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dominicals d'alts estudis económics i polí
tics, per D. Gaillem. Graell —La Societat de
G-eografia Comercial i el Curs Internacio
nal de Barcelona, 1914, per R.

poesía,

per JOSEP

i arts aplica_des, de colors
el pensament i l'acció políti
ca de bon nombre de
paYsos, perqué la
paraula gloria semblés gairebé immoral.
De fet, la gloria es arcaica: ella no rnés

neutres

NISLAU DURÁN REYNALS.
Orlentaelons, per JOAN LLTMONA.
Espandiment deis ez-tudis,_ comer=

Posta de sol,

Calia arribar a aquest temps de bur
gesíes republicanes, de filosofíes anti

metafísiques

tara, per J. O. ANGUERA DE SOJO.
per a 12.0/53, per JOSEP LLEONART.
Londres, per G. FERRERO.

GRAN

GER.

Zinformació
escriure i co-mptar,—Una Revista de
lletres i arts del libre: Quatre fascicles de

«Bibliofilia».

en

éxits costosos i llunya.ns,
els éxits desmesurats;
avui les classes
mitges són, adés i ara, partidaries d'un
ideal fet a mida de les necessitats del
.moment, d-un ideal parcimoniós, ver
coronava

els

•

per tots quatre costats i
comprensible per l'ultim ciutadá.
?No es un flagell espantós la guerra?
?No es el geni antisocial? ?No val més, o

sernblant, faedor

és més peremptori, donar pa als pobres
que ciencia als ignars? Gent de totes me
nes es fa aquestes preguntes: i el fet és
que hem esdevingut persones tánt na
turals i corrents, que ten fi-Y) una mena de
dubte i ternença de la sublimitat. En ve

iem totes les dificultats i els perills,—és
incontestable que existeixen—i hern de
dir honradament que no ens fan goig.
Els conservadors representen gairebé
sernpre la pérdua del ideal de pensa
ment, els socialistes la pérdua del ideal
d'acció. gls uns tenen per programa la
comoditat present, els altres la futura.
Som no més els nacionalistes els que
la gloria, i so
ens atrevím a parlar de
bretot els nacionalistes d'una nació qué

constitueix, i on l'ideal, doncs, és
penós i Ilunyá i només entrevist: el nos
es

.
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Es suplica als Srs. Suscriptors de CA
TALUNYA que estiguin encara en deseo
bert amb 1`2i, drginistració, que procurin
posar-se al corrent en tot el que va d'
aquest mes, a fi d'evitar molesties infle
cessaries de reclamacions, avisos de gir,
etc. Corn a formes molt avinents de pa
gament senyalem la libranç;a, el giro
Postal, els segells.
Adernés, tingui's present, que la sus
cripció anyal és dues pessetes rnés ba
rata que la trimestral o semestral..

tre ideal és incomóde d'assolir i ens fa
resignar a viure incórnodament per amor

d'el'.

enemics de la gloria
n'hi ha de huma
no tots son egoistes:
delicats,
d'esperits
nitaris, de pactes,
dolo
colpeix
als quals és innegable que
necessitada
rosament l'ésser la gloria
duna certa crueltat medial. Paró Lora
necessari que aitals esperits verament
selectes reparessin que cap cosa no és
tant benfaent com la gloria. La tsimidesa
és causa de mil depravacions; la vida
Es ciar que els

gloría
perdre adhuc la
resignació
a basa de
sensibilitat; i una
l'espe
acabaría
ofegant
inintel-ligencia
fogar
pairal
la no
el
rit, si minvés
obscura i mecánica fa

en

milloría, el creixent daler
de fortitut. Es trist dir-ho, els pobles

ble

de

set

d'ideals

Suiça,
ser

un

meçquins,

ni cómodes

que té tant bons

poble

tant

hotels,

positiu

son.

pot

no

com

La
es

devega

des valen fernos creure- molts. Coneixem
espan.yola, que cada any es
una ciutat
despobla, anc que de la guerra de la
Independencia fins ara no ho hi hagut
ni una revolta; mentres creix tant bella
rnent aquesta Barcelona de les bornbes
i deis

separatistes.

Que hi
da. O cal
nar-se a

farérn? La vida és desordena

resignar-se a

la

manca

no

viure,

o

resig

d'un ordre ben precís.

Una afirrnació segura .i vigilant es barre
ja arnb negacions monstruoses. Es creen
les coses rnés necessaries i les rnenys
necessaries a l'hora; i les unes arnb les
altres s'encoratgen i fan anar el món.
Es impossible graduar els fenómens so
cials com en una piçarra. Es impossible,
per exemple, començar amb la reconsti
tució interior duna nació, i sois quan
estigui ben llesta i ben polida de per
tot, recorre a la expansió amb seguritat
matemática. Cal tenir més fé. Una revo
lada de gloria—una revolada, quina co
satisk d'un cop
_sa tant poc rítmica!
del_esperit
i, si cal, de les
tot de fretures

botigues.
de aquests
paYsos balcánics que fa dos anys ens
feien riure tant a les operetes de Strauss
Leb_ar, que no sabía_com expedir les se
Quan Austria li feia ma
ves conserves
la cara, els pots de conserva es migra
ven en l'abandó. Una mica d'epopeia ha
rejovenit l'Europa, el nacionalisme ha
reivindicat els seus drets a corregir el

Hi ha

un

país balcánic,

fabriques de conserves ara
Servia, un valor suprasen

i les

capeixen,
sible.

a

un

-

M
1 air',_
y
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El nou president
de la Coniissió codificadora del Dret civil catalá
Un deis millors records que del seu
transit pel Ministeri de Gracia i justi
cia deixá a Catalunya el Sr. Durán i
Bas fou sens dubte el R. D. de 24 de
Abril de 1899, pel qual a totes les regions
d'Espanya foren creades Comissions de
Codificació del dret a quiscuna d'elles
peculiar, malament nomenat Dret foral.
La de Catalunya fou al cap de poc temps
constituida sota la presidencia de l'eximi
jurisconsult D. Francesc Romaní i

Puigorengolas,
deis pocs juristes que
contemporanis a les prime
un

ens restaven

d'avant-gust
mena
«Ante-proyecto de apén
dice al Código Civil para el Principado
de Cataluna» (publicat en 1903 y repro
duit en major nombre d'exemplars per
la «Revista jurídica de Cataluna» en
1904) síntesi de les institucions jurídi
vía donat

com

una

amb el conegut

ques que encara tenen ufanosa vida a
nostra terra, i exposició raonada i ensems
reflexiva de modificacions que el trans
que no_endebades passa
curs del temps
els canvis. de costurns han fet necesa
ries en un poble, el qual no menys de
doscents anys s'ha vist mancat de facul
tats llegislatives, no obstant la seva pe
culiaríssima, complexa •i sempre arn.b
p-ropi caracter subsistent vida jurídica.
Aquest mateix fet indica ja ben clara
ment la necessitat que té Catalunya de
veure codificat son Dret civil, patrimo
ni i categoría alhora, tant com la Ilen
gua, de sa nacionalitat. Quan més gran
el

terme deis
veure,

de

époques

de nostre renaixement i que
acabem de perdre, sen
no fa gaire que
se que, malauradament,, la Comissió ha
gués pogut donar fí a les seves tasques,
de les quals el mateix Sr. Romaní jun
tament amb el Sr. Trias i Giró ens ha
res

dix de Dret catalá al Códic Civil, al te
ni de reduir a cos únic i fórmula con
creta i uniforme la nostra dispersa le
gislació, té encomanada una tasca de
conserva-ció i renovellament alhora, de
carácter veritablement legislatiu i no
cal parlar de l'influencia que el bou o
mal acert amb que sigui portada: a com
pliment ha d'exercir en nostre pervin
dre. D'ella dependrá per molts anys, el

perill

sia

que

vinguin

a

escome

tre'l intrusions forasteres i que per ig
florancia o moltes voltes per peresa
deixi d'acudir-se a les fonts genuina
ment catalanes o, com els drets suple
toris, pel temps catalanitzades i consa
dins la vida jurídica de nostre po
Inés necessari és poder presentar
dins un senzill Códic
en pocs articles,
d'inexcusable observancia, tota la doc
trina legal lenta i madurament el-labo
rada durant deu segles i no pas sempre
en Constitucions i pragmatiques. sinó en
la lliure contractació pel mateix elemen.t
popular i per la influencia notarial, i en
la práctica jurisprudencia bastida en les

Per

aixó, davant

mort

en

comentaris de nostres jurisconsults,
decisions i obres les quals són en veri
tat un xic difícils, avui, de consultar.
La Comissió de formació del apén
els

pre

jurídica

la: temença que per la
in

treball de la Comissió,
que la esvaeix o sia el
ens
presidir-la i formar
nornenament per
part ensems de la Com.issió general de
Códics del qui era ja vocal de la prime
ra, el Dega del Col.legi d'Advocats de
Barcelona i membre distingidíssim de
l'Institut d'Estudis Catalans D. Gui
llem ja de Brocá i Montagut.
Veritablement sois les corporacions

térrumput

plau

el

la

nova

poden

dur a compliment els grans tre
d'aquesta naturalesa; enriquida
amb les iniciatives deis que foren, re
halls

n.aix constantment Ilur vida

viduus

Qui

en

els indi

és el

president?

El

pre
sident no és pas cap polític, no volem
tampoc retreure com a mérit la seva
professió d'advocat i el que son despatx
sia deis més concorreguts en demanda
de consell pels mateixos advocats de Ca
talun-ya. El nom de D. Guillem M. de
Brocá és inseparable de les Institucions
de nostre Dret publicades prirnerament
amb la collaboració del malaguanyat
D. joan Amell, les quals han esdevingut
n.ou

nou

clássiquesisón d'ús constant tant als es
tudis deis lletrats com dins les Sales
deis Tribunals.
Com feia enginyosament remarcar en
joaquim Costa en la biografía que pu
blica de D. Manuel Martínez i Alcubilla,
escassos

d'ésser

més

els

qui poden gloriar

coneguts per les obres

publiquen

que per ells mateixos,
fins el punt de restar confusos amb
aquelles i que en les converses corre nts,
al parlar-ne, es suprimeixi per a les pri
meres el títol
i la materia de que trae
ten com per sos autors els noms propís
i els tractaments. Molt pocs són en efec
que

eIs qui arriben a obtenir del públic
semblant máximum de coneixença
franquesa. Dons bé, el SrOCC1 i el Vives
són
tant coneguts a Catalunya i de
tots els qui amb el Dret catalá han tin
gut que veure, com ho pot ésser l'Al
te

cubilla a les oficines burocrátiques i ho
foren eh altre temps el- F/eury a les es
coles o el Vinni il'Heinecci i després el
Maynz i el Serafini a les aules de facul
tat.

