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a la documentació del Consell d'AragÓ, fins ara no estudiada, que" ens permet de donar 
noves dades sobre aquest problema, tall discutit, de la histbria de la Península, sobretot 
després dels treballs dels professors Hamilton, Braudel i Américo Castro. Diu que 
aquesta expulsió no fou un cas aillat i recorda altres casos d'eliminació de minolies 
no assimilades, a Franya (hugonots) i a la Gran Bretanya (catblics #Irlanda). 
L'expulsio dels moriscs al regne de Valencia (16og), feta contra l'opinió dels terra- 
tinents, fou quasi total. El Sr. Regli valora la població morisca en uns cent cinquanta mil 
habitants dels cinc-cents mil que tenia el Regne: i'ordre que permetia que restés un sis 
per cent dels moriscs aviat fou anullada. A Aragó la qüestió morisca havia estat 
molt debatuda durant tot el regnat de Felip 11, sobretot després de la revolta favo- 
rable a Antonio Perez, i dels intents posteriors d'aquest per retornar a la Península 
amb l'ajuda dels morixs aragonesos i altres minories descontentes. Al moment de 
l'expulsió (1610) la població $Aragó era d'uns tres-cents trenta mil habitants, i 
d'aquests, uns setanta mil eren moriscs, nombre bastant exacte, per tal com es pot 
calcular a base d'un cens fet a fi de controlar-ne l'expulsió. Hi  hagué molts plets 
a causa de la resisttncia de les autoritats de Saragossa a fer l'expulsió a contrafur, 
perb per fi l'expulsió fou també quasi total. Al Principat el problema no era greu, 
puix que, d'una hnda ,  la població morisca només era d'uns deu mil habitants sobre 
un cens de tres-cents cinquanta mil, i de l'altra, l'expulsió (1610) no fou tan total 
com als altres regnes de la Confederació catalano-aragonesa: gairebé tots els moriscs 
del bisbat de Tortosa es quedaren, i molts d'altres retornaren després de l'expulsió. 
Estudia a continuació el problema després de l'any 1614, quan l'expulsió en massa s'ha 
acabat, perb segueix l'expulsió dels qui han retornat o dels qui fins en aquell moment 
encara no han partit. El Comunicant opina que foren expulsades unes dues-centes 
cinquanta mil persones entre tota la Confederació, és a dir, un vint per cent del cens. 
Les consequ&ncies econbmiques d'aquest acte foren molt considerables, especialment 
pel que es refereix a la ptrdua del valor dels censals i les perdues a les grans 
propietats dels latifundistes. La monarquia intenti de resoldre aquests problemes per mitji 
d'una desvaloració i d'un repoblament fet amb cristians vells. Aixl, no obstant, es produí 
la fallida de la banca valenciana i un cert desordre que perjudici la política de mixiln 
esforc del comte-duc #Olivares. 

Intervenen els Srs. J. NADAL (creu que quedaren bastants moriscs després de 
l'expulsió: a Simancas n'hi ha la relació), F. DURAN I CAGAMERAS (caldria escorcollar 
els fons dels arxius senyorials i dels dels Templers i Hospitalers), J. AINAUD (m text 
trobat del comte de Guimeri confirma l'expulsió total i el fet que els moriscs eral 
inassimilables), J. IGL~SIES, F. SOLDEVILA i el C~MUNICANT (l'ordre d'expulsió fou 
contundent, i només en foren exceptuats els moriscs del bisbat de Tortosa; alguns dels 
expulsats, perb, degueren tornar). - JORDI CARBONEU, Secretari. 

5 desembre 1953: Histbria. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El PRESIDENT presenta el Prof. Antoni Era, de la Universitat de Sisser. 
El  Sr. &A exposa la seva comunicació sobre els Parlaments a Sardelzya elz temps 

de Férralz el Catblic. Creu que és important Vestudi dels parlaments reunits a Sardenya 
per al coneixement de les condicions socials de l'tpoca. Ensems amb els professors 
Marongiu i Loddo ha empres la publicació i l'estudi jurídic d'aquests parlaments. 
Tot el que es proposava en aquestes reunions eren necessitats de les diverses classes 
socials, expressió i reflex de la vida a l'illa. El nom de parlament ha induit a error: 
eren corts, bé que a Sardenya no hi ha hagut corts generals. Al regnat del Rei Catdlic 
es reuniren del 1481 al 1485 i del 1497 al 1511. El del 1481 és el primer parlament 
celebrat a Sardenya que és documentat: dels anteriors, només en tenim noticies. 
En bpoca més tardana el Virrei tenia dret a reunir el parlament i podia també prorro- 
gar-lo. Els impostos que aprovaven els parlaments, més que no pas nous impostos, eren 
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augments de determinades taxes ja existents, com el dret de bolla. E h  el parlatnet~t 
de 1497 el Rei, invocant el perill turc, vol convertir els impostos municipals en 
impostos destinats a la defensa de l'illa: troba una gran resistencia per part de la 
noblesa. El Reiles nega a concedir noves gricies a canvi de donatius allegant que aixb 
només es pot fer a les Corts Generals. El nomenament de Giovanni Berini com a virrei 
assenyala la importincia donada per Ferran I1 a l'illa de Sardenya. Durant el domini 
catali, l'illa no és una colbnia, per'b a a b a  essent-ho més tard a causa de la mala 
conducta dels virreis. Catalumya doni a Sardenya la unitat i la independencia, perqul. 
quan hi arribaren els catalans era dividida en quatre regions i sotmesa a Pisa. Remarca 
la gran autonomia que tenia l'illa durant el domini catal;, i en cita diversos exemples. 

