
CRÓNICA DE LA BIBLIOTECA BALMES 

Criteri que seguim 

Segtiirem en aquesta crónica el metode establert l'any passat, parlant ncmés 
de les coses verament impcrtants esdevingudes en la BIBLIOTF.CA BALMES, <lels 
projectes que portem entre mans, i deis plans de próxima realització. La crónica, 
dones, sera estrictament el que diu la paraula, una sumaria recensió de fets. 

Hem dubtat molt si fóra convenient reproduir aquí judicis que s'han publicat, 
sobretot en revistes i diaris estrangers, sobre la nostra institució. Ko falta qui ens 
ho ha demanat amb raons ben fundades. Sense formular per ara un propüsit de
finitiu en cap sentit, no ens determinem encara de fer-ho, si més no, perque 
creiem molt sanitosa la sobrietat i fins l'austeritat en aquest punt. No sembla 
gaire solid ni edificant l'emfasi que impera en la nostra cultura, i encara el ju
dicaríem més · impropi de la ciencia religiosa, de la qual voldríem ésser hwnils 
servidors. Déu ens lliuri, pero, de bescantar a qui pensi d'altra manera, ni d'em
prar un to d'afectació moral, inoportú i reprovable sempre. 

També se'ns ha demanat ·que publiquéssim judicis de les obres que s'escriuen. 
Contestarem amb el programa publicat l'any passat. La crítica bibliografica, en 
una publicació com la nostra, no la comprenem sinó dins un metode científic que 
sigui verament educador, com el que allí proposavem de butlletins sinoptics, es
pecialitzats en cada ciencia religiosa. No essent aixo possible per ara, tampoc ens 
decidim a notes escadusseres, escrites sovint per raons extracientífiques. 

El primer volum d'ANALECTA 
SACRA TARRACONENSIA 

Grat sia a Déu poguérem complir la nostra promesa de presentar el primer 
volum d'ANAI.ECTA SACRA TARRACONF.NSrA, que fou el de 1925, en la festa pa
tronal de la Mare de Déu de Montserrat. Fou una vertadera meravella que en 
dos mesos pogués ésser composat i tirat un volum en foli de 550 planes en 
diferents llengües. La presentació tipografica és pulquerrima, i el seu contingut 
ha merescut molt significatives lloances dels homes de ciencia de la nostra terra 
i de I'estranger. Les millors revistes de ciencies eclesiastiques i de cultura cato
lica han acceptat el canvi ; alguns deis principals escriptors han volgut honorar
nos amb la seva coHaboració, com ho demostra el present volum. Pero res no 
ens ha donat tant de consol com les cartes benigníssimes dels nostrcs Prelats, i 
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sobretot, la següent lletra pontifícia que, en senyal de profund agraiment, p:ibli
quem en facsímil : 

'ecb.,1"º 
'f'7'f:RJ A {)\ S 

,DI SUA S.uiTITA 

DAL VATICAN0 .. 2! .. Clqao 1925. 

Re•.mo e Chiar.me Padre, 

Compio tl gradlte 1ncar1co di s tsniflcare alla P.V.Rev.ma che 

ll Sanie Padre st e degnato cli acce¡llere bene•olmente l 'omaa1le ébe, 

Ella ha voluto farGll del bello e 1m~or~ante velUlle ¡• deglt "Analec~ 

ta Sacra Tarraconens1a•. 

L'Auavete Ponteflce La rtn&ra;la dl que•to· atteatato dt f111ale 

deveztone.ed in auspicio dl celeetl fa•or1 taparte dl a11ore,a V.B.e 

al aue\ dettl aollaboratorl l'&poatollca Benedl~lene. 

Profttto •olentterl dell'ooaaalone per raffel'aaral con alnoera 

a tima 

.della P·0 1' .Re• .-a 
Al Rev .110 P. IGNAZIO CASAllOVAS S .l. 

Biblioteca Balmes 
aff.mo nel Sl&nore 

l.r¡ ... 'r .. 
Duran I llai; 11 

BARCILLOJIA 
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Obres Complete& de Balmes 

Deiem l'any passat que aquestes obres del nostre autor titular eren el pri
mer ideal que se'ns havia presentat com empresa editorial digna de la Biblioteca, 
i que estava a punt d'ésser una realitat. Avui podem dir que aquesta realitat és 
cosa totalment acabada. Els prospectes arreu escampats a comern;aments de 1925 
donaven la llista de 33 volums, i prometien als subscriptors !'entrega de dos 
cada mes. Tant per la dificultat de la cosa, com per l'exemple de tantes promeses 
íncomplertes en obres d'aquesta mena - algun periüdic esmenta la lentitud o 
eclipsí amb que surten anys ha les Obres Completes de Menéndez i Pelayo -
pocs eren els qui es refiaven de les nostres ofertes, i creien que ens enganyava 
el bon desig. Els fets han vingut a vencer totes les malfiances, i a superar fins 
els nostres plans més optimistes. Efectivament, des del mes d'abril de 1925, que 
era el temps prefixat per comern;ar el repartiment, invariablement s'han enviat 
als subscriptors els dos volums mensuals, amb una puntualitat que ha admirat 
a tota la premsa, i sempre ens ha quedat encara la reserva d'alguns volums im
presos que esperaven el seu torn. En el mes de man; I'edició balmesiana ha 
quedat llesta totalment, fora del volum 33, que per ésser d'índex, té d'ésser ela
borat damunt deis volums impresos. Donem gracies a Déu d'haver pogut rea
litzar un esfon;, que ara ens sembla encara més extraordinari que quan el comen
<;arem. 

No menys notable ha estat la perfecció del treball. Tothom ha lloat a desdir 
la bellesa deis volums, la pulcritud tipografica, la sobrietat i justesa crítica deis 
prolegs i notes que iHustren aquesta edició. El que ningú no ha dit, perque no 
surt al públic sinó en els seus efectes, és el treball i esment extraordinari que es 
posa en la correcció del text. Demés d'haver estat aquest previament preparat 
segons l'edició típica de cada escrit balmesia, la correcció de proves ha estat 
repetida tantes vegades com ha calgut per tenir una estampació correctíssima, i 
són alguns els fulls tirats que s'han repetit només per esmenar una errada. No 
ens podem vantar de presentar una edició sense cap falla, perque aixo és moral
ment impossible, i més en una obra de tants volums, feta amb tanta rapidesa; 
pero sí creiem poder afirmar que guanya en perfecció la major part deis llibres 
<JUe surten de les nostres impremtes, i que pot posar-se al costat de les bones 
edicions estrangeres. 

