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NECROLOGIA

Rafael Ballester i Castell

\quest conegut historiador era nascut it la citttit de Jlallorca en 1S72 . 1 )Octor en història
guanv-à la càtedra de geografia i història de l'Institut de l'alencia, past despres al de ( ;innla i
niés tard al de Valladolid, fins que denlanit la jubilaci(í en 1929 . Ics retiríl a Tarragona on morí
el nies d ' agost de 19 :11 . Entre els seus treballs d'història i geograli,t --algun dels quals com el
( 'urso (fe Historia de España Girona 19'21) fou traduït al franci's, i altres obtingueren una
gran difusió, colli (ho, 1111C1(1(1(í11 [11 ('slu(llo de 1(1 Historio- (Girona 1917, 2 .` ( ed .) -- recordaren)
cons particularment Útils a la història de Cttalunv-a els següents : 1J -1(eiltes narratives de 1(1

Historia (/e Esp(lit(t durant(' 1(1 E(/tlrl ales/i(1 -/17-1-/7-/)' )Palma I (iS) i 1>'iblio,Lrl/Ji(1 (I(' 1(1 1/is•
tori(t (le Esp[111(1 . C_(11(ilo ,go 111('tOdico v cl'ol101(>>'ico l3( (' ¡(1s ,1u('ilt('s _v obl'(ls pl'illcip(iles !'eI(1IÍZ'(1S

(1 1(1 historia de España (/es(le los nrigenes Ilast(1 ul(estros (tilts (Barcelona 1921 n . Rafael

Ballester en els seus viatges d'estudi per diverses nacions estrangeres havia aunpliat els seus
forts coneixements en les ciencies històriques i en l ' art i s'havia atret l'amistat d'illustres perso-
nalitats de països diversos . Entre nosaltres ha deixat fermes simpaties guanyades, en bona part,
pel seu tracte cav-allerív-ol i afectuós . — R . D',\ M.

Sebastià Puig i Puig

Natural de Vilanova i Geltrít, on va néixer el 20 de gener de lSO(>, morí a I larcelona el ''i de
gener de 19 :11 . Se guí la carrera eclesiàstica al Seminari conciliar de l,arcelona i la de Filosofia
i Lletres a la Universitat catalana . Es doctora en lssS . Ultra diferents c ;trrecs i distincions
inherents a la seva carrera sacerdotal . assolí en 1,9() la dignitat de canonge de la Seu barcelonina.

Fortament inclinat vers els estudis històrics s'hi va dedicar de ple durant els darrers trenta
anys de la seia vida . Objecte especial de les seves investigacions fou la història eclesiästica,
sobre tot de li t diòcesi barcelonina i dels seus pastors . La conte rencia que en 1 915 donà a
l'Àssociaciú d'Eclesiàstics amb el títol de EI Episcopolo,gio B(lr(-hloiiellse és un esquema de la
gran obra que anava preparant sobre aquest punt, i constitueix utilíssinl recull de dades i indi-
cacions bibliogràfiques, minuciús fins a l'excés . Les seves publicacions de Ines envergadura-
carreus importants d'aquell gran edifici que construïa—són dos volums considerables . El primer
és el que duu per títol : I'edro (1e Luna lilti111n papa (fe' .lz)iil(iir 14.7(1 , publicat en 1d:2o,
obra voluminosa que dona a coni'ixer una quantitat remarcable de documents ini'dits sobre l'anti-
papa, copiats en gran part de l' .Arxiu de la Catedral de Barcelona. L'obra es ressent de prolixi-
tat, el caràcter exageradament apologetic del biografiat li dona una impromta que la perjudica,
els documents donats a coni'ixer no sen sulicientrnent aprolitats ; tanmateix cal rtconeixer l'esforç
que representa l ' ampla investigació digne de lloança que duguí"• a terme el canonge fuig-, el
qual d'altra banda, donà un gran exemple des de] ]lne que ocupav, donada la seva dignitat
capitular. L 'altre volum és l'Hpiscopologio de la ›.'de 1;ur('illol(('1(se 1929) en qui segueix el
camí obert pel l' . ;Av-nlerich, però amb noves aportacions de v-älu ;t.

Altres treballs històrics foren : .lh(rtill F ' . SI( ili)lerurio (1e ( 'oilslan._(1 n /eonla 1-I17-1-/2(1

discurs d'entrada a l' .Acadi'mia de Bones Lletres (19 :10 ) . Recordem encara que el 1)r . fuig i Puig
va publicar un volum sobre el poeta Cabanyes.

La clerecia catalana perdé anlb la mort del nostre canonge un dels seus niés il . lustres mem-
bres ; ell ha deixat un llarg- estel de simpatia creada amb moltes obres bones durant una operosa
vida. — R . I)' - \ .-~B.

Artur Masriera i Colomer

V -a néixer t Barcelona el 1G de juliol de 1N,u i hi va morir el 1O d'octubre de 19129 . La seva

obra de polígraf és extensíssima . Estava dotat d ' una forta iormaci(í humanística i les nostres lletres
li deuen traduccions d'Esquil, i'eecrit, etc . ; sún nombrosos els seus treballs dedicats a diferents
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