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ressa fins i tot els mateixa especialistes d'aques~tes branques o disciplines, ja que hom 
hi troba presentats aspectes ol fets m e  a voltes tarden molt de temipis a Csser comentats 
en les mateixes reviaes especialitzades. Esmentanem, gairebé a l'atzar, alguns dels 
suiggestius treballs que hi han aparegut fins ara. Les ins~cripcims de Karatepe, -amb els 
seus textos bilingzies aproxim~danuent del segla VII a. de J, C. - descobertes el 1946 en 
aquell lloc fins ara desconegut de l ' h i a  Menor, estan destinades a jugar un paper 
sermblant al de la pedra de Roseta >en l a  interpretació dels jerogli~fics &ttites; Isidore 
Levy els comenta atentament (I, I O ~ ) ,  així com Henri Grégoire (I, 122 i 162). La 
important troballa, feta el 1947, d'un conjunt de @muscrits hebreus (i arameus) en una 
cova prop de la May Morta, determina articles interessantissims de [Diupont-Sommer 
(I, 330), de R. Goossens (I, 336 i 634) i d'Henri Gnkgoire 0, 354, (que posen el lector 
en coneixement Baquests textos, en els quals sembla trobr-se la confirrnació~ de la 
dita de Renan, que sentia en la seota dels essenians ((un avant-goi*l de christianisme)). 
L'altra (gran troballa recent de m u s c r i t s  antics, els f&dexs en papirus continguts en una 
gerra trobada a Qipte ,  a l  peu del DQebtel et-Tarif, uns cinquanta quilbmetres al nord 
de Luxor, el 1946, formant /pota ztna meravellosa biblioteca gnbstica copta, escrita 
durant els segles 111 i IV, 16s comentada ner J. Doressa (I, 59). Els problemes apassio- 
nants suscitats per les excavacions de Sant Pere de Roma, són tractats amb justesa i 
serenitat, no exempta de crítica derivada del misteri en qqt foren tingudes durant tant 
de temps les troballes fetes sota la Confessió, Fer un home de I'auforitat de P. Lemerle 
(I, 393; cal consignar que Yarticle és! anterior a la gran publicació de 1'Institut Pontifici 
d'Arqp~eologia Sacra, que no ha pas satisfet a tothom i que ha quedat rkpidament anti- 
quat per les noves troballes fetes en la c m t ~ a c i 6  dels treblls). P. Bosch i Gimpera 
exposa amb justesa i precisió la f e r m  com veu a c t m l ~ ~ e n t  la colonització grega i 
fenicia a l'extrem oacident (111, 269). Podríem multiplicar aquestes cites, p r b  ens 
sembla que no cal (per a fer h n  visible el m2cter  i I'intenks de la pubiliwió, que veu 
la llum sota (el cel lliure de Brusel.les, pfib que té les seves arrels en tota 1'Europa 
culta. - J. DE C. SERRA I RKFOLS. 

El Seminari d'tiist6ria de la Universitat de Barcelona.-?3 Seminari d'Histbria de 
la Facultat de Filosolfia i Lletres de la Universitat barcelmina, que va ésser fundat 
fa uns vint anys pel doctar Antonio de la Torre, llavors professor ordinari, tingué 
un moment de brillantor en els anys immediatament anteriors a 1936 quan sorgiren 
del seu clos treballs de tanta envergadura com la tesi de Jaume &Vicens Ferran. I I  
i la Ciutat de Barcelo.na i el llibre ~ounmemmtiu Bwce lom sense Universitdt i la 
restazwrocid de la Universitat de Ba~celowa (1715-1837), original de Ferran Soldevila. 

Transcorregut després un llarg període d'estmcrament for~ós,  les activitats del 
Seminari d'Histbria de la nostra Universitat han manifestat una revifada, sobretot a 
partir de lkny 1948, coincidint amb el nomenament del doctor Jaume Vicens i Vives 
per a la cktedra d'Histbria Moderna. Des d'aquella data, el Seminari no solament s'ha 
posat al dia quant a l'adquisició de llibres i revistes #especialitat i ha normalitzat 
el seu funciomament, ans també, en el termini de quatre anys, ha vist agrupar entorn 
del doctor Vicens una veritable escola de modernistes catalans que aspira a prosseguir les 
tradicions d'hanestedat científica i de treball exigent que la historiografia catalana ha 
aprts sobretot de Rubió i Lluch i els' seus deixebles, o sigui l'escola dels Estudis Uni- 
versitaris Catalans. Aquest nucli universitari d'historiadors (el Centre #Estudis Histb- 
rics Internacionals de la Universitat de Barcelona), ha establert contactes profitosos 
amb especialistes estrangers, alguns dels quals (Yves Renouard, de Bordeus; Philippe 
IV'olff i Jacques Godechot, de Tolosa de Llenguadoc; Charles Morazé, de París, i 
Michel Mollat, de Lille) 'han vingut a Barcelona i han dissertat al Seminari dlHistbria. 
Han estat av ia t s  tamb6 beicaris bwcelomins a Paris, a Lovaina i a Tolosa, i amb aquesta 
darrera Universitat funciona regularment m intercanvi d'estudiants per a la preparació 
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de tesis dactorals.,El portaveu científic doaquesta escda histbrica de la nostra Univer- 
sitat és l'anuari ((Estudios de Historia Moderna), on Jaume Vicens ha precisat els 
propbsits que animen el novell grup. Darrerament, el treball d'equiip que nJha estat 
sempre norma, ha crista1,litzat definitivament en la publicoció~ d';m butiletí trimestral de 
bibliografia crítica: ((fndice Históriw Espafiol)). Remarquen qu,e els elements integrants 
d'aquest nucli u~iversitari &historiadors (J. Reg& J. Mercader, R. Gu~bern, E. Giralt, 
J. Nadal, M. Riu, J. Rubió, i Lois, D. Romano, J. Pérez i Ballestar i 8. Ripoll, a 
part de molts altres que també hi col.laboren) són, en la llur majoria, membres de 
la S. C. E. H. -JOAN MERCADER. 

