
CRÓNICA DE LA BIBLIOTECA BALMES 

Primera formacló de la Biblioteca 

D'ern;a que va fer-se el casal de Fo·ment de Pietat Catalmia, varem tenir el 
pensament de reservar lo millor d'ell, que és el pis principal, per una bi!.>!ioteca 
d'estudis religiosos, que fos alhora instrurnent de treball pels nostres redactors, i 
centre d'estudi per tothom. Alla anavem preparant la sala de lectura, esperant el 
moment de poder-la oferir als nostres amics. Aixo s'esdevingué al comern;ament 
de l'any 1923, en que poguérem ja publicar la següent fulla: 

BIBLIOTECA BA.LMES 

D' Estudis religiosos 

l. -A QUI VA DE'.STINADA LA BIBLIOTECA 

Grat sia a Déu, FoMENT DE PU:TAT CATALANA ja pot nbrir al públic 
la seva Biblioteca d' Estttdis religiosos. Calia batejar-la, i ha semblat que 
cap nom podia posar-se-li més escaient que el de B . .\LllfES, el primer apo
logista deis temps moderns i home tot nostre. 

Aquesta Biblioteca va primariarnent ordenada als Sacerdots. Ells, 
més que ningú, per raó del seu ministeri, senten la necessitat d'una cultu
ra religiosa ampla, intensa i renovellada constantment amb el tresor vell i 
nou del regne deis cels de que ens parla l'Evangeli ; ells, més que ningú, 
estan mancats deis mitjans dispendiosos que demana una complexitat de 
ciencies tan rica com ho és la cultura religiosa. 

Segonament, la Biblioteca obre generos<Jment les seves portes a tots 
els catolics iHustrats. També aquests senten fretura de la cultura religiosa, 
com element de vida espiritual, i com arma de defensa contra 3quells 
rnestres de faules, de que parla Sant Pau, que conviden sempre arnb afa
lacs temptadors. La lectura sanitosa és avui una necessitat vital, gairelié 
com l'alirnent del cos. 

II. - Eu:imms DE LA BrnLIOT:EcA 

Tres instrurnents principals té avui la cultura : a) el llibre, b) la re
vista, e) la conferencia. 

a) El llibre és i sera sempre el principal mitja de cultura. La Bx
BLIOT:ECA BAL:\!:ES vol distingir entre llibres i llibres, i va principalment 
als llibres de biblioteca, a les obres fonamentals, a les grans colleccions; 
empero, al costat d'aquests grans monuments d'estudi, no vol que hi 
manquin les obres elernentals de cada ciencia, acomodades a totes les 
inteHigencies . Així, vora els prestatges on es veuen arrenglerats els co
piosos volums de les grans obres, es trabaran treballs especialitzats de 
cada ciencia religiosa i obres de rapida informació. Es molt lluny encara 
l'ideal d'aquesta Biblioteca, empero ja se són fets esfon;os molt dignes 
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de consideració. Veus aquí algunes coHeccions, que no es traben plegades 
en cap altra biblioteca de Barcelona : 
Palrologiae cursus conipletus de Gallia Christiana. 

Mi_qne. Bibliotheca scriptoru-m graecorurn 
Corpus scriptorunt ecclesiasticoruni ro11ra.norum teubneriana. 

latinorum. Prosopographia lmperii Roma.ni. 
Die griechischen eh r is t l i eh en Prosopographia Attica. 

Schr·iftsteller der ersten drei Oriens Christianus. 
J ahrli1mderte. Assemani C odex liturgicus. 

Regesta Pontificum Romanorum. Dietari de l'Antic Consell barceloní. 
Hierarchia catholica m edii aevi. Documents de l' Arxiu de la Coro-
Tavole cronologiche critice della · na d'Aragó. , 

storia della Chiesa Universale. Enciclopedies (d'Escriptura, Teolo-
Atlas Hierarchicus. gia, Arqueología i Litúrgia, Dret 
Acta. Sanctormn. Canonic, Historia Eclesiastica. 
Analecta bolandiana. Espasa). 
Monumenta Gernianiae Historien. Obres Completes dels grans teo-
Monumenta Historica S . J. legs. 
Recueil des historiens des Gaules M onuments d' Art Cristi'.d de Gar-

et de la France. ruci, Wilpert, Michel, etc. 
b) La revista savia és el proleg i l'aper.dix del llibre de cienci;:i, i, 

per tant aquesta Biblioteca ha d'ésser rica de revistes en tots els rams 
de cultura religiosa, comem;ant per les d'informació general i acabant 
en les més especialitzades. Aquí el millar ressenyament en aquest ram 
és el cataleg de les revistes que poden Ilegir-se en la BIBLIO'r:E:CA B...i.MES. 

CULTURA GENERAL 

Documentation catholique. 
N ouvelles religi.eu.tes. 
Revue catholique des idées et des 

faits. 
Civilta Cattolica. 
E tildes. 
Correspondant. 
Razón 'V Fe. 
Ciencia Tomista. 
Estudios Franciscanos. 
Stimmen der Zeit . 
The Tablet. 
Ibérica. 

N. S. JESUCRIST 

Els Missatgers del i>aqrat Cor. 
Re.qnabit. 
Hostia. 
L' Eucharistie. 

VIDA ESPIRITUAL 

La Vie Spirituelle Ascétique et 
Mystique. 

Revue d' Ascétique et M ystique. 

LITÚRGIA 

Ephemerides Liturgica.e. 
Revue Grégorienne. 

B ullettin paroissial litur.q1"que. 
La vie et les arts liturgiques. 
V ida cristiana. 

ARQUEOLOGIA 

Nuovo bolletino di Arquelogia 
cristiana. 

Bolletí de la Societat Arqueologica 
Luli.ana. 

ART CRISTL\ 

Arte Cristiana. 
Zeitschrift für Christliche Kunst. 
Gottesehr. 

HIS1'ÓRIA 

Revue d'Hütoire Ecclesiastique. 
Boletín de la R. Academia de la 

Historia. 
FILOSOFIA 

Revue de Philosophie. 
Rivista di Filosofia neo-scolastica. 
Revue néo-scolastique de Philoso-

phie. 
SACERDOTALS 

Sal Terrae. 
L'Ami du Clergé. 
Rese1ia Eclesiástica. 
Ri1:ista del clero italiano. 
Ilustración del Clero. 
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APOLOGETIC .... 

Revue d' Apolo.qétiqiie. 
Rivista di Apologetica Crütiana. 
La Scuola dei Fatti. 

CATEQUESI 

Butlleti caiequí.stic. 
ll e athcchista e attolico. 
Revista Catequística. 

ACCIÓ CATÓLICA 

Bolletino offidal del!' Azione Cat-
tolica 1 talia11a. 

Rome. 
Le Pélerin. 
J erusale1n. 

MISSIONS 

Revista di studi ntissionari 
Zeitschrift fiir A1issions Wissen-

schaft. 
Las Misiones Católicas. 
¡Almas! 
El Siglo de las Misiones. 
El Apostolado Francisrnno. 

SOCIOLOGIA 

Cataluwva Social. 
Revista S acial. 
Dossiers de l' Action Populaire. 
Anuario Social. 
La Settimana Sociale. 
Infantia Nostra. 

JOVENTUT 
luventus. 
Tata Pulchra. 
Estrella del mar. 
Annales de la jeunesse catholique. 
Revue des 1ºeunes. 
La V eu de l' Angel de la Guarda. 

FEMINISME 

L'Azione 11.fuliebre. 
La Femme beige 
La Unión católico.,.f enienina. 

TEOLOGIA 

Revue des sciences philosophiques 
et theologiques 

Revue thomüte. 
Gnrgorianuni. 

SAGRADA (SCRIPTURA 

Acta Pontificii Instituti Biblici. 
Bíblica. 
Orientali.a. 
V erbum Domini. 
R e1.J1.te Biblique. 
Biblische Zeitschrift. 
The Expositor. 
Tierra Santa. 

DRI:T CAKÓNIC 

Acta A(Jostolicae Sedis. 
ll M onitore Ecclesiastico. 
Eís Butlletins oficials deis bisbats 

de Catalunya. 

CULTURA CATALANA 

Anuari de l'Institut d'Estudis Ca-
talans. 

Analecta 1'J ontserratensia. 
Butlletí de dialectología catalana. 
Cronica oficial de la M ancomunitat. 
Quaáerns d' Estudi. 
Re'óista musical ca.talana. 

LITERATURA 

Arte e Vita 
Alma Roma. 
Catalana. 
La Revista. 
Literarischer Handweiser. 

BIBLIOGRAFIA 

Polybiblion. 
Bolletino della publicazione ltaJiana. 
Butlletí de la Biblioteca de Catalu-

n:va .. 
e) Les conferencies. Res més inútil c1ue una conferencia donada 

sense preparació i sense finalitat ; pero res tan educatiu com la paraula 
savia que cau en un esperit ben preparat. L'ideal fóra que la BIBLIOTECA 
BALMES pogués cada any · organitzar conferencies o cursets donats per 
gent tecnica, i anar fonnant un nucli de j oventut selecta interessada en 
els grans problemes religiosos. Si després íos possible arribar a la crea
ció d'un Institut Balmes amb cursos regulars, verdadera escota superior 
apologetica per formar escriptors i conferenciants, fóra estat assolida la 
suprema aspiració. Pero aixo mai no passara de pur idealisme, si no es 
prepara abans l'ambient de mestres i deixebles, i no vénen animes gene-
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roses que posin els fonaments economics d'una obra que necessita grans 
cabals. 

