
RECENSIONS 

Loms MARIEES. - Ét11des preliminaire.; a. l'édition de Diodorc de Tarse 

sur les Psa1mies. La ~radition manuscrite. Deux manuscrits nou

veaux. Le caractere Diodorien du Commentaire (Collection d'Rtu

des anciennes, Assoc. Budé). - París, ed. "Les Belles Lettres" 

1933, 186 p. 4.°, 30 francs. 

Coneguda de tots els estudiosos és la figura de Diodor, bisbe de 
Tarse, des del 378 al 394. fecundíssim escriptor de l'escola antioquena, 
que mentre vivia fou tinóllt per veritable columna de l'ortodoxia, i des
prés de mort, acusat d'heretge i de pare del nestorianisme. 

Adversari intrepid del paganisme resuscitat per !'apostata Julia, i . 
lluitador infatigable contra l'arrianisme i l'apoHinarisme, foren nom
broses les obres apologetiques que sortiren de Ja seva ploma. 

Importantíssimes form, sobretot, les seves tasques escripturaries : 
segons Leonci de Bizanci (De Sectis IV, 3) iHustra amb comentaris 
tota la Sagrada Escriptura. De tantes obres exegetiques no quedaren 
més que alguns fragments, i aquests en les Catenes (Vegeu: l\hGNE, 
PG. vol. 33: Fragmc.nta iti Gene sin, in E x odmn., úi Deutero110111iu.nz., in 
llbmm Judicmn, in R egum prim11.ni; a més: Fragmenta in Psalmos 51-
74, 81-95, en la No':.Ja Patr. Bibl. VI, 2 d'A. Mai, i en la "catena" <l.e 
E. Corderius (Amberes 1643-1646.) 

Lluís Maries, prnfess0r de l'Institut Catolic de París, publica en 
1924, (Paris-Geuthner) una Memoria intitulada : Le co'11n11.entaire de 
Diodore de T(JIYse sur les Ps(lln111es. Exa,nien smnmaire et classemetrt 
provisoire des élémcnts de la tra){lition nwmtscrite. Recentment nous ar
ticles en pro i en contra de la paternitat Diodoriana d'aquests manus
crits i noves troballes arxivístiques han permes a l'iHustre investigador 
reconstruir, per mitja deis cinc principals manuscrits existents, el ca
racter diodoria del comentari, traient-los !'etiqueta de 'Ava.G'ta.Gfou que 
molts autors antics i moderns els volien adjudicar. 

"El comentari de Diodor de Tarse sobre els Psalms, conclou l'au
tor (p. l6I), existeix íntegrament i hom disposa, per restablir-ne el 
text, d'un material que podrien euvejar-li més d'un Pare de l'Esglé
sia, o tal autor classic menys ben lliurats." En aquesta obra preliminar 
!'autor no tracta, es pot dir, d'altra cosa que de l'autenticitat antioque
na i diodoriana deis manuscrits que deuen constituir la base crítica per 
l'edició proxima del comentari sobre els Psalms, sortit de la ploma de 
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l'exegeta de Tarsis: "Nosaltres en donarem l'edició: a d'altres tocara 
la tasca de situar aquest comentari dintre de l'exegesi deis Psalms, per 
antecedents i consegüents .. . " (p. 16I). 

Els exegetes, els teolegs i els historiadors de l'Església rebran, 
sens dubte, amb íntima satisfacció l'obra que M. L. Maries ens anuncia, 
com a fruit de les seves perllongades investigacions científiques; i amb 
molt de gust també en donarem nosaltres, en temps oportú, Ja correspo
nent recensió als llegi.dors dels ANALECTA. 

LL. PUJOL, o. M. F. 

!GNAZ Rt:CKER. - Studie11 ;;11111- e onciliu.m Ephesi11u111. I: Ephesinische 

Kon.zilsakte;i in ar111e11·isch-georgischer Ueberliefenmg (Sitzungsbe

ritche d. Bayer. Akad. d. Wissenschaíten, phil.-hist. Klasse, 1930, 3), 

}fonich 1930, 112 pags. - II: Eplzesin·isclw K onzilsakteti in latei

nischer Uebrrrliefenr.ng, 1931, 184 pags. ~ III: Rund 11nd das Recht 

der 20 ep/iesinisclwn. Anklagezitate im• Lichte der SJ!rischen Nesto

riusapologie gc11am1t "Líber H craclidis", 1930, 24 pags. ( els fase. 

II i III publicats en la impremta e.le l'autor a Oxenbronn). - IV: 
Florilegium Edessenmn a110nynrnm (syriace ante 562). Munich, ·Ba

yer. Akad. d. Wissensch., 1933, 92-8 pags. 

Entre la copiosa literatura dedicada aquests anys darrers al cente
nari del concili d'Efes, es destacaran sens dubte per la seva utilitat els 
de )'infatigable treballador Rucker, qui pacientment durant una vin
tena d'anys, arreconat, com un anacoreta, en una humil parrüquia de 
Baviera, després d'una sólida preparació en el coneixement de les llen
gües orientals, s'ha dedicat a l'estudi de les Actes i doctrina d'aquell 
gran concili. 

