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20 abril 1955: Art i Arqueologia. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
E l  Sr. JOAN AINAUD s'ocupa de Retrats de cavallers valencians del segle XV. 

Manifesta que hom conserva a casa nostra molt pocs retrats contemporanis de cavallers 
medievals pintats per artistes del país, i que tots els coneguts pertanyen a figures de 
donants de taules de tema religiós. Gs molt valuosa, doncs, la documentació comple- 
mentaria que ens poden proporcionar algunes obres d'art d'autor foraster. E n  priiner 
lloc cita una taula de l'any 1432, atribuida al pintor italii Cecchino da Verona, guardada 
al Musée des Arts Dlécoratifs de Paris;  una inscripció ens conta que fou feta per 
encirrec #una dama italiana, Sor Sara, com a ex-vot per la intercessió de sant 
Francesc, que va evitar la mort en combqt a ultranqa de dos cavallers -Suri uMisier 
Coane di Chastelo, ciosse de Spagna, ; l'altre, cMisier Coane de Valenza de Spagna, -, 
retratats al moment de fer les paus i abraqant-se; el cavaller valeticii Cs alt i gairebé 
calb; al seu escut, quarterat, h i  ha  pals de güella sobre argent i petxines d'argent 
sobre atzur, cosa que permetri als estudiosos d'herildica valenciana d'identificar-10. 
D'uiz altre cavaller valencii, Felip Boil, ens i s  presentada la figura en una il.lustració, 
estudiada i publicada diverses vegades, del ms. 775 de la Pierpont Morgan Library 
de Nova York, procedent d'Anglaterra; es tracta, més que no pas d'una veritable 
miniatura, d'un dibuix ilhminat, en el qual és representat el combat a peu -que a n i  
precedit d'un cartell de desafiament de Felip Boil, redactat en angles i contingut en 
el mateix manuscrit -entre el valencik i el cavaller angles J&n Asteley, que tingué 
lloc a Smithfield, en presencia del rei Enric VI,  el dia 30 de gener de 1 4 2 ;  en el seu 
cartell Boil feia notar que combatia per i'honor del seu sobiri Alfons el 1Wagncinz~rz 
i preveia la conting?ncia que el seu arnes, fos encara a Flandes al moment quie un 
cavaller angles acceptés el repte. Tots dos personatges valencians són contemporanis 
cle Joanot Martorell i ofereixen exemples reals molt típics de com eren els cavallers 
vivents al temps que fou escrit Tiralrt 10 Blanch. E j  Comunicant aprofita l'avinentesa 
de tractar de temes cavallerescos per a anunciar que gricies a la restauració de la 
imatge d'argent de sant Jordi de la capella de la Generalitat, que ha  dut a terme el 
nostre consoci Sr. Ramon Sunyer, ha estat possible de treure impromptes del punxó, 
i per a indicar que ulla altra notable imatge de sant Jordi conservada al Metropolitan 
Museum de Nova York sembla una 11Pbil mistificació del segle passat. 

Intervenen el PRESIDENT, el Sr.  J .  PUIG I CAD~FALCFI i el C O M ~ I C A N T .  - PERE 
V ~ c u f ,  Secretari. 

6 maig 1955: Historia. -Presideix el Sr. R. ARAM~OH I SERRA. 
Mn. JOAN T A R R ~  exposa L'evolz~ció histbrica de les deliwitacioits de les dibccsis 

del Principat de Catalzhnym. Comen~a  assenyalant la importincia dels concilis a la 
Tarraconalse, com ho pcova l'atenció que hi dedicaren els PP. Villanueva i Gams en 
llurs obres. Aixo elis dóna idea de l'organització de i'església en aquest territori. 
La divisió eclesiistica dels bisbats es féu sobre la divisió municipal romana. Cal consi- 
derar clue aquesta responia a una realitat histbrica a quasi tot l'lmperi i, sobretot, 
a la Tarraconense. Narbona és inclosa a vegades dins la Tarraconense; durant l'Imperi 
a vegades el prefecte de Tarragona i el de Narbona són la mateixa persona. Més tard, 
en els colicilis del Migjorn de F r a n ~ a  assisteixen els bisbes de la Tarraconense, i també 
troben1 el cas contrari. Cal no confondre l'evangelització amb llEsglésia. La vinguda 
de sant Pau és evangelització, l'organització jerirquica és molt posterior. N o  co~ieixem 
hist6ricament la divisió en bisbats fins al temps de Constantí. Els primers bisbats 
foren els de Tarragona, Barcelona i Tortosa, i posteriors, per6 també del temps de 
YImperi, Girona i Lleida. Amb la dominació visigoda tenim tres nous bisbats: Urgell, 
Vic i Empúries, i el tan discutit d'Egara. Sembla com si el bisbat d'Egara creat pel 
Papa Hilari fos una sufraginia de Barcelona, perq& es donen molts casos que a 
la mort del bisbe de Barcelona, el d'Egara passa a la Ciutat Comtal. En  produir-se la 




