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ambient histhric que Martorell coneixia; la questió de la data de la novella és encara 
difícil cle resoldre; el suposat fill del rei que resulta ésser fill d'una persona de 
condició humil pot ésser un tema purament literari) i el C ~ ~ N I C A N T  (precisions s o h e  
la data). - R. ALBERT I LLAURÓ, Secretari. 

11 marf 1955: Art  i Arqueologia. - Presideix el Sr. JOAN AINAUD. 
El Sr. MIQUEL TARRADELL informa sobre Noves descobertes referents a I'Edat 

del Bronze, fetes en excavar una cova marroquina de la zona de Gibraltar, en una petita 
vall entre Ceuta i Alcassarseguer, prop del poblat del Biutz (a 20 km a l'oest de 
Ceuta). Aquesta vall s'obre al mar en una petita cala, anomenada amb un topbnim 
que significa <el port>, prou clar per a indicar-ne la importincia com a camí de pene- 
tració a l'interior del territori, on altrament han estat trobades restes de civilitzacions 
antigues (púnica i romana). La cova estudiada -el nom de la qual PS Gar Cahal, que 
significa <(forat negre, - fou excavada pel Comunicant en dues campanyes el juny i el 
novembre passats, i ofereix un interes especial per l'estratigrafia segura que presenta 
i pels rics materials que hi han estat trobats. Hom pot observar-hi els següents nivells: 
a) nivell superficial, a n ~ b  materials d'epoca histbrica (0;5 m); b) nivell probablement 
del Bronze, amb materials pobres (de 0,6 m a 1,4 m ;  correspon potser a l'epoca de 
l'Argar; cal fer encara l'estudi dels perfils dels vasos per a veure amb que concorda 
al nord d'Afri.ca); c) nivell Eneolític, amb materials diferents, que subdivideix en 
I11 a, amb restes del vas campaniforme del tipus de Carmona (d'1,4 m a 2,05 m ;  
nivell caracteritzat per les cendres d'una llar de for ;  confirmació de l'intercanvi 
entre Andalusia i el nord d'Africa), i 111 b, amb cerimica pintada de tipus sicilii 
o de la Mediterrinia oriental, amb vasos pintats dels Millares i amb un vas de cerh- 
mica cardial fragmentat (de 295 m a 2,70 m); d) nivell del final del neolític i mesolític, 
sense cerimica, només amb sílex (fins als 4,5, m). Hi  ha també restes de cerimica 
<de les coves>, repartits en els diferents nivells. Els estrats, ampliats i que no admeten 
berreja, del Gar Cahal, mostren l'ordre cronolbgic de la cerimica, que va del Neolític 
a Ventrada del Bronze: I) cerimica pintada de Sicília i oriental; 2) cerimica cardial; 
3) vas campaniforme. Segons les conclusions del Comunicant, queda comprovat el pas 
del vas campaniforme al Marroc, per6 no com a conseqiii.ncia d'una invasió ni de 
simple influencia cultural de la Península, sinó probablement per simples contactes 
comercials ; la presencia per primera vegada de cerimica pintada, grhcies també 
al comerc, marca una etapa segura de navegació costera o de cabotatge. La cova exca- 
vada és, doncs, important per a la fixació de la cronologia i per a les relacions de la 
cerimica pintada i el vas campaniforme. Cal continuar, perb, l'estudi dels materials 
descoberts; el Sr. Tarradell no podia, en la sessió d'avui, donar-ne sintr un petit avanc. 

Intervenen el PRESIDENT, el Sr. J. DE C. SERRA. I RAFQLS (es refereix a les exca- 
vacions que duu a terme a la Llacuna -Vall de Cerves - i a Moih; l'estratigrafia 
i la cronologia que en pot deduir concorden amb les de Gar Cahal) i el COIMUNI- 
CANT. - PERE VEGUÉ, Secretari. 

18 marG 1955: Llengua i Literatura. - Presideix el Sr. R. A R I \ ~ ~ N  I SERRA. 
El PRESIDENT presenta el Prof. Arnald Steiger, de la Universitat de Zuric, i 

recorda els seus estudis més importants. 
En la seva comunicació sobre Cuestiones de Geografia lingiiistica, el Prof. S ~ I G E R  

diu qpe un dels problemes fonamentals que planteja la lingüística és el de les etapes 
de diferenciació del llati en els distints paisos de la Rominia. Una rigorosa investigació 
ha d'ésser basada en la comparació progressiva. Si, per exemple, a Dicia són conservats 
arcaismes que hom troba a la Rominia central, aixb PS degut al fet que hom ha parlat 
en aquell país un llatí més antic. e s  també fonamental l'estudi dels fenbmens d'analogia 
entre els diferents pobles. A la Rominia meridional és un problema bisic. Per exemple, 
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