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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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branques de la literatura universal, fou un dels bons poetes de 1,( Renaixença catalana als últims
.uivs del segle passat ; la sega erudiciú li va merixer un lloc de responsabilitat en la confecció
de 1'I?nciclop(•dii Universal Ilustrada l Enciclopedia Espasa,) ; fou fecumla així mateix la seva
producció periodística un la prensa barcelonina escrita en llengua espanyola . i en ii ar sobre
tot les segtents s~rics d'articles publicats a La I aiiguiar(Iiu : en 1911 comon(, ;1 els II/1(/ios b1'u-

gl'(7/1coS-bi1)Ii( r(í/ICOS-(lile( -( 11COS 5ob1'e el í1c1, 1Cllll/'llto /iI('ï(11'1O C(1t((/U11 r)? el (/C( - (1110

(le I')!,) l'any segiient les si'rie» de Ï)'ilnlfnntes y olvi(/n(Ios ; en 1 9 1 :1 F_l eala/(111ivnO
IíIer(11'lo ell las Pcgioiles, i un any més tiud, /)c' !!li lehQ/ica . En 1910 va començar una altra
si'rie sobre /'r(;ceres crlt(llulles (/e vi(ja estírpe amb interessants biografies de prohoms catalans.
Seguiren encara d'altres . Un recull dels articles publicats de lO1) a 1923 foren reunits en cl
volum Los Blle)ios Barceloneses . Holubres costrrinbres (l11( ;("(lot(!s de l(1 B(llTt'/o11a nCllncell-
/is/(( 1,x:)(1 1 `~~ U) aparegut en 1924 . En aquesta obra es (a p; J t la seva erudiciú, la seva
memí,ria prodigiosa, l'inter<'s que sr Via donar a l 'aní'cdota, a 1 ., vida pintoresca del temps que
n,u-ra, i l'habilitat de fer reviure els personatges de tota mena d'estaments que' passen en el
panorama de la Barcelona vuitcentista que Os cl seu llibre . Una cosa semblant podríem r(petir
d'Altres volums de] mateix carlctcr que seguiren : Olien(/() a breit (1926) sobre gent de mar i
titi1(elou(( isubclin(1 -v rene/ucioll((rí(l, obra póstuma 1 1 :», . Una reconstituciú del passat com
En ~I~lsricra havia fet, sobre tot en a11„ cluc es refereix a la Barcelona del segle passat, sols era
possible de part de qui ultra les qualitats que posseïa d'excel'lent narrador, coneguts la produc
ció de 1 ' Opoca referent a ella . La dual cosa havia aconseguit a força d ' investigació i d'amor a l ' obra
que duia entre mans i que sempre li havia captivat l'atenció . ;Així no estrany que per tema
del seu discurs d'entrada a l'_Acildí'mia de Bones Lletres triés I'exposiciú de les Fonts bib/iogrcl-
ji(tues (/e l 'hislöri(( V costums (fe la Barcelona i . uilcelltista (1924 . La seva lectura uns posa al
davant horitzons m(s amples del que hom podria haver sospitat de primer antuvi . En Jlasriera
escrigui' encara algunes monografies locals. En un mot, la seva figura és d ' un relleu ben visible
dintre la renaixença catalana, sota diversos caires.

La bibliog-ralia d ' En Masriera es troba reunida en mhxima part en la resposta dol Sr . L . C.
V'iada i Lluch a l'esmentat discurs d'entrada : L'iscurses llegits en la Real 1caelenlia de Buc1ias
Letras'> (le Barcelona ell la sole11111ial recepc iü publica (le .D . Arthur JIasríera el dia
juny (le 192-1 ( I larcelona, 11)24) i e n 1 I lassegoda y .Amigú, L'1 Poligraf A''Arthllr J.lasriera y
Colomer, necrologia llegida el 27 d'abril de 1930 (Bullien de la mateixa _Acad•mia . NIA- , 2b2-2S(1
— R . u'_A .-\1.

Josep M ." Roca i Heras

Nat a Barcelona l'any Il):1, morí a la mateixa ciutat el dia 1 de maig de 1930. De los seves
activitats com a polític, com a metge de prestigi, com a historiador, etc ., ens pertoca ací remar-
car-ne la darrera . Ferm patriota se sentí atret ben aviat pels estudis d'histOria de Catalunya.
\ ella consagri obres ben estimables, basades en la documentaciú extreta dels nostres arxius,

sobre tot el de la Corona d'Aragó i ¡'llistOric de la Ciutat de Barcelona . Les seves recerques
en aquests fons constituïren una de les ocupacions preferides, un descans despr(s de les seves
lluites en el camp de la política i un derivatiu de la seva actuació professional de metge . l'erqui.
la major part de la seva producció cientílica Os encaminada a il .lustrar la histúria de la medicina
en les terres catalanes, i en aquest sentit l'obra del Dr . Foca representa un pas considerable en
l'estudi del passat científic de Catalunya . D'entre els seus nombrosos Ilihres i articles esparçes
en diverses publicacions periíldiques de car :lcter midic, hist('(ric, literari, recordarem els següents:
L(( .11ei/1(711(( C(It(ll(iil(1 ell temps de/ R(' l' _11[11'11 : 1014) ; JZii 1a/1m Ramon 111(1 heraldista catahi
de conle11 1 -(lnlellts (/el segle X 1'II )discurs d ' entrada a l' .Acadkmia de H ones Lletres de Ilarce-
lona, I(11S1 ; Urdivaciolls (fel Hospital g-ener((l (le l(1 Sant(( (. 'reu (le Barcelona 1(1 2(1) ; -destre
( ;I(illen( ('olle/1er, uletje (lels R('v•s d'_1/'i rí 1'ere Iii y Jol((((i / (1922 ) ;_/ol!an 1 y les sllj)crsli-
c Io11s (1922' ; Lo bressol del Hospital de Santa ('reu 1 1 )22 ( ; _botes nledic als historiques (1 0'' :3

-1(i25); L•llospita/ mig"-eval de San/ .JI(1ci(r (1925) ; L'Es/!n/i General (1e Lle-r(a (1927' ; Ne,
el(((les biogrul/igues (I'F.I1 _Janine Ramon I /a (1927) ; L(1 Revna Empordanesa (Sibilia de bor
tint, 102ß? ; /ollnu I d'Aragó (IQ29).

El I )r . Josep :\l ." Roca, home dotat «un gran do de gents, era tot un cavaller i un excel . lent amic.
Els estudis histílrics catalans perderen amb ell un dels seus mes entusiastes adeptes . —R . D'A .-J1 .
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