
CRÓNICA DE LA SECCIÓ HISTÓRICA

Dr. Hans E. Rohde

En l'ANUARI anterior (pàg . 784), es donava compte de la mort del jove Dr . hlüpfel, deixeble
del Prof. Finke de Freiburg i . B ., ocorreguda en 1913 a Castelló d'Empúries . Morí sense acabar
la redacció del seu llibre Verwaltungsgeschichte des Königreichs Aragon zu Ende des 13 Jahrh., i un
company seu d'estudis, deixeble igualment d'en Finke, el Dr . H. E . Rohde, des de Barcelona estant
on l'havien dut les seves investigacions a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, complia l'any següent
el deure d'amistat cle terminar i revisar l'impressió d'aquell llibre . Tampoc li havia d'ésser concedit
el veure-la terminada, i al Prof . Finke li tocà cloure les planes d'un volum en el qual ajuntaven
els seus noms dos de sos deixebles preferits, que eren bona cosa més que una esperança . L'un i l'altre
s'havien sentit seduïts pel prestigi dels aspectes internacionals de la política catalana revelats al
món en tota la llur variada complexitat pel savi mestre de Freiburg.

Rohde vingué a Barcelona en 1914, després d'haver passat una temporada investigant als
Arxius de Roma, i la dramàtica història de la lluita per Sicília, mare de tants heroismes i ennoblida
per una tan continuada agitació espiritual, va obsessionar tot seguit el seu temperament . A ella
havia ja dedicat, abans de venir a la nostra ciutat, una sòlida monografia ( 1 ) . Entre les variades
figures que hi intervenen, cap és més seductora que la del gran almirall Roger de Llúria, glorificat
per la llegenda abans pot ser que la història n'hagués precisat la fesornia . A esclarir-la va consagrar
molt temps el seu treball, i fruit d'ell n'és un extens estudi del qual, poc abans de morir, va donar-ne
les primícies al,nostre INSTITUT per a la seva publicació . Perteneixent Rohde a una família on
l'entussiasme militar és tradició, comprenia i estimava amb tota la força de son caràcter l'heroica

exhuberància del gran capdill i molt sovint ne feia retret en ses converses, els dies que visqué a
Barcelona.

Va esclatar la guerra i Rohde, després de diverses temptatives atrevides, va aconseguir arri-
bar a Alemanya, entrant com a voluntari en un batalló de skis . Tres mesos després moria als

Càrpats en un combat el 21 de febrer de 1915 . Era un home ple d'atractiu personal, en el qual l'es-
tudi no havia marcit les inquietuds de la jovenesa . Enemic de l'unilateralisme erudit, alternava
les àrides investigacions històriques amb la vida sportiva. Alt, d'ulls blaus, reservat i cordial a
l'hora, tots els qui'l coneguérem, recordem amb anyorança la sana franquesa de la seva amistat.

Els papers contenint les riques notes de treball d'En Rohde, són depositades encara a l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, i és un deure nostre posar tots els medis perquè l'escola del Prof . Finke,
tan durament castigada per la mort, trobi un continuador entre'ls nostres joves historiaires . --
J. R. B.

M. Jacques Flach

A París, pel novembre de 1919 va morir l'eminent jurisconsult M . Jacques Flach, profes-

sor del «Collège de France)) i de 1' «Ecole libre des Sciences politiques>> . Havia nascut a Strassbourg

en 1846. De la seva notabilíssima obra Les origines de l'ancienne France n'estava preparant, en

els seus darrers temps, el volum cinquè, que havia de tractar de la Marca Hispànica i de la Marca
de Gascunya; la part referent al nostre país, que havia deixada ja llesta, a punt d'imprimir, ha
d'ésser d'un gran interès per al coneixement de les institucions polítiques de l'època comtal cata-
lana, respecte la qual M. Flach s'havia amplament documentat . — F. V. T.
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ROGER BIGELOw MERRIMAN : The Rise of the Spanish Empire in the Old TVorld and in the New . —
New York, The Macmillan Company, 1918 . 2 vols.

El professor de la Universitat de Harward Mr . Roger B . Merriman s'ha proposat, en aquesta

obra, seguir la formació ascendent de 1' Imperi espanyol des ciels seus inicis fins a assolir la seva
màxima extensió, en el regnat de Felip II, amb l'anexió de Portugal . Malgrat que sembli inexpli-

cable, la història d'Espanya no havia estat encara considerada des d'aquest important punt de

(1) Per I:nmpf um Sizilien in den , Talren 1291-1362 . Berlin & Leipzig, W. Rothschild, 1913 .
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vista . A suplir tan significativa deficiència s'adreça cl llibre del 1)r . Merriman, i cal proclamar que
la seva obra (un veritable llibre (l 'or) ho aconsegueix, fins ara, plenament.

De quatre volums ha de constar, havent-na ja aparegut (los . Tracta, el primer, de la història
narrativa í constitucional dels diferents reialmes hispànics durant l'Edat mitjana, i de la formació
de l'Imperi català en la Mediterrània occidental . Descriu, cl segon, la unió de les Corones d'Aragó

i Castella, i. la reorganització d'Espanya sota el govern dels Reis Catòlics ; relatant el començament
d'un nou període d'expansió a Amèrica i al Nord d'Àfrica, i els primers graons del conflicte entre
Espanva i França per la supremacia (le l'Europa occidental.

La forma d'exposició del Dr . Merriman és diàfana, precisa ; el seu esperit crític, d'una serenitat
poc comú; la bibliografia que ha servit de base a la seva obra, força escollida . Ella ens és donada

a la fi de cada capítol ; però no a la manera acostumada, en forma d ' Inacabable i mera llista de títols,
que no serveix sovint sinó per a desorientar i àdhuc descoratjar l'estudiant, sinó acompanyant

cada obra d'una breu indicació dels seus mèrits, defectes i importància relativa . Aquestes notes
bibliogràfiques no contenen, però, els títols dels llibres o fascicles que han estat citats sols una o
dues vegades, els quals poden ésser trobats examinant les referències (lins el text.

L'obra comença amb un capítol d'introducció on tres cabdals punts de vista són desenrotllats:
malgrat l'estret de Gibraltar, una íntima i constant conexió existeix entre Espanva i el Nord d'Afri-

ca ; malgrat la carena pirenenca, una íntima i repetida conexió existeix entre Espanya i el Migdia
de França ; malgrat l'aparença d'unitat que podria presentar als ulls d'un examinador superficial,
la Península Ibèrica forma un conjunt de territoris tendint sempre cap a la diversificació i el sepa-

ratisme . Els dos primers punts de vista, fonamentats a bastament pel Dr . Merriman, ens donen
la clau de l'expansió ibèrica . No cal sinó afegir (i aixi ho fa el docte historiador) algunes indica-
cions sobre les relacions de la Península amb les illes de la Mediterrània occidental, i . tindrem totes
les direccions medievals d'expandiment hispànic . El tercer punt de vista, magistralment presentat
pel Dr. Merriman, ens dóna la clau no sols ciel desenrotllament intern de la Península Ibèrica, sinó
també de molts problemes de la seva política imperialista . Perquè, com observa el professor de la
Universitat de Harwarcd, les particularitats internes de la nostra Península, malgrat a primera vista

puguin semblar d'escassa importància en l'emmotllament de la cursa imperial d'Espanya, eren
destinades finalment a exercir-hi una influència molt més gran que les exteriors . En el següent
paràgraf exposa la seva doctrina sobre el separatisme espanyol, que fonamenta en la Introducció
i que anirà encara fonamentant al llarg de tota la seva obra : «D'aquestes particularitats internes,
— escriu —la primera, i de totes la més fonamental, és la tendència vers la diversificació i el sepa-
ratisme. Es gairebé impossible d'exagerar la seva importància . Encara més que respecte a Alemanya
fins a la dinovena centúria, tota la història d'Espanya pot ésser resumida en la sola paraula : par-
ticularisme . Condicions geogràfiques i climatològiques en formen la base, Racialment, històrica-
ment, socialment i econòmicament, l'efecte de la tendència separatista pot ésser traçat del comen-
çament a la fi de la història . La seva influència ha estat profunda i permanent . Vet aquí la clau
de molts dels més importants problemes amb els quals són avui confrontats els espanyols .>> (Vol . I,

pàg . 33 . )
La resta del primer volum està dividida en dos llibres, destinat el primer a Castella i el segon

als reialmes de la Corona d'Aragó ; format aquell per cinc capítoh, distribuïts sota aquests epígrafs:
I, La Reconquesta . II, D'Alfons el Savi als Reis Catòlics . III, Castella en l'Orient i en l'Atlàntic.
IV, Els castellans medievals. V, Les institucions de la Castella medieval ; i integrat el segon pels

altres sis capítols que completen el volum I, a saber : VI, Aragó i Catalunya a França, Espanya

i el Nord d'Africa . VII, Les primeres conquestes en la mar . VIII, La Gran Companyia Catalana.
IX, Un Imperi mediterrani . X, Les llibertats d'Aragó . XI, Les institucions dels reialmes de l'Est
i llurs dependències.

El volum II està distribuït així mateix en dos llibres : terç i quart . Comprèn el terç els següents
capítols sota els següents epígrafs : XII, El casament de Ferran i Isabel . XIII, La lluita pel tron
i la conquesta de Granada . XIV, Absolutisme contra separatisme . Unitat de fe i de raça . XV, Reor-

ganització interna . Comprèn el llibre quart els següents capítols sota els següents epígrafs : XVI,
Les Canàries. X VII, Les Indies . XVIII, Nord d'Africa . XIX, Matrimoni, aliances i conquesta de

Nàpols . XX, El perill Habsburg i. l'anexió de Navarra.
Si enllacem aquesta simple llista de capítols amb la lloança que al començament d'aquest arti-

cle hem hagut de retre a les dots històriques del Dr . Merriman, tindrem ja una idea prou clara

i prou alta de la importància de la seva obra . Afegim que ella és il•lustrada per diversos ma-

pes i taules genealògiques, i que un índex onomàstic clou aquests dos primers volums . No obli-
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dens que és una obra única des del punt de vista du la matèria que tracta . I afegim, encara, que
per a nosaltres, catalans, que hem vist la nostra història estrafeta, mutilada i disminuïda, és una
obra de justícia i de vindicació . La part que cadascun dels ekknellts de la Península Ibèrica
va pendre en la formació de l'Imperi espanyol és exposada amb una gran precisió pel doctor
Merriman. Ell ha comprès la veritable valor respectiva cle Catalunya i Aragó en la formació
de 1' Imperi mediterrani . Ell ha vist que fou mercès a la iniciativa i a l'esforç dels catalans
que aquell Imperi va ésser conquerit, i. que Aragó, en tota aquesta obra imperialista, fou Ines

aviat un element negatiu . Aquesta és la realitat, i ens és plaent que una autoritzada pluma es-
trangera hagi vingut a exposar-la amb tanta claredat . En els nostres llavis, en els nostres escrits,
paraules semblants a les que hom llegeix en les pàgines de The Rise of the Spanish Empire apareixen
a les orelles i. als ulls d'altri com a sospitoses. El mal fat que sembla gravitar sobre Catalunya, i
que fa de la seva història una tragèdia, ha volgut que una simple qüestió nominal da jerarquia
hagi fet desaparèixer cl nom del principat sota el dcl reialme, el nom de Catalunya sota el (l'Aragó.
Aquesta simple aparença ha pogut enganyar molts historiadors estranger ;, la tasca dels historia-
dors espanyols havent contribuït ultra mesura a fomentar-la . El I)r. Merriman mateix, malgrat la
seva exacta visió de la realitat, no sap deslliurar-se de la usada tradició que en aquest punt ha
anat formant . La cordial simpatia que envers Catalunya amara aquests capítols (le l'obra del pro-
fessor nord-americà ens veda de fer-li cap retret sobre aquesta qüestió . Comprenem que posa encara

molt la nomenclatura tradicional perquè un historiador estranger gasi trencar-la . Però quan (niu

(vol . I, pàg. 307) : t'En tractar de les múltiples activitats d'Aragó al Nord d'Àfrica, hem usat aquest
nom en el seu ample sentit, com a únic mitjà convenient per a designar tots tres reialmes», nu po-
dem menys de proclamar la nostra disconformitat . Si cal escollir un nom per designar el conjunt
dels estats orientals de la Península, cal que sigui el de Catalunya . Ningú no dubta que el nom de
Castella és el niés a posta per a designar el conjunt dels estats governats pels monarques castellans,
malgrat comprendre-hi regnes (l'altre nom, com Lleó i Asttírics, i estats (l'altra llengua, com Galí-
cia i Vascònia . Per què? Perquè Castella era el fonament i el centre de llur imperi, i perquè la major
part de Ilurs dominis eren (le llengua castellana . Doncs, més exclusivament encara que Castella
respecte als dominis ciels monarques castellans, era . Catalunya cl centre i el fonament dels dominis
dels monarques barcelonins, i també la major part de llurs estats (Catalunya, València i les Ba-
lears) eren de llengua i de raça catalanes . Es per això que (no sols cons una pregona injustícia cnv~rs
Catalunya, però també com una mancança a l'exactitud científica) creien que ha d'ésser rebutjat
tot criteri tendint a designar amb el nom de _lragó cl conjunt ciels estats catalano-aragonesos, i amb
cl nom di» Irnperi aragonès l'Imperi fundat per l'esforç i cl sobreeiximent vital de Catalunya, a con-
tracor d'Aragó . N'hi ha prou amb treure les conseqüències de les, premisses (stablertes pel doctor
Merriman per a arribar a aquesta conclusió. Als historiadors catalans pertoca d ' ésser els primer
a mostrar-se irreductibles en qüestió com aquesta, per a nosaltres essencial, en la seguretat que
llur exemple transcendirà, tard o d'hora, a les escoles històriques estrangeres.

Encara en alguna altra qüestió de nomenclatura n'Ini ha prou amb treure la conclusió de les

premisses establertes pel 1)r . Merriman per a rectificar alguna altra errada tradició . Si els sobirans
de la casa de Barcelona eren catalans i en català parlaven, per què designar-los amb el nom cas-
tellà, com fan els historiadors anglesos i alemanys, menats per un fals daler d'exactitud? Per què

parlar-nos de Pedn) der Grosse o Pedro thc Great en lloc de Pere der Grosse o Pere the Great, com
recomana una vera fidelitat llistòrico-filològica? I el mateix que dieu respecte als noms dels mo-

narques es aplicable al nom (I'altres personatges, i encara a tota Llei de nomenclatura especial rela-

tiva a Catalunya . El fet que cl I)r . Merriman se serveixi, naturalment, de bibliografia en llengües

catalana i. castellana, fa que apareguin sovint barrejades designacions originals amb designacions

traduïdes . Així si, per exemple, ens parla dcl Consell de Cent, dels vegners, del conseller en Cap,
ens parla també. (le la Lon ja. de Contratación, de la Diputación Gcncrai o dels ci'udadattos ItottVados.
Es aquesta una de les poques tares d'ordre general que hom sabria assenyalar en obra tan excellent.

Totes les altres observacions que sabríem fer-hi no serien sinö de caràcter particular, sovint

de detall . No fareu sinó esmentar-ne algunes.
Creiem que concedeix una excessiva importància a l'expedició a les Canàries i a l'anbaixada

d'Enric 111 a Tamerlan . Ell les considera con una prova que cl corrent d'entusiasme envers els
descobriments i exploracions era fort a Castella en els primer anys del segle xv (vol . I, cap. III).

Per a nosaltres apareixen aquests fets com a tan excepcionals dins la història de Castella que sen-

blen revelar-nos més aviat el contrari . Castella no va empendre mai per pròpia iniciativa empre-

ses ultramarines . Si Enric I11 fita els seins alls en les Canàries, no és perquè un daler colonitzador
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li hagi fet concebre la idea dr posseir-les : és perquè un normand, Joan de BetIiencourt, després
d'haver-ne començat la conquesta, va a oferir-li el seu homenatge . I el migrat adjutori que el Cas-
tellà dóna a l'empresa na és pas una prova de gran entusiasme . Comparem aquestes expedicions
normando-castellanes amb la que pocs anys usés tard aparellà Martí de Sicília contra cis rebels
de Sardenva, en la qual tota la noblesa catalana era representada, i compondrem com Castella
era lluny de sentir un impuls imperialista . El mateix podria dir-se de l'ambaixada a Tamerlan
si es compara amb els viatges i amb la curiositat geogràfica de catalans, italians i portuguesos.
Les Canàries mateixes havien estat de temps visitades per mariners catalans, i Pere III s'en havia
ocupat, ajudant el Príncep de Fortuna en la seva expedició (1345) prometent-li, a precs de
l'arquebisbe de Ncopàtria, favor per a la conquesta . D'altra banda, existeix la butlla del papa
Urbà V als bisbes de Barcelona i Tortosa, ordenant-tos d'afavorir uns comerciants catalans que
es proposaven enviar missioners a aquelles llunyanes terres (RuBmó i LLUCH : Documents per a la

història de la cultura catalana medieval, vol . II.
La manera corn el I)r . Merriman jutja la sentència de Casp no ens sembla encertada . «La funció

encomanada als nou compromissaris — escriu (vol . I, pàg. 405) -- era no la d'escollir un dels can-
didats sobre la base de llurs mèrits i qualitats, sinó la de determinar quin d'ells tenia els millors
drets d'acord amb les lleis aragoneses de successió hereditària .» I el I)r . Merriman, oblidant que
aquestes lleis, corn en diverses ocasions s'havia posat de relleu, excloïen les dones del dret de suc-
cessió a la corona, troba justa la sentència de Casp, i sense motiu les invectives dels historiadors
catalans . Ferran d'Antequera descendia dels antics comtes de Barcelona per línia femenina ; quatre
dels altres aspirants a la corona per línia masculina : a algun d'ells corresponia legalment d'ésser ele-
git, no al Castellà . I és que, en el fons, contra el que sosté el Dr . Merriman, els compromissaris
van fer d'elecció una qiiestió política, quan no havia d'ésser altra cosa que una qüestió jurídica.