III. - MJTJA~S DE SOS'TENIMENT DE LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca, com a fillola que és de FoME~T DE PrETAT CATALANA, 
viura del seu mateix esperit. Aquest s'és volgut que íos ben evangelic: 
gratis accepistis, gratis date. Esta privat pels estatuts tota mena de lucre; 
per tant ha de viure sempre de caritat. Empero en retornar al proxim 
Ia caritat rebuda, tampoc es pot caure en una beneficencia desassenyada, 
que fa que de res no s'estimi lo que res costa; ans encara és també cari
tat, el que tots cooperin in pondere et 1nensu.ra a )'obra comú de tants es
fon;os !!Spirituals. Es dar que la formació i creixen<~a normal de la Bi
blioteca ha de venir de més generoses inspiracions, no pas de l'obol mo
destíssim dels lectors; pero cal esperar que d'aquest es mantinguin les 
despeses generals ordinaries. 

Per totes aquestes raons, dones, la present Biblioteca no ha d'ésser 
pas una d'aquestes sales on es va a passar temps més o menys útilment, 
només per l'esplai de llegir una estona lo que a ma vingui, sinó un dos 
destinat a gent selecta, que senti necessitats espirituals, que vulgui fer un 
petit esforc; per a satisfer-les, i que aquest esforc; es capitalitzi, per dir-ho 
així, en !'amor d'una obra coHectiva de vera germanor. La Biblioteca, 
dones, ha de tenir socis. 

IV. -ELs soc1s nE LA BrnLIOTECA 

Els socis seran de dues categories: protectors i lectors. 
Socis protectors seran aquells qui contribuiran a l'acreixement de la 

Biblioteca, pagant aniwlnient la subscripció a una gran revista, o la com
pra d'un llibre important. Per senyalar un canon general, s'ha determinat 
que la quota sigui de cinquanta pessetes. 

Socis lectors seran aquells qui contribuiran a les despeses generals 
que ocasiona la Biblioteca. Aquests seran de dues menes: 

Lectors residents a Barcelona, que pagaran cinc pessetes anyals. 

Lectors forans, que pagaran una pesseta anyal. 
Tots els socis tindran els següents drets: 
1." Podran utilitzar els llibres i revistes de la Biblioteca, les hores 

destinades pe! reglament, dintre la sala de lectura. 
2 .011 Tindran dret al préstec de llibres, segons reglament, sempre 

que siguin de la secció de duplicats. 
3." Tindran dret a la proposta de compra de llibres que no siguin 

a la Biblioteca, mentre no desdiguin del seu fi. 
4.rt Tindran dret preferent a assistir a les conferencies que es do

nin en la Biblioteca. 
· 5.ll La Biblioteca s'encarregara de servir (renunciant a tota comis

sió) les obres que cada soci desitgi comprar, tant de llibreries nacionals 
com estrangeres. 

Festa Inaugural 

Tres mesos després, el dia 27 d'abril, feiem la festa inau~tral. 
Al matí d'aquesta diada de la Mare de Déu de Montserrat, festa patronal de 

la nostra casa, hi hagué Missa de Comunió general a la Capella del Palau Epis
copal. A les sis de la tarda, l'Eminentíssim senyor Cardenal Vida! i Barraquer, 
Arquebisbe de Tarragona, revestit d'orna..ments litúrgics, féu la solemne benedic-
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ció de la Biblioteca i de tot el Casal. Seguidament comenc;a la sessió inaugural, 
presidida per l'esmentat Cardenal, acompanyat del Dr. Ramon Guillamet, Bisbe 
de Barcelona; el Dr. Justí Guitart, Bisbe de la Seu d'Urgell; el Dr. Francesc 
de P. Parés, Vicari general de Barcelona ; la Junta del Foment de Pietai Cata 
lana, amb assistencia de molts senyors Canonges i Professors del Seminari de 
diferents diocesis catalanes, Superiors d'Ordes religioses, distingits represen
tants de la cultura catalana i gran concurs d'amics que amplia totes les sales. 
Tots els Prelats de Catalunya que no eren presents, enviaren cartes de bene
dicció. 

Obert l'acte pel senyor Cardenal, En Jaume Raventós, President de la Junta 
del F01nen.t de Pi.eta.t Catalana, explica !'estructura d'aquesta obra, remarcant la 
seva significació social. Mossen Eudald Serra, Director, dona llargs ressenva
ments i estadístiques del seu desplegament, comern;ant de la primera fulla humilís
sirna que es va publicar, fins arribar a J'actual floració esplendida en que les xifres 
arriben a milions. El consiliari P. Ignasi Casanovas, de la Companyia de Jesús, 
exposa l'esperit sobrenatural , purament evangelic, que informa tota l'obra, fent-li 
adoptar mitjans que la distingeixen de totes les similars .. i al qual ha d'atribuir-se 
l'exit assolit. Parla llargament de la Biblioteca Balmes, que aquell dia s'inaugu
rava, explicant la seva raó, el seu fi, els seus mitjans, el seu funcionament i 
el caracter que hauria de tenir de centre d'estudi seriós, reposat i ple de modestia 
evangelica. 

Fina]ment parla el Sr. Cardenal. Ell, amb tots els Bisbes de Cataluny1, pre
nen sota la seva paternal protecció !'obra del Foment, ordenada a fins espirituals, 
en lo qual no fan sinó seguir la direcció del Papa, que tan enamorat en queda 
quan li fou presentada, i per aixo la beneí afectuosament i omplí de gracies. Era 
necessari un centre d'estudis religiosos, com el que s'obria amb la Biblioteca 
Balmes, on els sacerdots i escriptors catolics de la Província Eclesiastica Tarra
conense tinguessin un recés de treball, i del qua) podrien sortir obres irnportants 
en els diferents ordres de ciencia religiosa, ?articularment en la historia eclesias
tica de la nostra terra. Convindria que la Biblioteca Balmes tingués un anuan 
per recollir treballs, projectes i iniciatives. 

Com a memoria d'aquesta diada gloriosa, i coro a darrera pedra del nostre 
casal, fou posada en el portie de l'escala d'honor la següent inscripció, gravada en 
or damunt marbre finíssim ivorí. 

A MAJOR GLORIA 

DE 
DÉU 

1 LA HUMIL VERGE MARIA 

PERA 

FoMENT DE PU:'l'A'r CA1'ALANA 

FOU BASTIT AMB PIJ<'.S ALMOINES AQlJtST CASAL 

L'EinNENTÍSSIM SENYOR 

CARDENAL ARQUEBISBE DE TARRAGONA 

FRANCEsc D' A. VIDAL 1 BARRAQUER 

EL BE:'.ll'EÍ SOLE?.lNIALMENT 

EN LA FESTA PATRONAL DE 

LA MARE DE DÉu DE MONTSERRAT 

XVII A 'BRIL l\.fCfvlXXIII. 
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Regl•ment de la Biblioteca 

Per al recte funcionament de la Biblioteca fou escrit el següent Reglament: 

TJTOL PRIMER 

f1 I NATURALESA DE LA BIBLIOTECA 
La Biblioteca Balmes és una biblioteca d'estudis religiosos en tata 

la seva amplitud, ordenada a ser instrument de treball deis redactors de 
Fo:MENT DE PU:TAT CATALA:'l<A, i mitja de formació religiosa i cultural 
deis fidels en general i particularmerit deis sacerdots i seminaristes. Cons
titueix una secció del FoMENT DE P1ETAT CAT:\LANA, el qual la funda i 
sosté com a propietat seva. 

TITOL II 

GovER:-< m: LA BIBLIOTECA 
l. La Biblioteca és regida per una Junta posada lliurement per la 

Junta de FoMENT DE P1ETAT CATALANA, la qual es reserva sempre la 
ratifica.ció deis acords de la primera perque tinguin valor executiu. 

2. La Junta de la Biblioteca esta composta de President, Director, 
Bibliotecari, Consellers i Tresorer. 

3. El carrec de President és d'honor i dignitat dintre la Junta, i de 
representació en les relacions de la Bibliotec'.l amb altres entitats similars. 

4. El Director vetlla per l'esperit de la Biblioteca, regeix les publi
cacions i actes culturals de la mateixa, convoca i dirigeix les reunions 
de la Junta, i expedeix els títols de Soci Honorari. 

5. El Bibliotecari dirigeix l'organització de la Biblioteca i la feina 
deis seus oficials, és el secretari de tates les publicacions, fa el pressu
post de despeses, propasa les compres de llibres i subscripcions, i expe
deix els títols de Soci Protector i Soci Lector. 

6. Els C onsellers uns són eclesiastics especialitzats en estudis re
ligiosos, i altres són seculars competents en diferents rams de cultura. 
El seu ofici és contestar a les consultes que se'ls facin, col-laborar a les 
publicacions de la Biblioteca i propasar lo que judiquin oportú pel seu 
bon regiment. 