La magna edició de les coHeccions gregues i llatines d'actes d'aqueH 
concili portada a cap per Schwartz en els Acta. conciliorum. recu.nieni
cornm, tomus I , necessitava un complement. D'una part existien una 
serie de reculls més o menys ben consen;ats en altres llengües, espe
cialment orientals, inedits o poc estudiats. D'altra part, donada la gran 
varietat de les coHeccions o reculls en el nombre, disposició i te>.."t dels 
documents, era necessari un estudi més cletallat de comparació. Heus 
ací els objectius principals de la tasca del Rev. Rucker. Especialment el 
de la comparació de textos i reculls per explicar-ne l'origen, depen
dencies i discrepancies resulta un treball veritablement meritori. Ma
lauradament la gran quantitat de sigles necessaries per a designar els 
diversos reculls i edicions fan difícil la impressió clara d'aquest treball. 
Per aixo creiem que hagués estat molt útil que cada fascicle anés acom
panyat d'una fulla movible amb les sigles posades per ordre alfabetic i 
també que les cites bibliografiques llargues anessin posades en notes al 
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peu de les pagmes. Així seria més facil pe! lector no especialitzat en 
els estudis de l'Efesi de seguir el fil del treball ingent i profitós del 
Rev. Rucker. 

L'autor, pero, no s'ha acontentat de redactar l'estudi i coHació de les 
fonts, sinó que també ha dedicat alguns fascicJ.es (el JI I deis esmentats 
i altres en premsa) a l'aclariment i discussió de les mateixes doctri~ 

nes teologiques del concili , origen de tantes controversies, encara no 
prnu aclarides. 

Com es pot veure per la nota bibliogrifica, alguns deis fascicles 
han estat editats per !'Academia bavaresa de ciencies, de Munic, una 
bona prova de la valua intrínseca de tots aquests estudis. Desitgem vi
vament que el savi i humil rector d'Oxenbronn pugui enllestir aviat to
ta la serie de fascicles anunciats sobre tan interessant tema i ens atre
vim a insinuar que ell fóra !'única persona preparada per a donar-nos 
un índex complet dels lnitia (amb referencies a les edicions i variants) 
de tots els documents del formidable Cor/nis eplzesinmn. 

J. v. 

S pan-ische Forsclmngen der Gürresgesellschaft. Erste Reihe: Gesam~ 

melte Aitfsiitze z-iir Kidtu.rgeschichte Spaniens, in Verbindung mit 

K. Beyerle und G. Sshreiber herausg, von H. Finke, 4- Band. Müns

ter i W., Aschendorff 1933, 536 p:lgs. i 5 lamines, 20'90 marks. 

Aquesta jove coHecció de la Gc:irresgesellschaft és. ja, sense cap dubte, 
la més important publicació periooica estrangera dedicada a la historia 
d<- la cultura hispanica. Meritíssima és, certament, l'actuació de la ja 
vella i acreditada revista de la Universitat de Burdeus el Bulletin His
pan·ique, com ho era la de la malauradament ara desapareguda Revue 
hispanique, pero tant !'una com i'altra, especialment en els darrers anys, 
han estudiat quasi exclusivament la nostra cultura literaria. El mateix 
vénen a fer en forma més general i amb un caracter més aviat de di
vulgació que no pas d'investigació seriosa altres interessants revistes 
com la Hispania de CalifOrnia, el Bulletin of Spanish Studies de Liver
pool i l' lbero-amerika11isches Archfr• de Berlin. 

Els Gesmnmdte Auf sii.t:::e de b Gorresgesellschaft, en can vi, no so
lament no deixen res a dcsitjar des del punt de vista d' investigació 
científica, sinó que eixamplen el seu camp d'estudi a totes les cien
cies que poden iHustrar la historia de la nostra cultura. Així conte
nen, per no citar només que alguns entre eh estudis d'autors prou 
coneguts, articles de prehistoria, de l'Obermaier; de Bíblica, d' Allgeier; 
de patrística. de W ohleb; de historia de la litúrgia i música sagrada, de 
Wagner; de la medicina.. de Sudhof; de la Filosofia i Teologia, de 
Grabmann, Stegmüller i Esweiler; de l'art cristia, de Neuss, i Kleinsch
midt; de les institucions jurídiques, de Vincke i Ramos; de la historia 

411 



4 1\:-.ALECTA SACRA TARRACON~NSlA 

eclesiastica, de Finke; de la literatura de Pfandl i -Becher, etc., etc. 
Els volums bellament iHustrats, de 400 a 500 pagines, contenen, 

en general, més d'una dotzena d'estudis. El darrer, pero, correspo
nent a 1933 i que ara ressenyem, en té només sis, perque el pri
mer i darrer d'ells són d'una extensió molt considerable (192 i 18o 
pagines respectivament). 

Del primer treball sobre la historia i significat del romanticis
me a Espanya i a Alemanya 1, ampliació molt desenvolupada de la 
tesi doctoral del jove jesuita P. Becher, ens p]au fer ressaltar els 
capítols dedicats al romanticisme catala que seran, segurament, una 
de les millors aportacions per al centenari del romanticisme a Cata
lunya que hom celebra precisament aquest any. Els capítols són el II : 
"El E1tropeo" in Barcelona (1823-1824) i el VI: Die Herrscha.ft der 
Romantik i1i Ba.rceúma. 

Un altre estudi d'interes per a la historia literaria i especialment 
per a la política d'Espanya de fa un segle, és el de Schramm sobre 
la simpatica figura de Donoso Cortés jove~. 