En l'afer relatiu a la intervenció o no intervenció de Pere el Gran en la revolució de les Vespres
Sicilianes el professor nord-americà ha acceptat sense reserves l'opinió de l'historiador alemanv
Otto Cartellieri, el qual, en la seva obra Peter von Aragona und die sizilianische Vesper, rebutja com-
pletament la idea que Pere II hagués intervingut en la suscitació d'aquell alçament . Amb tot,
aquesta opinió, que havia estat sustentada ja per l'Amari, torna a ésser avui, després de la recent
aparició del diplomatari de Giuseppe La Mantia, en disfavor, i l'antiga tradició sembla tornar, en
aquest punt a rependre's.

En tractar del desafiament entre Pere el Gran i Carles d'Anjou, el Dr . Merriman qualifica l'anada

del Català a Bordeus de «romantic but inconclusive farce». Després de l'aparició del diploma-
tari del Carini «De rebus regni Siciliae», la refutabilitat de l'anada de Pere II a Bordeus esdevenia
difícil : creiem que treballs posteriors l'han feta gairebé impossible.

Parlant del Fur de València . el Dr. Merriman afirma que fou escrit en provençal . Veiem en això
la mà d'autors espanyols . El DI . Merriman ignora que n'hi ha alguns als quals repugna tant el
mot catali que es plauen, quan es tracta de l'idioma, a substituir-lo pel mot llemosí . La versió
del Fur de València (la primera redacció fou en llatí) és un dals primicers monuments de prosa
literària catalana . Quant a Ausias March, anomenat pel Dr . Merriman (vol . I, pàg. 475) «the

greatest master» de la llengua valenciana, ens plauria més de veure'l apel . lat un dels més grans

mestres de la llengua catalana.
La forma somatent que el Dr. Merriman dóna al mot sometent és inacceptable ; i la seva etimo-

logia que, vistos els parers d'En Pella i Forgas i d'En Calmette, qualifica de «very doubtful», no és
alrre que la de metre so . « . . . Deguessem entrar so metent a Vilafranca», diu el rei Pere III en la seva
Crònica (llibre IV, cap . 2) . I de textos corn aquest se'n troben a desdir.

Algunes observacions més podríem fer a l'obra del Dr . Merriman, na cap d'elles de més impor-

tància que les darrerament exposades.
Acabem indicant que la part destinada, en el segon volum, al regnat dels Reis Catòlics marca

un notable avanç en l'estudi i l'exposició d'aquesta època, una de les més transcendentals en la
història de la humanitat . Els punts de vista suggestius, personalíssims, abunden potser més en-
cara que en els capítols anteriors . Uns i altres ens fan esperar amb avançada delectança l'apa-

rició dels altres dos volums que han de completar l'obra del Dr . Merriman. — F. S.

CONDE DE CASTELLANO : Crónica de Aragón . Saragoça, 1919.

Sota el títol de Crónica de Aragón ha publicat cl Sr . Conde de Castellano un resum dels Anales
dt' .Aragón de Jeroni Zurita, La importància d'ona obra semblant no cal que signi ponderada . Zu-
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cita és encara, c11 molts aspectes, l'historiador cabdal dels estats catalana-araguuesos . Malgrat als
Balaguer i els Bofarull, aquell qui vulgui conèixer la nostra història farà bé de resseguir les planes
de prosa parsimoniosa i eixuta, però gairebé sempre gràvida de veritat, del gran analista aragonès.

Un dubte, tanmateix, ens punyí, des que vàrem tenir aquest llibre en les nostres mans : el senyor
Conde de Castellano ¿hauria sabut cenyir-se a la seva tasca de resumidor, amb un criteri d'abso-
luta imparcialitat? Alguns detalls, com el d'adjudicar al rei Joan II el títol de Gran, la qual cosa
no fa Zurita, ens van fer témer . Anàrem, doncs, de dret a veure com eren tractats alguns punts
que són de prova per a l'historiador aragonès . La nostra sospita no era vana . Per què no resumeix,
el Sr . Conde de Castellano, l ' interessantíssim paràgraf on Zurita proclama noblement la completa
catalanitat dels monarques del casal de Barcelona? Per què exposa les qualitats d'En Ferran d'An-
tequera i omet l'elogiosa semblança que fa Zurita d'En Jaunie d'Urgell? Per què ens parla d'ara-
gonesos que defensaven els passos dels Pireneus catalans llavors que la croada de Felip l'Ardit
penetrà a Catalunya, si Zurita no en parla ni en pot parlar, per tal coin llavors no hi havia a la nostra
terra ni l'ombra d'un aragonès, com no fos la d'En Pere d'Ayerbe, germà del rei? Per què exalça
21 patriotisme dels de la Unión en aquella hora de perill, si Zurita no ho fa ni ho podia fer, perquè
els barons d'Aragó, desoint els precs de Pere el Gran, no van comparèixer a Catalunya sinó quan
la croada era ja al caire de la desfeta, i si és aquesta una de les pàgines més deplorables de la histò-
ria del reialme veí?

Els exemples podrien multiplicar-se . N'hi ha prou amb aquests. Es de doldre que el Sr . Concla

de Castellano, el qual ha sabut assimilar-se altres belles qualitats del Zurita (el llenguatge mateix
ei recorda), hagi volgut oblidar-lo en tractar-se de la que el fa més digne de lloança : la serena im-

parcialitat, gairebé mai abdicada per l'il•lustre Aragonès . — F . S.

P. GIROLAMO Gor_uBOVICI, O. F . M . : Biblioteca Bio-Bibliogra/ica della Terra Sa ~tla c dell'Uricnle
Irancescano . Torno III (dal 1300 al 1322) . Quaracchi presso Firenze, Collegio di S . Bonaventura,

1919. --- -1 2', PP . VIII-496.

Ja en 1'Am x1u precedent (pp . 766-768) ens ocupàrem dels dos primers toms d'aquesta impor
tant publicació que aporta nova llum a la història de les relacions de l'orde franciscana amb 1'Orien
í països musulmans en general, alhora que aprofita tota la àmplia bibliografia sobre l'assumpte.

No n'hem de repetir, doncs, l'elogi . Sols recordarem que el nom de Catalunya i el de molts perso-
natges de la nostra història apareixen molt sovint en una obra el títol de la qual ja fa esperar una

tal cosa . Una ullada als índexs finals ho posa de manifest tot seguit, però corn férem precedentment,
anotarem ací algunes de les pàgines més interessants per a la història catalana.

Sobressurt entre tots els monarques occidentals del XIVèII segle per haver exercit un veritable

protectorat sobre els cristians de l'Orient, ei nostre Jaume II, la figura potser més internacional

de tota la sèrie dels comptes-reis . EI P . G . dedica bastants pàgines («La Terra Santa e Aragona»,
73-85, 185-187, 232-237, 309-315) a les 6 ambaixades trameses al Soldà d'Egipte per part del gran
monarca, de qui també — coin del seu successor en la corona, Alfons III l'Autor anota i co-
menta altres relacions amb l'Orient i nord d'Africa (66-68, 1o3, 168, 190-192, 225-227, 319- 326,

etcètera) . Ultra les fonts niés corrents com ara són les obres d'En Capmany, Finke, Miret i Sans, et-
cètera, se serveix d'altres menys conegudes i poc aprofitades, tais com 1'historiador àrab Macrisi.
Es curiós un arreplec de notes sobre la devoció de la Casa d'Aragó a l'Orde dels Menorets (315-318)
amb una llista de prínceps i princeses de la casa de Barcelona, relacionats d'una faisó o altre

amb aquella orde d'història tan gloriosa en la nostra pàtria.
Anotem també una extensa biografia (38-58) de fra Jeroni de Catalunya, al qual ja s'havien

dedicat algunes pàgines en els toms anteriors . La figura moguda d'aquest bisbe de Jaffa, haurà

d'ocupar sempre un lloc ben manifest al costat d'aquells escriptors capdills militars, embaixa-

dors, etc ., que contribueixen a donar al regnat de Jaume II el caire internacional a què ara mateix

al'ludíem . En tractar de fra Odoric de Pordenone i del seu itinerari (212, 371-393), quatre docu-

ments publicats pel Sr . Rubió i Lluch en els Docuntents ¡ser la història de la cultura catalana mig-

eral, li serveixen per remarcar la fortuna pòstuma de l'esmentada obra . A les notes bibliogràfiques

que en fa el P . G., de manuscrits i edicions podem afegir nosaltres que el tractat De ritibus diversa-

ratnt natiortttnt gentiliatnt et paganorant es troba igualment en cl manuscrit 490 de la Biblioteca de

Catalunya . Sigui dit de passada, demés, que en el mateix manuscrit de la nostra Biblioteca s'hi

conté una Versió catalana ciel llibre Flores historiorunt ferrae eri~ rifis del monjo Haitó, príncep de

Gorigos (Curco), relacionat amb Haitó IV d'Armènia . que fou frare franciscà . — R . n'A.
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A . 1 z i 3I LIA : Baies de los utás importan/es documentos del _lrckiv vo y Biblioteca del J vc)uo . .tieïtor
Duque de . Iedinaceli . — I serie, Histórica, años 86o-1814 . — Madrid, 1915. —Un vol . XXVIII
} 482 pp. i 58 Iàm . fototip.

Aquest formós volum, esplèndidament editat mercès a la munificència i cultura exquisida dc
1'Exm . Sr. Duc de Medinaceli, és degut al docte paleògraf i erudit arxiver de la Casa Ducal, don
Antoni Paz i Mélia, qui per encàrrec de l'illustre prócer féu la convenient separació entre els docu-
ments administratius i els de caràcter històric, que, en gran nombre, contenen els riquíssims Arxius
(l'aquella antiga i honorable casa ; procedint, ensems, a seleccionar, entre aquests darrers, els més
interessants i curiosos per a lliurar-los de possibles pèrdues, perpetuant-los per medi de l'impremta
i la reproducció dels de mèrit artístic, orles, autògrafs, segells, etc.

Aqueixa és la tasca meritòria que amb paciència benedictina ha realitzat l'autor del llibre,

tasca que ve precedida d'un extens i ben documentat pròleg en el qual s'hi contenen bon aplec de
dades sobre l'origen i vicissituds per les quals han passat els Arxius, la Biblioteca i el Monetari
de la casa de Medinaceli.

Seguidament comença la publicació de 265 documents històrics, que corresponen als segles,
(rel IX al XIX, seleccionats i agrupats en dues seccions : la de Castella, que comprèn els qui perta-
nven als dominis i estats del Ducat en aquella regió ; i la que es titula : «Estados de Cataluña», en
els quals hi venen compresos els antics llinatges i dominis d' Aytona, Montcada, Cardona, Empú-
ries, Prades, etc., que per successives unions matrimonials s'ajuntaren a la casa de Medinaceli.

La lectura de l'índex d'ambdues seccions es suficient per conèixer la gran utilitat que ha de
reportar als estudis d'investigació històrica, la publicació d'aquest cabal de documents força inte-
ressants en sa majoria.

El més antic que es publica en la sèrie dels de Cadella, és la carta de població i ordinacions ator-
gades per la comtessa Dona Maria, pel règim de la vila de Castro Calbon, en. 115(1 . Demés d'aquest
document n'hi ha que fan referència al llinatge La Cerda, i altres molt curiosos (lel nostre príncep
Carles de Viana, considerant-lo corn a príncep de Navarra : privilegis reials, testaments, inven-
taris, etc . : cartes d'Isabel la Catòlica, (le la emperadriu Isabel muller de Carles V, de Felip I1,
del «Gran Capitàn» dirigides al marquès de Priego, de Don Joan d'Austria, de Sant Francesc de
Borja, del Beat Joan de Ribera, del Cardenal Cisneros i moltes altres.

En la secció catalana, demés d'alguns documents dels segles X, XI, XII i .l"l1I referents als
antics comtats de Besalú, Cerdanva, Ausona i Empúries, i al vescomtat de Cardona, es publiquen
dades relatives a la baronia cl.'Entença, des (le 1174 a 1335, i altres referents a En Roger (le Llúria.

I)el segle XV lli trobem actes i papers concernents al concili de Constança, al qual hi assistí,

com un dels ambaixadors del rei d'Aragó, el comte de Cardona.
Es publiquen, també, en aquesta sèrie, cartes dels segles XV i X .VI, de Ferran el Catòlic, de la

reina de Nàpols, de l'Emperador Carles V i del duc d'Alba, endreçades totes al duc de Cardona.
En la secció «Adiciones» es publiquen vàries cartes i documents curiosos dels segles XV, XVII

i XVIII i un catàleg, molt detallat, dels «Privilegios rodados de la casa de Medinaceli 'V agregadas,
que comprèn els anvs de 1175 a 146o : coliecció molt interessant, de prop (l'un centenar de docu-
ments originals, bon nombre dels quals es conserven amb sos segells penjants.

Intercalades en el text i completant la publicació dels documents lii ha 58 làmines, en les quals,
amb una execució acurada, es reprodueixen orles policromades, autògrafs, segells, etc ., essent dig-

nes d'esment, entre moltes altres no menys notables, els privilegis amb signes rodats, de N'Enric II,
dels anys 1368 i 1J71, les orles policromades amb els retrats de N'Enric I1I i En Joan II de Cas-
tella, anus 1404 i 1446, respectivament, una coberta de llibre atribuïda al relligador N'Antoni dc
Gavère, de darrers del segle XV, els autògrafs i segell secret del Príncep de Viana, el segell ciel Con-
ccll de Còrdoba de l'any 136o i el de gran mòdul del rei En Pere IV (l'Aragó, de 134o, ensems que
l'orla del document aprovant la unió de les cases de Priego i Feria, atorgat pcl rei En Carles I en
1553, i els dibuixos d'un manuscrit del segle XIV (làms . 55, 56 i 57) .

En la làmina 39 (b i c) es reprodueixen dos interessantíssims segells, empremtats en cera, c'Ir
capsa de fusta, atribuint-los a «Fadriquc I rey de Sicilia (1296 ?)» i a un «Constantino», respecti-
vament, essent així que ambdós són molt anteriors a 1296, i és molt major llur importància com

a monuments històrics ; per això considerem oportuna aquesta petita rectificació.
El primer és d'En Frederic 11, emperador (l'Alemanya i I com a rei de Sicilia, el qual va succeir

a son pare l'emperador N'Enric VI, el Crudel, en 1197.
E1 segon creiem que pertany a Na Constança marc d'En Frederic i muller cle N'Enric VI, em-
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peradriu d'Alemanya i regira de Sicília . La llegenda d'aquest segell, intcrpreta(les les abreviatures,
diu : -{- Constantia Dei gratia Romanorunt ini eratrix, se ;n er augusta, regiva Sicilic.

Frederic començà son regnat en 1197 sota la tutela de sa mare, la qual va morir en 27 de no-
vembre de 1198, i per cansegüent és versemblant suposar que ambdós segells penjaven d'un ma-
teix document, atorgat entre aquestes dues dates . Cas que dits segells es trobin separats clot
pergamí a que anaven adherits, convindria recercar aquest, per a identificar-los amb tota curtes :;
per tal com l'emperador Frederic II casà amb Constança, filla del rei d'Aragó N' Alfons 11,
(devenint emperadriu d'Alemanya en 1220 fins a 1222 en que va morir. Si el pergamí (lu que
penjava aquest segell fós anterior al desembre de 1198, el segell correspondria a Na Constança,
mare de Frederic II, i si fós atorgat entre 1220 i 1222 és indubtable que correspondria a la mu-
ller d'aquest.

Amb tot, tenint una dada que referma la nostra creença (lu que pertany a I'empuedrin Cons-
tança, muller d'Enric VI i mare de Frederic 11, i no a la muller d'aquest, i és, que el 1)R . POSSI E ,

Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige (v . I, t . 24), publica un exemplar d 'aqueix mateix

segell atribuint-lo a l'emperadriu Constança, mare de Frederic II, el qual exemplar, clic, es tro-
bava a l'Arxiu de la Catedral de Palerm, penjant d'un pergamí atorgat en juny de 1198.

Res té d'estrany equivocar un segell, majorment si, com suposem, aquests dels quals uns (rcu-

pem, es troben separats del document a que anaven adherits, en el qual cas és molt niés difícil
d ' interpretar-los i classificar-los.

llonarenl fi al nostre comès, desitjant que es compleixi la quasi-promesa que ens fa l'erudit
autor d'aquest llibre, en son pròleg : No se agotó ert estas pdginas ni lo interesante, ni lo simplemente
cltrioso; pero abierto queda el campo a sucesivas SERIES HISTÓRICAS, ARTÍSTICAS V LITERAR1AS. —

F. I)E S.

FRANCESC MONSALVA1 JE I FOSSAS : Los Condes de Ampurias vindicados (velum XXV de la seva

col-lecció de monografies ; Olot, 1917; 356 pp. en :} . e ).

