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ments de la lloctinéncia de Frederic
d'Aragó (Palerm, 1972) i sis anys mes
tard el Volum d'Acra Curie Felicis Urbis

Ara era oferek un volum que recull els
pergamins del nostre Arxiu Reial des del
1188 al 1347. Es tracta de documentado
mes aviat privada i que ja havia conegut
Cariiú respecte a la deis regnats des de Pere
II a Jaume II, mentre que els documents
del temps de Pere III havien estat citats per
Giuñrida fd'aquests pergamins, n'havia edi-
tat 117 al Cartulario Alagona).

Encara que es dona la data del 1188,
de pergamins antetiors a Jaume 1 n'hi ha
solament dos. A partir del numero 3 ja
son des del regnat d'aquest reí, el
Conqueridor. El nombre total de deper-
gamins transcrits i degudament «regetats»
arriba ais 121, corresponents a l'any 1347.

El conjunt deis documenes ofereíx un
gran interés per a l'estudi de la noblesa
siciliana, i la relació amb els nostres reís
és mes aviat per incloure els regnats
esmentacs (tambe de Jaume II, els Alfons
i sobretot Pere el Cerimoniós) que no
pas per veure-hi la relació política
d'aquests nobles amb la monarquía.
Sobresurten, pero, alguns pergamins

torgats pels . sobira tala-

L'edidó és molí correcta: cada docu-
ment va precedit per la data, la signatu-
ra, etc., i conté un amph resum, Hi ha a
mes nou lamines que reprodueixen sig-
natures de jutges i de nobles, en un nom-
bre baüanc considerable. Uns Index., a
les darreres planes, que amb cura recuuen
onomastics i topón ims.

L'altra publicado de Laura Sciascia és
un estudi familiar oriental, pero, des del
punt de vista de la relació entre familia i
poder; el seu estudi va deis anys seixanta
del segle XII, des del rei Guillem II, fins a
la segona meitat del XIV, a I'época de
Frederic IV. En conjunt estudia els esde-
veniments de la Sicilia a partir de cinc
famílies: els Abbate, Fimetta, Scordia,
Incisa, Centorbi i Rosso.

De-diCA quinze planes a distints arbres
genealógics d'unes setze famílies. Inclou un
bon índex de noms i de llocs, en qué es
recull especialment les cites de les esmen-
tades cinc íamfiies; cal remarcar que la fami-
lia Moneada (escrit sense !a tdesprés de la
ena) hi ocupa un lioc molí important.

Frederic Vdtna i Martürell

AlXISENT, AgUStí
Diplomatari de Santa María de Poblet (960-1177). Vol. í
Barcelona: Abadía de Poblet; Generalitat de Catalunya, 1995.

Certamen! que la historiografía catalana es
troba en un moment de plena satisfácelo,
ja que en molts pocs anys s'ha completar
un aspecte de la historia medieval: el de
les fonts documentáis. En aquest aspecte
estávem en una snuació de retatd.

Des del 1938, en que es va publicar el
Cartuiari de Poblet, grades a i'esforc de
Pons i Marqués, várem haver de passar a
la década deis quaranta, anys, per cert, de
grans dificultáis económiques; i malgrat
aixó, l'Escuela de Estudios Medievales
que tenia la seva seu a l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, dirigida per Martínez
Ferrando, treia a la Uum dos diplomataris
de gran volada: els dos volums del Líber
Feudorum Maior, obra de Mn. Francesc
Miquel i Rossell i, al cap de poc temps,
el Cartuiari del Monestir de Sam Cugat,

foren publicáis grácies a l'esforc de Mn.
Josep Rius i també de i'Escola del Consell
d'Investigación Cien tinques.

Després sorda El ¿libre Blanch de
Sames Creus, també obra de l'esmentada
Escuela Í del també dial Consejo Superior



de Investigaciones; aquest diplomaiari el
vácem publicar I'any 1947. I toe just
comentada l'alcra decada, la nostra tesi
doctoral El Archivo condal de Barcelona
en ¡os siglos IX-X. Estudio crítico de sus fon-
dos veia la llum a Barcelona, el 1951.

L'esforc de l'esmentada Escuela de
Estudios Medievales fou enorme: la cul-
tura catalana podia estar orgullosa d'haver-

cent les grans dificultáis económiques del
primer decenni després de la revolució i
de la guerra de 1936-1939.

Per6 ara, a la década deis noranta
—després de mes de quaranta anys—
han apareguc ni mes ni menvs que quatre
diplomataris, i, per cert, d'origen ecle-

vigatana, a la gironina, a la barcelonina
i a la populetana. Per aixó déiem que la
historiografiacaialana, respecte a les
fonts, estava d enhorabona amb 1 apari-
ció de noves fonts documentáis.

La primera a publicar-se fou la de
lesforcat treball de Mn. Eduard Junyent,
canonge i historiador de Vic, amb el
Diplomatari de l'Abat Oliba, editat per
l'Institut d'Estudis Catalans. Un altre
canonge. ara de l'Església de Girona, el
Dr. Marques, treia a la llum el Cartuhri
de Caríemany, i, el 1993 el pare Agustí
Altisent donava a la ¡mpremta el
Diplomatari de Santa Marta de Poblet,
aparegut el 1955, i del qual pariarem
expressament de seguida. El materx any,

Barcelona, el Dr. Fábrega, editava el
volum primer del Diplomatari de la
Catedral de Barcelona, (la recensió del qual

d'aquesta revista).
Les nostres primeres paraules sobre

aquest Diplomatari van adrecades al seu
autor, el P. Agustí Altisent, OC, que des
de ra mes de vine anys s'ha preocupat per-

diplomátic pogués sortir a la llum. Peí fet
de pertinyer a la Germandat de Santa

Maria de Poblet podem testimoniar les
vegades que s'ha parlat a les reunions de

en el fet que calia fer-ne una edició modé-
lica, C-Om ha estat. Ja en temps de l'abat
Garreta, opina que calia planejar una edi-
ció no solament amb el material del car-
tulari gran de Poblet, que está a l'Archivo
Histórico Nacional de Madrid (com havia

barrejar, per tant, el concingut deis dos

l'editat per l'IEC, a que ja hem fet referen-
cia).

