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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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