Si volíem recollir aquí un florilegi deis elogis que ens ha donat abundosa
ment la premsa, tant d'Espanya com de l'estranger, i de les felicitacions, més 
consoladores encara, que ens han arribat per cartes particulars, tindríem tasca 
ben llarga. Sigui'ns permes agrair públicament les benediccions que hem rebut 
de gairebé tots els Cardenals, Arquebisbes i Bisbes d'Espanya, i d'alguns de fora, 
i sobretot besar el peu del Sant Pare Pius XI per haver volgut acceptar la dedi
catoria d'aquesta edició, que anira estampada davant del primer volum. Donarem 
aquí els documents relatius a aquesta gracia extraordinaria. 

Quan estavem en la preparació immediata de la nostra edició, pel mes de 
novembre de 1924, aprofitant l'anada a Roma de l'Emm. senyor Cardenal Frau
cesc Vidal i Barraquer, determinarem fer ofrena anticipada al Papa de la nostra 
obra, suplicant-li que volgués permetre que íos a Ell dedicada. 

Heus aquí les preces que varem confiar a les mans del senyor Cardenal : 



CRONICA 

Beatissime Pater. 

Infrascriptus Director Bibliothecae Balmes Barcinonensis, ad San
ctitatis Vestrae pedes humiliter provolutus, exponit : 

Anno 1923 constituta est Barcinone bibliotheca publica, studiis reli
giosis speciatim promovendis ac scriptoribus ecclesiasticis educandis om
nino dicata, in qua omnia subsidia litteraria, quae quidem de~iderari pos
sunt, magnis <lispendiis congeruntur. In ea praeterea conferentiae, quas 
vocant, de variis scientiis ad religionem spectantibus public.e habentur, 
itemque mens est et consilium, tum ephemerides sub titulo Analecta Sacra 
Ta:rraconensia propediem edendi, tum etiam libros hodiertÚs necessitatibus 
accomodatos. 

Huic bibliothecae, quae quidem membrum est Pii Operis. Foment 
de Pietat Catalana ab Apostolica Sede approbati, ac praeclaris muneribus 
spiritualibus ditati, nomen indidimus Biblioteca Balmes, in honorem huius 
viri praeclarissimi, qui decus est et Religionis et Patriae. Inde est quod 
prima nostra studia ac curas omnes in Opera integra tanti Doctoris edenda 
impendamus; quod quidern nec umquam factum est, et magni momenti ad 
Religionem per Hispaniam et Americam propugnandam fore speramus. 
Opus siquidem erit insigne, tum mole, quae triginta duobus voluminibus 
continebitur, tum praesertim doctrina solide ac perspicue declarata. 

Hoc igitur erat in votis, ut hoc monumentum, in honorem magni no!tri 
Doctoris excitatum, Sanctitati Vestrae dedicaremus, inscriptione, quam 
adiungimus, in fronte operis impressa, idemque autographo Sanctitatis 
Vestrae, quo Opera Balmesiana commendarentur, decoraremus. Huius 
honoris, nisi noster nos amor fallit, Balmes dignissimum jure merito 
iudicamus, tum quod praeclaris scriptis Religionem Catholicam per totam 
Europam promovit, tum praesertim quod postremo suo opere, quod Pio IX 
inscribitur, famam, dignitatem, sapientiamque illius Pontificis vindicavit, 
in se convertens tela inimicorum tam acuta ac venenata, ut omnino 
verisimile videatur, eius maturissimae mortis hanc fuisse causam praeci
puam. 

Certe nihil habuit antiquius pientissimus noster Doctor, quam ut se 
suaque omnia iudicio et arbitrio Se<lis Apostolicae manciparet. Quod quum 
omnia facta et dicta declarant, tum vel maxime sequentes litterae auto
graphae a me nuper repertae, quibus opus suum maximum Gregorio XVI 
dicavit. j 

"Beatissime Pater. - Cum ex Evangelio didicerim illum spargere 
qui cum Jestt non colligit, id in votis semper habui, ut a doctrina Ecclesiae 
super petram apostolicam a Domino stabilitae nulla umquam ratione divel
lerer. Quapropter probe noscens id mortalibus frequenter evenire, ut dum 
veritatem assequutos esse sibi blandiuntur, in errorem misere labantur, ac 
vanitatibus et insaniis falsis turpiter caecutiant, recte me facturum existi
ma vi, si exemplar operis cui titulus P.rotesta.ntismus comparatus Catholici
smo in ordine ad po.litia.m europeam, hispano et gallico sermone a me nuper 
editi. Vestrae Sanctitati offerrem, cum in devotissimi et obsequentissimi 
animi signum. tum vel rnaxime, ut si quid corrigendum ve! penitus delen-
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dum Sedi Apostolicae visum fuerit , id praestare quamprimum possim. -
Te igitur humiliter deprecor, Beatissime Pater, ut munusculum hoc quam
tumlibet tenue benigne excipias, ac, si eraverim, quod facillime in tanta 
rerum varietate evenire potuit, me ad viam veritatis reducere digneris. 
Nec enim is sum, Beatissime Pater, qui Ecclesiam non audiens, ethnicus 
et publicanus haberi velim, aut qui ab eo grege, cuí Pastor a Domino 
Jesuchristo constitutus es, vel brevissimo temporis spatio separari non 
horream. - Matriti die 31 Maji anno 1844. - Ad Vestrae Sanctitatis 
pedes provolutus. - Jacobus Balmes, Presbyter." 

Quae dum iuc1.mdissime commemoramus, nos ítem omniaque nostra 
Sanctitati Vestrae mancipamus. 

Et Deus, etc. 
Ad Vestrae Sanctatis pedes provolutus. 

lGNA'l'lUS CAS..\NOVAS, s. J. 

Director Biblioteca. Baln1es 
Barcinone, 5 Novembris 1924. 

Hem d'agralr arnb tota !'anima al nostre senyor Cardenal !'amor i eficacia 
amb que posa el nostre memorial en mans del Sant Pare, qui tot seguit prometé 
una contesta. La feina extraordinaria de l'any sant i altres dificultats retardaren 
l'acompliment d'aquesta gracia; pero a. posteriori s'ha vist que tot fou portat per 
Nostre Senyor amb una providencia amorosíssima, ja que la carta pontifícia vin
gué en el moment més oportú per consolar-nos i ajudar-nos en totes les nostres 
empreses, feixugues i plenes de dificultats, i era més plena i encoratjadora que 
no hauríem gosat demanar. Aquí l'estampem amb el testimoni més fenn de la 
nostra adhesió a la Santa Església i al seu Cap visible, i del nostre amor abnegat 
fins a la immolació. 

SEGRETERIA DI ST . .\TO 

di Sua Santita 

N.º 47107 

Rev.mo Padre, 

Da! Vaticano, 9 Ottobre I 92 5 

Fu lodevole idea quella di pubblicare in una nuova edizione cri
tica, le opere complete di Giacomo Balmes, e il Santo Padre che ne 
ha accettato con piacere la dedica, si rallegra dell' ottima impresa e dei 
primi quattordici volumi offertiGli in ommagio, in cui I'accuratezza 
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dello studio e dell'indagine si segnalano al parí che la eleganza in
usitata della veste tipografica. 

