
' CRONICA DE LA BIBLIOTECA BALMES 

El nou ca.sal 

Avancen les obres, no tant com vol<lríem, pero amb activitat prou confor
tadora i amb belles promeses del que sera el nou casal. En el can:er <le Mont
Sió, la gran fac;ana de cinquanta metres és acabada. La del carrer de Duran 
i Bas arriba gairebé al primer pis. 

Dins l'edifici són acabades les peo:s següents: En la planta baixa la safa 
d'enquadernacions, ja en actiu servei, que amida 25 X i4 metres; i un magatzem 
de major extensió. 

En el primer pis tenim el gran saló de conferencies, de 25X14 metres, la 
capella de 22x 15, i un vestíbul comú a les dues peces de 14X3 m. 

En el segon pis, que és el destinat a bilioteca, tenim una sala de 40 X 14 
metres i una altra de 10 X 6. Entre totes dues fan una mica més de la meitat 
de la futura biblioteca. 

El tercer pis, eestinat principalment a sc..les de treball per les diferents sec
cions de la biblioteca, redaccions de revistes, etc. , tenim ja construida una sala 
de proporcions iguals a la de la biblioteca. Es remarcable la lluminositat, la quie
tud i la independencia d'aquests dos pisos destinats a l'estudi. 

Dalt de tot hi ha un terrat molt espaiós sobrepassat encara per la torre de 
l'escala i per les claraboies de la biblioteca i de la capella. 

Es feta tambe !'escala de comunicació entre tots els pisos, ampla i lluminosa 
baldament no sigui 1a principal del casal. 

Les moltes bastides, que per fora i per dins s'aken encara aquí i allí destor
ben de donar les vistes grafiques que 1roldríem ; pero, així i tot, les presents do
naran alguna impressió del que sera el nou casal. 

Vulgui Déu que la próxima festa patronal de la Mare de Déu de Montser
rat puguem ja celebrar-la a casa nostra en la nostra capeIJa, i renovar les me
morables conferencies anyals en el nou saló. Ara només tenim fetes les parets, 
que esperen ésser lluides j decorades, i, per tant, demanen la caritat necessaria 
per a tan grans des¿eses. 

Abans d'acabar aquesta nota hem de donar compte d 'una troballa artística 
feta en ensorrar l'antic casal. Teníem ben ullats els diferents elements arqui
tectonics que salta-,,-en a la vista o sortien de trascantó per conservar-los i re
fer-los oportunament en la nova edificació, pero no podíem mai presumir ]'exis
tencia de pintures murals de que volem donar una nota suficient per cridar l'aten
ció dels inteHigents. 

Ensorrant les :?arets que formaven la sala d'honor de la noble casa, sota 
un arrebussat relat:Yament modero, qne feia caure el picot, apuntaren alguns 
indicis de pintura. Fet l'escrostonament amb tota diligencia, aparegué la tapia 
pintada per tot el voltant. extraordinariament malmesa per les moltes noves ober-
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tures fetes en diferents epoques, i pel picat conscient que s'havia fet en la capa 
pintada perque s'hi agafés millor el morter del nou arrebussat. No es veia pe~a 
sencera, pero ~nmateix fou possible obirar molt estimables fragments. 

La pintura era ieta copiant tapisseries o teixits, per donar la impressió d'una 
sala empaliada. Cada pe~ tenia dos metres d'amplada, i repetía quatre motius 
decoratius alternats. L'interes principal era conservar en el possible aquests mo
tius decoratius que feien la mostra de cada tapís. (Vegeu lamina adjunt). 

Fou cridat el tecnic més expert per arrencar pintores murals, qui, després 
d'aquesta primera feina delicada, ha fet també la segona de tornar-les a trans
portar per a la seva definiti...-a conservació. Ultra del gran interes artístic que 
tenen aquestes pintures, cal remarcar-ne un altre d'historic, perque, segons el 
parer dels homes més entesos, són les úniques de caracter civil d'una epoca tan 
llunyana fins ara conegudes. 

