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Publicacions importants.

Treballs publicats per separat, foren el primer volum de la traducció y anotació que

D . Joseph M . Planas, ab la colaboració de D . Joaquim Giralt y Don Dalmau Iglesias feu

de l'obra polibíblica Dret matrimonial dels estats d'Europa y ses colonies, ordenada pel

conseller alemany J . l-Iahn y donada a llum pels doctors Leske y Loewyenfeld . Algunas
consideraciones sobre el derecho de Asociación, per D . Joseph Estanyol, y varis follets y

biografíes . Encara que son autor no es català ni l'objecte exclusiu de Catalunya . cal ano-

menar el discurs en la Real Academia de Ciencias morales y políticas de D . Eduart

d'I-Iinojosa en l'acte de la seva recepció com acadf_mich, ja sigui qu'al esbrinar quina ha

sigut, quina es y quina deu ésser la condició de la dona casada en l'esfera del dret civil,
tracta ab l'exactitut y la sabiesa que '1 caracterisen del antich eixovar, de la moderna dot.

del escreix, de les donacions esponsalicies . de l'opció dotal y de les associacions matri-

monials conegudes ab los noms d'agernzananient, a compres y millores, de la desapares-

cuda convizzensa o mitja guadanl-ería de la Vall d'Aràn y del dret de la viuda.

La Real Academia de la historia publicà 1'onzé volum de les Corts de Catalunya,

comprenent les de Barcelona de 1412-1413, de Tortosa y Montblanch de l'any 1414 . totes

tingudes per Ferran I . Portà ademés tres suplements : un a les Corts de 1305, tingudes

per Jaume II, que conté les lletres de convocatoria y de pròrroga ; altre ab les procures

dels prelats que no podien concórrer personalment a les Corts de 13o1, del mateix mo-

narca, dels Capítols catedrals, d'alguns nobles y de les ciutats v viles, y un altre al Par-

lament aplegat a Lleyda en 1357 per Pere III . IV d'Aragó, qu'es la concessió d'un subsidi.

Revistes.
De conferencies notabilísimes han d'esser calificades les que donà per lectura '1 notari

de Guissona D . Joseph Faus, publicades en la Revista Jurídica y com extret d'ella ab el

títol Els capílols matrimonials a la comarca de Guissona . Catalunya segriana . v ab un

ordre admirable y una suma claretat d'exposició, donà a conèixer institucions consue-

tudinaries fortament arrelades en aquella encontrada . jutjantles ab discrets criteris jurí-

dich y económich.J

Un altre notari, D . Emili Saguer . disertà sobre el Régimezz econònlich fanliliar de

Girona y son 'Bisbat segons els més freqüents pactes nzatrinzozzials . Son treball, que també

sorti a la 'Revista Jurídica, p . 473, se fonamenta en reconeguda pràctica y tan sols està

deslluit per l'afany de separarse d'opinions ajenes.

En l'esmentada revista s'hi troben la Concordancia entre el telo catalan r los lati-

nos de 94Inzorós y Ferrer 1- ensaco de restitución del texto prinzitivo de la colección de-

nominada Usatjes de Barcelona, p . 156, pacient treball de D . Artur Corbella, que ajudarà

a arribar, si algun jorn es possible, a la dita restitució ; un estudi de D . Adolf Posada ab

el títol de La Sociologia j- la refornza social, p . 361 ; un de D . Gabriel Alomar sobre llar-

moni:i-ación de la corriente socialista con la nacionalista, p . 521 . y un altre de D . Enrich

Prat de la Riba, Els pagesos de remensa, p . 585 . fruyt de estudis y de reflexions que

bulliren a la lectura del macís treball del Sr . Hinojosa relatiu al mateix assumpte . y del

qual, en son caràcter sintètich, es el coronament . Començà també la publicació de una

Taula de les estanzpacions de las Constitucions 1• altres drets de Catalunya 1- les costums

y ordinacions de sos diverses paratges . ps . 265 . 505 y 591, resenyant les compilacions

generals, quaderns de Corts, ordinacions y altres drets del General de Catalunya . con-

suetuts locals, Llibre del Consolat de llar, y constitucions provincials y sinodals . que

han sortit de l'estampa y que l'autor ha examinat o hi ha trobat indicacions.
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En el Boletín de la Real Academia de la Historia, vol . L. p . 399 . Se publica un Glo-
sario de las voces desusadas ern el vocabulario jurídico moderno y con más frecuencia
empleadas en la antigua legislación catalana, de D . Joseph Coroleu.