-

Una aital

guir-la els
dicions de

popularitat sols poden
'libres que

conse

grans con
exactitut i oportu
a unes

claretat;

nitat reuneixin la de no poder ésser fa,
cilment substituits. ?Quin és l'advocat,
principalment si és jove, que concebeix
avui l'estudi del Dret civil de Catalunya
sense haver llega el Broca i sensetenir-lo
en son despatx per consultarlo a
ments? Podrá prescindir del Corpus fu
ris, regirará poc les Constitucions, r
cindirádels Pactesnupcials d'en Fontane
lla i de les Varice resolutiones d'en Can
cer i de tants altres, peró no de les Ins
titucion.s del nou President de la Co
missió de nostre apéndix legal. El que
vol fer estudis més profons, a elles acu
deix en primer terme com a punt de
partida i font d'orientació; el que s'a
contenta amb la mera práctica profes
sional, d'elles tren els conceptes; les ci
tes i els fonaments. El resum históriz
que les precedeix ha vestit més d'un tre
ball agé i ha estat causa de molts que
foren propis. En una paraula, la millor
presentació que podem fer de D. Gui.-1
Ilern. M.a de Broca a nostres lectors, ni
que sía ferint per doble concepte sa mo
destia- és din d'ell que és l'autor del
,

Brocá

nous.

se

com

ara

del primer president quedés

són ben

Tribunals

menys

no

ble,

nostres

és possible
que la vida

no

Catalunya.

grades

decisions de

quals

111.!I
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históric,

encara

que

jove,

que tot

advocat coneix, de les Institucions la,
definitiva formació de les quals, ja de
molts anys promesa, toth.om espera.

Aquesta compenetració

de

l'opinió

país amb la seva obra posa son
ildustre autor en condicions inmillora
blas per a contribuir profitosament a les
tasques de la Comissió, a on representa
va oficialment les
Comarques de Giro
na, i demostra l'acert amb que ha estat
elevat a la seva Presidencia.
De bona gana voldríem dibuixar aquí
la semblança de tots els individuus que
deis

la composen,

tots

en
són per un
per treballar alguns d'ells dins la solitut de llurs es
tudis és menys profitosa Ilur tasca, per&
ja que l'espai ens manca, ens concreta:can

igual mereixedors i

"

no

-

rem a

parlar de

son

-

il-lustre President

i de la seva influencia en nostre Dret.
Nat a mitjans del passat segIe d'una

nobilíssima familia de Reus pertanyent
a la classe que
els francesos en diuen
noblesse de robe i que ha donat més d'un
jurisconsult il-lustre a nostres Tribunals
i auditors aciengadíssims a Pantiga.,„
Rota Romana, la qual com tothom sab
havía vi-ngut en son temps a ésser una
mena de Tribunal
Suprem d'Europa,
D. Guillem M.a de Broca feu sos pri
mers estudis fins obtenir el
grau de bat
xiller -en- arts a -l'Institut de Palma de

soj

Mallorca,

carrec
era Magistrat d'
—el seu pare D. Sal

exercía
crec que

on
—

quena Audiencia,

un

elevat

Bofarull, deixeble
de Broca i de
el
seu parent l'his
qe havía estat, com
D. Prósper de Bofarull, de la
antiga Universitat d'Osca, la mateixa on
xvh En Fonta
havía estudiat al segle
que
aragonesa,
pre
uella, més catalana
pels
estudiants
de
ferida a la de Cervera
on
Tarragona
i
Lleida i del camp de
existencia,
es
alltjmS temps de sa
a
Cervera
ma.
conservaren; millor que
içies bones tradicions romanístes de
Monsalvo.
En Finestres de
instrucció
verament clás
Rebuda una
sica-7el5 joves batxillers de Palma tra
comencat
duien correntment el grec—i
formar pel seu propi pare, vingué don

:a-dor

touriador

-

a

GuilleM de Broca
nostra
encara

Universitat

Dret a la
Barcelonina, llavors
a

cursar

instal-lada a l'antic Convent del
1VIunt del Carme, on es gradua d'advo
cat, obtenint després el titol de Doctor,
pel qual motiu forma avui part del
Claustre extraordinari.
Les seves primeres aficions el porta
del Dret Roma i tenim
ren al conreu
entés que arriba a composar-ne una
memoria quan, sortit apenes de l'ado
lescencia, tenía l'idea de concórrer a
oposicions de cátedres; peró ben promp
te la

observació del

regnant

a

estat

jurídic llavors

Catalunya el porta

per altres

camins.

gin l'época

esmentada i

encara

que

per la senzilla rae, d'ésser plenament
viscut i defensat ademes en les cátedres
pels il-lustres jurisconsulls que ocupa

viu,

les de Dret, el dret civil catalá sofría
fonda crisi la qual no per passar
desapercebuda era menys fonda. Ja a la
Universitat de Cervera s'estudiava el
Dret espanyol amb les obres del Pabor
de valencia D. Joan Sala; l'any 1838,
En Martí de Eyxalá, per altres concep
tes tant eximi, publicava el seu «Trata
do elemental del Derecho Civil Romano
y Espanol» referintseunicament en quant
a lleis Espanyoles
a les castellanes de
Partida, la impressió de les quals amb
la traducció deis comentaris de Gregori
ven

una

I

López publica després (1843-44) junta

amb En Santponts, En Ferrer i
don Felip Vergés; als Tribunals es ci
taven com a Dret supletori les mateixes
Partides; per altra banda, el progressiu
desconeixement del llatí allunyava cada
vegada més els advocats joves dels an
tics comentaristes catalans; l'obra -del
Sr.,Vives i Cebra no podía ésser font
única d'estudi jassia que seguint Pordre
de les Constitucions,
la traducció de les
quals fou son principal objete; no
obeía
-la
distribució de materies a les exigen
c-ies d1 métode modem; les
obres deis
Srs. Elías i Bacardí
resultaven exclussi
ment

99
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vament

practiques;

corría el

perill

en

una

paraula,

de que, mentres per

es

una

part la empenta de nostre renaixement
literari desvetllava els estudis histórics
començaven

a

posar-se

en

ciar els

principis i l'origen de nostre Dret civil,
desaparegués son coneixement usual i
.practic com ha desaparegut o millor dif
s'és adormit el del dret

penal

i el de la

gloriosíssima legislació mercan
til, que no tingueren com aquell la for
tuna de restar vigents i aplicables.
Ja en 1829, segohs conta el Sr. Elias
de Molins en la biografía de D. Josep
nostra

Anton Elias, el Canceller de l'Univer
sitat Cerverina D. Ramón Llátzer de
Dou havía indicat la necessitat de que
amb caracter oficial es composessin unes
Institucions del Dret civil vigent a Ca

talu.nya (inclosos els supletoris) com a
únic medi de vulgaritzar son coneixe
ment i de fer possible la seva aplicació.
Quelcom d'aixó feren, com ja s cha dit,
els Srs. Elias i Bacardí; també hi con
tribiren els Srs. Falguera i Cardellac
encara que
circumscribint-se no amb
prou raó, donada la Ilur competencia,
a tractats i formularis de Notaría; més
obres s'escrigueren; el buit, peró, no
s'era omplert encara i en 1882 sobrava
la raó al Sr. Durán i Bas quan deia (I):

«Los trabajos doctrinales sobre estas
instituciones (les de Dret civil Catalá)
para

popularizar

conocimiento,

su

ha

cerlas amar por los que no las conocen
y rectificar erróneos conceptos, no son
menos

indispensables

como

prepáración

de la obra de codificación de nuestro
derecho civil. Más -arriba lo hemos
ni aún para Castilla existe
dicho:
el de Pothier; y lo
un- trabajo como
que nadie puede poner en duda es que
en
no hay nada á él semejante ni aún
las modernas obras de D. José Alonso
sobre las leyes de Navarra y de D. Pedro
Nolasco Vives sobre las Constituciones
de Cataluna, para el respectivo derecho
de los países forales. Pues bien: concre
tándonos otra vez por vía de ejemplo al
derecho catalán, no sólo es necesario
popularizar una innegable verdad his
tórica y legal, á saber, que con el dere
cha supletorio, forma un todo sistemáti
co el derecho civil en Cataluna vigente,
lo cual sólo puede conseguirse con obras
doctrinales y escritas con los métodos
de los modernos tratados sobre este ple
recho, sinó rectificar errores legales, y
combatir preocupaciones muy gene
rales)).
La mateixa memoria del Sr. Durán i
Bas porta ja un principi de consagració
(x) Memoria acerca de las Instituciones de Derecho civil
dispuesto en el art. 4.0
de Cataluna escrita con arreglo á lo
Barcelona. Im
del Real Decreto de 2 de Febrero de 188o:
1 vol. Pág. LVII de la
prenta de la Casa de Caridad.

1883.

Introducción.

de les Institucions deis Srs. Broca i

Amell,

calificant

de

feliç ensaig (1)

la

(2).

primera edició publicada en
Aquesta fou rapidament agotada i mort
ja el Sr. Amell, D Guillem de Broca
sol publica la segona en 1886, la qual no.
fou ja un ensaig encara que feliç, sinó
i consi
una obra completament refeta
aumentada
enriquida.
(3)
derablement
i
perqué
n'
Prou coneguda és la obra
pot
ben
dir
haguem de parlar ara, peró
1880

que mercés a ella el Dret Civil Catala
ha estat de bon principi conegut i ha
pogut ésser més ben aplicat, constitifint
la font usual de son primer coneixement.
La tasca empresa pels Srs.Broca i Amell
i continuada després pel primer tot sol
ha estat respecte del Dret privat tant be
neficiosa com ho foren la dels Srs. Co
roleu i Pella pel Dret públic i per la
historia la del Sr. Bofarull i altres que
se

llarg enumerar.
Ara, tots els erudits i juristes de Ca
talunya esperen la publicació d'un com
plet tractat del mateix dret, avalorat
fóra

per

una definitiva historia de les institu
cions jurídiques, dels monuments legals
i de les obres dels jurisconsults, fruit
de l'estudi i de la constant investigació
de molts anys, portada a compliment
amb zel i patriotisme infadigables, la
qual publicació desitgem que aviat sia
un fet.
I no pas solament a la formació d'unes
Institucions i a l'estudi del Dret civil
s'és concretada l'activitat del nou Pre
sident de la Comissió de l'Apendix al
Códic. Aquell estudi i les ocupacions
del quotidia treball forense no li han
privat de dedicar-se amb fruit al conreu
d'altres materies tant jurídiques com

históriques.
En 1875, poc després deis
dis de Dret roma

encara

seus

inédits,

estu

compo

sa un manual de formularis processals
que ha tingut repetides edicions, essent
encara avui de constant ús i maneig. En
1878 publica a la Renaixencot un .estudi
referent als «Bens de la dóna en lo ma
trimoni a Catalunya, y en particular en
la Comarca de Tarragona)) (4) i en 1881
uns comentaris a la llei
«de Enjuicia
miento civil». El seu discurs presiden
cial a l'Academia de Jurisprudencia i

(t)
(2)

Página LVIII, nota.
Imprenta Barcelonesa. 188o,

I vol.