Intervenen els Srs. DURAN I CAÑAMERAS (un parlament era una reunió per a un 
afer concret i sense la presencia del rei: el Parlament de Casp n'és un exemple), 
J. RUBIÓ I BALAGUER i el PRESIDE~T.-R. ALBERT I LLA UR^, Secretari. 

9 desembre 1953: Llengua i Literatura. - Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
La Srta. ROSALIA GUILLEUMAS presenta la seva comunicació sobre Les relacio?ts 

de Iiannon Llull i Verdaguer. I A la primera part de la seva comunicació, la Srta. Gui- 
lleumas estudia el coneixement que Verdaguer tenia de l'obra de Llull. El seu iniciador 
fou Marii Aguiló, bibliotecari de la Biblioteca Provincial de Barcelona, on Verdaguer 
féu la seva primera obpia del Libre &Amic  e Amat l'any 1876. D'aquesta chpia prove- 
nen les primeres influencies de Llull en Sobra verdagueriana, concretament en els 
Idil.lis. El contacte amb els primers luMistes mallorquins i amb Mn. Jaume Collell i els 
viatges a Mallorca dels anys 1883 i 1887 augmenten l'interes de Verdaguer per Llull. 
Mentre s'esti al santuari de la Gleva fa la cbpia més extensa del Libre &Amic e Attzat 
i fa el seu darrer viatge a Mallorca, invitat per l'arxiduc Lluís Salvador. Allí decideix 
la realització d'una si.rie de glosses del Libre &Amic  e Amat,  que seran publicades 
desprCs de la seva mort, les quals són l'obra més lul.liana del poeta. Després la 
Srta. Guilleumas estudia les obres de Verdaguer que tenen més influencia de Llull: 
els Idillis, el Roser de tot Pany, les F l o ~ s  del Calvari i especialment les Perles del 
Libre &Amic e Amat.  Estudia primlerament els manuscrits de les diverses cbpies del Libre 
i d'algunes poesies de Llull, així com els manuscrits de les seves composicions 
d'influencia lulliana, els quals es troben a la Biblioteca de Catalunya, a l'Arxiu Histbric 
de la Ciutat i en arxius particulars. Des del punt de vista de la critica literiria posa 
en evidkncia la diversitat d'estil d'ambdós autors. Verdaguer fa, perb, un ús abundós 
dels recursos estilístics de Llull adaptant-10s a la seva epoca i a la seva psicolog-ia. 
ComprGn i assimila el Llull místic francisci i el poeta que es manifesta en les metafores 
acolorides i brillants, i no pas el filbsof. Afirma, per últim, que Verdaguer fou un dels 
capdavanters a fer codixer i valorar la figura de Llull. 

Intervenen el PRESIDENT (fa al~lusió al Premi Montoliu que la Srta Guilleumas 
ha obtingut amb el seu treball) i els Srs. P. BOHICAS, J. CARRERAS I ARTAU (suggereix 
que es podria completar l'estudi de la Srta. Guilleumas fent un para1,lel psicolbgic 
entre Verdaguer i Llull), O. CARDONA (remarca l'escassetat de lexic luklii en Verdaguer: 
Verdaguer ha dut R. Llull al seu llenguatge popular), i la C~MIUNICANT (la psicologia 
de Verdaguer és encara obscura, i un paraMel psicol~bgic amb Llull és difícil; l'arcaisme 
del llenguatge 1ul.lii impedia que Verdaguer l'adoptés). - A. M. BADIA I MARGARIT, 
Secretari. 

21 desembre 1953: Histbria. - Presideix el Sr. FERRAN SOLDEVILA. 
El Sr. JORDI NADAL exposa la seva Corctribzició a Pestudi de la població catalana 

I. Aquesta comunicació és q: resum del llibre Ramon Llull e n  l'obra de Ja&t Verdagucr, 
aparegut formant el volum I1 de la Biblioteca Verdagueriana" (Barcelona 1953). 