Noves adquisiclons per a la Biblioteca 

No fóra po:;sible de donar aquí les llistes de tots els llibres entrats a la 
Biblioteca, pero no Yolem deixar de fer esment d'algunes obres que, a més d'ésser 
molt importants, no es trobaran potser en cap més altra Biblioteca de Barcelona. 
Són la coHección sencera de la important revista "La Civilta Cattolica" anys 1850-
1900, uns 200 vo]ums que completen els que ja teníem deis anys 1901-1930; uns 
25 volums de la coHecció "Studi e Testi" publicats per Ja Biblioteca Vaticana, 
i la monumental obra en dos volums fol. de :'.\fons. \Vilpert ;, I Sarcophagi Cris
tiani ". 

A les llargues llistes anteriors de revistes (yegeu '·ol. V, pp. 378-379) cal 
aiegir-hi les següents: Archivo Ag1!stiniano, L~ Ilustración del Clero, Rev1'.sta 
Eclesiástica, Vida Eclesiástica y Estudios Bíblicos, de Madrid; Boletín de la 
Academ.ia. Gallega, de La Coruña; Revista. del Centro de Estudios Ertremeños, 
de Badajoz; The Catholic H!storical Reviir..v, de vVashington; Studien und ,'l.fit
teilungen z14r Geschichte des Benedicktiner Ordens i Sitzv..ngsberichte der Ba
yerischen Akademie der 1Vissenschaften, Philos.-hist. A.bt!rilung, de :Munic. 

Els nostres penaionata 

Amb tota felicitat Mossen Eduard Junyent ha acabat la seva. carrera arqueo
logica en l' Institut Pontifici d'Arqueologia Cri:;tiana a Roma. 

Durant el curs proppassat va continuar a Roma les investigacions entorn deis 
primitius llocs de culte cristia dintre la ciutat eterna, es:udiant principalment el 
caracter originari i la manera practica com es re5olgueren els edificis destinats al 
culte en els llocs on s'establiren els "Títols". Foren objecte espeC:al d'estudi els 
de Sants J oan i Pau i el de Santa Anastasia. Aquests materials donaren un 
ample estudi d'investigació completament nm·a desenrotUat en Ja tesi "Títol de 
Sant Clement" que va presentar per la laurea a l'Institut Pontifici d'Arqueolo
gia Cristiana. L 'acte del sosteniment de la tesi, després de !'examen i discussió 
deis professors, va tenir Uoc en el saló de sessions del propi . Institut el dia 27 de 
ruare; d'enguany, on després de la relatoría de Mons. Kirscb. president, i de sos
tenir la discussió pública, fou proclamat Doctor et Magister en Arqueologia 
-Cristiana. Era el primer tito! que donava l'Institut des de la ;;e...-a fundació. 
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Aquesta tesi voluminosa i profusament iHustrada sera publicada proximament en 
la coHecció d'estudis d'investigació que edita el susdit Institut . 

Deis materials recollits per aquest treball i davant de tants problemes que 
s'imposen en el coneixement de l'organització de la primitiva església de Roma 
abans de Constantí (els quals vénen exposats en línies generals en la tesi) pre
posa ara :\fossen J unyent una obra més completa, amb la coHaboració del col1ega 
frances Rev. René Vielliard, d'especial docwnentació literaria i monumental, 
recolli<la coro un Corpus, sobre els orígens i desenrotllaments dels primitius cen
tres litúrgics romans, que hi vindran estudiats fins a l'epoca carolíngia. 

El jove Antolí Tomas, després d'acabar a Luvaina els cursos de filosofia. 
ha come111;at la teologia a la Universitat de Friburg de Sulssa. 

També han estat subvencionades diverses mi'ssions d'estudi, la principal de 
les quals és la que amb ocasió del Congrés Eucarístic de Cartago i del Centenari 
de Sant Agustí, acaben de ier el nostre bibliotecari Dr. Josep Vives i Mossen 
Eduard Junyent al nord d'Africa, per tal d'es:udiar les excavacions cristianes 
d'aquella regió tan emparentada arqueologicament amb les nostres terres. Visi
taren, entre altres, les ruines monumentals de les ciutats romanes: Timgad, Lam
bese, Hipona, Thougga, Thubarbo majus i Cartago, i els riquíssims museus 
d'_i\lger, Tunis, Cartago i Souse. Una important collecció de fotografies, espe
cialment de les basíliques i baptisteris d'aquelles regions entrara, com a fruit 
del susdit viatge, a l'arxia fotografic de la nostra biblioteca. En aquesta tasca 
els Drs. Vives i Junyent foren ajudats no poc pels cornpanys de viatge Reve
rend Serra i Vilaró, director de les excavacions de la necrüpolis cristiana de 
Tarragona i pel Sr. Blasi i VaUespinosa, distingit soci del Centre Excursionista 
de Catalunya. 