(3) Instituciones del Derecho Civil catalán vigente ó se.a
exposición metódica y razonada de las leyes, costumbres y
jurisprudencia de los autores y de la antigua Audiencia del
Principado, completada con las doctrinas del Tribunal Su
premo y precedida de una introducción histórica por don
Guillermo hl.' de Brocá y Montagut y D. Juan Amen y
Llopis, Abogados del Iltre. Colegio de Barcelona: Segunda
edición ampliada, corregida y adicionada con un reperto
rio alfabético. Barcelona: Imp. Barcelonesa... 1896
vol.
(4) D'aqu eix treball dcia el Sr. Balaguer y Merino a la
«Revue des Langues Romanes» (Volum /3, 5 de la 2.. serie,
1878. pág. 302) ,que és un estudi jurídic molt interessa.nt,
redactat amb corta precisió de Ilenguatge, que dernostren
en

son autor

na

i de

sos

una

exacta

origens».

coneixença

de la

legislació

catala
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Legislació: «Autores e-atalanes que antes
del siglo
se ocuparon de
Derecho
penal y procedimiento criminal)) ( I) és
xvitt

dins dels, límits d'un discurs la única
historia que tenim d' aquest dret a
CataIunya i fa esperar un continuador
del que és ja ranadíssim projecte i
esbog de tant necessaria obra. No és de
ménys mérit i valua un altre discurs
presidencial a la mateixa academia en
el quai tracta de la «Investigación de la

paternidad natural)).
Llarga tasca fóra donar aquí una llista
completa de les publicacions del senyor
Broca, escampades la major part en
diaris i revistes: com exemple de les de
la seva joventut esmentarem «La penali
dad según los libros del Antiguo Testa
mento)) (2) i per referir-se al Dret de
nostra terra la «Taulct de les stampacions
de les Constitucions y altres Drets de Ca
talunya y de les costums y ordinacions de
sos diversos paratges», (3) treball pacient

d'investigador i bibliófil, indispensable
per

a

tota

recercaseriosa respecte de dita

materia; l'interessantíssim estudi

publicades
(7)
publicacions soles no dona

acurades

ses

recerques

respecte del de Reus.
Amb les

una semblanga veritable de don
Guillem M.a de Broca; més encara, ens
atrevim a dir que aquelles es ressenten
potser de la seva activitat en tots el or
-dres, de l'afany de fer continuament
noves recerques,
de comunicar a prin
cipiants i estudiosos, material abundós
per llurs trevalls, de no escatimar mai,

riem pas

puga ésser util, els seus coneixe
ments ni el seu concurs personal.
No hi ha hagut manifestació de la vida
jurídica catalana o relacionada amb la
historia d'ella que no hagi participat de
la seva activitat, ni institució a elles re
allí

on

ferent

a on_

hagi

no

estat

portat el

missions nomenades d'aquesta Aca
demia per tractar de les Institucions
de nostre dret que cal conservar i de la
qüestió de redimibilitat deis censos en
fitéutics. El Congrés- c itaIa. de Juriscon
sults u confia el cárrec de Secretan. La
Biblioteca del Col-legi d'Advocats, la
qual és avui una de les llibreríes profes
sionals més ben assortides d'Europa, a
la constant sol'licitut i encertades indi
cacions del Sr. Broca déu bona part de

sen

(1) Barcelona. sgOi, Imp. de Hijos de Jaime Jesús.
(2) Publicats a la revista «El Criterio Católico» de Llei
da. 1879.
(3) Barcelona. igog. Tiratge apart de la «Revista Jurdiíca
de Cataluna». Publicá algunes adicions al mateiz treball el
Senor Moliné i Brasés.
(4) Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. MCMVIII.

(7)

MCMIX—MCMX
Butlletí de ('Academia de Sones Lletres: 1912.
»

»

»

»

»

»

»

tasca

finito». Una vocació reflexivament enca.,

sos

ment

sortós per

auments i esplendidesa, principal
en go que directa o indirectament
pot ésser d'interés per Catalunya i no
és precís repetir que aquesta actuació fe
cunda sempre i mai interrompuda l'ha
víen de dur a la Comissió de formació del
Apendix catala al Códic Civil i a nos
tre Institut d'Estudis, deis quals és me

ritíssim membre: ja del dia de ilur res
pectiva creació.
Les aficions del Sr. Broca l'han man
tingut allunyat de la política. Les cor

a

Catalunya

i que puga ven

acabats els seus treballs abans que
la mort hi torni a fer baixes tant sensi
bles com les causades, ara, amb la de.
funció del Sr. Romaní i Puigdengolas
abans amb la del Sr. Maspons i Labrós,
re

.1.

o.

ANGUERA

DE

SO»

El millor Café

trena

-

es

el torrefacte de La Es..'

Carro.e, (DaNant de Betlem),

PER A NOIS
envers escenes, hornes, o
objectes, com si estigués mancat
pressionabilitat per certs ordres
talls. Aixó rebrotava en una desiguáltát

visió bornia

Amics, així cóm als vostres anys basta
el marxar endavant, pera nosaltres és
diferent. Com més ens fém grans rnés
creix la responsabilitat, i si bé Panar en
davant és també propi d'hornes madurs
no ho ha d'esser menys el
desfer camí
quan convé. Hi fa molt aixó de que els
bornes poguém veure com va formant-se
aqueixa planta gemada i agraYcla que
sou eIs nois, i en canvi, vosaltres ignoreu

quina

saya

corre

pel

tronc

rugós del

cine ja

home

que

coses

el trobéu fet. I com hi ha
sois el penediment les fa

apendre... vosaltres, nois, podeu per
ara caminar sempre endavant, peró aixó
fára orgull en Phome.
Baer ha dit severament: Els pares qui
aprenen rés deis

no

seus

fills, tampoc

'poden ailigonar-los. I Enric Lhotzky, el
vulgaritzador pedagog, que ell mateix
sembla tornar-se un noi a moments,
teoritza amb escalf sobre idéntica afir
mació en el seu llibre pels pares Die
Seele deines Kindes. (1)
Anar endavant des de petitesa fins a
vell i ja sense caldre"ns retorn, fóra bella
cosa, per'ó ?quants haurán aquest pri

vilegi?
Puc
gran

respondre-us de mi mateix. Ja
costa guarir-me d'una mena de

me

»

»

l'han comptat

no

no és estada, per aix6-.,
menys patriótica i profitosa. L'in
ble Letamendi qui per gustar de tot
fins d'heráldica entenía, havía
;
per a homes dedicats a una prof
següent divisa ((Lata libertas in

socis. Sa

minada ha portat a D. Guillém M...de
Brocá al exclussiu conreu del dre
i de la seva historia. Res més a propósitr
per assolir-la i completar-la que la
Presidencia de la Cornissió que,hz-;de
formar son Códic. Deu faci que el sea 1
nomenament per a ella sia igualn4efit

•

(5)
(6)

poracions d'aquesta
ques que

•

res

pecte de Pordre prirnitiu i diferents
naanuscrits deis Usatges (4), en el qual
resol de manera difinitiva el que abans
sois havía estat fon.ament de conjectures
més o menys encertades; i el Cataleg de
juristes ijurisconsults catalans deis se
gles XIV-XVI.1 (5), afortunat ensaig,
base i estímul alhora per a ulteriors
investigacions.De poques fulles, peró de
substanciosa, doctrina és el seu -últim
treball referent al Consulat de Mar (6),
en el qual refuta errades
opinions de
moderns tractadistes italians i jassia
solament per tractar-se de la meva terra
d'origen no puc tampoc deixar d'-esmen
tar

yor Broca. L'Institut Agrícola Catalá
de St. Isidre i l'Academia de Jurispru
dencia i Legislació el compten entre sos
socis més antics i forma part de les Co

(r)
Hl ha

Editor,
una

Karl

Langewicsche.—Düsseldorff Leipzig.
Zulueta.

traducció castellana del senyor

de la meya memoria, i els meuS escrits
n'eixten mancats d'aquella plen.itut sen
zilla, on sense fer gran taca en la des.cripció, trobém en ella tot el que. hi
haVía en la visió real. Venía, per ven
tura, qué una persona refería la mateaa
realitat, i llavors m'esgarrifava al fer la
'lista deis detalls que em passaren per
alt, que i ella, amb uns ulls co'm els meus
havía abastat. Dones bé, calla tornar.
endarrera. Ja ho veieu, grans con Soin.
Es el mateix cas, d'en Delfí i en Joan,
dos nois d'ígual edat, ariab els ulls igual
ment vius, qui s'han posat a dibuiXar
una casa. Ja esta Penó ?com és? :--Eu
Delfí s'ha oblidat de figurar la tetila0a.
En Joan somrtu: —.?No hi trobes a man''
car res?— No—i La teulada, homel-1.0
Delfí té de con fessar que ni en la casa.. se
havía parat en el detall de la teulada, ai
s'hauría adonat ara que mancava en el
dibuix, si en Joan no li hagués fet obser
van. Peró,
d'aquell día engá se'l veu
capficat. Jo li diría: Avesa la teva llda
a absorbir rapidament,
d'una escena,
d'un edifici, d'una persona, els raés
detalls possibles a l'hora, sense deixar-te
.

obsessionar per cap particularment.
després de cada experiment,

comproels
graus del teu peder de

CATALUNYA

a-j-ç i9'3.
go

fer jugant. Surts a passeig
company's, o
el mestre, i altres

podrás

ab
i jugareu en com
companys sois,
t anab
consistirá
en go qui vé:
petencia. El joc
1.
s

,

suposérn que és
cuya' del capita

1
1

vosaltres,

aî
uI la

escena

tj seons.
garnent
e

tots

a.

per la ciutat. A

del

un

joc, -quiscun de

la una, posa els ulls

en

indicada, durant uns tres
Es, suposém, un descarre

davant una casa de maquines.
tres segóns,, el capita fa un
á Passats els
apartéu instantaniament
it segon senyal, i
escena,
o us hi gireu de
[a eis ulls de la
en la temptació,
no
caure
le esguena per
sobre
el seu carnet la
ii( i.guiscun anota
hagi
pogut copgar.
que
llistia de detalls
caixa
i estreta de
una
llarga
L'un repara
que
per
efecte de
oberta,
fusta blanca,
Le
unes
cintes
de
véien_entorn
l'obrir-la es
trencades;
la
caixa
con
metan prirn,
D.
it tenía una llarga barra de ferro d'uns
quatre dits de gruix, amb uns cargols,
s.
als extréms o a on; el metall
no sap Si
tenía, per sobre, una capa humida, ver
dosa, con si fos oli; sobre una de les
..-pareds exteriors de la llarga caixa unes
lletres negres que deien... Ara no sab el
E. qué.En canvi, un altre company, a més
de veure-hi go que hi.veia el primer, ha

iít
...
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sabata de roba, calgat flonjo, Al
trament, el cavall d'un blanc brut, cla
plejat de gris. El carro tenía arran de
la roda -una franja de color groc d'uns
tres pams.

Fa fer la ganyota,

o

Delfí,

feia el

cara

et

desesperaras

vist menys. Els
començar,
amb serena
on

Pero,

carreter.

tu,

perque encara has
no atinaren per

teus ulls

i

en

comptes de cagar-la
la visió
tcha

voluntat,

devorat -a tu. Un
cama-llarc al peu,

carro
es

amb

tot el teu

un

enriqueix

la

naturalesa.
De no saber veure el teulat podríen
pervenir-ten moltes miseries més en
davant.
Sobre meu mateix puc donar-tecn fé.
Juga, juga amb els companys al joc le
la- bona ullada, util al enginyer com al
pintor, al pensador com al Viatjant de

Com l'anterior, quiscun llegeix ço que
ha ullat. El professor, o el capita els fa
observar que havent vist bastant tots
ells, és curiós que cap no hagi ullat

quina

peró

home

registre.

