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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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sentades al Congrés (amb indicació dels llocs on bona part d'elles seran publi- 
cades) i la llista de delegacions i persones que participaren al Congrés (amb 
el lamentable oblit de 1'Institut d'Estudis Catalans entre les entitats repre- 
sentades). 

També són donats en aquest volum els vots presentats per les diverses sec- 
cions o comissi on^.^ Anotem els següents : *  

1. <Que sigui creada una comissió encarrcgacla d'un cens internacional de 
les fonts de la histbria econbmica i social a 1'Edat Mitjana (protocols de nota- 
ris, correspondencia dels mercaders, llibres cle comcrq, ~nanuals practics cle la 
mercaderia, etc.) .a  

2. ((Que sigui recon$tituida la Comissió de Cronologia del C.I.C.H., l'ac- 
tivitat de la qual per a I'establiruent de llistes crítiques de caps i oficials civils 
i religiosos de 1'Edat Mitjaníi ha prestat ja tants de serveis a la ciencia i és 
susceptible de prestar-ne de més grans encara.)) 

3. ((Que en el prbsim Congrés sigui prevista una secció d'histbria religiosa 
amb la redacció previa de reports a discutir en les sessions d'aquell.)) 

4. ((Que sigui designat un institut d'enquesta encarregat de presentar n n  
rcport de conjunt sobre I'estat en que actualment es troben les recerques histb- 
riques i bibliogrlfiques sobre els n~ovimerits obrers en els diferects paisos.); 

5 .  ((Que - atPs que les ciencic$s auxiliars de la Histbria de 1'Edat Mitjana, 
principalment la paleografia i la cliplomAtica, no han fet durant les darreres 
dPcades, malgrat illustres excepcions, els progressos que exigeix el desenrot- 
llament general dels estudis medievals -el C.1.C.H es preocupi d'activar 
i de coordinar l'estucli de la paleografia i la diplornatica i,  particularment, 
o) que al prbxinl Congrés sigui presentat un report sobre l'estat de les recer- 
ques de paleografia, i b) que es constitueisi, en ocasió d'aquell Congrés, una 
secció especial consagrada a les ciencies auxiliars en general i a les dues ci- 
tades disciplines en particular.)) 

6. ((Que sigui publicat un Repertori general de les esglésies collegials, el 
qual hauria d'ésser topografic, bibliogrhfic i crític, de manera que pogués oferir 
als erudits, com el Repertori general de les abadies i priorats, el niaterial segur 
del qual senten necessitat urgeni per a llurs treballs d'histbria institucional 
comparada.)) 

7. ((Que - atesa la importkncia excepcional per a la Histbria de 1'Edat Mit- 
jana i ei caracter enlinentment internacional dels documents pontificis, atesa 
la riquesa de l'aportació ja fornida per les publicacions de les Academies, Es- 
coles i instituts d'Histbria i Arqueologia amb seu a Roma des de l'obertura 
al públlc de 1'Arsiu Vatica, i atPs que algunes d'aquestes publicacions entren 
en collisió o se sobreposen en certa mesura, la qual cosa sembla constituir un 
esmerc poc judiciós dels mitjans intellectuals i materials posats a contribuci6 
per a dur a terme aquest treball - sigui establelta una certa coordinació en 
el domini d'aquestes publicacions a fi d'accelerar-ne el ritme, i el C.I.C.H. 
prengui la iniciativa d'entendre's amb les altes autoritats de la Biblioteca i 
1'Arsiu Vaticans i els directors de les Academies, Escoles i Instituts d'Histb- 
ria i Arqueologia amb seu a Ronia per tal d'examinar les mesures susceptibles 
de permetre, per al bé general, una coordinació semblant.)) - R. A. I S. 

3. Els níims. 2 i 7 foren presentats per la Seccih d'liist6ria de ]'Edat Mitjana, 
el 3 per la Comissi6 dJHistbria Eclesiistica Comparada, el 4 per la Coniissilj Histhricn 
I,er a, l lEstudi  dels Moviments Socials, el G per la subseccih d'Histhria de les Ciutats 
i els 1 i 5 per particulars. 

4. Deixem de banda un vot de la Comissió de Publicacions sobre la revista ((Excerpta 
llistorica Nordicau i el dels classicistes, de qui. donem coinpte en LIII altre lloc, sobre 
la creacib d'un parc arqueolbgic a Istambul. 




