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 Una nova revista de la Secció Històrico-Arqueològica. − Amb data de 2008, ha sortit a 
mitjan 2009 el primer número d’una revista promoguda per la Secció Històrico-Arqueològica de 
l’IEC, paral·lela a les Contributions to Science que des de fa temps publiquen les Seccions de Ci-
ències de la mateixa corporació. En aquest cas té una periodicitat anual i es titula Catalan Histo
rical Review. És dirigida per Albert Balcells, catedràtic d’història contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el qual és ajudat per cinc codirectors, pertanyents a les diverses àrees de 
la Secció Històrico-Arqueològica (Manuel Ardit, Francesc Fontbona, Josep Guitart, Josep Massot 
i Tomàs de Montagut), i per un consell editorial del qual formen part els membres numeraris i 
corresponents de la Secció Històrico-Arqueològica i els presidents de les Societats Filials de l’IEC 
que hi estan adscrites. Com assenyala el president de l’IEC, Salvador Giner, en la presentació 
d’aquest primer número, «la nova revista neix l’any en què es commemora el vuitè centenari del 
naixement de Jaume I (1208-1276), rei de la dinastia dels comtes de Barcelona i alhora reis d’Ara-
gó a partir del 1137», i el seu propòsit «és oferir balanços i síntesis sobre els diversos aspectes de 
la història –i en totes les èpoques− dels països de parla catalana i les seves relacions amb la resta 
del món. És una revista de format electrònic i en paper. De ben segur que els articles de síntesi que 
aquí aniran apareixent resultaran útils per als estudiosos d’altres països, als quals s’adreça en pri-
mer lloc aquesta publicació, sense que deixin de tenir també interès per als qui viuen i treballen en 
els mateixos territoris en els quals centrarà la seva atenció Catalan Historical Review».
 D’acord amb aquesta finalitat d’oferir informació a un públic acadèmic d’arreu del món, la 
revista duu el títol en anglès i tots els articles hi apareixen en primer lloc en aquesta llengua, que 
s’ha convertit en la lingua franca de l’actualitat. Atès, però, que va també adreçada als estudiosos 
dels Països Catalans i considerant, com diu també el pròleg de Salvador Giner, que «el català és 
una llengua normal en les ciències socials», tots els articles hi són inclosos també en català, en un 
bloc després del text anglès. Igualment l’edició electrònica de la revista, accessible per diversos 
indrets i ja molt consultada de bon començament, conté els articles en anglès i en català.
 La història de la literatura constitueix des de sempre una de les àrees de la Secció Històrico-
Arqueològica, la secció més antiga de l’IEC. Per això en cada número hi haurà almenys un article 
que hi tingui relació directa, en aquest cas el de Josep M. Ruiz Simon i Albert Soler sobre Ramon 
Llull en el seu context històric. També al mateix número, però, podem trobar altres articles relaci-
onats amb la literatura i amb la llengua, com ara el discurs d’Antoni Riera sobre Jaume I i el seu 
temps o el treball d’Eulàlia Duran sobre la família Borja: historiografia, llegenda i literatura.
 Per a molt aviat està prevista l’aparició dels números 2 (2009) i 3 (2010) de la revista, en els 
quals hi haurà articles sobre el cant coral durant els segles xix i xx (Xosé Aviñoa), sobre Jacint Ver-
daguer (Ramon Pinyol i Torrents), sobre l’exili de 1939 i altres exilis del segle xx (Enric Pujol).

Josep Massot
Abadia de Montserrat

 El centenari del naixement de Joan Baptista Xuriguera. – L’any 2008 ha estat pròdig pel 
que fa referència a la commemoració del centenari del naixement d’alguns dels escriptors que han 
dignificat la llengua i la literatura catalanes. Als noms ja consagrats de Mercè Rodoreda i, en menor 
mesura, d’Agustí Bartra, hi podem afegir el de Joan Baptista Xuriguera, nascut a la vila de Menàr-
guens (la Noguera) el 17 de juny de 1908. La seva figura és majoritàriament coneguda entre el 
públic pel didàctic manual Els verbs catalans conjugats, tot i que la seva producció abasta gèneres 
tan diversos com la poesia, la narrativa, el teatre, l’assaig, el memorialisme, la traducció o el perio-
disme, amb un total de gairebé cinquanta obres publicades i una quinzena més que encara romanen 
inèdites. Un autor digne de tenir una millor fortuna de la que gaudeix actualment i que, en circums-
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