
El convent del Carme, de Peralada. -En l'antic convent del Carme, de Peralada. 
hi ha avui installada Ia biblioteca formada en altre temps pels comtes titulars d'aquesta 
vila, i després adquirida pel Sr. DamiB b h t e ~ .  Avui n'és propietari el Sr. Miquel Mateu 
i Pla, el qual I'ha enriquida cmsiderab(Lement, ha fet importants obres de restauració 
a l'edifid, on ha installat part de les seves col~leccioms. Ell ha estat el patrocinador 
$una monografia del Sr. M. Go!labbardes, que f o r m  un estudi molt complet d'aquella 
antiga casa religiosa. Est& dividida en quatre parts : la primera fa la histbria del 
convent; en la segom es fa l'estu,di de l'edifici; la tercera Cs un estudi de l'epigrafia, 
amb transcripció de les lipides, reproduoció dels escuts i abundoses dades biogrifiques 
de les persones a les quals fan referirncia les lBpides ; la quarta part és el diploanatari 
del convent. S'hi transcriuen vint doouonents, de dates compreses entre 1'11 de juqy 
de 1293 i el 16 d'agost de 1835, i sUhi dóna una regesta d'altres documents referents 
al Carme, conservats en rarxlu de la biblioteca del Palau de Peralada, les dates dels 
quals van del 21 de gener de 1143 al 19 d'agost de 184a. Al final hi ha la llista de priors, 
a partir d'Antoni Gabriel Moreno, de l'my 1206, fins al molment de l'extinció del convent, 
al passat segle, i un mapa, ouz figuren d s  noms esmentats en els doouments. L'obra del 
Sr. Gdobardes és feta a,mb rigorós mirtode dentific. Va ben anotada i les transcripcions 
són fetes amb1 tot escrúpol. La il.lustraci6, en part, és en fotogravat, i, en part, a mi, per 
Ramon Reig. - P. BOHIGAS. 

Nous membres honoraris de la S. C. @ H. -En la sessió plenPria de 1'11 de maq 
de 1953, la S. C. E. H. trengu~é l3acord de nomenar mternbres honoraris el senyor Agustí 
Duran i Salpere, membre de 1'Institut d'Estudis Catalans i director de lJArxia Histbric 
de la Ciutat, i l'dbat dom Anselm M. Albareda, p~refecte de la Biblioteca Aposttblica 
Vaticana i membre correspo~ent de SInstitut #Estudis Catalans. -R. A. I LL. 

Distincions a membres de la S. C. E. H. -Ha arribat al nostre coneixement -i ens 
plau de poder-ne donar compte aci- la noticia de les seig%ents distincions atorgades 
durant els darrers tres anys a diversos membres de la S. C. E. H. :  el senyor J. Puig i 
Cadafalch ha estat nomenat membre ordinari de luInstitut Arqueolbgic Alemany (Berlinj, 
membre corresponent estranger honorari de la Societat Nacional d"Arqua3legs de Franqa 
(Paris) i membre corresponent de I'Academia Pontaniana (Nipds) ; el senyor Jordi Rubió ha 
estat promogut a cavaller de la Legib d'Honor de F r a n ~ a ;  el senyor Carles Riba ha estat 
designat oficial de l9Instrucci6 Pública de Franw; el senyor Ferran Soldevila ha estat 
elegit membre honorari de la Institució Ferran el Catblic (Saragossa); el senyor 
J. Vicens i Vives ha estat nomenat membre corresponent de l'Acadirmia Pontaniana 
(Nhpols); el senyor A. M. Badia i Margarit ha relht l'eficomienda de l'Ordre Civil 
d'Alfons el Savi; la senyoreta Carme Boyé i els senyors R. Albert i Llauró, J. Gudiol 
i Ricart, E. Moreu-Rey i Pere Ribera han estat designats oficials d'A'cad6mia de 
Fran~a .  - J. C. 

El sis* Premi Rubid i Lluch. -El dia de Sant Jordi d~e 1953 fou donat a cokixer 
el veredicte del premi de la S. C. E. H., que es concedia per sisena vegada. 2 En resultB 
guanyador Eufernii Fort i Cogul amb el seu treball Um erudit del segle XVI: Onofre 
d//anescal, rector de la Selva. El Jurat estava constitu'it per J. de C. Serra i RBfds, 
Pere Bohigas, R. Aramon i Serra, R. Alb~ert i Llauró i Jaan Mercader. - R. A. i L!. 

I. El Convernto del Carmeqz de Peralada, por MIGUEL GOLOBARDES VILA. Dibujos de RAMÓN 
Rrrc (Barcelona, J. Porter, 19531, 196 pigs. ("Publicacionas d e  la Bibliteca del Palacio de Peralada".) 

z. Per als premis anteriors, vegeu BSCEH, I (1952)~ 111. 




