
ENSAIG BIO-BIBLIOGRÀFIC SOBRE EL

CANONISTA BARCELONÍ JOSEP PONS
I M A S S A N A, fet de JOÀN VILAR S . I.

en un sol dia, sens
bada produí en la república de les lletres italianes, sols se comprèn llegint
qualques escrits d'aleshores, majorment la oració pronunciada del Abbate
Antonio Monti ( 2) en la obertura dels estudis en la Universitat de ßolonva
l'any 1781 . ..

La Companyia de Jesús espanyola no fou tan sortada que un home tan emi-
nent i tan mereixedor de son agrait record, corn era En Marcelí Menéndez i Pelayo,

cumplint sa repetida promesa (3), fes relluir amb sa competencia admirable i
reconeguda autoritat les glories d'aquells jesuites espanyols i catalans, qui des
de 1768 fins al primer terç del segle XIX, desenrotllaren a les més insignes uni-
versitats, biblioteques, arxius, col . legis i seminaris d'Italia una tasca tan eximia
i tan feconda, que té tants admiradors, corn són els qui han assolida alguna
noticia d'ella . Tothom coneix la ràpida i eloqüent enumeració que en fa el susdit
autor de la Historia de los Heterodoxos españoles (4) , per lo qual no és necessari
repetir-la novament aquí.

Doncs entre els sis centenars i mig de jesuites que formaven la Provincia
d'Aragó al temps d'ésser expulsada, n'hi havia un, en la flor de la edat a qui son
magisteri més de cinquantenari, sos escrits, més a més de ses amables virtuts
i tracte senzill, devien conciliar-li gran autoritat i fins tendre afecte en molts
seminaris d'Italia . I vet-aquí el motiu del present ensaig sobre la vida i les

(I) M . MENÉNDEZ Y PELAYO : Historia de las Ideas Estéticas (U Espaüa, III, 2 [Madrid 1884], C . 3, pp . 99-100.
(2) «IJt nisi fato illo, quod omnis actas mirabitur, tanta ingeniorunl et doctrinarum omnium vis osque ab

orbe ultimo in Italiam extorris advecta esset, vix ulhnn hodie apud nos bonarum artium studiorumque extaret
vestigiunl, vix ulluco immortalitate dignum testimonium . vegi's Menéndez Pelayo . 11 . c.

( ;) Cf . Histeria de los Heterodoxos es»anotes, III [Madrid 188I], 11 . 3, C . 2 Ill, p . I4 ; i Historia de las Ideas
Estéticas en España, III 2, p. loo.

(4) M . MENÉNDEZ Y PE_L1YO : Hist . Hd . esp ., Ill, 11 . 3, c . 2 III, p . 14 ..

N virtut d'aquella increible pragmàtica de Carles III,
firmada en 27 de febrer de 1767 — llegim en la Historia

de las Ideas Estéticas en España (I) — més de quatre mil
espanyols, iniciats qui més qui menys, en les lletres
humanes i divines, professors doctíssims molts d'e11h',
alguns astres verament esplendorosos de Llur centuria,

com Andrés, corn Eximeno, com Hervás i Panduro, coin
Masdeu, com Arteaga, havien sigut llençats de sa patria

forma de judici ni procés . L'efecte que la seva arri-
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obres de l'il llustre canonista barceloni P . Josep Ponis i Massalta de la Companyia
de Jesús . De son mèrit en donà egregi testimoni la primera autoritat moderna
en el ram de Dret Canònic, el RAI . P. Francesc X . fVcrnz S . I., parlant-ne així ('):
Pons deu ésser comptat entre aquells canonistes catòlics qui ja des de les darreres

centuries varen tenir niés entesa la necessitat, de promoure els estudis històrics en el

conreu( del Dret Canònic i amb son treball propi s'hi posaren no seus bon èxit . A
tan estimables llaors s'ha d'afegir la freqiiencia amb que el mateix `Vernz, en la
seva cl(lssica obra hI-s Decretalium, cita la de Pons intitulada De antiquitatibus
i-ln'is callonici i fins de vegades el Ilts Canonicum.

Calía, doncs, dedicar un record malgrat fóra modest — a l'il.lustre fill
de Barcelona, continuador de la gloriosa tradició canònica de Catalunya (2),
abans que finís l'any centenari de la seva mort, perfumada amb dolça flaire
d'edificació, i fondament sentida, en especial, de sos deixebles qui al voltant del
llit de l'estimadíssim mestre enternits la presenciaren . Mes encare que d'una
banda per la inicua ocupació dels arxius, papers, llibres i biblioteques de les
cases de la Companvía de Jesús (3), manada a fer en el decret reial, i d'altra,
per la mateixa condició dels temps esgabellats en que va viure el P . Pons s'han
malmès o perduts, si àdhuc no perseveren amagats, molts documents, interes-
santíssims per a formar la historia d'aquelles eminen.cics científiques i litemries

com Aymerich, Pons, . . . Doit, Pont, Gallissà, etz ., de que parla En Fr . Carreres

i Candi (4) ; amb les notes recollides, per ço, referentes d'una manera particu-

lar a l 'eximí escriptor, objecte del present treball, ha prou a fer un
esboç de sa fesomía moral i a dir sumariament la seva feina pedagògica i
científica .

A . NOTICIA BIOGRÁFICA

FrINTS:

R . I)iosdado Caballero S. I. .. Bibliothecae Scriplorum 1 .Sociefatis Jesu 1 .Supplementa.
Supplcnientltm primutm. I:omae 31D000 X7V. 1 :4pud Frcrncisclrfrt Bo 7rylij . Snperio-
rztm peymissu : pp. 229 a . b . . 230 a .

	

Supplcnlentam alterum R . MDCCCXVI . . .:
p . 83 a.

(1) FR. N. WERNZ S . I . : Jus Decretalium, I [Prati 1913 3 ], n . 318 : e . . . Ponsius illis canonistis catholicis adnnn
merandns est, qui iam ultimis saeculis necessitatem promoversdi studia historica in excolendo iure canonico magis
perspectam habuerunt et proprio labore operi exequendo hand sine successu manum admoverunt .»

(2) Representada per S . Ramón de Penya fort i Antoni Agustín . Cf . Il-lm. DR . J . 'FORRAS 1 BAGES : La Tradició
catalana, II, 1 i 8 . Barcelona 1913 [Obres completes, IV] . — WERNZ, I 2 39-2 43, 294 i 315 . — FR. LAURIN, Intrn-

ductio in Corpus Iteris Canonici, Friburgi Br . et Vindobonae, 1889 : p. II c . II i p. I molt sovint.

(3) El n. V1 ele l'instrucció deia : «Hecha la intimación, procederá sucesivamente encompaiiía de los padres
superior y procurador de la casa a la judicial ocupación de archivos, papeles ele toda especie, biblioteca común,
libros y escritorios (le aposentos, distinguiendo los que pertenecen a cada jesuita .» Cf . M . LAFUENTE, Historia gene-

ral de España, IV [Barcelona 1883], 8, 6 . p. 151 a . — Noteu el tò en que l ' historiador recompta el fet i la forma

ruda y hasta inhumana de l'expulsió (11 . 8, cc . 6-8, pp . 149-175), «a quien nadie podrá acusar de adicto á la

( 'ompaúía de Jesús», coin molt bé advertí el Dr . J. Rvv1ó v ORS, Historia Universal, III [Barcelona 18 75],
p . :292 n.

( .}) FR. CARRERAS Y CANDI : Geografía general de Catalunya : v. Catalunya, p. 1074 . — L'any passat EN
GUuf.I .r.M M.' DE BROCÀ, Biografía de D. Ramón Llàtzer de I)ou i de Bassols, pp . 10 i 11, taml .é dedicà un breu

record a alguns d'aquells jesuites expulsats que' esculpireu d'una macera indeleble el nom espanyol a terres ità-

liques .
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s9

F. Torres Arnat, il7eniorias /ara ayttdar a /orinar nn I)icciottarin crítico (Ic lo escritores
catalanes . . . Barcelona 1836 : 1 p p . 489 a. h., 490 a .	 I .a Bio,(r(/ía cclesickilca cnnplcla.
T. XVIII [Madrid 1$ ,;61 1145-1150 -e pot dir que copia a Torres .17uat.

; . M. Rubio y Borrä . Historia (le la Real v Punxi/icia Uni7'ersi(lad do ('ereera . . . Barcelona I I.

1915 : I I P . 191 f >.

4 .

	

11 . Hurter S. I ., Notnenclalor lilcrarius . . . T . III Oeniponte 1595 2 : n .

	

l, . GIL 1).

El P. Josep Pons i Thfassana S . I . nasqué a Barcelona el 16 de desembre (1e
l'any 1730 , fill de Jaume Pons i de Francisca NIassana, cavallers, naturals de
la mateixa ciutat . Res ne sabem, per ara, de la infantesa del nen Josep, ni de sa
primera educació al costat dels seus pares : sols la Matrícula (le Tarragona trl ens fa
conèixer que a la edat de setze anys, no complerts encare, fou admès en el novi-

ciat de la provincia d'Aragó de la Companyía de Jesús el 20 de setembre de 1746.
Més de set anys es passen sens que's trobi cap noticia referent al jove rel ligiós.
Però hem de suposar que de primer faria el bieni de probació en el noviciat (l(
Tarragona, tirant el sòlid fonament d'aquella virtut i pietat tan contrastada
amb les fortes persecucions de temps a venir . Consagrat a Deu pels vots de 1a
rel ligió, que deuria pronunciar al cap dels dos anus, és a dir, 1'anv 1748, repassà,
tal volta, els estudis de lletres humanes i cursà tres anys de filosofía, fent potser
després algún any de magisteri ; però en el Catàleg de la Provincia d'Aragó
corresponent a l'any 1754 (és a dir, oct . 1753-oct . 1754) trobem al P . Pons al
Barciltoltense Collcgium, anomenat de Betlent, començant la teología escolàs-
tica, aon tingué de Rector al P . Jaume Dou i al cèlebre P . Francesc Llampillas (')
per condeixeble . Al finir el terç any teològic rebé la ordenació sacerdotal, que
tan dignament havía de portar vora de seixanta anys complint meravello-
sament aquella amonestació que li feu el Bisbe Iid . Assensi Sales (3) : sit doctrina

7lestra spiritualis medicina 1)o11llo Dei, odor autem vitae vestrac dcicctamelltllln

Ecclesiae Christi.
Termenada tota la Teología amb un brillant examen d'ella i (le la Filosofía,

fou destinat el P . Pons l'any 1757 al Sclltiltarl- de Nobles de Cordelles, aon exercí

la ensenyança de les lletres humanes . Els (los següents cursos de 1 758 -5O i de
1759-60 passà al ColJlegi de Betlem explicant-hi matemàtiques el primer i la
tercera classe de Gramàtica el segón . Finalment, tornà al Seminari de la .Marc

de Deit del Pilar i S . Jalonc de Cordelles per professar la peti)rica. i PoNica

composant i imprimint al començament de l ' any- escolar de 1760-61 el poema

Ignis.
Encare li restava a fer, però, al P . Pons una de les proves més importants

en la formació rel•ligiosa de la Companvía de Jesús, la que se'n diu tercera jro-

bació . Per això el Provincial P . Pere Sancho l'envià a la Casa de Prolntció dc

( i ) Vegi's mes ahais p. 92, nota 3.
(2) Cf . MENÉNDEZ Y 1'r.LAv- O : Hist . ld .

	

T1I, 2, 3 PP . t_> o sg ., aon s'aprecia el m,èrit literari (lcl jesuita ma-

t :rrones .
(3) Ct . J1 . .ArNERíCII S. I ., Nomina, et acta

	

Barc iuouensium / Giuis lihris correprelreusa, . . . Bar-

ciuoue, .1 nao :1111C('L .A', pars 1V, A1\, p . 439 sg.

12 . — Institut d'Estudis Catalans 12
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Tarragona, tenint-hi el P . Pons d'Iiistrlctor al que era ensems Rector i Mestre
de Novicis, el P. Pere Guillén . Fet l'any de tcrceronat (1761-62) fou escollit del
Provincial per a explicar Llògica a la Universitat de Cervera trobant-hi de
companys de professorat als Pares Pere Ferrusola, Blai Larraz i Llucià Ga-
llissà, que tant il.lustre renom també deixaren en l'historia de l'Academia cer-
verina, i de Rector del Col . legi de S . Bernat (') de la Companvía de jesús, al
P . Mateu Aymerich, l'autor de l'Episcopologi barceloní.

Prengué, doncs, el nou Catedràtic possessió de la càtedra de Filoso/ía Jesuita

l ' any 1762, segons consta en el Catàleg de la Provincia i en l'Historia de la Pon-

tificia y Real Universidad de Cervera, escrita amb gran copia de documents i
publicada, fa poc, per son autor D . Manuel Rubio i Borrás, quefe de la Biblio-
teca Universitaria de Barcelona . D'aquell estimat magisteri filosòfic ens en queda
la dissertació o tractat que du per capçalera De societati civili ad 'inentem Ari

-stotelis,escrit segons certifica l'autor -- per tal d'estalviar als deixebles la
feina i el neguit de copiar les lliçons de l'escola . Passats dos anys d'estada a la
ciutat de Cervera arribà al P . Pons el temps senyalat en les costums de la seva
rel•ligi6 per a unir-se a la Companvía de jesús amb els últims i més estrets llaços
de la professió solemne de quatre vots, la qual féu al Col . legi de S . Bernat el
2 de febrer de 1764.

El darrer curs que Pons devía explicar la Filosofía a Cervera (1766) fou elegit
del Claustre universitari pel càr rec de Prim ieer . Es conegut que el Primicer en
les Universitats espanyoles era la primera autoritat davant dels doctors, per-
tocant-li la presidencia del Claustre i tenía part junt amb el Rector i el Can-
celler en el govern de la Universitat . En canvi — com diu En Rubio (2)

«el cargo de Primicerio en la Universidad de Cervera tiene distinta representa-
ción que en las demás Universidades de España . . . En Cervera, sus atribuciones
quedan circunscritas al cuidado de las fiestas de la Capilla ; su elección se veri-
ficaba anualmente pasados ocho días de la festividad de San Lucas, en Claustro
de Diputados ( 3 ) , precediendo la Misa llamada del Espíritu Santo, y turnando
entre los Catedráticos de las diversas facultades . Debía firmar las libranzas de
lo gastado en las fiestas de Capilla, ocupando en éstas el lugar inmediato al
Cancelario o Vicecancelario . Era de su cargo la distribución de propinas a los
Doctores que asistían a las Fiestas, pudiendo solicitar del Cancelario la reunión
del Claustro de Diputados cuando ocurriera la resolución de algún asunto grave
referente al cargo, dándose en él lugar al Primicerio como en las Fiestas de
Capilla» (4).

(1) Sobre l'origen d'aquell Co1•legi vegi's la Gcogra/ía General de Catalunya : Prov. de Lleyda, pl . 364, i Ruuio

II 8, p. 273.
(2) R1•I :Io: 1, 12, pp. 275 -2 7 6.
(3) «Eran Diputados ipso iure y perpetuos, todos los que tenían Cátedras de Propiedad o eran jubilados en

ellas» . RuBIo : I 17, p. 420.
(4) Estatuts, tít . XLIV, §§ I-9 .
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Emperò ben poc temps li restava al P . Pons de servir a la Universitat cer-
verina amb son talent i aplaudida ensenyança . Perquè aquell mateix curs en
què el Claustre li demostrà sa confiança i mentres ell explicava el segòn any- dc
Filosofía (0, el sobtà la increible pragmàtica de Carles I I I . La qual, si bé pel
seu compliment s'llavía fixada la mitja nit del 31 de març al d'abril, per
oblit de senyalar Comissari Reial (2), no s'executà a Cervera fins el rI (3) d'abril,
en qual dia el corretgidor de la ciutat rebé els plecs i el real decret d'expulsió
de la Companyía de Jesús (4).

A l'hora que els jesuites sortiren del Col . legi de S . Bernat (5) de Cervera,
regíeu en aquella Universitat quatre càtedres, la de Teología, Filosofía, Sagrada
Escriptura i de Lletres Humanes ( e') . El P . Pons, particularment, deixà en 1 ' Aca-
demia cerverina bon record i fama d'insigne mate;Ilálic (7) i en la Historia de
la mateixa Universitat se l'anomena entre els més eminents professors de Filo-
sofía qui en ses càtedres la ensenyaren ( s ).

Per a complir, doncs, l'ordre del Rei i seguint les instruccions rebudes els
Pares del Col .legi de S . Bernat foren obligats a eixir de Cervera (~) essent con-

(i) Segons consta per la Matrícula de Tarragona . V. p. 92, nota 3.
(2) B. LARRAZ, S . L, Historia dcl destierro de la provincia de Aragón de la Compañía de ]estás desde su extraña-

nti ( uto de España por el Ncy 1) . Carlos III hasta la abolición dc~ toda la Compañía . I)ividida en fres comentario escri-
tos en latía por cl 1' . Blas Lcu'raz t"zllimo provincial dc Ira ;;ózz [JIS . Castellà] . 13.

(3) LARRAZ: 16. — Consulti ' s Rucio II, 8 pp . 274-275, qui reprodueix l'interessant mss . 1)c rel,us Sociorunz
/'rwiuciac :Iragouis Societatis Jesu ab indicio ipsis cx Hispauia exilio usque ad Socichilis abolillnrzcm (déu ésser
LARRAZ) .

(4) Cf . A . ZARANDONA S . I ., Historia de la extinción y restablcchnicnto de la Compañía de Jesús . Madrid, 1897,
II, § VI . — Runto : II 8, _lplud . I, pp. 282-285.