!Pobre Delfinet,

vés si en porta de mala
Phaver oblidat la teulada en
aquell dibuix! ?Veritat que si no més
amb una ullada de tres segóns arribessis
a assolir go que assoleixen els teus com
ventura

panys, et semblaría que el món és teu?
I no aniríes del tot errat; al menys ne
hauríes molt més goig. El tindrás.
Aqueixa recanga amarganta que sents
Scott del cará,:ter.
es com una Emulsió

comerg..
?No has sentit a dir d'homes,—nchi
ha en totes les professións,—qui tenen
món, o son homes llestos o ‚cenen dó de
gents? mira-te'ls aquéts homes: habils
en el seu afer, contents de viure, perque
tenen sempre els ulls alerta a tot noble
disfrutar; arreu es troben a casa seva, i
amb la llur fesomía acullidora, i la

seguretat de les

maneres, per vía
als demés el propi
content de viure. Tu ho serás, Delfí.
Prepara-t'hi amb el jóc de la bona
ulIada. !Pida, amb els ulls que tens,
inmensos com una marina, n'hi ha prou
amb que vulguis!

del tracte

seves

encomanen

JOSEP

LLEONART

-

...1,..
it

copgat la inscripció: era tal o qual nóm
de pobIació, i unes inicials i numera
ció determinats. Tu, Delfí, qui vares
oblidar la teulada en aquell dibuix, te
avergonyirás que no más amb una ulla
da quedin gravades tantes coses, que tu
doka.s arribat a registrar. Calma, Delfí,
La Vergonya també és un progrés, tam
bé espavila els ulls, i potser amb unes
guantes fiblades d'ella, ajudant-te de la
voluntat, arribaras a tenir-mes bon ull
que el primer deis teus companys.
Sobre méu mateix et responc de la
utilitat d'aquest exercici. Ara, ja gran,
se rn'ocorregué pera guarir-me d 'aquella
visió bornia que deja al comengar, i al
cap d'un mes de provar-lo, m'admirava
jo rnateix de la llista de detalls que era
capag d'agafar amb una sola ullada,
quan volía. Figura 't si hagués comengat

a,

de minyonesa,
-

ar

Ara,

;ii Panys reunits

l'

a.

.

In

..

al

el

la
a,
3

te

71

en

tu.

capita dels com
competencia per a pro
o

el

varia potencia de la vostra ullada, haura
191 el senyal a propósit d'un carreter
,..

utui

,

passa al peu del carro. Tots els nois
la una haveu posat en 1•escena, amb
voluntat, la serena ullada, i, al segon
senyal la'n haveu treta (tres segóns). I
ara escrivíu
quiscun els detalls vistos.
L'un haurá agafat la vestimenta del ca
rrger: ermilla fosca i molt groixuda,
que pel baix de darrera en surtía com
una vía de folre vermell, també groixut,
senablan.t a la roba deis pantalons de
soldat; els del carreter eren de pana de
°Ii fosc, amb
mostra de "bordó vertical;
el callat no
precisaría bé si espardenya
a

se,

com

el mestre,

LONDRES
L'esperit huma pot vivificar-ho tot.
Una ciutat pot ésser un document psi
cológic; i un estat d'anima pot pen.dre
als paIaus i a les víes una expressió con
creta que,adhuc essent fixa i immutable.
pels ulls
no és menys viva i eloqüent
qui saben veure i les lintel-ligencies qui
saben capir. Hi ha, és ver, ciutats sense
expressió; ciutats qui, com Berlín, més
que un organisme amb caracters i as
pectes especials, regulars o extrava
gants, artístics o monstruosos, són una
informe aglomeració de cases .constru-i
des l'una vora l'altra; pero, hi ha també
ciutats que podríen nomenarse expressi
ves, que tenen

responen

a

un

cos

i

un

certs caracters

ánima,

generals

que
i po

den considerar-se,a més,com a veres ex
pressions d'una civilització; veres crea
cions intel-lectuals i del esperit col-lectiu
d'un poble, no obra manual deis pare
dairesi mestres de cases: Per exemple,
París i Londres.
L—Una paradoxa de

pedra

El carácter més material de Londres,
que fereix de primer entuvi l'estranger,
és la seva immensitat. La grandesa de
Londres és monstruosa com la d'una

Londres

montanya.

provincia,
extensió
viuen

i

on

comprén
drega
es

és gran

com

una

la desmesurada
i dintre la qual

en

cinc milions de

vivents,

quatre ciutats col-lossals, deu

o

tres

o

quinze

pobles importants, prodigioses

exten

geganti
nes, parcs grans com a contrades, i tot
plegat l'enorme animal vivent qui es no

sions de pasturatges, boscuries

Londres. La ciutat és tan gran,
que molts vells londinesos no han tin
gut encara ocasió de veure-la del tot;
poden trobar a Londres homes qui han
vist l'Himalaia, peró no la coma d'Ha
verstock, damunt la qual sorgeix gra
ciosament un barri del Nord. A Lon
dres, una visita significa sovint un viat
ge, durant el qual caldra canviar tres o
quatre vegades el sistema de locomoció,
recorrent en una hora tota l'evolució
dels medis de transport, des de l'anar a
peu a l'órnnibus, al tramvía, al carril de
vapor i totseguit al tren eléctric. Jo, per.
exemple, per anar d'un barri del nord
mena

on

m'estava,

a

dinar amb

un

amic

qui

vivía al Cristal Palace, havía de caminar
déu minuts per trobar un ómnibus, co
rre, des de rómnibus,tota una hora,fins
la estació de Victoria; viatjar tres quarts
en carril i caminar
altres deu minuts.
Total: dugues hores cinc minuts per l'a
nada i altre tant pel retorn.
-

Aquesta
susceptible

massa

considerable

no

era

pendre sota la má del
home formes simétriques, com cap po
tencia humana no podría donar quadra
tura geométrica al Mont Blanc.
Les
víes, desproporcionades de llargada
anaplaria, ara infinites, `ara brevíssimes,
de
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ara

1

CATALUNYA
com a

carrerons,

ara

vastes

de color i de forma, sobre
que com veurem és el Lon
dres vell i el centre deis afers. A les víes
níes de

linea,

tot

guen

principals,

on

Viaduct,

seu

a

en

en

gep grotesc; tresquen

allibera

elegants sinuositats, es trenq-uen
en angles aguts, s'inflen
s'oprimeixen,
obeTnt fantasíes incomprensibles. Cap
pensament superior, cap pla racional i
des

en

o

preestudiat

regula

la construcció deis
carrers; per aixó apar que tot Londres
sía un singular triomf de la irracionali
tat, i gairebé una gegantina paradox3. de
pedra, un repte i un insult al seny natu
ral. Aixís, a mesura que els carrers s'a
costen al centre deis centres, al cor deis
cors de Londres, a la Banca d'Anglate
rra, on durant deu hores del día la vida
no

congestió furiosa, es
a la llunyana
periferia, als pobles mig deserts i sense
renou de
quefers, la .vida glateix arnb
ritme regular i tranquil, espandint-se
com la sang per les
arteries relaxades,
entre a-mples i serens passeigs d'arbres.
tumultúa en una
fan más estrets,

mentres

Lombard Street, per

cada día passen
de milers d'ho
mes i carros, és gran com un carrer
de
Milá; el carrer d'Earling Conzmon o d'Ac
ton destinats al tránsit tranquil d'alguns

seguit, seguit

on

centenars

qui

milers d'homes

a llur
i les més
cómodes que puguin trobar-se a cap ciu
tat. La vida de Londres rebull a les víes

treball,

estretes

són les más

com

desborda;
ment

i

la

un

van

o

frenétic

mor

venen

espaioses

torrent

alpí qui

dolçament, silenciosa

periferia,

les gran.s víes
als mesos d'is
tiu un torrent subtil de la plana, redu'it
a un fil d'aigua s'evapora en un amplís
sim Hit d'estéril sorra abrusada.
a

plantades d'arbres,

a

com

II.—L'Anarquía estética
La construcció deis edificis és així
mateix una veritable, una positiva anar
quía estética. El foil albir deis homes
ha

eSpargit arreu

lents,

com

les

els contrasts más vio
más inesperades armo

Editorial

la

a

són

Cily,

RON BACARDI

places, corren com les hi plau,
rectilínies, corves,
zig-zag; es doble
com

Holborn
a
a Oxford Street,
Cheapside,a Fleet Street, que
els grans camins reials dels negocis

i del

a

treball,

els contrastos más extrava

gants sorgeixen

a

cada cantó del vianant

segueix. Un palau gegant, vas
tissim, de cinc sis pisos, construit amb
els materials más maciços, té al costat
que els

o

barraca de fustes corcades, de co
berta punxaguda, de finestres microscó
piques, vella desferra d'aquelles cons
truccions mig-evals de fusta que ja no es
atles de
veuen más que dissenyades als
l'historia de l'habitació humana. Les ca
nanes;
ses gegants són a tocar amb les
una

els Sanxos Pances grossos i totxos són
devóra els Dorls Quixots delicats i sub
tils; els grans senyors moderns, podero
sos i fastuosos s'apleg-uen amb els cap
taires meçquins de l'etat mitjana estro
pellats i caducs. Tots els estils es meç-cien abigarradament: l'agudíssim estil
gótic amb les línies geométriques de
l'arquitectura grega; la fora pura i sen
zilla del estil tosca arnb la riquesa vio
lent del barroquisme siscentista; i al
mig, com a temptatives d'eixir d'aquest

salvatge desordre, arquitectures
postes de dissortades
tots els más diversos

conciliacions de

estils,

o

edificis, ja

cap estil d'arquitectura, qui posats
entre la folla confusió semblen afirmar
amb arrogancia que no más volen esser
cases aposta per racer d'homes, rallant
les pretensions estétiques de llurs com
panyes. Ni tan sois a la disposició recti
línia de les cases hi ha ordre; cadescuna
ha prés lloc i posició a son albir, o aven
çant de la 1-atila de les altres sobre 1'a
cera, o retirant-se más endins entre la
massa compacta de
les construccions.
Apar que tota aquella multitut d'edificis
sía una gentada de superbs egoístes ca
parruts, on cadascú pensa am.b ell sol,
sense

Ibérica, Balmes,

87.
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in

dona vers el veí; tots tant obstir
llur altivesa que no
mudar la situació o el gest per formar
un bell conjunt ordenat i eurítmi
Apar
que tota l'immensa ciutat deis afers sía
una simfonía pertorbada i caótica
veus i mil instruments de cantors i
sícs esbogerrats i frenétics canten i so..
nen a un foll albir,cadescú pel seu coír)p..
te, tots rebels a totes les Ileis de
nía, per donar plegats el más espaventa
ble charivari arquitectónic, la más infer
nal tempesta de formes, d'estils, de B.nies que pugui atacar els ulls i els espe.
rits humans sobre la terra.
Una borrasca que, quan us
ob

l'arlo.

tadament

repel-leix i
menys

si

es.-

a

certs moments

afadiga, acaba flores.
singularment. com
grandiositat sense llei, com
a

altres

per atreure

atreu tota

plauen

l'anima,

a

els

folls udols de la mar,

o

del

boscuries,

els quals, peró,
no són modulats segons
els acords de
la escala musical; com plauen les for

vent per les

mes

extravagants de la muntanya, les

contrapesades se
arquitecte grec o tos
tempesta arquitectónica

no

són

gons el gust d'un
ca.

Aquella

exerceix una fascinació nova i extranya,
obra com un excitant dél pensament
que al ensems réforça i afadiga, estinid
la i postra. Certament, quan un home
torna a casa seva el capvespre, laç del
treball de tot un jorn, sent la nostalgia
de les grans línies tranquil.les de les nos.
tres arquitectures armonioses, peró en
els mornents d'excitació i de foro guata
l'esperit s'hi arremolina per dins, aquell
caos desatinat,i gairebé admirable, esde
vé com la material expressió d'una exu
berancia de vida.
G. FERRERO.
,

(Seguirá)

-

Trad.