7. El Tresorer és el mateix de FoMENT DE P1ETAT CATALAN .... 

TITOL III 

SoCis DE LA BIBLIOTECA 
1. Són Socis de la Biblioteca aquelles persones a qui es dóna el títol 

de tals, acreditat en el carnet corresponent. Els S ocis són de tres menes : 
H onoraris, Protectors i Lectors. 

2. Socis H onorc;ris són els qui treballen literariament en bé de la 
Biblioteca i de les seves publicacions. 

3. Socis Protectors són els qui contribueixen al sosteniment de la 
Biblioteca amb la quota de 50 pessetes anyals. 

4. Els Socis Lectors són de dues menes: residents i forans. 
a) Socis Lectors residents són els qui tenen domicili a Barcelona, 

i paguen 5 pessetes anyals. 
b) Socis Lectors forans són els qui no tenen domicili a Barcelona, 

i paguen I pesseta anyal. 
TITOL IV 

DRETS 1 DElJRES DELS Soc1s DE LA BIBLIOTECA 
Els Socis de qualsevol de les categories esmentades tenen els se

güents drets i deures : 
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I. °' Poden usar deis llibres i revistes de la Biblioteca dintre la 1la 
de lectura, en les hores i amb les condicions senyalades en d Títd V 
d'aquest reglament. 

2.0 n Tenen dret al préstec <le llibres duplicats, amb pennís deJBi
bliotecari i fi rmant el rebut corresponent. 

3:• Tenen dret de proposci.r la compra de llibres que no siguin' la 
Biblioteca, mentre no caiguin fora del seu fi. 

4. t Tenen dret preferent d'assitir als actes de la Biblioteca, mctre 
acudin amb la deguda oportunitat. 

5.nt Tenen dret d'encarregar a la Biblioteca la compra de llibn a 
llur compte, cedint-los aquella el benefici de comissió. No s'enten ~ta 
la comanda fins que hagin omplert i firmat la corresponent papeta, 
contraient aleshores l'obligació d'acceptar i pagar el llibre encomat. 

TITOL V 

LLEIS DE LA SALA DE L:(CT URA 

1. Els lectors poden consultar el cataleg d'autors i de rnate:i; 
treure's ells mateixos els llibres. 

2. Tot llibre tret del prestatge ha d'ésser deixat damunt la tJla, 
sense que el lector pugui tornar-lo al Iloc corresponent. 

3. No es pot fer cap senyal en els llibres. 
4. No es pot escriure damunt ells. 
5. No es pot treure cap llibre iora la sala de lectura. 
6. No es poden mudar de lloc llibres ni objectes de cap mena. 
7. No es pot fumar. 
8. S'ha de guardar silenci. 
9. La Biblioteca sera oberta als Socis tots els dies feiners, ahatí 

de nou a una i a la tarda de cinc a vuit. S'exceptuen les hores dellatí 
del dilluns, que es destinen a la neteja, i altres ocasions extraordinies. 

Pzojecte de l'Analecta Sacra Tarraconensia 

Les recomanacions del Sr. Cardenal no les perdérem ni un moment, i p:sa
des les coses, i consultarles amb gent competent, determinarem publicar kse
güent fulla, que fou enviada als Srs. Bisbes, Canonges, Professors de Sern:iri, 
Ordes Religioses, i a totes les persones d'especial competencia en els estudisde-
siastics. 

ANALECTA SACRA TARRACONENSlA 
En la festa inaugural de la Biblioteca Balmes, el senyor Cardecl de 

Tarragona clogué les moltes i belles coses qu~ foren <lites amb un frla
ment encoratjador i magnanim, on, entre altres moltes coses, deia: la 
Junta de Foment de Pietat Cata/a.na que desitjava vivament que '.; Bi
blioteca Balines fos un centre de ciencia religiosa de la Prov1ncia ::le
siastica Tarraconense, i que tingués un organ de publicació ;:>er aq~sta 
mena de treballs . 

Aquesta proposta del nostre senyor Cardenal ia trobem tan tsta, 
que sembla el complement natural d'una Biblioteca com la nostra, qt: no 
volem que sigui solament un centre d'estµdi passiu. sinó un nucli act de 
publicacions de ciencia religiosa. Havem pensat, dones, seriosamem:om 
podríem donar curs a una idea tan justa i autoritzada, i exposarem:quí 
lo que de moment ens ha semblat més oportú. 

Deixem de banda la publicació d'obres que tingnin persona litat i:on
sistencia propies, perque per lo mateix quiscuna tindra en 1a seva ltu
ralesa la seva propia IJei ; i anem a parlar d'una publicació periodie<.im-

34 
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pulsora i acollidora d 'activitats científiques més vives, més espontame!, 
no tan fermes i transcendentals com l'obra definitiva, pero certament fr
cundes d'ideals i de futures realitzacions: De moment sembla que hem 
d 'anar a un Anuari, que podríem previament calcular que seira un volum 
en quart de quatre a cinc centes planes. Un treball així ni és cosa preter.
siosa i fora de mida, ni oprimeix amb la urgencia d 'una revista, ni esta 
mancat de l'estímul d'una publicació fixa. Acceptat aquest pensament com 
el més oportú i únic realitzable en aquest moment, es presenten algums 
qüestions més concretes que cal propasar i resoldre previament. 

l. NoM DB L'A!'UARI. Hauríem de buscar un títol que digués lé 
lo que volem que sigui la nostra publicació, es a dir, un recull de trt
balls de ciencia relig iosa de tata la Clerecia de Catalunya. Ens sembla que 
cumpliría totes aquestes condicions ~ tindria la dignitat i aire d'altns 
publicacions consemblants de dintre i fora de casa, el de Analecta Sacra 
Tarraconensia. 

II. CoN"TINGUT. Podria dividir-se en cinc seccions: 
a) Estudis. Aquesta part, la principal i més difícil , la forrn<

rien aquells treballs més pensats i de certa amplitud i consistencia pe1-
sonal, que arribin o s'acostin molt a la monografía. Aquí entrarien tesis 
doctorals o proves d'estudis ben treballades, que els joves no saben en 
publicar; com també discursos inaugurals o de gran solemnitats fets pcr 
professors especialitzats i de merit. 

b) Notes. Tot home d'estudi traba coses petites, pero preciose¡ : 
un fet desconegut, un document amagat, un llibre raríssim, un text mal 
compres, i altres coses consemblants que resten infructuoses, perque s'es
pera una ocasió més oportuna de publicar-les, que no sol arribar mai. 
Creiem que fóra molt aprofitada una secció dedicada a aquestes humiis 
notes d'estudi. 

e) Butlletins. Fóra cosa utilíssima i molt plaent trobar en l'il.
nuari una síntesi ben feta de cada ram de ciencia religiosa en l'any an
terior : les obres cabdals publicades, les principals qüestions debatudes 
en les revistes, les no~es orientacions sanes o perilloses, sobretot les foms 
d'estudi i amplificació. 

Especifiquem alguns deis butHetins o croniques que es podrien fer: 

Filosofia. 
Psicología. 
Teología. 
Moral. 
Antic Testament. 
N ou Testament 
Patrística. 
Historia Eclesiastica. 

Apologetica. 
Oratoria sagrada. 
Dret Canonic. 
Sociología. 
Ascetica. 
Mística. 
Litúrgia. 
Art religiós. 

Arqueología cristiam 
Música religiosa. 
Lingüística. 
Bibliografia. 
Llengua llatina. 
Llengua grega 
Llengua catalana 
Literatura catalana. 

Si cada any, o lo més sovint possible, podíem tenir croniqucs bm 
fetes del moviment universal en quiscuna d'aquestes materies, donaríein 
als nostres sacerdots i als catolics estimadors de la cultura religiosa un 
gran mitja d 'estudi. Dues coses necessitem per a realitzar aquest idetl. 
L a primera i principal és trabar una persona competent en cada ram, de 
bon judici i plena de zel, que prengui pel seu compte redactar la cronica 
corresponent. Aquest és un dels fins principals perque s'estampa aquc;t 
projecte, i és enviat arreu als homes d'estudi. Se~urament es necessitm 
instruments de trebaII , i aquests procurara oferir-los generosament la 
B iblioteca. BaJmes. Tenim ja les millors revistes en cada ciencia religio;a, 
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i aspirem a adquirir les més importants obres que es publiquin per tot 
lo món. 

Els butlletins haurien d'ésser re<lactats sense retoriques, amb lien
guatge ciar, sobri i rublert de doctrina, tal com ho fan les revistes més 
prestigioses, o com estan escrits cls diferents capítols de la historia de 
les religions en el manual Christ1ts. L'extensió hauria de ser moderada, 
per exemple de \'llit o deu planes com les d'aquest projecte. 

d) Cronica. Contindr ia un ressenyament proporcional al merit 
de les següents coses : llibres publicats en la P rovíncia Eclesiastica. festes 
científiques o literaries, treballs importants de revistes, memories de mu
seus diocesans, vida deis seminaris, conferencies, etc. Caldria trobar un 
diligent cronista de cada bisbat. 

e) Biúlletí de la Biblioteca Ba!mes. Aquí es donaria compte del 
moviment de la Biblioteca en llibres i revistes, perque tothom sabés els 
mitjans d'estudi i de treball que ofereix als seus socis. 

