
550
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Miscel . lània Crexells (

La mort prematura de Joan Crexells i V -allhonrat (Barcelona 1896-192ó), de qui tant podia
esperar la cultura catalana, féu pensar en un homenatge a la seva memòria . En complir-se el
tercer aniversari del seu traspàs, la xFundació Bernat Metge', de la qual fou un dels col . labora-
dors principals, li dedicà aquest volum que ve a afegir-se a la bibliogralia catalana, no gaire
nombrosa—cal confessar-ho amb recança—de volums en homenatge de personalitats del món de
les idees. La vocació d'En Crexells es va manifestar, sobretot, en aquestes tres direccions:
humanisme, filosofia, estadística. Aixù explica que els treballs aplegats en la .Nliscel•]sinia
Crexells siguin de caräcter humanístic o filosòfic en consonància amb les activitats de la « Fun-
dació> que li encomana la publicació de les obres de Platú — en va publicar dos volums i deixà
preparada la versió dels textos d'un tercer — . Entre altres hi ha els següents, propis a ésser
registrats en les pàgines de l'ANUARI:

R . d'Ales-\Ioner, Contribució a la biografia de Lorenzo l 'aalla (pàgs . 1-7) . Dos documents
de 1-141 i 1-1--14, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, privilegis d'Alfons el Magnànim a favor de
l'insigne humanista romà .	 Pere Bohigas, Idees d'Eixinnaenais sobre la cultura antiga (pàgi-
nes 71-82) . L'obra d'Eiximenis cau de ple dintre l'esperit de l'Edat NIitjana, posat que són ben
escasses les concessions a la cultura laica que puguem sorprendre en la seva obra . «La seva
visiú del món antic, es ressent de tots els prejudicis i deformacions que impediren a la mentalitat
medieval la clara comprensiú del classicisme .» — P. Bosch Gimpera, La cololail_ació gresca
d'Espauya . Els problemes de les fonts referents ca les relacions (Zels grecs amb Espanya abans
del segle v pàgs . S3-99) .—Pere Corominas, Troballes romanes a Saut Pol de Jlaresnla (pàgi-
nes 101-105) . — L. Nicolau d'Olwer, Dades sobre l'ensenvannent a (atalunnva a l't'poca romana
(pàgines 131-139) . Són partícules proporcionades per alguns textos i, sobretot, per les inscripcions
d'aquella època . — A . Rubió i Lluch, Setge i conquesta de l'Acrùpolis d'Atenes per Rainer

Acciajuoli (13N7-13,'S (pàgs . 191-204) . — Jordi Rubió, Els autors clàssics a la Biblioteca de
Pere Jligllel Carbonell, fines a l 'any (p;tgs . 205-222) . La publicació d'un inventari inèdit
de llibres que en aquella data posseïa En Carbonell, dúna ocasió a què l'autor aporti noves dades
interessantíssimes i faci agudes observacions sobre aquell personatge, figura representativa en
la histùria de l'humanisme a Catalunya, completant així un estudi anterior del mateix Jordi Rubió
sobre En Carbonell, publicat a la Revista de Catalunya .
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Miscel'lània Bonilla (2)

En aquest recull d'articles destinats a honorar la memòria del Sr . Bonilla, hem d'anotar els
següents, referents a les nostres lletres :

CHEv_1LIER, Jacques : Ya-t-il unie philosophie espagnole .' (1, 1--I) . Amb referències a Sibiude,
Llull i Ramon Martí.

SCHNEIDER, Franz : E. T. A . Hof/Mann ena España: apuntes biblionraíficos e históricos (1,
279-287) . Notícies de traduccions espanyoles d'obres de Hoffmann . Fa menció d'algunes edicions
barcelonines.

M4)NNER SANS, Ricardo : Refranero gatuno (1, 319-3-1e) . Collecció de 1S5 refranys, on apa-
reix el gat . Molts d'ells existeixen també en la nostra llengua . Reprodueix, entre altres trossos
literaris i populars, un cantar català.

GIV- ANEL \hs, Joan : Algunes cotes referents al periodisnnae barceloní de 1N-10 a

	

(T,
369-387) . Notícia i descripció de quaranta publicacions aparegudes durant aquells anys.

LANG, H . R . : Las fornnnas estrófleas y ternrainnos nrnötricos del Cancionero de Baena (1,
-155-523) . Interessant per les relacions amb altres cançoners . Referències al Cançoner de la
Universitat de Saragossa.

MONTOLIU, Manuel de : La paraula catalana «rai» . Estudi lexicogràfic i elinnnològic (1,
(15 . 630) . Estudi ben documentat, on anota els usos d'aquesta paraula . Montoliu constata la

(1 ) Miseel'lùnia C1—ells, Barcelona MCMXXI X . XVI +244 pägs ., un retrat . (Publicacions de la Fundació Bernat Metge . I .)
(2) Estudios erudilos in Inenroriatn de -ldolfo Bonilla y San Marlin 1875-19'6), con un prólogo delaeinto Benavente.

Publícalos la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Central, en homenaje a su ilustre ex decano . Madrid, 1927-1930.
— 2 vols . de xvi +656 i 758 pags .
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