Molt més dignes d'atenció per als Iectors dels Analecta sacra Tar
raco1iensia seran els segiients articles referents tots a temes d'histo
ria eclesiastica hispanica. 

Allgeier en una curta i substanciosa nota 3 posa en relleu l'anomalia 
que significa el que el Concili de Trento, en les seves disquisicions i 
normes sobre l'estudi de les Sagrades Escriptures, donés importancia 
als treballs d'Erasme i no esmentés per res la magna obra del cardenal 
Cisneros, la Vulgata Complutensis, avui admiració encara del món savi. 

El jove investigador Seidlmayer, qui sots el mestratge de Finke 
prepara uns volums sobrl' el cisma d'Occident, ens ofereix sembla un 
.tast savorós d'aquesta esperada obra, amb un comentari historie • de 
dos notables documents referents a l'enigmatica i cada vegada més 
grossa personalitat de Pere de Luna. 

Buschbell, l'editor deis volums d'epístoles de la magna publicació 
Concilhtm Tridentinuni, examina altres documents, interessants per a 
la política religiosa de Caries V a F1andes i també per a la d'aquell 
coneili •. 

Finke, !'animador de la coHecció, el meritíssim valoritzador del 
nostre més gran arxiu, tanca el volum amb una continuació o suple
ment • deis seus ja classics Acta Aragonensia. A la serie ja imponent 

1 BECHER, H., Die Krm.slanschammg dcr spanischc Romatltik und 
De1~tscMand, p. 1-192. 

• ScHR.'IMM, E ., Der j101ge Donoso Cortés (r8<)9-I836), p. 248-310. 
• ALLGEIER, A., Eras1n11.; nnd Kardilla/ X l-menes in den V erhandfonge11 

des Km1zils ·;;on Tricnt, p. 193-205. 
• SEIDLllAYER, M., Peter de Luna und dle Entstehung des grossen abend

landischen Schismas, p. 2o6-247. 
• BuscHBELL, G., Di.e Sendimgen. des Pedro lifarq1iina an. den Hof 

Karls V in September/Dczember 1545 und September 1546, ·p. 3n-354 
• F1NKE, H., N achtragc 11nd Erganz11ngen :;u. den "A eta Aragonensia ". 

p. 355-356. 
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de documents d'importancia universal extrets del nostre arx'iu de la 
Corona d'Aragó que omplen els tres volums de !'obra esmentada, n'hi 
afegeix ara una altra seixantena de nous i no menys escollits, fent-los 
cedir d'una sintetitzada introducció (pagines 355-426) amb notes va
luoses sobre la disposició i contingut de l'arxiu, sobre la cúria aragone
sa i sobre les característiques de personalitats tan destacades com Roger 
de Flor, el darrer mestre deis Templers; Jaume II i els seus fills: An
fós III, l'infant Pere, Maria de Mallorca i Sancia de Napols. 

Que ens sigui pennes, en ressenyar una tan important publicació 
periOdica, d'expressar el desig que amb tota regularitat pugui sortir 
cada any el corresponent volum i que, a ésser poss ible, vagi acom
panyat d'un copiós índex de materies, que trobem a mancar en els 
volums publicats. 

JosEP V1v:ES, Prev. 

WILPERT, GrnstPPE. -1 sarcofag·i cristia.ni antichi (Mon11ment-i dell'An

tichita Cristiana., ¡mbblicati per rnra del Po11tificio lstituto di Ar

cheologia Cristiana, I). Torno II, Roma, 1932, testo: x , 22; 199-

382 pag.; tavole, 159-266. 

La publicació monumental deis sarcófags cnstians antics. que ha 
portat a terme Mons. V\'ilpert amb una riquesa i profunditat d'estudi 
dignes de la importancia de l'objecte, constitueix un assenyalat esde
veniment en els anals de la Iconografia Cristiana, no solament perque 
ofereix, en una edició amb tots els avantatges de la tecnica moderna, 
el Corp11.s complet deis sarcófags cristians, sinó també pel sistema de 
presentació documentada del llur contingut, que ve a constituir un 
punt de parten<;a insustituible per a totes les investigacions que d'ara 
endavant s'hagin d'emprendre en aquest camp de 1' Arqueología Cris
tiana. 

Amb aquest segon volum queda completada l'obra, i resta només 
per a un suplement la publicació del material que ha anat descobrint-se 
durant el temps de l'edició dels volums. 

Precedeix la part del text l'esperada Introducció general, amb una 
serie d'interessantíssimes i originals observacions sobre les oficines i 
artistes, tecnica i cronologia, demés de les altres dades generals, que 
l'estudi de conjunt, l'assídua observació deis monuments i les recerques 
documentals, han permes a l'eminent Professor d'establir amb la ma·
xima seguretat. 