III. REDACTORS. Haurien de ser de tots els bisbats, de la clerecia 
secular i regular i dels laics més competents en cada materia. 

IV. DrnEcc1ó. Aquesta publicació, com tates les de la Bibl1:oteca 
Balmes, sera dirigida pel Director de la Biblioteca, tindra per Secretari 
de redacció el Bibliotecari, i per Consellers els qui ho són de la mateixa 
Biblioteca. 

V. TEMPS DE PUBLICACIÓ. E ls redactors hauran d'entregar els 
seus treballs per tot el mes de desembre. A principi d'any comem;ara 
l'estampació, i sera repartit el volurn en la festa patronal de la Mare de 
Déu de Montserrat. 

L 'any 1924 fóra el primer any de treball, preparant el volum que 
sortiria per )'abril de 1925. 

Conferencies de 1923 

Mentre anavem rebent contestes a la nostra consulta, la Biblioteca Balnies 
funcionava ja normalment, oferint als seus socis cada dia major i millor utillatge 
d'estudis. A!gunes vegades aquell recés perd la seva habitual quietud i recolli
ment, per convertir-se en sala de conferencies, a les quals, pero, mai no es dóna 
el caracter de multitud, sinó el més triat de gent selecta especiahnent convidada. 
Farem aquí un breu ressenyament de les que s'han donat fins ara. 

El dia primer del mes de maig fou llegit un treball del Dr. Enrie i inke, pro
fessor de la Universitat de Friburg d'Alemanya. en que explicava les relacions de 
l'Església i Catalunya en la segona meitat de l'Edat Mitjana. Aquest home emi
nent, particularment en estudis d'historia eclesiastica, va passar una llarga tempo
rada de l'any 1923 treballant en els arxius de Barcelona , estatjat en la residencia 
sacerdotal del Foment de Pietat Catalana.; i volent contribuir a la inauguració de 
la Biblioteca Balmes, escriví expressament aquesta conferencia, que fou tra
duída ai catala pe! Dr. Antoni Griera. Va publicada en aquest volum. 

El dia 3 de maig dona la segona conferencia el P. Josep M.ª March, de la 
Companyia de Jesús. Prengué per tema el Liber Pontificalis i el manuscrit de 
Tortosa, que ell va descobrir en el riquíssim arxiu d'aquella catedral, i que fa 
necessaria una revisió d'aquesta font d'historia eclesiastica, una de les més auto
ritzades. Mentre prepara aquest treball, molt esperat del món científic, va donar
nos un tast de lo que sera la nova edició del Líber Pontifical-is. 

L'emineat sigiHograf don Ferran de Sagarra i de Síscar, rnembre de l'lns-

T I .,. 
~ 
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titut d' Estudis C atakins, tenia assignat el dia 8 per ))arlar de la sigillografia ecle
siastica catalana. Una malaltia sobtada el priva de fer la seva tasca, i per no defrau
dar la se~ecta concurrencia de tot esplai literari, el P. Ignasi Casanovas, de la 
Companyia de Jesús, improvisa un parlament sobre l'epistolari i biografia de Bal
mes que té en preparació. 

El dia I I el Dr. Josep Tarré, Prev., parla del missal roma, de la seva his
toria i del seu contingut. La dissertació fou absolutament tecnica, amb aquella 
competencia d'especialista en aquestes materies que caracteritza el conferencia1~t; 
pero tenia demés el valor tacit d'una preparació a l'edició catalana del missal, 
obra magna en que temps ha treballa, i que sera una de les més glorioses publi
cacions del Fonient de Pietat Catalana, tant si es considera com a llibre de solida 
formació litúrgica pel nostre poble, com si es mira com a exquisida manifestació 
de bon gust en la presentació artística i tipografica . 

El dia l'i toca el torn al Dr. Antoni Griera. membre de l'lnstitut d' Estudis 
Catalans i autor, entre molts altres treballs lingüí.stics, del monumental Atlas !.in
gii.fstic de Catalun3•a. Prengué per tema la seva dissertació la influencia del Cris
tianisme en el lex:ic de les llengües romaniques, i d'una manera molt particular 
en la nostra llengua catalana. Obra original i notabilíssima, tant pel seu aspecte 
científic, com per l'apologetic. 

Finalment, el dia 17 de maig el Dr. Miquel Vilatimó, Prev., professor aies
hores del S eminari de Vich, i ara de la Universitat Pontíficia de Tarragona, dís
serta magistralment sobre els conceptes de voluntat, llibertat i responsaLilitat, 
tan fonamentals en tot l'ordre moral. Amb aquesta conferencia, granada i plena 
de seny, que pul::liquem també en aquest volum, fou acabat aquest primer cicle 
de conferencies, en que es demostraren les especials condicions de quietud, reco
lliment i bon to que té la nostra Biblioteca. Balnics per ésser catedra de selectes 
vetllades científico-religioses. 

Festa patronal de 1924 

L'any 1924 també varem celebrar la nostra f estra patronal de la Mare de 
Déu de Montserrat amb festa religiosa, al matí, a 12 capella del Palau Epis
copal, i a la tarda amb una vetllada a la Biblioteca FJalnies . El President, Direc
tor i Consiliari van donar compte als amics reunits de la vida del F o111ent de Pir.
tat Catalana. en les seves diferents seccions, totes, gracies a D én , en progressió 
molt confortadora. Entre elles ressortí l'Obra. d el S ant Evangcli, fins aleshores 
en vida oculta de t reball, i a ra en ple esclat d'activitat apostolica. Un mes feia 
tot just que havia llenc;at al públic la primera edició de l'Evangeli arnb deu mil 
exemplars, i ja no en quedava ni un. S 'estava ja treballant a tata máquina en 
una segona edició ele vint-i-s!s miL L'ideal de l'Obra. és arribar a fe1· un exemplar 
per cada u deis tres miiions de germans que parlen la ]lengua cat:ilana. 

Conferencies de 1924 

La festa montserratina s'allarga donant a la B iblioteca una tanda de Confe
r encies cu.fturals de Print.G.'Vera. El conferenciant fou el P. Ignasi Casanovas, i el 
tema venia anunciat amb les següents paraules: "El Dr. J osep Finest res centre 
de Ja nostra cultura del segle xvnre''. L es conferencies foren cinc. 
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La primera !ou donada el dia 28 d'abril c.mb el tema: "Estat cultural de Ca
talunya a principis del segle xvnré". Estem massa avesats adir que el segle xvrue 
és un segle de mort. La veritat és tot lo contrari, o sigui, que en ell hi hagué un 
renaixement cu]tural de primera fon;a, com ho proven Jes grans figures que arri
ben fins al segle xrxé, i sobretot la meravellosa florida literaria i científica que 
esclata a Italia en arribar-hi els nostres jesuites exiliats tiranicament per Car
ies III. El segle de mort per nosaltres és el xvné, com ho prova la documen
tació de l'ensenyament públic i privat que ha arribat fins a nosaltres. Amb el se
gle xvn1ll neix la Universitat de Cervera, que, contra tota previsió humana, 
havia d'ésser bressol d'una cultura, gracies principalrnent al doctor Josep F1-
nestres. 

El dia 2 de maig fou desenrotllat el tema: "Valor personal d'En Finestres". 
Fou presentat pel P . Casanovas com un príncep del Renaixement, auriolat de tota 
cultura; pero, demés, com un home moralment perfecte, tal com pertocava al qui 
havia d'ésser mestre de tots. Recotli dels contemporanis els testimonis més explí
cits, que demostren la universal admiració ame que dintre i fara de casa era vene
rat i consultat com un oracle. En un mestratge de seixanta anys pot afirmar-se que 
Finestres és tota la Universitat de Cervera, i aquesta era l'única Cniversitat d'Es
panya que aleshores tenia vida propia, i es feia obirar de l'estranger gracies a la 
resplendor vivíssima d'En Finestres. 

La tercera conferencia s'escaigué el dia 5 de maig, parlant de "L'escola 
d'En Finestres". Mayans deia d'aquest home que era el mestre universal d'Es
panya; pero la seva catedra de Cervera, i potser encara més la seva casa patriar
cal, fou una escola de savis en tota mena d'alta cultura. Aquesta conferencia fou 
una recensió dels homes que sortiren d'aquesta. escola, o tingueren arnb ella algun 
contacte espiritual, anotant els merits singulars de quiscun. Particularment fou · 
Finestres el mestre de les noves generacions de jesuites, que promogueren. pri
mer aquí, i després a Italia, una vertadera renovació en tota llei de cultura. 

La quarta conferencia s'esdevingué el d:a 9 de maig, amb el tema :"Reno
vació cultural de Catalunya". Quatre aspectes presenta aquesta renovació: el lite
rari, el científic, el crític i el juridic. Expressar en quiscun d'aquests aspectes 
quins homes hi treballaven, per quins mitjans, arnb quin exit, sempre sots l'alta 
inspiració del l\Testre, fou tasca Harga i complicada d'aquesta conferencia, que hau
ria demanat un llibre. 

