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21 novembre 1951: Art i Arqueologia -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERIU. 
El Sr. AGUSTÍ DURAN I SANPERE parla de les Noves troballes wqt~eot6giqthes al 

subsbl de Barcelona. I El comunicanf manifesta que s'acupari únicament d'algunes de 
les troballes f&es últimament. Sota la placeta de Sant Iu, i en un espai sulperior al 
que ella ocupa s'ha descabest un paviment romi, a un cos,ht del qual hi ha un mosaic 
en blanc i negre i un dipbsit en forma #U del qual només (és visible la meitat. Podria 
ésser un nimfeu, com el descobert a MErida, per a l"emarcament d'un petit jardí. El 
conjunt f a  pensar en lUingr&s d'w residhcia important o decoració d'un forzmt. 
En aquest mateix lloc s'han desenterrat més de trenta s~bcols de marbre de Tarragona, 
destinats a peidestals i est lhas;  la posició ca que s'ha descobert fai pensar en el compli- 
ment del decret de l k p e r a d o r  Cmskmti, que man,ava la destruoci6 d'estktues i monments 
pagans. Les estitues, de bronze en llur majoria, devien ésser foses, i les getdres, aprofita- 
3es en la part correspoIient a I'Avinguda de la Catedral on s'ha restaurat una torre 
poligonal de la muralla. Ni en la construwuit, de la torre ni en la de la muralla 
s'u~tilitzaren fragments arquitectbnics o escultbrics procedents de la ciutat destru'ida 
per la invasió {birbara del segle III ;  els elements d'abres anteriors trobats als 
fonaments perbqnyen úniiwment a sepulcres exteriors desltruh en fer la muralla 
perqui: aquests sepulcres qule sParrengleraven al costat dels camins podien servir 
d'amagatall dels possiblres enemics. Han aparegut també restes #unes arcades molt 
rústegues i sense follaments, atribuibles als volts del segle VI. En aquesta construcció 
foren aprofitades grans pedres que tenen gravats alguns taulells de jac i que són, 
per tant, anteriors a la construcció de les arcades; la disposició de les ratlles gravades 
en aquestes pedres permet de suposlas que estaven destinades al jo~c infantil aotualment 
anomenat mwro o rajolena; en una d'elles el dibuix gravat correspon a un joc 
desusat entre nosaltres perrb mollt conegut encara a Suissa amb el nom de Niiniimal 
i a Alemanya amb el (de Miihle. 

Intervenen els senyors M. COLL I ALENTORN i J. GUDIOL I RICART.-F. DURAN I 
CAGAMERAS, Secretari. 

I desembre 1951: Llengua i Literatura. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El PRESIDENT informa sabre e1 Cbmgrés Internacional de Filologia Moderna, tingmt 

a Liej a del 10 ral i 3 de set~embre. 
El Sr. JORDI RUBIÓ exposa unes considerakions Sobre Phz4manisme a Cafalznzya en 

temps de Joan II.  Diu que Joan I1 era diferent del seu g e r d  en tot. No fou lletraferit, 
perb volgué tenir biblioltecari : el primer fou l'abat de Montserrat Antoni-Pere Ferrer, 
que esdevingué mes tard enemic irreconuiliablp del rei. No interrompé les relacions amb 
la Itklia del renaixement i conservi d s  sens procuradors, a Roma en espacial. En la 
cancilleria, al costat de funcionaris que serviren els dos reis germans, n'hi havia de 
nous, com Joan Peyró. Sempre que hom parla de la renaixen* de la llatinitat a 
Espanya en la segona meitart del segle x v  es posa per davant la gran figura de Nebrija. 
Sense treure ni rebaixar-li cap mPrit, potser fbra Útil d'insinuar qwe la) Corona d'hragó 
seguí en el quatre-oents un camí independent en la. renovació dels maodes d'ensenyament 
del llatí, important també la llavor d'Itdia. Siccília serví probablement de pont i con- 

e vindria m l t  $estudiar a fons la significació quie el regne de Sicília, en temps de Joan I1 
i quan en cedí la torona al príncep Ferran, p o p 6  tenir en polaritzar I'interts dels 
humanistes italians cap1 a la Corona d".LragCn de primer i 'desiprés cap a Castella gricies 
a Ferran 11. A través de Ferran, Joan I1 mmegué Antonio Geraldini, que fou el seu 
secretari. Durant l'estada de Geraldini a la cort de J m  I1 s'estampi a Barcelona la 
gramitica de Perotti, amb el gropbsit que 1'Espanya ((ex horrida, culta fieret)), el 
mateix any (1475) que Nebrija comenca el setu ensenyament a Salamanca. A l'any 1473 

I .  Una versió ampliada de la darrera part d'aquesta comunica~ió ha estat publicada sota el titol 
Az~qltes i pedres (Barcelona, Aymi, 195 I). 




