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Dbsseldorf ; l'impressor renmcii a la seva pQrt de beneficis i I'oferi a Salziniger perquk 
fos esmercada en la fiundació d'un institut lulli8. Unes oates trobades recentment a 
Wurzburg illustren sobre les gestions de Salzinger per tai &obtenir el permís de 
l'eqperador. El fet 6s que l'aparició del primer volum no fon realitat fins al 1721; 
l'any seguent es publicaren els volums segon i tercer. Com a consequhcia, Salzinger 
fou nomenat professor (no resident) per la Universitat Lul.Iiana de Mallorca. 
En Fornés i el P. Bsqual esdevingueren a Magúncia deixebles seus. Mort 
Salziqgar el 1728, Wolff i Karhummel 'informen sabre 10, marxa de l'obra i 
són encarregats de l'edició lu$liana penb sorgeixen diferb'cies de criteri entre ells. 
L'any 1738 W,olff va a Colbnia m fa propaganda del lul~lisme. Frzcassen els 
seus plans per a anar a Magtincia i a Wurnbusg. Vers 1745 el I'. Krenzer, 
jesiu~ta, purblid un curs de filosolfia es~colristicia luUiana. L'obra prwocP una viva 
polkmica i acabi a lJfn&x. L'exposició de la veritable doctrina Ituyliana anP a 
cLrec de Cordier; l'obra d'aiquest, pmb, i les V i d i c i a e  Lll iame del P. Pasqual deuen 
llur (existhcia a PInsltitut lul.li& de Magúncia. CElector, el 1767, va demanar detalls 
sobre l'edició dc r'abra d'En Llull. Més tard, el 1785, hom torna a parlar-ne. YElector 
i l'arquebisbe de Madncia s'interessaren per la continuació de S'abra, p r b  les despeses 
eren massa grans i l'obra vestava inacabada; al 1802 la seu de l'obra ara venuda al 
Seminari de Magúncia, on romanen encara els manuscrits lullians. 

Intervenen el PRESIDENT (regracia el c o m i c a n t  pel seu interhs vers els estudis 
1ul.lians i per hawer vdgut donar a cm6ixel- a la Societat els seu~s t rehl ls  als arxius de 
Magúncia) i el Sr. J. CARRERAS I ARTAU (refofi~a avpeutes de l'estudi fet pel comu- 
nicant). - A. M. BADIA I MARGAWT, Secretari. 

30 gener 1952: Art i Arqueologia. -Presideix el Sr. JOSEP DE C. SERRA I RAFOLS. 
El Sr. AUGUST PANY~LA s'801mpa de L'exogcEmia a ' la tribu dels fang. I Aqntesta 

comunicació 'és fruit d'un tcrehll comenwt el 1948 amb la coll.la;boracib del Prof. Santiago 
Altcobé, 'de la Universitat de Barcelona. Els estudis etno-sacidbgics són aportacions 
impartants per a la interpretlaoió de la Histbria. L'exoghmia Cs la prohibició del matri- 
moni entre individus del mateix grup, sigui la família estricta, lla gran f a ~ i l i a ,  d clan, etc. 
L"exoghia dels fang és de clan. Els fan$ de la Guinea esplmyolai formen part del 
poble bantú, bC que estan barrejdts ; viuen a la selva, practiqqen una agricultura d'aixada 
a cirrec de les dones i habiten ploblats de cases de planta reatangular que formen carrer. 
Viuen de la caw amb trampes, cleda pesca, recollecten productes del bosc, tenen petita 
ramaderia i (coneixen el ferro i la forja. Practiquen la poligimia i el culre als avant- 
passats i formen m poble molt afeccionat als costums popahars i que conserva tradicio- 
nalmknti els seus omtes, edvinal les  i refranys. Dansen i tenen gran varietat dvinstru- 
ments de música. Són aantropbfags i necrbfags i tenen societats secretes. L 'esogbia 
entre els fang és un costum molt fort. A Fexnando Poo hi ha pocs fang. La 
prohibició del matrimoni entre gen6 del clan Cs molt rígida. Els fang de la Guinea 
espanyola $armen dols grups: els okaik i els nhm,  o simi que formen m complex 
antropolbgic i cultural. L'exogbia entre ells sols t i  excepcions per inflwhcia estran- 
gera o per captació de grups forasters que no tenen aquest costum. El clan és l'element 
dominant sobr'e d grup o poble i 17exogPmia es conserva malgrat la disseminació 
d'aqueut poble; d'aquesta mnnera l'exogkmia Cs una salvaguarda contra la consan- 
guinitat que es produiria per raó1 de l'aillament sdvitic. El cmlmicant presenta esta- 
dístiques de les unions d'individuls del subgrup fang, de les quals es desprl6n oom és rar 

I .  Una altra versió, en  castelli, d'aquesta comunioaciir, redactada en collaboració amb el senyor 
Santiago Alcobé, ha estat publicada en  els "Atti del XIV 'Congresso Internazionale di Sociologia" 
(Roma, SocietA Italiana di Sociologia, rgso), 11, 443-467. 
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l'inconzpiliment de la regla exoghico  i que el clan PS l'organitzoció solcia1 bisica i el 
lligam dkls Sang. 