Mort l ' autor en començar l'estalnpaen'(l 'aquesta monografia, lla estat ulti nada pul> Seus fills,

ajudats pels senyors En Carles Raliola i En Ramon Bonet . Segons es dedueix, el present volum forma

la introducció o primera part de l'obra pùstuma Los castillos y las fantilias senoriales del Condado
de .1mpurias i conté la genealogia assats completa dels comtes, dus dels beneficiaris carlovingis,
seguits de cinc successius comtes independents i començant els feudataris amb Ponç I, a mitjan

segle XI . Hug de Cardona, hereu testamentari de Magauli, permutà un 1325 amb l'infant Peru

el comtat d'Empúries per certs estats del regne de València, i llavors comença la sèrie que l'autor

anomena d ' estirpe regia, la qual es prolonga 11115 cl segle XVII, un morir 1). Joana d' :1ragó, néta

de 1' infant Fortuna í muller del marquès de Contares i duc de Cardona . Constitueix una altra sèrie

qualificada de comtes de la casa de Cardona, composta de tres membres : Eurie (nét de la citada

Joana), Lluís i Catarina . Finalment, forma la sèrie dels comptin de la casa de Medinaceli, partint

de Lluís, en 1691, fill de Catarina (duquessa dc Cardona i comtessa (1' Empúries) i del du( d' Alcalà
(primogènit del duc de Medinaceli), i va enumerant els titulais fins a els darreries del segle XIX.

Ha obtingut notes (le documents (le l'arxiu de la casa d \Icdinaceli, principalment procedents

(1'in1 manuscrit del rector dr. Castcllú (1' Empúries, tretes (le la catalogacil') (fita pel notari tortosí

Busquets) dels documents de l'arxiu del propi comtat, en la primera Irritat de la XVII cantúria.

Aquestes notes li hau parmés fer, com apèndix de la cronologia i genealogia comtal, ulla descripclo

interessant de les Regalias v prerroga!ivas de los condes dc .Intpltria .s, encara quo comet Furor de

donar importància a 1 ' ús de la frase gratia. Dci romes, e1npracla en la capçalera dels documents,

per a justificar que eren constes sobirans, resa que ja s'ha demostrat que no significa ni de molt

lluny la sobirania.
L' obra, encara qua porta el títol un xic anlpulús du condes t'indicados, és du molta utilitat pel

a la història de Catab_uiva, donant, ordenada i purgada, la completa cronologia comtal . Conté

major nombre de dades positivanlcnt inèdites que els anteriors voliuns del mateix autor ; perù també

en presenta com a inèdites moltes que no ho són . Així, tot ei que diu en les planes 337 a 339 és

pres del llibre Les Cases de Tonplers y Hospitalers en Catalunva, sense afegir-hi absolutament ris

de nou . També resulta pres clandestinament del citat llibre ço que conta en les planes 97 i 98, citant

un document directament de l'arxiu de la castellania d'Emposta, per-6 sense anar a l'original, sine "

al fragment publicat . Copiat quasi literalment del llibre Sempre han tingut beeh les oques, sunsa

advertir-ho, són el document i les noves reproduïts en la plana 125 . En ressenyar il tracte del
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casament (lc . fagaulí (fill del comte Pons Huc), fet a Sicília en 1309, i del testament del segon
atorgat mig anys després, tampoc te per convenient advertir que tais documents foren publicats

per En Botet i Sisó, en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 1)eixa igual-
ment de mencionar el treball del propi Botet sobre uns sepulcres de l'església parroquial de Castelló
en parlar, en la plana 178, del del comte Magaulí.

S'observen, no res menvs, alguns descuits en noms personals i geogràfics, corn en citar cl ves-

comtat de 1"illanner (p . 256), que segurament deu dir G'ilamur, i en fer Jusiana d'Entença mare
dcl comte Huc, dient en la plana anterior que rra la muller . — J . M. I S.

FRANCESC CARRERAS I CANTI : La Ciutat de Barcelona (apèndix a la Geografia General de Catalun}'a.
— A . Martín, editor . Barcelona, 1916. 1078 pp . en 4 . t ).

No és aquest volum una història de la capital de la nació catalana en el sentit rigorós cle la
paraula . Es una descripció històrica de la formació i vicissituds fins als temps moderns de la nostra
ciutat, presentada des de diferents aspectes o punts d'obir i, per consegüent, no podent mantenir
en el desenrotllament del llibre un constant ordre cronològic, ni el mateix va'or de les dades con-
signades, unes insignificants al costat d'altres de molt notables.

Comença recollint i estimant la relativa vàlua de les dades conegudes sobre les primitiv( s po-
blacions establertes entre les boques del Llobregat i del Besòs (haie i Barcino), de la fundació de
la Colònia Favència i de l'aparició dcl cristianisme en aquest territori . Estudia les succesives do-
minacions visigoda, sarraïna i franca, entrant després en l'època( comtal, en la segona Irritat de la
X centúria . Aquesta poca, seg(iida de la reial, principalrn nt en els segles XIII i XIV, on tracta
principalment dels nous suburbis que anaven apareixent i, en general, d_l progrés urbà medieval,
amb la descripció dels edificis monumentals fets en el mateix temps i amb l'estudi de la Universitat

o Coinú, presentant l'origen i modificacions dels diferents càrrecs municipals i les principals lluites
dels estaments, és sens dubte la part més interessant del llibre del Sr . Carreras i la que te major
novetat, per haver-hi aportat una munió de dades inèdites i atinados observacions, que demostren
el coneixement històric que l'autor te de tot cl pla o territori de Barcelona, coneixement ja acre-
ditat en anteriors i molt apreciables monografies, com per exemple en Votas históricas de Sarrid.

Acaba l'obra ocupant-se de les imposicions i drets, de l'administració econòmica autònoma,
del modern moviment urbà i de la divisió parroquial i constitució (le l'ajuntament fins als nostres
dies .

Per aquesta Iletigera indicació del contingut pot deduir-se que el llibre del Sr . Carreras és molt
diferent de la Barcelona antiLita y moderna de Pi i Arimon : major nombre de noves i dades medi-
evals i Ines clara agrupació de les matèries ; peró no la fa inútil o no la. deixa arreconada totalment.

L'aparéixei' tan documentada és causa, potser, que Sembli una obra massa freda, que no ens
dóna idea o visió sintùt ica de la vida febril que eles de 1' Edat mitjana ha_ portat la ciutat (le Bar-
celona, i que tampoc uns compta tota la respiració agitada d'una urbs que ha lluitat fortament
per atènyer l'exuberància que en cls presents temps frueix, ni descobreix la seva característica
al través dels segles . I)c totes maneres, és l'esforç niés seriós efectuat fins ara per escl iure la his-
tòria de Barcelona, i d'aquí endavant cap monografista que es proposi tractar del passat d'aquest
poble podrà prescindir c1(1 llibre del Sr . Carreras . -- J. 1\T . I S.

Bibliotlièque des Ecoles Françaises d' .lthi'nes et de Rome (Lletres i Registres papals).

L'Escola Francesa de Roma ha continuat publicant els fascicles de Lletres i de Registres dels
papes. En 1916 apareixia el fascicle terç dels Registres de Nicolau III ; en 1917, el tomo II dels
(l'Alexandre IV, i en 1919 cl fascicle disset de les lletres comuns de Joan XXII i el fascicle segon
de les lletres closes i patents de Benet XII, interessant a altres països que la França . En tots aquests
fascicles, excepte en el de Nicolau III, es troben documents que interessen a la nostra història

política o eclesiàstica . Es convenient que els nostres historiadors els tinguin e compte . Corn a
mostra donem un extracte dels documents relatius a la nostra història continguts en el fascicle
del papa Benet XII. Les lletres que publiquen i analitzen ho han estat segons els regis-
tres del Vaticà per J .-M. Vidal.

Avinyó, 6 octubre 1336 . Lletra a Arnau Ces-Comes, arquebisbe de Tarragona, manant-li que
li trameti el text original o trasllat autèntic dels privilegis de la Seu apostòlica «per quae Olim
cuidim regi Aragonum . . . ejusque successorihus fuit ab Apostolica Sede concessnm ('St ]n civitate



Terraconen . per antistitem illius Ioci coronari et iilun ;;i valer et licet . . . Petrus rex Aragonum illustl is,
pridem alibi coronari se . . . fecerit>> (fasc . II, p. 300) . — Avinyó, 2 novembre 1336. Paganunt fet
pel rei Pere III el Cerimoniós del cens anyal de dos mil marcs (l'argent que ha de pagar pel regne
de Sardenya i Còrcega, allongament de la resta ciel cens (fasc . II, p . 3io). — Avinyó, 19 novem-
bre 1336 . A l'arquebisbe de Tarragona sobre l'afer abans ' esmentat (fasc . II, p. 312) . — Avinvó,
10 desembre 1336 . A Ramon Flor, canonge d'Urgell, i Guillem Metge, canonge (le Llcvda, sobte
restitució (le diners per a la fàbrica de l'església de Carcassona (fasc. II, p . 315). — Avinvó, 5 de
gener 1337 . Al rei Alfons XI de Castella exhortant-lo a mantenir-se en pau amb Pere el Cerimoniós
(fasc . II, p. 326) . — Avinyó, 5 gener 1337 . Al rei d'Aragó sobre el mateix afer (fasc . II, p . 328) .—
Avinyó, 5 gener 1337 . A la reina Alionor, sobre el mateix afer (fasc . II, p. 329) . A Pere d'Exerica
sobre el mateix afer (fasc . II, p . 329) . — Avinyó, 5 gener 1337 . A Pere III sobre el regiment d( 1:
seus regnes, tenint bons consellers i bons oficials, i mantenint pau amb el rei de Castella i amb la
seva marastra la reina Alionor i amb els infants fills d'ella (fasc . II, p. 329) . — Avinvó, 6 geni r
de 1337 . A Pere López de Luna, arquebisbe (le Saragossa, sobre el mateix afer (fasc . II, p. 332) .----
Avinyó, 5 gener 1337. Als seus nuncis perquè procurin fer arribar a la pau els dos bans enemics
o almenys a una treva entre els reis (le Castella i Aragó (fasc . II, pp . 334-336) . — Avinvó, 28 fe-
brer i 7 març 1337 . Els ambaixadors de Pere III el Cerimoniós presten homenatge al Sant Pare
pel regne de Sardenya i Còrsega, comprometent-se el rei d'Aragó a prestar-lo-hi, personalment,
el próxim any (fasc. II, p. 355) . — Avinyó, març 1J37 . Lletres relatives a la Seu d'Osca (fasc . II,

1 > P• 355 ' 359 i 36o) . — Avinyó, 19 març 1337 . Pagament d(1 cens del rei d'Aragó al Sant Pare pe 1
regne (le Sardenya i Còrcega (fasc . II, p . 363) . — Avinvó, 21 març 1337 . A Pere III, exhortant-'o
a que no es familiaritzi amb els sarraïns (fasc . II, p. 365) . — Avinyó, io abril 1337 . A Pere I II,
exhortant-lo que en les Corts s'ocupi de la pau amb la reina Alionor, amb els fills (l'ella i amb Pere
d'Exerica, llur tutor, i (le l'ordenació de la seva casa i dels seus estats (fasc . II, p. 368) . —'Avinvó,

lo abril 1337 . Als prelats, nobles, burgesos i altres del Parlament congregat pel rei d'Aragó, suhle
els mateixos afers (fasc . II, p . 370). — Avinyó, 10 abril 13J7 i 12 juny 1337 . Als seus nuncis sohnu

la (lita pau (fasc . II, pp . 370 i 393) . — Avinyó, 29 juliol 1337. A la reina Alionor, dient-li hav( r

rebut els seus nuncis (fasc . II, p . 416) . — Avinyó, 20 agost 1337. Als nuncis apostólics en les parts

d'Espanya, sobre treva entre Castella i Aragó (fasc . II, p. 424) . — Avinyó, 3 desembre 1337.

A Pere III el Cerimoniós, exhortant-lo a la pau amb la reina Elionor i els seus fills (fasc . II, p. 463).

	 Avinyó, 3 desembre 1337 . Als nuncis apostòlics, sobre el mateix afer (fasc . II, p . 464). — Avinvó,

i gener 1338 . Al rei Pere, exhortant-lo que no permeti la provocació a duel feta per Bernat <1e

Cabrera a Pere d'Exerica, en la Cort reial (fasc . II, p. .472). — A En Pere, comte de Ribagorv,
i a En Ramon Berenguer, comte de Prades, sobre el mateix afer (fasc . II, p. 373) .	 Aviny('",

1 gener 1J38. Al rei Pere pregant-li que vulgui nomenar almirall algú que no sigui, corn En Rames

(le Peralta, suspecte al rei Robert de Sicília (fasc . II, pp . 473 i 489) . — Avinyó, 1 gener 1338 . Al
castellà d'Emposta i als ciutadans de Tortosa, perquè, deixats de banda els procediments violents,
posin llurs divergències en mans de prohòmens que les resolguin amicalment (fasc . II, p . 474) . —

Avinyó, 4 abril 1J38 . Pagament del cens pel regne de Sardenya i Còrcega (fasc . II, p . 513).

Papeles históricos inéditos del Archivo de la Secretaría de la Real .I cadcmi(i de la Historia (irlay'o
de 1918-jutnio de 1920).

Diversos treballs, publicats en la secció ele Variedades del Boletín de la Real .lcademia de la

Historia (1918-1920), han estat aplegats, en tiratge a part, formant aquest volum . Especialment

interessant és la comunicació del Prof . Munch sobre La princesa Cristina de Noruega y el ialiaflie
Don Felipe, hermano de D .Alionso tel Sabio>>, en la qual es fixa la data en què aquesta princesa,

filla del rei Haco, vingué a Espanya (12J7) i l'itinerari seguit per ella, segons la relació del cronista

islandès Sturla Jhordson en la seva Historia Hagnini II', regir Norvegiae. La princesa va passar

per Catalunya, on fou acollida lliberalment . «Indo per Cataloniam iter fecerunt —diu aquella

relació dotzecentista ; —indo magnos montes et asperas semitas pertransierunt, secundum niar.

mediterraneum progressi ad oppidum Gcronam, cujus praefectus, cognito dolnicellae adventu,
comitatus episcopo et 360 viris, obviara ei ex oppido amplius duo niilliaria cquitavit . Quae quulll

ad oppidum venisset, praefectus eqqum quo ea vehebatur, prehensis freni habunis, in oppidum,

duxit, episcopo ad alterum latus procedente, summa cum honoris testificatione, donec hospitiunl

ei prospcctum esset :011111es qii que eos per trid11un1 Sil( slnllptll alilit . Domicella ltlnerls molestias
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bunt . sustitlluit, coque melics, quo lougius ln•ogrc(Ielbautur . Ouuni Barcinonem velleretur, l~cx
AragoIliae, tribus conlltatlls upisC()pis llllmcnsaque illilltitll(11I1c' alnphUs 3 Illllliarla ei ob-aia1U
( quitavit, et honorin( salutavit, 1pSCgllc cqulllll, Clll 111Sldebat, arrepta habuna in urbcln duxit,

elque aC SUR: Calltlllll vi(tllill pel bidlllI1 praebuit, deniq lc' 1)er totu Slllltll rcgnlllll praebendu1

curavit . 9uaecumque vero adirent oppi(la, obviara eis virginis, equites, barones, jussu Rcgis Ara-

goniae equitanult .» Prosseguint aquesta relació amb les notícies sobre l'arribada de la princesa
a Castella, l'elecció de marit entre els germans d' Anfós el Savi, i el casament, resulta rectificada
per complet la indicació dels antics historiadors castellans i aragonesos de que la princesa Cristina
havia vingsit pera casar-se amb Anfós X, que volia separar-se de la reina Violant, vers 1253-4,
i que per aquest flotin s'havien produït llavors fortes desavinences entre cil i el seu sogre Jaume

el Conqueridor; cosa que el Marquès de 1Iondejar ja havia refutat . La relació de Sturla Jhordson

ens assabenta també de que Jaume I, quan la princesa nórdica havia arribat a Castella, escrigué
a Anfós i a la reina Violant, significant-els-hi el seu desig de casar-se amb Cristina . Anfós va mani-
festar-ho a ella i als magnats noruecs que l'aconlpanvaven, per ser qüestió que a ells corresponia

resoldre : i als hi féu grans elogis de la lliberalitat i magnificència del rei català . Però corn els noruecs
sabessin que Jaume I era ja entrat en anus, varen refusar ; i sobre això no es va tornar a fer cap

més intent.
t'na nota del Prof . Ballesteros Barctta acompanya i serveix ele complement a la comunicació

del Prof . \1u ncll.

Altres estudis interessants per nosaltres han estat aplegats en aquest volum : Viaje al -interior
de .I/rica de 1) . Domingo Radia Leblich ; Los sepulcros reales del monasterio de Poblet ; La urden es-
paiiola de Caballería de la Jarra ; Elogio histórico de 1) . Antonio Agustín ; Cartas de D . Próspero de
Rolarull, sabre arreglo del real y general Archivo de la Corona de Aragón ; Santas ('rems.

A remarcar també la il'lustraci6, reproduint un retrat de N'Antoni de Capnlanv i de Jïont-
p.Ilan . --F . V . T.

(rrusEPPE L_A MÀxrIA: Codic(' I)iplotrurtico dei re aragon(si di Sicilia (1282-1J7) . Vol . 1 . Docu-
menti per servire alla storia di Sicilia publicati a cura delia Soeietà Siciliana p »r la storia patri :.
Serie I, vol . XXIII. Palermo, 1918.

Pocs historiadors i erudits hi hatuà tan beu preparats conc cl professor G- . La Mantia per unl-

pendre la publicació d'un dipl)rnatari per a la història de Sicília sota el govern dels monarques
de la casa de Barcelona . La seva nombrosa bibliografia relativa a aquest agitat període de la his-
tória siciliana, cl coneixement profund de les fonts, i les seves benedictines recerques en ris arxilns
italians i catalans, cl col•loquen en una situació gairebé única per dur a bona fi la seva empresa.
Les pàgines d'aquest Axr_.1I s'havien ja vist honorades (1908) amb un estudi, fruit de 1(s seves
recerques, sobre les relacions d'Alfons II de Catalunya (III a Aragó) amb la Sicília.