Estudia de Sa1&rada Eacrlptura (Ami~ de la Biblia) 

El curs de primavera de l'any 1929, de deu lfü;ons, sobre l'Evangeli de Sant 
Joan, obtingué vistosos fruits. Entre els concurrems se suscita la idea de fer una 
excursió. coHectiva a la ciutat de Tarragona per a i.;sitar les Bíblies illuminades 
del Serninari, la capella de Sant Pau, la necropolis cristiana i altres monuments 
de la lll4!tr0poli. 

Per l'octubre del mateix any es comern;a un curs de llengua hebraica, que 
desvetUa molt d'interes. Encara en desperta més el curs sobre la llei de Moises, 
exposada en els lli:bres de l'Exode, Levític, Ncnnbres i Deuteronomi. Tot i se
guint el text bíblic es tingué cura de fer ressortir l'acció de Déu i de fer veure 
els elements creadors de la característica psicología jueva. 

Per a difondre ideologia bíblica amb més abast que en els cursos d 'estudis, 
per la primavera del corrent any de 1930 es comern;aren a donar conferencies o 
llic;ons públiques sobre aquests temes: Cal difondre la Bíblia (el 23 d'abril), 
El.r Fe(~ dels Apostols (26 abril), Le.; eáicions nianu-0ls áe la Bíbtia (30 abril). 
Les moltes inscripcions d'oients hagudes són una prova de l'interes que han des
vetllat. 

Tots aquests cursos i llic;ons han anat a carrec del Rev. Josep Casanelles. 
A més el dia 2 de ma.ig el senyor J osep Pratdesaba, astronom, dona una 

lfü;ó pública sobre el tema : Un viatge pel cel, com una primera introducció a 
l'estudi de l'astronomia, vinculada amb tants de problemes bíblics. 

357 



6 CRÓNICA 

Oficina Romimica 

En el curs de 1929 a 1930, l'Oficina Romanica ha seguit normalment les 
tasques dels cursos passats. 

Cada dues . o tres setmanes hi ha hagut reunió reglamentaria del Comite Di
rectiu, on s'han llegit les respostes del Secretari de Redacció, P. Josep Calve
ras, S. J., a les Co11sulte.> de lümgHatge. que després de les vacances d'estiu han 
seguit publicant-se cada quinze dies a c .... TALUNYA SOCIAL. Ja passen d'una qua
rantena, a hores d'ara, i faran una bona collecció que es donara prope::-ament a 
l'estampa en edicions populars i economiques. . 

Pel mes de novembre de 1929 ingressa en el Comite Directiu, com a repre
sentant del llenguatge balear, En Francesc de Borja Moll, un dels primers colfa
boradors de l'Anuari. 

Degut a les di:ficultats de composició tipogriiica d'un dels treballs, 1' Anuari 
de fOficina Rmniinica., corresponent a 1929 no s'ha posat a la venda fins a les 
darreries d'abril . Entre els treballs que publica, cal esmentar la continuació del 
Suplement catala al Diccionari romanic etimológic de \V. Jl,feyer-Lübke, obra 
d'En Francesc de B. Moll, i un recull de ionnes de la conjuga.ció catalana, fet de 
Mn. Antoni M.ª AJco\•er, que en 25 anys ha resseguit pe::-sonalment Catalunya, 
Valencia, Balears, Rosselló i la ciutat d' Alguer i a I 50 pobles ha replegat amb 
tates les ..,-ariants fonetiques les formes vives de 75 verbs, els més irregulars. El 
treball de catalogació, sistematització i presentació ti.pografica, de manera que 
sigui facil veure tot d'una les formes diferents i les variants fonetiques, amb 
tots els pobles on són •+•·es, representats per numerets, és obra pacientíssima d'En 
Francesc de Borja Moll. Resulta tot plegat un .:;ran esfon;, que ens donara pel 
catala alló que no té segurament cap rnés llengua romanie2., un registre complet 
de la flexió verbal, viva actualrnent en tot el seu domini lingüístic. En 1'Am4ari 
de 1929 s'hi publiquen 20 verbs, i la resta fins a 75 es donara en els An.uaris vi
nents. Un tiratge separat fara possible tenir després en un sol volum, tot aquest 
treball merití~jm, que pot ésser fonament d'estudis molt interessants sobre 
l'evolució histórica de la conjugació catalana. 