Interve al PRESIDENT. -R. ALBERT I LLAuRÓ, Secrethri. 

16 febrer 1952: Llengua i Literatura -Presideix el Sr. R. ARAMGX I SERRA. 
El Sr. JOAQUIM CARRERAS I ARTAU parla de Nous horitzons eniles recerques sobre 

Arnau de Vilanova. Descriu la disputa sobre la imminkcia de la! vinguda de 1'Anticrist 
tinguda a Girona entre Arnau de Vilanova i el dominic Bernat de Puigcercós. Aquest 
episodi ha eskat revelat per la lectura d'un grup, de qulatre escrits arnaldians datats a 
Girona que figuren al manuscrit vatici Ilatí 3824 i són: unla declaració doctrinal titu- 
lada Ez~logi, dsues denúncies al bisbe canfcra fra Berna*, i una coruplareixenp en cíiria 
per a respondre a una querella d'injúries presentada pel pjrior dels dídinicans. La 
disputa de Girona era ja resslb d'ttna altra de s~oistingiuda das anys abans a Paris per 
N'Arnau amb1 els teblegs de la Slorhna. El  fet era conegut pel document curial ~ u e  
Menéndez Pelavo pub1ic.i als Heterodoxos, pcrb Paspecte doctrinal de la disputa segueix 
ignorat. En divulgar N'Arnau a París el seu Tractat d'Antzlcrist, el tebleg secular 
Peire d'Auvernha el combaté i el mestre dominici Joan Quidart compongué De dventzc 
Christzi a propbsit de la questió. Tretze anys miés tard, el mestre carmeliti. Guiu Terri: 
el torr.& a ~cumbatre en un dt re  qfdolibet davant la Sorbona i d rnesttre Henry of Harclay 
a Oxford. Gcn~eixem implerfeatgtnent tel detall de les respectives posicions doctrinals, 
perqui: gran parit dels escrits esm,entats són acara in6dits. Ell comunicant planteja la 
(:destió de la iniciaci6 de N'Arna'u en el moviment espiritulal,, silenciada fins ara  pels 
seus bibgrafs. Els primers escrits es~p~irituals de ITArnau m~olsitren la infl~uhcia &Olieu, 
que hauria d'ésser examinada més a fons,. Un quart aspeate a estudiar és el de la 
influi:ncia soferta de la teololgia rabínica, revelada pler l'examen del Tetragrammaton. 
Finalment, el oomunicant reproldueix la qriestib referent als orígens de la versió grega 
de nou escrits .seus esp~iritual~s. Els estudis del F. Oligier sobre les vicissituds de les 
diverses comunitats espirituals han revelat que una de les dites comunitats, fortament 
influiria per les idees de NUArnau, emigri. a Orient i acabi per establir-se a Grsria. 

Intervé el PRESIDENT. - CARME BoYÉ, Secretari. 

21 febrer 1952: Art i Arqueologia. -Presideix el Sr. R. AIRAMION I SERRA. 
E1 SECRETARI presenta el Prof. Mavcel Durliat, del Liceu F. Aragó de Perpin>i., 

i recorda breument els seus treballs més importants. 
El Prof. DURLIAT comenqa la seva comunicació sobne Le peintre Pere Baró et le style 

gothique tnternatioml, remarcant el valor de Perpinyi c.m a centre receptor de corrents 
artístics ultrapirinencs i com a introductor d'aqurests al Principat. Es refereix a l'expansio 
de l'estil anomenat internacional, modalitat prbpia de la pintura gbtica europea de darre- 
ries del segle XIV i principis del segumt. A Barwlona el representant m6s important i cone- 
gut d'aquesta etapa és Lluís Borras~si.. Al Rossdló hi ha  dos (bons representants de l'estil 
internacional, que fan pujar notablement el nivell ~picebrio de Perpinyi. després d'uns anys 
de migrada imitació de l'estil italo-glbtic de l'escola barcelonina dels Dtestjorrents i Serra. 
El plintor rossellmAs més omegut dJaquest període -diu - é s  el ,que rep el nml  de Mestre 
del Rosselló, denominació deguda al Prof. Post, qwe ha  iniciat la reconstrucci6 estilística de 
la personalitat! d'oquest artista, evidentment el mCs important de Perpinyi en el seu 
temps. El Prof. Durliat ha pogut afegir dues obres importants al cathleg de les seves 
pintures conegudes: un retauhe de sant Nicolau, complet, a l'església de Sant Fructuós 
de Camelis, a I'Aspre, i una taula amb Sencantre de sant Domknec i sant Francesc, a 
Cotlliure, que deu procedir del retaule major de l'antic convent de do~minicans qule hi 
hagué en aquella vila. La trolballa del retaule de Camelis ajuda a plantejar el probleina 
de la identificació del Mestre del Rasselló amb algun dels pintors perpinyanesos coneguts 




