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En quant a la importància científica de Sant Ramon, posà de relleu el conferenciant el gran
valor doctrinal i legal de la compilació del Dret pontifici per la seva relació amb el dret civil de
cada país i. especialment de Catalunya.

Parlant de l'actuació social de Sant Ramon, digué que tenia tota la confiança dels Papes ; era
cridat a intervenir en gairebé tots els litigis eclesiàstics ; treballà esforçadament en la conversió
dels infidels, dictat el primer codi processal contra l'heretgia . Era conseller del rei En jaunie 1,
encara que aquest no sempre seguí els seus consells; com ho fou també de l'infant Pere . Tots els
grans personatges de la nostra terra acudien a Sant Ramon, qui era ensems el qui componia
amistosament, segons consciència, litigis de moltes famílies, era nomenat executor de testaments
(corn del mateix Jaume 1 i d 'alguns bisbes), i tenia afectuosa relació amb tots els homes eminents
de la seva època . Aquest extraordinari prestigi era degut a la fama d'home de seny, d'exquisida
prudència i provada saviesa ; i tot aixa, venia aureolat amb la santedat de Sant Ramon.

L 'advocat Dr . Josep O . Anguera de Sojo donat la darrera conferència, tractant de la Summa
de poenitentia et nlatrimonio i les Summes de l'edat mitjana».

mb ingeniosa argumentació fa dos escolis, no pretenent donar-los altra valor que el d'un
assaig, a la doctrina exposada pel P . Teetaert : a) Conveniència d'estudiar paral . lelament la
doctrina de la penitència deprecativa amb les tradicions hebraiques ; puix aquesta forma peniten-
cial es troba més enllà del segle I del Cristianisme . Ho explica dient que els primitius cristians
freqüentarien encara la sinagoga i el temple de Jerusalem . Aquesta penitència es troba en els
rituals hebraics i comprèn : Confesio oris, contritio mentis i propositunl non reincidelldi (Con-
fessió oral, contrició de cor i propòsit de no recaure) ; però sempre en sentit deprecatori . Fa
notar algunes semblances entre certes oracions hebrees i altres cristianes . b) En la doctrina de
Sant Ramon no es distingia el fur intern del fur extern.

Fa veure l'oportunitat de la penitència pública (que en l'època en què l'Església no era encara
reconeguda per l'Estat, reserva — diu — la unitat cristiana), de la penitència «tarifada» i de la
commutació de la penitència per peregrinacions, fetes amb distintius d'humilitat.

Quant a la Summa de Sant Ramon, diu que el tractat de matrimoni hi fou afegit, motivat per
les repetides consultes que el Sant rebia, i fou tret «ex auctoritatibus certis», d'autors provats,
als quals ell personalment havia tractat a ßolonya.

Fa notar que el mèrit de Sant Ramon en la «Summa de casibus» estat en què introdueix la
jurisprudencia en una qüestió jurídica : dóna normes clares i precises contra els ballesters» i
«sagitaris», diu que la guerra solament és justa quan es fa contra els pobles qui no poden servar
la pau, i venen amb títol de serviment, o ens vénen a pendre el nostre patrimoni . Assenyala els
límits justos en la imposició de tributs i en la usura . Sant Ramon és en la teologia moral el que
és Sant Tomàs en la dogmàtica, sense que això impliqui cap paral . lelisme entre ambdós Sants,
per haver-hi entre ells diferències enormes . Cita el Sr . Anguera com una glòria de Sant Ramon
la fundació d'escoles d'alarb i hebreu, i l'haver seguit respecte els gentils el mateix mètode que
després seguí Sant Tomàs.

Mélanges Paul Fournier (1)

VALLS I TABERNER, F . : Le juriste catalan Pierre de Cardona, cardinal de l 'église romaine
sous Alexandre III (1929, pàgs . 743-746) . Notes biogràfiques d'aquest personatge mort abans

de 1185.
TARR1„ Jean : Sur les origines arlésiennes de la collection canonique, dite I-lispana

(1929, pàgs . 705-72-4) . Explica i referma la seva tesi sobre les fonts de la legislació eclesia-tstica

a la província de Tarragona.

