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de veriir a Barcel~ona per tal dfe flmdar 1'Escola .de Clínica; la seva posició filosbfica, 
més que de Iliur~ensaAar, devia ésser de ra~cicmalista mAdic), J. VICENS I VIVES i el 
SECRETARI (nega valor polític n la wl.labració meteorolbgica d'En Salvk al ((Diari de 
Barcelona)) afrancesat i indica que el salconduit de qui: disposava En Salvi es facili- 
tava a tothom que yolgu~és sortir de Barcelona, sobretot a partir de 1810). -JOAN MER- 
CADER, Secretari. 

22 marc 1952: Histbria. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El Sr. ALEXANDRE GALÍ presenta m comuni&ó sobre L'estratific~ció w n t d  

mn I-listbrb. En u n a  brezl introduació fa remarcar el fat de les diferhcies del pla mental 
en cada &polca i la necessitmt de tenir-les en ~mmpte en vallorar els actes humans. La 
seva intenció e% de fer veure com es produeixen els canvis de mentalitat damunt d'una 
base som&tica constant que té per missió de conservar el mCs perdurable de la vida 
humana. Creu que els prolcessos suwceptibles de canviar els panorames mentals dels 
diferents momei~ts histbrics són essencialment místics. Com a demostració de la seva 
tesi estudia amb detall duies de 1,es crisis mentals de mts transcendkcia en la vida 
moderna: el pratestantisme i la concreció de la menhlitat capitalista que avui governa 
els destins de1 món. Tant ren l 'm cas com en Saltre s'evidencia: a )  la f a r p  del moment 
definidor resplectivment representa per Lutar i pels fisibcrates i els santsimmians 
en lla d e k r m b c i 6  dels idits aanvis mentals, amb les mnscguents crisis i els seus 
efe~tes  histbricament decisias, i b) el fons racional-místic d'ambdues formidables re\'o- 
lucims. Can a d demostració de les errades de valoració a quh plat induir el desconei- 
xement de les difarhcies de mentalitat, el comunicant remarca la falsedat de l'atribució 
a Lluís Vives del ca~ricter de precursor en la doctrina de l'ensenyament en llengua 
nuterna tal com Sentenem avui; la impossib~ilitat de considerar Gómlez Pereyra cGn1 
una anticipació de Descartes en la fos-mularció del cogito, tal com suposa ~enéndez '  
Pelayo, d qual, airent en el mateix error, si bé d'una banda tjngwé el mi:rit de posar 
de relleu I'excapcianal in:port&ncia del nostre Sibiuda en la cruiilla de i'Edat Mitjana 
1 el Renaixement, de l'altra s:eqdvoci \en voler trobar dins les obres d'En Sibiuda anti- 
cipacions de Kant. 

Intervenen els Srs. F. SOLDEVILA (subratlla l'extrema dificultat d'aquest estudi 
de les mutacions socials o canvis de mentalitat cdectiva i felicita d Sr. Gali que tan 
brillantment slint.radiueix en el camp de la histihria de 1,es idees morrals i est6tiqws) i d 
PRESIDENT. - JOAN MERCADER, Secretari. 

2 abril 1952: Llengua i Literatura. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
E l  PRESIDENT lllegeix Cirtc lletres pr%vacEes catalanes del segle XIV del Sr. ELIES 

SERRA I RAFOLS, resident: a la L- (Tenerife). I En acpest treball, després de des- 
tacar la importhcia del ~mneixement de ha llengm parlada per dessota la varietak lite- 
riria i d'alhdir a la revelació que fou 1~ p~ublicació de Sepistolari del segle x v  dins 
la col~lecció ((Els Mostres 'Clksics)), 6 expolsat que l'autfor pogué casualment trabar 
i transcriure cinc' lletres anb&ors a les de l'esmentat epistolari. Són de finals &ell 
segte XIV i ll~gr illiterks primordial 8s linguisttic i també gambient. Són llegides cadas- 
cuna de les cinc lletres, les quals van aiaompanyades d'unes breus notes lingdístiques on 
són registrats esnecialment fiets de pronundaidó i en general una caracterització gra- 
matical (fanhica, marfdogia i s inta~i)  i 1Pxica de11 text, en el qual destaquen nombrosos 
gironismes. 

