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PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS AL PLE DE LA SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA (setembre
2006-novembre 2007)
Curs 2006-2007

La Secció Històrico-Arqueològica té actualment 26 membres numeraris, 11 membres emèrits i 16
membres corresponents.

Premis i distincions
El senyor Joaquim Molas ha estat investit doctor honoris causa de la Universitat de

Lleida el dia 11 de desembre de 2006.
El senyor Albert Balcells ha rebut el Premi Carles Rahola d’assaig 2007, de la Fundació

Prudenci Bertrana, per l’obra Els llocs de memòria dels catalanans el dia 28 de setembre.
El dia 6 de novembre, el senyor Eduard Feliu, president de la SCEHebraics, ha estat

investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona

Sessions Acadèmiques

La Secció Històrico-Arqueològica s’ha reunit durant el curs 2006-2007, com és habitual,
en vuit sessions ordinàries de treball, i una sessió extraordinària, el 24 de maig de 2007 per a
votar candidats a membre corresponent.

A la sessió del 18 d'octubre de 2006, la Sra. Eva Serra informà sobre el Consell Nacional
d'Arxius, en el qual representa l'IEC, mentre que el Sr. Pladevall informà sobre el projecte de
decret  sobre la denominació, símbols i registre d'ens locals de Catalunya

A la del 16 de novembre, el Sr. Gaspar Feliu informà sobre les activitats de Societat
Catalana d'Estudis Històrics, mentre que a la següent del 21 de desembre de 2006, el senyor
Eduard Feliu féu el mateix respecte a la Societat Catalana d'Estudis Hebraics.

A la del 15 de febrer de 2007, la senyora Eva Serra informà sobre el seu projecte
"Preparació per a l'edició dels Llibres de Matrícula de les insaculacions".

A la del 15 de març, el senyor Anscari Manuel Mundó presentà la comunicació
«Novetats sobre el Santcrist atribuït a Miquel Àngel».

A la del 19 d'abril, el Sr. Enric Guinot informà sobre els avenços del seu projecte de
recerca "De Barcelona a València. Els orígens del patriciat urbà en el marc de l'expansió
catalana del segle XIII".

A la del 17 de maig el senyor Miquel Crusafont informà sobre les activitats de la Societat
catalana d'Estudis Numismàtics.

Després de la sessió del 21 de juny, el senyor Tomàs Martínez llegí el seu discurs de
recepció, que versà sobre Tòpics literaris, traducció medieval i tradició romànica.
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A més de les activitats de tràmit, execució i revisió d’acords, seguiment del pressupost,
preparació de publicacions, etc., la Secció ha emès els informes que detallem a continuació:

Informes
La Secció ha emès 15 informes preceptius sobre els expedients de declaració com a

bé cultural d’interès nacional (BCIN), sol·licitats a l’IEC per la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Informes d’expedient en la categoria del monument històric i el seu entorn de protecció: 4
Església de Sant Julià de l’Arboç, església de Sant Vicenç de Cabdella, Monestir de

Santes Creus, Santuari de Lord

Informes d’expedient en la categoria de delimitació d’entorn de protecció: 8
Finca Güell i Palau de Pedralbes, Col·legi Teresià de Barcelona, Casa Calvet, Casa

Milà, Cooperativa obrera mataronina, Torres Figueres (Bellesguard), Porta i tanca de la finca
Miralles, conjunt històric de Peratallada

Informes d’expedient en la categoria de monument històric: 1
Edificis de l’antiga ciutadella de Barcelona (Parlament de Catalunya)

Informes d’expedient en la categoria de conjunt històric: 1
Agrupació d’edificis del recinte fabril de Can Ricart

Informe d’expedient en la categoria de zona arqueològica i entorn de protecció: 1
Coves prehistòriques del paratge del Reclau de Serinyà

Escuts heràldics municipals dictaminats: 10
Alcarràs, Mediona, Portbou, Rupit i Pruit i Albi1, entitat municipal descentralitzada dels Muntells
(del municipi de Sant Jaume d’Enveja), Comarca del Priorat, Solivella, Albagés, Castell de
l’Areny, Palau-Sator.

