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avui perdut. Tam~béhi ha les fórmules franceses d'Angers i les anomenades F o m l a e
Marculfi. A la Biblioteca Pública de Tarragona es conserva un manuscrit procedent
de Santes Creus, que conté fórmules inspirades, com totes les medievals, en les franceses. Al segle XII, Irneri escrivi les F o r ~ l a etabellionnwlz, text perdut, perb que ha
inspirat les fórmules notarials per molts segles. Poc temps després de l'aparició dels
formularis inspirats en el dret rom&, apareixen els primers tractats tebrics ( A r s Notariae),
el més notable dels quals és la Summa de R. Orlandino Passagiero (Rolandino).
A 1'Arxiu de la Corona d1AragÓ és conservat, formant part del fons de Ripoll, el
Liber glossarum et etimologz'arum, del segle x, i un altre formulari, aquest del segle XIV.
També a la Biblioteca de Catalunya són conservats altres formularis notarials datats,
estudiats per la riquesa de les seves descripcions i fórmules: n'hi ha un del segle XIV,
cinc del segle xv, un del segle XVII, tres del XVIII i dos que contenen fórmdes d'aquest
segle i del següent. A 1'Arxiu Histhric Provincial de Tarragona és guardat també un
formulari datat l'any 1380, que havia estat propietat d'un tal Guillem, notari de Barcelona. A YArxiu Histbric de la Ciutat, de Barcelona, es troba una A r s Notariae, amb
glosses de Pere d'unsola al Rolandino, que és fragmentari; el podem considerar completat per un altre de l'Arxiu Episcopal de Barcelona. A la Biblioteca Nacional de
Madrid és conservat un manuscrit que conté un formulari notarial, recopilació del
segle XVI feta pel notari Francesc Safont. L'any 1432, en morir el notari barceloni
Joan de Fontcuberta, els seus béns foren posats a l'encant, la qual cosa ens permet de
conkixer els seus mobles i els seus llibres. El 'Comunicant no detalla els formularis dels
segles XIX i xx, per6 subratlla com s'hi veu; la substitució de la llengua catalana per
la castellana en les actuacions judicials i la substitució de la llatina per la catalana
en les escriptures i en els quaderns personals dels notaris, tant al Principat com al
País Valencii.
Intervenen el PRESIDENT
i els Srs. R. NOGUERA
DE GUZMAN
(el treball del Sr. Duran
ha estat premiat pel Collegi Notarial de Barcelona; el nostre notariat és un dels més
antics del món; tots els A r s Notariae són glossa del Rolandino) i J. RUBIÓ I BALAGUER
(cal no deixar de banda la part literiria dels formularis; hom podria assenyalar en un
mapa les influPncies d'aquests formularis i de l'Ars dictamfi).- JOAN MERCADER,
Secretari.
13 maig 1953: Historia. --.Presideix el Sr. R. ARAMON
I SERRA.
El Sr. JOSEPM. PONSI GURI llegeix la seva comunicació titulada Roig i Jalfii i el
Prior de Meid. Roig i Jalpi cita en les seves obres una inscripció romana, referent al
pas d'Hanniba1, trobada a Blanes, perb que no esmenta en el pseudo-Boades. La inscripció, sobre marbre, deia: C ~ I I E I D N G .O BACHIO . QVI . POENO EXERC CVM . H A '
N I P ' I N ' ITAi ' T'RANSEVNTE
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E,i prior de Santa Maria de MeiA, Josep de
Jalpi i Julii, l'any 1676 dóna testimoniatge, davant el notari de Barcelona Pau Pi, d'haver
vist a Blanes aquesta inscripció els anys 1609, 1610 i 1652. F a aquest testimoni a
requesta de fra Roig i Jalpi, cosí del prior. Aquest text forma part de les inscripcions
que el falsari Marcanova atriibuia a les recerques de Ciriaco de Filippo Pizzicolli,
conegut per Ciriaco Anconitano, i que Metello i Antonio Agustin ja havien donat per
falses anteriorment. Altres historiadors, Occon, Florián de Ocampo, Beuter, Diago
i Pujades creuen el text autirntic, per'b Beuter i Pujades el consideren desaparegut en
llur temps. Pere de Marca, entre 1644 i 1651, fa investigacions a Blanes i arri~baa la
conclusió de la seva inexistcncia i afirma que devia tractar-se d'una mala falsificació
que ni tan sols té el sabor de l'antiguitat. Si la Marca Hispafiica no hagués romis
inirdita fins al 16&8, probablement Roig i Jalpi no hauria provocat el testimonial del seu
cosí, el prior. Més tard, Feliu de la Penya, el P. Finestres i Bofarull tornen a fer cas
de la fingida inscripció de Blanes. El prior de MeiL, Josep de Jalpi i Julil, nasqué a
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Sant Celoni a la darreria de 1604, fou armat cavaller el 1626, es doctori en ambdós
Drets a Roma l'any 1632. El 1633 rebé les butlles de nomenament de prior del monestir
de Santa Maria de Meii. Després d'un noviciat de tres mesos a l'abadia de Sant Salvador de Breda, previes les dispenses pontifícies, fa professió monistica a la Seu de
Girona i, recorrent els ordes sagrats amb inoyda rapidesa, pren possessió del priorat.