En el text se segueix el pla prefixat en el primer volum ( vegeu-ne 
la recensió al vol. 6 (1930) deis Analecta.) , presentant les escenes per 
l'ordre cronoLOgic en que foren introduides en l'art cristia, i per I'ordre 
de major freqüencia de representacions. En el primer volum havia es
tudiat, en tres !libres. les escenes referents a l'ensenyament de la doc-
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trina, al ·Bon Pastor i a Sant Pere. El contingent principal d'aquest 
segon volum esta constituit per les representacions del Vell i del Nou 
Testament, les quals ofereixen un cicle riquíssim d'escenes. Comenc;a 
per les diverses escenes referents a Jonas, les preferides entre les del 
V el! Tetasment pels artistes cristians antics; segueixen les de Noe a 
l'arca, les d' Adam i Eva: el pecat, el castig, les ofertes de Caim i Abe!; 
el sacrifici d'Abraham, i les seves relacions amb l'Eucaristia ; les be
nediccions d'Isaac i de Jacob; Moises rebent la Llei i guiant els israe· 
lites pel mar Roig i fent rajar la font miraculosa al desert; Daniel 
alliberant Susanna del ials testimoni deis dos vells, occint el serpent 
deis babilonesos, i damnat al llac del s lleons; els infants israelites re
fusant adorar l'estatua de Nabucodonosor i orant iHesos en la forna! 
on foren llanc;ats; !'escena rara de David lluitant amb Goliat; les figu
res d'Elies raptat pel carro de foc i d'Ezequiel. tornant a vida els "ossa 
arida", ambdós com a tipus de Crist. Clou el llibre IV un apendix sobre 
els sarcofags de martirs. 

El Uibre V esta dedicat a les escenes cristologiques. Escenes de la 
infancia de Jesús : adoració deis pastors i deis magics i degollació deis 
Innocents. De la vida pública: les guaricions deis paralítics i cecs, de 
la tilla de la Cananea, del criat del Centurió de Canfarnaum, de !'hemor
roisa, de la dona corba, de !'home de la ma seca, deis endimoniats; la 
resurrecc10 de Llatzer i la del fill de la vídua de Kaim; el coHoqui de 
Jesús amb la Samaritana, la maledicció de la figuera, el sermó de la 
muntanya; els miracles de contingut eucarístic: la multiplicació deis 
pans i deis peixos i la conversió de l'aigua en vi ; el coHoqui amb Za
queu i l'entrada triomfal a Jerusalem. Segueixen les escenes de la 
Passió: el bes de Judes; Jesú s davant de Caifas i de Pilat : la coronació 
d'espines i el camí del Calvari. Finalment les de la Resurrecció, amb 
aclariments interessants sobre les representacions de la creu en l'art 
cristia antic, el La.b(lll·-u1n de Constanti i la seva visió, seguits de l'estudi 
de les escenes de les aparicions de Jesús resuscitat i de l'ascensió al cel. 

En sengles articles complementaris tracta les qüestions de com fo
ren efigiats els difunts; de les escenes de convit i de les representacions 
extraordimi.ries. 

En una Conclusió sobre !'origen i desenrotllament de l'escultura cris
tiana, el claríssim autor es ratifica en la seva posició absolutament con
traria a la teoría orientali sta de l'origen de l'art roma, vindicant la tesi 
t¡Ue "l'art cristia antic de Roma, amb el seu immens tresor de monu
rnents de tota classe, té un origen propi i independent de qualsevol 
influx estranger, i de la rnateixa manera, en el seu desenrotllament, és 
independent i homogeni". 

Uns completíssims índexs analítics de noms, llocs i coses importants 
fan de l'obra voluminosa un útil instrument de treball facilment ma
nejable. 

De la part dedicada a les taules, presentada com en el primer vo
lum amb el sistema moderníssim de reproducció fototípica, i amb la 
reconstrucció deis fragments, completant-ne les escenes i fins i tot els 
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cicles sencers, només en senyalarem les lamines que contenen peces es
panyoles: tav. CCXIX, 3, pag. 263, 288, 298, 3o8, sarcofag de Casti
liscar ; CCXIV, 1 , pag. 200, <l'Ecija ; CLXXXVI, 1 , pag. 251, de Sant 
Feliu de Girona ; CLXXIX, 8, pag. 337, de la cripta de Santa Engra
cia de Saragossa; CLXXXXIIII , 8, pag. 232 (fragments); CCXXXVI, 
13, pag. 337 ( fragment), i figures 117, pag. 238-39 i 194, pag. 309, del 
Museu de la )/ecropolis romano-cristiana de Tarragona; CCXXX, 3. 
pag. 294, 299, 3n, de la fac;ana de la catedral de la mateixa ciutat ; 
i CCXIX, 2 , pag . 508, de Toledo. 

Deixebles humils d'aqucst gran mestre. no gosaríem pas avanc;ar 
un judici sobre aquesta obra monumental. Abans, pero, de c!oure aques
ta recensió, volem fer remarcar una quali tat de sistema a la qua] clc
diquem la nostra sincera adhesió i entusiasme. L'autor és decidit pa r
tidari del simbolisme del contingut ·de les 1·eprcsentacions i baixa, en la 
interpretació, als detalls més petits de les composicions. Ara bé, ni el 
simbolisme que es vulgui atribuir a certes representacions, ni la inter
pretació que es doni a determina ts detalls, tin<lrien cap valor si no íos 
fonamentant-les en la mentalitat contemporania als monuments. 1 aixo ho 
fa d'una manera exhaurient el professor \Vilpert , amb un examen pro
f'und de la literatura neotestamentaria i patrística deis primers segles, 
que precedeix l'estu<li de cada representació. Aquest aspecte, que si no 
era del tot <lescurat, mancava en un estudi de conjunt, com el que ha 
fet Mons. 'vVilpert en la seva obra, seria, de per si sol, cl'una valor 
inapreciable. 

