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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. 