Cercant coLlaboracions que bé s'es-
meneen en Ja introdúcelo que ens dedica
el P. Altisent, es va poder (a poc a poc),
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que es transenvissin els microfilms de qué
disposava i després a base de fotografíes
0 de fbtocópies: la tasca ha estat ingent,

vegades es diu, de monjos benedictins (al .
capdavall, ho és el ciscercenc Altisent). La
cura en la transcripció i en l'edició hi és

El volum que comentem és presentar,
peí conseller de Cultura de la Generalicat
1 per l'abat Maur Esteve, el qual sempre
s'ha interessac per la publicado d'aquesta
¡oia histórica i que a la primeria havia
comptat amb l'ajut de la ja esmentada
Germandat de Poblet.

A la introducció que segueix, el P.
Altisent explica com han anat passant eis
anys des que 1 esmentat abat Cjarrcta
volia comentar amb la publicacio del
cartulari gran, i agraeix a tots els col-labo-
radors que s'hi citen, a mes hi parla de
la feina de direcdó, tasca que sempre ha
desenvolupat malgrat les ocupacions con-
ventuals d un monjo a mes de les obli-
gacions a la Delegado a Tarragona de la
Universitat de Barcelona, corn a proles-
sor d'Hisrória medieval; el P. Altisenc, a
mis, treballa en una histíma de Poblet,

ioi que Taludaren foren els pares
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Saladrigas i Tulla, sempre entusiastes del lógic, la signatura o cota de cada escrip-

El «corpus» editat reuneix ni mes ni tan breu, pero suficient.
menys que 600 documencs, procedents La transcripcio és correcta, com era de
basicament de tres fonts: els dos cánula- suposat amb el coneixement paleográfic
ris, el gran i el publicat ja, i la documen- de 1'autor, que se sotmeté a les normes de
tacto solta. Aquest conjunt de documents la Comission Internacionale de
compren des de l'any 960 fins al 1177 i Diplomatique.
constitueix, dones, el primer volum de la Entre els documents se n'ofereixen vuit
serie, no pas cuna, des del moment que en lamines.
¡nclou uns quants segles de la historia de També hi podem trobat una molt
Poblet. completa bibliografía i un índex de noms

Cada document transcrit és encap^a- de persona o de lloc.
lat amb la data: any, mes i dia. S'hi indi- Moltes felicitáis per la magnífica tasca
ca si el document és original o copia, i portada a terme peí P. Altisent.
s'hi assenyalen també les publicacions que
l'han citat. No hi manca tampoc, com és Frederic Udina i Manorell

ARNALL i JUAN, M. Josepa; PONÍ i GURÍ, Josep M.

L'escriptura a les terres gironines. Segles IX-XVW. 2 vol. Text i transcripcions
Girona: Diputado de Girona, 1993.

Veritable monument paleografko-diplomá- tar mes fácil pels grans coneixements que
tic i historie és aquesta obra deis erudits tenia ' té aquest arxiver d'Arenys de Wat.
doctors Arnalí i Pons i Gurí: aquests dos El llibre aplega la documentado mes
volums editáis per la Diputado de Girona representativa de l'ámbit gironí i no es
constitueixen, gairebé amb luxe, dues mani- tracta solament d'un estudi paleográfic,
resracions cientltiques de molt ale nivell, ni t3n sois diplomatic, sino que, com
nivell que no es podia ser un altre si tenim deiem, també és historie. La selecció de
en compte CJUI en son els autors. la documentado s ría ret amb un criteri

Després d'una presentació feta peí pre- molt ampli: no solament s'ha tingut en
sident de la Diputado, el Sr. Josep Arnau, compte que el document o el manuscrit
li segueix una reivindicado del rector de procedeixi o es guardi ¡a a les terres giro-
la Universiiat de Girona, el Dr. Josep M. nines, sino que procedeixi d'aquestes.
Nadal. D'altra banda apareix una exhaustiva tipo-

A la justificado, la Dra. Arnall ens hi logia documental, i mentre que el primer
explica el laboriós esfbrc, que aquest tipus volum és una mostra ben palesa de l'eru-
de publicacions componen, i pet aquesta dició deis autors, el segon ens ofereix una
rao son escasses aqüestes obres. A mes, hi bella mostra de la riquesa artística i histó-
fa referencia a la recent obra de la docto- rica de documents i manusetits que s'estu-
ta Mateu Ibais (la CollectanepaUogra.fi- dien.
ca) ¡ rememora el record del doctor Amb molt d'encert els autors expli-
Canellas i el seu interés per la publicado quen els criteris que han imperat en la
d'aquest tipus d'obres. L'autora va selecció i que ha donat lloc a 346 docu-
comencar aquesta obra en la recerca de ments, que vol dir el mateix nombre de
fonts, pero en connectar amb el nostre lamines, des de la molt reculada data de
benvolgut Pons i Guri la tasca li va resul- l'any 827 fins al 1799. En aquest primer


