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intervencions de personalitats destacades de la cikncia espanyola, eren llegits i lliurats els 
missatges de salutació i adhesib (la majoria en llatí, pierb també molts en castelli, i d'altres 
en altres llemfies, a 1"arbitri de les Universitats) dels centres docents d'arreu del món. 
Els representants de les diferents universitats eren cridats per ordre cronolbgic invers, 
de manera que hom comenqi amb institucions docents americanes creades el mateix 
any 1953. I així arribh el, dia 12, culminadó, com hem dk, de (tots els actes: revestits 
amb abillaments acadhics  (que amb llurs .difier&cies de formes, colors i altres atri- 
buts, palesaven les diverses procedhccies dels qui cels usaven), tots els representants 
(més (de cent vint-i-cinc) participaren a la c(processÓ1 acadkmica)), que, 'originada a t'ajun- 
tament, i recorrent els carrers de la goblacib, arribtt al paranimf de la Universitat, per 
l'histbric portal plateresc de l'edifici. Tinguk llac aleshores la sessi6 academica més 
solemne de les jornades centeniries, presidida pler altes jerarquies wlturals, en la -1 
llegiren missatges els representants de les més antigues universitalts d'Enropla, entre 
altres, les d'Oxford i Cambridge, Montpeller i París, Pkdua i Bolonya. D ~ a n i t  les 
festes jubilars, uhtra les sessions esmentades, hom havia organitzat visites a diferents 
institucions i locals universitaris, i als m m u m a t s  de la ciutat, totes elles guiades per 
professors especialistes. No  mancaren, com de costum en aquests astos, recepcions, fes- 
tivals folklbrics, concerts, representacions teatrals. En relaci6 amb els d e s  del centenari, 
se celebrk l'hssemblea dlUniversitats Hisphiques (Madrid, del 3 al 8 d'octubre; Sala- 
manca, del 8 all 12), clausurada en m a  de les sessions o~ficials dels actes cmemora t ius .  
En les seves reunions científques foren debatuts temes de gran transcendhcia per a les 
relacims culturals entre Espanya i Hispanoamerica (missió de la Universitat; equiva- 
lkc ia  d'estudis i convalidació de títols; intercanvi de professors', alumnes i material 
d'ensenyament; formaci6 humanística de la Universitat, i temes generals) i foren presos 
diversos acords a proposta d'assembleistes. - A. M. BADIA I MARGARIT. 

Les actes del Primer Congrés del Pirineu.- L'Intitut d'Estudis Pirinencs, de Sa- 
ragossa, que hzvia organitzat el Primer Congrés Internacional del Pirineu (San Sebas- 
tián, setembre de 19509, de la celebració del qual donirem compte en aquest BUTLLET~ 
(I, 104-IOS), ha publicat, l'any 1952, les actes del Congrés, en set volums. I El primer, 
dedicat a la ponkcia general, crbnica i cdnclusions, conté: comites del Congrés, llista 
de congressistes, programes, el questiomari de la ponbcia general i les contestes dels 
cogressistes (articulades per seccions), la mbnica del Congrés, l"acta i els textos de les 
intervmuions de les sessions inaugural i de clausura, les concl~sioms aprovades i l'elecció 
de membres dels mmitcs de la Unió Internacional d'Estudis Pirinencs; tot. el que hem 
indicat ja havia estat publicat a part (per a Ús dels colngressistes), o dins la revista 
((Pirineos)). El volum segon, dedicat a la secció I del Congrks (geologia i geofísica), 
insereix les commimcions presentades i estudiades dins aquesta sewció, i, semblantment, 
en els volums  tercer a set,;, hom ha publicat les commicaclons corresponents a les 
seccions I1 (meteorologia, edafologia, btknica i zooboigia), I11 Cprehistbria, antropu- 
logia i etnologia), IV (geografia), V (histbria, art i dret), i VI (filologia), respecti- 
vament. - A.-M. B. I M. 

Centenari de Joaquim Sarret i Arb6s.-El dia 4 d'agost de 1953 s'acompli el 
centenari de la naixenw de l'infatigable hivtoriador manresi Joaquim Sarret i Arb6s 
La revista ((Bages)) -que des del gener dUaqwst any intenta de recollir tors els batecs 
espirituals de Manresa i la seva comarca-, en coil.laboració amb diverses entitats 
culturals manresanes, organitzii un senzill homenatge dedicat a la seva membria. 
Aquest homenatge, que tingue llac a finals d'any, consistí en la collocació del rctrat 
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d'En Sarret a I"&siu Municipal de Manresa, que ell regenti durant quaranta aws ,  en 
la dedicació d'un carrer de Veixampla de la ciutat i en una conferencia que el director 
de l'Arxiu His~tbric de la Ciutat., de Barcelona, senyor Agustí Duran i Sanpere, f& a 
la Biblioteca Populat; sota el títol1 Evocamt la fiersowlitat de Joaquim Sarret i Arbós 
(~853-1935). A part aquests actes oficials, la novella agrupaci6 d'Amics de la Histbria 
de Manresa, creada en ocasió d'aquest centenari, decidí de patrocinar la publicació 
d'un treball inkdit d'Ea Sarret titulat Noticier i g&a de Za molt noble, molt Eleinl i 
benhfica ciutat de Manresa.-F. SOLER I QUINTANA. 