J.

C.

BARCELONA

chastuctis (at.laitrts

ORTOGRAFIQUES

Segona edieló d‘altre. s 10.000 exemplars
Grans rebaixes a centres polítics, OSCOin auras entltats que treballen per

HIMNES

ant

cadascú serva obstinad
lloc ab
m
un magnific tant

quals, peró,

com

Marc 1913

Número solt 10
a

centin115

la difusió de la cultura catalana.

traducció de Joan Maragall. 2.a Edició. Preu: dues pesseteS. Cap
alabanga millor que fer
al públic que la 1.a edíció de la gran obra póstuma del mestre
s'és acabada amb d1u díes justos.

compost per Mossén Clasear. Un vol. en 8.a de VIII-300 planes. Es una obra
magistral í clássica que
fa gloría a l'alltor. Rdstega Ptes. 4, en tela inglesa Ptes. 5.

com

avinent

a

1
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de lluita. A mida que aquest
aspecte augmenta i minva l'altre; és més
fort el titular del patrimoni. Així, la
declaració del salan i inembargable ha
multiplicat el patrimoni de l'obrer.
Diu Plastara a l'acabament: «El patri

mitjá

és el

Llibertats í Pa,tkirazolla
patrimoni és pel sol fet d'ésser-ho;
cial i unicament jurídic. Calificar

Així titula Mr. Georges Plastara un
interessant estudi publicat en la «Revue
Trimestrielle de Droit Civil», en el qual

-

neta.

sordes fermentacions han
commoure la estática perma-

Aquesies
arribat

a

Privat,

Dret
corrosiva han arribat- a

nencia del

-

'acció

en

les

d'una clOna, pot
lieris corruPtae, o

quals patrimo-

llibertat.
ni significava tot el contrari de
Encara en són rastre, coses com les

substitucions fideicomisaries.

,

'

avui
Diu més endavant Plastara: «Si
tendeix
a
Ia igualtat política i jurídica
subsisestablir-se entre els ciutadan.s,
teix encara la desigualtat económica, la
qual cosa fa que la societat moderna, de

económic i social, com de la llegislació
obrera, en resulten una serie de drets i

impossiblé

diner: con.stitueixen una
mena
de patrimoni que se'n pot dir
patrimoni moral de la vida social.»
Patrimoni de la vida política i patrimoni de la vida social. Heusaqui duen

•

concepcions
sament pel fi del
gues

aplegar curotreball. Ço que

que cal
nostre

hem de recullir de cap manera és el
calificatiu de moral. Qué? Per ventura
la llibertat d'impremta o del dret de indemnització per accidents del treball
no

són

dot

coses
o un

menys

jurídiques

que

una

us-de-fruitt? Per nosaltres

dot

mu-

Tot el cos del treball de Plastara está
destinat a l'escatirn.ent del que será el
concepte del patrimoni. Dugues concepcions s'hi barallen: la clássica subjecticonsidera el patrimoni com
va, que
únic i soldat a la persona; i la de Plastara més objectiva, més realista: patrimoni considerat com una -universalitat
jurídica, com a conjunt de drets i obligacions que tenen la mateixa fi, el mateix subjecte de dret, patrimoni que no
és ún com la persona i que és indepen
dent de la 'persona.
La primera és una teoría contruída
garantir el dret del
e zclusivament per
acreedor. Diu Mr. Demague criticant
ambdugues teoríes: «En ella (la clássica) l'acreedor apareix poderós, car si

llur influencia, s'ha efectuat una veritable evolució, marcada pel desenrotllament d'associacions de tota mena:
sindicats, cooperatives, i per la implantació d'un dret industrial.
»D'aquestes noves institucions amb fí

preuar-los

una

una

Pie.

rebé tots els paisos hi ha partits obrers
socialistes qui, si no han arribat a la revolució social que suprimeixi el regisme
capitalista, han contribuit a transforSota
mar una mica la vida económica.

que, per tant és

contra l'honra

originar

indemnització de
danys i perjudicis. Una Sentencia recent del Suprem ens ha donat un exem-

aristócrata, hagi esdevingut plutócrata.
»La qüestió social que es presenta
avui és un problema económic. En gai-

obligacions

l'altre,

económica. Car

la llur
encetar el

car en

d'ésser del Dret Cique és el nervi i raó
vil: el patrimoni.
existenComença Plastara afirmant la
moral
de
l
a vida p ú
patrimoni
cia d'un
tots els
blica. Aquest está constituit per
l'Estat,
enfront
de
l'individu
drets de
llibertats:
tots
en
drets traduits gairebé
individuals, d'impremta, de reunió, religiosa, etc. Observem de passada com
patrimoni; la qual
avui la llibertat és
paradoxal
si es té en compcosa sembla
criteri que ha informat tantes
te aquell

llegislacions civils,

pa-

trimoni de moral és una redundancia,
és com calificar un animal de viu. Fins
el que s'ha anomenat patrimoni de l'hoflor, que sembla el més acostat a una
consideració ética, és abans que tot una
categoría jurídica i encara Podríem dir

inquietuts, tobateguen totes les
s'agiten
en
el
tendencies que
tes les
pendre
una
per
del dret, maldant
-1
canP
n.oves

orientació

essenun

tot

la llei admet

que

ún

sigui acreedor,

dubte una força social, peró
no és la única. Enles relacions socials els
homes sense patrimoni troben el rnitjá
de lluitar i resistir contra:1s qui en te
mon.i és

nen.»

siguin,

és

de la dot,
en dos (regisme
deis béns de l'hereu benefician, béns
conde familia inalienables)... Es una
Cadascú
cePció de seguritat estática.
el que té.»
conserva tranquil.lament
Peró, els conceptes que es discuteixen
aquí, es refereixen al patrimoni económic o crema-tic, el que els doctrinaris o
técnics del Dret defineixen com la todrets petalitat deis béns, és a dir, deis
patrimoni
cuniaris d'una persona, el
me

burgés, vulgar.

Per mi el patrimoni ha de ser quelampIe. L'han de determinar
com més
dugues notes capitals: un aspecte pasassiu, patrimoni com a garantía; un
instrument
pecte actiu, patrimoni com a

de lluita social.

Els qui defineixen el patrimoni com
una
«el poder- de garantía que ofereix
fupresen.ts
i
persona als seus acreedars
que
té
seguretat
turs», com «la mida de
amb
jurídiques
les seves relaeions
en

fixen purament en el pripatrimoni
asPecte. PerO, a mes, el

mer

es

son

mitjans

terminació de les condicions del treball.
S'ha arribat a dir que entre la situació
del patró qui es veu abandonat deis seus
obrers y sofreix així pérdues immenses,
i la situació deis obrers qui mercés al
Sindicat poden resistir als patrons en
tre les dugues situacions, la dels titulars
d'un patrimoni i la de la gent qui no té
patrimoni, la menys favorable és la deis
patrons qui están exposats a la fallida,
sobre tot, quan els obrers troben el m ajá
de fer durar el conflicte, i d'esperar que
favor.»
es resolgui en el llur

regís-

els altres»

sindicats, de

la mena
lluita
contra
de
que
les tendencies de denorninació o acapa
rament deis capitalistes. Els sindicats
obrers valent-se de les vagues, conse
gueixen imposar-se als patrons en la de
«Es sab que els

perqué se li pagui. L'altre és la deis que
semíen un món més suau... Amb ella
tothom pot establir facilment una part
inalienable del seu patrimoni, dividir
aquest

sens

,

«Les
os

consideracions

convencen,

que

el

precedeixen
pa.trimoni no és

que

força invencible.»
Cal a nostre criteri rectificar molts
conceptes.
El patrimoni és la única força social
que existeix. N'hi ha una altre, la coac
ció, peró en té el monopoli l'Estat. Fóra
d'aixó tothom qui Iluita i s'afanya per
algun fí, Iluita i s'afanya amb el seu pa

una

aquell sen
el que és o pugui

trimoni. Patrimoni prés

en

tit tant a.mple de tot
servir de garantía, o d'arma en la lluita
per la vida. Recordem aquells concep
tes de patrimoni de la vida social. I amb
aquest sentit amplíssim, no n'hi han d'
homes sense patrimoni. Es absurde de
concebir-los. Hi han pobres i rics, gent
qui té un patrimoni económic i gent

el té. Pero sense patrimoni no
hi ha ningú. Tothom per míser i des
amparat que sigui, és ciutadá d'un

qui

no

Estat; tothom per selvatge i indepen
dent que sigui, ofereix una garantía en
les seves relacions jurídiques, car si pels
rics hi ha un Dret Civil, pels pobres
funciona un Dret Penal; i un crédit,
diners, es cobra amb mesos
Si no amb
de presó. Es impossible de concebir un
home qui no ofereixi garantía, sí per
atzar visqués, sempre quedaría el recurs
de La
ma

o

.6

social moderna,

com

totes

les qüestions socials, no és altra cosa
que una Hilita de patrimonis. No és com
diu Plastara, la batalla entre els qui te
nen i els qui no tenen patrirnoni, sinó la
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Iluita

altra forma.

potser

que

de

la vida

pública;

i

en

front del patritnoni individual hi veiem

patrimoni social: Aquest és el que
11.Uita a mort contra la forma antiga,
tota poderosa fas avui, del patrimoni
el

individual de
lisme.

Suposar
lluita

entre

que

Dret
en

Privat,
el

cas

capita

el

concret de la

no

les he

viscudes;

és gairebé una imbecilitat. Es
dir que en la baralla d'un home
inerme i un altre fornit de tota mena
de mortífers enginys, está en millors
condicions aquell, perqué no corre el

perill

que en la brega se Ji estropellin
els armarnents.
Quan l'obrer no tenía patrimoni su
cumbía a la poixan.ga del patró. Pero
vin.gué la igualtat política i jurídica amb
La concessió del dret de sufragi; vingué
conciencia de la seva forga experi
mentada en les vagues; vingué el desig
d'aplegar-se, fer la constitució de sin
dicats i coopera.tives; vingué finalment
Una legislació de privilegi, i aleshores
a:quell patrimoni que l'obrer tenía gai
rebé a precari, augmentat considerable

14-lent, garantitzat, multiplicat

per

I'

associacíó es convertí en aquesta nova
forma de patrimoni que lluita amb aven
tatge sobre Pantiga, i que talvegada
canviará. radicalment la manera d'ésser

Món jurídic.
ESTANISLAU

o

quasi

_

permeten ,governar-se personalrnent
meréíxer i desmeréixer la llei a la quar

totes, han

DURAN REYNALS

Obres de

losep Carner

Llibre deis Poetes
Primer liibre de sonets
Segón llibre de sonets
Els Fruits Saborosos
La Malvestat d'Oriana
Les Monjoies
L'Idili deis Nyanyos
Se troben de venda

a

3 pessetes
5
4

2
5
0'75

ets,

la Casa Lluis G-111.
a nostra 4,dini

Ldítor 1 ilibrer, Clarís, 82, 1

obligat

a Criatura que és en tots
fins en l'ordre d'ésser lliure
intel-ligent, ha d'ésser adequada a ag.': es
ta dignitat, ha d'ésser subjecte de raó
voluntat, ha deesser d'irnposició lliure,
no necessaria,
fatalista com les altres
lleis corresponents a criatures' d'ordre
inferior. Peró el Criador qui vol. con
duir a Petern gaudi l'objecte"-: de son
amor tot i respectant aquesta sa nobilís
sima constitució autonómica, ha vingut a
la seva ajuda i no n'ha tingut prou amb
ve

els

com.

ordres,

-

en son esperit el coneixement
del Bé i del Mal, sino que Ji ha
donat per norma i guia segura un códic,
unes lleis precises per' mentres viu en
son estat transitori de mereixement.

estampar

INTRODUCCIÓ
Déu té en sí un goig infinit, go que
vol dir usant d'aquelles senzilles parau
les del Catecisme .«que no pot gaudir
mes del que gaudeix» i el seu goig és
etern: i aquesta prerrogativa de la Di
vinitat és la conclusió la conseqüencia
necessaria de totas ses altres prerroga
tives, puix Déu gaudeix per go com és
la infinita Sabiduría, gaudeix per go com
és la Bondat, gaudeix per go com té l'in
finit Poder i perque té la Eterna exis
tencia.
Va gaudir en la Creado puix ens
diuen els llibres sagrats que a cada nova
meravella que eixía de son sí trobava
«que era bona».
Va gaudir criant a 1 home a sa imatge
i semblanga i per aquesta semblanga, en
virtut d'ella, el feu apte perque gaudis
amb Eh l del seu propi Goig. El criá
pérque el con.egués i l'amé.s, i com
amor és
gaudir, podem dir que del
coneixement a l'amor i de l'amor al goig

puja l'home de graó
possessió

nistradó.

totes,

nada Divina que el feu en'son esperit
semblant a son Criador dotant-lo de
facultats d'inteLligencia i llibertat que fi

general

perdre,.