Banderes municipals dictaminades: 11
Gerb (Os de Balaguer), Riudellots de la Selva, Amposta, Santa Maria de Martorelles, Castelló
d’Empúries, el Masnou, Torrefarrera, Sant Vicenç dels Horts, Saus, Camallera i Llampaies (és
                     
1 Aquest escut ja ha estat dictaminat anteriorment. Aquest curs el que s’ha fet és respondre les al·legacions del
grup municipal Tots fem l’Albi, en contra l’escut proposat i aprovat per l’IEC
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un sol informe), Sora, entitat municipal descentralitzada de Rocallaura.

Convé recordar que l’IEC fa les funcions d’Acadèmia Catalana de la Història per mitjà de
la SHA, atès que la Generalitat li sotmet preceptivament la declaració i delimitació dels bens
d’interès cultural nacional i els escuts i banderes municipals.

Preparació de la revista

Durant aquest curs, el Sr. Balcells, per encàrrec de la Secció, s’ha ocupat de reunir el
material per al primer número de la revista Catalan Historical Review, que esperem que surti
l’any que ve, tant en versió electrònica com en paper, i que tindrà periodicitat anual. Publicarà
estats de la qüestió de diferents temes per tal de donar més difusió a la tasca dels historiadors
catalans. El Sr. Balcells va ser nomenat per la Secció com a director de la revista, el Consell de
Redacció de la qual estarà format pels senyors Josep Massot, Francesc Fontbona, Josep
Guitart, Tomàs de Montagut i Manuel Ardit. Tota la resta de membres de la Secció, inclosos els
corresponents, formaran part del Consell Assessor de la revista. Els recursos econòmics
destinats inicialment a l’of icina seran dedicats en la seva major part a l’edició de la revista.

Organització de les celebracions de l'Any Jaume I

Una altra de les ocupacions d’aquest curs ha estat l’organització dels congressos per
tal de celebrar l’any Jaume I. El primer congrés serà dedicat als aspectes institucionals i es farà
a Barcelona, a l'IEC, entre el 31 de març i el 5 d'abril. Les ponències ja estan encarregades.
També estan molt avançats en la preparació el segon congrés sobre la societat en temps de
Jaume I, que serà organitzat per Aragó, per la Institución Fernando el Católico i el tercer
congrés sobre l'Església en temps de Jaume I, que es farà a Lleida, amb la col⋅laboració de

l'Institut d'Estudis Ilerdencs al setembre.

Participació en ponències de premis o bosses

Aquest any, diversos membres de la Secció han estat ponents de diferents premis de
l’Institut, tal com detallo a continuació:
 

El senyors Santiago Riera i Manuel Ardit i la senyora Conxita Mir, han estat els ponents
del Premi Jaume Vicens Vives d’Història Contemporània. La persona premiada ha estat Antoni
Sánchez Carcelén per la proposta Absolutisme i liberalisme a Lleida (1814-1828).

El senyors Francesc Fontbona, Joaquim Garriga i Xavier Barral han estat els ponents del
Premi Josep Pijoan d’Història de les Arts. La persona premiada ha estat Mariona Fernández
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Banqué pel treball Salvador Gurri i Coromines (1749-1819). Un escultor entre segles.

El senyor Joaquim Molas ha estat el ponent del Premi Mercè Rodoreda. La persona
premiada ha estat Sílvia Mas Sañé per la proposta Les novel·les de l’exili d’Avel·lí Artís-Gener.

La ponència del premi Jaume Sarri d’Història del Solsonès ha estat formada per la senyora Eva
Serra, i els senyors Josep Massot (en representació de l’Abadia de Montserrat), Gaspar Feliu i
Antoni Pladevall. N’han estat premiats la senyora Esther Miralles i Henares i Josep Porredon i
Feliu pel treball L’ànima de la muntanya. Història dels masos de Montpolí i Terrassola.

El senyor Joaquim Molas ha estat ponent dels Ajuts Fundació Mercè Rodoreda, els quals
han estat concedits al tres treballs següents: Sílvia Aldavert i Sílvia Fornells, Mercè Rodoreda i
el viatge pel temps. Anàlisi comparativa amb les obres de Virgínia Wolf o James Joyce;
Carme Arnau, Recull de cartes de Mercè Rodoreda; Francesca Romana Uccella, Mercè
Rodoreda, escriptora i amiga. Records personals.