P:ERE BA'f'LLE HuGt:ET, Prev. 

FRIMcs VANKUT:ELLI. - De pnsbytero Joanne apud Papiam. ~ Rorna

Torino, L. I. C. E., R. Berruti & C. 1933, 64 pags., 5 lires. 

És un opuscle de 62 pagine> sortit de Ja ploma del pacient i erudit 
investigador roma, autor del "Libri Synoptici Veteris Testamenti" i 
de "Gli Evangeli in Sinossi", el Eacerdot Primo Vannutelli, dedicat tot 
ell a la qüestió tantes vegades re:noguda a proposit de J'autor del quart 
evar:geii i el celebre fragment de Papias, trames fins a nosaltres per 
Eusebi en la seva Historia eclesmslica, llibre III, 39. 

Molts autors catolics, espaordits pe! soroll que els crítics raciona
listes feien a l'entom d'aquest fragment de Papias per combatre l'au
tenticitat joanenca del IV Evangeli, han maldat per donar-Ji un sentit 
possible, pero rnoltes vegades un xic fon;at i que sembla obeir a una 
opinió preconcebuda. 

L'autor del nostre opuscle, d 'una manera solida i precisa, ha de
mostrat que la interpretació del text de Papias, donada per Eusebi, és 
la que hom deu seguir sense apartar-nos gens ni mica deis decret:S 
emanants de la Comissió Bíblica. 
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L'autor corrobora les seves imrestigacions amb el testimoni de tan 
iHustres escriptors en el terreny bíblic com Lagrange, Hopft, Grand
Maison i altres de gran valua. 

LL. PUJOL, c. M. F. 

Antike und Chriatentum; K1il•tur-imd religionsgescMchtliche Stu

d·ie1i. Von Univ. - Professor DR. FRAKZ JosEPH DoLGER. Münster 

i. W ., Aschendorffsche Verlagsbuchanlung. Publicació periOdica 

trimestral. Vol. III (1932) vii-320 pagines i 16 lamines. Vol. IV 

(1933), fase. 1.2, 152 pagines i 4 lamines, :~'50 marks el fase . 

En fullejar els fascicles d' Aiúike und Christe1ihnn, hom queda ad
mirat de l'extraordinaria varietat i riquesa de materials arreplegats i 
metOdicament exposats per l'autor deis valuosos volums sobre el símbol 
del peix en l'antiguitat. Hom pensa que el savi professor de la Universi
t.at de Bonn haura passat anys i anys amb una constancia i tenacitat 
nordiques i amb l'ajut de nombrosos deixebles despullant una per una 
totes les fonts monumentals i literaries de l'antiguit.at oriental, classica 
i cristiana per a redactar un diccionari comple;: i del tot original sobre 
el tema : A1iliguitat i Cristia11is111e en les llur~ relacions culturals i re
l:igioses. 

Dolger, pero, en comptes de crear, com li era fücil , un tal diccio
nari, ha preferit, ·i amb raó, buidar tot aquel! seu enorme tresor de 
ciencia en una revista redactada per ell tot sol. 

Aixo darrer ofereix l'avantatge de poder donar en forma molt rnés 
sistematica tots aquells rics materials. Per altra part Dolger ha inserit 
oportunament al final de cada volum uns copiosos índexs que perme
ten trobar rapidament el que h i pugui haver sobre qualsevol tema de
terminat, 4'º que precisament és el millar aventatge deis diccionaris. 
Així al final del volum III trobem un índex coni.plet dels llocs citats: 
de l'Escriptura, deis autors antics, pagans, cristians i jueus (p. 285-
295). índex copiosíssim de materies i de mots (p. 296-313) i encara 
d'altres. 

E l donar una lleugera idea del contingut d'aquests fascicles, co
piant només els títols deis articles, ja requeria algunes pagines. 
Direm tan sols que els conreadors de totes les cier:cies historiques hi 
trobaran quekom importam a aprendre. Especialment, pero, els estu
diosos de la literatura cristiana antiga en les seves més diverses ma
nifestacions: textos bíblics, patrístics, hagiografics, litúrgics, conci
liars, etc., en voler interpretar o comentar historicament algun t ext 
hauran de consultar els volums d'aquest coHecció, com es consulten, 
per exemple, els diccionaris de Vigoroux o de Cabrol-Leclercq, per 
veure si hi ha alguna nota sobre el tema que interessi. puix són innom-
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brables els textos de tota mena que reben en ella nous aclari
ments. Citem, per via d'exemple i per tractar-se de textos hi spanics, 
la prohibició del canon 48 d'Elvira "hi qui baptizantur .. . nummos in 
concha non mittant" que troba una ben nova explicació en le.s pagi
nes r-24 del vol. III, com la que reben els canons 29 i 37 del mateix 
concili en les pagines uo-129 del vol. IV. Aiximateix podríem citar 
altres textos de les actes de Sant Fructuós, d'Eteria, d'Isicior, etc. 

Com hem dit, és molt gran la varietat de temes tractats en cada fas
cicle (un terme mig de 15 a 20 per cada un); no obstant algunes ",e'
gades !'autor reuneix una serie d'articles a l'entorn d'un mateix tema, 
així la referent al "Dret a la vida de l'infant abans de néixer i atacs 
a aquest dret en l'antiguitat pagana i cristiana" (vol. IV, p. 1-61) que 
enclou 13 treballs. 

