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ricter religioso-econbmic: santmiquelada. Amb l'ajut dels atles linguístics de la Romin~a 
i de diversos diccionaris i glossaris dialectals podem constatar en tots els domiliis 
lingiístics neollatins aquest mateix fet: denominacions paralleles a les catalanes es 
troben ací i all&, gairebé soterrades, per~b, amb la imposició dels derivats d'autmws. 
El  mot culte, el mot creat i mantingut per l'escola, es va imposant: aviat aqueixes - afloracions de denominacions populars s'acabaran d'extingir; sols el domini catali 
resta ferm. En catali antic trobem el mot autumne, d'indubtable origen culte: el 
constatem des del naixement de la literatura catalana fins a la darreria del segle XV. 

Al segle XVII, en fra Miquel Agustí trobem la paraula tardor, esdevinguda avui la 
forma literiria. Bs una forma que ve del nord del nostre domini i va imposant-se r&pi- 
dament. TPes del moment que guanya Barcelona la capitalitat del domini, queda 
confirmada la seva fortuna. El mot tardor davalla cap al sud, i amb la llengua lite- 
rlria vola pertot arreu: escriptors balearics i valencians l'empren. Per qui: no tenim 
un derivat d'autumnus? El catali conegué la gran decadhcia a partir del segle XVI:  

contrbiament al que succeí en altres dominis, ni l'escola ni una llengua culta no impo- 
saven una norma. Les denominacions populars continuaren vivint. Amb la Renaixenca 
s'adopti un mot nbrdic, i la llengua literiria l'imposi. A Mallorca i a V a l h c ~ a ,  
on l'influx d'aquesta és gairebé nul en el poble, la paraula tardor és desconeguda. 
L a  histbria de la difusió d'autumnus en les llengdes neollatines té un cert paral- 
lelisme amb la difusió de tardor en el domini catali. 

Intervenen els Srs. F. DURAN I C A G ~ E R A S  (no senti dir tardor en la seva infan- 
tesa), M. COLL I ALENTORN (conegué d'infant el mot tardor, perb s'adonava que tenia 
poca vitalitat), J. CARBO~NELL (cita entrada d'hivern com a sinbnim popular aproximat 
de tardow) i el PRESIDENT (suggereix l'estudi de la traducció del Palladi feta per Ferrer 
Sayol i les d'altres tractats d'agricultura del període medieval).- CARME RoYÉ, Secre- 
tari. 

4 febrer 1953: Art i Arqueologia. -Presideix el Sr. J. DE C. SERRA I R~FOLS 
El PRESIDENT presenta un exemplar d'llduro (Estudi arqueoldgic i topogrdfic des 

dels temps prehistbrics f i m  a la destrucció d'lluro), treball coronat l'any 1 ~ 9  amb 
el Premi Rubió i Lluch de la S. C. E. H., publicat recentment per l'Institut, formant 
part de les <<Membries, de la seva Secció Histbrico-Arqueolbgica. 

El Sr. MIQUEL TARRADELL s'ocupa de Noves descobertes arqueoldgiques al Marroc. 
Es refereix a la comunicació que presenti fa dos anys exposant el resultat de 
les seves excavacions al Marroc espanyol, especialment a Lixus, on han estat fetes les 
descobertes més interessants corresponents a les Ppoques púnica i romana. Des d'ales- 
hores, diu, més que no pas fer noves troballes, han estat suscitats nous problemes. 
Lixus és, segons els textos d'hpoca romana, amb Cadis i Utica, la més vella ciutat 
fundada pels fenicis a la Mediterrinia occidental: el temple de Cadis fou erigit 
l'any 1200 abans de J.C.; Utica, poc temps després. Bé que les excavacions no han 
donat cap objecte que pugui ésser datat amb seguretat abans del segle VI abans de J.C., 
els materials trobats són importants per a l'estudi de la colonització fenicio-púnica a 
l'extrem occidental del món antic. Els treballs a Lixus s'han fet seguint dues orien- 
tacions: buscar la ciutat fenícia, i excavar sistemiticament tot el recinte. Anteriorment 
ja s'hi havien fet excavacions per francesos i espanyols, en les quals es descobriren 
restes d'una fibrica de conserva de peix i de g a r m  d'Ppoca romana. Perb les troballes 
més importants són les d'6poca anterior a la colonització romana, sobretot els mate- 
rials corresponents a la colonització fenicio - púnica que interessen per a l'estudi 
d'aquesta civilització a l'extrem occidental del món antic. A part un escarabeu egip- 
titzant i una esfinx de marbre, part d'un tros de divinitat púnica, el que té més interes 
és la cerimica, puix que ens dóna tipus que permeten d'establir una pauta cronolbgica 
aplicable al nord d'Africa occidental i a bona part de la Península IbPrica: hom hi ha 
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trobat exemplars de cerimica campaniana i un tipus de cerimica estranya relacio- 
nada amb Xipre, probablement cerimica colonial del m6n púnic. Cal remarcar també 
dins aquest període p r e - r o d  el descobriment, el 1952, de dos nuclis urbans de segura 
influencia cartaginesa, a la costa de la zona de Tetuan, Sidi Abdselarn del Behar, i 
Emsi. Pel que fa a l'epoca romana, cal assenyalar, a Lixus: l'acabament de l'excavació 
de la gran casa anomenada de Mart i Rea, amb troballes de dos grups de bronze 
representant Herculcs i Anteu, i Teseu i el Minotaure, així com un klinC o llit hel.le- 
nístic, a part d'altre material. I la reexcavació, com a preparació de la prbxima publi- 
cació de l'única ;basílica cristiana, de tipus africh, fins ara coneguda al Marroc, i que 
encara és inedita. A més, es troben a Lixus restes d'unes termes $$oca tardana, 
un fbrum, mosaics i una moneda de l'emperador Gordii. Segurament les invasions de 
francs i alamans destru'iren la Lixus romana. El Sr. Tarradell ha acompanyat la seva 
exposició amb fotografies de les excavacions i de les troballes. 

