixa Academia, interessen a la histo-
ria catalana els següents treballs : La cristiandad baleárica hasta fines del siglo VI, apuntes históri-
cos, pel P. Fidel Fita ; Una carta hebrea de Solsona (de l'any 131o), referent a la comunitat
jueua de Verdú, del mateix autor ; La judería de Verdú, apuntes históricos, per Mn . Serra i Vilaró,
amb una Llista de 32 hebreus de diferents llocs de l'Urgell i extracte de lletres llatines d'afers
dels jueus dels anys 1298, 1379, 1386 i 1400 ; Tres cédulas hebreas halladas en Solsona, pel P. Fita
i que sembla procedeixen d'un lloc del Llenguadoc nomenat Verdun-sur-Garonne, dels anys 1276,
1304 i 1306.

El Sr. Monsalvatge ha acabat, en el present bieni, amb la publicació del volum III, sa darrera
obra El Obispado de Elna, de la qual es tracta més avall . Les cases de Templers y Hospitalers en
Catalunya, per Joaquim Miret i Sans, encara que fou començada a estampar en 1910, no ha acabat
fins a 1913. Havem de mencionar també la Historia del sitio, defensa, asalto y evacuación de Tarra-
gona en la guerra de la Independencia (1811-13), per D . A. Alegret (Barcelona, 1913) ; Prats de Rey
y la Mare de Deu del portal, notes històriques, per Mn. Antòn Vila (Manresa, 1913) ; El receptari de
Manresa y la mort del Infant en Jaunie, comte d' Urgell, per Oleguer Miró (Manresa, 1913); Historia
de la ciutat de Balaguer, per fra Josep M. a Pou (Manresa, 1913), de la qual es fa recensió especial;
Monografía histórica del Santo Cristo de Manacor, per Mn . A . Truyols (Palma, 1914) ; L'antiga
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