'

mots

fracassat en son intent d'exclusivisme,
deixant noresmenys llevat aprofitable
aquelles filies del noble afany d'encertar
dreceres per assolir la Bellesa i mani
festar-la a-1s endorm-iscats. El Ilur fracás
és EH del desequilibri, puix la emoció
estética és suavíssima i no pertorbadora,
i aquest desequilibri_ prové d'ausencia del
fonarnental, que aguanta i perpetúa tota
obra d'art com tambe prové d'havér
deixat la Font més gerda abeurant so
vint la nostra fantasía en aigües corrom
pudes... Comencern.

tenen rés per

com

del

subjecte a les lleis propies deis sers or
gánics i vis; mes com va rebre l'ale

d'introducció per fo
namentar i raonar aquest senzill treball.
No tinc altre desig en el que diré sino
exposar el més clar que sápiga els fr-úits
de ma experiencia. Un seguit de no
vetats han passat per mos ulls, algunes

Quatre

patrons i obrers, aquests

forts. perqué

són -més

Orientacions

será la de

demá, el patrimoni social, per no dir-ne
socialista. El patrimoni individual plas
mat pel Dret Roma que va evolucionar
des del patrimoni coPlectiu al familiar,
i del familiar a l'individual mitjangant la
teoría dels peculis, ha arribat fins a no
saltres com Paltíssima expressió d'una
cosa definitivament assentada.
Ha tin
gut el prestigi d'un dogma. Per aíxó
Plastara al dir patrimoni especifica ta
citament, individual, i encara més, de
Dret Civil. Peró per nosaltres enfront
del patrimoni de Dret Privat, hi veiem
patrimoni

Març 1 913

patrimonis diferents. El

de dos

patrimoni individual, omnipotent i in
tangible fins avui, es troba enfront d'
una

1
_

en

graó fins

a

la

De

manera

doncs

que

l'home está

subjecte a les lleis comuns a
sers orgánics i voluntariament a

els
les lleis

tots

d'ordre moral per assolir son fi etern
Mes com ja té l'home en el temps co
que ha d'ésser eternitat, per aqu est
motiu té en actuació constant el da ler

gaudi.

del

La transgressió d'una Ilei en lord re
Criat condueix a la pertorbació., el trans
gredir dones la Ilei de go que devenz
U
CUT" porta o conclueix també al desord re.
i per

conseqüencia al sofriment, tant
superior al sofriment purament orgánic
en quan és superior
l'esperit conscient
la materia viva peró inconsCient.
L'home doncs actuant dins
necessitat essencial gaudeix en Pordre
a

d'aquesta

_

intel-lectual cercant veritats, descobrint
lieis amagades de go que el volta i
apli
cant a'.!uestes
descobertes a son üs, co
moditat i plaer personal i aixó és bo:
gaudeix també en la contemplació de

del perqué de sa
existencia intrínseca: .1a gloria que exhala
la Creació obra del poder Diví és tota per
Déu i del goig inherenta questa gloria;

les belleses criades i aquesta contem
plació Pomple de suavíssim goig; mes

etern n'ha fet participant Phome
arnb participació eterna: el sentiment
del goig és doncs natural a l'home,
és essencial, és la finalitat de son ser i
ofrena preuada del mateix Criador.
Déu, a tot lo criat li ha posat una llei,
del cumpliment d'aquestallei en ve l'or
dre que tots admirern en l'Univers;

frisanga de pregonar-ho: per aixó
canta, escriu, esculpeix, pinta..:
i
alhora, les veritats i les belleses van
eixint de les mans deis hómens
privi
legiats, per consol de tots, formant tot
junt el progrés harmónic de l'Huma
nitat.

del consol i

a

l'Amor

Phome, criatura com les restants peró
més perfecte, tambe té d'estar subjecte
-Corn a ser organi i viu, está

no

en

en

vol

té prou

d'aquest descobrimer t,
hómens,

fer gaudir els demés

sent

L-home, com sha dit, és la síntesi c e
la Creació: eh l está
subjecte a les Ileis fi
sigues, químiques i orgániques deis de
Tés sersiell

está

srubjecte

a

-7

lleis del nió

_

espiritual que
un

en
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Part desconeixem

,

códic d'orclre moral donat per

profitosa

ofegant

son

posjció

és bo i

Criador, personal-ment, el qual códic és
rnentres viu aques
lliure de complir-lo

vida transitoria.
L'horne té ademes la facultat de pro
Déu li ha donada i II
duir, de Crear;
irnmens que el re
benefici
rnanté; és un
dignitat; mes
altíssima
Vesteix d'una
lleis
d'origen,
tot go que
a
sí .obeís
ta

el fer una petita i senzilla ex
de les lleis que deuen informar
tota obra d'art, lleis, unes, precises per
sa execució,altres ne( essaries per sa bon
dat, i aixís harmónicament fer gaudir
sense sofrir, ennoblint 1' humanitat,aju
dant-la en son treball d'ascensió penosa,

corn

una mena de vida,
de ses mans té com
esperit, execució i
materia
i
consta de
sentirnent, per go que a producció artís
l'harmonía i equilibri
tica es refereix i
fa
la seva obra comple
conjunt
d'aquest
materia, el cos i I'
l'esperit
i
la
: ta, com
humana. L'execu
persona
la
ánima fan
en el sol propi de l'Art,
fixant-nos
ja
ció,
Sentiment déu tenir
té lleis precises, i el
figura
té de ser propor
una
un códic;
etc,
el sentiment, la
encaixada
cionada,
actuació
pot
ser moral ó im
la
intencio,

Moral, no per aixó deixara d'ésser una
obra plástica: si és immoral portará de
sordre i sofrirnent á. la humanitat, si és
moral, será humana, entrará en l'ac

tuado de go que devem gctuclir.
Si en l'ordre de la Creació totes les
Coses han sigut criades a utilitat dels
hórnens, quan més ha d'ésser per utilitat
,

deis hómens

tot go que els

propis

hó

obra d'art,doncs,
els hómens —Qui

Mens produeixen-tota

fer-se pensant en
té, ha de donar. —Qui té riqueses, n'ha
de fer participants a sos gerrnans neces
,jSitats.—Qui té béns d'intel-ligencia siga
en ciencias siga en arts, n'ha de fer gau
dir els demés hómens: Un inventor que
després d'haver-ne
un cop fet l'invent,
fruit el seu profit ó utilitat l'inutilitzés
fora un criminal. Un artista qui no es
rhersi el seu geni en fer gaudir els demés
hómens de la bellesa que ell ha extractat
de la n.aturalesa és un inhuma., un egois
ta. Qui té ha de donar; mes per donar
s'ha de donar bé—un ric qui aixugui
una miseria amb mal fi comet una vilesa
artista qui amb el seu art emmet
zini el próxim és un malvat.
Tenint doncs els hórnens necessitat
de gaudir i essent les manifestacions
artístiques una de les fonts mes abundo
si-es de l'humana fruició, ja que perse
gueixen la manifestació de la Bellesa
pro duint el goig estetic goig suavíssim i

Cle.0

equilibrat

que no pertorba, produint so
cap de les nostras facultats de
ni sentir, ens ha semblat tasca

friment,
pensar

go que és baix, enfortint go que
enllerninint als bornes, amb les
manifestacions de la bellesa per cercar i
fruir la font fresca i viva de la bellesa

i té

eterna.
JOAN

LLIMONA

(Seguirá,)
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e1 Curo d'A__nvere;
A_ lea zsecies Mereantne Catala.nee: nn resum
A la Cam-.
important Cura de Dret BEerca.ntil; .11,1eviato. Anyal».
bra de Cornerp: ,Noves cátedres; loorsee d'estudie 1 el.--,t:Danalleb.—
3.1La E.oeletat de SeocTrafta Comercial: Sainporta.nts wnbrieacions
Fóra de Mar.celorra: la eneenyança comercial a 'rerrassa 1 S'a
per Tarragona- —Conferen_mciee
badell.— Una. eseola de Comer
dominical-a d'alta estudie económica 1 política, par D. Guillilem
Graell.—La Societat de Greog-raffa Comercial 1 el Cura Enterna
cional de Sarcelona, 11914.
En lo que va d'any, la marxa—creixerit ja
fa algun temps -de l'ensenyan.ça comercial
nostra terra, acusa un notable increment.
La form_ació científica de les gents de co
meré va essent cada dia més compresa aquí,
i les eiencies comercials adquirint prestigi
dayant de nosi-res homes de negoci i de nos
i
tre jovent. La mateixa ínvasió del capital
de les iniciatives estrangeres és un bon exem
pie de la seguritat amb que l'esperit d'em
presa apoiat en un coneixement seriós deis
resorts econbmics, s'apodera inevitablement
i d'un país. Els salts d'aigua del
Pirineu, les conques transformables en es
tanys, l'aigua convertida en electrícitat i la
electricitat en abaratiment de la for9a mo
triu, el coneixement i estudi de tot aixó ha

d'aquests

sigut desprecíat o ignorat de

nostres indus

trials i financiers, fins que venen els cana
dencs, els francesos, qui s'ho prenen en serio
aprofiten. Tot reclama la existencia de jo
ves preparats, i mai com ara se n'hayia sen
tit la necessitat.
Reorganitzades les Cambres de Comeré i
la Industrial van a portar-se a terme projee
auxiliars del
tes considerables d'institucions
Comerg i de l'Industria, i nous horitzons s'o
bren ala

minyons

que

es

llencin de cap

als

estudis económics; i aquesta necessitat de

personal ben format és més viva encara si
nombrosos técnics, directora i
es miren als
enginyers vinguts del estranger tant per in
capacitat o millor per manca d'experiencia
deis d'aquí en construir obres hidroeléctri
ques..z de gran volada, com per acorapanyar
la introducció de maquinaria 1 material, per
qué al fi i al cap poc representaría la inva
sió de capitals si no obrís pas a la inyasió de
productes, que és lo realment onerós pel
país inyadit.