() Vegi's la reproducció fotográfica del Col . legi de S . Bernat (avui destinat a Casa de JIisericordia) en RUBIO,
II p. 24o, làn, . 62, qui en parla amb aquests mots dignes d'agraiment : «al visitarle renacen en la mente clos re-
cuerdos ele gloria : la ilustración de aquellos eminentes varones de la Compañía de Jesús, que desde el modesto
rincón ele Cervera iluminaron el mundo con la antorcha del saber, y la figura del gran filósofo Jaime Balmes, que
en la reducida celda del Colegio ele San Carlos a que fué destinado aquel edilicio, celda que aun se conserva, pla-
neaba, aquellas sanas doctrinas, creadoras de una ele las más importantes escuelas de la Filosofía en el pasado

siglo» (p. 281).
( :-) A(rxiu de la) U(uiversitat de) B(arccloua) : Cervera, Jesuites . Informe de la Cancelaría, 1816, n . 32.
(7) AUB .— Cervera, Jesuites : Cancelaría 1816 . n . 34, fol . 5 v. « . . .La misma Italia . . . aplaudió en tiempo

posterior las obras del mismo Aymerich, de Ios PP . Bartoloin Pou, Pedro Ferrusola, Blas Larraz, Luciano Ga-
llissá y Jos> PONS, que fué iusignc naatemdtico . . . ; todos estos fueron catedráticos de esta Ifniversidad .» — Vegi's
les informacions del Canceller D, Ramón Llàtzer de Dou de 16 agost, I8o9 i 22 abril, 181() . [Romo II 8, .1p .3

í 4 . PP . 28 7- 2931
(8) Ru9Io : I 16, p . 573 ; cf . ll 8, p . 2 7 8.
(9) Coin curiositat segueix nua copia de l'inventari dels llibres trobats a l'habitació dei P . Pons . tret de

I'Iuveutario de todos los papeles rccouocidos y reserr.'ados respertioos á los Aposezztos (le los Re;ulare.ti de la Compañía

de Jesús de la Ciud. de Cerv[er]a : AUB: Cervera, Jesu ítas . MS. Fol . 8

	

9 . «De el Apos(i)ento del P . e Jph. Pons .»

IJIPRL'SOS

Lino (E)specimen Calculi Fluccionalis.
I .in Elenchus tradendarum yn Philosophia qucstiomnn.
Ion Sermones y oraciones funebres 5 . En un legajo.

Ion

	

Relación ele una curación milagrosa sucedida por intercesión de S . Franco Javier.

Ion Reelecciones sobre las Confeciones ele pecados torpes hechos con los cómplices de Ios mismos pecados.
Ion Poema épico latino y una traducción española con que la ( U niversidad de Cervera aplaudía el alegre

arribo de sus JIaj, de s y Altezas.
I . qn Disertatio vn Inunaculatunt virginis Deilarae Purissimae Conceptionem.

I .m

	

Acto Academic . ele los Colegiales de ('ordillas ele la Comp . i ele Jesús ele Barcelona.

I .in Orationes ad Cervarienses Academicos habitae.

I . m

	

Introducción para leer la lengua griega.
Len Orationes habitae ad Senatum et Acaderniam Valentinam .

9 1
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duits a 'farragon.a, aon s ' havia de reunir tota la Provincia d'Aragó . Allí, mal-
grat l ' estatge que tenía, la Compa .nyía de Jesús no fos capaç d'admetre sinó
solalm'Iit unes setanta persones, i encare repartides per lcs cambres a parelles;
En Miquel J . Lorieri cncaixonli — com s'expressa Olcina (') — a cinccents
[trenta quatre] subjectes aplegats en la caixa general de Tarragona de totes les
cases jesuítiques d'Aragó, Valencia i Catalunya . El dia 19 del mateix abril el
Marquès de Mena-Hermosa rebé a Tarragona una nova instrucció en la qual
el ('ointe d'Aranda li manava fer la Mllatrícttla general de tots els Individus Regu-
lars de la Cotltpailvía de Jesús (2) . Per ço el mateix día en sa presencia, del Co-
missari Reial Lorieri i de l'escrivà R . Fàbregas se coinençà a /orinar i i fer la
matrícula, segons el testimoni del susdit escrivà . La del P . Pons se feu a l'en-
demà per tocar-los-hi als Pares i Germans del Col . legi de Cervera el dia següent
2o, junts amb els de Valencia, Torrente, Girona i Onteniente (3).

I3nllestida ja aquella tasca, al cap de vuit dies el Regent de la Cancellaría
manà que tots s'apleguessin en el refetor, aon alçant-se dret demunt del silló
per tal de ser millor sentit, va llegir amb veu clara i entenedora a tota la Pro-
víncia d'Aragó la Pragmàtica de Carles III . A 1'altre dia 29 del Ines, a les cinc de
la tarde, per manament de Lorieri tots els jesuites, cadascú amb el llibre de reso
i ainb el seu farcellet de roba a la mä, baixaren a la portería (que estava — nota
Olcina (4) — voltada de soldats, talment corn si traguessin a uns criminals de

Lm	Constitución .Apostólica de Clemente décimo tercio en la cluc se aprueba de nuevo el Instituto de la
Compañía de Jesús.

I . m

	

C . Conclusiones en un legajo, las 4 leyes y las dos de fil.
Lm Gozos a la virgen de la Concepción con un sumario de Indulgencias concedidas a las Congrcgaciones de

estudiantes.
LIl' Unos Vilancicos y un Draina en un legajo.
I .m

	

Siete oraciones en un legajo a dif .tcs assumptos poéticos y retóricos.
1 .m Un edicto del Obispo de Gerona en punto de extinción de beneficios y aplicación de sus rentas.
I . m

	

Algunos pliegos en papel del Comentario de So(li)ci[e]ta(n)te Civili ad mentent Aristotelis.
I . m Cuatro rezos de santos en un legajo.
1 . m Conclusiones enquadernadas 8 en un legajo, una de Th . , otra de leyes y 6 de Filosofía.
I .l n

	

De eleganti philosophica oratione pro publicis Concertationibus Conlmentarius.
l m Letras circulares despachadas en Francia a 27 Abril de 1765 escritas en francés.
L m

	

El I'ialendario de feriados de la Universidad de Cervera para el curso de 1766-67.
I .i n Novena a Cristo Crucificado para obsequiarle en su devoción . Imagen del Sto. Cristo y San Antonio

Abad de la Ciudad de Cer . escrita en catalán.
I . m	Novena al Sto. Misterio de Cervera, también escrita en catalán.

Guía de forasteros en Madrid para el año 176o.
I . m Novena de la Puríssima Concepción ele María, Patrona de España.
[A la cambra (lei P. Rector [Feliu Pons] (f . 1 v°), del P. J . Casanovas (f . 7), del P. J . Llovera (f . 8), del

P. J. Borrás (f . 9 w), s ' hi trobà el Comentari De Societate Ci-r'ili, i el poema Ignis entre els llibres dels PP . B. La-

rraz (f . 3 v . ') i Casanovas i del guarda-roba (f . 11 v°) .]
(1) OLCINA S . I ., Relación festiva [Ms.], I fls . To sg . —v. J . NoNELL S. I ., El V . P. José Pignatelli y la Corn-

pañía de Jesús en su extinción y restablecimiento . ]Manresa 1893 . I 1, to p . 187.

(2) Vegi's la primera disposició referent a com devía fer-se la matrícula en NoNELL I, p. 195.
(3) Veus-aquí una copia ele la dei P . Pons; «P. Joseph Pons, natural de Barcelona, de edad de treinta y seis

años cumplidos ; hijo legítimo y natural de D . Jayme Pons y de D .' Francisca Massana, Caballeros, naturales de
dicha Ciudad ; tiene de Religión veinte afros cumplidos ; ele estudios tres años de Philosophia y quatro de Theolo-

gia escolástica y Moral ; es Professo del quarto voto y últimamente era Cathedrático de Philosophia de segundo
alio de la Universidad de Cervera . Es sacerdote y lo firmó en esta caja de Tarragona á los 20 días del nies de

Abril del año 1767 = Joseph Pons de la Comp . , de J . s , Mena H .sa Lorieri = R. Fabg . s = Esno.» [Ms : transcripció

pri de la eMatricula general de los Regulares de la Compañía dcl nombre de jesús que se reunieron en esla caxa de

Tarragona — . . . Por ante Ios Sres . Marques de Mena Hermosa y D . Miguel Joachin de Lorieri, en Comis . ón del

Excmo. Sr. Conde de Aranda, = Essno = Ramón Fábregas .» —fol . 39 V.]
(4) OI .cINa : Relación festiva, I, p . 33: v . Norell, I, p . 2o3 .
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la pres (:) per dur-los a la forca), i eixint per l'ordre en el qual eren cridats pujaven
al carro de sis en sis, o bé de set en set, acomodant-se sobra, els toscs i durs ein-
postiçats, i així, sense tenir compte ni del vent ni del sol (1 ), foren portats a Salou
i d'allí, en barques i a la, llum d'unes teies, a les naus que a . bona distancia del
port estaven anclades . No havent pogut aquella mateixa nit embarcar-se niés
de trescents per ésser massa tard, els qui restaven ho feren a l'endemà 3I ;, abans
del inigdía.

Repartits, doncs, tots entre les tretze naus mercants — comanades pel ca/ itt

Tonai, és a dir, Antoni Barceló terror ciels pirates argelins

	

el 1 .'' de maig,
abans d'apuntar el sol, la capitana «El Audaz>> féu senval de departir prenent
direcció cap a la Parrosa, cala que està no molt lluny de Palma . 11li el capit
devía rebre els jesuites que teníen ses cases a les illes Balears . El 5, entraren nova-
ment mar endins ; però un fort temporal desbaratà l'esquadra, refugiant-se en cl
port de Fornells (Menorca), d'aon,llevant àncores, sortiren

	

ja calnla.da la mar
dos dies després, travessaren l'estret de S . Bonifaci (entre Còrcega i Sardenya.)
i el 13 de maig arribaven feliçment a l'antiga Ccntum-Cellae (Cività-Vecchia),
població llavors dels Estats Pontificis ( a ).

Els pobres exilats esperaven que amb això hauríeu la fi de sos treballs marí-
tims : ben aviat, emperò, se'ls fongué el consol veient que'l Papa no consentía
pas que desembarquessin . El P . Larraz en sos Comentaris (3) en dóna la raó : «Era
el cas que l'exili de la Companyía i el seu deportament als Estats Pontificis
s ' havía decretat a Espanya sens contar per rés amb el Sant Pare, sinó que el Rei
sols li féu conèixer son determini després de complerta sa voluntat publicant-se
el decret i essent verificada la ocupació de les cases de la Companvía de Jesús
espanyola . Però el Papa, pel dret suprem que pertanvía a la Santa Sèu, com
Senyor temporal d'aquells dominis, de cap de les maneres va permetre que
saltés a terra una munió d'estrangers bandejats de la llur patria, que vol len
deportar-hi sens el seu consentiment i contra sa voluntat .» Perxò se comprèn
fàcilment corn devíen migrar-se aquells atribulats rel . ligiosos conduits en aquelles
naus com bestiar i havent de retornar a fer-se altra vegada a la mar (z8 abril)
vagant sense saber aon anaven ni quan termenaríen ses penes i neguits . El ca-
pità, no tenint ordres d'Espanya, esmaperdut, entretenía la navegació, fins que,
després d'una parada gairebé d'un mes a Ajaccio, resolgué traslladar els Pares
aragonesos a S . Bonifaci, port senyalat de la Providencia a ésser el refugi de
llur bandejament.

Resignats en la disposició divina, els jesuites de S . Bonifaci lo primer que
amb ansia procuraren, fou acomodar-se en aquelles mesquines vivendes, les
quals els h.i havía cercades la bona voluntat d'En Barceló, per tal que lo més

( 1 ) LARRAZ: I . 18.

(2) LARRAZ: l, 28.
(3) LARRAZ: I . 28 .
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aviat possible pogués establir-se la disciplina relligiosa cons ho estava a Espanya.
Ias Pares i Germans formats (és a saber, els qui havien ja feta sa professió so-
lunlne) s'hostatjaren, com varen poder, a algunes cases, juntalit-se en petites
agrupacions per millor guardar la dignitat de son estament clerical i les costums
propies de son institut rel•ligiós . Per a les cases o coliegis aon els joves jesuites
se formen per la vida relligiosa i apostòlica i estudien les ciencies eclesiàstiques,
necessaries pel sacerdoci, foren destinades quatre capelles o oratoris (') que

hi havia a la ciutat . En el de S . Joàn Baptista visqueren els novicis i juniors (').

Es aquesta una data interessant pel present estudi, perquè allí el P . Pons —
segons assegura Caballero	 fins la tardor de 1768 ensenyà la retòrica a aquell
jovent heroic qui per amor de Deu i de sa vocació més s'estimà el dur i florit
pà del desterro que les riqueses, les comoditats i les honors mundanes . No te-

nint-ne noticia certa, hem de suposar que el P . Pons sería un d'aquells intelligents
i admirables professors, qui anc que mancats de medis gairebé enterament,
enginyant-se com podien, saberen donar interès a l'estudi de les llengües clàs-
siques llatina i grega, i assoliren endemés per mitjàn d'academies i actes literaris
que s'esveís qualsevol núvol de tristesa que pogués donar torment i enuig a
cap d'aquells joves ; l'entusiasme dels quals per l'estudi i l'estrany aprofita-
ment que ' n tregueren, entremig de circumstancies tan difícils per a la vida i per
l'esperit, és motiu de francs aplaudiments i eximies lloances de part de tots els
historiadors que'n fan memoria (3).

Ocupat, doncs, corn estava, el P . Pons en infundir una excellent ensenyança
literaria en aquella joventut selecta, la veu de la Providencia el cridà a la penín-
sula italiana de la manera que descriu el cèlebre humanista valencià Josep

Reig S. I ., en una epístola, datada a Ferrara, 5 febrer 1769 (4) . Es així : «Per

î.'KYiOS CUslls, per tot discrimina rel'i n,

	

telldi1 tl(S in Latiu9'n [VIRGILI : 4cii . I

204 1 . -- El Rei de França Lluis XV va ésser la causa de la nostra imprevista
sortida de Còrcega, per tal com havent passat S . Bonifaci al domini dels fran-
cesos, fórem obligats a eixir en les mateixes naus que van portar els soldats a

la illa . Els capitans d'elles es mostraren tan aspres i crudels amb nosaltres fins
el punt de què ens deneguessin durant el camí lo que freturàvem pel manteni-

ment . Partírem de la ciutat de S . Bonifaci el 12 de setembre i el 22 arribàrem

a Gènova. D'allí novament ens vem embarcar el 3o cap el port de Fino perve-
nint-hi el 3 d'octubre, d'aon, uns el mateix dia, altres el següent, ferem una curta
navegació fins a Sestris i prenguérem terra en aquell port, concedint algún des-
cans als nostres còssos abatuts . El día 8 d'octubre, per manament del Provincial,
a faisó de soldats, alçàrem, com qui diu, les tendes, i ara a peu, ara cavalcant,

(7) <,Capelles y,ie perteneixen a alguna congregació .» LARRAZ: I, 40.
(2) jUNioRS son els joves qui després dels vots del Meni estudien les lletres humanes . — Cf . LARRAZ: I, 41.

( ;) I .ARRAz: 11, 11, 10-3I . NONELL: 1, pp . 2X9-295 . (REn ;) Jvsephi I?citiii S . J., presbytevi valentini epistola-

ruin rt orationuui libri tres . I'alentiae Acdetanovum . A . .11D000LXX I -III, II, 1 4- 1 5 .

(4) RiR;: II, i6.
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férem via pels Apenins . El camí, cert, és pendent, estret, relliscós i ple de pa-
ranys, però bastant curt . El 15 havem arribar a Fornobo (Forumjt Novum), aon
s'hi estén una plana tan immensa que apenes amb la vista es pot veure el terme.
Passant després per Parma, Reggio i Mòdena, entràvem sans i bons a ßolon~a
el 14, i el 18 a Ferrara .»

Després qu'els novament expulsats jesuites es referen de llur sobtat i greu
viatge, i foren ben repartits per diferents albergs de la ciutat ; els Superiors,
amatents a normalisar la vida, van fer desseguida diligencies per tal que's pogués
rependre el curs dels estudis, com calía . Amb aital ocasió es manifestà altre cop
quin cas ne feia del P . Pons la seva Provincia encomanant-li l 'ensenvament de
la Sagrada Teología als estudiants qui's preparaven pel sacerdoci . Si fou dignís-
sim de ser lloat l'afany per l'estudi i conreu (le les lletres i ciencies durant la
curta estada dels jesuites a Còrcega, més difícil és de dir i d'avaluar amb poques
paraules els admirables avenços que, mal ho destorbessin els treballs de tan
malastruc exil, féu aquell ardidós jovent, sortint-ne d'aital aprenentatge els
mestres, qui al darrer terç de la XVIII a centuria i primera partida del NIX'
segle «a Italia — corn diu En Fr. Carreras i Candi ( 1) se'n portaren Ies millors
càtedres».

De la seva banda el P . Pons estigué dedicat totalment a la ensenyança de les
ciencies sagrades, en què sa explicació lluiría per la elegancia de la paraula lla-
tina, per la fonda intel•ligencia de les veritats més subtils, per la encisadora
erudició patrística, conciliar i històrica i ensems per la daretat valentia de
les proves junt amb el fàcil destriament de les objeccions oposades, tot lo qual
ens fan entendre les mostres de son saber que'ns resten . Sols durant tres cursos
pogué el cèlebre Professor exercir el magisteri de la Teología amb els estudiants
de la Companyía : perquè el 28. agost, 1773 en el Palau de Ribaldesi oiría la lec-
tura del Breu Domintus ac Redemptor [21 . juliol, 17731 de Climent XIV, pel qual
era abolida la religió de la Companyía de Jesús, quin fet històric no deu ésser
ara objecte d'especial descripció puix desviaría l'intent propi d'aqueix estudi
i pot veure's en Nonell (2), Menéndez i Pelavo (3), Crétineau-Joly (4) i en Mo-
dest Lafuente (5).

La historia del P . Pons des d'aquesta data la recompten gloriosament, de
primer, ses aplaudides obres i la distingida bencvolença que meresqué d'altes
dignitats eclesiàstiques episcopals i cardenalicies per la seva doctíssima ense-
nyança de les ciencies divines i per la encertada direcció dels clergues, qui en
els Seminaris Conciliars s'eduquen pel sagrat ministeri . Que per ço — clic 1) . Ca-

(I) FR . CARRERAS i CANDI : Geografia General de Catalunya : Catalunya, p . Io7 :I . Cl, 1ZFIG, 11 17 . ' .ARRAZ,
III, 13-15 .