La cinquena i ·darrera conferencia fou donada el dia 12 de maig, per explicar 
la "Decadencia". L'expulsió deis jesuites l'any 1767 i la mort d'En Finestres 
l'any r777 foren el principi d'una rapida decadencia en la Universitat de Cervera. 
que allarga la seva.-agonia fins l'any 1842, en que ja no era sinó una fantasma. 
D'aqueH enrunament•tragic restaren, com columnes monolítiques, figures de gran 
valor, entre les quals la més alta fou don Ramon Llatzer de Dou, fill predilecte 
d'En Finestres, que envelli gairebé t:ant com Ja Universitat cerverina, de la qual 
fou el darrer Canceller, com per enlla<;ar la cultura del segle xvrué amb les pri
meres figures de la renaixen<;a catalana: Aribau, Martí d'Eixala, Roca i Cornet, 
Mila i Fontanals, Rubió i Ors, i sobretot amb Balmes, que s'alc;ava com un sol 
ixent quan la Universitat anava a la posta. La conclusió darrera, deduida de tan 
llarga exposició de fets, era que, si la renaixern;a catalana no vol ésser borda o 
desagraida, cal que busqui els seus pares, i aquests els trobara en les fondaries 
del ~egle xvnré. 

Darrera aquestes conferencies en vingué una segona serie interessantíssima . 
• 
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Teníem entre nosaltres el P. Pere Voltas, Missioner de I'Immaculat Cor de Maria, 
que venia de Rússia, on havia presiclit a Rostow la missió pontíficia de socors; i 
era molt convenient sentir de persona tan autoritzada l'explicació d'aquest enig
ma afrós que a tothom turmenta, la revolució russa. Els dies 26, 28 i 30 de maig 
de i924 foren satisfets a bastament els nostres desigs i l'expectació de tothom per 
escoltar aquestes tres intere55antíssimes conferencies. 

En la primera explica el P. Voltas les causes de la revolució russa, reduint
les a quatre : la qüestió política¡ la qüestió religiosa, la qüestió agraria i la guerra 
mundial. Aquí varem veure ben explicades les raons proporcionals d'un fet extra
ordinari, que, sense aquests precedents, fóra inexplicable. 

En la segona conferencia va propasar el programa revolucionari t:omu
nista, en l'ordre religiós, en l'ordre polític i en l'ordre economic. L'estat actual 
de Rússia no és encara l'ideal a que aspiren els comunistes; és només un instru
ment transitori per destruir lo que destorba, i sobretot per preparar una genera
ció d'homes d'esperit verament comunista, sense cap de les preocupacions que 
queden de l'antiga organització. 

La tercera conferencia fou un ressenyament de les conseqüencies de la guerra 
i de la revolució. La més tetrica fou el monstre de la fam, que devorava per 
milers i per milions els abandonats per l'estat comunista, mentre davant seu els 
privilegiats feien ostentació d'un luxe i desenfre espantós. Europa i America 
organitzaren missions de socors, entre les quals, si no la més rica, certament la 
més apostolica fou la del Sant Pare, distribuida en diverses regions, i que salva 
incomptables víctimes que la mort ja tenia assenyalades. 

El caracter més notable d'aquestes conferencies fou el científic. El P. Vol
tas no es deixava seduir per l'anecdota o per la descripció, sinó que anava dret a 
l'analisi de l'estat social, inteUectual i psicolOgic del Qoble rus en les seves diver
ses categories, i sobretot a la comprensió, per nosaltres tan difícil, de 1'ideal 
comunista, que és un nou mim o un infern. De tot en ressortia naturalment l'ar
gument apologetic de la nostra religió i de l'acció de l'Església Catolica, molt 
particulannent de l'esperit magnanim del Papa, per a qui el conferenciant va dema
nar a tots un testimoni d'admiració. La concurrencia fou extraordinaria. 

Cal remarcar la prava ben explícita d'amor a la nostra IJengua que volgué 
donar el P. Voltas. Allunyat de la patria gairebé d'infant, no ha perdut la saba 
de la llengua ni l'esperit nostrat. Era una delícia veure com la paraula i expressió 
catalana lluitava heroicament contra el davassall de llengües estrangeres que Ji 
eren familiars: J'italia, el frances, l'angles, el rus ; i com el pensament principal 
havia de desentendre's a dreta i esquerra d'infinitat d 'idees que . sortien al pas, 
fins que, finalment, brollava ple i fulgent el concepte essencial, vestit d'una expr~s-
sió catalana pura i ben sentida. · 

Coml••ió tecnica de l'ollra del Sant i:vanpli 
'' · 

El día 9 de juny de 1924, segon dia de la Pasqua de l'Esperit Sant, es tin
gué Ja primera reunió plenaria de la Coniissió tecnica de l'Obra del Sant Evan
geli, que, després de successives agregacions, queda constitu1da en la forma se
güent: 

President: Dr. Isidre Coma, Ardiaca de Tarragona. 
Censor: Dr. Francesc Faura, Lectora! de Barcelona. 

• 
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Co11siliari: P . Andreu Fernandez, S. J., President del Pontifici Institut Bí
blic, de Roma. 

Secreta,ri: Dr. Pere Ginebra, Llic. en Sda. Escriptura, per l'Institut Bíblic. 

Arxiver: Dr. Josep Casanellas, Batx iller en Sda. Escriptura, per l'Institut 
Bíblic. 

V ocals: Dr. Maria Serra i Esturi, traductor de l'edició (any 1912) del Sant 
Evangeli; Dr. Francesc Franch, Canonge de Girona, Llic . en Sda. Escriptura, per 
la Comissió Bíblica; Dr. Ramon Ejarque, Lectoral de Tortosa, professor en Sa
grada Escriptura, per l'Institut Bíblic; Dr. Bartomeu Pascual, Lectoral de Palma 
de Mallorca, i Rector del Seminari; Dr. J osep Valles, Canonge de Tarragona, 
Llicenciat en Sda. Escriptura, per l'Institut Bíblic; Dr. Pere Pous, Professor en 
Sagrada Escriptura, per l'Institut Bíblic; Dr. Salvador Saladrigues, Llicenciat 
en Sagrada Escriptura, per l'Institut Bíblic; Dr. Eloi Reñé, de Lleyda, Llicen
ciat en Sda. Escriptura, per l'Institut Bíblic; P. Josep M.ª Bover, S. J., Prof. de 
Teología Bíblica en la Universitat Gregoriana de Roma; P . Miquel Panades, 
C. M. F. , Llic. en Sda. Escriptura, per l'Institut Bíblic; P . Joan Ro\rira, S. J., 
Professor de Sda. Escriptura en el CoHegi Maxim de Sarria; P. Josep Tre
pat, O . F . :M., Llic. en Sda. Escriptura, per la Comissió Bíblica. 

Hi bagué dues sessions : la del dia 9 i la del día 10. En elles es dona compte 
de la constitució de l'Obra del Sant Evangeli l'any 192'1, i dels documents que 
en aquella data s'havien trames a la Nunciatura Apostolica d'Espanya i a la 
Pia Societat de Sant Jeroni de Roma. Fou presentada la recent edició d'El 
S ant Eva.ngeli i els F cts deis Apostols de IO.ooo exemplars, acabada pel mes de 
man; de 1924 i exhaurida totalment en pocs <líes, i es dona compte de com s'es
tava imprimint Ja segona edició de 26.000 exemplars, que s'esperava acabar en 
el termini de pocs dies. Efectivament, fou acabada pel mes de julio!. 

Presentats els treballs que ja havien fet alguns de la Comissió per arribar 
a la versió total del Nou Testament i de tota la Bíblia. tal com ho encomanava 
l'Ernm. Sr. Cardenal de Tarragona en l'aHocució que ~ncap<;ala la nostra edició 
del Sant Evangeli, es delibera sobre la manera més practica i segura d'acabar el 
Nou Testament. Fou distribuida la feina ; fou determinat unanimement, en els 
seus diversos aspectes, el criteri amb que ha de ier-se la versió, tal com queda 
exposat en el treball que el Dr. Pere Ginebra publica en aquest Anuari; i fou 
designada una comissió revisora per donar unitat als treballs, composta del Pare 
Bover, Dr. Ginebra i Dr. Pous. També fou determinat el preparar la Concordia 
deis Sants Evangelis. 

El dia 30 de desembre de 1924 es reuní altra vegada en ple la Comissió tec
nica de 1'0b·ra del Sa.nt Evangeli. Es dona compte de com quedava gairebé exhau
rida la tercera edició del Sant Evangeli. 