En l'estiu de 190() havia vingut el professor La Mantia a Barcelona amb una missió del govern

italià pur investigar en els registres del nostre Arxiu de la Corona d ' Aragó la documentació rela-
tiva a Sicilia, principalment la dcl regnat de Jaume II . Cal agrair, en els paràgrafs que d pro-
fessor La Mantia destina a donar compte ciels seus treballs en el nostre Arxiu, les paraules d'elogi
que té pera Barcelona, per a I' INSTITUT D'ESTUPIS C ATA1_ NS i par al Dr. Rubió i Lluch, llavors
president de la nostra ('ntitat.

Fruit esponerós (lc tots cis seus estudis precedents i d'aquestes recerques en l'Arxiu de la Co-
rona (l'Aragó és aquest primer volten (leu seu I)iplonlatari, el qual comprèn des de l'any 1282
al 1290 . Hi són aplegats Inés de clos-cents quaranta documents, publicats íntegrament els fins ara
inèdits i aquells que, per la seva importància, ho requereixen, malgrat haver estat ja publicats.
Dels altres n'és donat un resum i una completa i detallada bibliografia de les obres on han estat
publicats o aprofitats. El diplomatari és dividit en tres parts, la primera destinada al període
republicà (31 març a h setembre 1282), la segona al regnat de Pere el Gran (7 setembre 1282 a 10 no-

vembre 1285), i la tercera als primers anys del regnat de Jaume II . Cadascuna d'aquestes parts
va prcedida d'una notícia preliminar on s'estudien els principals esdeveniments ciel període, i on
és donada una llista cuc' L s publicacions especials que s'en han ocupat . Tant en aquestes notícies
preliminars com en ( . 1 prefaci general que encapçala l'obra, es posa de relleu el profund domini
que el professor La 1\Iantia té de la matèria.

I)intre d ' aquest prefaci és singularment interessant la part destinada a l'estudi de la cons-
t)iraeié precedent a la revolució siciliana . La tesi sostinguda per 1'Anlari, i més reeentrnent per
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Cartellieri, que Pere cl Gran no havia tingut part en I'alçarnent dels sicilians vc contradita pel
docte professor italià, amb còpia d'arguments . Esperem amb un veritable interès la memòria que
anuncia relativa a aquella cèlebre i debatuda conspiraciú de la qual fou ànima En Joan de Pròcida,
,fixí com cl volum segon del diplomatari que compendrà fins a l'any 1355.

Entre les petites observacions de detall que faríem a algunes de Ies afirnacions (rel professor
La Mantia esmentarem les següents:

I,a data (l'arribada de Pere el Gran a 1 'aléticia procedent de Sicília no es de 19 maig 1283, sin()
de 17, segons un document publicat en l'Appendice del I)e rebus regni Siciliac' del Carini (n . . _XV).

Els primers documents de Pere II registrats després (rel seu retorn als estats ibèrics, no fou del
ro dc. juny, com afirma el professor La itlantia, sinó del 24 i 26 maig, segons ja indicàvem en la
nostra monografia Pere II cl Gran . El desa/ianteul auth Carles cl'An}ort (pp . 3o i 31) . El fet que:
aquests documents es trobin eln 11n registre (le la lloctinéncia de l ' Infant Anfós haurà estat la causa
d'aquesta omissió.

Seguint l'opinió de l'Amari, que segueix, al seu tor), la de Zurita, el professor La Mantia
dóna com a data de partença de Pere cl Gran amh el seu estol cap a Barbaria la de juny 1282.

Aquesta data és errònia . Ja En Miret i Sans havia indicat, en la seva minúscula nnnlografia sobre
l'expedició a Alcoll, que el dia (i expedia encara, el rei Pere, Metres des de Portfangós . Ho hem po-
gut comprovar en les nostres investigacions sobre el sets regnat i no vacil•lem, en vista d'aquest
fet, i d'una taxativa indicació del Chronicon Barcltinoneuse, a donar el dia 7 de juny (k 1282 cons
a data de partença ciel rei i de l'estol catalä cap a l'Africa.

Algunes indicacions podrí ui) encara fer, totes de detall, no cap d'elles de més importància que
les que acaben) d'exposar . — F. S.

TosxP Gvnlol_ : Ert Bach de Roda . — Vieh, 1915.

Recull Mn . G. les dades biogràfiques d'( n Francesc Massià i Ambert, 1' heroi i màrtir de Cata-
lnnva en la guerra de Successió, casat amb la pubilla de la casa del Bach de Roda, d'on li ve el
nou) amb que és conegut i 1'ha immortalitzat la cançó popular . Mn . Gudiol lla dut a terme una
recerca d'arxius i textes minuciosa i n'ha aprofitat els resultats molt sàviament . La figtna (l'en
Bach surt viva e n aquestes planes escrites amb emoció i simpatia encomanadissa . La intervenció
vigatana en aquest tràgic moment de la nostra història en resta en molts punts aclarida . --- ~T.

JOSEP GuDIOL : El Canonge Ripoll . — Vich, 1916.

"bots As qui s'han donat a l'estudi de la història de Catalunva, hauran tingut a les mans alguna
de les fulles soltes que feia imprimir l'arxiver de la Scu vigatana i s'hauran interessat per aquest
home modest que des ciel seu recó, amb constància exemplar, va arribar a formar una sèrie de
seixanta vuit títols amb més (le quatrccentes planes, plenes de curiositat tant Tal text ccm pel

docte comentari . Mn . G . ens en dóna en aquest fascicle la biografia i la bibliografia cS t racial ; una

magna part de l'obra resta ncara inèdita, temorós con) fou el canonge Ripo11 de llençar-se a pu-

blicar els grans treballs per a que estava sobradament preparat . En ell varen trobar un col . labo-

rador tots els erudits del temps : el P. Villanueva, els continuadors de 1' España Sagrada, doll Pròsper

de Bofarull, (Ion Roc Olzinelles que té amb el nostre canonge alguna semblança i tants altres, s'apro-

fitaren del seu consell i del seu treball .A cll es deu encara, al llevat que va deixar, la formació de

la que poden) nomenar escola històrica i arqueològica vigatana ; hi ha alguna cosa de filial en les

paraules (k Mn . G . en IneImòria 1 Iloança d 'un dels homes Ines (vinents que han passat pel Capítol

(le Vich . —M.

CARLOS RIBA V GARLÍ :A : El C'o)tseio Sttpreuto de .lragón en el reinado de Felipe II. - Madrid, 1915.

(99+ 386 pp . )

Recull de 451 documents, oficials i privats, conservats en el British Muscum proccdcnts pro-

bablement de la col•lecció Gavangos . Els catalans, poc abundants, no sún així mate ix els de més

interès, si bé caldrà tenir-los en compte en estudiar aquest període (le la nostra der_dincia . E1 se-

nvor R . fa precedir el recull d'm)a introducció amb ran cstndi sumari del Consell S1tpr( n) (1' .111gú

j del seit funcionament . — M .

Io ga, — Institut c1'Estudis Catalans
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M .'axImO P_Isit- .\I_ I)I', OL-IN-ro : La V'obl( .a de _lrag( ;u . Historia de la Real Iaeslranaa de Caballería
de Zarago.a. — Zaragoza, 1916 . (1,170 pp.)

I :SpI'cialmellt iIltl'rl ssant per als nostres estudis els orígens dl' 1 ' Institllci(Î, prllmeraillcllt sl n-

zilla agrupació (1(' cavaliers del braç militar, dc spréS Confraria de Sant Jordi, ami) estatuts aplo-

vats pel rei Joan en 1457, que es transfolma pur disposició reial, (n el scgle 111 en 1'actllal R . Mae~-

tranza.

I'R.INCISCO .\IAx'ríNr.z 'Y MARTÍNEZ : .~Igo de bibliografía valenciana Ii(eutista .	 Valencia, IOIO.

( 1 322 PP . )

Recull de vides de Sant Vicens format pel Sr . lI. amb ocasió del

	

centenari de la mort del
Patró de València, amb un apèndix de docmnunts biogràfics.

L.1t'RENCíN, Marqués de : Los .(/mirantes de Aragón . Dalos para su cronología . — :Madrid, 1 9 1 0 .

(Extret del Boletín de la .lcad('ntia de la Historia .)

Una sèrie de noms d'almiralls de les armades catalanes, en rigorós ordre cronològic, amb algunes
dades biogràfiques que distingeixin cada personatge, i si és possible ens indiquin l'extensió (1( . les
funcions que com a almirall li són encomanades, fóra (gairebé no cal dir-ho) d'una gran utilitat

per a la nostra història . Això podria haver estat el treball del Sr . Marquès de Laurencin ; però, ben
a desgrat nostre, ens veiem obligats a dir que no ho és . La bibliografia de la qual se serveix, entre
la qual figura, p . e ., les Vidas de españoles celebres d'En Quintana, el fet que deixa d'indicar sovint
l'arxiu i la signatura dels documents que publica, el fet de donar, de vegades, com a documents
sencers allò que no són sinó simples extractes traduïts : atribuir a En I)esclot afirmacions d'En
Muntaner ; caigudes d'interpretació paleogràfica corn la d'Olfo transcrit per ()lso ; relliscades in-
concebibles, denotadores d'una fonamental ignorància històrica corn la de suposar En Roger de
Llíria triomfador «contra las naves sicilianas mandadas por el afamado marino genovés Conrado
Doria en la reñida batalla de Ponza, inmortalizada por la pluma genial del gran Marqués de San-

tillana, en su conoci(ía poesía titulada Comediela de Ponça», ens veden, en consciència, de concedir

massa confiança a la resta de l ' obra, en la qual no cal dir que no hi manca el parlar lemosín, ni
el idioma del gais, ni documents publicats en versió castellana moderna . — F. S.

GONZÁLEZ LLUBERA, Ignacio : Viaies de Beniamín de Tudela (116o-1173) . — «Centro de Estudios

Históricos»; Madrid, 1918.

Per primera volta apareixen traduïts a l'espanyol els Viatges del jueu Benjamí de Tudela.
El Sr . González Llubera, que de temps ha s'ha especialitzat en els estudis hebraics, ha dut la tra-
ducció a bon terme, fent-la precedir d'una Introducció on estudia la personalitat del famós viatger
i tracta de determinar el lloc que li correspon dins la literatura de viatges.

Aparell crític i comentaris per als quals s'han tingut en compte, principalment, els treballs
de Carmolv, Adler, Zunz i Rapopost, segueix la traducció, si bé cal reconèixer que les afirmacions
d'aquests autors són completades i àdhuc rectificades utilitzant els estudis més recents . Un índex

de noms propis i tres mapes de l'itinerari completen i clouen el volum.
Té interès per a nosaltres aquesta traducció per dos motius, principalment : l'un per ésser feta

pur un català que s'ha iniciat ací en els seus estudis hebraics i que ha estat subvencionat des-
prés per la nostra Diputació.

L'altra perquè, com és sabut, Benjamí de Tudela eixint de la seva pàtria i travessant l'Aragó
va entrar a Catalunya, i és, en realitat, aquí on les seves descripcions comencen, parlant-nos de
Tortosa, Tarragona «la vella, la qual clin —és construcció de cíclops grecs, no trobant-se res

de semblant en totes les terres d'Espanya» ; de Barcelona, on ens parla dels savis jueus de la co-

munitat i de corn és (nena ciutat petita i formosa», a la qual ((acuden amb mercaderies comerciants

de tot arreu : de Grècia, Pisa, Gènova, Sicília, Alexandria, l'Egipte, Terra Santa, Africa i de tots
els seus termes», text aquest molt digne d'ésser tingut en compte en la història del nostre comerç,

per l'època

	

(lnè es refereix (Ii6i) . Girona és citada encara, amb la seva petita congregació jn-

(laica .
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Felicitem al Sr . (ronzález-L)ubera pel seu treball, i esperem quc en època uo rcnmta pugui
venir a treballar entre nosaltres, en els fons judaics de 1'Arxiu de la Corona cl' Aragó, obra que fóra
cle la major trascendència i utilitat . —F . S.

Documentos jiontifrcios en papiro de archivos catalanes . — Estudio palcográficu y diplomático por
AGUSTIN MILLARES CARLO, catedrático de Iatín, por oposición, en el Ateneo (le Madrid . —
Primera parte (Madrid, 1918; un volum de 274 p .).

El professor Sr. Millares, atret pels estudis de paleografia i diplomàtica, en adonar-se del molt
interès que tenen les diverses butlles pontificals en papirus que es conserven encara en alguns ar-
xius del nostre país, vingué a examinar-les i a preparar-ne d'elles una acurada publicació.

En els quatre primers capítols d'aquest llibre el Sr . Millares dóna una sèrie d'indicacions re-
latives al papirus en l'antiquitat i en l'F_dat mitjana i a l'ús del papirus i del pergamí en la
cancilleria pontifical . En el cinquè capítol exposa d'una manera sistemàtica les notícies sobre Ics
butlles en papirus conservades actualment (amb més o menys integritat) en arxius estrangers,
les quals són setze, afegint-hi, a més a més, indicació de la que va ser destruïda en 1871, en la

crema de la biblioteca del Lauvre . Cal advertir que entre aquelles butlles n'hi ha ducs relatives

a monestirs catalans : la del papa Sergi IV en favor de Sant Martí de Canigó (conservada avui a
l'arxiu departamental de Perpinyà) i la de Benet VIII, en favor de Sant Pere de Camprodon (ad-

quirida fa alguns anys per la Biblioteca Nacional de París).
Després d'un altre capítol, estudiant l'escriptura curial o pontificia, el seu origen, les seves

característiques principals i la seva durada, passa el Sr. Millares, en els capítols successius, a ocu-

par-se de les diverses butlles en papirus cor. servades en els arxius capitulars de Girona, Vich i

Urgell i en el de la Corona d'Aragó; les quals fan un total de deu . Afegint a aquestes les provinents

de Canigó i de Camprodon, abans esmentades, resulta una grossa proporció de butlles en papirus
corresponents a Catalunya, entre el conjunt de les conservades arreu del món.

A Girona són dues les que encara s'hi guarden ((Iels papes Formós i Romanus), a Vich cinc
(tres de Joan XIII, altra de Benet VII i altra de Gregori V), una a Urgell (de Silvestre II) i dues,
provinents de Sant Cugat del Vallès, a 1' Arxiu de la Corona d' Aragó (de Silvestre II i de Joan XVIII).
A Ripoll ducs butlles d'aquesta classe que hi havia (d'Agapet II i de Sergi IV) varen perdre's

indubtablement en la crema. del monestir ; d'elles en tracta també el Sr . Millares en el capitol final

del seu treball.
De cada una de les deu butlles conservades actualment en el Principat de Catalunya, cl senvor

Millares ne dóna una acurada transcripció paleogràfica, precedida d'un detingut estudi explicant
els antecedents històrics de la butlla respectiva, indicant-ne la bibliografia pertinent, descrivint

l'exemplar original i. consignant les principals observacions paleogràfiques . D'algunes d'aquestes

butlles, cap d'elles inèdita, havent-ne estat publicat el text anteriorment segons còpies de cartu-

laris, l'edició fidel ciel Sr . Millares permet d'adonar-nos d'interpolacions que aquests contenen.

El treball del Sr. Millares, per la seva vàlua científica i per la seva utilitat històrica, és digne

de la millor felicitació . — F. V. T.

AJUNTAMENT DE BARCELONA : Publicacions històriques : Mecnll de docu)nenls i estudis . —arxiu

Municipal Històric . Fascicle I, maig del 1920.

Aquesta nova publicació municipal té, sota el seu epígraf modest, una gran trascendència.
En tot s'endevina la mà curosa i trassuda, la bona tria, el treball ben dispost, útil i pacient de la

direcció d'aquest servei . En haver donat idea de la creació i acords de l'oficina d'investigacions i

publicacions històriques, es fa, per primera vegada, un intelligent recompte de totes les publi-
cacions municipals de caràcter històric o que hagin estat conseqüència de subvencions acordades

per l'Ajuntament . Ningú podria esperar que fossin en tan gran nombre : el cert és que ben seriades

com apareixen es posen més en valor . La collecció de documents històrics inèdits de l'Arxiu, això

és, per ara, 39 volums del Dietari, que correspon a 4i de l'original (de 1396 a 1704) i cinc volums

(es prepara el sisè (l ' índex general) de les Rúbriques d'En Bruniquer . Adherits al Dietari hi van

una sèrie de 51 impresos de la Inés gran raresa (anys 1605-2658), que es troben aquí ben descrits
en conjunt, donant-se també una idea clara així de la publicació com del concepte de l'original

publicat . Es ressenyen les 4o biografies dels Catalans Illustres, deu de les quals no varen impri-

mir-se, que figuren en la Galeria des de ]'any 1873, com sap tot barcelonès, Segueixen les notes de
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tots els articles dc caràcter històric apareguts en la Gaceta .ilnnicipal i cl catàleg de les publicacions
que no untren compreses en les precedents classificacions ; la dels set concursos per al Premi Mar-
torell ; l'ingrés de l'Arxiu del Col'legi de Mestres Sarrallers, Armers i Agullcrs, amb dcscripciò
d'aquell fons cedit . Tanca el llibre una bcn entesa Bibliografia històrica de Barcelona, que com-
prèn les publicacions aparegudes en l'any 1918, i un record als morts . L'excellència del present
Recull prepara els millors auguris per als que vindran . — J. M. T.

