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els Serra, E n Borrassa, el seu deixeble Bernat Martorell, i finalment En
Jaume Huguet.
Intervé el Sr. F. DURANI CAGAMERAS.
-JOAN AINAUD,Secretari.
8 marg 1951: Llengua i Literatura. - Presideix el Sr. R. ARAMOY
I SERRA.
El PRESIDENT
presenta el Prof. Erich von Riclithofen, de la Universitat de
Francfort del Main, i recorda breument els seus estudis més importants.
comensa la seva comunicació, que versa sobre els EleEl Prof. RICHTHOFEN
mentos catalanes e?t la obra dzl Arcipreste de Talavera, indicant que l'estructura de l'obra de 1'Arxiprest no és uniforme : hi ha una part didlctica, una
altra de narrativa, on illustra amb exemples literaris les seves teories morals,
i una tercera part autbctona, de contes populars de Toledo i Catalunya.
E n la seva tesi demostra que la part didaetica és una refosa de la Reprobatio
amoris d'hndreu el Capella, que en molts passatges presenta coincidencies
textuals amb el llibre de llArsiprest. $s possible que aquest utilitzés un
manuscrit llatí, mencionat a la Biblioteca de Pere Becet (1385-1430), batlle
general de Catalunya. Durant la seva estada al Principat l'any 1427 podia haver-se servit de la Narratio de nzagno terrae ?notu anno 1427 et quae d m m a
in Catalonia causaverit, que es troba avui manuscrita a la Biblioteca Nacional de Viena. També són notables les coincidencies amb 1'Espill de Jaume
Roig, perd el comunicant s'inclina a creure que la coneisensa de l'obra de
lJArxiprest per part d'En Roig fon anterior. Sembla poc probable la influPncia
de N'Eiximenis, tot i que 1'Arxiprest tenia un exen~plardel Llibre de les
Dones, perb en un illanuscrit de 1448, posterior de deu anys a la seva obra.
Aixb fa pensar que aquesta influitncia no sigui veritable. Que hi ha influencia
catalana és evident, perb sembla que no es basa en les citades obres, sinó en
els contes populars que corrien per Barcelona en el temps que h i estigu6
lJArsiprest. Miquel i Planas i Martí de Riquer han pogut comprovar l'existencia de catalanismes. E l comunicant subratlla la necessitat de fer una edició critica i demana la collaboració dels erudits catalans.
Intervenen el PRESIDENT(regracia el cotnunicant per haver volgut resumir
per a la Societat els seus t r e b ~ l l ssobre 1'Arsiprest) i e1 S r P. BOHIGAS(valdria la pena d'estudiar a fons les relacions de 1'Arsiprest amb N'Eiximenis
i amb el Capella). - CARMEBoYÉ, Secretari.
14 marg 1951 : Historia. - Presideix el Sr. FERRAN
SOLDEVILA.
E l Sr. JOSEP FONT I SOI,SONAexposa el seu treball Nornenclbtor sepulturari de catolans notables. La finalitat de la seva obra és la dc perpetual
la membria del lloc on reposaven o reposen les despulles de catalans i, fins
i tot, de registrar els qui a causa de naufragi tinguin per fossa el m a r ;
aquestes dades poden resultar un apendix a llur biografia i una constlncia
per a perpetuar honors pbstuins. E l m&tode de treball del comunicant ha
estat l'ocular, sempre que ha pogut comprovar les inscripcions funera~ies.
D'altres vegades s'ha hagut de valer de referencies i també dels arxius
parroquials i dels dels cementiris, així com d'enquestes directes anlb els
familiars. Explica els incidents queraquesta feina li val, i circumscriu l'esposició dels detalls a les sepultures dels personatges civils. Manifesta que
el pla de l'obra conté els grups de civils, militars, reialencs i eclesiastics~.
El comunicant declara que la seva tascd investigadora li ha reportat de coneixer incidencies de tota mena ; entre altres, de saber una nota ben deplorable : la desaparició de les despulles d'Antoni de Capmany i de Carles
Aribau, que eren guardades al presbiteri del Cementiri de 1'Est de Barcelona,
i que foren esventades pels iconoclastes l'any 1936.