La Catalunya carolíngia. -El coneixement de la Catalunya ca~ollíngia acaba d'cn- 
riquir-se amb uma aporbció documental valuosa. L'any 1950, després de molts #entre- 
bancs, el senyar Ramon d'Abadal i de Viqyals publicava dins les ((Membries de la 
Seoci6 Histbrico-Arqueolbgic~ de l'Institwt, la primera part del volum segon de 
la lool.leoció ((Catalunya Carolíngia)), titulat E l s  diplomes narolingzgis a Catalunya (Bar- 
celma 1926-1950; 302 pi&.). Segons el mateix autor expilica en el prlbleg, la preparació 
del v o l a  havia estat i c o m m ~ d a  a París el 1911 i la seva edició, a Barcelona el 1926. 
Aquestes sales1 xifres ja ens demosltren la com1p1lex2tat de la seva elaboració. Sortosa- 
ment, la segona part del volum ha pogut sortir de les premses amb major rapidesa 
(Barcelona 1952 ; pkgs. 303 a 590). Ell m j u n t  d'ambldzues parts és, des d'iavui, de consulta 
iqprescindib.l;e per a tolt1 investigador dels segles carolingis a Catalunya. Cautor estudia 
en el Iprbleg la immunitat, el r k i m  dels hispans -que és ((privilegi excepcional 
característic de Catalunya i Septiminia))-, la oessió progressiva de drets fiscals a 
tercer sobre la demarcació comtal, la notificació i recaptalció dels precgtes i la tradició 
manuscrita i edidorial d'aquells. El v o l ~ m  reoull un total de cent catorze preceptes 
concedits a institu~cions a ~panticulars, 'dels quals es conserva et1 text -total o frag- 
mentari - de vuitanta-tres (d'aquests solament dortze en lk~rigina~l) i s ' n s  dbna rmticia 
d'altres trenta-un preceptes perduts. La primera part agrupa els preceptes per a esglésies 
catedrals i m~mlestirs, precedits d'uns breus regesta, de Yeswena genealbgic de les 
diferents cbpies i d'una, ambientació histbrica desenvolupada amb1 molta agudesd. La 
transcripció paleogrifica i les restitucions són fetes acusaidam~enb i el text esdevk 
difícilment millorable. La segona pam, a més d'ms abundosos addenda als preceptes 
i comentaris de la primera, plurbilica els preceptes atorgats als particulars, dels segles VIII 

al x. Contribueix a valoirar el conjunt i a fer-10 verament plrofitós els índexs 
cronolbgic de documents i alfabbetio de n m s  i els mapes de la Catalunya carolíngia, 
deguts, uns i altnes, a Joddi Rubliól i L i s  - MA-L RIU. 

Un estudi sobre el  comtat de Cominges.-La histbria del comtat de Cominges, 
tan vincu,la& a la de les comarquies pirinenques de la Corona $Aragó, ha trobalt un 
intberpret rmagistr2.d en Charles Higolunet, professor a la Facultat de Lletres de 
Bordeus. I Deixeble de Calmette, Higounet continua la brillant tradició historiogrPfica 
dels mtors que, com el mateix Calmette, LRcoy de la Marche, Baudon de Mony, Brutails 
i altres han Aportat el fruit de llurs treballs a lJestudi de questions que afecten més o 
menys directament la nostra Ihistbria. I2l llibre de ah. Higotmet és, primordialment, una 
monografia feudal, que per primera vegada infenta, amb +.xit, la tasca de comprendre 
la totalitat del pirocés his~tbric del comtat de Cominges. En el prbllcg l'autor fa  refe- 
rhc ia  als tres dbjectius que s'ha prapoisat: una histbria narratim, és a dir, Testudi o rgk  
nic dels esdeveniments de (Cominges diurant l'hpoca en qu& el comtat va constituir una 
entitat auíbbnoma; una monografia feudal, i, per tant, una, contribució a l'estudi del 
feudalisme en terres occitanes, un assaig de geografia histbrica, sobretot durant els. 