L'Arxlu Bibliogrlfic de Santes Creus. - Aquesta entitat fon fundada l'any 1947 
per uns quants entusiastes d'aquel! monestir que conserva els oossos de reis tan egregis 
com Pere el (Glhw i Jaumle el J z t~ t  i altres persmes reials i de la, noblesa. Els sis anys de 
la seva actuació~ han aconseguit de moure un gran sector dJopinió a favor del monestir, 
massa oblidat fins ara. 1,'entitat Cs absoiutament particular, no depten de cap organisme 
oficial i actualment agrupa ums dos-cents socis. Aisb vol dir que tampoc no b t  cap mena 
de subvenció h a ,  i econbmicament es nodreix de les quotes dels seus socis. A desgrat 
d'una tal limitació d'ingressos ha desplegat una propaganda formidable. Són ja populars 
les festes anuals m e  atreuen contingeds per milers a Santes Creus el primer diumenge 
de setem~bre, quan hom celebra una sol~elemniht a c ~ d h i c a ,  urna festa reli~giosa i actes 
folklbrics i d'esibargiment popular. L'Arxiu ha convocat alguns concursos per a treballs 
d'erudició, en els quals concedeix el Premi Abat La Dernosa a treballs d'histbria sobre 
el monestir i el Bemi  Abat Ferrera a treballs d'arqueollagia. Cada any convoca també 
un concurs fotogrific, que ha esdevingut segurament el de més ressb a Catalunya. 
Els resultats d'aqu~ekts concursos han estat molt falaguers pel nombre de treballs, per 
la qualitat d'aqx~ests i idhuc per la categoria de les persones premiades. Els esforqos 
de l'Arxiu, entitat entre erudita i papular, han estat recompensats amb una aflubcia 
de visitants del m~onestir com lmai no hi havia hagut. Rels seus bons oficis els 
accessos al monestir han millorat nohblement; ha impulsat serveis de comunicació 
extraordinaris; ha prolvocat diverses obres molt albirables i costoses d'embelliment i de 
restauració a Santes Creus; i ha fet wssible Ja creaci6 del Patronat oficial del monestir 
que destina íntegrament a favar del monument el producte dels drets d'entrada. 

L'Arsiui Bibliografic de Santes Creus publica anualment, des del 1947, les seves 
Membries, de les  quals han aparegut fins ara  diversos fascicles; entre els articles 
publicaits dins elles ens cal destacar els següents: Fr. Pédro Salld, abad de Santes 
Creus, per E. Fort i Cogul; Notes sobre dos retatales de faltar major 0% Santes Creus, 
per J .  M. Madurell i Marim~on; U n  document de Yabat Ferrare, per L1. BergadP i 
Girona; Els  Prntonatges $estiu del molzest* de Saates C ~ m s  en el segle XII, per F. 
Duran i Canyameres; Inicis de Z'wqttitectztna ogival a S m t e s  Creus, per C. Martinell; 
E l  retaule mtajor gbtic de Sdlztes Creus, per J. M. Madurell i Marimon; Guillern*~ de 
Montpellier, per P. Serramalera i G s p ;  Itinev-ari cistercenc, per J. Bot.avia i Jacas; 
El Patrinaoni de Santes Creus en el segle x11, per J .  Ainaud de Lasarte; L'rcbal Dorda 
de Poblet i el monestir de Santes Creta &reat la gzierra de Sz~ccessió, per J. Guitert; 
El  panteó dels Mowtcada a arntes  Crezcs, per J .  M. Madurell i Marimon. 

A part de les Membries, hom ha editat almns treballs monogrifics binterk, que 
formen la si.rie de ((Publicacions de 1'Arxiu BibliogrPfic de Santes Creus)). Els quatre 
primers volums són: I. Valor histbric dkna  l tegeda,  per Firlis Duran i Cañameras 
(1948; 16 ptigs.). - 11. El  kisioriador de Sdnfes  Cvezts Fr. Domingo, stls firecttrsores 
y el libro de Pecfret, per Eufemij Fort i Cogul (1949; 152 pigs. + I facs.). 4111. Santes 
Creus en la g z ~ c m  contra los franceses (La fiolitica del mariscal Suchet en  la b& 
Catalafila), per Joan Mercader i Riba (1950; 136 pks.).  -1V. E l  rcctcm. de Vallfogona 
i Sdlztes Creus. per EufemiP Fort i Cogui (1950; 72 pligs.). -E. FORT I COGUL. 




