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valencii i per la llengua antiga - ; si  el valenciL distingeix entre el primer 
i el segon terme i si uns escriptors mantenen aquesta distinció en llur litera- 
tura epistolar, no es pot afirmar, d'una manera absoluta, que el catal& hagi 
redu'it a dos els seus demostratius, per bé que ho hagin fet gairebé totalment 
els parlars del Principat ; seria bo d'exan~inar com apareixen els fets estudiat3 
pel Sr. Badia en i tal i i  i en frances, tant en la llengua antiga com en els 
dialectes). - CARVE BOIFI!, Secretari. 

6 desembre 1950: Histbria -- Presideix el Sr. FERRAN SOLDEVILA. 
El  Sr. EUPEMI~ FORT I COGUL s'ocnpa de L a  figura de Simd Salvador, 

bisbe de Barcelona (1369-1445). Comenca dient que la figura d'aquest bisbe és 
gairebé desconeguda, puix que la documentació referent a ell s'ha dispersat i 
els episcopologis barcclonins més aviat desorienten. A més, damunt d'ell plana 
la sospita d'illegitimitat d'origen, perb el comunicant ha pogut provar amb 
documents que era fill de Berenguer Salvador, notari, i de Geraldona de Puig, 
i que havia nascut l'any 1369 a la Selva del Camp. 55mó Salvador devia anar 
a 1'Estudi de Bolonya : així consta en una sollicitud per a ell, de Joan I, 
l'any 1391. Benet XIII i el rei Magndnirn,  més tard, l'utilitzaren con1 a 
diplomitic. Del 1397 coneixem intervencions seves a la Cort papal de Roma, 
com a ambaixador del papa Luna, per tal de gestionar la unió de l'Esgl6sia 
durant el Cisma. A principis del segle xv el trobem de rector a Montblanc, on 
doni un gran impuls a l'obra de l'església de Santa Maria. Per6 la seva resi- 
di.ncia habitual fou a la Cort de Benet S I l I .  Ell rebé els alnbaixadors del 
Concili de Constanya, arribats a Peníscola pel gener de 1417. Sembla, perb, que 
Simó Salvador no seguí llAntipapa en ln seva obstinació. El  1420 Martí V el 
fa ardiaca de Valencia quan ja era canonge de Lleida i de Barcelona, i el re! 
Alfons l'envia n Roma pe1 tal de gestionar prop del Pontificat diversos afers 
relacionats amb la futura conquista de Nipols. Insisteix el coniunicant amb 
textos que proven la confianca que Alfons el Magnlinim tenia a Si1116 Salvador. 
Diu que ell prepari el Conclave de Sant Mateu, on Gil Sánchez Muííoz, cl 
successor del papa Luna, declari. extingit el Cisma (1429). Finalment, com a 
premi dels seus grans serveis a la Corona, aconsegueix d'obtenir la mitra barce- 
lonina (1433). Del regisme pontifical de Simó Salvador cal considerar la seva 
actuació com a prelat, que deixi  disposicions fructíferes ; les seves tibants 
relacions amb el Consell barceloní ; la seva tasca a les Corts i la seva presencia 
a l s  Concilis, i els seus mecenatges, principalment el retaule de Sant Salvador 
a la Seu de Barcelona. 

lntervene~l el PRESIDENT (remarca l'intercs de la combinació dc Ics dadcs 
locals ofertes pels alsius de la Selva del Camp amb la perspectiva universal 
d'aquest singular personatge, que visqué i influí en la transcendental cruilla 
del Cisma dlOccident) i el Sr. F .  DURAN I CAGAMERAS. -JOAN MERCADER. 
Secretari. 

16 desembre 1950: Art i Arqueologia. - Presideix el Sr. R. A~ZAMON L 

SERRA. 
El Sr. JOSEP DE C. SERRA I RAFoI,~ fa un E x a m e n  c o ~ t ~ a m t i u  de cases ds 

Ponzpeia i dJEmPÚries. Comenca dient que fa molts anys que s'inicii l'escava- 
ció de les restes d'una gran casa a la ciutat romana d1Emp6ries ; recentment 
s'ha completat l'excavació i, coneguda del tot la seva planta, es poden fer 
algunes comparacions que permetin de datar i filiar els seus elements més 
antics, ja que durant el transcurs del temps en que fou habitada experi- 
menti  gran nombre de transformacions. El barri roma d'Empdries fou edi 
fitat en el lloc que havia ocupat la poblacid indígena, la qual voltava la 