Los ('ronistas valencianos . Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la rccepción
pública de I). Vicente CÀsTAÑED .-1 Z' ALCOVER, cl día 28 de marzo de 1920 . —Madrid, Tipogra-
fía de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos», 1920.

L'ingrés del senvor Castañeda en la Acadèmia de la Història va revestir una importància que
no solen revestir les demés. Acompanyen els discursos una sèrie de treballs, principalment de ca-
ràcter bibliogràfic, que formen un volum de 266 pàgines ; després, com que el succeïdor de la cadira
que ocupava en Vignau, encara que d'aficions regnícoles valencianes, i es deliti i solaci «con la
dulzura de la hermosa lengua lemosina», pren molt a pit repicar la unitat de la Pàtria, excusant
els seus estudis predilectes : s'aprofita aquesta circumstància per anatematitzar, amb grans frases,
però amb paraules groixudes i gens encubertes, les tendències autonomistes de certa regió.

Els cronistes valencians, dels quals tracta en Castañeda, son : Anton Bauter, Martí de Viciana,
Gaspar Escolano, Francisco Diago, Vicens Boix i Teodor Llorente . Es cert que a València, en cl
secular espai que va d'En Diago a En Boix, no iran mancat notables estudiosos de història del
país (com el P . Josep Teixidor, per exemple), però ja indica l'autor que entén per cronistes els que
s'han ocupat d'història general de la ciutat o ciel regne . A nosaltres, els esmentats autors valencians,
no ens suggereixen la idea de cronistes : per tot arreu on s'estudia, és cronista el que narra fets vistos
o sentits contar ( :Muntaner, Commines) : Bouter, Veciana, cola Pujades, Viladamor, són historia-
dors. Una idea sembla haver induït a l'autor donar el dictat de cronista als historiadors generals:

el fet que a alguns d'entre ells se'ls hagués conferit el títol de cronista de València, i que ostentin
els seus llibres en les portades l'epígraf Crònica . Però a València i a Madrid, descomptant excep-
cions molt honroses, es tergiversen conceptes i s'embrollen diverses idees clares ben adquirides
universalment ; potser mai les comprendran alguns acadèmia de la història . 3.Iés val que no'ns
bi entretinguem, car seria picar en ferro fret . L'anomenar, per exemple, lengua i literatura lemosanas
a les ciels catalans i valencians, és qüestió que no té remei.

En acabat dels paragrafs acadèmics de rúbrica, donà en Castañeda, a grans pinzellades, una
noció de les antigues institucions valencianes (que eren corn Ics catalanes de les quals procedien);
diu després : <<No quiero dejar de ocuparme también, siquiera sea en esbozo, del intenso amor que
»los valencianos, y especialmente sus historiadores y cronistas, manifiestan por España una c indi-

»visible, por nuestra madre común, en todos tiempos» . Els únics fets que esmenta són dos, preci-
sament de Corts : en Jaume II en 1319 jura estant a Tarragona que no separarà cap vila ni senyoriu,
per si i els seus succeidors, Aragó, Catalunya, "València ni Mallorca ; Pere III, en Corts celebrades
a València 1336, fa la declaració semblant, segons era us i costum en els reis de la casa de Barce-
lona . No sabem que tinguin res a fer aquests fets tan d'història catalana com valenciana amb la
Espanya una : no niés que els reis d'Espanya varen perdre tan bona costum que seguien els nostres.
Respecte a cada historiador se'n recullen les dades biogràfiques conegudes i es ve a fer corn un exa-
men de llurs obres : a la fi del treball endreça un just elogi an En Roc Chabas, inteliigent promotor
dels actuals estudis històrics entre els valencianistes . Sota l'epígraf Notas, es dóna la bibliografia
de cada un dels autors estudiats, treball de força utilitat ; segueix la Necrologia d'En Vicens Vignau'

i Ballester, el silló vacant del qual ocupa En Castañeda ; després continuen unes Notas bibliográlicas
referenles a varias obrers impresas y manuscritas acerca de la historia del reino de Valencia; son molt

migrades i lleugeres i no contenen sinó 976 números ; però er's indica l'autor que's tracta de la seva

biblioteca valencianista particular; va ordenada alfabèticament per un sistema un xic estrany.

Aixi i tot siguin benvingudes aquestes notes, amb la reproducció de trenta facsímils de llibres i
fascicles sempre interessants, entre els quals un exemplar únic . Vn «sic» posat al nom rr :z : as
demostra no haver-se llegit els arguments d'En Pagès (edició que's cita) i ignorar la gràfia constant
de tots els manuscrits contenint cants d'aquell poeta precisament per mans valencianes.

Tanca el llibre el Discurso de 1) . Julio Puvol y Alonso, el qual fa, l'elogi d'En Castañeda.
Tot fent el seu elogi, convé retreure un paragraf per mostra, p,'r a que es vegi quin esperit
hi domina . «Virilmente (el Sr. Castañeda) y con espontaneidad encantadora, que quizá aigu-
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»nus menguados interpretan cuma un estigma de romanticismo atávico, truena un las páginas
»de este opúsculo (Libertades medievales) con el espectáculo bochornoso que ofrece esa política
»llamada nacionalista (ara sembla anar contra els catalans ), cuyas consecuencias han agra-
»vado hoy los recios huracanes que combaten los Estados modernos, política caracterizada
»por la ausencia de todo rasgo generoso, de toda delicadeza intelectual, de tulla templanza
»»en la expresión, y que unas veces balla su origen un la exaltación seudoidealista, otras en la
»negra atràbilis propia de las almas descontentadizas v soberbias» . . . Es retreu un paragraf dut
mateix Castañeda que no és tan fort com aquest d'En Puyol però que es califica de idea (<que muv
»bien pudiera servir de asunto a un discurso de altos vuelos» . No cal dir que en Puvol, que es veu
no és cap model de templanza en la expresión ni ele delicadeza intelectual, fa sortir <,aquellos vasallos
»que, como eran, por ejemplo, los pageses de remensa (ja hi som!), gemían bajo el peso du unos
»tributos y de una humillante servidumbre que jamás se conocieron en tierras du León v Castillo,
»deduciendo de ello que la influencia de la costumbre v del Derecho castellanos nrudificO en sentido
»democrático la organización social de muchos pueblos, que acaso iban a pagar el beneficio con el
»desprecio y el agravio» . En un to semblant continua fins a la fi, paraules buides, però que volen
dir que els succeïdors d'aquells que tot ho prengueren als valencians i quasi tot als catalans, ert
grácia a tants ultratges rebuts, no tenim dret a pensar diferentment d'ulls : sl'~n paraules, però si
hi ha gaires estudiosos valencians que siguin com aquest, malgrat la seva afecció a la lengua lentosiu(t
no hi hauria intel•ligè.ncia possible . — J. M. T.

Historiografía I 'ulenciaita . Estudio bibliográfico de Dietarios, Libros du Mynuorias, Diarios, Rela-
ciones, Autobiografías, etc ., inéditas y referentes a la historia del antiguo Reino ele 'Falencia,
por Francisco ALMARCHE VÁZQUEZ . —Valencia, 1919, Iunp . «La Voz Valenciana». [Anales

del Instituto Ganeral v Técnico de Valencia].

En pocs llibres es troba reunit i descrit tant material històric aprofitable i útil corn un aquest,
prou notable de 1' Almarche . Ningú com ell estava en el cas de manar-lo a bon fi . Son 139 les mennó-
ries descrites i gaire totes foren redactades per escribans, curiosos o notaris aprop dels esdeveni-

ments . En alguns moments moguts de la història de València (corn per exemple el moviment du la
Germania) el material és abundús . La primera nota, encara que conservada en cópius força poste-
riors, fa referència a la guerra de la Unió, 1347-1348 ; la darrera és un Llibre cl(' notícies dels anys

1822-1846.
Un ample índex de noms propis facilita el maneig du les obres, totes inechtes pur ara, quu'I llibre

conté; i en un pròleg es justifica la idea que s'ha seguit en la confecció del recull de tals notícies

bibliogràfiques . Seria refutable la justificació del títol, i si constitueix aquest aspecte, àdhuc amb
les faltes naturals en tota obra d'investigació, l'àrbre o solanament una branca de la historiografia

valenciana. -- J. M.

ANrONINO 1)E J_A AsuNCIO\ : Histuria documentada del convenio de PP . Trinitarios de .lvinga;ïa.
— Roma, Tempesta 1915 . — Monografia bastant ben documentada d'aquesta casa religiosa,

la primera que tingué l'Ordre (primeries del segle XIII) . Està situada en c1 terme ele Cerós

(Lleyda).

AMAT, Rafel de : Excursions d'En Traje/ d'Jntat Cortada i Senjust per Calaltr.uya i hnsell( ; cu 1' 11 1-
lim quart del segle X J7111. Publicat pel Centre Excursionista de Catalunya [Sr. Jaume Mass()

Torrents] . —Barcelona, 1919. — Publicat com follet(í del BMfetí del C . E. de C. Notes curio-

ses de la Catalunya del segle XVIII.

ENRIC PRAT DE LA RIBA : Història de la Nació Catalana . — Barcelona (s . a .).

Adaptació del Compendi d'Història de Catalnnua, premiat en els Jocs Florals ele Barcelona de

1898, publicada en la col•lecció ]Iinerva, primera sèrie, vol . XXIV.

JOIIN : i . BURN . I : Palaeograpltia Iberica, fac-similés de manuscrits espagnols et portugais (I Xe-

XVe siècles) avec notices et transcriptions. Fascicule II . Paris, Champion, 1920.

Publica, els següents facsímils de manuscrits catalans : XXI (B) : Biblia (esp . 7 du la B . Nacio-

nal de París), f . 124 v .— XXI1 : L l ibre de' sentèacies (49 de Ripoll, a l'Arxiu de la Corona (1'Aragó),
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f . 1J7 F . . — XX~'III .l"XIX I)~loquclla digitornm (A . 16 (19) dc la B . Nacional de Madrid),

f . 2 r . — X' XV : el Sneca, de St . Cugat (11, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó), f . r . — XXXIX:
el Romanç d'en Joan Fogassot sobre la prestí del príncep de Viana (esp . 595 de la B. Nacional (k
París), f . E. r . ,

Cada facsímil va acornpanvat d'una descripció del manuscrit, d'unes notes referents a l'escrip-
tura i a, les abreviatures i de la transcripció : tot fet un x:c depressa i sense parar-lli massa atenció.

.fixí observa, p ;r exemple, resp.cte del facsímil XXI que els pals de les b, h i 1 són poc desenrot-
llats quant, precisament, al contrari, arriben fins al ratllat superior ; que la r rodona segueix lus

vocals i la b, essent així que es troba igual darrera de t i d (ratlles 5 i 6) únics casos, a més dels
esmentats, elm que surt aquesta lletra ; que les i s'accentúen, cosa no visible més que una petita
proporciú (le vegades en la reproducció . El manuscrit 49 (IC Ripoll (facsímil XXI), és del 911, no
del 910 : calia fer notar la forma típica del numeral 40. Podríem allargar aquestes observacions.
La transcripció no és tampoc sovint molt acurada . En el facsímil XXI B, 1 4 , cal llegir reutenbrunça
no rettt°9tt1watlÇa; en Cl XXII, (sol . II, 10, datttuatis no dantnastis; en el XXVIII, 14 , eteris no cete-
ris; en el XXXV, 7, íoctt• ldatn rere gn.aut . . . no iocundartl ; quart!; ibid . To, incidereut no incideruatt;
ibid . 11, iudicave no indicare . . . i no volem insistir més en aquesta anotació . La puntuació així ma-
teix és poc correcte, així en la transcripció ciel facsímil XXXIX són preses per punts les cues que
fa l'escrivà en algunes lletres i trobem coses tan pintoresques corn guarden . mev, que. per. terrals
decau( . . . . ; la ratlleta que parteix el vers no pot tampoc interpretar-se com una coma ; encara un
aquest facsímil la transcripció de l'any és errada dues vegades, donant l'acne 1146 primer i 1361
(lespres s, cal llegir 1461.

Cal indicar que els facsímils son esplèndidament reproduïts . La atribució a l ' escriptori ripollès
del manuscrit I)o loquella digitorum, honl voldria veure-la fonamentada, així 1 tot és ben intc-
rcssant . — F. M.

CHARLES I PSOX CLARIi : C'ollcctanea His/anica . Vol . 24, pp . 1-243 de les «Transactions of the Con-
necticut Academv of Arts and Sciences» . Septembre 1920.

Amb aquest títol, un xic imprecís, publica M . Clarí; un estudi sobre els manuscrits visigòtics
i la llur escriptura . Pocs paleògrafs trobaríem avui segurament amb una preparació superior a la
de l'autor per a dur a terme un treball complet sobre aquest tema de tant interés i tant ple encant
de qüestions sense resoldre . No ha estat aquest cl propòsit de M. Clark que es limita a publicar,
atenent a requiriments que li feu en B2er, les notes recollides un el curs d'un breu viatge per la

p 2nínsula . Per() aquest viatge es reu que havia estat llargament meditat i pr( parat i els resultats
obtinguts senyalen un avenç considerable en ui coneixement (le la bibliografia i de la paleografia

visigodes. E1 primer capítol del llibre, dedicat a historiar els treballs fets fins ara amb relació a la
escriptura visigoda, mostra prou bé l'home documentat que ha estudiat detingudament l'obra
dels sens predecessor,, ponderant els resultats consegnits, anlb un comentari ple sempre d'exac-
titud i dc justesa ( 1 ) . Mes el capítol segon és encara el més treballat, el més ple de novetat i d'in-
terès del llibre : després (le donar una nota bibli .)gràfica, estableix M. Clark les llistes dels manuscrits
existents, dels datats, dels escrivans i miniaturistes, dels escriptoris i, últimament, la dels facsí-

mils publicats fins ara . M. Clark ha pogut comptar amb l'ajut ele MM. Loew i Lindsay i amb el dels

PP. Liebaert i \Vilmart : ~I . :1. Haseloff li lla permès disposar de les socs fotografies . Les llisto
son així tot lo completes que és avui possible, comprenent doscents tretze manuscrits, escampats

per diverses biblioteques d'Europa ; d'ells seixanta tres poden datar-se exactament o amb una

molt gran aproximació, de trenta set és conegut el lloc de procedència ; ells ens fan conèixer a més

seixanta un noms d'escrivans o miniaturistes ( 2) . Es de creure que nores investigacions acreixeran

(1) Es sensib'e que M . Clark no hagi pogut aprofitar els dus lluminosos articles de Mn . Pere Pujol : De paleografia
s i,igòtica a Catalunya : El còdex de 1' .4 pocalipsi, de Beates, de la catedra! d' Urgell (Butlletí de la Biblioteca de Catalunya,
Barcelona, 1917, pp . 6 . 27 . amb quatre facsímils) ; El manuscrit de les h milies de Sant Gregori de la catedral de Barcelona
(lbid ., 1918-1919, pp. 186-194 . amb un facsímil).

(2) las manuscrits conservats a Catalunya u de proc .dència catalana, compresos en la llista de M . Clark, són els
següents : n .° 5oo: el manuscrit, en uncials, de les homilies de Sant Gregori, de la catedral de Barcelona : M. Clark fa notar
la vaga semblança de la cursiva emprada en algunes notes d'aquest nu . amb la insular de Bobbio, mentre Mn . Pujol, en
l 'article esmentat, senyala encertadament llur pur caràcter merovingi . — n .° 503: Murals de Sant Gregori, a la mateixa
catedral . — n.- 504: els fragments del Forum Judicum del ms . 46 de Ripoll, avui a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó . --
I1 .^ 505 : Llibre de sentèncie , n .' 49 dels res . de Ripoll, en el mateix Arxiu, escrit pel diaca Fidelis i datat en 911
(era 949, n0 919 rnm, per haver deixat d'indicar ei senyal especial del numeral 40, posa M . Clark) . — n .' 539: l'apoca-
Iipsi (le la catedral de Girona . datat en 975 ; a la llista (le copistes i miniaturistes hi veiem Hnde pictrix ( L,meteríus tona
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encara aquests nonihres, el llibre (le M . Clark lli contribuirà segulanlent . Segueix a continuació
l ' estudi de les característiques de l'escriptura visigoda (formes de les lletres, nexes, abreviatures,
ortografia, partiment de mots, signes diacrítics i de puntuació, evolució de l'escriptura) . Aquesta
part _és la més incompleta i així mateix la menys original : l'autor es dóna compte de 1es qüestions
múltiples que es presenten però no és el sctn intent e1 resòldre-les i es limita a donar una sèrie d'ob-
servacions sempre però justes i ben fonamentades . Cal saber grat a lI . Clark d'haver sabut defugir
les generalitzacions brillants i. fàcils però sovint poc segures, això dóna un major valer a les seves
notes, filles d'una parcimoniosa observació . La part més considerable del llibre és dedicada a publi-
car setanta facsímils en fototipia de trenta set manuscrits, acompanyats d'una acurada transcripció
paleogràfica, generalment de la descripció (101 manuscrit i sempre de comentaris braus i plens
terès . — F. M.

Huici, A . : Colección diplornrílica de Jainte I el Conquistador. .lisos 1217 a 1253 .	 Valencia,
1916; t . II, 1920.