En resum es tracta d 'una publicació científica ele consulta im
prescindible pels estudiosos de l'antiguitat. Si haguéssim de fer alguna 
observació, diríem que potscr seria millar no donar tan sO\·int, en 
citar te>."'tos antics, la preferencia a la traducció alemanya sobre el text · 
º' igina) com fa !'autor adhuc tractant-se dels textos Jlatins. 

JosIU' V1v.:s, Prev. 

}UNY~T, EnoARDO. - il titolo di S< ... ii Cle111e11Je i11 Roma (Stu.di di 

Anticliita Cristiana pubb/.icati pe-r cura del Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana, VI). Roma, 1932, 225 pagine e 7.) illustra

zioni. 

El P. Institut d'Arqueologia Cristiana de Roma publica en la seva 
coHecció d'Estudis d' Antiquitat Cristiana, amb le número VI de la se
rie, un treball sobre el títol de Sant Climent de Roma, que valgué al seu 
autor Dr. Junyent els llors del Doctorat en Arqueología. 

Es tracta d'una monografia completíssima, tant per l'analisi que f'a 
del monument, amb tota la seva complexitat de problemes i llarga his
toria de construccions i restauracions, com per la documentació de les 
qüestions sobre l'origen i desenrotllament de l'organització del títol 
instaHat en aquest edifici; aspecte que té demés una valor general per 
la historia de l'organització de l'administració espiritual de la comuni
tat cristiana de Roma en el segle n1. 

L'autor segueix en el seu estudi l'ordre estratie:afic del monument, 
el qpal és verament un e..xemplar ben característic i instructiu. En !'exa
men deis elements procedeix amb ple coneixement de les construccions 
romanes i amb tota la cura que hom pot exigir en un treball d'aquesta 
classe. Bona prova en són les observacions personals que fa sobre el 
monument, com la distinció de dos edificis antics, completament inde
pendents l'un de l'altre, la qual dóna explicació satisfactoria al pro -
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blema que plantejava !'existencia d'un mitreu en una casa evidentment 
dedicada al culte cristia des de temps anteriors a Constantí. Les re
construccions, dones, de la planta, deis murs i de la disposició arqui
tectónica dels primitius edificis i del llur desenrotllament, tenen tates 
les garanties d'ex'actitud i de veritat. · 

Importantíssims són els dos capítols III i IV, dedicats a les qües
tions de l'organització i origen del títol de Sant Climent. Després d'exa
minar les dades positives que li ofereix el mateix monument, fa una 
revisió completa de les fonts historiques referents als antics edificis 
de culte i d'administració eclesiastica de Roma, amb relació amb les 
observacions fetes, tant en el mateix monument que estudia, com en 
altres edificis titulars, en els quals ha fet recerques personalment, com 
el dels Sants Joan i Pan, on proposa una nova distinció de les diverses 
cases; de Santa Anastasia, sobre el qual escrigué ja abans i en publica 
la planta (1), i el de Santa Cecilia, del qual en dóna una planta recti
ficada. Les dades recollides per a aquestes recerques li ofereixen, a més, 
materia per a propasar noves explicacions sobre la debatuda qüestió de 
les relacions entre la forma basilical de les esglésies i els primitius 
llocs de culte. 

Quant al problema de l'origen del títol de Sant Climent, més difí
cil, per la mancani;a gairebé absoluta de documents, el Dr. Junyent pre
senta raons ben fonamentades en favor de l'erecció en el segle nr. 

En els dos últims capítols tracta eis problemes i la historia de la 
basílica inferior, des de la seva adaptació en l'ambient de la casa 
titular, amb l'aplicació vers la casa del mitren, que invadí en part 
la construcció de l'absis, per totes les obres de consolidació i embelli
ment, fins a la destrucció esdevinguda per un incendi durant les guer
res de Robert Guiscard (u28) ; i de l'edifici actual bastit seguidament 
en un nivell superior, damunt les runes i murs subsistents de la basí
lica inferior, que serví de fonament a 1a nova ; problemes que si bé no 
són fonamentals com els altres referents a l'origen i historia de l'or
ganisme del títol, són ben Huny d'ésser mancats d'interes. 

Cal notar que fa honor a !'editorial de l'Institut d'Arqueologia Cris
tiana de Roma la presentació del fascicle, ric.ament iHustrat amb foto
grafies i dibuixos originals de l'autor. 

PER:i BATLLE HuGuE,.., Prev. 

MARTlN GRABMANN. - Gescliichtc der kat/iolisclren TJ1e0Logie sei:t dem 

Aiisgang der Viiterzeit (Herders theologische Grundrisse). Friburg 

de Brisgovia, Herder & Co. 1933, 14-368 pags. 

La ciencia moderna dóna cada dia més importancia a la historia o 
estudi de la genesi i evolució de cada una de les disciplines científiques. 
Per aixo feia tanta manca una historia moderna de la teologia católica. 

418 
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La casa Herder. que ha publicat en la seva Theoü1gische Bibliofhek 
una serie d'exceHents manuals per l'estudi de les ciencies teoli.>giques, 
acompanyada d'una altra serie no menys útil de compendis o Theologis
che Gnmdrisse, era certament la més indicada per a editar aquell desit
jat volum. Difícilment podía trabar per a aquesta tasca, no gens facil, 
persona més ben preparada que Mons. Grabmann, el savi professor de 
Munic, autor d'innombrables i valuosos treballs histories sobre autors 
i obres teologiques, escorcoll.ador infatigable d'arxius i descobridor en 
ells de preats tresors. 