La senyora Ferrer ha estat ponent de les Borses d’estudi de la Generalitat de Catalunya,
les quals han estat concedides als quatre treballs següents: Sophia Simon (Alemanya), La
identitat lingüística i cultural dels algueresos catalanoparlants; M. Elisa Soldani (Itàlia), Els
homes de negoci italians a Barcelona durant la Guerra Civil catalana; Stefano Torresi (Itàlia),
Llengua i identitat en la poesia catalana de la postguerra; Matteo Vecchia (Itàlia), Els
antifeixistes italians a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

La ponència de la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner ha estat formada pels senyors
Albert Balcells, Josep Massot i Manuel Mundó i ha estat atorgada a la senyor Pilar Arnau
Segarra per la proposta Repertori de narradors mallorquins a partir de la generació dels
setanta (Arxiu biogràfic i bibliogràfic 1967-2007).

El senyor Albert Balcells ha estat ponent de la Borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza, que ha
estat concedida al senyor Manuel López i Esteve per la proposta Pere Bosch i Gimpera i
Manuel de Irujo: l’intent de reconstruir una legalitat republicana (1936-1939).

El senyor Massot ha estat ponent del Premi Internacional Catalònia, que enguany ha
quedat desert.

Comissions i representacions
El senyors Antoni Pladevall, Santiago Riera i Tuèbols, Narcís Soler, Eva Serra, Manuel

Mundó, Josep Guitart i Albert Balcells representen l'Institut a diversos patronats, ja esmentats
altres anys.

El senyor Josep Guitart forma part, a més del Comitè Científic de la Comissió
Organitzadora del Centenari d’Empúries, promogut pel Museu d’Arqueologia de Catalunya.

El senyor Santiago Riera i Tuèbols forma part de la Comissió d’Investigació de l’Institut.

Els senyors Xavier Barral, Antoni Pladevall i Manuel Riu formen part de la Comissió
Assessora del programa ARCAT.
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El senyor Josep Massot forma part de la Comissió de Publicacions de l’IEC.

El senyor Albert Balcells forma part, com a representant de la Secció, a la Comissió
Social de l’Institut d’Estudis Catalans i a la Comissió Executiva dels actes del centenari de
l’IEC, que presideix el vicepresident segon de l’Institut senyor Antoni Riera.

El senyors Mundó i Guitart formen part del Patronat de la Biblioteca de Catalunya.

El senyor Albert Balcells és el director de l’Arxiu de l’IEC i és el representant de l’IEC al
Patronat Casa de Prat de la Riba.

El senyor Josep Massot és el representant de la Secció a la comissió encarregada
d’organitzar un homenatge al senyor Ramon Aramon i Serra, antic secretari general de l’IEC.

Cal destacar que tres membres de la Secció, els senyors Josep Massot, Joaquim
Molas i Eulàlia Duran són secretari, conservador i tresorera a l’Acadèmia de Bones Lletres.

Propostes a les autoritats (després de debat intern)

La Secció ha demanat informació al conseller del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació sobre les actuacions a la necròpolis jueva medieval de Les Roquetes (Tàrrega), ja
que segons ha informat una associació d’arqueòlegs, i la premsa mateixa, sembla que no s’ha
dut a terme l’estudi exhaustiu complet del jaciment perquè s’ha cedit a les pressions de
diferents entitats jueves. Així, s’han aturat les investigacions i s’han enterrat les despulles al
cementiri jueu de Collserola, atès que els preceptes religiosos jueus són contraris a la
manipulació de les despulles humanes.
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Actes acadèmics i activitats de la Secció Històrico-Arqueològica i dels seus
membres

Actes acadèmics relacionats amb el Centenari de l'Institut

Els dies 1, 2 i 3 de febrer se celebrà a la Casa de Convalescència el simposi «Els països de
parla catalana i Europa durant la darrera centúria» en el marc de les celebracions amb motiu
del Centenari de l’IEC, coordinat pel senyor Balcells. Hi participaren científics de reconegut
prestigi, d’entre els quals hi ha els membres de la SHA següents: Francesc Fontbona, Jordi
Castellanos, Romà Escalas, Santiago Riera i Tomàs de Montagut. Les actes del Simposi ja han
estat lliurades per a la publicació.