Giacomo Balmes, purissima gloria della Chiesa Romana e della 
Spagna cattolica, e indubbiamente un insigne luminare dell'apologe
tica cristiana contro gli errori dei nostri tempi. Segnalatissimo per 
vastita di coltura e per chiarezza mirabile di genio filosofico, egli 
seppe mettere in luce, nella forma piu adatta e con rara perspicuita e 
chiarezza di stile, i tesori della dottrina cattolica a folgorare le eresie 
dei nostri tempi, principalmente ne! campo sociale e político. 

Ma lo zelo della causa cattolica e della difesa della fede, lo rese 
infaticabile ne! suo lavoro; e lqtto da titano contro il protestantesi
mo colla sua opera "El protestantismo", contro l'incredulita. ti na
turalismo, lo scetticismo coi suoi molteplici scritti filosofici ispirati 
alta dottrina dell'Angelico Dottore, colle sue svariate trattazioni apo
logetiche, con le numerose pubblicazioni periodiche da lui fondate e 
sostenute con straordinario ardore, e non senza spirito di sacrificio 

Reca meraviglia come in brevissimo spazio di vita - che egli 
ebbe salute cagionevole e mori all'immatura eta di solí 38 anni -
abbia potuto comporre tante opere quante verranno alla luce nei 33 
volumi occorrenti alla loro publicazione. 

Veramente puo di tui repetersi il detto della sapienza: "Con
summatus in brevi, explevit tempora multa " , e poiche alla sua infa
ticabile operosita di apostolato sociale e religioso, egli sempre con
giunse un'austerita di vita specchiatissima sacerdotale, cosi e davvero 
provvido e salutare che si sia pensato a rinnovare il ricordo, e ren · 
der facile la conoscenza della sua opera grande e meritoria. 

Il Santo Padre. mentre pertanto ringrazia di nuovo dell'ommag
gio e si congratula con V. S. e con quanti cooperano alla bella inizia
tiva della "Biblioteca Balmes ", a tutti invia di cuore, come testimo
nianza del suo sovrano compiacimento, I' Apostolica Benedizione. 

lo poi valendomi della circostanza, mi pregio raffermanni con 
sensi di distinta e sincera stima 

della P. V. Rev.ma 
Affmo. nel Signore 

Rev.mo Padre 
PADRE IGNAZIO CASANOVAS, S . J. 

Direttore Biblioteca Balmes 
Barcelona 

P. C. GASPARRI 
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La inscripció dedicatoria , acceptada pel Papa, que va davant del primer 
volum de les Obrl's Comp!efps de Salmes és la següent: 

PIO · XI 

PONTIFICI · MAXIMO 
OPERA · INTEGRA 
IACOBI · BALMES 

RELIGIONIS · ECCLESIAEQVE · CATHOLICAE 
PROPVGNATORIS · EXIMfl 

Pfü · IX 

LAVDANDO · ET · VI~DICANDO 
VITAM · CVM · FAMA · DEVOVENTIS 

NVNC · PRIMVM · AD · CRITICES . NORMAS . EXACTA 
BIBLIOTHECA · BALMESIANA 

BARCINONENSIS 
OFFERT · DICAT 

PIGNVS · AMORIS · AETERNI 
SACRO · RECVRRENTE . ANNO . IVBILAEI 

MCMXXV 

Conferencies culturals de primavera 

Passada la festa patronal de la Mare de Déu de Montserrat, celebrada el 
2¡ d'abril amb Missa de Comunió al Palau Episoopal i vetllada a la Biblioteca, 
s'obrí, com sempre, un cicle de conferencies, dedicarles aquest any a Balmes, per 
celebrar la publicació de les seves Obres completes. El pla era estudiar el no!-tre 
escriptor en tots els seus caires, i per aixo va ésser encapyilat el programa amb 
el següent títol: Significació i transcendencia cultural de Balmes. Calia buscar 
en cada ram homes especialitzats en la materia i ensems ben coneixedors de Bal
mes. Creiem haver assolit una i altra cosa, com ho demostrara la següent recensió 
de cada conferencia. 

El dia :29 d'abril el Dr. Jaume Collell havia de tenir la primua, exposant 
el tema Bqlmes i el se1t temps. U na descripció viva i subtil de les circumstancies 
religioses, culturals, socials i polítiques en que visqué Balmes, haYia d'ajudar 
molt a compendre el seu valor; i ningú no esta va en condicions millors per pin
tar-nos aquella epoca, que el canonge Colkll, el qual, si no la visqué de ple, en 
toca tates les conseqüencies, i conegué els seus homes rnés representatius. Dis
sortadament una malaltia de darrera hora li féu impossible la realització del seu 
proposit, que referma en una lletra dirigida al Director de la Biblioteca i que 
fou per aquest llegida davant l'auditori selectíssim que amplia de gom a gom les 
dues sales. 
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No era del cas defraudar la concurrencia de tot present espiritual. El P. Ca
sanovas tenia per tema del darrer dia Balnies i l'apologetica vuitcentista., i com 
sia que l'hagués distribult en dues parts, una que exposava les circumstancies 
historiques, altra que estudiava el merit intrínsec de J'apologetica balmesiana, des
glossa la primera part, que tenia certa retiranc;a amb el tema del Dr. Collell, i 
la llegí en aquesta primera vetllada. E studia, primerament; l'apologctica france
sa, la que donava el to a tota aquella epoca religiosa, que volia ésser de restauració 
i concordia. Arrenglera els homes, en gran part seglars, i escatí els seus merits, 
trobant una apologetica mancada de ciencia. filosofica i teológica, corcada de tra
<licionalisme i afeblida per l'esteticisme romantic, encara que plena de bona vo!un
tat i d'un fervor gairebé de neófit. Vingué, després, a Espanya, on no hi havia 
sinó les romanallcs de l'apologetica setcentista, endarrerida cinquanta anys, mal
humorada, despectiva de tot lo nou, aliada íntimament amb la política. Finalment 
estudia l'estat particular de l'apologetica· a Catalunya, on troba tot un esbart de 
joves ardits i fervorosos, deixebles de l'escola francesa, que tenien les mateixes 
virtuts i els mateixos defectes deis seus mestres: eren gairebé tots seglars, sense 
formació filosofica i teológica, afiliats al tradicionalisme, i tocats del mal del se
gle, que era el romanticisme. Allo era el testament de la Universitat de Cervera, 
que traspassava la seva herencia a la nova Universitat de Barcelona, renadiua i 
plena d'aspiracions a la llibertat. Balmes arriba a l'hora justa que aquella joventut 
anava a fer-se la directora cultural del nostre poble, i per la fon;a propia de les 
coses, prengué ell l'imperi de tot el camp religiós. Hora més providencial no po
dia triar-se. 