Fou presentada a punt d'estampar la Concordia deis Sants E vangelis, i la 
versió total del Nou Testament gairebé acabada . D'aquest es determina fer-ne 
tres edicions: una molt general , només amb el text catala i breus anotacions, 
destinada al poble cristia; una altra del mateix format, que porti paraHel el text 
llatí, per a la gent més iHustrada ; i, finalment, una tercera edició de gran for
mat, iHustrada amb copioses notes crítiques i exegetiques, destinada particular
ment als sacerdots. Aquesta darrera edició demanara espai més llarg; les al tres 
dues i la Concordia seran d'execució immediata. Finalment, fou distribuida la 
tasca per a la versió de l' Antic Testament. 
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Comiasió d'Historia Eclealastlca 

El dia 29 de desembre de 1924 foren convocats a la Bibti.oteca Balmes els 
segiients arxivers i treballadors de la historia eclesiastica: 

Dr. Sebastia Puig, Canonge de Barcelona. 
Mossen Josep Mas, de Barcelona. 
Mossen San<; Capdevila, de Tarragona. 
Dr. Ramon Casadevall, Canonge de Vich. 
Mossen Josep Gudiol, de Vich. 
Dr. Segimon Cunill, de Vich. 
Mossen Pere Pujo!, de la Seu d'Urgell. 
Mossen J oan Serra i Vilaró, de Solsona. 
Mossen Joan Altisent, de Lleida. 
Mossen Eduard Solé, de Tortosa. 
Mossen Josep l\fasdeu, de Sant Joan de les Abadesses. 
Tots hi concorregueren, fora del Canonge Dr. Puig i Mossen Joan Serra, 

de Solsona: que restaren impedits, i enviaren la seva adhesió. 
Amb gran concordia de criteris i voluntats fou aprovada la conveniencia de 

recollir lo que el P. Pascual en <ligué Sacra.e Cathaloniae Antiquitatis Jfonl{.
menta, o sigui, els monuments de la historia eclesiastica de Catalunya, d'estruc
turar racionalment Ja classificació d'aquests monuments per facilitar la tasca i 
fer-la més científica, i, finalment, de treballar gradualment i de comú acord en 
la recerca deis arxius. El Dr. Ramon Casadevall, que és qui primerament exposa 
la idea, fou encarregat de redactar un pla provisional, que es publiqués en aquest 
Amwri, perque tothom pogués fer-hi les seves observacions. Al cap de pocs dies 
el Dr. Casadevall envia el seu projecte · en la forma següent: 

Projecte del Codex Diplonwficus Universa.e Provincia.e Ecclesiasticae 
T arraconensis 

I. - Esse Ecclesiarum. Sota aquest títol es compendria la docu
mentació referent a l'erecció o reconstitució de les Diocesis catalanes; 
demarcació de les mateixes; fundacions de monestirs i parroquies: 
les actes de dedicació i dotalies de les esg-Iésies catedrals, monestirials i 
parroquials que es traben, i tot quant exigeixi el tema d'existencia i 
vicissituds de les propies esglésies. Seguiría una segona part, que podría 
titular-se Personae Ecclesiarnm, contenint: a) una especie de R egesta 
Pontificum Cathalauniae, o sia, tata la documentació personal referent 
als Bisbes catalans, per tal de fixar definitivament, o amb la major apro
ximació almenys, la seva personalitat, la durada de llurs pontificats i do
nar una visió com més exacta possible deis fets i de les coses que realit
zaren o en que intervingueren; i b) la documentació corresponent als orí
gens, desenrotllament i acció dins quiscun Bisbat de les persones morals 
dels mateixos, com Capítols catedral, col-legials, comunitats seculars i re-
gulars, etc. • 

II. - Orna.menta Ecclesiarum. La primera part del segon volum, 
així anomenat, la constituiría el Bullariuni complet de cada una de les 
esglésies; la segona aniria integrada per Principmn Privilegia, que seria 
la collecció deis diplomes expedits a favor de les nostres Esglésies pels 
Reis Francs, Comtes sobirans i Reis d'Aragó i d'Espanya; i formaria la 
tercera el Jura, Ecclesiarum, abra<;ant la documentació pertanyent als drets 
i senyoriu temporal de les nostres Esglésies; a llurs relacions jurídiques 
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amb la :rvietropoli, amb les altres comprovincials, amb els grans mones
tirs i amb el Poder civil, feudal i de l'Estat, obrint-se així ca.mi a la pu
blicació de tantes sentencies arbitrals, concordies, correspondencia de riota
bilíssim valor historie, etc. 

III. - Vita. cultus. S'inclouria sota aquest títol la publicació deis 
textos litúrgics de les nostres catedrals, com missals, martirologis, calen
daris, consuetes, etc., i tota la docwnentació relativa a la institució i vicis
situds de les festivitats peculiars de cada Diócesi. Com a corollari s'hi 
podría continuar la documentació sobre !'actitud de les Esglésies catala
nes en lo que respecta als treballs d'uniformació romana dels textes litúr
gics, i ia concernent a l'adopció definitiva del ritu roma. 

IV. - Vita d-isciplinae. Formarien aquest llibre: a) Les actes deis 
Concilis Provincials ; b) les dels Sinodes diocesans; i e) la v'ita canonica 
de quiscuna de les catedrals i les constitucions capitulars dictades per re
gim de cada Església. Podrien afegir-s'hi els decrets disciplinars més no
tables donats per- Legats Apostolics i Prelats diocesans dintre o fora de 
Visita pastoral; i una última secció podria dedicar-se al mateix tema en lo 
afectant als Monestirs amb jurisdicció NHllius i a.-nb territori separat. 

V. - R eru.m administrat-io. Contindria aqueix volum: a) les donacions 
dels comtes, eclesiastics i fidels; les Cha.rtac lweredúa.tuni que figuren en 
nostres cartorals; b) les escriptures d'adquisició de béns mitjarn~ant con
tracte; e) la documentació referent a la custodia i conservació dels ma
teixos; d) l'espectant a la creació, atribucions i moviment deis ofi.cis ad
ministratius de cada Església; e) inventaris de Tresoreria, Sagristia, et
cetera, i f) tota la documentació relativa a la fabrica. material de les esglé
sies, altars, claustres i les altres dependencies, com construcció, amplia
ció, reparació, contractació d'operaris, etc. 

VI. -1VI-isceUanea. Objecte d'aquesta secció podrien ser: a) la do
cumentació referent a la vida i a la glorificació postuma deis Sants de 
Catalunya ; b) Antiquitates, on es continuarien les escriptures d'impor
tancia i valor historie no pogudes encabir en cap de les seccions prece
dents i e) lo pertanyent a1 ram de Literatura, i una descripció dels Co
dexs que es conserven en les catedrals de Catalunya. Aquest volum, com 
que es confeccionaría després d'un magne treball d'investigació i d'estl1di 
deis arxius eclesiastics, podria terminar amb un A pendix, contenint la 
Hierarchia Ecclesiastica Tarraconensis. o sia, un nomenclator lo més 
complet possible deis Arquebisbes, Bisbes, Dignitats jurisdiccionals, Ca
pitulars, Abats, Priors, oficis caustrals , i Parrocos; i un altre nomenclátor 
de les Esglésies de tata la Província eclesiastica. 

Per últirn, seria convenient que preparats els materials per a l'edició, 
els visés una comissió deis mateixos arxivers eciesiastics, a fi. i efecte que 
l'obra fos presentada arnb la uniformitat deguda. 

I ara prega a la competencia i reconeguda iJ.lustració deis bons arnics 
i estimats companys de les Seus de Catalunya que es serveixin enriqi:ir 
amb llurs obserrncions l'aridesa d'aquest projecte. 

R. CASADEVALL, Pru~v. 
Canon_qe i Arxiver 

Arxiu de la Seu de Vich, 5 de gener de 1925. 

Mossen Pere Pujol, mossen Joan Altisent i mossen Sane; Capdevila foren 
encarregats de precisar normes tecniques i practiques per a la transcripció uni
forme deis documents que han d'ésser disposats per una publicació de conjunL 
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Per comem;ar totseguit per una materia fonamental, es convingué en recollir les 
actes de consagració i dedicació de les nostres esglésies. Heus aquí les normes 
proposades per mossen Pere Pujo!. 

N orni.es pcr a. la transcripció d' escriptures d' acles de consagració 

Abans, pero, anotem: 
Primer. Es necessari unificar la tasca previa de transcripció deis 

documents a l'objecte que llur publicació, amb c01-acter d'edició crítica, 
responent a un pla rigorosarnent científic, obtingui una unitat de pre
sentació. 

Segón. L'edició projectada ha d'ésser la més perfecta i completa 
possible, de tal manera que anuJ.li en certa m<mera les publicacions ante
riors. A ' aquest fi caldra publicar tots els documents d'actes de consa
gració coneguts, adhuc els impresos o ja publicats, confrontant-los i cor
regint-los degudament amb llurs originals (donat que existeixin) o amb 
les altres copies manuscrites que hi puguin haver. Caldra, dones, conei
xer tots els ja publicats i en quin lloc o llocs ho són . 

Tercer. Cal estudiar a fons el text a transcriure. H om no donara 
per definitivament enltestit pe! transcriptor tot document que, en ésser 
ofert en copia, no sigui per ell completament entes, Gº és, que no con
tingui secrets en llur redacció i sentit d'ordre corrent i ordinari; encara 
que, per a la més completa coneixem;a del document, es faci precís con
sultar llibres (per a la identificació dels mots geografics es fa sovint in
dispensable) i demanar tota mena de clarícies. Altrament, caldra expres
sar amb un sic o signe cl'admiració entre parentesi el mot o sentit de 
transcripció dubtosa. 