(2) NONELL: I, p. 389-405.
(3) M. MENÉNDEZ P PI?LAY(Y Hist . de los Hi ter .

	

., 11 . c

(4) J . CRLTINEAU-JOL1', Clemente

	

y los Jesuítas [Madrid IS4.81c . ;, pp . 340 sg.
(J) M. L.AFUENTE : H. g . Esp ., VIII S .
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ballero extingida la Companyía, el P . Pons ni posà fi a la ensenyança ni deixà
d'escriure, com palesament ho publiquen amb els ben merescuts testimonis
d'estimació que li tributaren les ciutats de Nuceria, Foligno, Trevia, Camerino,
Spoleto i Sinigaglia (0, aon explicà la filosofía, la historia eclesiàstica, el dret
civil i canònic i la teología amb gran aprofitament ciels que sentíeu ses lliçons.

I~n aquests càrrecs adquirí l'insigne Educador aquella experiencia d'un re-
ilexiu i perllongat magisteri de què tan galanes proves n'hi ha en tots els seus
escrits, emperò notablement en el I t.ts Canonicmrt, pel qual motiu li fou comesa
la direcció ciels estudis en diferents seminaris constant-nos de cert que en 18o

era Rector ciel de Sinigaglia i des de i8oó Prefecte d'Estltdis del de Spoleto (').
l'questes foren

	

segons es dedueix clarament de la cronología bibliogràfica	
les ocupacions en què juntament amb la ensenyança ciel Dret Canònic Pons
esmerçà els quinze últims anvs de sa vicia, dels quals en passà dèu a Spoleto.
Sacerdot venerable per ses virtuts i digníssim per la plenitut de ciencia eclesiàs-
tica, consagrat durant tota sa vida amb gran delit a l'adoctrinament i educació
de la juven.tut, de primer en els Col .legis de Barcelona i ala Universitat de Cer-
vera i després d'exilat en els millors anvs de la vida a Italia, atraient força la
atenció son zel i l'encert en la sòlida i plena formació dels levites que aspiren al
sacerdoci.

Doncs complida sa tasca benemèrita, corn ministre bo i fidel a la edat de
vuitanta cinc anys i mig a la ciutat de Spoleto, el P . Josep Pons s'adormí i des-
cansà en la pau de Crist el 6 de maig de 1816, després de manifestades clares
senyals l'eximia pietat, voltat d'una gairebé infinida munió de deixebles qui
deploraven la mort de llur Mestre (3) . I cert que s'era fet acreedor a consemblants

proves de respecte i amor, «car

	

segons ens el pinta el dessusdit biògraf 	 - era

ancut molt digne de veneració pel seu candor d'ànima i per l'esforç admirable
en ensenyar i escriure per a instrucció de la juventut .» (4)

R . BIBLIOGRAFÍA

FotirS:

i .

	

R . J)iosdacJo Caballero, Bibliothecae Scriptoruru Societatis Jesu 1 Su fipleruenta.
.Sltpp lerrurttrrrn prirurtru . Rornae 37U000kIV. A hutl Tra)aciscrtrra Bourlij . - -

Sttjrplc)ucuturrt alterttru

	

R . 1I1)000<l"VI . . . : ;07 (A- i) i 126 (-}- 2) planes . (5)

(1) _Aquesta enumeració ele I) . Caballero no dèu ésser pas exclusiva, perquè potser el P . Pons va viure a

ßolonva . I•e,i ' .; 13 4-o.
(2) ('f . 13 13, 1 5-19 . — A més el P. 1) . CABALLERO, Gloria postJtuma / Societatis Jesu / Pars prima / Roma.

.IT)CCC.I1I ' / .I»nd I ranciscum I~„!nlü, sola l'epígraf «Collegiorunl Rectores,>, pp . 19-20, (riu : <aninime contesti

I =Sacri Eccicsiae Praesules] nilsteribns tasti pon(leris Exjesuitis cbnunissis, eisdem vol u e runt publicara Ju-

ventutis institutiouem commendare, et Seminariis Tridentinis moderandis cosdeni praeticerc, in Reipublicae
pracserti1 sacerdotalis utilitatem>> . Ien la llarga llista que segueix üi trobem el nom del P . Pons: [novimus]

Josi:PHt'M Pous [praefuisse. Seminario] SenogallÜnsi.
(3) I) . CABALLERO: II 83 a: «infinita pece 1)iscipulorum cinctss corona IIagistri obitum deflentium».

(4) 1?n el catdleg Nomina Patram ac Fratrum qui: S,cietalem Jesu ingressi in ea su/)remem (cient ohieraut ;

au* 1514 -7 an!,' . 1897 ; l'arisiis 1897] no apareix el nom del I' . Pon,, qui denrí :l tenir el n . 52.

(5) Tonr(s

	

ela/ i I :1 I.io ,:ralía rclesidstica repeteixen a Caballero.
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.Aug. et Al . de Backer S . I . Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Usus.
Edició de Liège i861 T. VI 455 a . b., 45(I a . ; ed. de Liège-Lyon 187' T . II.

(' . Sommervogel S . I . Bibliothèque de la Compagnie de .Jèmts. Première partie:
Bibliographie . . . 'F. VI Bruxelles-Paris 1Ill('('(' .l'('A' : cl . 1000-1002.

4. J. Eng. de (''Iriarte S. 1 . Catálogo ra .onado de Aras anúnifnas v seudónimas de
au/ores de la Contjafría de jesús pertenecientes ií la anti ,ma _1 sistencia espaîrola.

L . I-II Madrid 1904.

SGNY .-1LS:

*

	

Indica que la descripció (si directa.
Se»Vala les ubres la noticia (le les quals manca en Sonrmervu ;gel o ha estat modi

ficada.
[ ]

	

Enclou el nombre que quiscuna obra te en So ' IIInervogel.

O

	

En la descripcil'I bibliogràfica conte el nombre corresponent d'una plana sens
foliació.

Les mides del tanlanv o format de cada llibre correSp0nen a les dimensions de la
(aixa.

I)ESCRIPC1():

i . * Ignis Poema didascalicnnl 1 a P . Joseph() Pons Soc . Jesu, in
Seminario I\TObilinnl ch' Cordelles publico Rhetorices, et I'oe-
tices Professore Barcinone, Anno MDCCLX . :1pud Francis,-
cum Suriú Tvpograpi-tunn . 1 ('um Snperiorum facnita .te.

16 >~ ii cm .

	

1 fulla de portada . ~- 1 t . de prdleg . -- V-XXIII pp . de text . o sia

M1 VersoS . - ;- (1 p .) en blanc.

2 . [21 Specimen philosophiæ jesuiticæ cum Dissertatione de optimo ge-
nere tradendi pllilosophiam, sive philosophiæ jesuiticæe Theses,
quas Dei Parenti Cervariensis Academiæ in Mvsterio suie I m-
Inaculatæ Conceptionis, atque adeo totius Hispaniæ Patronie
consecrant, et sub ejusdeln auspiciis propugnabunt : Franciscus
de Mas, et Borell, Rialpensis, Phil . Bac . Die IR April . etc . Pa-
trono Josepho Pons S . J . Phil . D . et R . P. In Maximæ Acade-
miæ Theatro hora IV . post meridiem : In gratiam yero Stu-
dentium hora VII matutina . Cervariæ Lacetanoruln . TVpis
Acachemicis Anno \IDCCLXV.

4 , f f . 4, pl). So .	 Els defensors hi són en nombre de sis . Les mateixes tesis retornen

ami) el nom d'un altre defendent:
Specimen . . . jesuiticæ Theses . goas lleu, atque ejes Inlmaculata Matre auxilian-

films, propugnabit Bonaventura Porta y Barges Cervariensis . Phil . Bac . Die
29 :April . Patrono Josepho Pons. ..

3. *t[ R] De Societate Civili
1

ad mentem Aristotelis Commentarivs
Avctore

	

P . Josepho Pons
1

Soc . Jesv 1 Regio Cervariensi
Philosophiae Professore . In vsvm discipvlorvm . Snperiorvm

permisse . Cervariae Lacetanorvm : TN rpis 1 Acadelnicis.

[N consta l'any- d 'impressió].

13 . — Institut d'Estudis Catalans
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15 1 / 2 x 10 cm. — 1 f . de portada +i f. de pròleg, +5-69 pp . de text (que fineix en la
pàgina 69 amb 1' ;! . III. I). G.,) + p . (70) d 'errades . —Impressió ?volt atapaida,
tenint cada plana 42 lin . sense inlerlinears : els tipus semblen ciel cós 9 .	 La des-
cripció d'aquest Commenlarius manca en Caballero . de Backer, Sommervogel, i en
els demés derivats, com Torres Amat i Hurter.

4 . t 1.19] Philocentria seu de innata corporum Propensione ad centrum
J . P . Poema in duos libros divisum . Bononiae MDCCLXXIV.
Ex Tvpographia Sancti Thomae Aquinatis . Superiorum Fa-
cultate.

En 4.',, de 74 ps ., s . I h. p . n . —El P. José Pons [Uriarte II 1566, pp . 23, 24].
triarte, en el lloc citat, prova la identificació per ell proposada amb aquests termes:

ePltilocentria, sive de corporum Gravitate Lib . duo» dice en su artículo Prat de
Saba (1dág . 48 a) a quien siguen o copian Caballero (I 230), Torres Amat (pág. 490),
Backer (II 2073) y Sommervogel (VI 1002), sin avisarnos ninguno de ellos cómo,
dónde y en qué forma salió esta obrita . Más puntualmente I-Iervás, la intitula
J . P. Philocentria, seu de innata corporum propensione ad centrum . Poema in

duos libros divisum . Bononiae 1774 . 4.» (I 144 . V . b )	 Su verdadero título es el
due va al frente de este número. tomado de la misma portada.
Habiendo nombrado el P. Avnlerich a un tal Gcphirosius en el texto de su uO . Mode-
rati Censorini [de Vita et Morte Latinae Linguae Paradoxa Philologica . . .]» (pá-
gina 1S ; e ), afrade lo siguiente en las anotaciones : «Is alio nomine Philocentrius a
nonnernine appellabalur. guod suppresso nomine, vel, initialibus lantunt lifleti.s
inulicato. Poema, bicis libris contprehensum, Philocentria inscriptt(nt, Bononiae
Latino carrttine edidisset, ab Eplteineridunt Rontanis scriptoribus celebratum . Ne
veto Poeta ntagis, Plrvsicus, ,:11- atltentatic21s . qualent se in poeînate illo ntaltifestat,
videretur quant Theologus, haud ntulto postet( publici juris fecit, Historico-I)ogmati-
cam I)issertationem aceurata Latinitate, licef scholasfica ;tietltodo scriptant . de Mate-
ria & Fornia sacrae Ordinationis, cX flanc dentant, ut audio (non cnitn ens viii) binas
alias edidit ad Ethicant Pltilosophicam, ac Theologiam speclan/es in IPolf . c~ Puf-
letad>> (pág . 194-95) . . . Además, sabido es . . . que el Pons latino suena en griego
de donde se forma Gephirosius . o, por mejor decir . Gephyrosius.
Corríjase, pues . en vista de lo dicho, el yerro manifiesto de Passano, de quien es el
siguiente título con su correspondiente declaración : «Philocentria, seu de innata
corporum propensione ad centrem . J. M. P. . poema in duos libros divisum (Atret.
Joltanne Mazzolario Partenio, Sac . Jesu) . Bononiae, S . Thom . Aquin., 1774. In-4»
(Irtg. 258 d ) .	 . Ni el P. Juan María Mazzolari . ni su hermano el P. José María.
más conocido con el nombre de José Mariano Partenio, escribieron ninguna obra
sobre el argumento de la Philocentria . e Además, ésta no lleva las iniciales «J . M . P.»,
que dice Passano, sino las de «J . P.»

ii O . Irat dr' Saba S . I ., Operem Scriptorum Aragoniensium olien è Societate Jesu in
Italiam deportatorum Indes cditus . . . 1803 [I"egi ' s URIARTE I XXVIII].

h L . Hervás y Pa77(llíro S. I„ Biblioteca jesuítico-espaiiola de escritores q .han florecido
(por-en) siete lustros . . . [URI URTE I XXV].
Cf . ITRIARTE I I7I5.

(l G.-B . Passano, 1)Izionario di Opere Anonime e Psendonime in supplemento a quello
di Gaetano Mclzi 1887 [URIARTE I XXVIII].
Vegi's SOMMERVOGEL V 842-851.

1)issertatio 1 bistorico dogmatica° 1 de 1 materia et forma sacræ
Ordinationis 1 et singillatim Presbyterattls In illorum utilita-
tem qui sacros Ordines 1 Suscipere aut ministrare debent.
Auctore Joseph() Pons . 1 Bononiæ MDCCLZXV . j Ex TVpogra-
phia Sancti Thomæ Aquinatis . Superiorum Facultate .
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14 7 2 x 10 cm. . — 1 f . de portada . + 2 fs . de praefaiio . -r 7-138 pp. de text, +(1 L)
per a les llics . : «Vidit I) . Aureli.tls Castanea Clerictls Regularis Sancti Paul- 1 li,
t~. in Ecclesia Metropolitana I3unortiae 1'oenitentia- ~ rius pro Euainentiss . & heve-
rendiss . I)olnino I) . Vin- centio Cardinali Malvetio :Arcllieliiscopo 13(noniae, &.
S. R. I Principe. — I)ie 9. Octobris 1775 .	 InlprinZntur .

	

Fr . Carolus I)omi-
nicus Bandiera Vicarius Generalis Sancti 1 Oflicii P>unoniae . [Sense laula].

a . 5onI1,lERvoGEr. tlrcol ;ica: s'lii noten, adcnlés, algunes altres lleugeres variants.

6 * [41 Dissertationes ~ binæ de intima ac naturali humanarurn actio-
num ~ ante omnem legenl honestate, atque inhonestate : 1 nec
non 1 de inhonestarum actionum merito 1 et imputabilitate ad
pcenam . Aduersus Salnuelenl Pufcndorfiunl, Cllristianuln
Wolifium 1 A . Josepho Pons . Pononiæ 1NIDCCL111 . 1 Ex
Thypographia Sancti Thomæ Aquinatis . Superiorum pennissu.

14

	

x 10 can . — 1 f . de portada + 3-4o pp . : «Dissertatio — De intima ac naturali
huznanaru.an actionu?n ante — onmenl legem honestate, atdu.e inhonestate —
adversus Samuelenz Pufendorfiu?:n», — + 41-59 Pl'• : «Dissertatio	 I)e inhonesta-
runi actionaan merito, —imputabilitate ad poenanl adversus — Cltristianu .na
\Volffitun .», + p. (6o) errs. i llics . : «Vidit I) . Carolus Maria GaYnbarini C'eriaits
Re- 1 gu.laris S . Pau11i, & in Ecclesia Metropolitana liononiae Poenilentiaritt-
pro Eallinentissimo, ac Reverendisslnlo Domino :Andrea Cardin . Joannctto Or-
dinis Sancti Benedicti, Congrega- tionis Camaldu.lensis, Archicpiscopo llonuniae.

S. R. T . Principe. — Die 21 . Aprilis 1780 . -Ilnprimalur .

	

Fr. Alovsius M.
Ceruti Vicarius Generalis Sancti Of ficii 13ononiae.

7. [5] Episcopus sive de munere episcopatus libri tres. Illlilo, ac Rliio
Domino D . Cajetano ex cornitibus Ginanniis episcopo Fulgi-
nati auctore Josepho Ponsi . Fulginiæ, .-lpud Joannem "Fonias-
sini, 1784.

&", pp . C111VI — Carmine heroico, diu Caballero.

8. [6] Historia studiorum Juris Civilis ab editione duodecim Tabularum
usqne ad sæculum decilnum octavun-1 a Joseph() Ponsio Tlieolo-
giæ in Episcopali Fulginiæ Seminario Professore . Fulginiæ
1788 . Typis Jesualdi Fofi.

4

	

1'P• 55 .

9• t [7] Della salute dei letterati : o sia discorso centro il ragionamento sul
medesimo assunto del sig . TissotCZ Foligno, J . Fofi, 1789.

~a S. A . Tlssor, Srrnto :Icade uricus dr litteratoruera valetudine . Lausaninte, i7a,a . S.

Francofiirti, 1769 . 8 .° = 1)c la Sauté des ticlts de le arcs. Lausanne et Lyon, 179 9 . a

	

—
A . DE B vCKER II 2071, porta altres edicions i traduccions de l'obra del metge Tissot

10 . t Dissertazione Canonico-Teologica intorno alle Ordinazioni o Con-
sagrazioni de' Vescovi fatte ultimamente in Francia selva il
consenso del Sommo Pontefice Romano . In Foligno, 1791 . Per

Giovanni Tomassini .
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En 4 . - Ei P . José Pons. «Obra allóninia», dice 11crvás . gn.e es el único bi-
bliógrafo (ple habla de ella . y se le atribuye (1 145) .» [t'riarte. I 716]. —
\lanca en Sommervogel.

Jus Lanonlculn

	

luxta nativam ejus laclelll,

	

stve de 1 ratlone
discelldi, et docendi Jus Canonicum . Auctoi e j J osepllo

Ponsio . Toraus I .-II Fulginiae 1794 . 1 Ex TVpograph.ia Jo.
Tomassini Impr. Episc . Superiorum assensu.

[La portada d'ambdós volums du mss. : Ex Libris D . D .

	

Salvatoris Andreu .]
13 8 cm .	 Tont I : 1 f . de portada, +3-11 pp. de dedicatoria, +(p . 12) llits . . +

13-227 pp . de text [I i II Part], + p. (228) en blanc . + pp. 229-231 índex del T. I.
Tom I I : 1 f . de portada . + 3-249 pp. de text [III i IV Part], + p. (250) en blanc,
-H pp. 251-253 taula del T . II . + p ( 254) llits . [com en cl T . I p. (12)] : «De nman-
dito Illmi. & Rini . Dni .	 Pllilippi Trenta Epis.-vidit .