El dia primer de maig tocava la segona conferencia amb el tema Balmes i 
la filosofi.a a Catalunya, i es presentava a esplanar-lo el Dr. Jaume Serra i Hun
tez, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, especialitzat com ningú 
en l'estudi de la nostra filosofia vuitcentista, que prengué per materia del seu dis
curs d'ingrés a la Academia de Bones Lletres. La docta dissertació del Dr. Scrra. 
millor diríem, aquella llic;ó savia i ben madurada, dita amb precisió i equilibri de 
mestre, ami seguint totes les tendencies sensualistes, psicologiques, criticistes i tra
dicionalistes que desorientaven la filosofia europea, deixant-la sense metafísica, 
per venir a analitzar el que era la filosofia renaixent de Catalunya, i el que Bal
mes va portar de valor nacional i de valor universal. Baldament el to de la con
ferencia fos principalment historie, no van faltar-hi judicis crítics sobre l'exem
plaritat del sistema balmesia, contraposat amb altres sistemes de restauració filo
sófica-cristiana. Res no manca del que hom pot desitjar en una dissertació savia: 
metode, justesa, claredat, dicció impecable. 

Balmes i les qüestions socials. Aquest era el tema tercer, que s'escaigué en 
el dia 6 de maig, i fou esplanat per don Guillem Graell, secretari del Foment 
del Treball Nacional. El senyor Graell personifica aquesta gloriosa institució, 
i la institució personifica tota la historia social de Catalunya des del temps de 
Balmes, que ia veié néixer en Ja seva primera forma, i fou un deis seus primers 
i més autoritzats membres i consellers. Ningú no coneix com el senyor Graell 
les no;;tres primeres lluites socials, que Balrnes va presenciar, i cuida d'orientar 
c¡.mb escrits plens de la més profunda ciencia social, i del seny i previsió més 
característics de la nostra gent, i que encara avui conserven tota Ja se\"a eficacia 
i actualitat. La indústria i comerc; catala deuen a Balmes molt més del que es 
pensa, com ho prova el volum 13 de les seves Obres completes, titulat De Cata
fofta , i la sociología moderna encara pot anar a apendre en el volum 11 , Estudios 
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sociales, quin és el vertader bé social i els mitjans d'assolir-lo. La figura venera
ble del senyor Graell, que volgué Jlegir ell mateix la conferencia , afegia dignitat 
als conceptes tan ben destriats. 

El dia 8 de maig tinguérem el tema de la quarta conferencia, Balmes i la polí
tica espanyola, i el conferenciant fou don Jaume Raventós, ben preparat per aques
ta tasca, per la coHaboració Jlarga, inteHigent i amorosa que ha posat en la publi
.::ació de les Obres conipletes. Balmes va ésser home de ciencia i d'acció política 
amb una competencia i equilibri que es veuen dares vegades. Com home de cien
cia política ana, com sempre, als principis essencials, desplegant una teoria que 
podríem anomenar Politica fonmn ental. Aquest cos de doctrina no ens el dóna 
estructurat en un llibre, sinó escampat en les seves obres. Com home d'acció 
ami. sempre a les realitats, als problemes vius plantejats en la turbulenta vida 
nacional del seu temps, decantada en gran part del centre de gravetat de l'antic 
sistema, i esquini;a_da per guerres morals i cruentíssimes. Seleccionar d'aquest caos 
cls vertaders elements nacionals, harmonitzar-los, i portar-los a la direcció de la 
societat contra les dificultats infinites amb que les passions humanes li barraven 
el pas, heus ací la tasca hercúlea que Balmes es va proposar. En dos anys va 
somoure tots els esperits, va fer-se director de la gent més recta d'un i altre 
cantó, sovint va imposar-se als seus mateixos enemics, va estar a punt d'assolir el 
seu ideal , i si aquest va fallar, no fou certament per defecte de la seva part, sinó 
perque va "tenir contra seu el militarisme, les intrigues palatines i la vergonyosa 
influencia internacional. El senyor Raventós va donar-nos una bella síntesi d'a
questes gestes extraordinaries. 

La cinquena conferencia fou el dia I I de maig sobre el tema Balmes i la lite
ra.tura romantica .. Per dret propi indiscutible aquest tema pertanyia al Dr. Antoni 
Rubió i Lluch, hereu per naturalesa i per vocació de! nostre romanticisme lite!:ari 
i de la seva crítica, i mestre universal de tates les noves generacions. El Balmes 
literari té un interes biografic més que un valor exemplar ; pero dona owsió 
oportuníssima a que el doctor Rubió ens fes una síntesi solida, lluminosa i viva 
del romanticisme en general, de les seves tendencies múltiples i molt divergents, i 
particularment de I'escola catalana, mare legítima del nostre renaixement. Tant els 
cor.servador<> <!'aquesta escola, els únics que arrelaren fondament, - Piferrer, 
Quadrado, Mila, Rubió i Ors -, com els revolucionaris, gairebé tots expatriats i 
esterils per Ja nostra vida literaria, eren evocats a la nostra inteHigencia i fins al 
nostre sentirnent, pcr una paraula lluminosa de pensarnent i tremolo~a d'emoció, 
que dominava completament els esperits. 

Hom endevinava que allo era la flor d'un curs de literatura romantica cata
lana, que viu dintre l'anima del Dr. Rubió, que esclata en llambregades cada 
vegada que l'ocasió obre la porta, i que fóra potser el fruit més sucós d'una vida 
llarga d'estudi i de professorat. Déu Ji dó vida, salut i forces per fer aquesta 
tasca tan meritoria. 

La sisena i darrera conferencia s'escaigué el dia 13 de maig s'.lbre el tema 
Balmes i l'apologUica ·vuitcentista, encomanada al P. Ignasi Casanovas. Descar
tada la part histórica, llegida, com hem dit, en la primera conferencia, entra de 
ple en la part crítica. El concepte d'apologista és el més essencial de tots els que 
atribuim a Balmes. EII és sempre un defensor de la religió, no sois pel fi a que 
ordena totes les seves coses, sinó per !'estructura interna deis seus coneixements, 
ja que busca sempre el punt de contacte de totes les veritats amb la idea religiosa. 
No té cap deis defectes que taraven l'apologetica del seu temps, malgrat fos un 
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devot de tots els homes que la galejaven. No és un sentimental, no és un esteticista, 
no és un tradicionalista, no és un conservador que només ordena la religió a l'or
dre social ; sinó que és un vertader científic. La seva apologetica es funda en la 
teologia, en la filosofia i en l'estudi deis fets histories : en aquests tres punts ningú 
no li passa davant i potser ell passa davant de tots. Per aixo l'apologetica bal
mesiana no s'ha envellit, i avui conserva la mateixa fon;a del primer dia; per 
aixo Balmes en el seu temps va ésser una figura solitaria, separada deis altres, 
no per aillament, sinó per la seva alc;aria. El conferenciant acaba la seva tasca 
vindicant l'apologetica balmesiana de l'acusació d'escepticisme transcendental llen
c;ada per En Bonilla i San Martín. Tant per la naturalesa del pensament filo
sofic i teologic de Balmes, com pels mateixos textos citats per !'acusador, trun
cats i mal entesos, és evidentment injusta l'acusació. 

