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La Mesa del Comite Internacional de Ciencies Historiques. - A l'asseil~blea 
general del C.I.C.H. tinguda a Paris el 27 d'agost de 1950 iou elegida una 
nova Mesa per al període 1950-55. Els membres designats per a con~ti t~tir- la 
toren els següents : President, R. Fawtier (Paris) ; Vice-presidents, Sir 
Ch. Webster (Londres) i N. Ahnlund (Estocolm) ; Secretari general, M. Fxan- 
cois (Paris) ; Tresorer, A. Largiader (Zuric) ; Membres assessors, D. C. McICay 
(Cambridge, Mass.), F. van Kalken (Brusselles), 2. Salvatorelli (Roma), 
H. F. Schmid (Viena) i S. Zavala (Mesic) ; Membres cousellers, H. I<oht 
(Lysaker, Noruega), W. G. Leland (Washington, D.C.) i H.  Nabholz (Zollikon, 
Suitssa). El  nou I'resident, que est i  al cap del Conlite Nacional Frances i pre- 
sidi el Congrés de Paris, tenia una de les Vice-presidencies a la Mesa anterior ; 
també fornlaven part d'aquesta H .  Nabholz com a Pyesiderit, Ch. Morme con1 
a Becretari genenal i A. Linvald com a Membre assessor, i, amb el mateix 
carrec que a la Mesa actual, Sir Ch. Webster, A. Largiader, D. C. McI<ey i 
H. Koht. Bn aquella sessió foren examinades i discutides una sPrie de lues- 
tions importants per a la vida del C.I.C.H., entre elles l'estat de les publi- 
cacions en curs, la revisió dels estatuts, l'afiliació d'organismes internacionals 
i la represa de l'antic butlletí. En una segona sessió de l'assemblea general, 
celebrada el dia 3 de setembre sota el guiatge ja de la nova Mesa, després d'es- 
tutliar l'admissió de nous nlenlbres i el progranla de treball del C.I.C.H., 
tou decidit que el dese Congrés de Ciencies HisMriques tindria lloc a Ropla el 
mes de setembre de  1955 1 que la propera assemblea general es faria a Brus- 
selles el 1952. - R. A. I S. 

El Cornit& Espanyol de Ciencies Historiques. - Quan el C.I.C.H. inicia, 
l'any 1926, les seves activitats, els historiadors hispinics hi foren represen- 
tats pels erudits catalans Ramon d'Albs-Moner i Lluís Nicolau d'Olwer, mem- 
bres de llInstitut, els quals contribuiren notablement, amb llur esfors i en- 
tusiasme, a la creació i a llPxit d'aquell organisme internacional. E n  fer co- 
neixer lJAcad&mia de la HisMria de Madrid, poc temps després, el seu natural 
desig de participar en aquelles tasques, el senyor Nicolau renuncia a la seva 
qualitat de membre del ComitP i aquest cirrec fou posat per 1'Institut a 
disposició de llAcadPmia, la qual el confia a l'illustre historiador Rafael Al- 
tamira. Des d'aquell moment, i fins que la guerra del 1939-45 obliga a la 
suspensió de tot treball de collaboració internacional, la representacib hispi- 
nica al C.I.C.H. fou ostentada per R. d'Albs-Moner (Barcelona) i Rafael Al- 
tamira (Madrid), com a membres, als quals sovint acompanyaren, en qualitat 
d'adjunts o de membres de les diverses comissions, LI. Nicolau dlOlwer 
(Barcelona), A. Ballesteros Beretta (Madrid) i d'altres. Aquesta repartició de 
llocs entre historiadors catalans i castellans féu que l'aportació hispinica a 
les tasques del C.I.C.H. fos brillant i fecunda i ens cal subratllar la lleialtat 
amb que uns i altres volgueren servir-la.' Després de l'assemblea general del 
C.I.C.H. tinguda a Paris el 1950, hom cregué que l'aportació hispinica al 
dit ComitP havia d'ésser ampliada, i fou constitui'da una Comissió organit- 
zadora d'un nou Comite Espanyol de CiPncies Histbriques, formada per la 
senyora Mercedes Gaibrois de Ballcsteros (President) i els Srs. LI. Pericot 
i Garcia, A. Ferrari Núñez, M. Ballesteros Gaibrois, J. Vicens i Vives i 

1. Recordem, quant a l'activitat catalsna en el C.I.C.II., que 1'Institut participa. 
intensament en les iniciatives i treballs de les diverses comissions; que LI. Nicoiau 
d'Olwer fou secretari de la Comissió de Llistes cronolbgiques i F. Soldevila de la de 
Grans descobriments, i que R. d'Albs-Moner, J. Puig i Cadafalch i A. Duran i Sanpere, 
J. Givanel i F. Valls i Taberner col.laboraren en les comissions de Bibliografia, Icono- 
grafia histbrica, Histbria de  la premsa i Arxius. 




