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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 
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c,>ibnia mercantil grega. En escavar per sota les restes dc la casa romana 
s'han trobat altres restes d'humils habitacions iberiques iguals a les dels 
poblats coneguts de la costa catalana. Aquest barri, en el seu estrat rom&, 
degué construir-se vers el segle I a. de J. C. En el tros conegut fins ara, 
q~:e és una petita part del perímetre voltat per les muralles de basament 
dc pedra i part alta de formigó, es construi'ren cases molt amples, una de les 
quals és la que hem estudiat i que ocupa una superfície d'uns vuit-cents 
metres quadrats. Té la planta típica de les cases de tipus hellenístic, amb 
atri i peristil. Els paviments 111.6s antics són d 'opus  s i g n i n u m ,  i els mosaics 
conservats, senzills, perb alguns amb ernblernae de tipus alexandfi, són 
posteriors. El  peristil apareix voltat d'un criptopbrtic cobert amb bigues 
posades horitzontals. Si cerquem parallels d'aquest tipus de casa en trobem 
dJ~xtraordin&riament semb1a;its a Pompeja, de la qual sabem la destrucció pl 
segle I. Pompeia és una ciutat amb grans influPncies helleniques ; aixb explica 
la seva similitud amb Empúries, de rel igualment grega. Per tal de fer 
aquestes semblances visibles, el comunicant mostra plantes i fotografies 
d'Emp6ries i de cases pompeianes de les quals escolleix per a l'examen la 
casa anomenada de Menandre dins el recinte urb& i la coneguda amb el nom 
de vi l la  dei  Misteri  en l'krea suburbana. El  problema que es planteja a Em- 
púries és el de la conservació cl'aquestes restes, ja que, o cal resignar-se a 
llur desaparició, o bé restaurar-les tan completament que quedin cobertes. En 
aquest cas les cases de Pompeia poden servir de guia. Actualment s'estan 
fent proves en vistes a la restauració. 

Intervenen els Srs. J. PVIG I CADAFALCH (exposa alguns antecedents dc 
la prjmera *poca de l'escavació d'aquesta casa i nlanté el criteri de fer 
una consolidació que perineti cle conservar les restes descobertes), J. VILA- 
SISCA (en tota lestauració que es faci caldria deixar clarament destriada la 
part autentica de la part restaurada) i F. DURAN I CAGAMEHAS (parallelisme 
~ ~ m h  una villa ronlana clc Mao). - R. AI,I~EIV~ I L T , A U R ~ ,  Secretari. 

20 desembre 1950: Llengua i Literatura. - Presideis el Sr. R. A~Anlohi 
I Senrz.4. 

El  X'III~SIDEN'I' fa l'elogi dlEinili Valles, Memb~e de la Societat, mort el 
dia 26 de novembre. 

El  Sr. JOSEP M. DE CASACUUEI~TA exposa la seva coruunicació sobre Poesies 
jovenivoles de Jacint  Verdaguer ,  l'objecte de la qual és presentar a la So- 
cietat ttnes mostres d'aquells escrits i dels comentaris que han d'acompa- 
nyar-10s et1 l'cdició que el co~liunicant en prepara. Els quatre testos escollits 
són d'assumpte histbric. Un d'ells, A l  hdroe rtzontanyds E n  Joseph Manso, 
llavia estat publicat en el volum dels Jocs Florals de l'any 1865, perd no 
figura en cap dels reculls, parcials ni generals, de composicions de l'autor. 
Dels altres, que corresponen sens dubte al darrer període (anys 1867 a 70) 
del cicle jovenívol de la producció verdagueriana, només se'n conserven 
esborranys, i són rigorosament inedits ; el comunicant els designa amb els 
títols L a  Morta-Viva,  Bac de Roda i Roca Guinarda.  Com a introduccib a la 
lectura i el conlentari cl'acluestes peces, el Sr. Casacuberta esposa les carac- 
terístiques i la cronologia del conreu del g6nere histbric per E n  Verdaguet 
durant la seva jovenesa, a is í  con1 la ideologia i els sentiments patfibtics que 
solen inspirar aquest comeu. Adverteix també que alguns dels escrits verda- 
guerians fins ara inconeguts o molt poc coneguts posseeixen un real merit 
intrínsec, perb que són de bon tros més nombrosos els d'escassa o nulla 
vllua literlria. Adhuc aquests - afegeix - ofereixen gairebé sempre un 
interes per a l'estudi de la figura del gran poeta, adés perque aclareixen 