El volum que ressenyem ofereix una clara visió panoramica de tota 
la literatura teológica en el sentit ample de la paraula, des dels autors 
patrístics als deis nostres dies: Dogmatica, Moral, Mística, Filosofia, 
Dret canonic, etc. La doctrina a resumir era, com es compren, im
mensa, i causa estupor de veure com l'autor ha reeixit a exposar-la 
detalladament i metOdica en tan poques pagines (281 p.). Notable és 
l'encert de coHocar cada obra, cada autor, cada escota, en el grau just 
de la jerarquia que li correspon segons Ja seva importancia en el camp 
de la cultura universal. Una certa preferencia pels autors germanics 
és ben comprensible en un llibre destinat especialment als centres d'es
tudi alemanys. Nosaltres volem lloar i agrair que la cultura hispanica 
hi sigui, quasi sempre, degudament valorada, cosa que tan sovint es 
troba a mancar en publicacions estrangeres. No en va Mons. Grabmann 
recorregué en llarg viatge d'estudi les millors biblioteques i centres de 
cultura de la península. 

Lloem encara d'una manera especial la riquíssima i exceHent biblio
grafia, repartida seguint la divisió en capítols del te.11..-t, que omple 63 
pagines. 

No tenim autoritat per a una crítica profunditzada d'aquesta obra, 
que a primer cop d'ull ja es veu, pero, que és d'importincia cabdal. Per 
aixo volem manifestar el nostre desig fervent que aviat en sigui do
nada una edició en alguna llengua romanica i concretament en llengua 
espanyola perque pugui ésser aprofitada per un gran nombre d'estu
diosos, particularment de clergues, que desconeixen la llengua de l'o
riginal. 

J. v. 

CRivtLLI, C. - Dt'f-ectorio Protestante de la América Latina (Facul

tatis Hist. eccles. in Univ. Gregoriana operum editorum, series, I). 

Isola del Liri, Soc. Tip. A. Maccioce & Pisani 1933, 714 pags. 

Aquest volum obre la serie primera de les publicacions de la Fa
cultat d'Historia Eclesiastica de la Universitat Gregoriana. L'autor 
éo un professor de l'esmentada Facultat, que, abaos de pujar a la ca
tedra, ha corregut molt per terres americanes, esudiant ben de prop 
la materia. La persecució mexicana, després d'haver-li fet experimen-
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tar tots els perills, alguns més amargants que la mateixa mort, va 
Ham;ar-lo fara, i dóna ocasió al seu esperit, terriblement actiu i en
tremetedor, per comenc;ar una tasca totalment verge i dificultosíssima. 
Tal és la sistematització de les esglésies protestants, segons la compli
cada realitat deis fets i la més complicada encara de la seva ideología. 
No solament els catolics, pero ni els protestants tampoc, no havien 
tingut ale per a emprendre una obra tan plena de dificultats. 

És obra estrictament científica. Els fets són classificats segons els 
dóna la realitat, d'una manera tan justa, que els mateixos protestants 
acuden a ella com a un vertader directori de les seves esglésies i 
missions. Les idees religioses són recollides deis llib-res autentics, teo
logics, litúrgics i apologetics de les rnateixes esglésies. No hi ha, 
<loncs, cap prejudici ni cap finalitat científica. 

I no és pas que el P. Crivelli no tingui un pla d'estudi per arri
bar a una finalitat apologetica. Et té, certament; pero esta conven
c;ut que arribara al seu fi apologetic tan més segurament, com el seu 
e!:'tudi sigui més purament objectiu, perque n'hi ha prou per descobrir 
la falsedat intrínseca de les sectes, presentant-les com són, sense ne
cessitat de declamacions. 

El Protestantisme té en contra seu la lógica fatal del seu pecat 
intrínsec, ja que pel seu origen i naturalesa és disgregació i divisió, 
apta per a destruir, mes no per a edificar. Els esfon;os que fa per unifi
car-se no poden portar-lo sinó a una parodia de credo; de fet no fa 
sinó manifestar cada vegada més la trituració o l'evaporació del seu 
pensament religiós, és a dir, la manca absoluta de fe cristiana. Fal
tant aquesta, el Protestantisme no resta sinó com un joc de teories, 
d'interessos o de passions humanes. El contrast amb el Catolicisme 
és tant evident en aquest punt fonamental, que es pot dir que l'un és 
diametralment el contrari de l'altre. De la unitat essencial del Catolicisme 
~n neix també una organització normal i viva, oposada al conglome
rat caótic de les sectes protestants~ Més de cent-cinquanta són les que 
treballen en l'America Llatina, sempre amb tendencia a destruir més 
que a edificar. ¿Que pot quedar religiosament i sobrenaturalment de 
tot aixo? 

Demés d'aquest punt essencial, que no és sinó la formulació del 
fet estudiat en tota !'obra, el P. Crivelli dedueix encara aquestes al
tres conclusions : 

1.ª Les Esglésies Protestants no tenen autoritat religiosa, o la 
tenen tan indefinida que de res no serveix. 