Són ditats en aquesta col.lecció els documents de Jaunne I anteriors a la sèrie dels registn
de Cancelleria . Molts d ' ells són inèdits, altres havien estat ja irnpresos, pero escampats en publi-
cacions diverses . Ara la seva reuniú en aquests volums facilitarà la labor clels qui e s dediquin a
1'cstudi del regnat ciel Conqueridor . Cada document va precedit d'un epígraf ; essent de doldre
que la traducció dels noms de lloc i de persona que en ells se consignen no sempre hagi estat feta
acuradament. Per exemple : p . 140 : «Confirma a Saurina de Castellcto en la posesión del Castillo
de Castellcto», p . 156 : «Aprueba el modo de pagar las deudas du Guillermo de Munt((' taro», pà-
gina 166 : «1)a al Temple el castillo de Podio-Rcgea .

	

F. V . T.

Discursos llegits en la .Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona:

B_'RJAU, F. : Rabí Yedailta Hapenini (1916).

Roc_t, Josep M . . : En Jaurne Rainon Dila, heraldista catala de coruencaments del segle X I'11 (1918).

GIRONA LLAGOSTERA, I>aniel : afartí, rey de Sicília, primogènit d' .lragó (1919).

GAZULL_1, Fr . Faustí : Jaime I v los estados musulmanes (1919).

VALLS TABERNER, Ferran : Les Genealogies de Roda o de Meya (1920).

SAC>ARRA, Ferran de : .Sigil'logra/ia catalana . Inventari, desat.'pció i estudi dels segells de Catalrtaava.
— Barcelona, 1916. Volum 1 (XX'V'III 1-270).

La, publicació d'aquesta obra honorarà altament a l'Excm . Ajuntament de Barcelona, que 1'ha

patrocinada, i constituirà un important monument histúric, en el qual les grans figures dels nostres

antics monarques i de moltes de les personalitats catalanes que tingueren jurisdicció política o

administrativa o eclesiàstica dintre'l nostre territori hi tindran perpetuat cl seu recort . Es una

obra considerable la que representa reunir un total de nués de 3,00o segells catalans (reproduccions

i alguns originals) com ho ha fet el Sr . Sagarra amb pacient constància durant més du trenta anus,

explorant en diversos arxius i biblioteques de Catalunya, d'Espanva, de França i d'Itàlia : per()

té més importància encara el valor científic del seu treball de caràcter d'investigació històrica i
de crítica diplomàtica, resultat del qual és la molt notable introducció del primer volum de la Sigil-lo-

grafia catalana i el subsegüent estudi històric i arqueològic dels segells de la casa reial, en l'Edat

Mitjana, acompanyat d'ul nodrit apèndix de documents . L'inventari i descripció dels segells s(ai

autors d'aquest ms . ; aquesta atribució es més que dubtosa, la interpretació tant de les indicacions que acompanyen la
data com la de l'Eude pictrix et Dei adiutrix . . . . és plena de dificultats . — n ." 7oe, : el Beat de la Seu d'Urgell . — n. 709:
els diàlecs de Sant Gregori, també a la Sem ciatat en 93S . Cal encara indicar el n.° 530 : etimologies de Sant Isidor, avui

a 1'Escurial, manuscrit fet per macament de Joau, bisbe de Barcelona (segona meitat del s . IX. Florez. X'XIX, p. i So).

1?s possible que sigui aixi mateix català el n . , 518: Isidor, Orosi i Orígenes; respecte la lectura de les addicions marginals

ciel facsímil publicat per M. Clark, cal tenir present que el text és disposat no en dues columnes sinó a ratlla seguida,
sense tenir en compte que es tracti de dcs folis diferents i així el sucurr de la columna primera empalma amb el at de la

segona que no s 'ha de llegir atus, l ' us essent aquí senyal de puntuació ; a la segona ratlla cal llegir . .s abalibus . Altres ma-

nuscrits encara per les seves influènci(is carulíngics i per altres detalls podrien atribuir-se a Catalunya, perÒ e tidria un es-

tudi Ines detingut .

X71
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fets també aloi) molta cura, segons el sistema de M . Douci (1' .1rcq. Els doscents cinquanta segells
descrits en aquest primer volum (que lla (l'ésser completat encara amb altres clos), son reproduïts

f(,totípiCallleltt, en talllanV natural . La presentació material d'aquest llibre, de gran format i pul-
crament imprès, és esplèndida .	 F. V. T.

Joslhit M.' Ro( .v La .Medicina catalana en temps del Rey .Martí. —Barcelona, ( gir', 1919. 190 pp.

JosEI'II ll . Roc : : Ordinacions del hosPilal general de la Santa Creat, de Barcelona (an) , 1I000Ct 171)
copiades textualment del manuscrit original y prologades .	 Barcelona, Giró, 1920 . I38-f•1I .VI

1 su . pp. i dues fototípics.

Aquestes dues interessants obres del I)r . Josep \L Roca venen a enriquir la rara literatura
que encara posseint sobre la história de les ciències mèdiques a Catalunv'a . Certament l'autor nués
que ningú s'és fet una especialitat en aquesta matria . La primera és una reimpressió molt augmen-
tada del treball aparegut en el vol . (,Homenatge a la memoria del rei Martí», publicat pel Centre
Excursionista no fa gaires anus, per conlmeIllorar el V e Centenari del darrer rei (le dinastia catalana.

En hi segona obra l'autor fa precedir a la publicació de les Ordinacions de l'Hospital de Santa
Creu, segons un manuscrit conservat en l'arxiu de la Casa de Convalcscència, unes notes sobre la
història- dels antics hospitals de Barcelona que integraren el de Santa Creu o que s'hi varen refon-
(lre (el d'En Desvilar, el d'En Marcús, el del Canonge Colom, el de Sant Macià, etc .) Es un hell
capítol d'història barcelonina, ben documentat ami) la transcripció (l'inventai S i altres diversos
documents interessants sots diferents conceptes.

En una i altra obra s'hi han escolat alguns lapsus en la transcripci(, al menvs per ço que es refe-

reix a documents llatins . Potser alguna que altra errada serà, peró, més aviat tipogràfica . —R. A.

Relación de los festejos qtt° se celebraron en el Vaticano con motivo de las bodas de Lucrecia Borgia
cou 1) . Alonso de .-Tragón, príncipe de Palermo . . . Año 1498 . Acrecentada con noticias l' aclaracio-
nes for el 31arq'itc's de Laurencin . — Madrid, 1910.

FAt-srlxo 1) . G .»ULLA : La Patrona de Barcelona y su santuario . — Barcelona, M. Galve > 1918.

I'AL'STINO I) . G.azULLA : ~La Orden de Nuestra Señora de la Merced se fundó en el I218' —Roma,

Tip . Sclleppers.

ENRIQUE VACAS (LrNDo .S (1)1 Raimundo de Peñafort, /nadador de la Orden de la Merced . Estudio

histórico-crítico. — Roma, Tip . lIanuzio, 1919.

FÉLIX DE LLANOS TORRIGLLA : Santa Isabel de Iragón, reina de Portugal . — Barcelona, B l oud &

Gay, 1920.

, J(OSE X_1NI)RI Picit : La Ccrda ta . (Estudio geográfico-histórico-lingüístico) . —Madrid, Asilo de

Huérfanos, 1917.

¡OSItP SANCIIIS SIV]?RA : La Diócesis Valentina . Estudios Históricos . —Valencia, Voz Valenciana»,

1920.

MI(IUEL GONZÁLEZ SUGRAy ES : Conlriburió a la historia dels antichs Gremis dels _Iris y Oficis de la
ciutat de Barcelona . T . II : Llibreters . Estampers . —Barcelona, Henrich (C C .', 1918.

I . rI,I .t . I)L MORAGAS RODES : Catùleg dels llibres, pergamins i documents antics de l' .Irviu Municipal

de la ci•tttal de Valls . —Vans, E . Castells, 1910.

ltanrial de Novells .Irdits vulgarment apel-lat Dietari de 1' .Intic C'onseil Barceloní . Volum quinze

(lu,' comprÈ'n el volum original 11X` ` , an\,s 1649 ((I(s,cmhle)-I(,52 (octubre) de la Col . lecció

de Documents hist(?rics in~dits de I' .Arxiu :Municipal de la Ciutat de Barcelona . – Barcelona,

11111) .

	

I1unricll i (' .

	

1910 .
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Voltoll setzè que (()atI)ri•11 el Volum original XXXI (13 octubre I032-3o 110V(aib1e I038) . --
Barcelona, Imp. Henrich i C .', 1918.

MANUEL RUBIO BORRAS : Aperturas de curso en la Universidad de Barcelona desde 1330 a 1919.
Reseña histórica y bibliográfica . —Barcelona, Edit . Cultura, 1919.

C . BARRAQUER Y ROVIRALTA : LOS Religiosos en Cataluña durante la pYimCYa ;mitad del siglo XIX.
(IV volums) . — Barcelona, Imp . J . Altés, 1 915-1918.

LLORENS SALLENT GOTÉS : Historia documentada del poble i parroquia de Santa Maria de Tallri-
drera. — Barcelona, F. X. Altés, 1916.

I~ . HERNÁNDEZ SANZ : El Archivo Municipal de Alavor, clasificado, ordenado y catalogado . . . Siglos
l"IT' XIX .	 Mahó, Truvol, MCMXVII . XII±278 pp . amb quatre gravats.

FR. PEDRO FABO : Biografía del .Señor Don fray Pedra de Santiago, Obispo de Lt'rida, de la Orden
de Agustinos Recoletos . — Madrid, 1919 (130 pp .)

(rABRILL VILA : llfosjn Bartolomé Arquintbau, regente-gobernador de Menorca en la invasión de Ciu-
dadela por los Turcos .

	

Ciudadela, 1913 (40 pp.)

FR . PEDRO N . PÉREZ : San Pedro V"olasco fu°tdador de la Orden de la Jlerrcd (sigla XIII) .	 Barcc-
lona, 1915 (253 pp)

1'0RIBIO CAMPILLO : DOCYtnlentoS históricos de Daroca v sou Com unidad . -- Zaragoza, 1915 (528 pp.)

FAUSTINO BARBERA : Crónica de la sesión solemne celebrada ert cl Paraninfo de la Universidad de
Valencia el día 18 de junio de 1915 con el objeto de cncm'eccr la importancia del Monasterio del
Puig de Santa Maria y estudiar lo .e medios conducentes a obtener su conservación . — Val( ncia,
1915 (LXVIII-I12 pp .)

ANGEL GONZÁLEZ PALENCIA : Indice de la España Sagrada. — Madrid, 1915 (VIII-360 pp .)

La Societat Hispànica d'Amèrica ha publicat aquest Index utilíssim que tant (ra imprescindible

per a manejar aquell gran recull . La Clave de Saiz de Baranda així corn l'índex publicat (n El Bi
bliógrafo Espat-tol v Extranjero (III) eren insufi"ients i 1' últim a mÉs difícil de trobar.

VENTURA PASCUAI . V BMTILíN : llonl(merttos valencianos de Santo Tomás de Villanueva . — Madrid,

1918 (30 pp .)

\IAC.-ABICII LLOBET, Isidoru : .Santa liaría la Havor . (Los cronistas) . Apuntes históricos . Eivissa,
Tur, 1913 . —Corsarios Ibicencos en los siglos XVIII v XIX. Apuntes biográficos . Eivissa, 1917.

ANUAR1S I REVISTES

.lnn(tles (]u _ll i(li . — Tolosa, 1915-191( . — CAI.1Ir_"rTr, J . : Contribution tti l'histoire du com-
merce franco-catalan sous Charles F111 (pp . 75-S1) . Set documents endreçats per Tanneguy du

Chatel al SaLi Consell de Barcelona en els anys 1442-1452. — A la p . 3o6 es llegeix una nota ne-

crològica que el simpàtic bibliotecari de Perpinyà dedica al malaguanyat J . Botet i Sisó.

1917-1918 . -- A la p . 32(1, bibliografia sobre l'estudi d'En J . Calmette : Le problt°rae des origines
de Perpignan . — \I . F. PASOUILR dóna (pp . 4I0-.431) nota d'un document de 1203 relatiu a la

venda del Castellví (Castrum Vetelum) de Rosanes, feta pe' coarte de Barcelona Berenguer Ramon:
el document es reprodueix també en fototípia.

—A/I11(1I'i Heratl(l ic . AICMX VII . —[1 . `t any, 1918, primer fascicl e , pp . 1-28o].— La publicació

d'aquast Anuari de la Societat Catalana d'Heràldica indica en ella una bona orientaci6 en digni-

ficar entre els catalans els estudis genealógico-heràldics, qua aquí, cal-11 per tot arreu, han caigut

en gran desemdit per tal com l'heraldista —amb molta fregii(lIcia

	

treballa guiat per la vanitat

Institut

	

'I~stu~lis ('atalatn >,

	

IIo-

1



ANUARI DE L' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXV'-X'

u cl guany' personal, falsificant si li convé la història, 1IIC~s que no pas per un criteri científic . rieu,
aquí els articles d'aquest fascicle més interessants per a la història catalana . -1IoREr. FATlo, A.:
De l'lrfilit(' d'un uobiliaije catalarl (pp . 7-11) . — lIOLINÉ 1 BRASÉS, E . : Genealogia d'En Francesch
Tarafa (pp . 13-17) . — CARRERAS, Josep R . : El tinent general de l'Imperi : Jaume Carreras, conile
de Carreras (pp . 37-}I) . Figurà en la guerra de successió, partidari dc l ' Arxiduc . — Nicor_ m] D'Or.-
avER, L1 . : Claricies per la història dels vescomtes de Girona-Cabrera (pp . 99-107). Entre altres hi ha
la d'idcntilicar el Gutrau Cabrera, trovador, autor de 1'Ensenhament, amb Gutrau III, vescomte
de Girona i (1'Agcr . -- V.ar_i_s TA1i1.RNI R, F . : Figures de l'època comtal catalana (pp . 109-12q) . Traso-
va(1us jutge, Dladaxus jutge, Oliba fill del conte Rau], Oliba fill dcl bisbe Raul . )fiiu.i r S.axs, j .:
La casa senvorial d'Erill (pp . 131-195) . Desfà la genealogia fantàstica que en confeccionà 1'anv ib5o
En Lluís de Vera, almenys pur çò que cs refereix als primers d'aquest illustre Llinatge, aportant,

ell canvi, docuMents autèntics diversos ( 1 ) . Aquests Són abulldOSOS d 'ençà del segle XV, de manera
que En Miret pot dreçar la genealogia i cronologia dels barons i comtes d'Erill del segle 1V al 1I\,
sense interrupcions . La branca principal ha passat a la família italiana del comte Gaspar llenci . —
V ' ,AN DE PUT, A . : A V"otc irpon tlie tomb of 3lary consort of Alfonso V (pp. 209-217) . Toca el punt
de si la tomba de la reina Maria de Castella existent al Convent de la Trinitat de València pot éssor

obra del Pisanello, la qual atribució és sempre dubtosa . — TAsERÄs, Alfons : Els més antics armo-
rials catalans (pp . 219-250) . Descripció dels següents, que són del segle XVI : Un d'atribuït a Esteve
Tamborino, de Toulouse ; Llibre de Llinatges de l'Armeria Reial de Madrid (una seva còpia, con-
servada a l'Ateneu Barcelonès) ; El Bernal .lIestre, manuscrit 3o1 de la Biblioteca de Catalunya
i la seva còpia (?) en poder del Sr . E . poliré i Brasés ; Marquès de Llupià, manuscrit 698 de la
Biblioteca du Catalunya . Les descripcions són un xic confoses i delaten que l'autor no està molt
bregat en treballs bibliogràfics . — BIBILO y I, J . : Galeria heràldica episcopal de Llevda (pp . 251-280).
S'hi descriuen i reprodueixen els senyals d'una llarga sèrie de bisbes d'ençà de mitjans del
segle X VI.

— .l!'chivo (le .l rle V' aleneialto . — LA TORRE, A . de : La colección sigilográfica dcl Archi''o
Catedral de Valencia (I, pp . 103-no ; 142-151 ; II, pp . 19-29 : III, pp . 11-25 ; IV, pp . 81-115).

— Bibliolhègiie (le I ' Eeole eles Charles. — GUILIHILRMOZ, P . : Remarques diverses sur les poids
et mesures du .11oven Age (LXXX, pp. 5-100) . — AUVR .AY, L. : La Collection Balme a la Bibliothèque
Nationale (LXXXI, pp . 93-174) . — LAUER, Ph . : Diplöme inCdit de Charles le Simple en faveur de
l'abbave de San Juan de las Abadesas (LXXXI, pp . 1 75 -182 ) . — H. O. : Diplômc du roi d'Aragon
Pèdre Ie Y, avec sa signature en caractères arabes (LXXXI, pp . 450-{52) . EI rei Pere immediatament
després de reconquerida la ciutat de Barbastre, hi constituí la seu episcopal tal corn havia disposat
el rei Sanxo, son pare, fent al mateix temps diverses donacions. El diploma del rei Pere (5 maig
rlor) junt amb altres antics documents hispànics, lla estat donat a la Biblioteca Nacional de París,

per M . Bontemps . H. O. el publica, cridant especialment l'atenció respecte de la signatura del rei,

escrita en arà big i de la qual dóna una reproducció . Aquest document, figurava a l'Arxiu de Roda,

on el va veure i d'on el va copiar el P . Ramon d'Osca qui el publica en el vol . IX del Teatro Histó-
rico de las Iglesias del Reanao de Aragon (Saragossa, 1807, ap . XII, pp . 473-455) . El mateix P. R. d'O.

havia publicat una reproducció de la signatura aràbiga que és per altra banda, la habitual (lei rei
Pere . Senyalem (.n cl text del P. R. d'O. aquestes ratlles que manquen en el de H . O . : e . . .et illas

vineas que prius donaverarn . Conccdo insuper huic prcdicte cccicsic pro rcmcdio anime mee ac
parentum meorurn, condolens paupertati ejus, ut quidquid infra terminos civitatis €niere, aut
juste potent acquirere, sive a potestatibus, sive a militihus, vel etiam a francis, exceptis Regis
fevalibus, liberan habeat potestatem . Dono etiam . . .» A la data, després de l'any de l'Encarnació,

afegeix l'indicació de l'era al .c.xxxvllll . A la fi del document cal llegir segurament : in Suprarbio
in Riliacurcia . Fortunv At ve Calasanz es Fortunii Ati, Sanç Exernen es merino.