	

Petrus Niceoli Sem.
Fu.lg. Rector . & Rev. Sinod. _- Imprimatur si videbitur .	 Justinianus Poggius
Arch. Eccl . Cath . & .	 Pro-Vic . Gen. = Imprimatur .	 Fr . Ludovicus Civini
(>rdinis Praedicator .	 S . T. M. Vicarius S. Officii Fulg.», + i f. en blanc, + (1 f .)
de errs. dels T. I i II . + (1 f .).

* t I)e vita, et honestate Clericoruni Aliisque Ad illibatam in
Clero disciplinara conservandam valde utilibus 1 ex universo
J uris Corpore, et Concilio 1 Tridentino selecti 1 Canones ('ri-
ticis notis, & observationibus illustrati . 1 Auctore

	

Josepho
Ponsio 1 in Spoletino Lvceo Juris Canonici, & Historiae Eccle-
siasticae 1 Professore.	 Admovi speculum, foedus se in co
vultus agnoscat . Tu 1 tuuni gaude dissimilem inveniri . Inspice
tarnen & Tu, 1 ne forte, etsi sit unde merito placeas Tibi, & in
duo 1 debeas displicere non desit . Bernard/1s de Consideratiolac
ad Eng. lib . 2 . — Spoleti MDCCC . Tvpis Je,ualdi . Fofi Impress.
R . Imp ., Ep ., & Universit . 1 Sttperiorum fact,iltatc.

14

	

9 cm .

	

- 1 I . de portada . -}- (1 f .) + 1 p . per la taula ( - 3 pp .) -}- (i p.), ]-
pp. 3-8 de pro~crni . -l- pp . 9-138 de text, + (1 p .) d ' errades, + (1 p .) amb l'Im-
P7ttMA1't'R — J . Napoliotti Vicarius Gencralis .

	

IDIPRIMATUlt — J . M . Carocci
.1 cbrtinistralor Prov. Grrberyt.

r3 . lo Del regolamento de' Collegj, opera utilissima non solamenti per
quelli che sono incaricati dell'istruzione publica de' giovani ne'
Convitti, ma eziandio per quelli che lo sono della privata nelle
case particolari . Dedicata a sua Eminenza Reverendissima il
Sig. Cardinale Bernardino Honorati Vescovo di Sinigaglia, dall'
Abbate D . Giuseppe Ponsi, Rettore e Professore di diritto Cano-
nico nel Seminario della detta Città . Sinigaglia, MD000I, pel
Lazzarini.

8" pp . 192 . — Cal advertir la nota ele D. CABALLERO : «V idetur idem argommentum ataca
tractasse .»
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14.

	

irl Ristablimento delle università, e di altri studii generali . Spoleto,
per Simone Saccoccia, 1805.

Studio degli l ccicsiastichi, che serve di appendice all' opera del
Ristabilimcnto delle Università cd altri Studj generali . Dedicatu
all' Eminentiss . e Reverendiss . Principe Signar Cardinale Frau-
cesco Maria Locatelli Vescovo di Spuleto, tall' .Abbate Don
Guiuseppe Ponsi . Prefetto degli Studj e Professore di Sacri Ca-
noni nel publico Ginnasio di detta Città . Spoleto, MDC('CVI,
dalle starnpe di Simone Saccoccia.

S° . pp . II().

I)e anti(tuitatibus Juris Canonici secunrduul titulo., Decreta-

lium . Auctore Joscpho Ponsio 1)ontiticii Gvnuiasii Sl)oletini

Studiorum Praefecto 1 et Juris Canonici Professore sub auspi--

ci.is 1 Eminentiss . ac Reverendiss . Principis Francisc i Mari;c

Loccatelli Episcopi Spoletini, ejusdem Gvmnasii Praesidis, 1
et I llustriss . Seviratus " istius regimini Praepositi Spoleti

MDCCCVII . Tvpis Simonis Saccoccia . ) ( Sup . Facul.

iO 11 9, cau .	 2 ts . de portada i endreça, -i- t f . de pretaci . ,- pp . 7-2) 87 tc~t,

1) . (38O) en blanc, -I- pp. 387-391 índeX dels títols .

	

- p. (392) errs . . '- p . (, ,93)

]lics . : «Imprimatur si vidcbitur

	

P11ilipptts Canonictts Pacetti Vicarius

	

Gen.

]?minent . Card. Episc . Spoleti .

	

Imprimat u.r	 Fr . Lucas Maria de .11bericis

Vicarih.s -- Gen . S . Oft. Spoleti .»

rr5t .caivatas Sommervogel .—Sobre aqueix mot vegi's I)t~ CAXGE . Glu~surirn~e IM (ba r Ct

)i/irta«° Zatiiiitalis vlI [Niort 1886], pl .

	

b, 46 ; c ; i FoKCF.LtINr, To!ilL .< lr~li)eitatis L t ri-

(W!,

	

DE-Vrr v[Prati 18711, 1)1 . 483 b sevir i484 b scCir‘itUS.

17. I4 11 perfecto Scolaro, opera utilissima per (luclli che la provideIlza
lia destinato alla professione delle scienze ne' publici Studj, cd
anche per ogni genere di persone affine di santificarsi nel proprio
stato . Dell' abbate Don Giuseppe Ponsi, Prefetto degli Studj e
Professore di Sacri Canoni nel publico Ginnasio di Spoleto . Spo-
leto, 18o8, dalle stampe di Giuseppe Bassoni.

8^, pp . 112• (Licomplet .), aiet;cis Sommervogel.

18 . ¡_I5] Discorso sull' utilità del metodo scolastico per coulparazioue col

geonretrico . Dell' .lbbatc. Don Giuseppe Ponsi I)refetto degli

Studj, e Professore di sacri Canoni nel pubblico Ginnasio di Spo-

leto . 18o9 . Presso Guiuseppe Bassoni Stamp . di queste pubbli-

clle scuole.

12 , pp. 2 ;.

15.

16. . 1 . '' :!~
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[16] Pio Septimo Pontifici Maximo Professores, Alumnique Gymnasii
Spoletini ab eodem erecti in signum gratitudinis et laetitiae Ob
felicem in suaiii Sedum Reditum His poeticis floribus plaudunt.
Spoleti 1814 . T

y
pis Josephi Bassoni.

En 4." mayor. de 56 ps ., s . 1 h. p. n . = El P. José Pons (?)
«á Pio 7 m° Orac° y Poesía en 4 t ° gr.», dice el P . Silva en su Indice (1\IS, hoj . 65) ,

con referencia, sin duda ninguna, a esta colección . —En que sea suya la Oración,
no puede haber la menor dificultad, pues aparece con el epígrafe de «Josephi Ponsii
In Spoletino Pontificio Gymnasio Studiorum Praefecti, ac Juris Canonici Pro-
fessoris de redite Pii VII . Pont. Optimi Max. Oratio>>, a las págs. 3-14 . Tampoco
parece que pueda haberla en que las composiciones poéticas, aun dado que no
todas sean suyas, debiú de ser él quien cuidara de juntarlas e imprimirlas por
razón de su cargo de Prefecto de Estudios en el Seminario de Spoleto>> .-[URIARTE
II 1581 .]

20 .

	

[17] Riflessioni intorno l'assistenza da prestarsi a' moribondi.

\i;ANUSCRITS . -- [Let Serna . testifica DE BACKER II 2073 . A, mentionne quelquesMss.]:

Institutum juris civilis.
B. De aeterno Christi sacerdotio, ejusque admirandi:, effectibus.
C. Une arithmétique très étendue, en italien.
D. Traité sur la sphère.
E. Grand nombre de dissertations sur divers sujets, sur l'étude de la

langue grecque, sur le patriotisme, etc ., etc.

AN ÁLISI D ' ALGUNES OBRES

La raó de dir alguitc's és molt senzilla . Les obres del notable canonista barce-
loní han esdevingudes veritables raritats bibliogràfiques, i per ço no és d'es-
tranvar que no sigui gaire fácil trobar-les . Altrament bé caldria donar-ne compte
de totes segons el mèrit llur . Car com ço no sia possible are per are, llaurem de
contentar-nos amb lo que al present ens és faedor.

Obres analisades:

a Ignis	 I'octmt Didascalictnn . — Barcelona 176o.
b De Societate Civili - ad mentent .fristotelis - Comrnentarius. — Cervera 1763-1767 ?
c Dissertatio - historie() dcgjnatica -de- materia cl forma sacrac Ordinationis - et singillalint

Presbvlcrattts .

	

Bolonva 1 775 .
d Disserlationes - binae - (I) de intima ac nctlttrali Ittrntanarunt actionttnt - ante miment leaent -

honestate, atque inhonestatc : - (II) nec non - de rsthonestarunt actionttm merito - et irnpttta-
bilitate ad poenctnt .

	

Ar/versus - Sanattelent - Prtfcndorfiutn, et Christianum lI'olf ftum.
Bolonya 1780.

e Jus Canonicujn - ju_l~ta ncttivant ejus /adent .- sive de - ratione discendi, et docendi - Jus
Canonicttm. — Foligno 1 794 .

f De -cita, et honestate - Clcricorum . . . ex universo Juris Corpore, et Concilio - Tridentino selecti -
Canones. — Spoleto 1800.

g De .Intigttitatibtts - Jrtris Canonici - secttndunt titulos Decretalia-cm . — Spoleto 1807 .
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Doncs comencem per la primera.

a. Ignis . — Poenia Didascalicuni

De la manera com els antics poetes celebraren arguments segons el gust de
sa època, així els del seu — diu Pons en el Pròleg	 volgueren lloar els avenços
de les ciencies naturals, que anaven alçant-se anió gran admiració de tothom.
Per tal també ell provà de fer aquest camí, es podía dir nou àdhuc i poc trepitjat
a Espanya, a fi de despertar la afició de sos compatricis i principalment dels seus
deixebles. Seguidament, al .ludint al poema del P. T. Oudilt S. I. sobre el mateix
tema, publicat a París l'any 1749 (1) , indica les parts del seu, és a dir, les causes
del fòc, sa naturalesa i sos cfcctcs . Tot lo qual es troba niés explícitament en la
proposició :

«Absfrussunt venis qttae causa excuderif ignem,
Cum trimm aelhereas evasif viclor ad auras,

Naturae an pottifs vapor, et sine cor pore nomen;
Linde propagandi vint habeat. quae permeat omncm
AÎateriant, in firopriant convertenti coYpora formant,

Hinc cancre aggrcdiar .» (vv. 1-7 .)

No he pas de deturar-me a fer l'examen literari d'aquest poema, ni, al meu
parer, ho demana, car basta saber que és una d'aquelles migrades produccions
literaries de la poesía insípida i infeconda del XVIII`'" segle, que's presentava
a les Academies en forma de vanes declamacions o bé s'encarcarava en disserta-
cions filosòfiques sens enginy poètic, sens foc de sentiment, sense volada d'ins-
piració . Això no hi fa que'l desembràs el qual mostra en la versificació i certes
maneres de dir, ens fan entendre que l'Autor tenía forta coneixença de la lite-
ratura clàssica de l'antigor, especialment llatina . A més, qui hagi assaborit el
gust de genuina llatinitat d'aquest poema, no's maravellarà pas de la puresa
i elegancia de la dicció que juntament amb la competencia i autoritat són l'encís
captivador de les obres de l'insigne Canonista.

Pertocant a la materia de l'Igllis s'ha de dir solsament que el Professor de
Retòrica i Poètica de Cordelles buidà en els frets i inflexibles motllos d'una
elucubració filosòfica versificada les idees d'aquells temps sobre la naturalesa

del foc i de ses causes i efectes (2).

(1) Puënaata didascalica I pp . 252-27I . — Cf . SoinIERVoGEL : VI, 24, nn . 47, 50.

(2) rica nota posada al peu de la p . XI I copiaré aquí, per tal de fer avinent a alguns historiadors de la Filo-

sofía, cdm els filosops espanyols d'aquella centuria seguien el moviment de les ciencies naturals . I)in així : «Cum

haec jam praelo proximè daturas essem, incidi in quamdam subtilem explicationem cohaerentiae partium mini-
marum cujuscumque corporis, nuant celel)crrimo illo Newtoniano attractionum, et repulsionum principio, tot
insignium i\lathematicorum speculationilois, e t longissimis supputationibus jam saepius ilhutrato, repertam no-

vissime à P. Josepho Pogerio Boscovich Soc . Jesu, in (ollugio Romano publico Matheseos Professora, exposi-

tnnulue in opere ejnslem Auctoris ingcniosissinto de Thaoria Naturalis Philosophiae . . . [a . Sor nií RVOGEL:

I i840-6(): Philosophiae itatnralis theoria redacta ad umeran le cnr viritn0 in natas exi,tentiran . Auctore P . Roge-

rio Josepho Boscovich Societatis Jesu Publico ALttheseos Professora in Collegio Numano . Anno 1l.iCC.T_VIII.

Prostat Viennae Austriae, in ofticina libraría Kaliwodiana, 42', pp . 322 . . .] : q110d qui velit de hac re opera non

poenitenda consulere poterit» . — Cf . p. VI nota .
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El poema consta de 371 versos ex(imetres, el qual composaría el P . Pons
durant les vacances de l'istiu per a ésser llegit en la solenlnial obertura del curs
de 176o-1761, com sembla deduir-se dels darrers versos, que fan així:

',Hau ego se .ylili ltulebatu ¡Hense sub aeslu
Cum rnelo assidtti lorrerent ontnia soles.

lndi(iisque 7ao7 , is praes(ns se ostenderef ignis:
Sed nunc diversas agilant lnihi tentpora curas.

.1u11t1nni postquatn pluviis de/erbttit ae\fas.
Ft me jaul hlandi p1n'ri post oll(' lnnga.
Ottns slitrttdat rirtus . studia (td soient nia />oscttnl .» (I)

I així acaba.
Per ara no he pogut haver l'altre poema filosòfic (Vegi's B 4) intitulat Pliilo-

celltria, que publicà el P . Pons a Rolo .nva 1'anv 1771 . Illdubtablenlent, emperò,
el judicaríem d'una manera semblant . E1 poema Pllilocentria va retreure l'in-

signe ainlador de nostres lletres En 1\I . 1'Iené ndez i Pelayo, quan en . la llista dels
jesuites bandejats a Italia per la pragmàtica de Garles IIL, lli posà el P, Pons,

que cantó en versos latinos la atracci (511 91ewtoll i((11a (').

b.

	

De Socletate Cl î'ill-ad melden' .41'istotells .	 Co11i111el11a1'lits

('om s'ha dit més amunt, durant son professorat de Filosofía en la Univer-
sitat de Cervera, el P . Pons composà aquest Comentari, per tal que sos deixebles
	 segons ell mateix declara	 no tinguessin de copiar les lliçons de càtedra (3).
En el mateix pròleg també consta que en la exposició de la doctrina seguirà
atentament les petjades d ' Aristòtil . Per començar aquest estudi té un breu
proemi en el qual s'explica la definició de ciutat (4) , dividint-se després tot el
tractat en dinou capítols.

En el c . I . tracta el Filosop Del fi de la societat civil que és la felicitat [ = temporal,
defensant en el següent (c . II .) la sentencia d'Aristòtil de les raons contraries.
Els cc . III . I V . i V . resolen altres dues qüestions íntimament lligades amb la

anterior : 1 . el plaer 110 constitueix la essenela de la felicitat, 2 . la benaurança humana

de la vida present no pot subsistir f òra de la societat, trobant-se l'origen d'aquesta.
en la mateixa naturalesa (c . VI), perquè—

	

Aristòtil (5)

	

l'home natit-

Yallitelit és associable . En els capítols que segueixen fins el X ve l'estudi dels
medis justos per a participar dels béns de la societat, distingint-se després els
varis OY(YeS d'homens necessaris per al fi social ( 6 ) (c . XI . XII).

(1) 1„rlis vv . 13-19, pp. XXIII.
(2) Heterodoxos, VI2 2, III : p. 147 del v. III.
(3) u . . . Tractatunt singularem de civili Societati, tamquam opus quidem separatum ; sed lluod coctcrorum in-

telligenliae, gitOS dictationi jaln pari), magnam lucero accenderet, topis eXCUSnm, ad lel'aadltla serijitiouis la-

1,~~renr, iii Vestris omnium manilnis ponendum censui,> . p. (3).
(4) .Est igitur Civitas, ut ex Aristotele colligitnr : Perfecta mnitarnm eivitatum communitas, in qua omne

id, quod satis est perfectissinie rosit, constituta bene vivendi causa» . p . S.

(5) 42'/upo`/ . . . o .! eMpf)ro~ 'i '~ 7E! ro/,!v!xoY tituo`d

	

.P llt . I .

	

9 . — p . 25.

(6) ARISIÒIIL : Pullt . IV, 4, 1 .
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Però ademés, de rés serviríeu els diferents oficis i els altres medis per assolir
la felicitat, si no hi havia qui ho endreçava tot al proposat intent . Per tal són me-
nester el magistrat (c . XIII), les lleis (c . XIV. X V) i els judicis (c . X VI) .	
Es curiós el c . XVII . La capçalera fa així : De la educació de ta juventut . «En
tota república	 diu — per ésser la jovenesa com un continu planter de la
ciutat, d'aon han d'eixir els magistrats, els consellers, els jutges, els capitans
i els barons més nobles i alts, tant per al temps de pau, com per al cas de guerra;
a cap cosa deuen atendre més diligentment els qui posen lleis, com a la millor
educació de la juventut, perquè d'ésser descuidada en ve a la societat tota mena
de danys. Sobre lo qual dues coses poden inquirir-se : I, si la educació deu ésser
75ú,blica o bé privada ; 2, a quines disciplines principalment s'ha d'estendre .» La
formació de la juventut diu Aristòtil — comprèn les arts útils i lliberals . Se-
gons el mateix Filosop d'Estagira, la educació ciels joves no deu ésser privada,
sinó pública ( 0. — Això no deu causar cap estranyesa, primer perquè l'autor
no parla pas en sentit exclusiu, i demés exposa — com si dèiem 	 històrica-
ment la ensenyança aristotèlica . — I havent-se declarat lo que l'Estagirita va
escriure de la grandesa i situació de la ciutat (c . XVIII), es clou aquest espès
comentari amb el c . XIX, que versa sobre la amistat dels ciutadans els uns affab

els altres i sobre la reverencia i amor d'aquests envers son Príncep i com ell deu,
mirar pels seus sotmesos.

