
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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artec, entre els quals esmentarem : Diada del llibre montserratí, conferència de Dom -Anselm
\I ." Aib;u-eda sobre -<I?1 llibre a Montserrat , festa de 1a restauració de Santa Cecília amb
parlament de l'arquitecte restaurador Sr . J . Puig i Cadafalch, apertura al públic dels museus
(egiptolùgic, bíblic, arqueològic, de prchistùria montserratina, del llibre i iconografia tamht'
montserr,ttins, etc .), inauguració d'un monument a 1'ahat Oliva fundador del monestir, audicions
de música de mestres de Montserrat dels segles NVii i xVIII.

En altres llocs de l' :Axt _vt:l donem compte detallat d'algun d' ;tquests Volumets, així com
d'altres publicacions aparegudes en ocasiú de les Festes juhilars com són els llibres del P. Alhit-
reda Hislr)rirl de Maatserrtrl i L'Abal Oliva fttucltrrlur d(' Jlorllserral . Ens cal afegir que
aquelles festes tant com la celebració, anterior de dos anys, dcl xiv centenari de la promulgació
de la Regla de Sant Benet, han estat motiu de la puhlicaciú d'una magna obra de bibliografia
d'aquella Regla que esta en vigilies dc sortir de la impremta del monestir . A . - M.

EPIGRAFIA

Noves inscripcions ibèriques

En aquests darrers temps han estat assenyalades a Cautluiiva i terres v- eines algunes noves
inscripcions ibèriques que ressenyarem a continuació per a informació dels especialitzats en
aquests estudis . Nosaltres ens limitarem a fer ne una descripció externa acompanyada de docu-
ments grafies i de les notícies, sempre de gran importancia, referents a la forma com s'han efec-
tuat les troballes respectives.

Els textos a què ens referim, de molt diversa importancia dintre del conjunt epigrafic ibèric,
són en nombre de quatre : una llarga inscripció gravada en una plaqueta de plom, procedent del
poblat ibèric de La Bastida (Mogent, província de València) ; altra inscripció molt m('s curta,
gravada en un vas de plata, trobat en el poblat ibèric del Castellet de Banyoles, prop de Tivissa
(Ribera d'Ebre) ; una inscripció de pocs signes en una estela de pedra trobada a les Masies de
Voltrega aplana de Vici i, finalment, altra inscripció, encara més breu, en una estela de pedra
trobada fa molts anys a Badalona, perù no assenyalada fins fa poc.

IxscRIPCIó DE LA BASTIDA (figs . 368-371).

Fou descoberta el 28 de juliol de 1928 a les excavacions del poblat de La Bastida de «Les Alcu -
ses>, realitzades pel «Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de Valencia, sota
la direcció dels senyors Isidre ballester i Lluís
Pericot (1).

El poblat de La Hastida esta situat en una
lloma de l'anomenada Serra Grossa, divisòria
entre les conques dels rius Albaida i Montesa,
alluents del Xúquer, i dintre de la partida de
Les Alcuses, terme de Mogent. Es un gran
poblat en el qual es troben materials ibèrics
consistents especialment en ceramica sense pin-
tat- i pintada, aquesta darrera de decoracions
pobres com solen esser-ho en aquesta zona lle-
vantina ; cer<unica hel.lenística de vernis negre
lluent trobada en quantitat considerable i uns
pocs fragments de figures roges dels últims
moments d ' aquest estil . Les habitacions, de
planta rectangular, no es pot dir encara en
quina disposició general estaven agrupades ja

Fig . 368.-Lloc de troballa de la inscripció de La Bastida,
que les excavacions són tan sols començades .

	

sota una pedra de molí, en el punt de coincidencia de les
No ha estat trobada cap resta de terrissa romana

	

ducs sagetes

ni en la prospecció general del poblat ni en les
excavacions fetes fins ara a la part central . En canvi, la cendra que es troba en molts llocs, el fet

1 BAI .I,ESTER TOR y lo, 1 ., PEkicoT, L, : La Bastida de <Les Alcztsesn Mogelde ) . Archivo de Prehistoria Levantina, vol . 1,

1928, pag. 179 i seg ., I[tms . VIII i IX .
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