
ENRIC FINKE HISPANISTA 

Potser el mot més grafic per a caracteritzar la importancia 
científica. de Finke, fóra el de reconqueridor. Tot historiador, 
consagrat a re fer el passat, mereix aquest nom: i hi haura histo
riadors fins a la fi deis temps, ja que la fon;a de treball per mo'1t 
intensa que sigui no aconseguira mai la plenitud d'aquesta recon
questa immensa del temps fugisser. L'edició de les fonts i la. seva 
exposició han ocupat milers d'historiadors. Enrie Finke, pero, és 
potser un dels darrers conqueridors de gran volada en la ma
nera de concebre i de concluir el seu treball. El seu merit no 
consisteix precisament a haver remogut molts arxius, petits i 
mitjans, i gairebé tots els grans del centre i oest d'Europa, i 
d'haver-ne editat documents en una serie de volums. Tot aixo 
ho havien f et i continuaran fent-ho encara molts historiador~. 
Finke, pero, sabé esguardar i veure l'Edat Mitjana amb ulls 
medievals, si val la paraula. Amb penetrant mirada sabé copsar 
les idees directrius de la susdita edat i per aixo en les seves in
vestigacions, sense deixar de banda la historia provincial o na
cional, cerca de posar en relleu principalment c;o que tenia carac
ter universal. 

El món de l'Edat Mitjana - a desgrat de les escissions -
constituí una unitat. Finke va recollir amb paciencia i va ela
borar amb destresa que no es troben facilment aquells mate
rials ignorats deis arxius que tenien una valor immediata per 
al coneixement de les estretes relacions de la cultura occidental. 

Si vingué a la península, no fou pas a. escriure la his
toria de Catalunya o de tot Espanya - convenc;ut com estava 
que aquesta tasca s'havia d'acomplir pels nostres historiadors 
- sinó per a lligar el passat i present d'Espanya amb el passat 
i present dels al tres pobles : per a canalitzar teoricament la in -
fluencia, que els regnes hispanics exerciren en aquella epoca din
tre el marc del món conegut. En la seva autobiografia diu ell que 
facilment hauria pogut doblar el nombre de volums deis Acta 
Aragonensia, si no hagués destria.t i descartat el material estríe-
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2 J';NRIC FINKJt HISPi\NISTA 

tament hispanic, que no es referia directament al seu objectiu: 
essencialment la historia del món. 

Aquest és el secret del seu metode i del seu exit : Karl Ram
pe en la seva Historia de l'Edat Mitjana (a. 1921), pagué dir 
sense exageracions: "La decada anterior a la guerra s'enri
queix amb tresors extraordinaris, que H. Finke ha trobat en 
l' Arxiu de la Corona d' Aragó." Finke, pero, aclhuc sense l'ar
xiu de Barcelona, hauria estat una gloria ele la. ciencia, com 
l' Arxiu de Barcelona hauria gaudit ele fama mundial sense les 
revelacions ele Finke. Pero el fet és que Espanya i Finke s'han 
trobat, i s'han av1ngut per clonar-se mútuament el millar que pos
sei:en. 

¿ Com vingué Finke a la nostra terra? 
El seu terrer és la contracla petita, llunyana, de Krechting, 

vara Münster (\i\Testfalia) on nasqué el 13 de juny de 1855. E s 
devingué professor a la universitat de M ünster, capital de la sev;i 
província. L'any 1899 canvia el lloc de professorat per Fre;
burg i.B., entre altres raons, perque des d'aquí podia trasllaclar
se amb avinentesa al terreny predilecte cl'investigació. 