— Bolelín de la Real .lca(lemia de Buenos Letras de Barcelona . — MOLINÉ r BRASÉ S, E .:

La batalla de ,llontjlrich v la mort d'En Clarís (VIII, pp . 1-25 i 106-123) . Publica el Sr . ?VI . un frag-

ment, relatiu a aquest episodi de la guerra dels Segadors, tret d'un Dietari contemporani inèdit,
propietat du I) . Ramon de Sans i de Tord . Bé que anònim, indica el Sr . 11. la possibilitat de que

en sigui autor En Bruniquer . — BoTET Y Sisó, Joaquim : Netes ni- 'nismc'rtiques (VIII, pp. 26-32).
Una moneda d'or de Sisenand i altre de Recesvint, aquesta gironina, les dues inèdites i en col-
leccions particulars ; una nota sobre monedes de Terrassa i altra sobre les monedes catalanes no-

'Vid . tumbe \ALLS I TAI ;r•.RNr•.a : Gene(tlo ;ies el'1 lenirs rorneinies . Lu /antilia el'Frill en el segle .YII . en Lu Kevi.eht

( 14tS, p .'iti . 31n), ;unit noves (laelrs .
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menades Massitlir . C(11)I\A, J . B ., i .1Lt "IS, J . JI . ele : Romeries a 1132o (VIII, pp . 42-48), Mano=elit
de l'any 1383, conservat a l'arxiu de la Comunitat de Santa ;daria del Mar, de Barcelona, amb
la relació del romiatge fet en 1320 per P. Riber i R . Torner, escrita per Pere "Tomàs, capellà reial.
Si bé Cl títol del manuscrit diu que els pelegrins anaren a la perdonança de Sant Francesc, el text
esmenta només uns santuaris provençals, la catedral de Pisa i les esglésies de Rema .

	

MoLIx
V BRASÉS, E . : Establiments del Orde de la Cavan :°ria de Sant Jaurne

	

pp . 16 -182) . Cópia del
manuscrit de l'INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS .

	

Moïse, et MIRET 1 SANS, Joachim:
Le plus ancien document à présent conitu des juifs catalans (VIII, pp . 229-233) . Es la venda d'una
vinya a Cubelles feta per Judà, per altre nom vVivas, fill de Jacob, en 973 : entre les afrontacions
tuca vinya de Barbadus ebreo i una altra de Josuas, així mateix ebreo . La subscripció del venedor
és en hebreu, com les dels testimonis Isaac fill de Nathan, Sincha fill d'Abraham i Barukll fill de
Schescheth; acompanya un facsímil del document que fornia part del fons monacal de l'Arxiu de
la Corona d ' Aragó. En aquest article es publiquen encara dos altres documents del mateix arxiu.
de 1011 i de Io15, referents tamce a jueus . GOLFERICIIS LOSADA, Macario : Santa Eulalia mártir
barcelonesa (VIII, pp . 233-238) . — BoTi.T V Sisó, Joaquim : Sobre uns sepulcres de la família confial
d'Empúries (VIII, pp . 265-278) . Els dos sepulcres de la capella de l'absis de l'església de Castelló
d'Empúries corresponen al comte Malgaulí i al seu germà Hug. — MoLINI Y BRASÉS, E . : ice
sobre la descripció de Catalunya del P . Diago (VIII, 288) . —DURAN V SANPERE, A . : I'n doculflenl
català de la revolta de Gènova de 1435 (VIII, pp . 394-400) . Es una lletra catalana, traduïda de la
que en italià dirigiren els genovesos al duc de Milà . MIRET V SANS, J . : Els nones personals t'

gcogràfichs de la encontrada d'Organyà cit los segles Xe y XIC' (VIII, pp . 414-444 , 521-546) . Recull

ele- 162 documents (des de l'any 867 al Lloo) precedit d'un breu estudi . —DURAN V SANPERE, A .:

Un doculitcnt de la moreria de I 'alencia en t'auv 1408 (VIII, pp . 505-507) . — CARRERAS Y CANDI, F.:

Divisions administratives de Catalunya en les é poques passades (IX, pp . 33-4o, 116-I24) . — ARC(1,

Ricardo del : El obispo Doll Jaime .Sarroca, consejero y gran privado del Rey don Jaime cl Conquis-
tador (IX, pp . 65-91, 140-167) . — MIRET Y SANS, J . : Los ciutadans de Barcelona en 1148 (IX, pp. 137-

Noticia del prèstcc que uns ciutadans de Barcelona fan cn 1148 a Ramon Berenguer 1V per

atendre a les despeses del setge de Tortosa . — SAGARRA, F. de : Noticias v documentos inéditos refe-
rentes al infante 1)on Alfonso, printogéitito de Don Jaime I v de Dona Leonor de Castilla (IX, pp . 285-
30I) .

	

CARRERAS V ARTAU, Tomàs : En Frederich Raltola (X, pp . 23-z8) . Necrologia .

	

CARRERAS

V CANDI, 17 . : Ert Joaquim Aliret v Sans (X, pp . 39-57) . Necrologia.

—Bnlefíit (le la Real .leaulenlia (le la I[islorria. -- DEL ARCO, R . : La judería de Huesca.
V"oficias y docuryncntos inéditos (LX pp . 321-354) . — DEL ARCO, R . : Estatufos interesantes for-
mados por el Concejo de Huesca (altos 1445, 1471 y 1513) (LXVII, pp. 37-94) . Els Estatuts de 1445'

havien estat, en part, publicats per en G . Llabrés, en el t . I de la Revista de Huesca . DEL ARCO, A.:

alicer Jitait de Sessc", precursor de los arqueólogos e historiadores Tarraconenses (LXVII, pp . 263-280).

Notícia bio-bibliogràfica d'aquest canonge de Tarragona, pertanyent a una de les més illustres
famílies aragoneses, autor d'unes .11cmoriac urbis Tarraconcnsis i d'una vida, en català, de Sant

Magí; la primera obra és perduda, la segona ha estat publicada, corn mostra el Sr . del A . compa-

rant els textos, pel P . Domènech, en la Historia de los Santos, traduint-la al castellà i sense donar el

nom de l 'autor ; aquest morí a Tarragona en 1J46. —M. . MIRET 1 SANS, J . . Xul1Y'eaux documents

des juifs Barcelonnais au ll e siècle (LXV"III, pp. 563-578) . Cum complement de l'estudi publicat

pels autors a la Revue eles Etudes Jueves (LXVIII, pp . 49-83 i 1i4-197) donen cinc documents bi-

lingües, de l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, datats en Io94, 1103, 1104 i IIO8, un d'ells repro-

duït en gravat . Precedeix una llista cronológica completa ciels jueus citats en documents del

segle XII, del mateix arxiu, donats a conèixer per en Bofarull en Jaime° I y los judíos . —ScIIvv .1U,

M., MIRET 1 SANS, J . : Docirnienls de juifs Barcelonnais au VI' siècle . Amb el mateix mètode de l'ar-

tick' anterior i procedents del mateix arxiu, es publiquen en aquest treball quatre documents de]

Io67, 1073 (aqu('st ja anteriorment senyalat per Bofarull), 1076 i Io83, junt amb clos instruments

relatius a un Isaac, culpable d'adulteri, Inés tard convers (1022-1023) i nn del 970 un s'esmenta,

entre altres afrontacions, un solario judavco. — DoPORTO: Archivo Municipal de Teruel, Catálogo
cronológico e índice alfabetice por materias de sus documentos históricos desde 1208 hasta 1817

(LXXIII, pp . 282-364) . Ull breu resum ele cada document, amb la da ta, indicació de l'existència

dei segell i la signatura, utilissini per al coneixement d'aquest Arxiu molt interessant pel' la his-

tória i la llengua; seguit d'un índex distribuint els docunlcnts en grans grupos, pur matèries . Entre

els documents aquests manuscrits especialment interessants : «Códices 1338 . — Reinado de Pedro IV

(siglo XIV) . -- Rovira (canónigo d, , B'~rcelona . «Summa in qua invcltitur braviter status yspanie
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compusita per .» XVIII. fol. (en blanco, 11) . Hay un folio quc contiene unos anales manuscritos

que empiezan Era . mcxxvli y termina Era .mccxxxiiii .>> e1-2- ;1405? — (Crónicas de la ciudad de

'hcrucl) . — Libro llamado de los Jueces» : incomplet, 24 fols . —PÉREz DIC CUZMÁN, J . : Viaje al ili1c -
rior de Alric(' de 1) . Domingo Badía y Leblich (LXXIV, pp. 155- 164) . Es publiquen en aquest arti-
cle, la solicitut d'En Bidia demanant una subvenció pel sctl projectat viatge a l'Africa i l'informe

en contra de l'Acadèmia que proposa, atenent ésser «tan laudable el celo y espíritu de Badía para
ejecutar empresas arriesgadas>> que se l'envïi a explorar l'interior de l'Amèrica Septentrional . —
LAURENCÍN, MARQUÉS DE : Los Almirantes de .1ragóit (LXXIV, pp. 306-375) . — Jur.I .À, E . : San
1"iccnte Ferrer v los Jurados de Valencia (LXXV, pp. 19-55) . Recull de documents interessants
per a la biografia de St . Vicens i del sen germà Bonifaci, plens cíe referències al cisma, al com-
promís de Casp i especialment als bandos de València . —VILLANUEVA, LORENZO T . : La Orden
Española de Caballería de la Jarra (LXXV, pp. 68-i7) . Nota sobre la fundació i estatuts de
l'ordre de la gerra, redactada en 1805, a base d'un manuscrit del segle XV del convent de Sta . Ca-
terina de Barcelona, trobat pel P . Jaume Villanueva . — SÁIx7_ I)E BARANDA, P . : E ogio histórico de
1) . .Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona, leído en la R . .l . de la H. el día 3 de diciembre de 183o.
(LXXV, pp. 77-89) . — Cartas de D. Próspero de Bofarull sobre arreglo del Real y General _lrchivo de
la Corona de Aragón (LXXV, pp . 520-525, LXXVI, pp. 78-8é) . Informes presentats per 1) . Prós-
per donant compte dels treballs fets en l'Arxiu els antic 1823 i 1824 ; 1111)a encara algunes cartes re-
latives als papers dels PP . Caresmar, Martí i Pasqual que junt amb el monetari foren retornats a
Bellpuig de les Avellanes i una pintoresca relació de la visita feta pels reis a l'Arxiu en 1827 . —
PASCUAL Y BELTRÁN, V . : Dos Obispos de Teano, setabenses y homónimos (I_XXVI, pp. 329-339) .
Nota distingint dos Franceses de Borja, els clos de Xàtiva, l'un bisbe, l'altre així mateix bisbe i
cardenal, vivint en poc temps de diferència a últims dcl segle XV i principis del XVI .—Memoria
sobre la inscripción del monumento a Raiuón Berenguer IV (LXXVII, pp. 273-285) . Lletra enviada
pal bisbe Morgacíes a la R . A . ele la H. demanant que volgués informar sobre una inscripció que
lia de gravar-se en el sepulcre de R . B . IV, a Ripoll, acompanyant un extracte dels documents en
que es fonamenta : segueix l ' informe proposant una nova inscripció, redactada anió molt d 'acert.
La carta i l'informe són de l'any 1885.

— Boletín de la Soeied(Ul Castellonense de Ctilt1U'a . — JULIÄ MARTÍNEZ, E . : nota sobre
las contiendas entre los Gremios de Valencia (I, pp. 1-4) . Document relatiu a l'ofici de pellers i gi-
poners, (le 1534. — Colección de Cartas-Pueblas . I Carta-puebla de Bojar y Fredes, otorgada por
1) . Blasco de Alagón, en Morella, a 15 de marzo de 1236 (I, pp. 58-59) : 1I, Carta-puebla ele Adzaneta,
otorgada por Guillermo de Angularia, en 8 de enero de 1272 (I, pp . 122-124) : III, Carta-puebla
de Arcs, otorgada por 1) . Ladrón, a 23 (le enero ele 1243 (I, pp . 187-191). —SALVADOR, CARLES:
Benassal en la guerra de Successió (I, pp . 111-113) . BE'rí, Manuel : La gabela de la sal de Peii.íscola
(I, pp . 129-132) . —TORRES SORNES, C . : Pequeñas reflexiones sobre cl Duque de Calabria (1, pà-
gines 200-205) . Eerran d'Arag(',, fill dels reis de Nàpols, Frederic i Isabel, va ésser virrei a Cata-
Iunya i a València.

—Bolletí de la Societat .1 riltieologiea Lnlituta .	 Palma de Mallorca . — (.uAni . uo, J. M.:
Proceso instruído en 1 345 contra el gobernador _lrnaldo de Erill, su asesor I)es Torrents y el Procu-
rador Real Bernardo Morera, acusados de favorecer a los partidarios del destronado Jaime III . . . (XV,
1-15, (>5-94) . — AGUILÓ, E . h . : Capbreu ordenat l'any 1304 dels establiments y donacions fets per
Don Nuito San( de la seva porció (XV, 53-62) . — RAMIS DE AVREFLOR, J . : Catastro de la ciudad
de Mallorca (1J76) (XV, 113-CC) . — Aoum.A, E. h . : Tractat de pau entre el Rev de Mallorca Don
Sanxo _y el de Bugia BoyhahiaAbubechre, firmat a Mallorca . . . dia 23 de novembre de 1312 . . . (XV,

217-233) . — PONS PASTOR, A . : Fr. Pedro Cima, décimo obispo de Mallorca (1378-1390) (XV, 246- 255,
305-317) . —AGUILÓ, E . : Tractat de pau entre el rey del Garb y els embaixadors del Rey de Mallorques
Jacnte III, firmat a Trintçe a 15 d'abril de 13J9 (XV, 317-320) . —FRONTERA, Fr . : Docuntentos iné-
ditos del Pontificado del Rdnto . D. Francisco Ferrer, obispo de Mallorca (1467-1475) (XVI, 87-95,

133-140, 145-149, 161-164, 232-235, 261-264, 321-324, 338-340, 346-348, 381-383; XVII, 106-109,
142-144, 159-162, 170-174) . —LLARRÉS, G . : Los .lrchivos de :Mallorca . El Municipal de Alcudia
(XVI, 156-1J9) . Diversos articles sobre el primer historiador de Mallorca, I.)r . Joan Binimelis
(1J38-1616), que ocupen tot un número del Bolletí (XVI, 177-224) . -- Història de Mallorca del
Dr. 3In . Juan Biitintelis . . ., publicada per Mn . A . M . a Alcover (XVI, 211-216, 266-271, 316-319,

329-330 , 343-346, 377-379; XVII, 130-134, 149-1J3, 168-170, 187-188, 212-213 . —[LLOREN. LLI-
IERAS] : Documentos inéditos extraídos de diferentes archivos, referentes al Rdnto . Gil Sánchez Micho :,
obispo de Mallorca (1429-1447) (XVI, 3o9-313, 325-328, 341-343 ; XVII, 185-187, 288, 342 -343) . —
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BU .IOES : Per la història dels grentis de Mallorca (XVI, 373-377: XVII, 44-46, 58-6o, 215-218) . Di-

versos documents . Historia del Colegio de Nt-tesfra Señora de 1lontesión de la Compañía de Jestts . . .,
publicada per Martí Gualba, S . j. (XVII, 40-44 , 61-64 , 78-80, 109-112, 138-1 42, 153-1J9, 1 74-176,

189-190, 220-223, 238-240, 282-285, 298-301, 349-351, 37}-376) . — R:1 yIIS DE AVREFLOR, 1 : Natas
genealógicas . Familias extinguidas de Mallorca . IV. Berard (XVII, 49-52, 81-89, 97-192, 273-278,

395-3II, 3()2-306) .	 BAUZÁ A1)ROVER, C . : Castellanos de Santueri (XVII, 18o-183) . — ~IACABIC'II, I .:

Cartas de Jaime III al cronista Ramón Muntaner, su lugarteniente en Ibiza (1332-1335) (XVII,

252-255, 263-266) . — Inventario de la casa y bienes muebles del Procurador Real de Mallorca I) . Hugo
de Berard y de Palou (1 594 ), publicat per J. Ramis] de A[yreflor] (XVII, 311-327).

— Bulletin Hispanigtte . --MOREL FATIO, A . : t"lt erudit espagnol cru ÎI -IIJ siècle. Don Gre-
gorio 1layans v Sisear (XVII, pp . 157-226) . Glossant un recull ele 73 lletres d'en Mavans, que cap

el 184o va adquirir el govern francés i que han passat últimament als Arxius Nacionals, estudia

M. M.-F., amb la seva habitual competència, la figura d'aquest valencià setcentista, de tanta eru-

dició cons vanitat . — BRUTAILS, J .-A . : Au sujet de l'Andorre (XX, pp. 185-192). —CIROT,

prospectus de Ferreras (XX, pp . 257-263) . Projecte d'una publicació d'un gran corpus histl)ric,

cl IX vol . del qual era dedicat a Catalunya, Aragó i Navarra . — VALLS TABERNER, Ferran : Rela-
cions familiars i polítiques entre Jaulne el Conqueridor i A n f os el Savi (XXI, pp . 9-52) . — BRUTÀILS,

j .-A . : _1u stf et de 1'Attdorre (XXI, pp . 67-71) . — CIROT, G . : A ppendices à la Chronique latine des
Nois de Castille, jusqu' en 1236 (XXI, pp . 173-192) . Apéndix de documents de l'Arxiu de la Corona

d' Aragó, del rei Jaume I o relatius al seu regnat.