Aquestes conferencies tingueren un exit extraordinari. El concurs fou sem
pre complet i selectíssim; l'atenció, fina, inteYigent i devota; sobretot, és evident 
la pujada que ha tingut en l'opinió iltustrada el nom i prestigi de Balmes. 

Ampliació del casal 

El dia 18 de gener de 1926 fou constituida una societat anomma que porta 
el nom de BALMES, S. A., propietaria de la casa núm. 9 del carrer de Duran i 
Bas, contigüa al casal del FoMENT. L'area de la nova finca és d'uns 30.000 pams. 
que sumats als l l .ooo de la casa antiga fan un total de 41 .ooo. Perque els •1os
tres lectors puguin fer-se cabal de tot el conjunt, donem el plano! total (figura r). 
Contemplant la planta d'aquestes dues cases, hom veu com és possible d'harrno
nitzar-les de tal manera que s'amplifiquin totes les nostres dependencies, sense 
necessitat de tenir locals llogats fora de casa, com s'esdevé actualment. Concre
tant-nos a la BIBLIOTECA, donem aquí un croquis del desplegament que pot pen
dre completant les sales al voltant del !Yclti central (figura 2). 

Ampliacló de la biblioteca 

Quan va inaugurar-se la Biblioteca el día 27 d'abril de 1923, només tenia 
prestatges la sala de lectura, i encara no eren plens de bon tros. L'any 1924 ja 
no quedava lloc, i ha estat necessari fer noves estanteries. Aquestes cobreixen 
ara la segona sala, perpendicular a la sala de lectura, en una extensió de r 5 me
tres, amb 14 lleixes en cada armari , que donen un desplegament lineal de 2IO 

metres, i cabuda aproximada d'uns 5.000 volums. Aviat convindri habilitar una 
tercera sala, perque tant la primera com la segona són gairebé curulles. L'am
pliació actual ha permes treure deis diposits la nostra rica coHecció de llibres de 
pietat catalana, ,la primera, creiem, i la més ben nodrida, fonament indispensable 
per quan s'escrigui la historia de la nostra pietat. Déu ens envil una ploma ben 
preparada per aquesta tasca difícil i fructuosa. 

Catalogació de la biblioteca 

Queda gairebé enllestida aqut>sta tema te1xugosa. D'ací endavant cada llibre 
tindra ja la seva ubicació definitiva, i sera facil trobar-lo consultant el doble 
cataleg d'autors i de materies. 
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Reconstrucció del Uenguatge literari catala 

Diguérem en el primer volum d' ANALECTA que un treball retolat d'aqttesta 
manera, i destinat a ésser publicat allí, havia pres proporcions de llibre, i que 
com a tal sortiria aviat. Efectivament, pel mes d'agost eixí de la impremta, a 
nom de la BIBLIOTECA BAUIES, un bell volmn en octau, de 315 pagines, ple de 
doctrina fonamental, metódic, ciar i ordenat. Els inteHigents l'han lloat molt 
de paraula i per cartes particulars, pero pocs fins ara n'han parlat al públic. 
Els qui ho han fet, baldament dissentin en alguus punts, han donat testimoni de 
la solida ¡::reparació de ]'autor, de la vitalitat del problema, del bon criteri amb 
que es donen orientacions i de l'elevació i equanimitat d'esperit que tot ho dig
nifica sense ferir a ningú. Solament haver tocat qüestions hiperestesiques, sense 
caure en partidisme, és un triomf, que respon exactament al criteri amb que 
desitgem treballar tots en aquesta casa, segons la coneguda norma de Sant Agus
tí: in neccssariis, unitas; in dubiis, libertas; úi onmibus, caritas. No volem pas 
dir de cap manera que siguem ni els únics ni els primers de seguir aquest camí 
dret i segur; sinó repetir la professió pública, que mai no voldrem, ni en aques
tes materies ni en cap altra, treballar de diferent manera, mentre Déu ens con
servi la vista i la claredat. 

Altrament, el volum del P. Calveras convida a entrar de ple i amb altesa 
d'esperit en el treball lingüístic verament científic, que és el que necessita la 
llengua catalana. 

Darrera les orientacions generals, que són propiament el tema del llibre, 
vindran, si a Déu plau, els estudis particulars que Ilargament s'indiquen en el 
capítol V de la segona part. Ja han comern;at a publicar-se en les revistes articles 
més concrets. Mirarem com un deis ideals de la nostra Biblioteca que surtin 
d'ella molts volums com el del P. Calveras. 

Epistolari del Dr. Torras 

Podem dir que s'esta donant el principal pas que faltava per aquesta obra, 
que esperen amb daler tots els estimadors del gran Bisbe i de ~o que ell repre
senta. L'epoca de Ja seva vida en que escassegen més les cartes, és la de la seva 
joventut; i d'aquesta tongada precisament, com de tota la vida, en tenia un tre
sor preciosíssim el seu amic Dr. Jaume Collell, que ara les dóna al públic. 

Tots hem d'agrair cordialment al senyor Canonge aquesta resolució, i nos
altres farem tot el possible per enllestir la nostra publicació. tenint en compte les 
dificultats que indidtvem en el primer volum d'ANALECTA. 

Epistolari del Dr. 'osep Finestres 

També aquesta coHecció quedara aviat llesta per a la impremta. Acabada 
totalment la part biografica i I'ordenació i anotació de les cartes, quedava per fer 
la feina més dura, pero també la més necessaria perque sigui f3cil i profitós el 
maneig deis volums, o sigui, l'índex alfabetic deis noms. És riquíssima l'onomas
tica d'En Finestres i els seus corresponsals, com que es pot dir que per allí passa 
tota la cultura del segle xvrne, i molta dels segles anteriors; pero també és defi
cientíssima de forma. Els noms surten estrafets sovint, després de passar per 



6o6 CRONICA 

una llatinitzaciú i per una castellanització, i encara amb varietats dins la defor
mació. Era necessari resoldre totes aquestes degeneracions i variants, fins arribar 
a la forma autentica. Una cosa semblant passa amb els títols deis llibres citats. 
Aquesta tasca queda gairebé finida , i creiem haver trobat el sistema de resoldre 
rapidament tates aquestes dificultats sense variar en res el text de !'autor. Ara 
caldra resoldre la qüestió económica, gens facil en una obra de tres o quatre 
grans volums i de curta tirada. Mereixeria molt bé de Déu i de Ja patria qui Ja 
resolgués. 