El dia 5 de març tingué lloc a la seu de l’IEC, en una sessió solemne, la presentació de l’obra
Història de l’Institut d’Estudis Catalans: de 1942 als temps recents d'Albert Balcells,
Santiago Izquierdo i Enric Pujol, resultat d'un projecte finançat per la nostra secció, que ha
quedat culminat en el moment més oportú. Foren els presentadors els senyors Josep Massot,
Oriol Casassas, Josep González Agàpito i l'autor Albert Balcells.

En una altra sessió solemne, el senyor Albert Balcells pronuncià la conferència sobre «Cent
anys de vida de l’Institut d’Estudis Catalans», el dia 18 de juny per a commemorar la data de
l’acord de creació de l’IEC. L’acte comptà amb la presència de l’Alcalde de Barcelona, Excm.
Sr. Jordi Hereu.

El dia 13 de novembre el senyor Albert Balcells pronuncià la conferència «Història de l’Institut
d’Estudis Catalans» dins del cicle programat amb motiu de l’exposició itinerant del centenari de
l’IEC a Palma.

D'altra banda, el relat del Sr. Albert Balcells sobre la història de l'Institut ha servit de fil
conductor en el documental de televisió que commemora el Centenari.

Per tal de fer conèixer la nostra història en altres àmbits, el senyor Albert Balcells pronuncià
la conferència inaugural del curs 2007-2008 de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
de Sant Quirze del Vallès, en el marc del Centenari de l’IEC, sobre «Cent anys d’història de
l’IEC», el dia 2 d’octubre de 2007. Dins el mateix cicle, el senyor Francesc Fontbona pronuncià
la conferència «Les influències artístiques europees i l’art català», el dia 8 de novembre.

Jo mateixa, com els altres presidents de Secció, vaig publicar a "Serra d'Or" un article sobre
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l'activitat present de la nostra secció i un altre una mica més ampli per al Catàleg de
l'Exposició del Centenari, catàleg en el qual han col⋅laborat altres membres de la secció, a

més del vicepresident Antoni Riera, els senyors Albert Balcells i Josep Massot.

Pel que fa a les filials de la nostra Secció, el Centenari ha estat celebrat per la SC d'Estudis
LItúrgics amb una conferència, pronunciada el dia 2 de març pel senyor Alexandre Olivar,
membre corresponent de la SHA, titulada La idiosincràsia de la litúrgia introduïda pels
francs a la Catalunya Vella i la seva independència en l’adaptació.

La societat Amics de l'Art Romànic hi ha participat amb unes Jornades Científiques
organitzades en col⋅laboració amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació

de Barcelona, els dies 23 i 24 de març sobre 1907: el paper de l’IEC en la història de l’art i
en la restauració de monuments medievals a Catalunya i Europa. Hi intervingueren diversos
especialistes, tant catalans com francesos i italians. De la secció hi participaren els senyors
Joan Cabestany i Xavier Barral, a més de la presidenta d'Amics de l'Art Romànic.

La Societat d'Estudis Històrics celebrà, el 17 d'abril, una taula rodona sobre el tema Llengua,
identitat i patrimoni, les biblioteques, suport logístic per a la recerca, moderada pel Dr.
Gaspar Feliu.

La mateixa societat, amb la col⋅laboració del Museu d'Història de Catalunya, ha celebrat una

altra Taula rodona, el 6 de novembre, sobre el tema "Els corrents historiogràfics a la
Catalunya del segle XX". Hi han participat entre d'altres la senyora Eva Serra, membre de la
secció i el senyor Jaume Sobrequés, president de la Societat.

Actes acadèmics relacionats amb el Centenari de la naixença del Sr. Aramon
A la jornada inicial dels actes de commemoració de l’antic secretari general de l’IEC, el

senyor Ramon Aramon i Serra, celebrada el dia 13 de novembre, el senyor Josep Massot
pronuncia la conferència sobre La travessa del desert (1945-1967) i el camí cap  a la
consolidació (1968-1982).

Altres actes acadèmics

El senyor Joaquim Molas participà en la sessió en memòria de Jordi Sarsanedas i Vives que
organitzà la SF i la Fundació Mercè Rodoreda el dia 29 de març.