Miscel .lània Patxot (2)

Aquesta Miscel'lània internacional ha estat dedicada al Sr . Rafael Patxot i Jubert per amics
seus i admiradors de la seva obra d'home de ciència i de Mecenes . Es en aquest darrer aspecte

que ell ha fundat, la Institució Patxot d'investigacions científiques, especialment de temes rela-

(1) Mélanges Paul Fournier . De la Bibliothèque d'histoire du droit publiée sous les auspices de la Société d'Histoire du
Droit . Paris, Recueil Sirey, 1929 . LXIV + 812 pàgs.

(2) M scel'Idnia Palxot . Estudis de dret públic . Barcelona, Llibreria Verdaguer, 1931 . XV + 462 pàgs.
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cionats amb l'espiritualitat catalana, o d'abast internacional, corn el concurs de la Maia ; 1'Obr(a
del cançoner popular, dedicada a formar l'arxiu, i publicar la música popular de Catalunya, i la

Masia Catalana, que t( per finalitat estudiar la vida de la família pairal en els seus diferents

aspectes. Ha estructurat la Fundació Rabell, l VIa . Romañ uera, que estimula nombre d'acti-
vitats artístiques i literàries . «La seva acció moral, basant-se en qui' el sofriment és de-
ment de perfecció, s'interessa sobremanera, pel fons d'humanitat que batega en els problemes

socials . »

En el volum, ultra diverses personalitats extrangeres destacades en el món dels estudis de
dret internacional, han col . laborat alguns autors catalans amb treballs alguns dels quals cauen
dintre del marc d'activitats que registra 1' .ANu: R i . Sún els segiients:

FREDERIC CAa11' : El dret internacional napoleònic (pàgS. 15-27) . Sobre l ' intent d ' introduir
a Catalunya el Codi civil napoleùnic.

R. D'ALÒs-J1oNER : Idees lul . lianes de comunitat universal (pàgs. 35-47) . Exposició d'alguns
passatges del Blauquerua.

P . BARTOMEU NIBERTA, O . C . : Idees jurídiques del alestre (;niu Terreua (pàgs . 171 . 195).
El P . Niberta, que ha estat revelador de la vida i sobretot de l'obra del prior general del Carme,
bisbe de Mallorca i d'Elna, amb altres monografies (vegeu ANUARI VII, pàgs . 379-35U), estudia
ací quin üs el concepte de la llei segons Mestre Guiu i el seu pensament respecte l'esclavitud, la
propietat privada, la coacció dels heretjes i dels infidels . i\questa exposició va corroborada amb
una tria de textos de l'obra de l'insigne carmelitä, el qual, si no era un jurista, tanmateix algunes
de les idees escampades en diverses de les seves obres mereixen ésser tingudes en compte
pels juristes.

P . NORBERT D ' ORDAL, O . M . C . : El rl'ÍnCep segons Eixilllellis (pàgs . 317-332) . Ens n 'ocupem
en la pagina 5-17 del present _-\NUARI.

P . DANIEL. DE MOLINS DE REI, O . M . C . : Doc/mi11a de LluÍs l 'Tz'es sobre la iujuslícia de la

guerra (pägs . 339-362) . Sistematització de les idees pacifistes — insôlites en aquell temps del
gran humanista Valencià segons, sobretot, el tractat De Concorria et Discorria i el De
PacijiiC(atioll C.

P . ANDREU DE PALMA DE MALLORCA, O. M . Cap . : La doctrina jul'Ídica i el sistema de
dret internacional de Mestre Ramon Lull (pàgs . 407-432) . Treball ja esmentat en la pàgina 537
d'aquest volum de l'ANUARI.

Altres autors catalans que col laboraren en aquesta Miscel . lània són : Alexandre Gallart i

Folch, Joaquim M ." de Nadal, Josep \L'` Trias de Res, Lluís Recasens Siches, Joan Tarro,

F. Maspons i Anglasell . — R . D 'A .-J1 .
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