Des que elabora la seva tesi doctoral (núm. 1)*, s'havia 
ocupat del Concili de Constarn;a i des de l'any 1880 al 1890 vi
sita sovint Italia. i els seus arxius. El concili, que va fulminar 
Ir. destitució del papa aragones Pere ele Luna o Benet XIII, i 
en el qua) la Corona d' Aragó va representar un paper tan im
portant, l'havia cl'empenyer cap a l'estucli de les nostres coses. 
Aixo es veu ja en el primer treball, sobre el Concili que publid 
el 1889, amb edició simultania de documents hispanics (nú
mero 2). El ma.teix any va extractar de la Biblioteca Nacional 
ele París el Tractat de St. Vicen<; Ferrer sobre el Cisma d'oc
cident 1 • 

De llavors ern;a s'ha preocupat amb escreix d'aquest Sant 
Personalment no ha escrit més que curts treballs sobre la vida del 
gran valencia (n. 8, 37, 44, 49) i ha deixat per als novell s in
vestigadors el goig de descabdellar-ne les grans exposicions ~ . 

• Aquests números fan referencia als de la bibliografia que donem 
al capdavall. 

1 Vegeu: Rom.ische Quarta./schr-i/t 33(1925)150. 
• MAx FREIHERR voN DROSTE, Die Kirchcnpolitischc Tatigkeit des hl. 

Vicente Fer,rer. Diss, Friburg i Br., 1903. - P. SrGIMUND BRET'l'LE, Saii 
Vicente Fcrrer un.d sein /iterarischcr Nachlass Munster i.W., 1924. 
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A més del concili de Constarn;a, l'atreien cap als Pireneus 
altres estudis. En publicar-se el VI volum de la Historia dets 
Concilis, d'Hefele, va cridar l'atenció sobre les falles d'aquest 
recull, i a continuació va publicar un llibre de complements 21 
susdit volum, que conté dades interessants sobre els concilis prn
vincials d'Espanya. Els nombrosos i propis concilis provincials 
hispanics i sínodes diocesans varen impressionar-lo tant, que amb 
freqüencia en sosté la importancia i fa vots perque els nostres 
investigadors es decideixin a emprendre la gran tasca que su
posa l'edició de les fonts i la presentació d'a.quells concilis i sí
nodes. Ell mateix n'ha aplegat molta cosa nova en els seus tres 
volums dels Acta Amgonensia. 

La inquisició fou un altre tema que no perdia de vista .. L'any 
I 892 publica els seus estudis sobre la historia de la Inquisició 
(núm. 5). La historia global de l'E<lat Mitjana, té una organit
zació interna tan interdependent, que no és possible de prescindir 
d'Espanya en estudiar altres dominis. Referma la seva convic
ció en el transcurs dels debats violents sostinguts amb Karl Lam-
precht (núm. 9) el qua.! no havia estat prou justen la seva Histo
ria de l'Edat Mitjana. 

Enrie Finke vingué personalment la primera vegada durant 
la prima.vera del 1893. Tenia com a objecte principal l'estudi 
del Concili de Constarn;a. 

L'any 1893 publica un esbós de la historia d'Espanya a 
!'epoca del Concili (núm. 6). Tres anys més tard a.paregué el 
vol. I deis Acta Concilii Constam.ciensis (núm. 7) que conténia 
documents extrets de l'arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona. 
Passa.ren tres decades abans no quedés enllestida tota !'obra. E!s 
volums III i IV foren confeccionats principalmen~ amb mate
rials hispanics. Molt abans d'imprimir-se ja havia estat elabo
rada. per I'escola Finke una part dels materials, per exemple el 
tema: "Espanya i el Concili de Constanc;a" presentat ja el 1896 
per Bernhard Fromme. A desgrat de treballs parcials nombrosos 
sobre el Concili, hom espera que de la gran obra es treguin els 
més importants resultats. Potser el professor vienes Johannes 
Hollensteine.r i el jove historiador de l'Església Caries August 
Fink, sortits ambdós de l'escola de Finke, respondran a les an
sies de veure l'obra lliurada a.l públic. Quedaran encara moltes 
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qüestions especials que han d'ésser resoltes per investigadors 
de casa nostra. 