Episcopologio barcinonense 

L'eruditíssim Canonge de Barcelona, Dr. Sebastiá Puig, membre de la nüstra 
CoM1ss1ó o'H1s TÓRIA Ecu:s1..\sTicA, ens presenta ja madur el fruit llargament 
elaborat en una vida d'estudi i de treball, que el seu amor a l'Església de Barce
lona aixeca al merit d'apostolat. El titula Episcopologi, i . amb igual raó podia 
anomenar-lo Historia Eclesiastica, perque al. voltant deis nostres bisbes és estu
diada tota la vida cristiana de la nostra ciutat, des deis orígens fins a l'any 1430. 
Aquí acaba el cicle del darrer Papa d'Avinyó (1387- i430), estudiat i documentat 
pel Dr. Puig en un magnífic volum publicat l'any 1920 sota el títol Pedro de 
Ltma. Haurien tingut lloc molt oportú en el present volum d'ANALECTA SACR..,_ 
T,.\RRACONENSlA els capítols dedicats al segle 1v; pero res no sera tan agradós 
com tenir aviat a les mans )'obra tota sencera, que la BIBLIOTECA BALMES ofe
rira ben aviat als seus lectors. ~[entrestant volem avam;ar l'índex deis capítols 

I. - El Apóstol. 
II.- Los primeros obispos. 

III. - Santa Eulalia de Barcelona. 
IV. - San Severo Obispo y :Mártir. 
V. - Patrología latina (347-400). 

VI. - Egara (450-712). 
VII. - El arrianismo (465-699). 

VIII. - Los concilios toledanos (6oo-639). 
IX. - La Marca hispánica (8o1-g85). 
X. - La reconquista (g86-1086). 

XI. - El obispo Gisalberto (1035-1o62). 
XII. - El privilegio de Ali. 

XIII . - El metropolitano narbonense (101 6-1092). 
XIV. - San Ole gario ( 1086- I 136). 
XV. - Conquistas de Tortosa y Lérida (1137-u71). 

XVI . -Cuarenta años de tregua (1172-1211). 
XVII. - Jaime I el Conquistador (1212-1284). 

XVIII.- San Ramón de Penyafort. 
XIX. - La Catedral (1288-1334). 
X X. - Las reliquias de Santa Eulalia (1334-1344). 

XXI. - Vida espiritual (1345-1371). 
XXII. - El Cisma de Occidente (1378-1417). 

XXIII. - El Patriarca <;apera (1418-1430) . 
Apéndice de 140 documentos . 
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Biografia de .laume Tió i Noe 

Aquest jove contemporani de Balmes (1816-1844), un deis membres rnés 
principals d'aquella joventut catalana que, segons dita de Menéndez i Pelayo, 
va dir la primera paraula sentida dins la nova Espanya en molts rams de cul
tura, mereixia una biografia feta amb amor i diligencia. Aquesta tasca !'ha rea
litzada plenament el conegut llibreter i escriptor de Tortosa don Francesc Mes
tre i Noe, després d'una recerca de molts anys per trabar tots els elements bio
grMics i Jiteraris del seu il·lustre parent. La vida d'En Tió té molt d'interes per a 
la vida de Balmes, no tant per les relacions personals que tingueren els dos 
escriptors, com pe! valor literari del primer, representatiu de la seva epoca. Per 
aquestes raons la Brn1.IO'l'ECA BALMES ha mirat com cosa propia aquesta biogra
fia, que ja té en premsa i publicara molt aviat, com un deis precedents essencials 
de la renaixem;a. 

La col.legiata de Lladó 

Heus aquí un tema interessant, en que s'han trobat l'argument historie i 
el seu escriptor En Pere Vayreda. No sois per a la vida comarcal cmpordanesa, 
sinó per a la historia general de Catalunya presenta gran interes la coHegiata .de 
Lladó, i el senyor Vayreda l'ha sentit amb frisances de vertader enamorat. No 
és estrany que hagi escrit una monografia exquisida en tots conceptes, iJ.Iustrada 
amb grafics de tota mena, que aviat publicara la nostra Brn1.IO'fECA. 

Los orígenes de los Eiercicios espirituales de San · Ignacio de Loyola. 
Estudio histórico 

Aquest títol diu prou bé que l'obra no és ni un llibre de practica d'exer
cicis, ni un estudi del text ignasia, ni un panegíric de propaganda, sinó un tre
ball de crítica histórica. L'autor va publicar l'any 1919 una edició crítica monu
mental deis Exercicis dins la magna col-lecció MoNUlllEN'l'A HrsTORICA Soc1E'fA
-r1s IEsu, i ara esta preparant la de les Constitucions. Vol dir, dones, que té totes 
les condicions d'un tecnic i d'un especialista per !'obra que nosaltres acabem de 
donar a la impremta, i que anunciem a l'avam;ada com un llibre que entrara per 
dret propi en les biblioteques i centres d'estudi. El llibre de Sant Ignasi és sens 
dubte un deis pocs que la humanitat mira com part essencial del seu patrimoni 
espiritual. Per aixo s'han mogut i es mouen al voltant seu tantes aclamacions 
d'elogi i tantes lluites de combat. Per aixo també Ja crítica historico-Iiteraria s'hi 
atansa encuriosida per estudiar els seus orígens, que destria en dues qüestions 
capitals: la de les fonts i Ja de la genesi. 

La qüestió de les -fonts deis grans llibres és una de les que més interessa a 
la crítica científica, i apassiona al proselitisme que automaticament es crea ·en 
cada cas. Pe! llibre deis Exercicis el debat va comem;ar en 1595, pocs anys des
prés de la mort ele Sant Ignasi, tot just obert el procés de canonització, i ha 
C'Ontinuat fins als nostres dies, dominant gairebé sempre més la passió que Ja 
C"rÍtica. Es poden estudiar fonts generals i particulars, directes i indirectes, cons-
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cients i fins inconscients, per esbrinar tot el que signifiqui dependencia. El P. Co
dina posa en llista més de cent autors que han estat citats en aquest sentit, esca
tint els principals; pero sobretot estudia el valor científic del procediment, amb 
la qual cosa fa una crítica més fonda i més eficai.;, que no pas comparant parau
les escadus,.,eres, o idees més o menys isocromatiques. 

Va lligada amb la qüestió de les fonts la de la genesi, o sia l'estudi del 
temps i lloc en que fou composat el llibre dels Exercicis i del contingut de la 
seva primera redacció. Materia delicada, que demana un ús acurat del criteri 
intern del mateix llibre, i el coneixement de la documentació externa contempo
rania. El P. Codina, que esta saturat de la literatura ignasiana i de la historia dels 
primers temps de la Companyia de Jesús, té un profund sentit de les qüestions 
que planteja i resol, i un material d'estudi riquíssim, que el guia amb gran pro
habilitat i de vegades amb precisió absoluta. · 

La nostra Biblioteca esta joiosa de poder publicar aquest llibre, esperat pels 
especialistes de tot el món. Déu faci que no sigui aquest el darrer llibre que pu
guem dedicar als Exercicis de Sant lgnasi, i tant de bo que arribéssim a cons
tituir una biblioteca teorica i practica en aquesta materia tan essencial de la 
nostra espiritualitat. . 

