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tiu i del substantiu, quc reclanlaria la lbgica : la serie només és completa en el 
tipus no comparatiu (com albere /a lbus /a lb i tudo,  candere/candidus/candor) . 

La tercera part, ll(cBtude stylistiques, és sens dubte la més personal, més 
rica en estadístiques i més suggestiva del volum. Ens hem de limitar ací a 
tragar un esquema del contingut, desenrotllat en sis capítols. Sota el títol 
((L'affectivitén, s'estudia aquest fenomen en la selecció dels mots cromitics 
o en un element de la paraula, és a dir, el sufix, que dóna lloc als diminutius 
hipocorístics i als pejoratius ; s'enlla~a amb aquest aspecte l'anllisi del sim- 
bolisme dels colors. En l'important capítol ((Les stylesn són detallades les 
diferencies del lesic cromitic entre els diversos gkneres de la poesia i la prosa : 
poesia en general, epica i tragedia, d'una banda, i, de l'altra, oratbria, histbria, 
llengua científica, sermo cotidianus,  parles tecniques i agricultura. En aLes pro- 
cédés stylistiquesa assenyala l'autor les perifrasis cromitiques, distingint la 
perífrasi nominal, l'adjectival, la verbal i l'elaborada amb formes metriques 
fixes ; examina els substituts a fi d'evitar les repeticions i, encara, els mitjans 
de reforrament per comparanga (tipus n i u e  candidior) i el redoblament expressiu 
(tipus alba cani t ies ) .  aClichés et formules)) és un documentadissim estudi ; 
en primer lloc, l'autor recalca el valor cromitic en els temes descriptius : cos 
humi  (cabell, sang), vegetació (fullatge, gespa, messes, flors, fruits), aigua 
(rius, mar, divinitats inarines), cel (cel, núvols, aurora, sol, estels), animal 
(ovella, porc, brau-bou-vaca, cavall, colom, serps), mineral (marbre, or, pols), 
infern ; descriu després l'associacib de temes i de colors, en particular les parelles 
blanc-negre, roig-blanc, roig-groc ; en fi, les fórmules de la poesia llatina en una 
exhaustiva sistematització temitica. En el capítol al'imitations són examinades 
les formes i les fonts de la imitació, i 1'6s que en fan els poetes i els prosistes 
llatins. Clou aquesta tercera part un  estudi sobre ((La personnalité de 1'6crivainr, 
cn el qual s'especifiquen, primerament, els escriptors que empren per primera 
vegada cada un dels termes cromltics ; segonament, els termes isolats que només 
cs troben en un autor o que són repetits de faisó excepcional. Segueix, encara, 
un resum sobre l'evolució de! vocabulari croniitic llatí i es dóna un quadre 
sobre les preferencies verbals dels escriptors en l'epopeia. 

Després d'una bibliografia detallada, en la qual, perb, trobem a mancar la 
important tesi del Prof. Bassols de Climent, Es tud io  acevca de 10s ndje t ivos  y 
predicados verbales que  expresan  idea de blancura e n  10s poetas latinos (Barce- 
lona 1926), vénen índexs copiosos : i n d e x  uerborum,  zndex  r c r u m ,  repertori de 
temes, repertori de particularitats dels autors, index de colors. -MIQUEL Dotc. 

Els vots del Congres d'Estudisl Bizantins de Palerm. - Del dla 3 al 10 d'abril 
de 1951 es reuní a la capital siciliana el vuit6 Congrés Internacional dJEstudis 
Bizantins, sota la presidencia del Prof. Silvio Giuseppe Mercati, de Roma. 
La tasca de secretaria i d'organització au8 a cjlrrec del Prof. Bruno Lavagnini. 
Les comunicacion~ presentades en les sessions de treball foren nombroses i in- 
teressants, i entre elles destacaren les dels senyors F. Dolger, A. Dain, 
H. Grégoire, F. Babinger, B. Lavagnini, E .  Dyggve, C. Marinescu, P. Goubert, 
C. Giovannelli, F. Halkin, Ph. I<ukules, W. Ensslin, G. Agnello, H. L. Grotldijs, 
O. Demus, P. I<. Enepekides i altres. Els congressistes foren obsequiats amb 
diverses recepcions i excursions ; a recordar, entre les primeres, les de la So- 
cietat Siciliana d'HisMria Pitria de Palerin i del Museu de Reggio de Calabria, 
i, entre les segones, les de Cefalú, Piana degli Albanesi i Segesta. 

