
SECCIÓ JURÍDICA
La tesi de Mn . Joan Tarré a l'École des Chartes

Les /ozzts de la le ,g,islació eclesiàstica en la província tarraconense . Aquest és el tema de la
tesi que desenrotllà Mn . Tarré com a resultat dels seus estudis a 1'« Ecole des Chartes . El treball
està dividit en tres parts : les dues primeres apleguen successivament els concilis dels períodes
romà i visigòtic de la nostra província eclesiàstica, i tracta la tercera part de les col .leccions
canòniques . S'hi reivindica l 'origen de la col . lecció canònica dita Cesaraugustana, que Mossen
Tarré creu procedent de l ' escola jurídica de Barcelona ; aixi queda ben explicada la connexió entre
aquesta col .lecció canònica i determinats usatges de I>arcelona extrets d'ella.

Aquesta col . lecció, de la qual M . Paul Fournier havia demostrat la importancia, tot expli-
cant-ne la doble recensió i les idees del seu anònim autor i estudiant-ne la data probable i 1es
fonts principals, havia estat classificada sota la denominacio de Cesaraugustana perquè el
manuscrit d'ella que descobrí el savi arquebisbe de Tarragona Antoni Agostí i que havia per-
tangut al gran historiador aragonès Jeroni de Zurita, va passar després de la mort d ' aquest t la
possessió del Monestir d'Aula Dei de Saragossa.

Resulta, perù, de l'examen d'aquest manuscrit, fet per Mn . Tarré, que la seva provinença
originària fou de Barcelona o d ' algun monestir veí de la nostra ciutat ; ara aquest còdex es con-
serva a la biblioteca Reial de Madrid . Però de la mateixa col .lecció canònica n'hi ha encara un
altre manuscrit a la biblioteca Nacional de París ; aquest és procedent de Ripoll, d'on passà a
poder del cèlebre arquebisbe Pere de Marca, segons consignà ja M . Leopold Delisle . Els dos
manuscrits que ens han conservat la dita col . lecció són, doncs, de provinença catalana ; cosa ja
de si prou remarcable . Però, hi ha més. Les poesies contingudes en el manuscrit de la Biblioteca
Reial de Madrid són del gramàtic Renau, canonge de Barcelona en el primer quart del segle l
del qual el P . Fita va ocupar-se en diferents articles del «Boletín de la R . Academia de la Histo-
ria . .Mossèn Tarré atribueix a Renau la col.lecció canònica que hom havia anomenat provisional-
ment Cesaraugustana . Aquesta atribució resulta sumament versemblant . Les dates de 1110-1117,
entre les quals apareix Renau formant part del Capítol-catedral de Barcelona, concorden amb
les que la crítica interna d 'aquella col . lecció havia donat peu a M . Fournier per a indicar la
seva data aproximada . Renau segueix argumentant Mossèn Tarré — va visitar la Seu \pos-
tòlica amb ocasió d'una missió molt important . Fou així com hauria pogut conèixer- directa-
ment el moviment de les idees reformadores de Gregori VII i dels seus immediats successors.
Ço que caracteritza el treball de Renau és que combina els elements de les col . leccions char-
trianes, ben conegudes a Barcelona, amb els que li procuraren els reculls d'origen romfi.

Conferències sobre Sant Ramon de Penyafort a la Biblioteca Balmes

Les conferències de primavera de la Biblioteca Halmes en l'any 1928 foren dedicades a Sant
Ramon de Penyafort.

El dia 29 d 'abril començà la tanda l'il lustre capitular de la Seu de Barcelona doctor Alfons
Maria Ribó . Aquesta conferència, introducció a les altres, versa sobre l'Esperit sacerdotal de
San/ Ramon.

La segona i la tercera conferències, a càrrec de fra Amadeu Teetaert de Zedelghem, 0 . M . C .,
versaren sobre la doctrina penitencial de Sant Ramon.

La quarta conferència anà a càrrec del Sr . Ferran Valls i Taberner, i versà sobre el tema:
Saut Ramon compilador de les Deeretals.

Centrant el seu treball al punt de mira històric, remarca que en 1es biografies de Sant Ramon
hi havia punts poc aclarits que convindria estudiar a través d'una investigació documental.

El mèrit de Sant Ramon com a compilador de les Decretats consistí, sobre tot, en formar
amb materials diversos, reagrupats i ordenats, un veritable codi, dotat d'estructura sistemàtica
i d'unitat interna .
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