El senyor Albert Balcells actuà com a ponent el dia 15 de juny en el simposi que organitza la



1

SFCS amb una ponència sobre Una anàlisi de l’evolució històrica de l’escoltisme
(Catalunya, Illes Balears i País Valencià).

El senyor Josep Guitart assistí a les jornades internacionals sobre la dignitat humana a Rabat
pel juny i posteriorment a Barcelona, projecte que és coordinat per l’IEC per encàrrec de la
UAI.

La senyora M.T. Ferrer participà en la sessió de cloenda del congrés Un llegat compartit.
Ciència islàmica a Orient i Occident. Homenatge al professor J.M. Millàs Vallicrosa, per
encàrrec de del Consell Permanent de l'IEC el 14 d'abril.

 Presentacions de llibres

Altres presentacions

El dia 11 de desembre el senyor Antoni Riera participà en l’acte d’obertura de la presentació
del Corpus de la Cuina Catalana, de la Fundació Institut Català de la Dona, com a director de
la investigació.

El dia 20 de desembre el senyor Balcells participà en l’acte de presentació dels llibres Guerra,
economia i política a la Catalunya de l’alta edat moderna i Economia i pensament econòmic
a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630) d’Oriol Jonqueras i Vies, a la seu de l’IEC.

El dia 17 d’octubre, a la seu de l'IEC, els senyors Albert Balcells i Antoni Simon, a més del
compilador, participaren a la presentació de l’obra Els dietaris retrobats (1939-1943) de
Ferran Soldevila, editada i compilada per l’historiador i periodista Enric Pujol. Hi assistí el fill de
Ferran Soldevila, Gerard Soldevila, que trobà aquests dietaris perduts i s'encarregà de fer-ne
la transcripció. Presidí l'acte M.T. Ferrer.

Programes de recerca curs 2006-2007

La Secció promou 22 programes de recerca, el primer dels quals finançat per l’empresa
d’autopistes ACESA, els 15 següents amb fons comuns de l’IEC i els 8 darrers subvencionats
amb el pressupost de lliure disposició de la SHA i són:
1) Ager Tarraconensis (codirigit amb l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica)
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2) Forma Orbis Romana - Tabula Imperi Romani*
3) Recerca arqueològica a la ciutat romana de Iesso (Guissona) [col·laboració amb el
Patronat d’Arqueologia de Guissona]
4) Materials de les coves prehistòriques de Serinyà
5) Llatí i escriptura als Països Catalans en època romana. Els documents directes
6) Centre d’Art Romànic Català*
7) Catalunya Carolíngia
8) Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i la Corona d’Aragó,
segles XI – XV*
9) Corpus dels vitralls medievals catalans, que ha finalitzat a finals d’aquest any
10) De re frumentaria, corpus de documentació municipal sobre el mercat urbà de
cereals a Catalunya (segles XIV i XV). Segona fase [Té previst publicar un article amb els
primers resultats provisionals l’any 2008]
11) Repertori de manuscrits catalans (1474-1714)*
12) Corpus textual de manuscrits i impresos de la Catalunya Nord: catàleg d’impresos
rossellonesos (CIR)* [Tenen previst publicar articles i introduir dades al web]
13) De Barcelona a València. Els orígens del patriciat urbà en el marc de l’expansió
catalana del segle XIII (1238-1338)*
14) El fons de Pere Calders. Estudi i edició. Construcció de base de dades. [Està previst
que molt aviat es podrà consultar un banc de dades via internet d’aquest fons]
15) El llibre de faristol de Pau Villalonga, estudi d’història de la música* [Té previst
publicar el 2008 juntament amb una edició d’una institució balear encara per determinar]
16) Banc de dades de monedes catalanes
17) Preparació d’edició de les obres de Valentí Almirall*
18) Discursos de fundació de les institucions científiques catalanes, segles XVIII-XIX

(Està previst que la publicació surti a finals d’any)
19) Preparació de les notes de l’edició de Les quatre grans cròniques, la primera de les
quals ha sortit ja.
20) Preparació per a l’edició dels Llibres de Matrícula de les Insaculacions («Llibres de
l’ànima») de la Diputació del General (1493-1714) i de la Ciutat de Barcelona (1498-1713)
21) Excavació i estudi de les termes públiques de la ciutat romana de Iesso
(col·laboració amb el Patronat d’Arqueologia de Guissona).
22) Preparació de l’edició d’escrits polítics de Lluís Nicolau d’Olwer, la publicació del qual
ha sortit ja
23) Edició crítica de les obres de Manuel Milà i Fontanals
24) Preparació per l’edició de documents econòmics i de cancelleria sobre la cultura
catalana medieval, de Josep Trenchs*
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Activitats de les societats filials