Opuscles apologetics 

En sortir el primer volum d'ANALECTA donavem a la impremta el primer 
opuscle del Dr. Alfons Ribó, Canonge de Barcelona, sota el títol de La renova
ció integral de l'home per Crist. Després d'aquest n'han sortit altres tres que 
porten els títols següents: L'acció de Maria en l'obra de la redempció, La ideo
logia deis tnisteris, La tau.matúrgia del M essias. Són a la impremta els dos se
güents: El contingut asee tic de C Evangeli, Valor social del Crist. Amb tota raó 
aquests opuscles són apeHats dogmatics, i propugna el Dr. Ribó la necessitat 
d'enfocar en aquest sentit una campanya solida i constant. Quan l'apologetica ha 
complert el seti ofici d'obrir el camí previ de la revelació cristiana; quan els es
perits desenganyats de les promeses mentideres del racionalisme, o embafats de 
la materia, alcen la volada vers l'espiritualisme cristia; encara hi ha el perill 
gravíssim de quedar-se en un cristianisme insubstancial per manca del conei
xement robust i endinsat de la seva dogmatica. D'altra part és aquesta tan plena 
i confortant per les facultats humanes, que en ella hi trabaran nodrició sanitosa 
i aquietadora els esperits més sedejants d'ideal. 

El Dr. Ribó sap bé el que fa. Coneix el dogma cristia amb la perfecció 
d'un mestre, i sent les necessitats deis esperits fortament assedegats. Com el 
pare de família de l'Evangeli, para la taula treient del seu calaix el bo i millor 
de lo vell i de lo nou. Com que l'estil segueix sempre la doctrina, llibres tan 
fonamentals com els seus es porten una forma robusta, senzilla i saborosa. Res 
millor no podíem triar per fer un pQb\e de grans cristians, que sapiguen viure 
Ifür fe i també donar raó i testimoni d'ella. Vinguin sembradors que escampin a 
gran vol aquests llibrets de 6o planes, i esperem confiats bona collita. 
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Actea del Congrés Internacional d'Apologetica celebrat a Vlch l'any 1910 
en memoria del centenari del nalxement de Balmea 

Totes les coses que toquen a Balmes la nostra Biblioteca les mira com a prO
pies. Recordant, dones, aquell gloriós congré5 apo!ogetic celebrat a Vich l'any 
1910 en honra de Balmes, i fullejant els dos volums magnífics en 4ue es publi
caren els treballs llegits en aquelles sessions memorables per savis de tot el món, 
ens dolíem que no fos més coneguda una obra com les Actas, una de les de més 
alta cultura religiosa publicades en terres hispaniques. Hem procurat haver-ne 
els exemplars que en queden per adoptar-los en el fons de la nostra Biblioteca, 
i els oferim als nostres socis pel preu reduit de 20 pessetes. Formen dos 
volums en foli, de 450 planes el primer i 410 el segon. 

Comissió tecnica de l'Obra del Sant Evangell 

Tots els membres d'aquesta comissió, la llista deis quals fou donada en el 
primer volum d' ANALECTA, reberen una comunicació convidant-los a assistir a la 
Setmana Tomista que havia de reunir-se a Madrid del 7 al 15 de man; de 1925, 

on, entre altres coses referents a I'estudi de la Sagrada Escriptura, es tractaria 
de la constitució de la Asociación para el fomento de los Estudios Bíblicos en 
España. Efectivament, els dies 9 i IO de marc; es celebraren tres sessions de cons
titució de l'esmentada entitat, sota Ja presidencia del Sr. Bisbe de Madrid-Alcala, 
en la primera de les quals el P. Josep M.ª Bover, membre de la nostra Comissió 
tecnica, presenta una proposició que fa de la següent manera: "Como sería 
contrario a los fines de la A. F. E. B. E. causar algún perjuicio o crear dificul
tades a las Asociaciones ya existentes, como es la Obra del Sant Evangeli, ::sta
blecida desde el año 1921 en la Provincia eclesiástica '!'arraconense, con la apro
bación del Emmo. Sr. Cardenal de Tarragona y del Excmo. Sr. Obispo de Bar
celona, donde radica Ja Asociación, Ja cual trabaja con grande actividad y fruto 
extraordinario, nuestra Asociación reconoce y alaba dichas instituciones, y desea 
fomentar con ellas vínculos de fraternidad y colaboración, siempre que se ofrezca 
ocasión oportuna, e invita a sus socios a que entren individualmente a formar 
parte de nuestra Asociación." Aquesta proposició anava encaminada a conservar 
la personalitat de la nostra institució, garantia de la independencia i de la coHa
boració en el treball. La proposició del P. Bover fou aprovada, amb particular 
declaració del Senyor Bisbe de Madrid, que presidia, i amb una :imµliació del 
Rector de l'Academia Universitaria Catolica, p. Segundo Espeso, proposant que 
les entitats similars independents puguin enviar un representant a les seccions 
regionals de l'Associació. 

Mentre s'han anat escampant les edicions de El Sant Evangeli i els FetJ 
Apostols - ja no queda ni un exemplar de l'edició de propaganda, i de la de 
luxe sois uns 4.000 - la Comissió tecnica anava treballant activament en la prepa
ració de nous llibres. El principal de tots , del qui esperem fruits més abundosos, 
i que esta destinat a la més gran divulgació, és la Concordia evangelica. Ja ha 
sortit de les premses, i ha estat entregada a la Comúsió de propaganda perque 
la posi en circulació, fins a fer-la arribar a les mans de tothom. La primera 
edició ha estat de 30.000 exemplars, i no n'hem fet tirada més llarga, perque 
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ni el metal1 tipografic tenia més resistencia, ni arribava més enlla el nostre pres
supost nodrit solament de caritat. Esperem que ben aviat haurem de pensar en 
noves edicions. La nostra esperam;a es funda en l'aptitud especialíssima que té 
aquest llibre per fer coneixer i estimar la vida, obres i paraules de Nostre Senyor 
Jesucrist. 

