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et la Marche d'Espagne au I X e  sidcle (A. Dupont), Les passages trattspyriné6-lts d w ~ s  
Pantiquiti (R. Etienne), Une annexion e~~ph imhre ,  0th le V a l  #Aran de ISIZ b 1814 @. Fau- 
cher), F r m p i c i m  locales en b comarca del Berguedb (Pirineo Catalin) (J. M. Font 
Rius), Interdependmcia económ'ca de lm dos vertikntes del Pirineo Central a fines del 
siglo X V I I  (E .  Giralt), Inmigración de pirenaicos franceses en Cataluña dlwaotte el 
siglo X V I  (J. N'adal), Problemas de la fijmción de la frontera hispano-frcwzcesa segrin 
el tratado de paz de 1659 (J. Regli), Contribució~t al estudio de 10s precios, pesas y 
medidar de Ribagorca en el siglo X I V  (M. I. Rincón de Arellano), Recientes progresos 
en historiografia pirenaica ( J .  Vicens Vives). De la Secció V I  (Filologia) : Dos cortes 
sincrónicos en el habla de Graus ( M .  Alvar), Precisiorces sobre las concordmcias @xicns 
entre gmrcón y catalán (A. M. Badia Margarit), L e  préfixe re dans la topolzynzie pyrktzé- 
enite (W. Dl. Elcock), F latine et H basque ( H .  Gavel), Nombres fiersmutles de 10s 
siglos I X ,  X y X I ,  procedentes de la docu~zentaciótc de lar cowtarcas de Ripollés y 
de Organyd. (A. Griera), Co~ltribución a la etimologz'a de Aneto (F .  Marsi), Sobre algzbitas 
partinclaridrcdes del habla del Valle del Flamisell (J. Roca Pons), Cozlches de coloni- 
sation romaine et firkronzaine en Gascogne et en  Aragogt (G. Rohlfs), Présentation de 
PAtlar Linguistique de Gascopce (J. Séguy). 

Com és habitual en aquesta mena de reunions, hom procuri de fer agradable 
l'estada a Luchon als congressistes, amb diverses recepcioiis i vetllades que alternaren 
amb la tasca científica. Recordem la recepció a 1'Ajuntament de Luchon i una vetllada 
folkl~brica al Casino (dia 21); dues excursions, a escollir pels congressistes, a la 
Vall d'Aran o a St. Bertrand de Comminges (el dia 23, amb recepcions i dinars oferts 
gentilment per les corporacions locals, i visites culturals adequades), el banquet de 
clausura del dia 24, i l'excursib del dia 25 (Luchon, Pic de Midi de Bigorre i recepció 
a 1'Institut de Pihysique du Globe, dinar a Saint-Sauveur, i Pau), que permeté que 
el Congrés finalitzés, de fet, amb la recepció i festa folklbrica de Pau. 

El segon Congrés del Pirineu demostri que la Unió Internacional d'ktudis Piri- 
nencs té ja una vida que n'assegura la, continui'tat. -A. M. BADIA I MARCARIT. 

Una publicacih sobre la histbria de Barcelona.-El 1944, YInstitut Municipal 
d'Histbria de Barcelona crei, sota la direcció del Sr. Agustí Duran i Sanpere, un 
butlletí setmanal de divulgació histbrica radiat per Ridio Barcelona. Aquest butlletí 
consta de dues notes molt breus (unes dues o tres pigines), en les quals alguns dels 
investigadors barcelonins més coneguts donen compte d'una troballa arqueolbgica o 
histbrica, o comenten algun punt interessant, entre histbric i anecdbtic, relatiu a una 
diada o a ui11 costum típics de la ciutat. Les notes més remarcables, per llur interes 
histbric o per la personalitat de llur autor, han estat aplegades per l'Editoria1 Aymi 
en vuit nodrits volums que duen per títol general Barcelona: Divulgación. histórica 
(1949-1955). 

Els treballs dJAgustí Duran i Sanpere, director i, alhora, un dels col~laboradors 
més assidus, tracten de l'activitat arqueolbgica, en especial de les excavacions a la 
Barcelona romana, de qiiestions artístiques i, menys sovint, de qüestions d'histbria 
política o d'histbria de la cultura. La major part d'aquests treballs són notícies o breus 
resums d'altres obres més extenses. Lluís Camós i Cabruja utilitza els fons documentals 
de 1'Arxiu Histbric de la Ciutat per a donar-nos a coneixer noticies ben curioses de 
caire polític Q costumista. La major part fan referencia a la trajectbria del Coilsell de 
Cent; molt paques són posteriors al 1714. Una tasca parallela és duta a terme per 
Josep M. Madurell i Marimon en comentar documents prou interessants procedents 
de l'Arxiu Notarial de Barcelona. La temitica dels seus treballs és molt diversa i 
complexa, perb, en<general, fa referencia a esdeveniments ciutadans anteriors a i'any 
1800. Per conthy-16s collaboracions de Frederic P. Verrié no ofereixen una unitat 
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comparable a la dels autors anteriors. Llur cronologia comprtn tota la histbria de 
Barcelona, i llurs temes solen fer referincia a histbria de l'art. 