Aforturadament, die, la nostra gent co
menga a reaccionar 1 a apreciar el valor de
aixó
la cultura económica i comercial. Per

Totes les tardes Vencert

és que els ressorts d'ensenyança comercia
realitzats o plantejats sois en un mes i m_ig,
ens donarán materia per tot un article.

***
cal, per l'obra de les
Escoles Merean,tils Catalanes, ta.nt ardida i
gloríosament sostingudes pel Centre Auto
nomista de Dependents del Comeré, a la qual
es deu_ en primer terme la popularitat i pres
tigi deis estudis de Comeré, als que ha aixe
cat i redimit de l'injusta preterieió i des
preci d'abans
Comen9aréra,

com

Des de míg G-en_er a -primer de Febrer scha
donat a les Escoles Mercantils Catalanes la
Serie de Conferen,cies de Geografía Comer
cial de Bélgica, resum del «VI Curs Inter
nacional d'Expansió Comercial» d'Anvers,
1912, llegides tela senyors Vendrell
Ruca
bado, alumne 1 exalumne respectivament de
dites Escoles, i

que

d'Anyers. Vet aquí

havíen assistit al Curs
la distribució de les con

ferencies:

1.—Geografía general, per D. Manan Ven
drell. (Topografía, geología, hidrografía; les
comarques, les eintats).
2.— Geografía industrial, per D. R. Ruca
bado.

(Industries

del

Carbó, Ferro, Aeer,

Construcció mecánica, Zinc, Vidre, Cris
tall, Diaraants, Agricultura).
3.—El Comerç belga, per D. Manan Ven
drell. (Tráfec 1 utillatge deis ports d'An
vers,

Gant, Ostende,

Bruges-Zeebrugge

1

Brussel-les: ferrocarrils, canals: la eolonitza
ció belga, el Congo; la expansió: l'Extrem

Qrient).
4.— Geografía
do.

(Psicología

humana, per D. R. Rueaba
i costums deis dos Dobles

waló 1 fiamene; esperit social, tradicions; es
perit artístic: la pintura flamenca, primitius
1 Renaixement: la pintura al
obra de Constantí Meunier).

Super-coced

a

segle xix;

la

la sortida deis leatres

_Manó, desde 5 pessetes,
1,Z

§álzmpla vele Fltwile

fi

-

saló més

eiegant

d

•.Barcelona pe0"iihenvs-ts
•

°

r—narlis

1e6
Aquestes conferencies foren 11-lustrades

ar_n_b prop de 300 projeccions, la major parí,
de les quals són encarregades expressament
Per les E M..0 i formarán la base
d'-a-na Col
lecció de diapositives, tal com les que SÓn

elenn_ent molt irnportant del utillatge peda

gógic

a

les

principals escoles

de

Cor_n_erç

es

trangeres.
Peró lo que s'anuncia i apareix revestidor
d'una, gran importancia Dérqué ha desvet
llat poderosam_ent l'atenció al món comer
cial de Barcelona, és la serie de conferen
cies de Dret Mercantil,. encarregades a espe
cialistes de gran altura, el programa de les
quals és doblement atractívol, per ser els
temes, punts de gran interés encertadamen.t
escullits, formant un conjunt acabat 1 siete
mátic, i per ser _ele conferenciante persona 11
tate brillantissim.es del nostre camp del Dret
i de la Política.
-

Vet aquí el programa, la realitza,ció del
qual començará ben aviat:
D. Francesc Cambó, «Constitució de Socie_
tate Mercantils».
D. Jaunze Carner, «Suspen.sions de pagos

fállides».
D.

Santiago Gubern, «El Contracto mer
Segura, especialment el Segur

cantil i ele
Marítim».

-
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D. Prederic ~ola, «La Lletra de Canvi».
D. Lluis Riera i Soler, «La Borsa».
D. Josep Roig i Bergadd, «Dret Marítira».

Sabem que tots ele professors están prepa
rant treballs de fondo, cada un dina la saya
especialitat, de manera que
més cabal
coronará

forçosament aquest magnific esforg

de les E. M. C., rodejant de solemnitat la en
senyança d'aquella ciencia comercial que
MAS predilecció déu tenir entre nostra gent,
ja que la creació del primer códec de Dret
mercantil és una de les glories de la ciutat
que dictá el Consulat de Mar.
ara que parlem de les Escoles Mercantils
Catalanes hem de ter menció de la Revista
Anyal de 1912, tercer de la serie d-aquests
interesantissims volums que eontenen la tas
ca feta per
la floreixent associació durant
tot l'any passat. Forma un tomo de 200 pá
gines illustrades i en ell hi veiem en primer
terrn_e la conferencia de D. Antoni Rubió
Lluch sobre l'Esperit Nacional de les Crbni
que& Catalanes; l'emin_ent historiógraf de
nostres lletres arqueológ-iques ret homenat
ge, al començament, a la Junta de Comerg,
que va suplir, durant molts anys els estudie
superiora arrebassats a Barcelona per Fe
lip Y al tan.car nostra Universitat. Ella va
obrir cátedres de náutica, de taquigrafía,
de botá,aica, de dibuix, d'economía política
i fine va crear-ne una de filosofía. «Jo sera
pre tine un gust—diu—en recordar desde la
meya cátedra de l'Universitat de
Barcelona
que aquesta té tres puntals: la Escola de
Medicina, la Universitat de Cervera i des
prés la Junta de Comer-9 de la Casa Llotja,
que 11 va portar tota la orientació científica
1 un nombre d'ensenyances que haurien
desaparegut de la riostra ciutatp. En el cos
de la conferencia comenta el Dr. Ru_bió i fa
ressaltar el carácter afirm.g.tiu,de la persona
litat del poble catalá, que resplandelx a les
immortals cróniques del Rei Don Jaunie,
Desclot, Muntaner i del Rei Don Pere el
Gran. Aquest hermós treball del Prof. de Li
teratura deis Estudie Universitaris Catalans
dem.ostra a quin grau arriben les enes

nyances

d'alta

cultura ofertes ale joves

alumnes de les Escoles Mercantils Catala
nes. (1)
Seo-ueix un bell parlament del President
del Centre, en J. Puig-1 Esteve, que conden
la vida del mateix durant l'any 1911-1912
El número de socia en Gener de 1912 era de
2,163. Avui pasea deis 2,500. Són interessants
les aoves declaracions relatives a la COD_S
trucció de l'edifici social. Es admirable la
enipenta del Centre al e-mpendre's valent
sa

ardida tasca, i més encara respe
rit financier que desenrotllen ele elements
directora al posar son ideal no sola en vies
de practicabilitat, sinó ja definitivament en
marxa cap a la construcció, començant per
ment tant

l'adquisició

del

terreno

Pot ben dir-se repassant la seva historia
que el C. A. de D. no és sola una escola de
coneixements comercials, sin_ó una escola

d'energía.
A continuació ve la ressenya d'una Vet
liada Americanista en la que hi prengueren
part l'Eladi Homs qui presentá el Centre als
socis de la Casa d'América, D. J. Emilio Ara
gón gol parlá de les riqueses naturals de
l'América Central, i Don Benjamí Giberga,
del Centre de Dependents de la Habana.
Bona part del volum és dedicada a la res
senya d'excursions, il-lastrades amb precio

fotografíes, reproduint paisatg-es 131011tanyenes en la major part;—del Monseny,
Pirineu i dele Alps, visitats per ardite socis
ses

excursionistes. Després hl hanles memories
de les seccione, discursos inaugurals 1 de re
partiment de premie. Les memories de les
seccione d'Educació 1 Sports van doenmen
ta,des graficament arab fotografíes del non
material pedagógic adquirit i de les brillante
festes deportives que dem.ostren la especial
atenció que la joventut de les E. M. C. dóna

l'educació física.
Si és --pel Anuari per

ont

se

pot judicar

quasi

sempre amb certesa de l'intensitat de
vida i nivell cien.tífic, de l'ensenyança d'una
escola, la Revista Anyal de les Escoles Mer
cantils Catalanes ensenyará a tot arreu allá
on
a,rribi, la xardor 1 entusiasme que les
fa sriure j créixer, tan roent que a a,ltres

pobles, acosturnats al ritme tran.q-ail i metó
die d'una vida escolar arrelada en una llar
ga tradició universitaria els ha d'impressio
fondament.

nar

*-*

toca el torn a la Cám.bra de Conterc,
reivindicadora de l'herencia., de foment de
cultura económica superior deixada per la
Junta de Comerç, de venerable memoria.
El nostre número extraordinari del 31 de
Desembre dedicat a les Escoles de Comeré
del estranger i a la futura Universitat Co
mercial de Barcelona publicava la proposi
ció del llavors president, Sr. Com.te de La
vern, la primera conclusió de la qual era
relativa al establiment de cátedres, que -100ara

:1.)

cia

Contrasta estranyament a.mb a.anesta, una conferen
que es publica a continuació, donada per una persona que

abnsant
ter1a

de

P.hospitalitat

caracteristíca dele
vives

coses

en

nes, sistemes i

de

dogmes,

treball i

Es
de

vegades,
HipÓcrates.

una

Ilástima

uma

per

planes

de

entra

la

encara

Revista

tan

coses

profondes

la enropeització

Sa.mpere 1
dugnes co
Sampere 1 Manel hi šs anome
mig de lonfnci i Karl Marx. 1

merescadament

rriztificació

sancionin

pedan

diu

.>> En

aquella institució,

barroera

ra, la

irapádica

que els bons andes del

vetlIa.r Del Drestigi

rrens

per acabar dient

cota

sineeritat.

nat diferentes
Gaiileu 1

i amb la

assolir aauest ideal nostre

Catalunya) calen,

ses:

Centre,

primaristes, trepitiant barbarament
de tots, fa
trenca.disa de
doctri

l'anima

aauesta.: ::Per

cona

del

en

si

han

loe d'ana

donant-li

Anyal.