L'any 1901 Finke retorna a Espanya per segona vegada. 
Espa.ntat davant l'amplada de la tasca empresa, va suggerir 
la creació a Espanya d'un Institut alemany, que va semblar 
massa precipitada: i després propasa, des del suplement de la 
'' Münchene Allgemeine Zeitung", la fundació d'un centre 
d'investigació historica alemanya a París i que des d'allí hauria 
irradiat recerques a Espanya. (núm. 10). Les institucions cien
tífiques alemanyes a Madrid, Sevilla i Barcelona realitzaren amb 
escreix aquest projecte: hi intervingué Finke i hi contribuí ta 
Gorresgesellschaft (núm. 55), de la qual és ell digne president 

Finke mateix, parlant del període que comen~ amb el 
1901, deia (núm. 35): "Des de llavors i abans de la guerra he 
fet més d'una dotzena de voltes el camí de Barcelona per 
Mulhouse i Lió; aprofitant les vacances universitaries, per cur
tes que fossin; en el transcurs d'un any va.ig fer quatre viatges: 
generalment para va a Barcelona; poques vegades vaig arribar 
fins a Madrid; a Mallorca vaig ésser-hi el 1912 ... El mobil fo
ren les troballes sorprenents que podía fer a Barcelona a l' Arxiu 
de la Corona. De troballes ja no se'n fan en el nostre Arxiu, 
em deia un día !'honorable director d'aquest arxiu, l'últim de 
la dinastía deis Bofarull, que regiren l' Arxiu durant un segle; 
i. en canvi, quina troballa no se m'hi esperava ! Entre les Actes 
de Constanc;a. hi jeia el fragment d'un dietari del temps de 
Bonifaci VIII." 

Va lliurar al Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, llavors de recent funda.ció, per al primer número 
- en el qua! coHaboraren també els celebrats historiadors cata
lans i aragonesas Joaquim Miret i Sans, Francesc Carreras i 
Candi, Andreu Giménez Soler i J. Mas i Domenech, - una 
nota sobre el gloriós metge i teoleg catala Arnau de Vilanova 
al pala.u de Bonifaci VIII (núm. 11), i amb una pintura deli
ciosa del susdit papa, anuncia des del suplement de la "Münche
ne Allgemeine Zeitung" (núm. 12) la próxima aparició del 
seu llibre: "Aus den Tagen Bonifaz VIII". Aquesta obra (nú
mero 13), rica per la coHecció de documents i vivent en l'exposi
ció, ha originat no poques investigacions dintre i fora d' Ale
manya. 
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Finke deixa que la seva escota explotés el tema, i a compte 
propi no publica més que unes memories sobre Bonifaci (nú
mero 14) i el seu gran contrincant Felip el Bell de Franc;a (nú
mero 17); i amb coilaboració de Mercedes de Ballesteros va 
redactar un treball sobre Roma després de la mort del papa po
derós (núm. 34). 

L'any 1907 va assolir Finke la plenitud d'home i de savi : 
d'ell aparegueren aquest any els dos volums sobre la. decaden
cia de l'Orde del Temple (núm. r8), i a:ltres dos volums deis 
Acta Aragonensia1 (núm. 19). En aquells volums sobre els Tem
plers salva amb material hispanic l'honor d'a.questa Orde i pa
gué justificar els seus resultats contra !'ofensiva de l'historiadot 
Hans Prutz (núm. 21). Els Acta Aragonensia. han obtingut 
elogis extraordinaris en moltes llengües 3 . Són una manifesta
ció esclatant de la plenitud magistral de Finke. En la introduc
ció fa una exposició orientadora deis registres i de la Cancelle
ria deis Reis d' Aragó. El complement d'aquest treball demana
ria molt temps i moltes mans. Amb predilecció especial volgué 
que se n'ocupés la seva escala. No és per atzar, que el mateix 
any va fundar amb alguns col·legues una nova serie historica 
(n. 20 ), puix que hi han aparegut, en gran part, les dissertacions 
que procedien deis Acta 'Aragonensiai. Finke esta tan saturat de la 
nostra historia, que ara en la resta de treballs - princi:pal
ment sobre "La dona a l'Edat Mitjana" (núms. 25 i 26), 
"L'imperialisme mundial i el ressorgiment deis nacionalismes 
a les darreries de l'Edat Mitjana" (núms. 24 i 32), "L'Estat i 
l'Església abans de la Reforma", i sobre "El gran Cisma" (núme
ra 56) - com abaos, o 1i han estat suggerits per materials his
panics, o els materials hispanics li han despertat nous pensa
ments i li han obert horitzons més amples. En la investigació 
sobre Dant remarca expressament aquesta dependencia: "L'ar
xiu de Barcelona condiciona també els meus estudis sobre el 
Dant. Havia llegit molt sovint Dant durant els meus sojorns a 
Italia. Després d'haver-lo perdut de vista, va revenir-me a la 
memoria i ara m'hi romandra per sempre. És que el Dant ho
nora molt Jaume II, Frederic de Sicília, i la seva mare Constan-

