
ren una vitalitat sense defalliment a 
les sessions del col.loqui, amb discus- 
sions de vegades ben llargues i sempre 
enriquidores que oferien contínua- 
ment nous i múltiples puno  de vista. 

L'txit del col.loqui venia ja, a més, 
prefigurat per I'actualitat i bona tria 
del tema proposat que en tot moment 
defugi la temptació de caure en una 
anPlisi podríem dir tradicional de 
I'obra d'art; d'aquesta manera, els 
enunciats de les seccions respongueren 
fidelment als seus objectius: la con- 
cepció de I'obra i la seva realització 
material foren constantment revisades 
amb atenció a tota forma de manifes- 
tació artística i també als precedents 
antics de les produccions medievals. 

És important que la mateixa pun- 
tualitat i eficicia amb qut  s'organitzl 
el col.loqui, mtrit que hem d'atribuir 
al professor X. Barral i al seu equip, 
convergeixin ara en la ripida edició 
definitiva de les actes que indubtable- 
ment tenen el seu lloc, ja fins i tot en 
aquesta forma provisional, dins la bi- 
bliografia d'un camp que ha d'ésser 
conreat cada dia amb més intensitat i 
pel qual és un valuós estímul el 
Col.loqui de Rennes. 

Isabel Rodii 

Inventari de Revistes de les 
Universitats Catalanes, 

Barcelona, Generalitat d e  Cata- 
lunya, Departament  d'Ensenya- 

m e n t ,  1983. 306 p p .  30 cm.  

L'any 1978 el Consorci d'Informa- 
ció i Documentació de Catalunya va 

proposar la coordinació i confecció 
d'un catPleg automatitzat de les pu- 
blicacions perihdiques existents a les 
biblioteques de les tres Universitats de 
Barcelona. Aquesta tasca no va poder 
arribar a terme, sobretot per dificul- 
tats econdmiques i, I'any 1981, es va 
fer cPrrec de la seva promoció el De- 
partament dlEnsenyament Universita- 
ri de la Generalitat de Catalunya. 

L'Inventari és un avenc del CatPleg 
de Revistes de les Universitats Catala- 
nes (CRUC), que té com a objectiu co- 
neixer quines revistes hi ha a les uni- 
versitats i a quines biblioteques es tro- 
ben. 

Malgrat que no hi figuren les dades 
de totes les col.leccions conservades a 
les biblioteques universitiries, s'ha 
considerat que la seva publicació ser2 
des d'ara i en la mesura que ho ha per- 
mts I'estat del projecte de mecanitza- 
ció del catileg, un bon ajut a la inves- 
tigació que permetrii localitzar gran 
part de les revistes generals i especialit- 
zades disponibles a Catalunya. 

Per a la mecanització del Catileg es 
segueixen les normes de catalogació 
ISDS (International Serials Data Sys- 
tem), que és el sistema internacional 
de dades sobre publicacions en strie, 
responsable de la creació i el manteni- 
ment de bancs de dades sobre suport 
informitic i que inclouen totes les in- 
formacions necessiries per a la identi- 
ficació de les publicacions perihdiques. 

La present edició recull les revistes 
existents a la totalitat de biblioteques 
de la Universitat Autdnoma de Barce- 
lona (que disposa, des de I'any 1977, 
del catPleg col.lectiu de les seves revis- 
tes) i de les biblioteques de la Univer- 
sitat de Barcelona i de la Polittcnica 
ressenyades a la introducció. 



La informació de cada revista consta 
només de títol i subtítol i les dades ti- 
pogdfiques de ciutat i editor. No 
s'han relacionat altres informacions, 
com ara periodicitat, classificació deci- 
mal, índex alfabttic de mattries, etc., 
per6 est2 previst que figurin a l'edició 
del Catileg. 

A continuació de la descripció del 
títol s'ha indicat la localització de cada 
revista: Universitat i les sigles corres- 
ponents a la biblioteca, departament, 
secció, cstedra, etc. 

Les reproduccions del contingut de 
les revistes seran facilitades per les bi- 
blioteques les adreces de les quals fi- 
guren a ]'Inventari. 

-que indiquen en cada cas I'autor del 
qual deriven-- de forga monuments, 
per bé que rrialauradament encara no 
de tots. 

El llibre conenga amb una breu in- 
troducció de caire historiogrific i me- 
todol6gic, a la qual segueix immedia- 
tament la prlmera part (pp. 18-164) 
que en sis cz.pítols fa una revisió de 
I'art pre-rominic a Catalunya, 
comencant arnb un clar i concís marc 
hist6ric; a la p .  19, tanmateix, per 
error s'inclou una fotografia d'una es- 
tela del Museu de Vic catalogada com 
de Carles el Calb quan en realitat és 
I'epígraf funerari de Plancina proce- 
dent de les itnmediacions de San Pe- 
dro de Arlan2a i datable dels SS. VI.VII. 

El segon capítol, aArqueología i so- M. Lamarca 
cietat~, constitueix un panorama con- 
cret de I'arqc itectura contemporinia: 

X. BARRAL i ALTET 
L 'art pre-romlinic a Catalunya 

Segles IX i X 
amb 440 fotografies de J .  Gumi 
Barcelona, Ed. 62, 1981, 303 pp. 

El volum que ara comentem consti- 
tueix el darrer de la strie dedicada a 
I'art rominic publicada per Edicions 
62; dels quatre és el que presenta un 
inventari i text més exhaustiu amb 
una 6ptica actual, com era d'esperar 
de la traject6ria investigadora de X. 
Barral. L'aparat grific és excel.lent i 
enriquidor, intdit tot ell, adaptat a les 
exigtncies del text, sense ser-ne subsi- 
diari, equilibri aconseguit per la pro- 
fessionalitat de J. Gumí. La planime- 
tria a escala constant aporta també un 
notable aveng i, a partir d'ara, podrem 
disposar de plantes i algats fidels 

1) ciutats i rronestirs; 2) castells, po- 
blats, necrGpolis, masos i cabanes; 3)  
esglésies rural;: vil.les i parraquies. In- 
sisteix en la no discontinu'itat, a Cata- 
lunya, entre el Baix Imperi romi i 
1'Alta Edat mitjana, i es fa ressó de les 
investigacions i troballes més recents. 

El tercer casítol, ~L'arquitectura re- 
ligiosa dels segles rx i x a Catalunya*, 
ofereix una :implia visió comensant 
per les actes tle consagració i la utilit- 
zació tardana dels monuments paleo- 
cristians; con:inua després amb una 
anilisi de cadascuna de les parts de 
I'estructura clels edificis, i finalitza 
amb les relacions de I'arquitectura ca- 
talana amb les regions ve'ines i la tran- 
sició al rominic. Es fa notar, una vega- 
da més, la ntcessitat de noves recer- 
ques arqueo1i)giques al conjunt d'es- 
glésies de Terrassa, pel qual X. Barral 
és partidari de la cronologia tardana. 
La difertncia entre s. IX i s. x queda 