Intervé el PRESIDENT (remarca i'interks dels treballs del Comunicant a L.ixus, 
sobretot pel q,ue es refereix a l'estratigrafia, que pot ésser-hi ben estudiada grLies a la 
fondiria assolida i a la llibertat de treball pel fet d'excavar terrenys, deshabitats i sense 
cultius). - R. ALBERT I LLA UR^, Secretari. 

14 febrer 1953: Histbria. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El PRESIDENT presenta el Sr. Georges Peyronnet, Llicenciat en Histbria, de Paris, 

i dóna compte de les investigacions que actualment duu a terme als arxius de Catalunya 
i d'Itilia. 

El Sr. GEORGES PEYRQNNET exposa la seva comunicació sobre La Politiqt~e italienne 
d'Alphome le Magnani?ize. Manifesta que ha vist defensades dues posicions quant als 
resultats de la política italiana d'aquest rei: la del Sr. Ferran Soldevila i dels histo- 
riadors napolitans, els quals la consideren nefasta des del punt de vista econbmic, 
inspirada per les seves ambicions personals i amb un excés d'objectius, aportació dels 
Trastimares a la política de la Confederació; i la del Sr. J. Vicens i Vives, que quali- 
fica aquesta política de mediterrinia i consolidadora de la tradicional de la Confede- 
ració catalano-aragonesa. Examina les circumst%ncies de la intervenció d'Alfons prop 
de Joana de Nipols i n'estudia els precedents italians des del 1414. L'acceptació de 
Soferiment de Joana de Nipols després de la pacificació de Sardenya i l'anada a 
Grsega mostren bé que Alfons vol consolidar la potencia mediterrinia de la Corona 
de Catalunya-Aragó. Sabia que darrera les pretensions dels Anjou hi havia la casa 
de Franca, que des de sant Lluís no cessava de pressionar els Estats italians. El 1430 
Soposici6 del Papa i la guerra de Gstella fan que Alfons abandoni Nipols. Perb el 
1435, morta Joana de Nipols, el Magndnim retorna a Itilia: Fratqa es troba al ple 
de la Guerra dels Cent Anys, tot i que, després de l'arranjament d'Arras amb la casa de 
Borgonya, ha estat reforcada. Explica l'evolució dels Estats italians fins a la pau 
d'equilibri de Lodi (1454), i mostra que, a més d'entrar a Nipols i conquerir-10, havia 
posat els ulls en la Itilia del Nord i pensava sempre en l'equilibri d'aquella península. 
Creient que Itilia seria un pes massa dur per a la Corona de Catalunya-Aragó, 
reglamenti la seva successió a Nipols legitimant els seus fills naturals. El Sr. Peyron- 
net es pregunta si efectivament la política d'Alfons fou perjudicial als interessos 
de la confederació. Creu que fou en realitat un episodi més de l'intent de destruir 
la potencia francesa a Itilia i de fornir avantatges al comeq catali. Si fou un rei 
despenedor, 6s perque el seu absolutisme li donava un control il.limitat de les finances 
de lJEstat. 

Intervenen el PRESIDENT, el Sr. F. SOLDEVILA (no creu Sempresa d'Alfons e1 
Magndwim exempta de qualitats, per6 el fet de no limitar-se a la conquesta de Nipols, 
amb l'allargassament conseguent, i la guerra contra el soldd $Egipte el posen en des- 
acord amb els mercaders catalans; tot plegat per a desemibocar cn la l~erdua de N2pols 