A més de les reunions ordinàries de cadascuna de les filials i de les activitats que ja he
comentat han fet les activitats que segueixen:

Amics de l'Art Romànic celebrà la inauguració de curs el 13 de desembre de 2006 amb la
conferència del inspector general dels Monuments de França, Dr. Olivier Poisson, Auguste
Brutails: l'arqueologia francesa i l'aparició de l'arqueologia monumental catalana a finals
del segle XIX. L'acte fou presidit per la presidenta de la Secció M.T. Ferrer.

Abans, durant el mes de novembre, s'havia portat a terme un cicle de 6 conferències sobre
Arquitectura i litúrgia als espais cultuals del romànic al gòtic, a càrrec de la Dra. Francesca
Espanyol.

S'han celebrat durant l'any dues conferències més, a càrrec del Dr. Joan Valero, La
trajectòria professional de l'escultor Pere Oller, i de la Sra. Verònica Jiménez, sobre El
claustre gòtic de la catedral de Vic.

També han estat celebrades dues Jornades científiques, una a la Delegació de l'IEC a Castelló
sobre el tema El pas del romànic al gòtic a terres de Castelló i una altra a la Delegació de
Lleida, pel maig, sobre L'Estudi General de Lleida i l'art (segles XIV-XV).

Publicacions de la SHA

Albert Balcells, Santiago Izquierdo i Enric Pujol. Història de l’Institut d’Estudis
Catalans. Volum II. De 1942 als temps recents, memòries de la SHA LXXII, 2006.

Repertori de manuscrits catalans (1474-1620).Volum I. Barcelona: Biblioteca de
Catalunya. Compilació a cura de Maria Toldrà, sota la direcció d’Eulàlia Duran.
Amb la col·laboració d’Anna Gudayol. Memòries de la SHA, LXXI, 2006.
 
Antoni Rubió i Lluch. Epistolari grec. Volum I: anys 1880-1888. Correspondència
recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat. Memòries de la SHA LXIX.
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Tomàs Martínez Romero. Tòpics literaris, traducció medieval i tradició romàntica.
Discurs d’ingrés llegit el dia 21 de juny de 2007.

Ferran Soldevila. Les quatre grans cròniques: I. Llibre dels feits del rei en Jaume.
Revisió filològica de Jordi Bruguera i revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol
Memòries de la SHA LXXIII.

XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii
Romanii Inscriptionibus descritpae: Barcelona 3-8 Septembris 2002. A cura de
Marc Mayer i Olivé, Giulia Baratta i Alejandra Guzmán Almagro. Monografies de la
SHA, X. 

Catalunya carolíngia. VI. Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet, a cura de
Pere Ponsic i revisat i completat per Ramon Ordeig.

Democràcia contra dictadura. Escrits polítics de Lluís Nicolau d’Olwer, a cura d’Albert
Balcells, 2007.

Publicacions de les filials de la SHA

Antoni Turró, Les emissions monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939). I: Andorra,
Illes Balears i Catalunya (Generalitat i locals). Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Lambard. Estudis d’Art Medieval. XVIII. Amics de l’Art Romànic

Joan F. Cabestany, Teresa Matas i J. M. Palau, Les esglésies romàniques de la Vall de
Cardós, AAR.

Acta numismàtica, 36. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 16. Societat Catalana d’Estudis Històrics

Revista de Musicologia, 3. Societat Catalana de Musicologia

Miscel·lània Litúrgica Catalana, XV. Societat Catalana d’Estudis Litúrgics.

Olivier Poisson, Auguste Brutails. L'arqueologia francesa i l'aparició de l'arqueologia
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monumental catalana a finals del segle XIX. Lliçó inaugural d’AAR pronunciada el dia 13 de
desembre de 2006.

         Tot plegat permet considerar que el curs passat ha estat fructífer per a la Secció i que
ha estat notable la seva contribució a la tasca global de l’Institut.