Abans de termenar amb l'epíleg el P . Pons enlaira el pensament a una altra
Ciutat i a una altra vera i eterna benaurança, en comparació de la qual és miseria
la ditxa que's disfruta en la ciutat terrena, que si fòra ordenadíssima i perfecta,
sempre sería per a nosaltres estatge de desterro comparada amb aquella del í'el.

C . Di-ssertatio — historico dogmatica 	 de materia et forma sacrac Ordiilationis —

et singillatim Presbvteratus

En el prefaci declara el P . Pons l'intent del seu treball, és a dir, defensar de
les noves escomeses la antiga opinió sobre els constitutius essencials del Sagra-
ment de l'Ordre, fonamentada en el Concili de Florença, en que el Pontífex
Eugeni IV promulgà la butlla «Exultate Deo» 22 . novembre, 1439 (2) . Mentres-
tant explica l'estat de la qüestió, adverteix que al parlar els teòlegs i la Iglesia
d'elements essencials que constitueixin els sagraments, ho entenen no d'una

(1)

	

ARISTÒTII : l ' i >lit . VIII, I, 2 : (F,uv .::N ri ' I 0-! za! ' ') T. :(rrr_Url

	

xJ! -7,Y 2U-Y,'1 :CIZ':% '210'I °_!'l,e! i.7.Y ;' 1u 1/

zut -tuu-7, ; -w ::;rrlJ.1l.e!xv srlut zoP'I•r,'I zx! I xr, 'T1' lleusaqui la arguntentaciú tuxt11 I del I' . Pone. :
«laco igitur: Institutto Juventutis nun priviata, sed publica esse debut : ita ex Aristutele Politicorunl X. cap . I.
Probatur: nuusquisgne civis non est gratia sui ipsius solem, sed omnes sant gratia Civitatis : ergo cura uniuscuj's-
que civis, &'jus institutio futura est cum respect' ad totam Civitatenl, bonum ipsius : ergo eodenl modo tu

candi sant, disponersdi jovenes, qu al tota Civitas curatur, & disponitnr ad bonunl conlmlme ; sed ele hac habenda
est cura communis: ergo & de Juventutis institutione. Llac de re Ouiutilianns lnstitutionum lib . I, cap . 3 .e

P. 58 .	 Cf . I . COSTA-ROSSETT1 S . I ., PllilosopIIia lltoralis . . . [oeniponte 188(1) th . 17 3-176.
(i) BULLARIUI\I ROMANIr1\I fd. Tau! 111 . V . 1860, pp . ;O b, 51 a .—DENZINGER-BANVART, Fl1C'Jllrid2011 .Sy'm-

bolorum . . . [Friburgi Br . 1913 1=' ] n . 701.

14. — Institut d'Estudis Catalans
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manera absoluta, sinó suposant la institució divina dels mateixos en tal forma
determinada . Car — com ço sia així 	 la més extesa general opinió dels esco-

lclstics ensenya que en l'ordre del Presbiterat, a . la entrega de/ ctxlzcr amb cl vi i de

la patena junt amb la hostia és la materia essencial pròxima, essent, en canvi,

remota els mateixos instruments ; P . les paraules que acompanyen aquella acció són

la forma essencial . Doncs aquesta tesis es proposa sostenir el P . Polls en contra
de la opinió 1(recentiorum quorundam Theologorum», de que la imposició sola
de les mans és la materia essencial (1) .

Natural la demostració comença pel susdit decret del Papa Eugeni IV . Del
qual el P . Pons proba:

1. Que en ell està clarament definit que la entrega dels objectes i les parau-
les que la acompanven són respectivament la materia i la forma essencials del
Presbiterat;

2. Que alcança tanta autoritat que arriba a ésser temerari denegar-li
l'assentiment.
	 Per tal de fer veure lo primer demostra tres coses:
a . la una que aquell decret tracta de la materia i forma que constitueixen

la essencia del Sagrament de l ' Ordre ; P . la segona que en ell es declara que aquesta
essencia consisteix precisament en la entrega dels objectes i en les paraules
pronunciades ; i y . darrerament que allí el Sant Pare no lloà sols una opinió pro-
bable, ans va parlar deliberadament i amb ferm juí.

— Pertocant a lo segón, ço és, a la autoritat del decret, diu que estreba en els
fonaments que acostumen donar gran fermesa a una declaració:

a . la mateixa dignitat i importancia de la cosa ; Ñ . la inquisició feta a escla-
rir-la; ï . el consentiment de molts sobre lo mateix, i a . la seva aprovació solemne.
— No podem seguir al savi teòleg en ses proves, ni tampoc en les valentes res-
postes que fa als arguments contraris.

Després d'aquesta vénen dues raons més, les quals exposa també el P . Pons
amb delit . La primera és treta del Catecisme del Concili Tridentí ( 2 ), o bé Cate-
cisme Romà, i la segona del Pontifical Romà (3) . El quart argument procedeix
del concepte de materia i forma (4) . Referent a la primera, és a dir a la materia,
argumenta, 1 . considerant-la isoladament, i 2 . relacionada amb la forma . Res-

(i) El CARD. G. M. VAN Rossum C. ss . R., De essentia Sacramenti Ordinis disquisitio historica-theolugica [Fri-
burgi Br . 1914] nn . 12-108, distingeix sis sentencies ; en les llargues enumeracions d'autors que cita l ' Enlinen-
tíssim Porpurat no s'lii troba la dissertació de Pons . — El CARD. P. GASPARRI, Tractatus canonices de sacra
ordinationc II [Parisiis-Lugduni 1894] n. 1074 sg, les redueix a quatre . — Vegi's també S . l\1ANY S . .5 ., Praelc-
ctiones de sacra ordinatione [Parisiis 1905] n . 254 sg. — Aquests tres són els millors tractats d'avui día en eixa
materia .

(2) Catechismus ex decreto Concilií Tridentini . . . Pii P . . . et Ciernentis XIII iussu editeu [ed. II1, Taurini, 1883]
p .

	

C . 7, nn . 10, 25.
(3) Puutifecale Romanuni : De Ordinatione Presbyteri [ed . ele Ratisbona, 1891] p . 3 2 .
(4) «Jaul notin materiae essentialis cujuscumque Ordinis nulla mihi videtur certior, atque illustrior dari

posse, quant si dicatur, eam esse, per qu«m simul cual forma endem mudo esseetiali imprimitur character, & confertur
potestas ejusdem Ordinis propria . Ex hujusmodi notione duplex nobis ostenditur via ad investigandum, quae-
nam sit materia essentialis Presbyteratus, altera, quae considerat materiam secundum se ipsam, altera, quae
eamdem considerat cum respectu ad formara .» -- pp. 45 . 46 .
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pecte d'aquesta., mirada apart, nota que gairebé no hi ha cap dubte . Des de
la pl. 49-72 s 'explica llargament la quinta i darrera prova, la qual manifesta la
contradicció tan de principis coin dels autors entre ells mateixos, qui defensen
la sentencia adversa de la sola imposició de les mans . Per fi, en lo que resta del
llibre fins a la pàg . 138, resolta afirmativament la qüestió preliminar de si en la
materia i forma essencials dels sagraments la Iglesia hi pot fer qualque substi-
tució o canvi (1), el P . Pons, amb fort coratge, abundosa doctrina i fàcil ús de
la Historia eclesiàstica, agafa una per una totes les dificultats contraries dis-
cutint-les i esmicolant-les amb llestesa í sagacitat notables.

Això no obstant, l'insigne teòleg no triomfà totalment, ni pogué detenir —
com se proposava — la corrent contraria, que ja aleshores augmentava cada
dia, in dies, fins tal punt que avui sembla haver ocupat quasi tot el camp de la
Teología sagramental : de manera que, segons el dir del Card . Van Rossant (2) ,
«vix ulles superest qui . . . sententiam [impositionis manuum] non sequatur», vol
dir que «apenes queda ningú qui no segueixi la sentencia de la imposició de les
mans».

d . Dissertationes binac — I . de intima ac nattarali htaiftaltarlam actiolttayft ante

omltem tegem honestate, atque ittholtestate adversas Samuelem Putendorf

Després d'una breu introducció exposa el P . Pons — com h.o reclamava
l'ordre natural — la ensenyança de Pufendorf (1632-1694) en son llibre Dc I mre

Naturae et Gentium (3), aon, en resum, escrigué que «no es veu coin se pugui
entendre la honestedat o malicia [de les accions humanes] abans de una llei i

fòra de la obligació imposada per un superior» (4) . Mes entrant de ple a senyalar
la falsía d'una màxima tarit errada, diu cl P . Pons (pàg . 7) que honestedat és una
qualitat moral de les accions que provenen d'un principi lliure i es conformen
amb una norma o regla fundada en la naturalesa del qui les executa, i que li
senyala l'ord.re convinent i son fi propi . Doncs suposada la noció de bondat i
malicia de les accions per la qual algunes són d'elles mateixes bones o dolentes,
llevat i tot qualsevol precepte diví o humà, escomet el P . Pons a Pufendorf amb
les següents raons:

1. Que al menys deu fer excepció per a aquell principi ètic que «s'ha d'obeir
Déu sempre que mana», sens el qual resulta edificada damunt la sorra sa teoría;

2. A més si els actes humans foren per la seva naturalesa indiferents, lo

(I) «Ex quo ego (g ro asserarrdrr iure siuhulari Ecclesiae pofestate [=constituendi aut mutarsdi intra praescriptos
limites materias et formas Sacramentoruni] argumentum ultimo loco sic colligo . Nou potest ea facultas Ecclesiae

negari, sine (lila . quomodo vera sint in Ecclesia cuna graeca tunt latina Sacramenta, difficillimum sit explicat«;
atqui sine illa potestate id explicare est diflicillimunt, ne dicant, verbo sit venia, impossiltile : non ergo potest ea
potestas Ecclesiae denegari .» — p . 93 . — Cf. VAN Rossuro: n. 461 sg.

(2) CARD . VAN ROSSUnt : n. 108.
(3) SAM . L . B . A PcFENDORF : I)e /jure Naturae / et / geutirun / libri ocl» . . . / Recers . Gott/vidus 1Iascovius . /

Franco/urti & Lipsiac . Ex O/frciraa Iinochiaua / .1IDCCXLIl - , (2 vol .) I

	

6.
(4) Cf . TH . MEYER, S. I . : Institutiones Iuris Naturalis . P. I [Friburgi Br . 1885] n . 149 .
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honest podría ésser deshonest, i al contrari ; i per consegüent el perjuri, el lladro-
nici, l'homei, la injusticia podríen esdevenir accions bones ; i al revés males, la fide-
litat, l'agraïment de les mercès, el ben obrar, si per ventura la llei ho sancionava.;

3. Així també Déu podía no prohibir positivament el mal, ni manar posi-
tivament el bé, i llavors tan moral fóra l'amor de Déu puríssim coin les més
esgarrifoses blasfemies;

4. Però encara hi ha un altre absurde : com Déu no estigui sotmès a cap
llei, serà indiferent per a Ell al menys, el mentir, per exemple.

5. D'altra banda, seguint la doctrina del contrari no hi ha medi d'obligar
a l'ordre i al deure aquells qui neguin la existencia de Déu o sa Providencia.

6. Encara més : és impossible conèixer la bondat o malicia de les accions
humanes abans de rebre'n revelació divina promulgadora de la llei que reguli els
nostres actes.

En les dèu darreres pi gines, per l'estil d'epíleg, s'apunta quant fàcil és i
quant natural l'origen de la honestedat i lletgesa de les accions humanes deri-
vant-la	 coin ensenya la doctrina catòlica	 de la mateixa naturalesa racional,
amb ses relacions a Déu, a si i envers la societat . Acaba la dissertació amb les
proves del consentiment universal i resolent algunes dificultats ja conegudes,
sobre lu qual poden consultar-se els tractats de Dret Natural.

IL

	

I)c' iiifioiiestal'itlit Cdctaonitlit iiiei°ito, ~tiitpitttabtletatc ad poeit(lYn adversus

Christitaititiit IVolf ftitin

Per la bella claretat i bon ordre qui resalten en aquesta dissertació, bastarán
poques paraules a donar-ne suficient noticia d'ella . Proposat l'estat de la qüestió
i explicada breument la doctrina de Wolff (1679-1754) amb els seus mateixos
mots escollits del I us Gentium, per a més precisar la comprèn en quatre propo-
sicions, contra de les quals n'hi oposa altres quatre.

Llur correspondencia és la següent : (')

I)OC"I' RIN .1 I )E WOLFF

Tol//ii doclrittattt fusius a nie . . . exposi-
/am in aliqutnn brcvcni sutnntant . . . conlrahantus,
eant ad hacc praccipua capita reduccrc licet:

PRIaIUaL . . : nutlutn cttl pac in se laie non esse, ttt
ptntiri ((Amt, ideoquc nulluni esse culpae debitutn
ad pocnatu sallctn auctorilatc hutnana iatflihtndant.

A1,1-F:IZrat : in ptntiendis delictis nott attenden-
dam per se ,ravilatcnt tnali perpclrati, sed pnem
publicat ac pri.valac securitalis.

TExrIual : jus quodcutnque male/acta ptntiendi
nihil aliud esse quant jus delcnsiottis.

(YARTUaI : . . . otttttent vindictant esse illicitatn .»

(1)

	

vègi's p1> . 44. 45 .

PROPOSICIONS I)E PONS

<(His quatuor II'ol/fiattis placilis tolident con-
trarias propositiones, seit doctrintte capita oppono:

PRIMUM : ;naltt.m culpat hujttstnodi est, ut debi-
ltntt quoddctm ad poenam intinte conlineal, ac
bropterca ratione sui puniri debeat.

ALTERUii : in ptntiendis dclictis tantelsi spectari
maxime Mead fiais publicat et privalae sccurila-
lis, ratio nihilotninus ntali perpctrati habenda est.

TLRTIUII : jtts delida pttniendi diversz .tm est
a jure nudae defettsionis.

QUARTUM : non ontnis 'eindiela est illicita .»
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Com se veu, els tirs no poden. pas anar més dreturers . La exposició d'aquests
quatre punts, que fereixen l'enemic en el viu mateix de son sistema, és lluminosa,
concisa i plena de coratge ; de tal manera que la doctrina . ètica wolffiana en surt
enterament desfeta . Aquestes lleugeres apuntacions deuen bastar per a tenir
idea del contingut de la refutació ponsiana i de l'ordre crue s'lii serva.

e. Jus Caltowicttylt . . . sivc de vatioltc discettdi et docendi Jus Canonicum

Avançant en el present anâlisi per ordre cronològic, esdevé que caiguin al
fi d'aquest senzill estudi les obres més assenyala.des del P. Pons : el Irts
Canonicum i De antiquitatibus Iuris Canonici . Al obrir el priuler volum del I us

Canonicum ençopeguem una bella i afectuosa endreça a . la Universitat de Cer-
vera 0 ), en la qual després de manifestar la continua memoria que l'antic Lector

de Filosofia tot sovint ne feia del magnífic esplet de vida que vint anus enrera
b.i llevaren els estudis, majorment els de Jurisprudencia ; es deté a exalçar els
singulars mereixements i niés que tot la eximia ciencia jurídica d'aquell Mestre
eminent i Canceller de la Aca.demia Cerverina, En Josep Finestres (-), entre els
deixebles del qual niés assenyalats esmenta amb dolça recorda .nça sos colnpanvs
i amics, els dos germans En Igltaci i En Ranión Llcttzer iii I)ou ( -3) .

El P . Pons dedica l'últim paragra.f de la introducció a fer notar truc escalfen
bé al seu propòsit les glories, que lla celebrades de la Escola (le Cervera tocants
al Dret (civil pels estrets lligams que uneixen aquest amb la Jurisprlldellcia
Canònica . Termena la dedicatoria pregant al Claustre i a la Universitat se dignen
acceptar aquest obsequi com penyora de son record i agraïment.

Quatre parts comprèn el IC.

PRIMERA PART .	 Tracta. De la noció gcnuina de Dret Canònic i dels mitjans

extcrus de conèixer-lo dividint-se en set capítols. Diguem-ne quelcolll dels princi-
pals . En el c . I es desenrotlla la idea de Dret Canònic fent-lo distingir : i . del

(r) Comença així :
NOI)1lissirlae IIispaniaruni

Ccrvariensis
_lcadcmiae

Juris Canonici Cultorihus

(_) «Magnum erat i1lis tenrporibus, fi illustre practer caeteros Josephi Fiucstresii nomen, qui ad exiuliam
Juris, aharumquc fcrc omnium scicntiarunr, artium honestissimarum doctrinam, cujus nnilta etianr extant ntan-
data litteris commenta, incensum alios jnvandi desiderium adjuugebat . Quare fuit semper «jus clonais stipata
eorum studiis, qui viari a summis demonstratam viris in Jure sive porcipicndo, cive tradendo tellere cupicb ;urt;
quos ille praeclara, prompta ad ouates ipsorum nutus non solum voce, solt commmiicatis etianr libris soue,
horum magis delectu, quarr numero spectahilis I3ibliothecae adjuvabat . Nec minor luit in illo, ut alita «jus in
lucem declarant opera, la tini sermonis, ~N quanteur illud ferelat rebus acconuxlatunr, aequabile,

	

tenrperatunt
scribendi geners, oratorius caltas : goum etianr ad laudern nnrltos praesertiui ex Juris studiosis suo & exenrplo,

cE cohortationibus excitavit . . . — Possem quideut nnrltos commcmorare, qui ex «jus disciplina maximis meritis,
virtutibus cumulati prodierwit» . — (pp. 4-7).

(3) «Quorum tarnen duos hic tantummodo, propter uberem, quem coepit suat iustitutionis fructum, &
propter illud vehrt haereditariae, quo a teneris mecunz deviucti fu,'rnut, uc'c :ssitudinis wiuc :rlrrnr, nomivabo Igna-

tium, fi Ray-munduni. fratres germanos e familia honestissima I)nvia : quos ille curo nondum excessissent ex ephe-
bis, ob veterem cum eorum patre viro narltiplicis eruditionis anricitiam domi peculiari studio erudiendos excepe-

rat . . .» I segueixen en les pp. 8 . 9 les lloances, principalment d 'En Ranuíu Llàtzer de lloo .