~ Esmentem només la recensi6 signada .per A. Rubi6 i Lluch a l'Anuari 
Inst. Est. Catalans (1908)588-595. 
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6 ENRIC FINKE HISPANISTA 

~a, la filia de Mamfred. Felip el Bell i els papes de la seva 
epoca són actors de la Divina Comedia. Sobretot, pero, hi ha 
la historia d'aquella figura, que Dant recorda amb tendresa en el 
cant VIII del Purgatori: "Digues a la meva Giovanna, que pre
gui sovint per mi", que em sortia tan sovint en les correspon
dencies epistolars estudiades a Espanya, que m'havien d'en:
penyer a intensificar els estudis sobre el Dant. Allí varen co
men~ar a desenrotllar-se les meves 11i~ons i la conferencia que 
vaig donar a Strasbourg el 1909 sobre Dant historiador (nú
mero 24). No havia estat mai sondejada la qüestió de saber corn 
elabora Dant els materials histories. Altra volta, l'any centena
ri del Dant, el I 92 I' vaig dissertar ampliament sobre el que és 
i que significa per nosaltres el Dant" (núm. 32). 

El contacte científic amb Catalunya va moure Finke a estu
diar amb entusiasme l'art i la literatura catalana de finals de 
l'Edat Mitjana (núms. 23 i 27) de la importancia dels quab 
dóna una prova tan convincent l'original recull de documents 
del seu amic Rubió i Lluch. 

Amb joia seguía també el renaixement de la ciencia hist()
rica hispa.na. Repetides vegades n'ha parlat expressament i n'~a 
donat jiidicis crítics en revistes alemanyes (núms. 22, 27 i 29). 
Podia parlar-ne amb coneixement de causa, ja que ell mateix 
era membre actiu d'a.quest ressorgiment. 

Després de la guerra va reprendre els viatges agradables • 
cap a Barcelona. En un curiós itinerari de viatge (núm. 41), ha 
recollit els pensaments que Ji desvetllava durant el trajecte la 
vista de les antigues ciutats centres de cultura. 

Reportem un fragment d'aquestes clescripcions : "Perpinya ! 
Comen~a el país fronterer. Ja no es veu la inquieta vivar i el 
parlar criclaire ele bona part deis francesas. Fisonomies serioses, 
gairebé extatiques, parlar catala. Vaig dirigir una pregunta a 
un jove en frances; em comprengué amb clificultat: va.ig bar
rejar paraules castellanes i catalanes i va respondre en catala. 
Vaig quecla.r atonit, quan en reprendre el tren, vaig sentir clrin
gar entre els seus llavis el "Gute N acht", molt ciar. Durant 1:1 
guerra havia estat presoner molts anys al Palatinat. 