Una novetat de l'Amtari de 1929, és la "Bibliografia de llengua i literatura 
catalana", obra del Dr. Josep ViYes, Prev., bibliocecari de la Biblioteca Balmes, 
la qual dóna el títol i un breu resum del contingut de les obres, articles i recen
sions publicarles els anys 1928 i 1929 sobre llengua i literatura catalana. amb ún 
total de 92 números. Seguid. ampliada en els Amwris vine:its. 

S'ha publicat el segon volum de l'Epis!olari L!orcnté'_. que porta les lletres 
rebudes dels escriptors i artistes lJevantins per Tieodor Llorente, des de I9CH 
a 1911, any de la seva mort. Es tanca en la lletra 765. L'orcre cronologic i l'abun
dor de notes, que no deixen sense una declaració breu i O?<>rtuna cap deis iets 
aHudits, fan d'aquests dos volums una veritable historia del renaixement literari 
catala. En premsa hi ha un volum d'unes 350 lletres de castellans al matei'C Teo
dor Llorente, que posen en gran relleu la seva pe:sonaLitat en la literatura cas
tellana i el concepte i les arnistats que sabé guar.:.yar-se de part d'alla, al mateix 
temps que sobresortia i era estimadíssim entre no;;altres. Pero l'exit en gran sera 
la publicació d'u~s 6oo lletres del mateix Llorente, que, amb constancia i pa
ciencia, trucant a moltes portes. ben sovint sense resultat. i d'alla on millors 
esperances hi havia, i copiant amb tota escrupolositat, quan les famílies o les bi-
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blioteques públiques ens han posat a mans els originals, a hores d'ara tenim ja 
recollides i faran ben bé dos volums més. Cloura la coHecció d'aquests cinc volums 
un índex completíssim dels noms, obres i fets, alludits en unes 1700 lletres. Aneo 
facilitara el treball deis historiadors del nostre renaixement, que vulguin aprofi
tar la rica deu d'infonnació d'aquest E pistolari. 

Properament sortira el volum ter~r del Breviari crítk de Manuel de Mon
toliu, que compren els anys 1927 i 1928. En preparació hi ha també una obreta 
que esperern sera molt ben rebuda, perque de temps se'n sent la nece5sitat, un 
Resum <l' Hist aria de la literatura caJalana. És el fruit de molts anys de lectura, 
on amb una divisió ben encertada d'epoques i materies es donen els materials 
abundosament i resumida. Ha revisat tota la ~edacció del text En Manuel de 
Montoliu. L'autor és En Manuel García Silvestre. 

Darrerament cal registrar que de l'enquesta sobre les formes deis pronoms 
pcrsonals a Catalunya, Valencia i Balears, han romat a l'Oficina Romanica uns 
180 interrogatoris contestats, que donen informació directa de 157 pobles. El con
tingut més gros de respostes l'han donat els seminaris de Barcelona, Tarragona, 
Solsona, Lleida, Seu d'Urgell, Valencia, Palma de Mallorca, Eivissa i Girona, 
i el coHegi del Collell. Persones particulars i algun altre coUegi han fet la resta. 
D'aquí estant agraün a tots la bona voluntat i el treball que suposa omplir les 
planes ben nodrides deis interrogatoris. Amb· aqu.;!sts materials, després del treball 
llarg i de malta paciencia d'interpretar formes, classifi.car-les i sintetitzarne els 
resultats, esperem tenir un estudi fonamental de tot el sistema dels pronoms per -
sonals catalans, que sigui peu segur per les gramatiques catalanes de dema. 

Curset d'apologetica. 

Igual que el curs passat, s'ha tingut a la "Biblioteca Balmes", en forma de 
converses amb el P. Josep Calveras, S. J., el curset d'apologetica, els diumenges 
a la tarda. Han donat materia els capítols del llibret d'En Balmes La religión de
mostrada, referents a la missió divina de Jesucrist i fundació de l'Església, així 
com també alguns capítols de la Tradició ca~na del Dr. Torras i Bages. El 
curset s'ha tancat amb una excursió coRectiva dels joves que hi venien a la ciutat 
de Vich. 

359 


	355
	356
	356-1
	356-2
	356-3
	356-4
	357
	358
	359

