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per la documentació notarial. fi el testament de Pare Baró (t 1399) es diu que aquest 
havia de rebre una q m t i t a t  dels jurats de Canvel&s Wr les pintures que havia fet en 
un retaude de l'església parroquial; el dolcwmenk no precisa l'advocaciiv del retaule, i, a 
part els altres que haguessin pogut desapa~hixer, en tenim encara, a la mateixa església, 
un de dedicat a Santa Llúcia, que també cali tenir en compte en intentar posar en reiació 
el documenk amb alguna obra cons~ervada. El retau~lle de santa Llúcia est i  molt repintat; 
ha esb t  fotografiat per primera vegada per iniciativa d d  c m ~ m t ,  i, tot esperant 
una ne&ja i restauració completa, sembla que ja es pot ppreciw el seu estil com a 
tipic d'un alfre mestre rossellon&s, lleugerament més arcaic que ei Mestre del Rosselló, 
bé que també dins I'estil internadional. fis passible que aquesta preladó cronolbgica 
aconselli la ihnrificació mbl ell del pintor Baró, m8s aviat que amb el Mestre del 
Rosselló, l'estil del qual en lclerts moments fins i tot semlbla més a m w t  qule el de 
Borrassi. Una altra possibilitat d'identificació del Mestre del Rosselló cal cercar-la a 
partir d k n  retaule de procedhcia ben coneguda, el de Sant Jmn Baptista d'Evoll, amb el 
retrat del donant, un dels membres de la família So, a la qual per.tanyia el títol de 
vescomtes d'8vol. 

Intervenen el Sr. J. GWIOL (destaca la trascendhcia que té Sestudi dels pintors 
perpinyanesos per a con16ixer la introduoció i evolució de l'estil internacional a Cata- 
lunya) i el SEICRLTA~~I (fa raferhois a Fa intervenció del Prof. Durliat en l'or,mització 
de 1'ExpoisiciÓ de Primitius Mediterranis que ha fet possible de veure i estudiar a 
Barcelona algunes obres cabdals de pintura catalana conservades encara en esglésies 
rosselloneses, entre dles el ret2ule d'Rvot, restaurat amb aquest motiu, en el qual s'han 
pogut identificar, a més dels escuts d'ilvol i &vol-Aragall, un altre d"Rvo1-Sagarriga, 
que probablement ajudar2 a precisar-ne la cronologia).- JOAN AINAUD, Secretari. 

I marc 1952: Histbria. -Presideix el Sr. R. AUMON I SERRA. 
El Sr. ENRIC MOREU - F~EY pwla de La figura d9En Salvb i CamjiECol vista a través 

dels seus jopers inddits: el seu afraflcesamnt. Comen@ donant aompk de l'estat actual 
del fons Salvi, llegat a la Reial A o a d b i i  de Medi~cina, i manifesta que es proposa 
d'i1,lminar la figura $En Salvi solta determinats aspectes que el permetin &enquadrar 
en algun dels corrents del segle XVIII i comenqos del XIX. Resillmeix algunes dades 
biogrifiques i estudia En Salvi com a metge, polemista, professar, químic i inventor. 
Posa dk relleu la seva íntima relació amb h. altuirar francesa: el seu doctorat a Tolosa, 
les seves traduodons, el oonhotie que mant6 amb savis francesos, la seva col~laboració 
en les 'activitats acadkmiques dle Paris, la seva w n d x e n ~ a  de les obres de Molli?re, 
La Fontaine i Mar.ivaux, la seva a@ivitat corn a metge de francesos residents a 
Barcetona. Durant I'acupació napdehica de la nostra ciutat, En Salvi hi roman, i 
segueix donant llavors al "Diari de Baraelona" les seves dades meteorolbgiques i el 
1812 publica la seva obra principal -Pensa&ento~s-- amb I'autolrització de les auto- 
ritats ocupants, les quals no li posen traves pler a circular pel país. El comunicant 
considera improcedent el terme d'afranoesait, aplioat al personatge estudiat, i, quant a 
la seva religió, &u qlue l'mbient familiar &ell era catblic. Pler la seva posició en 
certes polhiques del temps, plerb, podria semblar poc ortodax als fadt ics;  tant en el 
cas de la inoculaciiv (on combaté alguns teblegs), c m  en el de la dona de Uerona, 
En Salvh es limiti a reportar sobre el itlerreny estriatament científic unes discussions 
que s'havien d e s e n k a t .  El  c o m i c a n t  conolm precisantl que per damunt la pitria 
i la religió, E h  Salvi col.101cava la seva missiiv de metge i &educador. 