"S'aixeca, clintre la nit de 11una, amb els seus blocs massis
sos, la catedral ; segles enrera no solament fou la casa de Déu 
ans també la fortalesa, la protecció contra els 'pirates .arabs. Per-
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pin ya visq ué di es de gloria. Durant un temps fou resielenci.t 
c!'una dinastia secular: Mallorca, l'illa, i el territori ferm el~ 

Perpinya formaren I"element principal d 'aquell regne sorgit :k 
rnbte per a favorir el fill segon d'un monarca i desaparegut no 
sense tragiques lluites contra l¡i mare patria .. Els seus reis són 
oblidats; el nom, pero, d'un deis seus súbdits ressona encara al 
nostre temps, o més ben dit, el seu resso vibra molt potent: Ra-
111011 Llull, el gran filosof, poeta i martir: els catalans exalce:1 
el Iiterat que crea una novel·la de gran volada i poesies harmo
nioses: l'escola Baumker ha fet reviure els seus pensaments 
filosofics 4 • L'últim rei a.caba engabiat, !'última reina va con
treure matrimoni amb un mercenari alemany, senyor de Reis
chach; i un deis dos fills, del qua) el pare havia de demostrar ta 
procedencia, arriba.t a terres alemanyes fou assassinat, durant 
e! Concili de Constanc;a a Gaienhofen, vora el llac de Constan
i;a. Destí deis homes! Un comte de Reischach va aixecar-se el 
1869 com a pretendent de la corona d'Espanya, basat en el títol 
de parentiu. 

"Els pensaments fan via cap a l'illa tranquil·la: Després 
d'una desagradable travessia per mar, havia arribat a Ma.llor
ca, a últims de maig ele 1912, acompanyat del jove savi, l'in
teHigent Ludwig Klüpfel. Salutació de la ciutat; un article ví
brant +tomenatja !'arribada dels dos afortunats homes de cien
cia. Una fantasticao nit de Huna sobre la terrassa del castell de 
Jaume I, una excursió a través deis camps mig segats, una visita 
a l'estimat cervantofil Isidre Bonsoms, a la sala de visites de la 
Cartoixa de Va.lldemosa, arranjada 3mb el seu gust delicadís
sim, són records que no s'esborren de la memoria .... 

"En el temps del gran Cisma, hivern de 1415, fou Per
pinyá escenari d'una lluita que tingué repercussions en la histo
ria mundial: d' Alemanya hi acudí Segimon amb nombrosos en
viats del Concili de Constarn;a, arquebisbes i bisbes; vingueren 
d'Espanya amb vaixells I'ultra-octogenari papa amb el col
legi de cardenals, el rei Ferran d' Aragó, greument malait, 
amb el seu fill Alfons, les clames reials i gran nombre de savis. 
Aquí s'entaula la lluita per a doblegar Benet XJII; ell, pero, 
no volgué renunciar al papat i sobtadament sortí d'amagat i va 

• Finke mateix en els Acta Aragonensia publica diversos documento 
sobre Llull; el seu deixeble Gottron n'ha publicat molts treballs. 
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deixar la vila. La conseqüencia fou el pacte de Na.rbona i la 
substracció d'obediencia al papa. 

"Hom arriba a la frontera espanyola al rnatí. Per més ve
gades que hagi revifat la imatge d'aquella nit, sempre actua amb 
la seva fon;a antiga : tronador travessa el tren les muntanyes 
esquin~des, túnel da.rrera túnel, i de sobte, com rastre de llum 
d'una estrella que s'amaga, poblets que neden entre les mur.
tanyes, banys primitius i després en la plana, un moment, el 
mar que es mou i canta i desapareix: damunt de tot la lluna 
fatua lluitant amb els' primers raigs del sol naixent, que des
clou llunyanies i llan~a milers de perles llampegants als ulls a.d
mirats. 1 ama dreta, en desapareixer el mar, s'aixequen els cims 
nevats del Pireneu, lleugerament envermellits sota la primerJ. 
besada del sol. 