El Sr. P!ERE BOHIGAS exposa la deva c m m i w c i 6  sabre Ausicis March i Garcilaso. 
Fa una lleugera anilisi de dos llilbres d'aquests Últims anys, en els quals aquest tema 
ha estat tractat: Auzi i r  M w c h  y Garcihso de la Vega, ploetas del dolorido amar, 

I. Aquesta comunic3iciÓ ha estat publicada al BSCEH, I (rgsz), 25-31. 



8 

64 BOHIGAS:  A .  MARCH r GARCILASO - A I N A U D :  U N  CRlST  ROMAlVIG D A T A T  

de Maria del Pilar Asrando, i La frayectorid poktica de Garcilaso, de Rafael La- 
pesa. 2 En vista dels resultaits apointats en aquestes plwblilcacrims recents, el cmmicant  
f a  una exposició del problema de la influhcia d 'AuiL  M m c h  sobre Garcilaso de la 
Vega, la qual fou ja assenyalada pels mes antics canentaristes del poeta cas~telli 
Margot Arce Blanca tot i ignormnrt-la, observi que la a n c ó  quarta i alguns sonets 
manifestaven una inestabilitat de s~emtiment que no es veu en les obres be plenitud de 
Garcilaso i explilcava aquesta peauiiariitat per la influhcia de Petrarca. Josep-Sebstii 
Pons demostri la relació entre els dos autors. Arrando i Lapesa han volgut fer una 
confrontació que, segons I* parer, la demostra també. El commicant opina que 
encara es p~ie afinar més i que en el cas conoret de la w c ó  IV de Garcilaso 1% zona 
de c$mtacte amb AusiL Marc11 encara és mbs extensa del, que han dit tels sem comen- 
taristes. Per tal de demostrar-ho fa  algunes noves cronfrontacims i sobc&tot es fixa 
en l'allegoria de Gaticilaso: &inspiració tlotalment ausiasmarquiana, semblant a la del 
combat d'0di i Amor de la ~aínqó XL del poeta valenci;, a la d'Ira i Amor, que apa- 
reix més o menys desenrotllada en diverses de les. seves ancons, en especial en les 
CXIII, cxv i CNVI. 

Intervé el Sr. J. PEREÑA I MDRQS (remarca la semiblanca de l'enarnorament en 
ambdós p,owtes per expllicar la relació que hi ha entre ells). - A.-M. BADIA I MARGARIT, 
Sedretari. 

7 maig 1952: Art 1 Arqueologia -Presideix el Sr. R. ARAMUN I SERU. 
El Sr. JOAN AINAUD dóna a conGxer Un. Crbe rom&c datat. L8exi$t6ncia de 

cavitats adequades per a la guarda de reliquies en les imatges --diu- es creguC qule 
era deguda a una reacció contra les idees iccmoclastes dels albigesjas. A Catalunya es 

~coneixia, datada, la imatge del Davallament de Sant Jaaa de les Ahdesses, de 1251. 
Al Museu de Barcelona es guarda un Crist procedent dei bisbat &Urgell, de grans 
dirnensionq en el qual s" trobat recentment un recollditori que oohzteniq l'acta de 
consagració de la imatge i les relíquies chntiqgwdes en quatre petits farloells. Aquest 
Crist font repintat el segle xvr i llavors les relíquies fmen des~cobentes, perb tornades 
a posar a lloc. L'acta \de msagracio est i  molt mdlmesa; el tipus de lletra és del 
segle XII i com que est2 redactada seguint el fo rmlar i  usml, h m  pot refer el text 
que manca; la doble data, 1147, de lYEolcamaci6 i 1185 de 1'Era hispbica, es veu amb 
tota claredat. Aquesta acb, és rúnica conservada de la consagració #una imatge. 
La troballa dels deu a dotze fragments de teixit que embolcallaven les relíquies és 
important pesqui: són datats i permetran, per comparació, de datar-ne d'altres; el fet 
de trobar-se entre d l s  tejxi~ts llisos que són, naturalm~ent, els més difícils de situar 
cronolbgicament, fa  mks important la troballa i poden afegir-se als coneguts de sant 
Bernat Calvó i al tern de sant Valeri, de 1279. Cal racorctar, també, que aquest Crist 
és la primera i m ~ t g e  catdana rounhica &taicia directament, jai cpe les altres sols 
s'han pogut datar per canllpwació. 

Intervé el P R E S I D ~ T .  -R. ALBERT I  LLAURI^, Selcretari. 

14 maia 1952: Llengua i Literatura -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El Sr. JOAN TRIADÚ presenta um estudi sobre Josep Ixart. Counemqa amb una evo- 

cació de la figura i de l'obra d ' a q u e ~  esicriptw: primer situa breument l'home en el seu 
temps, darrer qmr,t del segle, en, relació amb les pzrsonalitats més destacades del 
moment, i alhora es refereix a la Renaixenip, en el que anomena període crític d'aquest 
moviment. El comunicant creu que I"evo1uciÓ que 'tC lloc en aquells anys acaba la 
Renaixenca pirbpiament dita i ququie s'establek ja un pstral.lel constant entre els nous 

I z. Cf. "Estudis Rominics", I1 ( 1 g ~ g - 5 0 ) ,  280-281. 




