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corrents de la literatura i Saparició d'uma política. Després d'aquesta breu introducci6, 
segueix una ripida biografia, ampaqyaxla de la lectrura d'alguns textols de N'Ixart de 
valor autobiogrifia. Llegeix també, en fer referhcia a les obres, f raments  de critica 
de N'Ixarl i uns escrits inWits de Narcís Oller que evoqulen molt de prop la mort 
del seu parent i amic. En la part h a 1  de l'estudi, el comurnicant examina !a posició 
de N'Ixart en relació amb el mtaianisme i en relacib amb l'ús del catali, i llegeix 
arti)cles i lcastes que reflecteixen les poli.miques d"aquel1 temps sobre aquest tema. 
Es refereix tamb6 a altres aspectels de l'ideari de N'Ixart i acaba amb una relació de 
les seves principals obres catalanes. 

Intervenen el PRESIDENT (la-Societat ha volgut commemorar, amb la sessió d'avui, 
el centenari de la naixenca de Sautor estudiat) i els Srs. P. BOHIGAS, F. LLORET (recorda 
la relació #En Rusifio~l amb N'Ixart), A. GALÍ i F. DURAH I CAGAMERAS (comenta 
aspectes de N'Ixart i de la seva &poca). -A.-M. BADIA I MARGARIT, Secretari. 

24 maig 1952: Histbria -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
E l  PRESIDENT presenta mi exemplar de la segona part de l'obra Els  diplomes caro- 

lingis a Catalz~n~ya, del Sr. Ramon d'Abadal i de Vinyals, editada recentment per SInsltitut. 
El Sr. EMILI VIGO I B&IA exposa les seves inves+igacions sabre E l  Grdn Comifk 

de Saktt  PJblica i Catahnya. Comenca manifestant que, contra el que s'ha dit (Conard, 
Oliver, Ossorio), els projectes del Gran Comitk de Salut Phblica respecte a Catalunya 
comenpren a exeeu~uitar-se. Al.ludeix a la Membris. del ,general francbs Dugoumier (1794) 
adrepda als catalans en el m m e n t  d'envair bes trooes revolucioniries el nostre Principat. 
Parla tarnbté ld'una s d r e ~ a  del Convencional rossellonPs llor en^ Delcasso al ComitP 
revolucionari, en qui: sJinsisteix solore el mateix punt. Couthon, vocal del Cornit;, escriu 
als representants dels Pirineus Orientals que li sembla millor una República catalana 
independent, que no pas l 'ane~ió a la República francesa, en el qual cas caldria assegurar 
les fronteres naturals, i prendre, per tant, la Cerdanya espanyola i la Val! &Aran; seria 
difícil, en canvi, que Catalunya pogués ésser conservada nom a francesa, per tal com 
subsistelixen prejudicis i interessos lo~calist'es. D'espres de la dernota espanyola del Voló, 
el moment semblava arri~ba~, per6 Drwgioumier aijarn3 l'ofensiva. E l  comte de la Unió, 
generalíssim espanyol, es defensa davant Figueres, i restableix el sometent cataii. 
Mentrestant s'havia esdevingut el g Thermidor, i aviat conicnwren els sondeigs de 
Godoy per a la Pau, de Basika. El comunicant analitza el Pla Couthon. Cal practicar 
-deia aquest convencional- una política d'arracció a Catalunya, cercant precedents de 
la dependhcia francesa i valoritzant l'idima a cat ali. Ells emissaris d'abans serien reem- 
p1awt.s piels apbstds de la Revolució. Milhawd i Soubrany, dos representants en missió, 
fam implrimir milers d'exemplars de la Goastituciói del Drets de 1'Home i del discurs de 
Robespierre a la Convenció, a fi de llanqar-10s damunt els pables catalans. Quant a la 
fe religiosa, n'asseguraven el respecte, per tal com Franw professa la religió de l'Esser 
Suprem i el dogma de la immortalitat de l'inima. Bs remarcable que les iiitencions 
d'alguns generals (Augereau) anaven més al l i  del que les realitats catalanes mostraven. 
((L'arbre de la llibertat)), escrivia, ((ha brotat a Barcelona)). Per6 desprCs d'una entrevista 
amb dos pagesos catalans, hom veié que havien preparat un parany on caigueren els 
soldats francesos. 

Intervenen el SECRETARI (remarca Seixalabrament d'Augereau i la seva manera 
simplista i f,antasiosa de vmre cels catalans, la qpal cosa repetiri tel I ~ I O ) ,  el Sr. F'. SOL- 
DEVILA i el PRESIDENT. - JORN MERCADER, Secretari. 

9 juny 1952: Sessió plen5ria.-Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El  PRESIDENT explica que la mort de l'insigne escriptw Josep Ponus i PagPs, esde- 

vinguda el & i  15 de febrer, ha obligat: a canviar el carbter  d ' ~  de les sessions del 




