
SECCIÓ HISTÒRICA

Primer Congrés internacional d'Història d'Espanya

El mes de noycmbre de 1922, ciels dies 1') al reuní a Barcelona el Primer Congreso
Internacional de Historia dr España' al qual varen assistir delegacions de diversos estats ; fou
remarcable per la quantitat dels seus membres i la personalitat d'aquests la representació ale-
manya . i fou remarcada també la inassistencia dels professors italians.

Despr's d'una sessió d ' obertura en la que parlaren els senyors Finke, Paris, Rodríguez-
Pastor, lïvhal, -Johnson cons a representants que eren d'Alemanya, França, Anglaterra, Txecos-
lovíquia i Noruega, el senyor Riba-Agüero, marques de i\1ontealegre de Aulcstia, en nom dels
representants de les Repúbliques hispano-americanes, i els senyors Dorga i Curmann com a
delegats de Romania i Suecia : usdefruits la paraula per la presidencia el Rector de la Uniycrsi-
tat Eusebi Díaz, el Duc d'Alba i el ministre de Justícia Galo Ponte, i fou llegida la Memòria pel
secretari del Congrés Dr . .Antoni Ballesteros.

El Congrés va ésser dividit en tres seccions : Prehistòria i Antiguitat, presidida pcl doctor
Bosch Gimpera; Edat mitjana pel Dr . Antoni Rubiú ; Edat moderna per Francesc Carreras
Candi . Cal fer esment de les Memòries següents : de Frederic Macinheira : Determinació del port
d'enllaç de la navegació directa entre les costes hispaniques i les britsniques en les edats pre-
històriques ; de Pierre Paris : Animals funeraris iberics ; de M . Cavagnac : Origen de la ciutat i
del nom de Barcelona ; de F . Carreras Candi : La Toponimia ibérica i quan termina la civilitza-
ció ibérica i comença la romanització de Hispania.

En la segona secció : Del Dr . Absel Hamid el bbadi de la Universitat del Caire : El Califat
de Còrdova ; Dr . Finke : Les lletres de -Jaume II ; del Dr. Shnchez-,Albornoz: La Batalla de la
Polvoraria ; del Dr. Torres : Naturalesa jurídico-procesal del adesafico» i «riepto» a Lleó i Cas-
tella a la Edat mitja; de Faust Gasulla, mercedari : Els últims prínceps de la dinastia almohade;
del Dr. Riba Agüero : Els precursors de Colom ; del Dr . Neuss : El problema de l'art visigòtic i
l ' aprofitament del Beat de Lièbana ; de J. Gonzàlez : Cultura lleonesa a l ' Edat mitja: un viatge

als sants llocs ; de D ." Mercedes Graibrois de Ballesteros : Els testaments de Don Juan Manuel;
de Félix Duran i Cañameras : La escultura romanica a Catalunya ; del Dr. Antoni Rubiú i Lluch:
Pobladors catalans de Tehes al segle xi p- .

_A la secció tercera : Frederic Camp: La guerra de la independència de 1808 a 1814 ; del

Dr. N ivbal : La intervenció d ' Espanya als afers de Austria i Bohemia en 1620 segons els documents
de Simancas; Angélica Palma : Abascal-Virrey del Perú, Estudi biografic ; Nicolau Vorga:
Un pretendent al tron ruma a Espanya ; O'Doherty : Les relacions histùriques hispano-irlandeses;
E . Herrera, S . J . : La armada invencible, nova col•lecció de documents de l 'Arxiu de Simancas;
P. Leturia, S. J . : Trets de l'acció militar d'Enyec de Loyola a Pamplona ; Pérez-Bustamante:
Consells i advertiments del Comte de Gondomar a Felip Il i un quadre de Goya a la Universitat
de Santiago ; Ribera-Menescau : Un manuscrit desconegut de Nimenis de Quesada ; Dr. Deleito
Piñuela : Alguna nota sobre creencies demonolúgiques a l'Espanya de Felip IV ; Dr . Rubio
Esteban : Felip Il i Portugal ; Johnson : Les relacions comercials d'Espanya i Noruega ; P . Herrera:
Viatge misional i històric a la regió de les antigues reduccions paraguaies de la Companyia de
Jesús del P . Leonart, S . J.

Festes jubilars de Montserrat

L'any 1931 el nostre primer Monestir celebrava la commemoració d 'unes dates memorables de
la seva història religiosa i cultural, d'entre les quals ací cal recordar la del Nov6 Centenari de la
fundació del cenobi benedictí de Santa Maria per l'insigne abat de Ripoll, Oliva . Les festes

jubilars tingueren un ample ressò a Catalunya i niés enllà, i donaren motiu a diversos actes
culturals i a la publicaciú d'obres d'interès científic.

Uns petits bells opuscles formant una sèrie titolada «Festes jubilars» serven el record d'aquells
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