En la sessió de clausura, celebrada el dia 10, foren aprovats els següents 
vots : 

1. (Que - ates que el coneixement del grec modern facilita al filbleg clas- 
sic la interpretació dels textos grecs medievals i ajuda a la transformaei6 del 
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classicista en bizantinista - sigui instituit l'ensenyament del grec modern a 
totes les Universitats on encara no exis te is i .~  

2.  ((Que sigui creat a Palerin un Institut d'Estudis Bizantins i Neogrecs que 
s'encarregui de promoure i coordinar la recerca sobre la grecitat postcl&ssic:t 
a Sicília i a la Itklia meridional.)) 

3. ((Que siguin invitades les Acad6mies clels diversos paisos perque, anklc- 
gament a la iniciativa presa per 1'Acadeinia d'Atenes, contribueixin a comple- 
tar les publicacions cristianes gregues que es troben fora del territori helle- 
nic, i que, prosseguint l'obra ja iniciada pcr Zietzmann, Bélés i Sfotiriu, pugui 
arribar-se a una nova edició completa cl'un Corpus Inscriptionum Grae~?arum 
C hristianarun~.a 

4. ((Que sigui duta a terme la con~pilació dels catalegs de cbdexs grecs, re- 
dactats amb un criteri uniforme, i que s'institueixi un Centre d'informació 
sobre els snanuscrits grecs, de l'organització del qual tingui cura un Comite 
internacional d'experts.)) 

5 .  ((Que la Facultat de Filosofia i Lletres de Messina contribueixi de la ma- 
nera que cregui més oportuna a l'estudi dels fragments de manuscrits grecs 
que es conserven a la seva biblioteca i que no estan descrits en el catkleg 
d'hugnsto Mancini.)) 

6. ((Que els estudiosos més qualificats de tots els paisos collaborin als tre- 
balls sobre la prosopografia cristiana del Baix Imperi, iniciada pel Prof. Pa- 
lanque en collaboració amb els Profs. Laurent i Marrou, obra tari necesskria 
per als historiadors del període postbizantí.)~ 

7 .  ((Que sigui restairada íntegranlent la insigne catedral de Cefalú i que 
sigui donada als nlosaics una precedencia absoluta en aquesta restauració. Hom 
aprofita l'ocasió per a assenyalar al Govern regional sicili& l'oportunitat d'ins- 
tituir una escola de mosa'icistes amb la finalitat de proveir a les eventuals res- 
tauracions dels mosaics de l'illa.)) 

8, aQue sigui duta a terme. la redacció d'un Corpus Musivorum, a realit- 
zar amb la collaboració dels estudiosos de diverses regions, i en el qual siguin 
fixats els relleus grkfics i fotogrkfics de tots els mosaics parietals paleocris- 
tians i bizantins, amb les anotacions sobre restauracions i la documentaci6 
sobre les fases anteriors.)) 

9. ((Que siguin promogt~ts estudis particulars que condueixin a la compi- 
lació d'una obra i1,lustrada dedicada als usos i costuins dels centres calabresos 
i otrantins que són o han estat de llengua grega, i que els cants i l'idioma 
corrents, ultra ésser objecte de transcripcions acurades, siguin gravats en llurs 
versions més significatives damunt discos fonogrAfics.)~ 

O .  aQue sigui promoguda la publicació en kdició critica, acompanyada de 
traduccions, dels textos hagiogrkfics italo-grecs inedits o coneguts només en 
llati, i que aquesta publicació sigui confiada al monestir de Grottaferrata, he- 
reu natural del monaquisme italo-grec, que obrar& en esperit de collaboració 
amb els bo1,landistes i altres cultivadors d'hagiografia.~ 

Respecte al vot núm. 8, cal recordar que el lnes de maig de 1951 l'Institut, 
a propo'sta de la seva Secció Histbrico-Arqueoldgica, acordk adherir-s'hi espe- 
cialment, tot oferint la seva collaboració per a l'aportació de materials i per a 
l'estudi dels mosaics parietals d'aquella data conservats a la Península Iberica, 
que si  bé són en nombre limitat, poden oferir algun exemplar de gran impor- 
tancia com el de Centcelles. L'Institut acorda també de fer present al  Comiti: 
que sJencarregu6s de l'execució del corpus de invsaics i bizan- 
tins, la utilitat que tindria d'ampliar-10 amb les pintures parietals contempo- 
ranies, o bé de formar-ne, amb aquestes, un de parallel, cosa que seria relati- 
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vament flcil, donats la similitud dels temes i el fet de trobar-se tallt els uns 
co~in els altres en la mateisa serie de monuments. - R. ARAMON I SERRA. 

