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espanyols-, quasi sempre prenen, espontiniament, per la f o r p  mateixa de la realitat, 
un caricter regional imposat pels problemes especials de la prehistbria del tros penin- 
sular on tenen lloc. No cal ensenyar als prehistoriado~rs qqe a través d'aquelles reculades 
edats, no menys que en les mCs modernes, d s  fets socials que es presentaren a un 
cantell de l'antiga Hisphia diferiren essencialment dels, (propis d'altres bandes del vast 
país. Concretament, aquest! 111 Congrés, al qual om~orregwérem amb la representació de 
la S.C. E. H., es centri en problemes caracberistics del nard-oest peninsular hispano- 
portugui.~, i fozt m~b molt dl'en'oert que, convocat pes a Galicia, estengué les seves 
activitats al nord de Portugal, ja tqma, per damunt de flrmteres artilficials, els iets 
arqueolbgics s6n cornuns en aquestes p u t s  d'awbdós Estats pieninsulars : la civilització 
castrenya d'um banda, els sempre misteriosos petroglifs de S'altra, foren els temes 
habituals de les deliberacions dels congressistes. Els eshtcTis aportats foren molt imglor- 
tants i, en conjunt, tel Congrés ~constitui un irxit científic i de públic, pel qual cal 
felicitar especiallnent el seu incansable organitzador i Secretari perpetu Dr. h t o n i o  
Beltrán, tant més qLye hagulé de lluitar constantment amb) l'especial modalitay. que de 
bon comenpment hom havia projectat per a aquesta reunió: en lloc de centrar les 
activitats en uma determinada població, des &on es fessin les sortides ol exwrsiohs 
necessirieg, fou w cong~és ambulant que crec que no celebri mai dues sessions al 
mateix lloc. Si b16 aixd nVame.ntava CinferPs tulristic, en dificultava en gran manera 
l'eficicia i el repbs necessari dels congressistes. Sobri d Congrés a Ourense, es 
ccntintyb per Santiago, Crufia, Lugo, Pontevedra, Braga, Guimaraes i Porto, i es tanci a 
Vigo; i encara es  visitaren moltissi~es dvaltres lacalitats dl'interks arqueolbgic o amb 
excavacions en curs, de les quals nmCs esmentarem Barbantes, Bheda,  Mogor, Santa 
Tecla, Montelios, Br.iteiros, Santa Luzia, etc. Dl'aqu~ests r+ds recorreguts potser el 
més profitós fou la visita a institucions locals diverses on és retut aulte desinteressat 
a la ciirncia arqnedbgica: els miusens d'ourense i de Pontevedra, de carkter municipal, 
el 8e la sacietat hotelerai (de S a n h  Tecla, el de la famosa. Sociedode Martins Sarmento, 
de Guimaraies, bressol gairebé de ll'arqrueologia prehistbrica portuguesa. Aqulests exemples 
fan ressaltar més la manca. d'institucions plariones en ciutats forca més piresumides i 
els congressistes no deixaren d'adomr-%"n. Dlentlre les persobalitats que amb la seva 
pa,rticipació a forganizació del Congrés es guanyaren l'agralment dels assistents 
esmentarem el venerable erudit Sr. LÓpez Cuievillas dJ0urense, Charnosa de Santiago, 
Filgt~eira de Pontevedra, Russell de Pbrto, Cardozo de Culimaraes i Viam de Viana 
do  castello or, a ~ p r t  la bonhomia de l'almirall Bastarreche, president del Congrés, i 
l'activitat del ja esmentat secretari Sr. Beltrán. Cal esmentar que la ja característica 
amabilitab portuguesa no es desmentí, i els congressistes foren acollits com a hostes tot 

' el temips que restaren en territori lositi. 
De les moltes comunicacions interessants preseníades, esmentarem les d'Alfonso 

de Paqo, Mário Cardozol, i Sobrino sobre les Citdmies i llur cuitura; els petrogiifs 
foren estudiats per aquest darrer i pel Sr. Diego Cuuooy, de Canhies, tel qual presenti 
els garal.lels que les illes atlhtiques ofereixen en aquesta manifestaci6 cultural de 
l'occident europeu. &ara, entre els temles divers06 ens cal c i b r  l"estt~di de carros 
i rodes primitius del Sr. Emeteri01 Cutadrado, el de monuments representats en les 
m~onedes del Sr. A. Beltrán i el de datació de tresors rnonebris del Sr. Pio Beltrán. 
Bom acordi celebrar el proper congrés a Cadis, el I~~~. - -ELIEs  SERRA I RAFOLS. 

Record a Blas Taracena.-La carrera científica de Taracena es distingeix per la 
seva vocació per l'arquedogia de camp1 i per la museografia. No se sentí mai atret per 
la citedra, que requereix -o hauria de requerir- la permanh~cia en el centre uni- 
versitari en radica, i resulta incompatible, si s'exenceix am)b veritable vocació, amb la 
mobilitat a q& obliga la investigació, sobre el terreny que, amb el seu aspecte essencial 
de la vigilhcia de les troballes que resulten de treballs completament aliens a l'arqueo- 
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logia, que són la majmia, requereix sovint desplapments sobtats i llargs que obliguen 
a l'abandonament d'una funció constant com b -o hauria d'ésser- la docent. Per 
a i d  Taracena, ni quan va traslladar-se a Madrid, no aspiri a cap luitedra, cosa que li 
hauria estat ficil $&tenir. fix6 soll ja és un nqerit sobresortint, i demostra la seva 
ferma vm.ci6 científica &excavador. 