"Catalunya ! Quedo rejovenit i m'hi sento immediatameut 
com al meu terrer. Em sembla que no tingui més que trenta 
anys ... El parlar catala - encara que n'entengui poca cosa. i 
difícilment- com ressona confiadament en les meves orelles; 
les grans figures de pagesos, de rudes faccions, em recorden 
les dels camps de M ünster. Conegudes em són les antigues 
ciuta.ts : alla Figueres, ací Girona, que ja havia saludat des del 
tren sense trepitjar els seus carrers: hi recordo la historia dels 
dies de Bonifaci VIII; sé que a Figueres tingueren lloc les 
bodes d'un rei, que condicionaren la historia internacional du
rant un segle; sé que a Girona abans d'ésser la. brava defensora 
contra N apaleó fou una ciutat episcopal floreixent i un centre 
de cultura. El rieró, actualment assecat, les vares del qual ffo .. 
reixien amb lliris blaus, em recorda amb melancolia, que l'any 
1913 el Doctor Klüpfel va ofegar-se amb cotxer i cavall en un 
de semblant, potser en aquell mateix, sobtat per la furiosa tem
pesta, quan anav'a a. visitar les runes de l'antiga Emporium que 
jeuen vora el mar. 

"¿No apareix momentaniament a l'altre costat el Montser
rat de múltiples agulles, la muntany'a que estoja un deis santua
ris més famosós del món i en la solitud del qual vaig dialogar 
amb un dels seus habitants el dia de Pasqua del 1901? 

"Cree coneixer la regió i els seus habitants; i em cree ca
pa.e; de donar-ne un judici, a desgrat d'haver passat l'any i 

mig - que sumen les meves repetides estades - gairebé sempre 
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dintre el silenciós recinte d'un arxiu, enmig de tresors incalcu
lables. Els fragments del dietari em revelaven allí el vertader 
caracter de Boni faci VIII; allí vaig coneixer l'ésser més afor
tunat del 1300, la Giovanna ele Dante, allí se'm va descloure la 
significació político-religiosa <fel Concili de Constam;a, allí va.ig 
viure joioses hores fent descobertes, hores que compto entre les 
més felices de Ja meva vida." 

Cada nova estada de Finke al nostre país, fou més f ecund:i. 
per a la investigació. D'aquesta manera pogué acaba.r, el 192.2, el 
3.•r volum deis Acta Aragonensia (núm. 31), la introducció 
del qual fou tradtúda parcialment al catala (núm. 46), i a.l 1923, 
1926 i 1928 un volum per cada any respectivament deis Acta 
Concilii Constanciensis (núms. 33, 40, 42). La important publi
cació i exposició deis materials sobre "Espanya i el gran Cisma", 
podr:l apareixer dintre de poc. 

No solan;ient les edicions de fonts, sinó també nombrases 
exposicions sobre la nostra historia, revelen una activitat mai 
decreixent del mestre, ara octogenari. No passa any que no 
l'enriqueixi amb nous treballs. Per veure-ho només cal esguardar 
!'adjunta bibliografia (núm. 36 i ss.) 

El 1925, peral primer volum deis nostres Analecta Sacra Ta
rraconensia, va escriure Finke una bella síntesi sobre les relacions 
entre l'Església i l'Estat a Catalunya durant !'última meitat de 
l'Edat Mitjana (núm. 36), i el 1928, de la seva escota, envia a 
Barcelona !'historiador i canonista Joan Vincke per a ampliar 
i reformar les bases del tema; la finalitat era altra volta de donar 
un sentit universal a la historia, i sobre aquesta qüestió sabia 
que l'arxiu de Barcelona, al costat del del Vatica, era el més ric 
del món. La ploma de Vincke ha produit nombrosos treballs ele 
totes dimensions 5 i el seu recull de documents esta imprimint
se per a formar part de la Biblioteca. historica de la Biblioteca 
Balmes. 

D'una manera semblant, Fritz Baer ha recollit els docu
ments sobre els jueus d'Espanya deis segles medievals; el pri
mer volum, que tracta deis jueus en terres de la Corona el' Ara
gó, fa uns anys que fou publicat 6 • 

• Especialment el primer volum ja publicat: Staat mid Kirche in Kata· 
lonien wiihrend des Mitte/alters. l., M.ünster 1931. 