El títol d'aquest nou llibre és el següent: El Sant Evangcli de l1f. S. ] esu
crist, concordia deis quatre Evangelistes. Aquest títol diu clarament el que és el 
llibre. Són els quatre evangelis reduits a un, sense afeg1r ni treure res a Ja 
paraula divina. Ningú pensi, dones, que és una Vida de N. S. feta per compte 
propi, més que sigui calcant les frases evangeliques, sinó que és la narració auten
tica dels Evangelistes, ordenada cronologicament, i completada amb les circums
tancies i paraules particulars deis quatre escriptors sagrats. Tant per la lectura 
piadosa, corn per la meditació de l'Evangeli, sempre resulta dificultós tenir els 
fets i les paraules del Salvador escampades en quatre narracions diverses ; sobre
tot el poble senzill es desorienta trobant en un mateix llibre elites quatre vegades 
les mateixes coses. És imponderable, pero, la plenitud que resulta teixint i coordi
nant els quatre textos en un tot sol: fins els qui estan avesats a la lectura deis 
quatre evangelis, traben en la concordia un esclat de llum i un interes literari 
imponderable. Només cal provar-ho per tenir-ne plena evidencia. Maí no deixa
rem les edicions <lels quatre evangelis separats, pero creiem que el millar llibre 
de divulgació evangelica és la e oncordi.a .. 

Ha estat 11arga la preparació d 'aquest 11ibre, perque <lesitjavem que resultés 
com més perfecte possible, tenint en compte el que s'ha fet abans, i compro
vant-ho tot minuciosament amb el text grec de ]'original. Calia també refondre 
les notes exegetiques deis quatre evangelis i afegir-ne de noves, crítiques espe
cialment. La mateixa estampació oferia particulars dificultats, per donar les cites 
de cada evangelista, sense enfarfegar de referencies una edició que va destinada 
a les multituds, i no exclusivament a les escales escripturístiques. Estem satisfets 
del resultat, i esperem que n'estaran també tots els qui pendran en les seves 
mans aquest llibre, petit en aparem;a, pero que en realitat és obra magna. Déu 
li doni la seva benedicció. 

Un Mapa de relleu de Paleatina 

Del ~foseu Bíblic del Seminari de Mallorca, que dirigeix l'eminent escrip
turista Dr. Bartomeu Pascual, ha rebut Foment de Pietat Catalana un elegan
tíssim Mapa de relleu de Palestina. Aquest Mapa, compost a diverses tintes i cl"un 
tamany de 39 X 52 cm., conté, de Nord a Sud, tates les regions compreses entre 
el Liban i la Idumea, i, de Llevant a Ponent, les contingudes entre la Traconí
tida i el :Mediterrani. Abasta, per tant, tota la Palestina, en els seus límits am
plíssims. En la seva configuració entren les valls profundes formades pe! Leon
tes i pel Jorda, amb les altlssimes muntanyes deis encontorns. El contrast que 
ofereix aquest país és, d'ell mateix, tan singular i meravellós que, segons els 
geolegs, constitueix un cas únic en el món. Bastaría dir que a l'orient d'aquestes 
valls es troba l'Antilíban (2.680 m.), l'Hermon {2.76o m.), l'Hauran (1.839 m.) 1 

les muntanyes de la Transjonlania ( 1.300 m.); i que a l'occident hi ha el Líb;:n 
(2.0CX> m.), i les de tota la regió cisjordanica, d'al¡;aria desigual, pero sempre con
trastant amb la pregonesa ele! Jonia, que baixa sobtadament de 563 m. sobre 
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el nivell del mar, a sois 2 m. en el llac Merom, a -2o8 en el llac <le Tiberias i a 
-393 en el Mar Mort, <;:o és, a una profunditat de prop de 400 metres sota el 
nivell de tots els mars. 

Descriu també aquest Mapa els paisos d'una i altra banda d'aquestes valls ; 
és a dir, les accidentades comarques de Fenícia i Abilene que s'estenen del Me
diterrani a ila Síria; la Galilea i la Iturea, que t>nclouen el mar de Tiberias; 
la Samaria, la Decapolis i la Perea, amb l'esfondrada del Jorda i del seu gran 
afluent el Jannuk; i, per últim, la Judea i el país de Moab, entre els quals hi 
ha el pregon Asfaltites o Mar Mort, al Sud del qua! s'assenyala el lloc que 
devien ocupar Socloma i Gomorra, avui la profunditat més gran de la terra. 

És admirable la precisió que aquest Mapa, atenent a les seves proporcions, 
obté en diferents punts. Citern, p. e., la justesa topografica que s'observa en la 
comarca samaritana del Gebal i Garizim amb les poblacions de Sichem, Sichar i 
el famós pou de Jacob. 

Per la fixació general histórica i política, prescindint ele les distintes vicissi
tucls que es registren en la historia del poble d'Israel, es situa a l'any 15 de 
l'imperi de Tiberi Cesar, data en que comen<;:a la vida pública del Salvador 
(Lluc III, 1). Així, dones, és un vertader Mapa de Palestina en temps de Je
sucrist. 

Destinat a l'estudi de l'Evangeli té la nomenclatura geografica del Nou Tes
tament, pero s'hi han afegit alguns noms extrabíblics per la relació que guarden 
amb el te:x.1: sagrat, p. e., la Muntanya de les Benaurances, el desert de la mul
tiplicació deis pans, etc. La llur identificació ens sembla molt encertada, obser
vant-se en )'autor un criteri occidentalista, sobretot en l'empla<;:ament d'alguns 
noms com Emon, Magedam i Dalmanuta. Val a dir que aquesta és l'opinió de 
diversos palestinolegs moderns i que es troba també en alguns Atles recentíssims. 
La classificació de pobles es fa amb signes majors o amb tipus de lletra, la qua! 
cosa ens pennet d'apreciar, al primer cop de vista, llur respectiva importancia. 

Moltes altres particularitats ben remarcables ofereix encara aquest preciós 
Mapa, com la fixació de Dureya (lloc de la conversió de Sant Pau), la del castel! 
de Machaerus (on fou recios i decapitat Joan Baptista), etc., propietats que el 
fan sumament atractívol i interessant. Sobretot per al sacerdot és un recordatori 
perenne de l'Evangeli, i un poderós estímul per al seu estudi i meditació. 

Felicitem de cor els alumnes del Seminari de Mallorca pel treball acuradís
sim que han sabut realitzar, i d'una manera especial al seu iUustre director, l'exi
mi escripturista Dr. Bartomeu Pascual, agraint-los efusivametnt el do exquisit 
que acaben de fer a la nostra Institució. 

Nous llibrea ingreaaata a la Biblioteca 

Primerament cal estampar aquí, per bona recordan<;:a, el nom d'En Fran
cesc .Tous i Biaggi, qui féu el seu traspas a millor vida J'any 1925, i en el seu 
testament deixa a la BIBLIOTECA BALMI<'.S una tria de 61 obres selectíssimes, amb 
un total de I 15 volums. Que Déu pagui a tan cristia i bon patrici aquesta deixa, 
la primera que rebem per disposició testamentaria, i que la bona obra sigui exem
ple i estímul a moltes bones voluntats. 

Heus aquí ara la llista de les obres principals ingressades el darrer any. 
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