Intervenen els Srs. F. DURAN I CAGAMERAS (creu que la Biblioteca de la Facultat 
de Medicina Cs ulna possible fmtr d'inforrnacitr per a aquest tema), A.  GAL^ (cita proves 
del patriottsme &Eh Salvi, puix que podia restar el 1795 a Madrid, on el moviment 
científic era  més viu, com feren Eh Gimbernat, En Lacaba, E h  Bmells, perb pl-eferí 
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de veriir a Barcel~ona per tal dfe flmdar 1'Escola .de Clínica; la seva posició filosbfica, 
més que de Iliur~ensaAar, devia ésser de ra~cicmalista mAdic), J. VICENS I VIVES i el 
SECRETARI (nega valor polític n la wl.labració meteorolbgica d'En Salvk al ((Diari de 
Barcelona)) afrancesat i indica que el salconduit de qui: disposava En Salvi es facili- 
tava a tothom que yolgu~és sortir de Barcelona, sobretot a partir de 1810). -JOAN MER- 
CADER, Secretari. 

22 marc 1952: Histbria. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El Sr. ALEXANDRE GALÍ presenta m comuni&ó sobre L'estratific~ció w n t d  

mn I-listbrb. En u n a  brezl introduació fa remarcar el fat de les diferhcies del pla mental 
en cada &polca i la necessitmt de tenir-les en ~mmpte en vallorar els actes humans. La 
seva intenció e% de fer veure com es produeixen els canvis de mentalitat damunt d'una 
base som&tica constant que té per missió de conservar el mCs perdurable de la vida 
humana. Creu que els prolcessos suwceptibles de canviar els panorames mentals dels 
diferents momei~ts histbrics són essencialment místics. Com a demostració de la seva 
tesi estudia amb detall duies de 1,es crisis mentals de mts transcendkcia en la vida 
moderna: el pratestantisme i la concreció de la menhlitat capitalista que avui governa 
els destins de1 món. Tant ren l 'm cas com en Saltre s'evidencia: a )  la f a r p  del moment 
definidor resplectivment representa per Lutar i pels fisibcrates i els santsimmians 
en lla d e k r m b c i 6  dels idits aanvis mentals, amb les mnscguents crisis i els seus 
efe~tes  histbricament decisias, i b) el fons racional-místic d'ambdues formidables re\'o- 
lucims. Can a d demostració de les errades de valoració a quh plat induir el desconei- 
xement de les difarhcies de mentalitat, el comunicant remarca la falsedat de l'atribució 
a Lluís Vives del ca~ricter de precursor en la doctrina de l'ensenyament en llengua 
nuterna tal com Sentenem avui; la impossib~ilitat de considerar Gómlez Pereyra cGn1 
una anticipació de Descartes en la fos-mularció del cogito, tal com suposa ~enéndez '  
Pelayo, d qual, airent en el mateix error, si bé d'una banda tjngwé el mi:rit de posar 
de relleu I'excapcianal in:port&ncia del nostre Sibiuda en la cruiilla de i'Edat Mitjana 
1 el Renaixement, de l'altra s:eqdvoci \en voler trobar dins les obres d'En Sibiuda anti- 
cipacions de Kant. 

Intervenen els Srs. F. SOLDEVILA (subratlla l'extrema dificultat d'aquest estudi 
de les mutacions socials o canvis de mentalitat cdectiva i felicita d Sr. Gali que tan 
brillantment slint.radiueix en el camp de la histihria de 1,es idees morrals i est6tiqws) i d 
PRESIDENT. - JOAN MERCADER, Secretari. 

2 abril 1952: Llengua i Literatura. -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
E l  PRESIDENT lllegeix Cirtc lletres pr%vacEes catalanes del segle XIV del Sr. ELIES 

SERRA I RAFOLS, resident: a la L- (Tenerife). I En acpest treball, després de des- 
tacar la importhcia del ~mneixement de ha llengm parlada per dessota la varietak lite- 
riria i d'alhdir a la revelació que fou 1~ p~ublicació de Sepistolari del segle x v  dins 
la col~lecció ((Els Mostres 'Clksics)), 6 expolsat que l'autfor pogué casualment trabar 
i transcriure cinc' lletres anb&ors a les de l'esmentat epistolari. Són de finals &ell 
segte XIV i ll~gr illiterks primordial 8s linguisttic i també gambient. Són llegides cadas- 
cuna de les cinc lletres, les quals van aiaompanyades d'unes breus notes lingdístiques on 
són registrats esnecialment fiets de pronundaidó i en general una caracterització gra- 
matical (fanhica, marfdogia i s inta~i)  i 1Pxica de11 text, en el qual destaquen nombrosos 
gironismes. 

El Sr. P!ERE BOHIGAS exposa la deva c m m i w c i 6  sabre Ausicis March i Garcilaso. 
Fa una lleugera anilisi de dos llilbres d'aquests Últims anys, en els quals aquest tema 
ha estat tractat: Auzi i r  M w c h  y Garcihso de la Vega, ploetas del dolorido amar, 

I. Aquesta comunic3iciÓ ha estat publicada al BSCEH, I (rgsz), 25-31. 