,	 _
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Dret Eclesiârstic, 2 . del Còs del Dret Canònic, i 3 . del Dret Comú ( 1) , i acaba per dir
que aquell posseirà plena.lnent la ciencia canònica, qui no sols hagi resseguides
i compreses totes les Ileis del Corpus I atris Canonici, sinó que a més tingui co-
neixença clara de les sentencies en ell contingudes, donant-se compte de sa corres-
pondencia i mutua conexió . Havent considerat en el c . II els varis aspectes que
presenta el Dret Canònic, i explicada en el c . III sa divisió en les tres partides,
1 . històrica, 2 . hermcnèiltica (2) i 3 . nornottica, que comprenen els tres oficis
propis de la ciencia canònica, 1 . d'historiar les lleis eclesiàstiques, 2 . interpre-
tar-les i 3 . donar-ne de noves ; el c . IV discuteix estesament la dita italiana

Il Legista senza capitolo vale poco;

fria il Canonista senza leggc vale niente,

aon, si bé regoneix 1'aventatge i fins necessitat de la Jurisprudencia civil per tal
d'entendre la canònica ; no obstant conclou d'aquesta manera : «De tot això d a-
rament es d.cdueix ésser menys necessari i menys útil del que d ' ordinari se pensa
l'estudi del Dret Civil, per tal que un llom surti perfect Canonista, i fins afegeixo
Decretalista . ii (3)

Esmerça l'autor els dos capítols següents a estudiar les relacions entre la
ciencia canònica i la teològica (c . V) i històrico-ecicsicastica (c . VI) . El c . VII ." —
darrer de la I . p . és herniós i fort avinent . Versa sobre la utilitat de l'art crítica

per a la depuració de les fonts de la ciencia Canònica . Car essent cosa sabuda de
quina horrorosa faisó els interpoladors amb llurs temeraris afegits malvastaren
els codis originals i autèntics acreixent-se tant llastimós dany amb la indiscreció
dels intèrpretes, amb la ignorancia dels copistes i amb el descuit dels col . lectors;
considera l'insigne Canonista el laberint de dificultats, en el qual es troba perdut,
qui sent la noble pruitj a de cercar les mateixes deus, d'on brollen els veritables
origens de les lleis eclesiàstiques . Per lo tant és menester una crítica sòlida i
assenvada, no satisfent-se amb la que's trobi en qualque autor recomanable per
la seva doctrina i autoritat, mes procurant que sia resultat dels estudis i investi-

gacions de molts qui esguarden un mateix fi (4) . I amb motiu d'això fa esment el
P . Pons dels grans treballs crítics — ab amis fere ducentis	 dels germans Pere

i Francesc Pitlaou (5), de Freiesleben (6) , de Bochmer . . . (7) , començats en les

(1) vegin-se ben definits aquests conceptes en les pp . 14 . 15 . Fóra allargar massa reproduir el text íntegre.
(2) l lensaquí com pensava l ' insigne Canonista de la necessitat de la llengua grega per a la ciencia dels Cànons

(noti 's que la mateixa paraula ja és (l 'origen grec 7.9(x(')') "c'/.'/.X7,7tzz- zr Ç, 'XX')r' %0Ç V0!)Ac, xe ' ', 'x vOV Ç, !zpo:
'ZIVA'rif; ~ u'i :r,(u r; ixvovar), etz . : cf . AV1RNZ : I, 49 (21), LAURIN: § 2) ; diu, doncs, el P. Pois: «Cuir auteur
plurimi sint ex graeco i(liomate in latinum (anones conversi, quorum sententia obscuris quandoque, cX ; gaie in
opposita flecti possunt, verbis latine expressa dubiunl, atque ancipitem interpretis animum relinquit ; utilem
adnlodnm, fi alignando etiam necessarium fuerit eos ad fidem graeci, quo primum editi fuerunt, idiomatis exigere,
q:wd ai) eo, gaai in scie)atia Carronica cir ibit exeellere, i;uorari minime rieberel .» IC, I pp . 35 . 36.

(3) IC, I 59. 60. — Cf. P. VIRAt S . I ., Institutiones inris civilis romani [Prati, 191 5 1 p . 3 .
(4) IC, I 91 . 92.
(5) París, 1686-1687 ; Leipzig, 1695, 1705 ; Turín, 1746: 2 vol . iii fol.
(6) Praga, 1728; Colona, 1735, 1746, 1757 ; Basilea, 1789 . 2 vol . in 4 . `
(7) Hale, 1747 . 2 vol . in 4.°
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XVII i XVIII centuries fins a formar-se el CORPUS IURIS CANoNICI de Finili

Lluis Richter (1) , la segona edició del qual, preparada per Emili I-riedberg ('),

eixí de les premses de Bernat Tauchnitz a Leipzig els anus 1879 i 1881 . Per
conclusió el P . Pons encarrega vivament al qui desitgi posar-se a l'estudi dels
sagrats cànons, que dels treballs crítics d'altri se'n serveixi de tal manera que
no perdi Pansia d'aconseguir l'art de la crítica, puix del contrari té perill de greus
esgairades, si no pot per ell mateix sospesar les raons que troba en els llibres.
Principi pedagògic excels i d'aplicació

	

com se veu

	

amplíssima.
SEGONA PART. — En ella es parla De l'estudi del Dret antic contingut princi-

palment en cl Decret de Gracià . Comença's per un breu proemi sobre la Concordia
discordantium canonum ( 3 ) , i sobre la necessitat de conèixer-lo per esdevenir
cabal canonista. Declarada després en el c . I . la naturalesa del Decret, passa a
dir que si . . . parlàvem amb propietat, no hauríem de anomenar-lo Col•lecció de

Cànons, sinó niés aviat obra canònica en la qual se discuteixen varies contro-
versies segons l'esperit dels cànons, i aiximateix és desapropiat el nom de Dccrct

amb el qual se'l cita ordinariament.
En els vuit següents capítols es determina la autoritat del Decret de Gracià,

sostenint-hi la tesis, ja llavors generalment admesa, de que la col-lecció del Mestre
Gracià no té via ac pondus legis — com deia Benet XIV (4) . Una altra observa-
ció de gran importancia fa el P. Pons en aquest indret ; ço és, què's deu sentir
de la costum molt comú d'esmentar les sentencies del Decret per la distinció,

causa, o qüestió, aon se troben, sens dir la obra o l'autor original del qual foren
recollides . ,(Fer-ho així — nota ben oportunament el Canonista barceloní és
igual que si un hom volgués que les monedes d'or, argent, coure o plom tinguessin
el mateix valor pel sol fet d'ésser preses del mateix munt .» (5) La raó fonamental
és que'1 Dret de Gracià mai obtingué dels Papes la força de llei : per consegüent,
quiscuna sentencia en ell continguda té tota i sola la força que en la font original.

Sobre la autoritat dels ccr.nons que's citen amb el nom dels Apòstols (c . III .)

explica el P . Pons les dues opinions extremes motivades per les declaracions dels
Papes Gelási i Lleó IV, entremig de les quals se col . loca declarant, que si bé no
poden alegar-se per a fer dret general; amb certa discreció, però, poden aduir-se
com venerables monuments de l'antigor cristiana ((') . Són també molt interes-
sants les demés explicacions sobre la autoritat dels cànons que's troben en el
Decret presos dels concilis generals o ecumènics (c . IV.), dels particulars (c . V .),

dels capitulars dels Reis Francs (c . VI.), de les epístoles decretats dels SllInhulos

Pontífexs (c . VII .), de les obres dels Samts Parcs i Escriptors Eclesicrstics (c . 1711 .)

(I) Leipzig, 1839 . 2 vol . in 4 .^

(2) CORPUS IURIS CANONICI . Eddlo LipslCilsls seca lda post AEDIILII LUDOVIC'I RICHITERI clivaS . . . lllgrUC1 1

AE. FRIEDBERG . Lipsiac 1IID000LX_VIX 1 111DCCCLXXX1 . 2 vol . Cf . LAURIN : §§ 161-164.

(3) Així s'encapçala en molts i\'Iss . i en el CIC ed . FYirdb, r4', I, pp . 1-2 . —No obstant vCCgi's LAURIN, § 15.

(4) De Syuodo Dioecesanalibri tredecim, VI1, 15, 6 (ed . AIatrit1 3 JI .DCC.LXXVIII : T . III, p. 325) . —Cf. SuÀ-

REZ, De Iegibus, IV, 5 . 7 . 8 . — AVERNZ : I, 235.
(5) IC, I 164. — Cf . RAZ6N v FE, Ix, 233.
(6) Cf . LAURENTIUS S . I ., Instautiones Inris Ecclesiastici [Friburgi Br . 1903] n . 18 sg.

-
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i finalment dc les lleis civils (c . IX) . Amb aqueix motiu demés d'establir els prin-
cipis ja coneguts per els manuals de Dret Canònic, fa a saber les fonts, o si voleu,
els materials d'aon prengué son celebèrrim Decret . Tanquen aquesta segona
part els cc . X . i X I ., en els quals se tracta de les errades que s'hi trobaren i de la
esmena que'n fou feta . Cal ací notar que, suposat que el P . Pons exalça amb
grans llaors la obra de C . S . Berardi (i) referent a la autenticitat i apocrifitat
dels cànons del Mestre Gracià, va ben advertir, per ço, al llegidor que no la con-
siderava pas nèta de tot error ni lliure de prejudici.

TERCERA PART. El seu objecte està prou indicat en el rètol general que diu:
Dc l'estudi del Dret recent coiItpr~s ela les darreres Coileccions Decretats i en altres

llibres d'aquest istil . Aon dedica els primers quatre capítols a investigar : Z . la
naturalesa i les propietats de les col-leccions dites, 2 . /bfr autoritat, 3 . l'origen de sa

i , irtut ohligltiva, i 4 . sa materia (cc. 1-117 .) No crec pas avinent estendre la seva
exposició per poder-se veure en els tractats canònics . El c . V . sobre l'estudi del

Concili Tridcnfí és verament de mestre, i més atenent el caràcter pedagògic del
IC . .Arriba agafar .Li pp ., i en el començament ja es diu que «si hi lla cap llibre
dels que deu regirar, qui aspira assolir la plena ciencia dels Cànons, que demani
en el llegidor forta diligencia i atenció especial ; és ho el de que's tracta, puix en
aquest breu volum hi ha coses, els altíssims fins de les quals no's poden atènyer,
sinó fòra mitjançant la comparació i un subtil raonament .» (') Dels abundosos
exemples que en confirmació d'allò podría dur, en tria algúns no més, escollits
de la sessi6 XXIII . De Reformationc; deduint-ne que faria una feina meritíssima
qui prengués la tasca d'arreglar amb cert ordre sistemàtic els decrets del mateix
Concili referents a la disciplina eclesiàstica destriant dita materia en títols (3).
En els tres segiients capítols fa veure l'autor la necessitat de l'estudi dels estatuts

particulars o locals dels concilis : I . nacionals, 2 . provincials, 3 . dels sínodes dioce-

sans (c . 17 .) ; de l'estudi dels Concilis i Deeretals que ' s troben en les darreres Col .lec-

cions d'ells (c . VII .) ; i, per fi, de l'estiuli del Blatllari, de les Regles de la Cancillcría

[Apostùlica] dc les Declaracions de la Sagrada Congregació [del Concili] i de les

deeissions de la Rota [Romana] (c . VIII .) De tanta importancia creia el P . Pons
el coneixement d'aquestes fonts, que sens ell no entenia que ningú pogués domi-
nar plenament la ciencia canònica i la disciplina eclesiàstica . Clou la tercera part
un capítol (IX .) espaiòs sobre la manera de distingir els c(inons abrogats per una

llei o costum contraria, dels que encara romanen en vigor (4) .

(1) C . S. RERARDI, Gratiani Cauones germini ab ahocryhlris discveti, I currlrpti ad enrndatiurtrnt codicum

ftdenr c .ra(ti, di fficiliorrs corumoda iuterpretationc illrrstrati . . . Trturini ] II)CCI.II . 4 vol. in 4 .,, —Cf . AV " ERNZ:

	

I, 315,	 I .AURIN: § 45 S 'apoia precisament en PONS IC, 1, 2z6 sg. —Cal saber que esfullejant la Intruduetio de
Laurin es topen Sovint cites del IC.

(2)	1( 11, (,S-Ioc).

(3) .Aisu va fer el mateix P . Pons en la obra I)e vita et honestate clericornrn (cf . B . Iz i C . f).

(4) ( ' f . CODES TORIS CANONICI PIr X PONTIFICIS 1\IASIMI ZUSSU digestus I BENEDICTI PAPAE XV

auctoritate prona nhatus l hraefcaione, f)ntirrn : anuotatioue et indice analytico-alphabctico I ab Eriio I PETRO

CARD . GASPARRI anulus [Rcmae 11ICMXVII (2)] pp. (XIX)-XXXVIII aon l'Emm . Porpurat dona una idea

clara del procés històric de la :egis'.aciò eclesiástica fins arribar a la present pio-benedictina .
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QUARTA PART. — Es tota pedagògica segons el subtítol de la obra de ratioue
discendi et docendi ius canonicum : la materia de la qual, o sia, 1)c l ' ofici dels
Antecessors o _Mestres de Dret Canònic i del prudent règi ;nen d'aquesta escola, és
compresa en sis capítols . De les curtes consideracions que precedeixen a luir
desenrotllo, n'aprofitarem alguns conceptes (lignes de notar-se . A. propòsit del
llibre de text escriu : «No puc cedir als qui creuen que la explicació es fa millor
amb els escrits dictats pel professor, car sóc de parer que de cap manera convé
dictar . — Lo qual prova amb aquest dilema .	 Perquè una de clucs : lo due' s
dicta o és lo mateix que duen els llibres impresos, essent aleshores en va aquell
treball ; o, al contrari, és tan bona i exquisida la doctrina i està tan ben trabada
per la dependencia i ordre de les qüestions que no hagi sortit encara cosa tan
perfecta i ajustada a l'ús de les escoles ; i llavors haurem de pregar aquell mestre
qualsevol que sia que publiqui ses apuntacions per tal de que sens tanta pèrdua
de treball ni de temps es pugui fruir un be tant excellent» (1).

Finida, doncs, aquesta introducció, el P . Pons en el c. I. cerca les qualitats
del llibre que pugui servir als alumnes per a apcndre i als mestres per a explicar : in

culca la dificultat de trobar un llibre de text bo, concloent, que un llibre consem
blant deu ésser sobre tot : 1 . ordenat, 2 . clar, i 3 . complet . Pertocant a l'ordre d'ex-
posició, bo i tot preferint el de les Decretals, no'l té pas pel millor, havent-se cle
fer per ço canvi en alguns títols (2) . Breu : segons el P. Pons la materia del llibre
deuria ésser la del Corpus I iris Canonici, de tal art que la obra fos com una mena
de comentari d'ell ; 2 . la seva disposició hauria de resultar de la concordança del
Decret i de les Decretals ; 3 . afegint-s'hi, a tall de corolari, que al principi de ca-
dascún títol caldria anotar sa correspondencia amb els del Decret i de les Decre
tals (3) . Natural, un cop llegit aquest bellíssim capítol s'acut al pensament la
obra avui clàssica Ins Decretalium, en la qual el Rdin . P . Francesc X . lVernz
S . I . alcançà que brillessin esplèndidament i maravellosa les qualitats senvala-
des per 1'il•lustre Canonista barceloní.

Però passem avant . Amb motiu de tractar de la utilitat i 'ús de les nocions en

l'estudi de la ciencia canònica (c . II .) dóna un consell molt estimable . L'expert
Professor no refusa absolutament 1 ' ús dels compendis, mes sí observa que natiu
ralment és niés aprofitós al cap-de-vall dels estudis que al principi . La raó és
fàcil de trobar . Vegem ara què sentía Pons sobre la manera (d'explicar el llibre

o llibres escollits a usar-se en les escoles de Dret Canònic (c . III .) Si's tracta sola

(1) IC 11, 186: «Neque cnim illornm assentiri possum opinioni, qui Autant ex scriptis, quae a \Ia .z;istro di-
ctante ahunni excipient, melius, atque utilius fieri istam explicationem, cum peque ontnino dictandunl arbitrer.
Nam quae dictantnr vrl hujusmodi sunt, qualia passim in libris tvpis excussis reperiuutur, ~~ tUne inutili ; di-

cendus esset dietandi, fi scribendi labor ; vel contra, quod a summo aliquo viro in hac tanta litterarurn luce haud
immet•ito spectari possit, ita selecta, ac singularia, eoque invicem nexo, ac disciplinar ondine contexta, ut nihil
adlulc adeo perfectum, & ad scholarum usura acconuxlatum prodierit ; tuncgne rogandus g ril Ille . quicumque
ut suas lucubrationes publici juris faciat, quo, sine tanta ejes, qui scribendo insumitur laboris, LA temporis fa-

ctura cum sui, tua aliorum alunrni hoc eximio bono frai possint .»

(2) això va tenir present el P . Pons en I)r antiquitatilus 11(ris t•aiiooticl : cf . p. II8 . nota 1.
(3) IC II, 195.

15 . — Institut d'Estudis Catalans
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ment (le donar nocions generals, cuidi's d'anar : 1 . amb ordre i 2 . amb parsimonia,
fixant en la inteLligencia dels deixebles els capdals principis canònics, i a aquest
fi cl Mestre : 1 . mostri la conexió entre ells mateixos, i 2 . estigui's d'erudites dis-
quisicions . Al revés, emperò, cal procedir tractant-se de donar un ample conei-
xement (le tot el Dret Canònic. La escola comenci's per la lectura textual, en
el Corpus, del títol o be títols del Decret o de les Decretals, objecte de la expli-
cació, fent-la en veu alta un dels deixebles ; a dita lliçó acompanyarà un breu
comentari del Professor . Enllestit això, es passarà al llibre de text, en la decla--
ració del qual farà tot l'esforç a esclarir les obscuritats, desplegar els principis,
mostrar Ics deduccions, reforçar les proves, treure del mig les dificultats que lli
facin nosa . Tampoc s'han de passar pel damunt, sens fer-ne cabal, les observacions
històriques i crítiques ni les circonstancies de lloc, temps i persones que diguin
bé ainb el títol o cànon que s'explica . Finalment, la explicació sia perfectament
ajustada al text, de tal manera que en ell lii quedin marcades les petjades d'ella,
per ço que llegint-lo retorni a la memoria lo que's va dir o apuntar a la escola.