Els treballs dels autors que acabem de ressenyar ocupen gairebé les dues terceres 
parts del material aplegat en els volums apareguts; els de la resta han estat redactats, 
entre d'altres, per Joan Ainaud, Joan Amades, J.-E. Martínez i Ferrando, J. M. Font 
i Rius, F. Mateu i Llopis, J. Carrera i Pujal, R. Violant i Simorra, Aureli Capmany i 
Enric Bagué, i fan refertncia a temes i qüestions de llur especialitat. 

Tot i el seu caricter de divulgació, aquesta col~lecció ofereix un interk histbric 
prou remarcable. - JOAN-F. CABESTANY. 

Una histbria del Monestir de  Sant Benet de Bages.-El Centre Fxcursionista 
de la Comarca de Bages, en ocasió de les seves Noces d'Or, ha publicat un llibre de 
Mn. Fortii  Sol i  i Moreta, que havia romis inMit durant molts anys. Es tracta d'una 
monografia histbrica sobre Sant Benet de Bages, I l'any 1914 en un certamen 
literari organitzat pel diari <El Correo Catalin, de Barcelona. L'obra constitueix un 
document valuosissim per a l'estudi de la histbria de la comarca a l'alta Edat mitjana, 
la seva organització agriria i l'evolució del seu poblament. La influtncia que el monestir 
exercia damunt aquestes terres era tan gran, i les seves possessions, tan extenses, que 
donaren lloc al reconeixement d'una demarcació jurisdiocional coneguda amb el nom 
de Baronia de Bages. Mn. Fortii  Soli estudia les relacions del cenobi amb la casa 
comtal de Barcelona, la vescomtal de Bas i les abadies de Sant Pon5 de Tomeres i de 
Montserrat, i els conflictes del nostre monestir amb els veguers de Manresa i els sots- 
veguers de Moii, i amb la mitra de Vic. Completen aquest estudi histbric un capítol 
de fets i d'antcdotes d'interes, relacionats amb el monestir, i un altre, dedicat a sant 
Valentí, patró del Pla de Bages, escrit posteriorment, en el qual l'autor enfoca la 
qüestió si aquell sant arribi o no a cenyir la mitra de la dubtosa seu episcopal de 
Manresa, a l'tpoca visigbtica, q~es t ió  que deixa sense resoldre per la impossibilitat 
d'adveració d'un diploma del 5 ~ 5 ,  on se'n parla. Aquesta part thistbrica és  potser la que 
ofereix un major interts, pel fet d'ésser el primer estudi de conjunt que hom publica 
sobre Sant Benet de Bages, i en la qual l'autor, tot aplegant, de la bibliografia anterior, 
les dades que ha cregut convenient d'aprofitar, aporta, de més a més, un conside- 
rable nombre de noticies inaites, fruit d'una llarga i pacient recerca pels nostres 
arxius, especialment I'Arxiu de la Corona dJAragÓ, la secci6 de manuscrits de la 
Biblioteca Ulliversitiria de Barcelona, el Monestir de Montserrat i, sobretot, l'Arxin 
de la Casa Guitart, de Manresa, procedent del mateix monestir de Sant Benet, i que 
el Centre Excursionista de la Comarca de Bages cedí, no fa gaire, en dipbsit, a Mont- 
serrat. Quant a l'estudi de l'aspecte artístic del Monestir, Mn. Fortii Soli es limita 
gairobé a seguir els estudis precedents de Puig i Cadafalch, Falguera i Goday, de Coll 
i Vilaclara, de Gudiol i de Gusti i Bondia, tot aportant-hi alguna observació prbpia 
que pogué recollir durant el seu sojorn a Navarcles, quan era vicari d'aquella parrbquia, 
a la qual pertany Sant Benet de Bages. - F. SOLER I QUINTANA. 

Estudis pirinencs. - El dia 10 d'octu,bre de 1942, estretament lligada amb la Uni- 
versitat de Saragossa i dotada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
era creada 1'Estació d'Estudis Pirinencs, amb seu a Jaca. Segons l'ordre ministerial 
que li donava vida, havia de dedicar-se a investigacions geogrifiques, geolbgiques, 
edafolbgiques, geobotiniques, meteorolbgiques, histbriques, histbrico-artístiques, filo- 

I .  El Monestir de S a ~ t  Brlzet de Bages, Manresa, [Tipografia Artística J. Vergél, 1955. L'apartat 
"Bages i els veguers de Manresa" del wpitol XII, referent a la Baronia de Bages, aparegué en el 
número extraordinari de!, "Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de Bages", de Manresa, 
publicat en commemoraclo del XXV6 aniversari de la fundació del Centre. Veg. De "La  Baronia de 
Bages", "Butlleti del Centre Excursionista de la Comarca de Bages", vol. XXV, núm. 141 (15 de 
novembre de 1930). pkgs: 92-96. 

Ia. Convertida mes enclavant m Institut $Estudis Pirinencs. 