Nat a Sbria 1'1 de $desembre de 1895, ingressi el 1915 al cos de Museus, i passi 
tot seguit a exercir la direoció del Museu Numntí  de Sbria, que feia poc que havia 
estat creat, i m6s tard, tamb; la del Celtib6ric de la mateixa ciutat, en el moment que 
fou fundat. Primer juntament amb MPlida, després sol, dirigí les excavacions de 
Nmitlcia. La pau de la petita ciutat castellana li deixi amples lleures per al treball. 
Dels anys de p e m m h c i a  en ella és, qmsi tota l'obra de Taracena, amib ex,ploracions 
sistemitiques a la província, algunes tan importants com la de la villa romana de 
Ouevas, la més extensa fins ara de les descobertes a Espanya. 

Després de la ,guerra, fm traslladat a Madrid!, on ocupi la direcció del Museu 
Arqueo'l~hgic Nacional. La seva tasca d'investigador disminueix sensiblement, absorbit 
per les activitats cimtifiw-burocritiwes de la capital. Amb tot, és dels darrers temps 
de la seva vida. la mdireocitr de les excavacions empreses per la Diputació foral de 
Navarra, espacialment fructíferes les de la vilfa romana de Liédena. En la reunió de 
Z~lric del 111 Congrés Internacim1 de Cihcies Prehistbriques, l'any 1950, obtingoé 
la decisi6 que el IV Congriés, a reunir fel 1954, tingués la seva seu a Madrid. Aixb fou 
un &xit personal de Taracena,, que a més, Únic Membre espanyol en el Consell Per- 
manent internacionab que hi pogué asistir - ja que l'altre Membre, qule era el qui signa 
aquestes ratlles, no pogué fer-ho molt contra el seu desig-, en fou designat a~utomitica- 
ment president. Per6 aquesta decisió en molts conceptes es pot considerar equivocada 
per prema.tu~ra. La mort el sorprengn6 el 31 de gener de 1951, en plena organització del 
Museu que dirigia i del Congr6s que havia de presidir. - J. DE C. SERRA I RAFOLS. 

L'lnstitut fiir europaische Qeschichte i #La Nouvelle Cl io~ .  - L'any 1949 comen$ 
a puiolicar-se a Brusel4es una revista que, per les seves caraoterístiques, mereix 
un comentari esplecia1 des d'aquestes coiumnes, encara que hagi dJCsser forqosament 
molt 'breu. Es titula ((La Nouvelle Qito~) i dhYu el subtítol de ((Révue mensuelle de la 
découverte historique)). Es troba al seu davant un home del prestigi universal d'Henri . 
Grlbgoire, i cal.laboren amb ell, principalment, Andrk Alfddi, Sir Ernest Barker, Gia- 
como Dwoto, Wilmhelm Ensslin, Fritz Kern, Pierre Lambrehts, Isidore Lévy i André 
Piganioll. ((La Nouvelle Glia) és una consequhcia de les reunions $Espira, tingudes 
an~mlrnent des del 1948, en les quds homes de &&cia de diversos paysos, perb pririci- 
palmient historiaidors (en el més ample sentit de la paraula) francesos i alemanys, han 
tractat de crear entre ells, per a difmdre'l entorn d'dls, un clima d'ampla comprensió 
mútua. Un altre resdtat, dirigit en el mateix sentit, ha estat la cració, amb seu1 a 
Magúncia, de 1"Institut fbr europaische Gesdhichte, que planeji, perb que no1 poguté 
veure en marxa, a causa d'haver mort el 21 de maig de 1951, pomes setmanes abans 
de la seva inauguració, Frita Kem, per a caracteritzar el (qual nomis cal dir que 
durant 1'8poca nazi prengué el determini de suspendre totalment les seves plblicacions, 
que excel.lien en l'aspecte de la filosofia de la Histbria. Lai Historia Mundi, la re- 
daccitr de la qual és la tasca prhcipal de TInstitut, s'inspirari en el matteix esperit, 
que ha dqsser tan grat en un país de les .característicpes del nostre. 

A ((b. Noxwelle Qio)) es publiquen, amb la mixima ~uompet&cia, perb amb una 
brevetat que no nvexclolu l'interks i n'au,mentas la precisió, treballs sobre els problemes 
histbrics de totes les &oques que, per qrl~alsevol circumsthcia (noves descobertes, pro- 
gressos de la investigació, etc.), owipin un lloc en lkctualitat científica, o hagin expe- 
rimentat w canvi important en la manera d'ésser vistos Així, doncs, sense ésser una 
publicació destinada als especialistes de determinada blranca o disciplina histbrica, inte- 