Quart. La projectada publicació de documents no s'ha de convertir 
en una mera transcripció, sinó que ha d' ésser una reproducció i1ttelligent 
<le materials per a la historia, acompanyada de les degudes anotacions i 
índexs que la iHustrin, deixant-la en condicions d'ésser utilitzada con
venientment. No caldra fer una transcripció diplomatica o paleografica 
de cada document, car, tenint preferentment l'edició un interes de carac
ter historie general, caldra enllestir la transcripcció prenent per norma íes 
publicacions de documents d'aquest genere. 

Manera de fer la transcripció. 
A fi d'unificar en quant sigui possible, el treball deis distints trans

criptors, caldra tenir en compte les indicacions practiques següents : 
a) Les quarteJ.les s'escriuran per una sola cara en el seu format 

apaisat o horitzontal. 
b) Tot document d'acte de consagració vindra encapi:;alat amb un 

epígraf que contindra abreujadament el nom, titular i geogrific, de l'es
glésia, el del prelat consagrant, i el dia, mes i any, expressats en la data, 

. resolts al nostre actual calendari. A cada document, en fer-se la publi
cació, se li destinara un número d'ordre dintre 1 acoHecció general. 

c) Seguidament, després d'aquest epígraf o resum del contingut de 
cada docurnent, vindran unes indicacions per A, B , C, que l'individualit
zaran : 1. Si és original, pergamí o paper, amb el lloc on es traba. 2. Si 
existeix en copia o copies i a on. 3. Si és publicat íntegre, o bé hom en dóna 
notícia, i a on. 4. Si ha estat objecte d'alguna traclucció i consegüent pu
blicació, etc., amb totes les altres c1arícies del document que hom pugui 
donar. 

d) Hom resoldra les abreviatures, expressant graficament totes les 
lletres que cal suplir. T ot nom personal, el primer mot del qua! consisteix 
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en una sola lletra i un punt, com B., o G., sense que ni pel text, ni altra
ment, hom pugui saber si es tracta de Bernardus o Berengarius, Gerallu,s 
o Guillelmus, etc., sera transcrit deixant-lo en abreviatura. 

e) Hom escriura amb majúscula: I. La lletra inicial del text de 
cada document. 2. La primera lletra després de punt i punt-i-apart (prac
ticant-se en la copia aquest darrer únicament quan existeixi ben marcat 
en l'original). 3. Els noms geografics i personals, i tata altra mena de noms 
propis. 4. Els de sanctus, sancta, en tots els casos, quan el nom que els 
segueix és personal; i 5. Els noms deis mesos, tant dintre el text com en 
la data. 

f ) A l'objecte de fer el text més intelligible hom resoldr.I. en v, 
· d'acord amb la fonetica, la u deis mots que correspongui, com a<Junculo. 

ziexelos, c,i/nre, etc. La i reemplai;ara constantment la f , i hom adoptara la 
grafia ti (gratia, conditio, etc.), que és l'academica, sempre que, per cau
sa d'abreviatura, s'hagi de suplir : transcrivint la contraria ci, que és la 
usual, sempre que aparegui en el text. · 

g) El text del document sera subjectat a una metodica puntuació, 
i s'introduira una convenient separació de paragrafs sempre que ho recla
mi la millar intdligencia del text. El punt, dos punts, coma i punt-i-coma 
seran emprats en la forma i manera que hom generalment acostuma en 
tot altre text. El punt que regulannent apareix coHocat abans i després 
de les xifres en roma, tant si fa referencia a expressió de quantitat com 
en la data, sera fidelment conservat en la copia. Els altres punts en mig 
del text, quan no se'ls pugui donar la va!or de punt i punt-i-apart, seran 
reempla<;ats per coma, punt-i-coma i també dos punts, segons corres
pongui. 

h) Hom emprara també els signes convenciona!S següents: I. Les 
paraules, sílfabes o lletres suplertes pel transcriptor, fóra d'abreviatura, 
s'enclouran entre claudators [ } . 2. Els passatges i mots obscurs o cor
romputs i d'interpretació dubtosa, seran assenyalats per un sic o signe 
d'admiració entre parentesi . 3. Els clars i llacunes, i els mots o frases 
borrats en el text, es marcaran amb dues estrelles que enclouran punts 
suspensius * ...... * 4. El parentesi ordinari sera usat també pel transcriptor 
en les paraules O· frases a que al seu albir correspongui. 

i) Finalment, hom transcriura amb rigorosa fidelitat les signatures. 
En els Sig 1fc mun hom no descuidara la creu; i alla on existeixi rú
brica, sigui de l'atorgant, deis testimonis o de l'escriba, hom posara, en
tre parentesis i en cursiu, el mot (signe). 

Nota. L'edició deis documents d'actes de consagració comportara 
un apendix d'actes o notes de consagració d'altars. 

Estant corretgint les proves d'aquesta cronica, rebem de Roma la següent 
nota, que demostra a bastament com és arreu sentida la necessitat de treballar en 
l'arreplec deis materials de la nostra historia eclesiastica. 

Hispania Pontificia 

Molts cregueren que era una temeritat quan a l'aleshores proiessor 
de la Universitat de Gotinga Dr. Pau Kehr, Director ara de }rfonumenta 
Gernianiae Historica, de l'lnstitut Prussia de Roma i deis Arxius de Prús
sia, Ji va semblar que podia ampliar-se la gran coHecció de butlles i docu
ments papals que en forma de Regest havien publicat Prothast, i princi
palment Jaffe, amb la coHaboració d'altres erudits, sobretot de Loefeld, 
per a la segona edició, pero després, a mida que anaven sortint volums 
sobre volums de ltal·ia Pontificia, desenterrant documents que havien 
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estat del tot desconeguts fins ara, els mateixos que el criticaven abans 
eren els primers sorpresas. 

Veient el Sant Pare actual l'exit de robra, i comprenent la necessitat 
de la rnateixa per tot el món cristia, !'ha pregat diferents vegades que 
estengui la seva obra a la península iberica publicant Hispa.nia Pontificia. 
La millorada situació d'Alemanya, i sobretot la munificencia de P ius XI, 
permet ara comern;ar !'obra. Es per aixó que sera el mes entrant a Bar
celona el Dr. Kehr, amb el sacerdot catala mossen Josep Rius, a qui 
encarrega la part cdrresponent a la nostra Província eclesiastica. 

Per il·lustrar una mica més els nostres lectors respecte a la dita obra, 
direm que els Regestes sobredits són sempre regestes, és a dir resums 
deis documents, que demés són ordenats cronologicament. La Hispmúa 
Pontificia., si segueix com creiem a la Italia Pontificia., estara dividida per 
Diócesis i dintre cada Diocesi per esglésies, publicant íntegres tots els 
clocuments inedits, i en extracte els ja public;;.ts, distingint en cada cas, 
mitjanc;ant un s·enyal especial, les butlles autentiques de les falses i de les 
perdudes de les quals es té notícia i fins es coneix el te:i.."1:. 

La bibliografia de cada església i les copies que s'han fet deis dife
rents documents, així com el lloc on es troben, estan anotats amb cura 
veritablement benedictina . 

Treballs publicats 

Hem de fer esment honorable en aquesta cromca deis treballs lingüístics 
publicats pe! nostre tresorer N'Anfós Par. L 'any 1923 la Btrm~F'TE zuR Zr:rr
SCHRIFT FÜR RoMA)fISCHE PHILOLOGIE va publicar en un bell volum de 580 pla
nes la seva SrNTAXI C A'fALANA SEGONS LOS ESCRITS E'°' PROSA DE BERNAT METGE, 
amb portada editorial de la Biblioteca. Balmes. Es indubtablement l'estudi més 
científic que s'ha fet fins ara de la nostra sintaxi. 

El dia 30 de novembre de 1924, N'Anfos Par féu la seva solemnial entrada 
en l'AcADEYHA DE BONES LLETRES, llegint el seu cliscurs retolat d'aquesta ma
nera : NoTES LI,INGUÍSTIQUES y n't sTIL SOBRE LES IXSCRIPCIOXS y CARTES DE 

CA'rALUKYA ANTERIORS AL SEGLE x1ve. Es una fita importantíssima en la histo
ria científica de la llengua catalana, gairebé tota per fer . 

lnaugaraci6 de l'Obra del Culte 

Una de les seccions del Foment de Pietat Ca.fa,/ana és la que porta ei nom 
d'Apostolat de Missions i E.x-ercics i Obres au:i:iliars, i una d'aquestes obres 
auxiliars és l'Obra del Culte, que té per fi proveir les esglésies pobres ele Cat:llu
nya deis mitjans de culte que els manquen. L'obra esta constituida en seccions, 
que, als pocs mesos de funcionar, arribaven a 48. Fou tal el zel d'aquestes animes 
enamorades, que pel juny de 1924 ja pogueren obrir la primera exposició, que 
omplia el vestíbul, la sala de juntes, i una de les grans sales destinades a Bi
blioteca. 