Continúen en el c . IV . les encertades observacions del P . Pons per a la sòlida
i plena formació del jovent . Distingeix quatre menes d'exercicis escolars pels
deixebles : 1 . la lliçó ordinaria, 2 . les disputes, 3 . fer la explicació per comptes
del Mestre, i 4 . les dissertacions particulars . Diguem-ne quelcom de cada
una. 1 . En el dir la lliçó ordinaria no tractant-se d'escoles de lletres, sinó de
facultats majors, rebutja enèrgicament el P . Pons el memorisme . Més encara:
si bé d'ordinari la lliçó es diu en llatí, nota que aprofitaría fer-ho algunes vegades
en llengua vulgar . 2 . En segón terme vénen les disputes en les quals, a la faisó
de les filosòfiques i teològiques, en forma silogística el defensor explica una tesis
i la sosté després rebatent les embestides de l'actor . 3 . El terç exercici, que con-
sisteix en què el deixeble faci de Lector en una escola senyalada, és, segons el
pensar del P . Pons, molt bo per a assolir complet domini sobre els punts niés
delicats en qualsevulla ciencia . El Mestre, que presideixi la explicació, farà —
si cal i ho creu avinent

	

les esmenes necessaries, o be afegirà lo que falli a la
bona comprensió . 4 . Darrerament senyala el cèlebre Canonista una altra mena
d'exercicis escolars — quod . . . utilitats aliis bracstat (1)	 és dir l'estudi de qües-
tions o punts difícils fet en forma de discurs amb variada erudició disposant de
fonts abundoses i selecta bibliografía referent al tema escollit . A ço hi afegeix
el P . Pons aquesta particularitat, que aquelles dissertacions, que ho mereixien,
després de acuradament llimades pci Professor, deurien ésser llegides per sos
autors en solemnials academies i actes públics, i fins estampar-se ara isolada-
ment, ara juntes en un o varis volums, signades però amb el nom de llur propi
autor. Tot lo qual rauría en alabança i mèrit de la escola i del Professor, i fóra
nobilíssim esperonament per a tothom (2).

(1) IC 11, 229.
(2) IC II, 230: eQuaecumque auteur ex illis [dissertationibus] judicio Magistri essent meliores, possent in
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El c. V ., bo i essent un dels niés subjectius, per la utilitat extrínseca que pot
pervenir-ne, demana un resum, ja que no'ns lleu per a més . Discuteix cl iirnrtcro
d'anys que cal esmerçar en l'estudi del Dret Canònic i del de Professors . — I . Lo
primer coml_p ta històricament la durada de un a cinc anys que, segons els dife-
rents parers, bastaven a l'ensenyament del Dret Canònic : cil, emperò, al ii n'exi-
geix quatre. — 2 . En quant al nombre de Professors en creia necessaris, al menvs ,
quatre també, de manera que servessin torn començant cada u pel primer any
amb les nocions i seguint els tres restants amb els mateixos alumnes ; de lo qual
se'n treuen dos profits: l'un que els deixebles s'estimen més el mestre ; el segón
que ell s'interessa més per aquells i en pren més cura . Ademés, el P . Pons pensava
que cada Professor d.evía tenir quatre hores (?) de classe diarios, o, al menys tres,
dues al matí i una a la tarde ; o be una i mitja dematí i tarde . — 3 . El curs deuria
perdurar des de 4 d'octubre fins a 7 de setembre . .I . Segons el repartiment
de la ensenyança canònica proposat pel P . Pons, el còs professoral canonista
constaría de sis o al menys cinc Lectors de Cànons, a fi de que en acabant el cars
canònic sencer dels quatre anys, talment corn s'és dit, quiscún d'ulls per tanda,
estigués dos o un anys respectivament lliure de classe (però bé percebent l'llono -
rari degut) amb sola la obligació de suplir a qualsevol de sos col . legues cano-
nistes en cas de caure malalt i d'assistir als actes públics de la mateixa facilitat.
Ademés, en aquest temps de vacança el Professor prepararia ses apuntacions
o algún tractat o escrit canònic, i també corretgiría els treballs de sos deixebles
abans d'imprimir-se . No tant interessant és la materia del c . i últim, sobre

el promoure la escola de Dret Canònic en els Seminaris bisbals . Ve a dir coin se
podría arreglar el plan traçat en el capítol precedent a la formació integral ecle-
siàstica donada en els Seminaris Tridentins, modificant-lo segons les circons-
tancies del temps que se l'hi dedica, del nombre d'alumnes que hi hagi, de l'ordre
que's prengui, etz.

Per acabament, el Ius Canonicum del Canonista barceloní és un preciós
manual introductori, que avui dia anomenaríem de metodología canònica, la el( -
gancia del qual en la manera de dir, claretat i competencia en la exposició, asse-
nyada i atreient espontaneitat fan la lectura d ' aquests dos petits volums no
sols aprofitosa, més també delectable tan als qui ensenyen com als qui estudien
el Dret Canònic.

f . Dc vita, et honcstatc — Clericoruit . . . ex universo Juris Cor j5ore, et Concilio —

Tridentino selccti — Caitoncs

Ja s'ha dit més amunt (C . e, 3 . a p . c . V .) la consegiiencia que de l'estudi
del Conc . Tridentí en deduía el P . Pons, ço és, «que faria una feina meritíssima

publico litteratorum hominem convento a suis Auctoribus recitari, aut etiam, si quae hujus praecipui honoris
dignae viderentur, ab eodem emendatae, & perpolitae servato unicuique sui auctoris nomine in unum, au t
plura etiam volumina collectae typis evulgari . Id quod in maximum, & scholae, & Professoris decus redunda-
ret .» — Cf . p . 238 .
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qui prengués la tasca d'arreglar amb cert ordre sistemàtic els decrets del mateix
Concili referents a la disciplina eclesiàstica destriant dita materia en títols», Puix
això feu cl zelós Canonista l'any 1800 composant la obreta Dc vita, et IlOI1Cstate

( ' lcrieohltttl . I)c son fi, caràcter i mètode en dóna compte el mateix autor en el
prooeiitiltin . ((Havent els santíssims Concilis de Trento (1545-1563) i de Vienne

(1311 . 1312) imposada amb gravíssimes penes la observança dels cànons perto-
cants a la vida i lloables costums dels clergues, que havien sigut promulgats en
diversos temps ; creguí fer una obra agradable a tot l'Ordre eclesiàstic i prin-
cipalment an els bisbes, si recollia i ordenava per títols els cànons, qui o bé
van escampats per diferents volums del Dret Canònic, o están confosos amb
altres semblants. Perquè ara perduts en la amplaria propia del Dret Canònic
ni poden ésser compresos i retinguts a la memoria ni pot exigir-se llur com-
pliment» . Semblant ta-ca bé podria anomenar-se un ensaig de codificació.

Després d'això exposa el P . Pons les normes, que lia seguides, de depuració
crítica i d'interpretació textual . Li és ben escaient a aqueixa obra el dictat que
li donà son autor de lectissimoruin Caltonuin brcviariuîn, segons els quals — diu
adreçant-se al llegidor—si eres de grau inferior te arreglaràs ; emperò si esti-

guessis en sublimitat de jurisdicció no sols t'hi acomodaràs tu mateix, mes pro-
curant amb diligencia que ajustin els altres, et demostraràs digne de la
santetat d'aquell, la persona del qual representes i digne també de que la Iglesia
veient complert son desitj, es gloríi d'aital ministre.

Dc vita et hon estate Clcricorum comprèn XXXIII títols, format quiscún d'ells

per diferent nombre de cànons . Sota de molts segueix una nota o una observació

i algún cop amb dues, p . ex ., tit . XIV : Dc ordinationibus absquc titulo interdi-

etis cn . 1 (p .45) . Les notes, com diu l'autor en el proemi (p . 7) son més aviat

de crítica textual . Veieu-ne una mostra : ((Cu . 3 . Nulli Sacerdotum liceat canones

ignorare . . . — NoT i . In originali cpistola ante vocem illam canones, legitur llaec
alia suos: suos canones, forte ut indicaret de illis canonibus id praecipne intelli-

gendum, qui ad Sacerdotum statum, & officium spectant, id quot maxime favet

meo consilio illos in unum colligendi, ut facilius eorum notitia possit acquiri .»

(p . 27) . Les observacions tenen aire de comentari, segons diferentes ma-

teries : per tal, unes són històriques, p . ex . en el tit . XIII, cn. 17, aon se

retreu la historia de Potaniins metropolità de Braga, qui en el Conc . To-

ledà X . fou deposat per un defalliment d'impuresa 0), altres són indulnenta-

ries (p . 90, 94) litúrgiques (p . 81 sgg.), filològiques (p . 88), però majorment

disciplinars i canòniques, v . gr . sobre la acumulació de beneficis eclesiàstics

( p . 5 o , 54) etz.
I amb això n'hi ha prou.

(I) FLÓREZ, España Sa ;;rada VI [Madrid 1751] tr . 6, C. I2 . 3 .- Cf . V . DE LA FUENTE, Historia ccicsiástica

d° España II [Madrid 1873 2 ] § 106. — El P. Pons (p . 43) porta un fragment de vint exàmetres del seu poema

Episcopus que recompten aquella historia .
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g. De Alatiquitatiblts Juris Caltonici secundunt titulos Decretalilttn

En la mateixa capçalera de la obra ja ressalta el seu fi que és investigar els
orígens històrics del Dret Canònic, constituint això, corn va advertir l'insigne
P . AVernz, la gloria niés estimada que darrera seu nnèritannent deixà son autor.
I per tal és major dol que l'egregi Canonista no pogués trametre finit a les edats
venidores aquest monument de sa erudició i venerable magisteri . I'uix cal saber
que en aquest volum sols se comenten els cinc llibres de les Decretals de Gre-
gori IX — secundum titidos Dccrctalium com senyala la portada . Però per la
endreça a l'Emm . Card . Loccatelli, bisbe de Spoleto, es veu clara la intenció
del P . Pons de publicar dintre poc quatre volums més sobre el mateix argument
i formant serie, sens dubte . Heusa quí ses paraules : (1 )

((Quamquam vero istud [—opus de Antiquitatibus Inris Ca.nonici'j in
quinque quod suat Decretalium, libros tributuin sit, un.icum tarnen,
qui primus est ordine, velut incertae aleae experiundae causa, interim
edere constituí . Quem si a Viris scientiae Canonicae peritis, aliisque
ejusdem cultoribus probatura_, atque expetitum iri cognoverim, quatuor
alii ex intervallo conscqucntur . Accipc igitur Eme . ac Irme . Princeps,

Vosque Illmi . Viri hoc qualecumque, in perpetuam obsequenntissimi animi
testificationem, accipite longioris operis libamentunt, quod uti vestris

auspicias inclloatum, et ad eum, QUEM NUNC TENET, graduen perductum
est, ita vestro pracsidio, et favore plenam BREVI suae perfecti inis abso-
lutionem habiturum confido .» (2)

Del mètode seguit en el I volum que'ns resta, en dóna compte l'autor en la
prefació, aon manifesta que's proposà fer un comentari sobre les antiguitats de
les Decretals, o sia, sobre la antiga disciplina de la Iglesia ., així com Heineccius (,)

ho féu quant al Dret Civil (—Romà), per tal de suplir la falta que's trobava en
els comentaristes de les Decretals, qui atenent sols a la disciplina present, no
cuidaren d'estudiar la antiga.

Doncs venint ja a l'examen de la obra, sols fullejant-la desseguida es veu,
que és diferent l'ordre dels títols que en les Decretals gregorianes . Àital mu-
dança esdevé invirtint-los dins del mateix llibre i cambiant-los a un altre ; i així

(1) .11C p. 4.
(2) Per ço caldria escorcollar aquells arxius per veure de trobar-ne el oris ., que sens dubte deixä el I' . Pons,

i que deuen perseverar abscondits, si no estän esgarriats o s'han fet malvcr.
(3) Joh(tnf Gottlieb IIEINECCIUS (* Eisenberg 11 setembre . 1681—j' 31 ag . 1741), entre altres obres jurídiques

de bona anomenada escrigué varies l'historia del I)ret, per exemple, «Antigaitates gernl .licac iurisprndentiant

patrianl illustrantes», 3 vol . Itopenhagucn-Leipzig, 1772-1773 ; «iurishrndentia romana et attica», 3 vol . Leiden

1738-41 ; « 1Itiquitatunl Romanarom Iurisprudentiam illustrantium Syntagma, secundum Ordinenl Iustiniani
digestum», moltes vegades editada : a aquesta darrera es refereix sens dubte cl P . Pons. — Per a assolir una

noticia prou complerta de Heineccins vegi's 77w Penny Encyclopaedia [London 1838] . XII, lot ; Biographie Uni-

verselle (Michaud), XIX, ço a. b, 6o a ; 1eyer's liotversations Lexikon [Leipzig u . \Vien 1908 6], IX, 89 .
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veiem traslladats al 11 . 11 .” den fit . del 1', i dos del 11 . III . Ç al 11 . IV. t (1) . Però això,

fòra de no ésser cap novetat en l'historia de l'ensenyament canònic, ja de molt

temps ençà, ho feren autors cèlebres, i entre els moderns el Rdm . P . F . X . AVernz.

També es nota que en vinticinc títols falta el comentari . En la exposició mani-

festa el P . Pons el ple domini que del Dret Canònic i de les Ciencies auxiliars,

majorment de la Historia Eclesiàstica, havia adquirit durant la perllongada

ensenvança d'ell . Per tal raó des d'un segle ençà — centuria per altra banda de

tantes i tan acurades investigacions crítiques i històriques — es llegeix encara

el llibre De alitiquitatibus inris calaoltici amb gust i no menys profit . De son mèrit

en donen prou notable testimoni les freqüents alegacions que's troben en les obres

de canonistes tan generalment acceptats com són \Vernz i Ferreres ( 2) . En quant

a la declaració històrica de cada títol, hi ha naturalment varietat, car essent uns

breus, crom el De sentcnliis [P . II . 35 D. II . 27], Dc Rescriptis [P .-D . I . 3],

De putrgationt' culaolaica [P . V . 22-D . V. 3 .I] . . . ; en canvi altres porten una ampla

i sòlida explanació, els quals amb afegir-los-hi solament l'aparat b-ibliogrà fc,

que avui sol acompanyar obres d'aquesta mena, bé mereixerien presentar-se en

els llibres moderns de millor alçada, de manera que si be fóra molt digne i útil

una reedició de les obres completes, fins inèdites, del Canonista barceloní, però

majorment ho seria la del Ilts Canolticum, la De vita et honestate Clericoruin i

niés encara la De aatiguitatibus iuris caltonici . Per a mostra basta fer esment dels

De auctoritate et uslt Pallii [P. I . io-D. I . 8], De vita et honestate Clericorum

[P .-D . III . 1], Dc ilnlnullitate Ecclesiarui'n, Coenteterii, et eorum ad eas /ertinen-

tiiul i [P . -III . 22 — D . III . :}g_, De haereticis T . V . 3 —D . V. 7] i altres més.

(1) Sinópsis de la correspondencia clels titols en Ports (1') i en les DECRETAis (I)) . No s'hi posen els que

tenen igual nombre: van al peu les correccions senyalades amb *.

P 1) I' 1) l' 1) P I) P 1) 1' 1) P I) 1) P D

Llibre I Llibre II 18 10 36 23 16 25 33 16 13 16 14 2 4 III 23

5 6 2 1 32 19 8 37 2 9 17 24 34 35 14 8 15 25 47
6 5 3 1 ; 1 20 9 38 30 18 26 35 31 15 9 16 29 IV 20

8 9 4 I 29 21 1 .1 39 1 4 1 1 9 2 7 3 6 37 16 io 17 30 V lo
9 1 .i 5 22 17 Llibre III 20 39 37 „,J16 111

	

32 18 27 11

10 ti 6 I 4 2 23 15 4 5 20 48 38 34 ~ 1 17 III 33 19 28 13

11 33 7 If> 24 1 9 5 3 8 21 40 39 46 20 21 20 31 Z 14

12 t0 8 1 38 25 20 6 7 22 49 40 5 0 Llibre V 21 35 w 15

13 1 1* 9 1

	

39 26 21 7 5 23 41 Llibre 1V 3 7 22 34 18
14
16

12
16 .9

10
11

[I] 37* 27
28

22

23

8

9

12

4

24

2 5
44

4 2
4
5

5
4

4
5

8

9
2 3
2 4

3 8
39

z

<

20

21
23 24 12 11 29 24 10 6 26 43 6 7 7 3 1

	

1_F 22

24 23 13 4 30 25 11 19 27 45~ 7 14 8 4
i 11

	

I2 23

2~ 3U 14 13 31 2r, I2* 1 3 28 29 8 1 3 9 5 w III

	

1 5 26

3 0 43 * 15 5 32 1

	

.4 , ) 13 9 29 28 9 12 10 12 17 32

31 36 16 6 33 I 35 14 10 31 14 10 11 11 16 18 33

3 2 34 1 7 7 34 18 15 I1 32 20 11 15 12 17 ei 21 36

* Diu

	

IX : XXXIV *

	

Diu

	

(1)

	

XXXVIII 35 2 7 * Diu

	

XI *

	

Diu

	

XVIII : XLIV 12 6 13 1 9 22 37

(2) \VERNZ: J16s J)PCrelaltlfnt : p . ex . l'; 183, 11 I 2 173, 111 1 2 6, 209, etz . — J . B. FERRERES S . I ., Razón y

Fe, IN 233; La Curia Romana . . . [Madrid 1911 2] 671, 675, 68o ; Los oratorios y el altar portátil . . . [Madrid 1916 2]

75 ; Compendium Theologiae ?L'Ioralis ad nor)nana novissinai Codicis Canonici [Barcinone 1917 : ed. 8, I . a post Co-

dicem] sovint.
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A millor capir el mèrit de la present obra, cal analitzar algún títol : i amb això
n'hi haurà prou . Sigui aquest del ll. I . tít . XI., corresponent al tít . XXXIII . de
les Decretals : la rúbrica fa DI: MAIORITATE ET OBEDIENTIA.