- 13ullleti (le l'Ateneu ßarcelottès . —Barcelona . —JIoLINÉ I BRASÉS, E . : Noticiari catalù
dels segles XIV i XV (volum I, 1916, 211-220). Anals de l'any- 1365 fins al 1 42 7 deguts al ciutadà

(le Vich Jean Torrelles, que tracta especialrncnt de tota mena de malvestats, fams, guerres, terra-
trèmols, mortaldats, etc ., d'aquells dies en qué començava la davallada ele la grandesa de Cata-

lun va .

- Ijttlllelí (tel ( 'entre I;.t'etu'siunist(t (le C(tl(tltnttju . --Barcelona . — COMAS, Ramon N . : Imat-
ges i. capelles de veïnal (1915, XXV, pp . 300-304, 332-334; 1916, XXVI, pp . 219-221: 1917, XXVII,

pp . 129-131, 207-208, 2,37-239) . Notes d' hist òria local barcelonina . — CARRERAS i CANDI, Francesc:
Introducció de la festa de .Sant Jordi en la Carona d' .Iragó (1916, XXVI, 113-120) .	 ALÖs, Ramon

de : El palrouatge de .Sant Jordi (pp . I20-125, 176-184) . —CARRERAS I CANDI, F . : Excursió retros-
pectiva a la vella Barcelona (pp. r41-153, 257-2('(i, 281-292, 317-326), ple de dades sobre les diferents
transfornlacicns urbanes de Barcelona, d'ençà de I'ipoca chalana . — IONT_1NVÀ, E . : Santa Maria
del Villaró, Purróquia d'Olius ( .Solsona) (1917, XXVII, pp . 20-22) . — MONT_1NYA, E . : Recull de
notes històriques de Besora (1918, XXVIII, pp . 182-193) . — MONTANYA, E. : Notes histi)riques de
La Selva ( .Solsona) (pp. 233-243) . — M.vsSÓ-ToRRExTS, J. : Torroella de Montgrí (1919, XXIX,

pp. 25-30) . -- CARRERAS I ('.. I)r, F. : Cartogra/ia catalana, pp. 51-74). Ullada històrica . — F:1URA,

M., JLIRUFE, J. i FR:vNC1I, J. : Catrticg de l'exposició de tuapes de Calaluncel_'brada al C. E.

de C . (pp. 131-175) . Hi aconlpaulyen diverses reproduccions d'exemplars.

-
Comptes- ren(lu .s (le 1' .le(ulemie (l' Inscripcions el Belles-Lellre .s . —ROUx, Jlaurice : t"n

diplome de Charles le ('ltar(ve llos .Irchiaes de 11 . Ic Duc de Medinaceli (1917, p . 188) . —THOatAs,

Antoine : Le nona du flete ( . .lude» (1917 p . 314).

—Eslu(lio . — .ARA Nz .u)I, Telesforo de : De Antropología de Espaita (XII, pp . 1-32, 169-2o5

i 333-349 ) . —CAMP, F. : Memoria del Jvuntamiento de Barcelona u las Cortes de Bayona sobro las

aspiraciones de Cataluña (XV, pp . 268-272) . — ARCO, Ricardo del : Don Pedro Antonio de Aragón
>> el Real Monasterio de Poblet (XVI, pp . 26-4o) . Nota biográfica ele 1) . Pere A . Ramon Folch

ele Cardona (1611-169o) i còpia del rebut fet per l'abat i monjos de Poblet dels diver-os objectes,

tots ells religiosos i de 4,322 llibres no especificats que, junt amb altres coses, foren entregats al

monestir pel noble esmentat . —GossÉ, G . i MANRIQUE, F . : Los fenicios explotadores de Iberia
(XVII, pp. 368-389 ; XVIII, pp. 22-41) . Estudi de la colonització fenícia a base dels textos ja cc-

neguts i del material ele la collccció Siret . El treball, niés comprensiu del que promet el títol, és

ple de dades interessants per a la prehistòria general de la Península, algunes de les quals caldria

revisar. — RODON, F . d'_1 . : El territorio de «Scala Dei.» antes del seitorío de los Cartujos (XXII, pà-

gines 12-33, 177-190 i 341-356) . Notícia histórica del Priorat des dels orígens fins a la fundacil")

dcl monestir cartoixà al peu dei Montsant, en (As primers anys del segle XIII . — CAMP, F. : Me-

morial del .1yutttantiento v Junta de Cont?rcio de Barcelona al emperador Napoleón en 1811 (XXII,

pp. 49-61) . —BE( .UER PISOL, ~I . : El antiguo señorío de Pauls y la familia Despuig (XXV, pà-

gines 210-215) .
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Eslu(lins hranciscanus . — Barecl:,na . — SALDES, A . de : DoeitntenloS jr(t)lciscanoS (19i6,
XVII, pp . 64 - 74 ) . Es reprC'It la publicació sospesa (les del volum VIII de documents de I'Arxiu

de la Corona d'Aragó relatius als Menorets . — Sc1ivvAB, Moisés i MIRET I SANS, Joaquim : Docu-

mentos de' judíos barceloneses en cl siglo 1I (1917, XVIII, pp . 62-67). Reproducció ele l'article

publicat en ui Boletín de la Real .Icademia de la Historia ele Madrid (des . 1916) . —BARCELONA,

_l . Oriol (le : Archivos Capuchinos . Fundación en Mallorca (1918, XX, pp . 131-138) ; Contribución
a la historia de 1(1 Provincia de Cataluña (XX, pp. 443-447) ; El convento de Capuchinos de Ma-
IIorcc( (1918, XXI, pp. 50-56, 282-287 ; 1919, XXIII, pp . 212-216; 1920, XXIV, pp. 54-61) . Notes

Hobre la història de l'Ordre de 1623 a 1823 . — GRII :RA . AntoIli : Les fronteres eclesiàstiques (1919,
XXII, pp . 144-147). Reproducció de Reseña eclesiástica (novembre de 1918) . — BARCELONA, Mar-
tín de : Votas bio-bibliográficas de Caresntar. Conmemorando un Centenario (1717-1791) (1919,

XXII, pp. 197-204) . — LAURI•;NCIN, Marqués de : Los _Ilntiran/es de Aragón (1919, XII, pp . 287-

.1 09, 377-381, 459-463: XXIII, pp. 70-74 : 1920, XXV, pp . 63-67, 144-149) . Tret del Boletín de la
Real Academia de la Historia de Madrid (abril del 1919) . — PALMA DE MALLORCA, Andreu du:
Devoció dels Caputxins de Catalunya envers Vostra Dona de Montserrat (1919, XXIII, pp . 371-382:

1920, XXIV, pp . 300-310) . — CODINA, Juan : Los sepulcros reales del Monasterio de Poblet (1920,
XXIV, pp. 144-1 49 ) . Copiat del Boletín de la Real Academia de la Historia . — BARCELONA, Mar-

tín de: Inventario de manuscritos referentes a la historia de nuestra Provincia Capuchina de Cataluña
(1920, XXIV, pp . 292-299, 366-376; XXV, pp. 36-5o, 122-13r, 209-217, 44 1-445) . —BARCELONA,

Antoni M . , de : Los canónigos regulares de San Agustín en Cataluña (1920, XXV, pp . 23-24) . S'lli
dóna compte de l'existència a l'Arxiu Provincial dels Caputxins, de Sarrià, de fragments de
l'obra del P. Josep Martí, de Les Avellanes : Estado de la vida canónica de las iglesias . . . de Cata-
¡uita . . . —(;_-1RCÍA VILI_ADA, Z . : La persecución de los Mineros cristianos en España (1920, XXV,

pp . 3o3-311) . D'aquest article, publicat abans a Razón y Fe (1920), CS copia la part referent a

Santa Eulària de Barcelona . — BARCELONA, J . Oriol de : Archivos Capuchinos. Memoria de los ca-
puchinos que sirvieron a los apeslados de Arid y Son Servera (1920, XXV, pp . 355-366), en 1820.

— Eslu(lis Univelsilaris Catalans .— Barcelona . —RUBIÓ I LLUCIi, A . : Contribució a la
biografia de 1 ' infant Ferran de Mallorca (VII, pp. 291-379) . — SERRA ET VILARÓ, Joanne : Pretiosa
siï'C Caputbrcvium ntonasterii castri Cardonensis (VIII, pp . 3-66) . Publica Mn . Serra aquest inte-
ressant manuscrit, de principis del segle XIV, conservat a l'Arxiu Capitular de Sant Vicens de
Cardona i que pròpiament és cantoral, consueta, necrologi i ritual i que conté encara notícies
de divers ordre, utilíssimes per al coneixement de la vida canonical del XIII . — BI:Tí, Manuel:

(-n inventari del castell de Penvíscola, aity 1451 (pp . 92-102) . — SERRALLUxGA, Lluís G ., i CASA-
UUBERTA, Josep M . : Index dels no ;ns propis de la Crónica d'En Ranton _lIuntaiter (pp. 103-1 47 ) .	
MAs, Josep : L'aniversari del rei Jaiinte II el just, a la Scit i a «lires esglésies de Barcelona i son
territori (VIII, pp . 202-218) . Publicació de l'escriptura de fundació de l'aniversari, any 1358 . --
RIERA, J . : DoCUinenl inèdit del rei Odó en favor de Petroni (pp . 248-249) . I)iploma original i inèdit
conservat a l'Arxiu Episcopal de Girona . El 15 de juliol (le l'any 991 Uds"~, a petició (le Servus Dci,
bisbe de Girona, concedeix a Petroni la pillant vocabulo Palaciunt _-1 t(rore sitant pagi Gerundensi.

—Jou nal (les Savants . LANGLOIS, Ch .-V . : Aittographes nouveaux de Guillaume de 1Yogaret
(XV, pp. 321-327) . Una lletra i notícia d'uns fragments de rotol relatius a Tes relacions del rei de
França amb el ele Mallorca, pel senyoriu ele Montpeller.

—Memorial Vlunisniólico I;sJ)ahol . — PRIETO Y VIvEs, Antonio : El Jalifa \ abil, res' de
Tortosa. (I, pp . 14-17).

— Razón il Fe. — Couix_1, Arturo : ¡En .11ames(( o en París? (XLIII, pp . 202-219 i 34 0-357) .
Estudia l'autor en quina d'aquestes ciutats va compondre Sant Ignasi de Loyola la meditació
de <<Dos Blndcras» . \ ILLADA, Z . García : Material injdito del «Viaje literario a las Iglesias de
España» por Jaime I-illi(iiiteca (XLVI I, pp. 48-55) . Gairebé tot es refereix a Catalunya i València . —

PLREZ GovixA, P . : El pudre Fidel Fita y Colomer (L, pp. 259-262). Article necrològic. — PÉRI:z

(, :l'ENA, A . : Los Jcsuítas en la historiografía española (LVIII, pp . 5-22) .—VILLADA, Z. García:
La persecución de los primeros cristianos en España (LVI I, pp. 6 , 3-75 i , 3o()-3r7; I,VIMI, pp . 52-61

i i66-186). Tracta, entre altres qüestions, del problema de les dues Eulàrics.

— Revisi( (le .1 rchtvus, I ;ibliolecas Il .Museus . — Los judíos en Calalavad en el uito 1430

( XNN11I, pp . 429-431) . Ordinació de Joan II pur a /'aljama, treta de 1' Arxiu de Protocols de Sara-

gossa . — CASI .1SEI)A, V . : Relaciones geográficas, topográficas e históricos del Reino de Valencia,
/techas en el sigla _XVII, a ruego de don Torneas Lópe (XXXV, pp . 352-383; XXXVI, pp. 43-59,

224-248; XXXVII, 11 • 59-74, 270-323; XXXVIII, pp . 234-251, 392- 410 : XXXIX, pp . 68-88,
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324-35 .3; XL, pp. 281-302 : XLI, pp. 89-118, 2 75-293, :;94-41() , 574-592 . — SLRR .ANU V SANZ, M.:
Notas acerca de los judíos aragoneses en los siglos XIV y Xl' (XXXVII, pp . 324-346) . Notes tretes

de !'Arxiu de Protocols de Saragossa . — G IaIÉNI :Z C .aTALÀN, M . : bon Gregorio de Brito, gobernador
de las armas de Lérida (1646-1648) . (XXXVIII, pp . 32-41, 207-219 ; XXXIX, pp. 12-27, 205-236:

XL, pp . 115-129, 595-651) . —SAL_1RRULLANÀ, José : Estudios históricos acerca de la ciudad de Fraga
(XXXIX, pp . 163-204, XL, pp . 69-9o, 183-206, 430-446) . — SLRRAxo V SANZ, Manuel : Docu-
mentos Ribagorzanos del Tiempo de los reyes franceses Lotario v Roberto . Años 954 a 986 V 996 a 1031

(NL, pp . 3o3-315 ; XLI, pp. 119-135, 449-461, 6o4-613) . Exceptuant uns pocs doclments d' Oharra

i Sant Victorià (transcrits en part de còpies del XII), la resta dels que publica el Sr. Serrano saín

trets dels Cartularis d' Alat i de Lavaix . Encara que el títol du l'article digui documents del temps

de Lotari i Robert, inclou els del regnat d' Hug formant així una sèrie cronològica seguida . La part

formulària ciel document (des de les afrontacions a la data) sol ésser suprimida en la transcripcia.

ALCOVER, Antoni M . , : Algo sobre la biografía y bibliografía de Don José María Quadrado (XLI,

pp . 1-35). — HERRERO, Cecilia : La letra visigoda en los reinos pirenaicos (XLI, pp . 497-512) . Es un

estudi molt incomplet, fet principalment sobre reproduccions. L'autora desconeix els fonamentals

treballs de Mn . Pere Pujol, publicats al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya.
Rei.vue h ispanique. — N .' 86 (1915) : Del malaguanyat MIRLT i S.1xS, El vescomte de

Cardona davant del rei de França en 1309. -- N ." 91 (1916) : Sr'1i publicats per- MANUEL CUBELLS

158 Documentos diplcnndticos Aragoneses (12J9-1284), gairebé tots trets de l'arxiu de la Corona
(1'Arage) i formant la col•lecció niés nombrosa documental per a l'estudi ele }'aragonés en el se-

gle XIII. — N." 97 (1917) : La Grecia catalana y su historiador, el profesor Rubió i Lluch . Nota

bibliogràfica sobre els estudis dedicats pel I)r . Rubih a l'expedició catalana a Rumania i ( k

seus diversos aspe tes . El firma En MIRET I SANS i resulta un nou estudi a la contribució crudita

catalana, àdhuc del període precedent al Sr . Rubió . —N.^ 99 (1917) : La esclavitud en Cataluña
en los últimos tiempos de la edad media, forma un dels darrers estudis d'EN MIRET 1 SANS, acurat

i documentat, amb curioses conclusions . — N ." 119 (1919) : Ennp~esas y victorias alcançadas por el
valor de pocos catalanes y aragoneses contra los imperios de Turcos y Griegos . En FouLCHÉ--

I)ELßOSC segueix el manuscrit de l'obra d'En Francisco de Mancada conservat a la Biblioteca

de l'Acadèmia de Boues Lletres de Barcelona, aprofitant aquesta avinentesa per posar-hi una

bibliografia ele les edicions.

— Vial(' ('risliana. Publicació periòdica per temps litúrgics . Abadia cle Montserrat . —

VOluni I (1914-15) : — (iunIOL, Jose) : La festa de la Candelera . Notes històriques d'aquesta festa

litúrgica a Catalunya (pp . 83-89) : La Quaresma ans del segle XI' a Catalunya (pp . 16o-164) . —

CARRERAS, Lluís : Les tradicions de la Província Tarraconense, en l'obra d'unitat romana per la

litúrgia (pp . 329-336) . —II (1915-1916) : —TEXAS, Antonino : La Butlla de la Santa Cremada (Notes
històriques) (pp . 28-33, 76-86) . — TARRÉ, Josep : Santa Eulària de Barcelona. L'Himne del bisbe

Quirse (pp . 122-126) . — BURuAs, Agustí : La processó del Corpus a Girona (pp . 282-284) . — CAx_1-

I)ELL, Jordi : Els màrtirs .Sant Cugat i Saut Feliu (pp . 326-J30) . — GrnIOL, Josep : La _liare de Déu,
morta, en les esglésies de Catalunya (pp . 368-371) . — SERRA i EsTt Rí, M . : El beat Pere Almató, múrtir
de la Sagrada Ordre de Predicadors (pp . 437-442) . — III (1916-1917) : — G t DIOL, Josep : La festa de

Nadal en els segles XI i XII (pp . 88-92) . — TRENS, Manuel : L'ordenació de Saut Paul! de Nola
a Barcelona (pp. 93-96) .—CANADELL, Jordi : Saut Oleguer, bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarra-
gona (pp . 125-131) . — CARRERAS, Lluís : Saul Pació, bisbe de Barcelona (pp . 179-184) . — VI (1919-

1920) : — La nostra primera festa del Corpus . Dos documents dels segles XIV i XV sobre la pro-

cessó del Corpus . Trets de l'Arxiu Municipal de Barcelona (pp . 226-229) .
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