Els reports del nove Congrés Interl~acional de Ciencies Histbriques. - 
El Coinite Organitzador d'aquest Congrés, celebrat a París del 28 d'agost al 
il de setembre de 1.950, va introduir la que creiem extremament lloable no- 
vetat de publicar, anteriorment a la seva reunió, un gruisut  volum' que 
conté trenta reports, deguts a investigadors americans, anglesos, australians, 
belgues, francesos, holandesos, italians i polonesos. L'esamen d'aquest vo1un.l 
rlensissim i, coin és natural en un primer assaig, de contingut molt irregular, 
suggereis abans que res la noció clel predomini creixent que té en la moderna 
investigació histbrica all'b que era més oblidat er. les etapes anteriors : l'estudi 
dels fets col,lectius, reflex del conjunt dels humans, sobre els individuals, relc- 
rents a persones posades al primer terme de l'escenari histbric, i d'ailb que 
en els nostres temps de batxillerat hotn anomenava histbria interna, sobre la 
histbria Inilitar i política. I encara es pot extremar la constatació, i és que 
dintre aquest predomini la cosa més destacada és I'interPs per la histbria eco- 
nbmica i social. Els reports estan agrupats en set seccions : Antropologia i 
Demografia (una secció que hauria escandalitzat els historiadors clhssics), Ixis- 
tbria de les Idees i dels Sentiments, HisGria econbmica, Histbria social, llist0- 
I-ia de la Civilització, Histbria cle les Institucions i Histbria dels Fets polítics ; 
i ,  dintre elles, en apartats cronolbgics (antiguitat, temps medievals, moderns, 
contemporanis). I'erb la Histbria econbmica i social depassa els reports de les 
seccions que li són especificanlent atribuides, i treu el cap pertot arreu. (Qui, 
31 cotnencament del segle, hauria pogut pensar que en un report sobre la Histb- 
ria cle les Institucions contemporlnies es parlés del problema dels preus ; que, 
ell un altre sobre la Histjria de la Civilització, en lloc de parlar d'arts i de 
ciencies, es parlés també de fets econblnics i socials ; que un iercer sobre His- 
tbria política moderna es centrés sobre les idees comunistes, és a dir, econb- 
miques, d'un pensaclor? 1,a Histbria convertida en histbria dels :eis, que ha 
preclolninat durant tants anys, senibla haver naufragat, i el que ho111 cerca, 
fins a través dels documents dels reis, quan aquests són els que mes abunden, 
és la histhria de les masses anbniilles que vivien i ~norien alltlnyades de la 
pompa fictícia de l'hora. - J. u ~ i  C. SERRA I RAFOLS. 

Les actes del Congrés de Ciencies Histbriquesl de Paris. - Un any després 
de celebrat el nove Congrés Intcrnacicnal de Ciencies Histbriclues, ens e0 ve- 
nen a les lnans les actes, les quals constit~leisen prbpiament el segon volum 
clel Congrés (el primer fou el que contenia els reports, aparegut poc abans de 
la reunió de Paris). En aquest volum trobem aplegades la ressenya de les ses- 
sions plenlries (amb reproclucció dels mots de 13ans Nabholz, President del 
ComitP Internacional de Ciencies Histbriques ; Jaime Torres Bodet, Director 
general cle la UNESCO, i Pierre-Olivier Lapie, Ministre de 11Educaci6 Nacio- 
nal, pronunciats o llegits a la sessió inaugural del 28 d'agost de 1950) i ~ l e  les 
scssio~ls dc, treball (amb la discussió i defensa dels diversos reports presentats), 
una lletra de Charles iVIoraz6, Secretari general del- C.I.C.H., a Robert Faw- 
tier, President del Congrés (la qual és donada col11 a conclusió de les cliscus- 
sions dels reports), els títols de les  ombroses i diverses comunicacions pre- 
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