• Die luden in christ/ichen Spanien. l. Aragon und Navarra. Berlín 1929 

17 



IO l!;NRIC FINKI'; HISPANISTA 

Finke ha proposat moltes vegades l'exploració de sectors 
analegs: el deis ~rabs dins l'Espanya catolica de l'Edat Mitjana. 
els Usatici de Barcelona, i l'essencia del feudalisme cata.la - del 
qual hom no hauria d'acontentar-se amb la publicació del 'fli
ber feudorum" sinó que s'hauria de seguir el desenvolupamer,t 
durant els segles a base de la. documentació deis registres, - la 
historia de l'econctmia catalana, la historia de l'administració 
estatal sota la Corona d' Aragó. Ningú, pero, no pot empren
dre temes semblants si no esta decidit a sacrifi.car-hi una serie 
d'anys de treball metodic. La reunió de documents sobre les re
lacions entre els regnes arabs i la Corona d' Aragó l'havia em
pres el malaguanyat professor de la Universitat de Madrid Gas
par Remiro; els materials per ell arreplegats són ara a la Biblio
teca Balmes que espera poder aprofitar-los. ¿Qui donara el goig 
a Enrie Finke i li posara sobre la taula aquest treball especial
ment if!Iportant i meritori? 

Adhuc als darrers anys, Finke, amb una frescor admirable, 
i repetides vegades, ha pres part activa en conferencies i con
gressos d'historia. A finals de novembre de l'any 1929, al 
Congrés internacional d'historia tingut a Barcelona amb oca·· 
sió de l'Exposició mundial, va dissertar sobre les relacions di
plomatiques def temps de Jaume II ; el dia i8 de juny de 1930 
va parlar a. Münster sobre els fonaments político-histories de 
l'Estat espanyol modern; a I' Academia de la H istoria de Madrid 
va desca.bdellar, el IO d'abril del 1931, el tema de les noves di
rectrius de la investigació historica. 

Notem, de pa.ssada, que Finke ha estat objecte a Espanya 
de nombrosos i extraordinaris honors que tenia ben merescuts, 
no solament per la tasca científica acomplerta, sinó també pe! 
seu amor i devoció a la nostra terra i als seus fills. 

El nostre tema no queda esgotat amb aquesta narració curta 
i esquematica presentació de les obres de ]'autor. Hi manquen 
•~ombrosos elements. En primer lloc les investigacions de la 
Gorresgesellschaft que Enrie Finke edita en dues series. De 
la seva valua en donen una idea les · recensions publicades en 
el vol. X deis 'A nalecta Sacra Tarraconensia1 i en moltes revistes 
d'altres terres. Un altre complement n'és l'escola de Finke, 
presa en el doble sentit estricte i ample de la paraula. Enrie 
Finke ha condult uns 200 alumnes al Doctorat, que en gran 
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pa.rt han deixat dissertacions elaborades amb material hispa.riic. 
Entre ells s'escau també un connacional. Amb sentit més amph, 
pertanyen a l'escola de Finke molts altres que participaren als 
seus Seminaris, o que adhuc ací assistiren a les seves conferen
cies, o que entraren en contacte amb ell sobre qüestions cien
tífiques. No ens estenem més sobre aquest aspecte de l'activitat 
de Finke, perque aquest tema sera explanat en un fascicle extra· 
ordinari d'homenatge en la revista Zurita, de Saragossa. 

Finalment hi mancava l'últim complement que engloba tot'.l. 
la personalitat de Finke; la seva relació amb Catalunya i els es
panyols nuada amb entranya.ble i mútua confiarn;a. Ell mateix 
ho decla.ra agrait en la seva autobiografia. La coronació del m~u 
treball "hauria estat impossible, si, desconfiada de la meva lleial
tat incondicional, la direcció de 1' Arxiu no m'hagués permes la 
més lliure utilització dels seus fons: una sort com aquesta, a 
l'estranger sobretot, no la té !'investigador més que una vegada 
cada centúria . . . " 
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