El dia 5 de juny s'inaugura públicamem l'Obra del Cultc i la seva primera 
exposició. La f esta es féu a la Biblioteca, plena de gom a gom, sota la presiden
cia del Dr. Justí Guitart, Bisbe de Ja Seu d'Urgell, qui f éu constar e:i::plícitament 
que venia en nom de l'Emm. Sr. Cardenal de Tarragona, irnpossibilitat cl'assis
tir-hi, com desitjava, i deis altres Prelats de Catalunya. A la presidencia hi havia 
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el Canonge Xantre de Barcelona, Dr. Gaspar Vilarrúbias, que portava particular 
representació del Sr. Bisbe de Barcelona Dr. Ramon Guillamet. 

El P. Josep Pijoan, S. ]., director de !'Obra, exposa el fi de la mateixa, 
altí ssim i necessari per la gran pohresa de Jesús Sagramentat en molts temples 
i sagraris de la nostra terra. Més que la feina que fem, Jesús estimara l'amor 
amb que treballarem, imitant a la Verge Maria quan feia els vestits del Bon 
Jesús. Seguidament parla el Dr. Guitart, declarant la gran satisfacció amb que 
tots els P relats de la Província Eciesiastica, reunits en conferencia, havien apro
vat i beneit el Foment de Pietat Catalana,., i particularment l'Obra que aleshores 
s'inaugurava. Ell es gloriava d'haver intervingut personalment en algunes obres 
d'aquesta casa. 

Nous llibres ingressats a la Biblioteca 

Posarem aquí un cataleg de les obres principals adquirides per la Biblioteca 
Balmes durant l'any 1924. Y primerament cal fer esment d'una bella col-lecció 
de llibres de pietat catalana donada pe! bon patrici D. Leonci Soler i l\farch, 
gran recercador i bibliofil. Aquest aplec ·_importantíssim, unit al notable tresor 
de llibres d'aquesta mena que teníem ja ?rreplegat, forma una coJ.lecció potser 
única, que hauran de consultar sovmt els 'nostres bibliografs i escriptors. 

També ha estat augmentada considerablement la nostra coHecció de Goigs 
per un donatiu de D. Bernardí Martorell. 

H eus aquí ara una llista de les principals obres de ciencia religiosa que han 
ingressat en els nostres prestatges. 

GALL, AucusT VON. -Dcr H cbrii·ischc Pentate·uch der S am.aritaner. Giessen, 1916. 
H1TTEL, Run. - Biblia hebraica cdidit Rud. Hittel, profcssor L ipsiensis. Editt:o a.ltl.'ra 

emendatfor stereoty pica iterwn recognita. Lipsiae, J. C. Hinrichs, 1913. 
F1LLION, L. CL. - La S ai11te Biblc (texte latín et trad11ct-ion franr¡a.ise) co11m1entée 

d'apres la. V nlgate et les tex tes origina.u.t: a l'·itsage des S é11úna·ires et dn Clergé 
par L. Cl. Fiilion, Prétre de Saint-S ulp·ice. Sex ierne edi tion . Paris, Librair ie Le· 
touzey et A né. 1920 . 8 vols. 

Biblia T rz:glo! ta contine ntia scri pt 11ras sacras V cteris et iV avi T esta111e1!H. I vol. 
Vetus Test. hebraice, g raece et latine. 2 vol. N c vum Test. graece, syriace et lat ine. 
Londoni. 1890. 

"Vrcoi:Rot:x , F . - La. Sa.intc Bibl·ie Polyglottl.', co11tena11t le texte hébreu. original , 
le texte grec des Septaate, le te.t:te latín de la V1dgcrtc 1.'l la tradnction f ranr;aise 
de M . l' A bbé Glairc. Paris . 19 0 0. 8 vol s. 

B1:bl.ia Sacra, ad 1:et11stissirna Exc mplar·ia mmc rece ns castigata, R omaeq. re'visa: I-n 
quibus practcrea, quae su.bscquen.s Praefa.tio indicat capi:ta sin.gula versibus dis
tincta sn11t. A diectis elegantissimis f1:g11.ris. Lugduni, Apud Gulielmum Rcvilliurn. 
~í. D. LXXXI. 

La Saín. te B ibie, textc de la Vidgate, traduction franr;aisc en regard, a·1.:ec commen
tafres. Parí s . P. Lethielleux. CoHecci ó completa. 

The old T csta11u:nt in greek accordú1g to thc Scpt11agfr t. Edi tet fo,; the SJ•ndics of 
the University press by H e-nry Barclay S wetc D. D. H011. L-itt . D. Dublin ... Cam
bridge at the Universi ty Press, 1909. 3 vols. 

V oGELS, H ENR. Jos. -Novmn T estmncntum graecc et latine. T eS1;l1ím. graecum re
cens11it, apparatwn criticu.n·i e,T cditionibus et codicibus manuscriptis col/ectum 
addidit, tex tmn latinu.111- c.t: 'i!lllgala v ersione S 1:.>:t·i V Pout. M ax. i11ssu recognita 
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et Cleme11tis V 1 l a.itctoritalc edita repctiit H en.r. Jos. Vogcls. Dusseldorf, L. 
Schwann, Druckerei und Veriag. 19•22. 

JACQUlER, E . -Le Nouveaii T estament da:us l'Églisc chrétienn.c par E. Jacqiiier. 
Deuxieme edition. Paris, 191 l. 2 vols. 

}ACQUIER, E.-H·istoi:re des 1-i·¡;rcs d1t Nou.v ea,¡¡. Testament, par E . Jacqu.iel'. 10 éd. 
Paris, 1924. 4 vols. 

SANDAY AND HAMILTox. - No~•um Tcstarnentm11 Sancti lrenaei Ep·iscof>i Lu.gdmien
sis ... edited from the Mn. \\Tith Introductions, Apparatus, Notes and Appendices, 
bv the William Sanday and Guthbert Hamiltou Turner. Oxford. 

PELT:J. B.-Histo1're de l'A11cien Testament par S. G. Mgr. G. B. Pelt, E·véque de 
Metz. Septieme édition. Paris, 1922. 

A. L.'\PIDE, CoRN~LlUS. - Commentaria in Scrr'.pturmn. S acram R. P. Cornelii a L~· 
pide e SocietaJe Jeszi. Sanctae Scriptu.rac olim Lmiauii, pastea R omae professoris. 
accurate recogno1;it ac notis ill1r.stra:vit Au.giistinu.s Cram.pon Dioecesis Ambia11. 
PresbJter. Editio 11ova accu.rate ej:pu.rgata. mendis qua.e i1z pr-iorem irrepsera.iit. 
Parisiis. Apud. Ludovicum Vives, Bibliopolam editorem. 13, via vulgo dicta De
lambre, 13. M. D. CCCLXXIV. 25 vols. 

HoPFL, H1LDEBRANDUS. - Jntrod14'Ctio11is in Sacros utriusqu.e Testa-menti lióros com. 
pendiimi, auctore D. HiUcbrando Hopfl, O. S . B. Sublaci Typis Proto-Coenobii, 
MCMXXII. 3 vols. 

Cursz4S Scripturae Sacrae auctoribu-s R. Conwly, S. Knabenbauer, Fr. de HmmnR
lauer aliisque Soc. !cm presb;,'teris. Parisiis. CoHecció completa. 

Etudes Bibliques de !': Ecole biblique et ª 'rchéologique de J érnsalen:.. Paris. Librairie 
Victor Lecoffre, J. Gabalda, éditem. l9r4. 10 vols. En curs de publicació. 

Collectanea. Biblica. latina cr1,ra et si'ltdio M 011achorum S. Benedicti. Federicus Pustet, 
Pontificius Bibliopola, Romae - Ratisbonae - Neo Eboraci. (1912-1922). 6 vols. En 
curs de publicació. 

PRA'I', F., S. J. - La Théologie dí? Saint Paul pa.r F . Pra.t, S. J., dixieme édition. 
Paris, Gabriel Beauchesne, rue de Rennes, 117, 1924. 2 vols. 

MERZ, Pu. P. - Thesau.ru.s Biblic'll.s hoc est dicta., sententiae et e.xempla e:c SS. Bibliii 
collecta et per locos commmzes distributa, lexicorum ordin-e alplzabetico ad usut11 
cancionandi et disp1uandi . A11ctore Ph. P. M erz. P aris, 1897. 

Rrnss, RrCARDUS. - Atlas S cripturae Sacra.e, auctore Dre. Ricardo de Ri-ess. Herder, 
1924. r vol. in fol. 

F1LLION, L. CL. -Atlas archéologique de la Bible d'afrres les m eille'ltrs docu.ments 
soit anciens, soit modernes, par L. Cf.. FilHon. Paris, 1886. r vol. in fol. 

Code.x Hammurabi. Textu.s primigenii4S, transcriptio, tra11slatio latina, vocabulario. 
tabula comparation.is inter leges Mosis et H ammurabi. Romae, 1910. 1 vol. in fol 

SzcZEPANSKI, LADISLAUS. - Qua 1?st1:ones geographico-topogra.phicae, Fase. J. Geogra. 
phia Palestinae antiquae. Romae, 1912. 1 vol. 

LE CAMUS, L'ABBÉ E. - Vie de N. S. Jésu.s Christ. Paris, 1897. I vol. 
LF.SÉTRÉ, H. - N otre S eigneuv- J ésits Christ dans son. Saint Eva.ngilc. Par is, 1902. 

I vol. 
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