2.ª l\o són ni poden ésser el guia que en materia de fe i costnms 
necessita el llinatge huma. · 

3.ª No tenen un vertader sacerdoci, i per tant els manca també el 
sacrifici, molts sagraments i la perfecció del culte. 

4.ª La nota més universal i vistent de totes les Sectes Protestants 
és l'odi al Catolicisme, que res no pot edificar. 

5.ª Tendeixen totes a ·lligar-se i confondre's amb la política. es-
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devenint esglésies nacional s, i dins de cada nació s'atomitzen cada dia 
més. 

Totes aquestes conscqüencies són def'ectes gravíssims contraposats 
a altres tantes perfeccions de l'Església Católica. ¿No és aixó una 
apologia de realitats superior a totes les paraules? 

Encara es propasa un altre fi apologetic el P. Crivelli, i és fer veu
rt als católics d'America, i per conseqüencia als de tot el món, la 
gravetat del mal protestant. No cal exagerar-lo, com si perillés l'Es
glésia Católica, que té divinament assegurada la seva vida; pero tam
poc no cal negligir-lo, perque la fe ha estat divinament assegurada a 
l'Església, pero no als individus ni a les nacions. Per a aquests indivi
dus i per a aquestes nacions és un mal gra,·íssim l'acció destructora 
de les cent-cinquanta Sectes Protestants. Realment el llibre del P. Cri
velli, dins de la seva serenitat historica, és un terrible diagnóstic i 
un altre terrible pronóstic, no solament d'un mal religiós, sinó també 
social i nacional , perque és contrari a la contextura social i nacional 
deis pobles americans de rac;a llatina. 

Esperem que aquest sera el primer volum d'una serie que ens do
nani el P. Crivelli. La documentació copiosíssima que va acumu
lant en eh seus prestatges d'estudi manifesta que els seus proposits 
són d'anar fent Directoris Protestants de les altres nacions. Tindra 
la gloria d'haver comem;at aquesta mena d'estudis, i de donar als 
catolics, per impugnar el Protestantisme, unes noves armes que ningú 
no podra refusar perque són la mateixa realitat. 

J. C.~SANOV AS 

Z. GARCÍA VrLLADA, Historia eclesiástica de Espa.ña. Tomo II, 2.ª par

te: La 1 glesia desde la ú1vasión de los p11eblos gernraiios en 409,has

ta la ca.ida de la mo-narq11.-ía uisigoda en 711. :Madrid, ed. "Razón y 

Fe" 1933, 298 págs. con 52 ilustraciones, 20 peseta~. 

A última hora, ya en prensa las últimas páginas de es te fascículo, 
recibimos este importante volumen que completa el tomo segundo de la 
obra de García Villada. La mejor recensión que podemos ofrecer a 
nuestros lectores es la reproducción de su índice de materias: 

LA LITCRGIA VISIGÓTIC.\ : Su origen, contenido y desarrollo. 
-Fórmulas de orar y libros litúrgicos. - El año eclesiástico . -
La Misa y el oficio divino. - Administración y teología de los 
Sacramentos. - Liturgia funeraria y otros ritos. - El canto. -
Ortodoxia y otros aspectos de la Liturgia visigótica. 

CULTURA DE LA IGLESIA VISIGODA: Movimiento intelectual. -
Origen de la Vulgata en España . ~ Comentarios a la Escritura. 
- Colecciones Canónicas : El "Epítome" y la "Hispana". - La 
ciencia teológica. Literatura antiherética y antijudía. Fórmulas 
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de Fe. La cuestión del "Quicumque" y del "Filioque". Obras 
didácticas. - Otras manifestaciones de la cultura. Escritos apó
crifos. Tratados contra el materialismo y las supersticiones. -
Trabajos históricos y literarios. - Intervención del clero en la 
redacción del Código visigodo. - San Isidoro de Sevilla. Su vi
da. Su cultura. Su influjo en la formación intelectual de la Edad 
:Media. - Edificios dedicados al culto: monumentos arqueológi
cos y arte cristiano. 

EPÍLOGO. 

APRN'DIC:€S : Bibliografía sobre la Litu,rgia visigótica. - San 
Justo, obispo de Urgel. Su Comentario al "Cantar de los Canta
res". - El "Libellus de Remediis blasphemiae" de San Julián de 
Toledo. - Fórmulas de Fe hasta ahora inéditas. - Bibliografía 
sobre San Isidoro. - ün tratado sobre la Trinidad, atribuído a 
San Isidoro, publicado ahora por primera vez. 

INDICES. 

En una nota preliminar, el autor hace presente que el ejemplar ori
ginal de este volumen fué pasto de las llamas en la ignominiosa y van
dálica quema de los conventos del 11 de mayo de 1931. AfortunaJamen
te obraba en poder de un amigo suyo una copia, no tan acabada como 
la destruída, pero sí idéntica en lo esencial. Sin embargo el volumen 
sufrió, por esta causa, una merma, y no pequeña, en cantidad y calidad; 
en los apéndices y la ilustración del tomo. He aquí uno de los frutos vi
sibles de la obcecada política de los enemigos de la iglesia española que 
tanto alardean de protectores de la cultura y del progreso. 

Hagamos fervientes votos para que el autor, a pesar de los graves 
contratiempos sufridos, pueda continuar dignamente la obra empren
dida y llevarla a feliz término. 

J. v. 
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