Fou oydor del General de Catalunya, canceller del Principat, tercer del Tribunal de
Contencions, president de la Congregació claustral tarragonina de l'Orde de Sant Benet,
i fins i tot abat electe de Cuixi. Durant Salwment i la guerra contra Felip IV, de
moment adopti una cauta neutralitat, perb després es decanti a favor del rei; aixb li
valgué persecucions de les autoritats franceses i, després, una gran influencia i l'amistat
de Joan Josep d'hustria. Tenia pretensions de gran senyor i d'amant de les arts i de
les lletres; deixi escrites unes memhries del seu temps, perdudes en gran part; recollí
textos de dret comarcal, prepari i féu imprimir obres de petita devoció, una obra sobre
el culte a sant Jordi, les constitucions de la Congregació Benedictina, etc. Morí a Barcelona el 1678. Els anys 1609i 1610, quan pogué veure la inscripció de Blanes, segons
afirma en el testimonial de 1677, devia tenir uns cinc anys d'edat; és impossi'ble que
el 1677 recordés el text de la inscripció, suposant i tot que la inscripci6 existís.
El 16.52 tampoc no la podia haver vista, perqd no posi els peus a Blanes, on era
molt conegut, en moments que era objecte de gran persecució per part de les autoritats
franceses i de les del Principat.
Intervé el PRESIDENT.-R. ALBERTI ~ u R Ó ,Secretari.
16 maig 1953: Llengua i Literatura. - Presideix el Sr. R. ARAMON
I SERRA.
La Srta. CARMEBONÉcomensa la seva comun~cació,que versa sobre Mb&a i retdrica en la poesia de St. John-Perse, indicant que la poesia d'aquest autor és molt poc
coneguda i comentada malgrat la seva importincia. Per la seva significació, el trobem
en la línia Baudelaire-Mallarmé. Baudelaire, en el seu famós poema Correspondances,
assenyala el camí del poeta modern: alliberar el símbol per la paraula, segons la llei
misteriosa de l'analogia. Mallarmé en Le tombeau d'Edgw Poe diu que cal edonner un
sens plus pur aux mots de la tribu,, o sia trobar la innochcia primordial de l'objecte
per mitj2 de la seva relació secreta amb el mot. Procediment m&gic. St. John-Perse té
en compte aquesta l l i ~ óde Mallarmé, perb no creari com ell una nova sintaxi, ni la
destruiri com els superrealistes, ans l'afina i purifica fins que els lligams sintictics
esdevenen transparents i el mot brilla del seu esclat propi i de l'esclat dels altres.
Els dos poemes fonamentals són Anabase i Vents. En el poema Anabase el poeta,
ctl'estranger,, avanqa pacíficament per plans cada vegada més elevats fins a arrilbar
al gran país metafísic: transposició poetica i migica de la vida posterior del poeta.
La paraula i s encara vehicle d'una forca que apunta molt més enlli d'ella mateixa.
El gran poema posterior Vents, en quatre cants i vint-i-cinc mil versicles, es realitza en
imatges cbsmiques on la riquesa verbal ja és el poema per ella mateixa. Aquesta poesia
cbsmica implica una retbrica original: el verset i la prosa postica desenvolupats parallelament per Pau1 Claudel. Les al.literacions, les repeticions, són d'una gran riquesa,
i idhuc el ritme i les rimes internes tenen valors absdutament nous. Bs poesia d'ecos
i de ressonincies, per les quals s'estableix un moviment inimitable en una de les obres
poaiques més riques i mCs nobles del nostre temps.
Intervenen el PRESIDENT
i els Srs. P. BOHIGAS
i G. PEYRONNET
(remarca en el poeta
el desig de precisar els mots i la poca relació de la seva poesia amb la dels simbolistes). - R. ALBERTI LLA UR^, Secretari.
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6 juny 1953: Historia.
Presideix el Sr. R. ARAMON
I SERRA.
El Sr. JOANAINAUDinforma sobre el Congrés de la Federació Histbrica del Lleng u a d o ~ Mediterrani i del Rosselló, tingut a Perpinyi els dies 16 i 17 de maig,