En la Revista Social se varen publicar, entre altres, els següents articles : E . Dato,

La Legislación obrera, p . 2 . - R . Gay de Montellà, Sobre la determinación del concepto de
Sociología y Filosofía sociológica, p . 93 . - J . Torras y Bages, Los excesos del Estado,
pS . 199, 289, 366, 428 V 571 . - J . Carner, La cuestión social . p . 221 . - F . de Sagarra, El VI
Congreso de Antropología criminal, p . 281 . - F . de Barbens, La lek- en las sociedades
modernas . ps . 440 y 532 . - Verdadera concepción del Derecho, p . 652.

SECCIÓ LITERARIA

Cursos y conferencies.

—aquest anv s'ha donat a l ' ateneu Barcelonès el tercer curs de la càtedra de Litera-

tura Catalana . a càrrech del Dr . D . Antoni Rubió y Lluch, que sostenen els Estudis
Universitaris Catalans . En la última part del curs colaborà també en l ' ensenyança D . Jau-

me .Massó v Torrents, com ja havia fet en anus anteriors . comunicant als deixebles els

resultats de les seves últimes recerques sobre historiografía catalana . I-Ieusaquí 'ls títols

d'alguns dels treballs d'investigació propria llegits pels alumnes en la classe : Francis-
co Martorell, La Crónica de D. Jaume ; Lluis Nicolau, Apunts sobre 1 ' influencia italia-
na en la prosa catalana desde Bernat 1lletge a Fr•ancesch Alegre y Notes sobre 'ls estu-
dis bíblichs a Catalunya ; M . Reventós, Ramon Lull coin coneixedor y comentador del

Kord : Ferran Valls . Els impugnadors dels alarbs ~- jueus a Catalunya.

—El dia 7 de Janer . D . Joan Givanel començà a l'Ateneu Barcelonès una serie de con-

ferencies, que seguiren els dies 15, 22 v 26 del mateix mes . dedicades al Tirant lo Blanch.
S'ocupà dels textes v edicions coneguts avuy dia, de les seves traduccions en altres idio-

mes . y de la riquesa del llenguatge de l'obra, fent una curiosa comparació de variants.

Estudis filològichs.

—S'ha fundat u na Societat internacional de dialectologia románica . que té per objecte

assegurar a tots els dialectes de les llengües neollatines el lloch important que 'ls hi per-

toca dins les investigacions de la ciencia f lológica universal . Pera assolir el seu objecte

publicarà una Revue de dialectologie romane y el 'Bulletin de dialectologie romane . Se
reserva, ademés, la creació d'una Bibliothèque de dialectologie romane . pera l'edició de

treballs més estesos, atles y cartes Ilingüístiques . Les seves publicacions se faran en fran-

cès, italià, castellà . portuguès, català, alemany y anglés . En conformitat al seu caràcter

internacional, la Societat ha instituit tretze departaments pera 'ls treballs en els paisos

romànichs v quatre pera la colaboració dels no romànichs. Cada departament forma

una secció independent baix la direcció d'un redactor permanent, que, pera'1 domini

català, es Mossen Antoni M . Alcover.

—El Dr . B . Schädel, Privat dolent de l' Universitat de 1lalle (Alemanya), conegut ven-

tatjosament dels filólechs catalans, anuncià desde '1 15 d'Abril al 15 d'Agost de 1907, un
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