«Amb el nom de majoritat o majoria — diu el Dr . O'Callaghan és
significada en la Iglesia la excel . lencia o distinció que una persona té (la-
munt d'una altra, per la qual li és degut respecte o obediencia» . La majoria
pervé d'una d'aquestes cinc causes : I . Prerrogativa (l'ordre, 2 . (le consagra-
ció, 3 . d' antiguitat, 4. excel•lencia de l'ordenant i 5 . potestat de jurisdicció.
Com bé noten els autors, sols la darrera motiva la veritable superioritat,
perquè les demés no la donen sinó impropiament (') . — El títol es divideix en
dues parts.

1 . DE LA MAJORÍA. « . Preeminencia del Papa sobre els deias bisbes . — Si
tots els bisbes, ni exceptat tan sols el Sobirà Pontífex, són iguals en quant al
caràcter de l'ordre, de lo Qual s'han d'entendre les paraules de S . Jeroni : (3)

«Ubicumque fuerit episcopus, siue Romae, siue Eugubio, siue Constantinopolim,
siue Regio, siue Alexandria, siue Thanis, eiusdem est meriti, eiusdem et sacer-
dotii» ; no obstant no hi ha dubte de què per altres prerrogatives i senyalada-
ment per la jurisdicció, els uns són superiors als altres, fins arribar a la més
enlairada altesa de l'episcopat, pertocant-li al Papa el Primat damunt tota la
Iglesia per ordenació divina, al revés dels altres bisbes a qui llur preeminencia
els pervé de dret humà . Per ço el Papa Nicolau II (4) digué : «Unde non dubium
est, quia, quisquis cuilibet ecclesiae ius suum detrahit, iniustitiam facit . Qui
autem Romae Ecclesiae priuilegium ab ipso summo omnium ecclesiarum capite
traditum auferre conatur, hic proculdubio in heresim labitur ; et cum ille notetur
iniustus, hic est dicendus hereticus» . Aquesta preeminencia del Papa sobre les
demés iglesies neix immediatament del Primat d'honor i jurisdicció que li pertany
per dret diví : tenint, pel contrari, segons dret humà les atribucions de Patriarca
d'Occident, Primat d'Italia, 11 Ietropolità de la Provincia Romana i Bisbe de la
Sèu de Roma.

~ . Els Patriarques . — En temps del Concili Nicè (any 325), llevat del Pa-
triarca d'Occident qu'és el Papa, — n'hi havía altres dos, ço és a dir, els d'Ale-
xandría i Antioquía, lo qual consta en el en . 7 del Concili (s), aon se determinen
els límits del patriarcat alexandrí : els de l'antioquí havem de deduir-los d'una

carta de S . Jeroni a Pamaqui . A aquests s'afegí més tard el Patriarca de
Constantinopla, que tingué son origen en el Conc . Constantinopolità (any 381)
i va aconseguir la seva perfecció i fermesa en el Calcedonenc (any 451), emperò

(I)
t . 33 .

(2) PHIL. DE AxcrLIS . P;aelectiones Inris Canonici [Romae, 1877], I, 2, 11 . I, t . 33 . —Ct . Codex Inris Ca-

Itolaici : en . Jo6.
(3) [Decret de Gracià, ed . Friedberg] disi . 93, c . 24 Leginaus i1a Ysaia.

(4) C. Olnnes sute patriarchac i dist . 22 I.
(5) Hi ho porta el C . Mos antiquus 6 . dist . 65.

R . O'CALLAGHAN, I)cree)n) Canónico según el orden de las Decretales de Gregorio IX . [Tortosa 1899], 11 . 1,
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el Papa S . Lleó el Gran negà la aprovació d'aquell decret, no otorgant-la ses
successors fins que Ignocenci III per mor de la pau en el Conc . Lateranenc IV

(any- 1216), renovant (corn digué) els antics privilegis de les Sèus patriarcals,
establí que després de l'Iglesia Romana ocupés el primer lloc la de Constanti-
nopla, el segón la d'Alexandria, el terç la d'Antioquia i el quart la de Jerusalem 0).

7 . Els Exarques . — L'ordre natural porta a dir quelcom dels Exarques o
Patriarques menors — que corresponen als antics Primats d'Occident dels
quals no se'n fa cap menció en el cn . G del Conc. Nicè ; anomenant-se, en canvi,
en el de Constantinopla tres : 1 . 1'Exarcat d'Asia., la Sèu del qual era E f csi,

2 . 1'Exarcat de Tracia que la tenía a Heracica, i 3 . 1'Exarcat de Caj5adocia del

Pont a Cesarca . Aquests exarcats de âxE ppaXot o a;')rox€e.F«).ot que eren al principi,
o sia, lliures (le la jurisdicció patriarcal, passaren a ésser sotmesos a la obe-
diencia del Patriarca (le Constantinopla (2).

r . Primats de Cartago i Constantina . — Per l'espiet de vicia que a 1'Africa
llevà la religió cristiana, i perquè aquella Iglesia fou instituida pels qui S . Pere
o els seus successors havien ordenats de prevere (3 ), la autoritat del bisbe de
Cartago era molt respectada, i d'aquí és que va anar adquirint una jurisdicció
molt ampla, semblant a la dels patriarques majors . No obstant, mai obtingué
el títol ni de Patriarca ni de Exarca, mes el de Primat . Al revés del bisbe de
Constantina (Illa de Xipre) qui va rebre el nom de Primat — anc que d'ordre
inferior d'una manera ben diferenta . Era abans una de les provincies subjec-
tes al Patriarca antioquí ; però havent estat dominada la Iglesia d'Antioquia
per la força arriana i havent passat després un enutjós cisme de quaranta vuit
anys, en el qual temps la iglesia de Constantina va abstenir-se de comunicar
amb cap dels dos partits ; després de transcòrrer el temps de prescripció, denegà
la obediencia al Patriarca d'Antioquia, essent confirmada sa llibertat en certa
manera pel Conc . Efesià (any 431).

E . Vicaris A1ostólics . — Molt distinta de la dels anteriors era la autoritat que
sobre els Metropolitans i Bisbes exercien els qui per rebre del Summo Pontífex
una potestat vicaria, s'anomenaren Vicaris Apostòlics . E1 més conegut de la
antiguitat era el de Tessalònica, l'origen del qual és menester cercar-lo allà pels
temps dels Papes Damas i Sirici (4) .

Resumim : la jurisdicció i, per tant, la superioritat o preeminencia dels Pa-
triarques s' extenía als Metropolitans, la d'aquests als Bisbes de llur provincia,
els quals exercien sa potestat bisbal en la Parroquia o Diòcesis (com se'n va dir

(I) Per a aquesta qüestió vegin-se les fonts en MANSI Sacrnrum Conciliorum nova et amhlissinuc r.ollc•ctio [ed.
anastàtic :i] 111 559-560, xlII 989-992•-Cf . IIEFr•.Lr-LI:CLrRC(,), Histoire des Conciles 11 2 [Paris 190] §§ Io1 sgg .;
186 sgg . ; \' 1 [París 1913] § 047; F. SAN•rI-LrITNrR, I'raelertioncs Ilrris Cannnir,i . . .[ IZatisbonae 18981 1 31, 5 . 6.

resumida aquesta yüestiO J . AIIrNCi•Nn.L. S . I ., Tractatrts de Christi Ecclesia [Rarcinone 1914], 385 sgg.
(2) ('f . WERNZ, 11 2, 712 sg.
(3) <.Unde [e Romana Ecclesirr] enangelium ad ipsam Africam cenit .» — Ep . xLIII 7 [IIIL 33 163; CSEL

34 2 90, ed . Goldbacher].
(4) PH . JAFFÉ, Regesla Pontificisrn RornanorLTm I [Lipsiae 1883] 238, 257, 259, 261 .



ENSAIG BIO-BIBLIOGRÀFIC SOBRE EL CANONISTA JOSEF PONS I MASS .\N :\

després) que'ls hi havía estat encarregada . — Vetaquí l'ordre d'idees que des-
plega el P. Pons pertocant a la majoria, que és la primera part del títol . Vegem
breument lo que diu de la segona.

II . DE LA OBEDIENCIA . — a. En primer lloc, està fòra de dubte la obediencia
deguda al Papa, Successor de S . Pere, Vicari de Jesu Crist a la terra i Cap visible
de la Iglesia Catòlica . Per tal S . Gregori escrigué (1) a Joàn, bisbe de Siracusa:
«De constantinopolitana ecclesia quod dicunt, quis eam dubitet sedi Apostolicae
esse subiectam?» Mes aquesta obediencia — que bé es podría apel . lar catòlica —
se l'hi deu al Papa com Primat de jurisdicció sobre tota la Iglesia . I conforme-
ment amb això tot quant prescriu o sanciona corn Patriarca d'Occident, Primat
d'Italia, Metropolità de sa provincia eclesiàstica i Bisbe de Roma, exerceix sa
jurisdicció especial solament amb els qui per aitals títols li són sotsmesos . Segons
lo qual, havent-hi haguts dubtes — fòra de la provincia romana, ja s'entén,
sobre la obligació de les resolucions aprovades en el Concili dels bisbes de la
Prov . Romana acoblats en 1725 per Benet XIII en la Basílica Lateranença ; les
Sagrades Congregacions (2) tots temps respongueren negative.

í . La obediencia que els metropolitans deuen als Patriarques i a aquells els
bisbes de llur provincia, serà niés manifesta — segueix Pons declarant les
atribucions dels Patriarques . 1 . Els quals, primer de tot, ordenaven per ells
mateixos o per mitjancería dels metropolitans els bisbes de sa jurisdicció . 2 . D'aital
fonament procedía el dret d'ésser els seus jutges i, trobant-los en defalliments, el
d'amonestar i corretgir-los . 3 . També presidíeu el Sínode Diocesà convocat pels
bisbes . 4 . Assistíen o personalment o per sos llegats al Concili ecumènic prenent
lloc de preferencia en ell davant dels bisbes. 5 . Finalment els Patriarques podíeu
erigir i governar els monastirs de la propia diòcesis i els dels altres bisbats de son
domini . Consemblants poders tenía el Primat de Cartago i especialment el de
consagrar bisbes segons demanaven les necessitats de cada iglesia . Sobre lo qual
hi ha el testimoni d'un bisbe en el Concili Cartaginès: «Fuit semper licentia huic
Sedi unde vellet, et cuius nomine fuisset conventus, pro desiderio cuiusque
Ecclesiae Episcopum ordinare .»

Mes ¿quines foren les causes de la preeminencia de certes iglesies respecte de
les altres? Creu el P . Pons que això pogué pervenir : 1 . d'haver estat fundades per
un dels Apòstols o per sos deixebles ; 2 . o d'haver sigut origen i centre de la pre-
dicació evangèlica per varis indrets d'aquelles encontrades ; 3 . o per la mateixa
importancia política de la ciutat en que fou establerta cada iglesia . Emperò és
menester entendre aquesta importancia dels temps de la fundació, que perxò el
Papa Ignocenci I respongué a una carta amb la decretal de Nicolau I (3) : «quod
sciscitaris, inquiens utrum diuisis imperiali iudicio prouinciis, ut duae metro-

(I) C . Dc- Coyrstautixopolitaf :a, 4, dist . 22.
(2) BENET XIV, De Synodo Dioecesalia, II 2, 6.

(3) C . Lege 1, dist . Io.

16 . — Institut d'Estudis Catalans
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poles fiant, si duo metropolitani debeant nominari : non uisum est nobis ad nobili-
tatem necessitatum mundanarum Dei ecclesiam commutari, honoresque aut
divisiones perpeti, qual pro suis faciendis causis duxerit imperator».

I per ço mateix convé advertir quant diferent va ser l'origen de la excel•lencia
i dignitat patriarcal que alcançà la iglesia de Constantinopla . Perquè succeí que
havent-se mudat la cort imperial a Bizanci els bisbes de Orient anaven a l'Empe-
rador amb queixes i súpliques, les quals ell trametía al bisbe de la ciutat i a un
concili permanent tots els afers i causes que s'oferíen . Amb això aquella Iglesia
adquirí tanta autoritat que el Conc . Constantinopolità li concedí els honors de
Patriarcat, i el Calcedonenc — coin s'ha dit — reconegué sa jurisdicció sobre
les demés.

y . Vejam ara l'origen dels tres Exarcats d'Orient . El convenç del d'Efesi és
gloriosíssim per raó de juntar ensems les tres causes damunt dites . Car prime-
rament tingué per fundadors els apòstols S . Pau i S . Joàn, succeint S . Timoteu,
deixeble de S . Pau . En segón lloc, d'Efesi s'espargí la predicació de l'Evangeli
per les provincies de l'Asia . I pel fi tothom sab la preeminencia política que aquella
ciutat tenía sobre les demés . Semblants títols de noblesa poden presentar també
les altres iglesies de Cesarea i Heraclea, segons palesament ho publica sa gloriosa
historia . El mateix cal dir del Primat de Cartago.

'& Així corn els Metropolitans obeíeu als Patriarques i Primats, talment a
ells els Bisbes de sa provincia eclesiàstica . Pertocant a lo qual fóra feina llarga
aduir ara els cànons dels concilis ja generals, ja particulars que aprovaven o
confirmaven o recomanaven aquella sotsmissió . Per tal sols en duré uns quants
com a mostra. 1 . Per a la llegítima consagració dels bisbes els cànons requeríen
la aprovació del Metropolità : «si quis preter sententiam metropolitani factus
fuerit episcopus, banc magna sinodus [Nicena I . c . 16] deffiniuit episcopum esse

non oportere» (1) . 2 . A més el Conc . Toledd II va prescriure que el bisbe consa-
grat pel de Toledo ((post ordinationis suae tempus infra trium mensium spatium
metropolitani presentiam uisurus accedat» (2 ) . També el Conc . Tarragoní san-
cionà que el bisbe, abans de passats dos mesos de sa ordenació es presentés a son
Metropolità ((ut ab illo monitis ecclesiasticis instructus plenius quid obseruare
debeat recognoscat .» (3) 3 . El . Conc. Antioquf advertí que els bisbes tinguessin
present que per ço car el Metropolità pren cura de tota la provincia, per tal era
superior en honra i en dignitat (4) . 4 . Comanà ademés el mateix Concili que per-
tocava al Metropolità reunir els concilis provincials ( 5 ) . 5 . S. Gregori, en la epís-
tola a Siagrius, ensenyava que els bisbes devíeu cedir-se la preferencia segons el
temps de consagració ; la qual llei també donà el Conc. de Braga I [c . 24 con-

( I) C . Illud 8, dist . 64 — Cf . c . Lpisropi I, dist . 64 ; c . Episropus, 3, (litit . 65.
(2) C. Cunt longe 25, dist . 63.
( ;) C . Si quis in metropolitana 8, (list . 65.
( .}) C . Per siugulas prottincias 2 . C . 9 . q . 3.
(5) C . I'ropter ecrksiasticas curas, 4, dist . 18 .
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firmant-la cl de .11ilct [c . 1 3 1, i 1'J1/ricti [c . 53 1, emperò amb la particularitat de
que se servés el primer lloc o primacia al Metropolità (1) . G. El dret d'admetre
apel•lacions en les causes judicials dins el for eclesiàstic, propi del Metropolità,
el veiem confirmat pel c . 14 del Conc. de Sàrdica (2) . 7 . Mostra bé la dependencia

dels Metropolitans, en què estaven els bisbes antigament, el fet que sabem de
S . Lleó, qui reprengué al bisbe de Fréjus (França) d'haver-li pregat la resolució
d'un dubte sens proposar-lo ans a son metropolità (3).

En canvi, Teodosi el Jove (4) i Marcià (5) van atribuir als metropolitans
majors poders dels que realment els pertocaven, puix en les convocatories ciels
concilis efesià i calcedonenc a ells endreçades, pareixíen indicar o fer entendre
que els metropolitans estaven autoritzats a excloure del concili els bisbes de sa
provincia . Finalment, bé nota Pons que no quedà de cap manera abolida la
autoritat dels Metropolitans sobre els bisbes sotsmesos seus, al instituir-se els
Exarques, Primats i Vicariats Apostòlics, lo qual explícitament declarà S . Lleó
escrivint a l'Arquebisbe de Tessalònica.

Veusaquí sumariament exposat pel seu ordre d'idees capdals el comentari
històric que el P. Pons fa. sobre el tít . De maioritate et obcdielrtia . Aon a.l termenar
diu que res més vol afegir-hi sobre la sotsmissió que els preveres a llurs bisbes i
més en general els súbdits envers els seus superiors eclesiàstics per ésser migrada
o cap en aquest punt la variació de la disciplina introduida per noves disposi-
cions canòniques. Amb aquestes notes n ' hi haurà prou per a fer-se càrrec de
lo que és De antiquitatibus inris canonici.

Feta, doncs, la sumaria narració biogràfica del P . Josep Pons i analitzada
breument la seva labor científica, no és gens difícil concloure que el Canonista
barceloní pertany a aquella «plèiada illustre de jesuites del nostre país, qui

com ne parlava el Dr . Torras i Bages ( 6) — sofrí el crudel cop de Carles III
amb fortalesa verament catalana, dignificant la nadiva terra, en la culta Italia,

on foren exilats, amb els esplendors de sa erudició i exquisit gust clàssic, demos-
trant-se escriptors de primera força publicant llibres, ja en llatí, ja en italià,
que'ls introduiren en l'Olimp de les sumitats literaries d'aquell temps».

eConseruato metropolitani pcimatw> : C . Episcopos 7 . dist . 17 ; C . Placuit ut coltserttalo r, dist . 18.

;lIANSI : 111 17-18.
Ep . CV III 1 [ML 5 4 1011].

Cf . M :\N SI : Iv 1113-1114.

Cf . MANS! : v I 551-552.
I1'1n1 . Dr . J . TORRAS Y BAGES, La Tradició Catalana, II 8 [Obres completes Iv . Barcelona 1913 3 , p. 45! .]
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