C. Á.
guanyat
sigut

de D. que
en

sorpresas

conferencia

beligerancia

han

tots els te
arnb

de cultu

i acnilida

a

les

Març 1913

ser dins cert temps una de les bases
de rUniversitat tan desitjada. Dones bé, al
cap de poc teraps de pres l'acort, les cátedras
funcionaven ja. El día 6 del present Febrer
s'inaugurava la primera, i al cap de poes
dies les altres dugues: aquí van els títols
de les assignatures i els noms dele profes

guessin

sore:

I.—«Economía Política», Prof. D. Miguel
Vidal i Guardiola. Funcional-1 del Municipi
de Barcelona.
II —Dret Mercantil, Prof. D. _Félix Esca
las. Sub-secretari de la Cambra.
III. —« Aranzel, r›>gim aduan,er i tractats de
comer9 vigents a Espanya», Prof. D. Lluis
Casares, funcionan i d'Aduanes.

questes classes echan vist des del primer
día concorregudissimes: les matricules no
baixen de 50 a cada una d'elles i tingurs en
compte que's tracta de cursos superiora. Ele
cursos son nocturna, és a dir que el personal
se composa de dependents de comerç provis
tos ja arnb corta formació: molts d'elle eón
antics alumnos de les Escoles Mercantils Ca
talanes. Hem assistít a sessions de les dues
primeres classes,con_statant Pan nivell a que
's coloquen ele dos professors, 1 no meys ini
portant és la cátedra d'aranzels. Se ten.deix
desseguida a la formació de sem_inaris i gru
pos d'estudis y treballs fóra de la classe,
constituits pele mateixos alumnes baix la
direcció del professor.
La Cambra de Comerç ha dirigit una crida
als seus socis invocant llur generositat -per
dotar les classes de media suficiente per do
nar premis als alumnes
que millor
demos
Grin haver-se aprofitat de les en.senyances.
Un altre fi persegu_eix la Cambra amb
aqueixos estudis i és la preparació del jovent
que prenguin part a les ODOSiCiOD_S per les
duce Bosses comercials, la convocatoria de
les quals porta la data de Septembre 1912, i
están senyalades per Juliol próxim.
Una de les bosses és per l'estudi deis
mercats d'Orient, l'altre per l'Extrem Orient.
La primera está dotada am.b 3000 francs
anuals, amb la condició d'establir-se el que
la disfrati a una plaça de Turquía Euro
pea, Paisos Balcánica o Russia Meridional.
La segona és de 4 500 franca. El qüestionari
comprén 170 punts d'Economía Política,
Geografía Económica i Estadística comer
cial (que explica amb vistes a aquest pro
grama el Prof. Sr. Serra i Pagés, a la Socio
tat de Geografía Com.ercial).Dret Mercantil,
Aranzel, i Cálcul Mercantil 1 Teneduría de
Llibres, i requerirá, ademes, el coneixement
dele idioraes comercials, francés, inglés,

aleraany.
Aquestes bosses tindrán una triple finan
tat: 1•a, el perfeccionament de la práctica,
mercantil internacional dele joves Pensio
nata; 2.a, obtenir 1 generalitzar per la publi
citat coneixements práctica de les necessi
tate de les places comercials estudiados

3.a, fomentar la exportació ale mercats on
ele joves pensionats s'estableiyin..» Ele pon
sion.ats vin_drán obligats a treballar a una

de comerç de la plaça on resideixin,
tenir cornissions pel seu cornpte, car
és aquest el medi de conáiYer més a fons le s
costum.s, mode de ésser, necessitats i gustos
del pais.
No cal dir si felicitern efnsivam.ent a la be_
nemérita Cambra de Comerc, restauradora
casa
o

bé

a

del mecenatge econón-ric-cie-r;tífic que tanta
gl or'a havía donat a aquella institució hís
t órica, l'esrerit de riquesa que ha quedat

1---Març 1913
inscrit

al lema del escut d'armes, ara també
per la Cambra: «Terra dabii raer

resuacitat

undanue divitias».
En quant a les cátedres, hern de recordar,

ces,

és son mellor elogi, que aixis és
comen aá la avui poderosa Escola de
.Economía í Ciencia Politica de la Universi
Londres, que describiem al número
tal de
extraordinari. De les poques cátedres d'es
tudís superiora sense plan fixe donades de
vespre a dependents de comerçi funcionaria
preparats sostingudes al principi per l'Ajan
ta-ment i amb locals proporcionats per la
Cambra de Comerç tota, sola, va sortir-ue al

aquest

com

cap de pocs anys i mediant la munificencia
deis homes de negoci—que hem d'esperar

faltará aquí tampoc
menor escala—Pedifici

no

encara

que sigai

en

de Clare Market que
i on se donen cent
500.000
franca
costar
va
diferents.
cursos
setanta

Anomena,vem suara la Societat de Geogra
fía Comercial, i devem revenir-hi, per ter
sonar un aplaudiment a la tasca d'estimul
deis estudis geográfica que ve realitzant. La
Geografía económica es rnés que una mate
ria, tota una disciplina; son contingut es
les coses del món i del
tan ample que
home hi poden tenir cabuda, puix abarca
el concepte deEspai aixi com la Historia
abarca el de Temps Per aixó aquel' qui
ama la geografía, acaba per amar les cien
totes

cíes totes, 1 cap altre humá coneixement
aventatja,- potser al de la Geografía en punt
la curiositat que excita. Amb son estudi
a
l'home sembla pendre posessió de la Terra,
i

viva pruitja, li entra d'esmerçar totes
energíes en treballar hi, visitar-la, viu

una

sea

re-hi; ella dilata els horitzons i fa obrir els
ulls i els braços.
La Societat de Geografía Comercial de
Barcelona acaba de publicar dos faseicles,
sumament interessants, contenint dues con
ferencies. Una d'elles, «Recuerdos de Bulga
ria y Rumania desde el punto de vista econó

mico», va ser donada el día 20 de Setembre
pel General d'Enginyers D. Joaquím de la
Llave, de la Real Sociedad Geográfica de
Madrid. L'altre, «Camp d'acció i importan
cia de la Geografía económica», es el discurs
inaugural del curs 1912-13 llegit per D. Ros
-send Serra i Pag-es, professor de ciencies
comercials.
No cal ponderar Paltissim interés que una
disertació sobre els paissos balcánica des
vetlla a hores d'ara, majorment essent teta
per un militar que es a la vegada un técnic
i un geógraf, fruit de sos estudia sobre el

terreny.
amic de

general de la Llave es
Catalunya i comenaá son

El

bon
treball

un

reivindicant la part de sang catalana que
porta a les -yenes: es autor, entre altres
obres, d'una memoria sobre El sitio de Bar

celona,

i

degut
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a

les

seves

gestiona

es

de propietat subdividida extremadarnent,
aspra i primitiva, essencialment democrá
-

tica,

hl ha classe

no

mida

ni

alta, peró

tampoc miseria. Rnmanía, hostil als jueus,
Bulgaria, tonerant. Ruma,nía, refinada i frí
vola, Bulgaria, austera i guerrera... tots ele
aspectes característica de les dugues nacions
són recorda,ts pel conferenciant, desde la
descripció deis porta 1 consideracion_s sobre
el comerç exterior, fine a la qüestió filológica

ortografía de la liengua rumana i a la
organització militar de Bulgaria. Les 26 pa-gines del follet contenen, dones, abundante
idees condensados sobre ele dos paissos més
avençats deis estats del Llevant d Espanya,
exposades amb la mestría del home de cien
efes qui posseeix també a fons l'art de la di
vulgació.
de la

L'altre conferencia, del senyor Serra i Pa
gés, es tant més im_portant quant conté el
plan ideal de Pensenyança de la Geografía
comercial fill deis estudio del honorable

professor qui es sens dubte la primera auto
ritat en aquella materia a Barcelona, al mes
tratge del qual deuen 33101tíSSiM els joves de
la nova generació. El senyor Serra 1 Pagés
es acreedor al més protón respecte de tothóm,
per haver impulsat ele joves de les nombro
ces promociona que en tants anys han passat
-Per

les

seves

mana

a

totes

les Escoles

on

ehl

professat Geografía, Economía, Mercolo
Contabilitat, al treball i al estudi, sabent

ha

ferlos trobar el gust dele estudia geográ
fica 1 infiltrant-los ademes deis coneixements
especials, un esperit de cultura general,
emanació de la vasta 1 sólida il-lustració del

mestre, qui es ademes dan especialista en
geografía comercial, un arqueóleg, un home
de lletres i un deis primera folk-loristes de

Catalunya.
El plan ideal, que en part ha posat ja en
práctica el senyor Serra a les Escoles Mer
candis Catalanes i a les classes de la propia
S de G. C , orientat a posar en valor molt
més que fine ara, els tete i fenómens econó
mica dins son marc geográfic, consta de

quatre parta:
T. Prolegomens, (Cartografía, Geología,
Estereología, Hidrología, Climatología, Et
nografía, Estadística; Exposició estadística
numérica i gráfica.) II. Geografía de la pro
ducció i del consúm (Biogeografía, evolució
económica de les explotaciones, agricultura,

industria, etz.) III. Geografía de la circula
ció (transporte, ferrocarrils, canals, navega
ció marítima i fluvial, altres medís, telegraf,
etcétera) i IV. Complement (sistemes mone
taria 1

ponderals,

costuras

raercantils,

aran

zels, institucions, colonització, mieració et
cétera). Tot aixó constitueix la part teórica
de la Gegrafía comercial; després vindrán
les práctiques, en les que els alumnos ana
litzarán les condicione de la vida económica

plan ordenat, 1 del
un país, partint d'un
estudi podrán ele alumnos elaborar una sin
tesi de l'economía del país, comprensiva
deis següents punta:
Situació comparativa i factors estereoló
gics; id. hidrológica.; id climatérica; produc
dona orgániques; factors humane i factors
económica.
«La Geografía económica—diu el Sr. Serra
Pagés—ha de ten.ir un interés d'actualitat
o sino no serveix; és l'inventad_ del
comer
ciant, que ha de reftexar ben be amb tota fi
delitat l'estat dele béns en la época precisa
i

de pasear-se. Peró cal considerar que el va
lor actual ha de venir degadament foname
tat pel anterior; s'hata de senyalar clara
ment les causes remotos o próxinaes que han
produit ele efectos presente i cense aixó, Pes
tudi d'aquesta interessant branca de conei
xements ve a ser quelcóra COM una autopsia
practicada a un cadavre que pot posar al
descobert nirvis 1 arteries, teixits 1 ,:ossos,

peró tot juera baix l'aspecte purament ma
terial, cense poder-se saber la exquisida sen
sibilitat, la fina percepció, el criteri de jus
cia, la potencia creadora, la voluntat de fe
rro, la constancia
ferm_a, Pactivitat prodi

giosa,

la traça manual i tantee altres condi
ciona que amb raajor o menor grau pogués
tenir l'individu quan alenava encara l'espe
rit vital, que era el que justaraent el carac
teritzava».
Després d'un abundant pledejar, n_odrit
d'un brillant reportatge en favor de la Geo
grafía, visant tant a la utilitat material cona

l'enriquiment d'esperit, acaba dient que
cap lectura pot haver-hi tan recomanable a
la joventut com la d'aquella i tan apta per
educar la voluntat i encoratjar les a ctivitats
a

totes

del home.
*.*

No sois és

general

al

a

bellugadiça
l'ensenyança comer

Barcelona aquesta

entorn_

de

cial. Les conferencies resúm del

cure d'ex
uansió d'Anvers, es repetirán probablement
a Terrassa, Sabadell 1 Cassá de la Selva. A
Terrassa será formant part d'un interessant
ciele de conferencies organitzades al Cassi
no del Comerg, amb la cooperació del Centre
Autonomista de Dependents de Cornerç i de
la Societat d'Estudia Económica de Barce
lona.

1.—«Necessitat de l'agrupació dels depon
dents i de llar organització professionala,
per D. Joan Bas, president de la Secció d'E
ducació, administradora de les Escoles Mer
cantils Catalanes.
2 —.De la Banca Catalana», per D. Juli
Bassols.
3 —«Dels ferrocarrils economics en relació

cele

brará dintre de poc temps a nostra ciutat el
segon Congrés de Geografía Colonial i Mer
cantil

L'ilalustre c,onferenciant fa historia de la
formació de les nacionalitats rumana 1 búl
gara, amb eleraents llatins la primera i
greca la segona. Les diferencies entre els
dos pobles que el Danu_bi separa, arrelades
en l'origen
respectiu, són esclatants; Ru-manía, amb son predomini de l'aristocracia,
amb sa cultura francesa, amb grana torta-nes, pero amb una qüestjó agraria pu
nyent, que no basten a apaibagar ele repar
timents de terres que fa el govern per resta
blir l'equina; en canabi a Bulgaria, pallasa,
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Hfigleue

Cotonaza glia.ecns
vcanes
,Sraguerts 1 faixes ventrols a milda

TUSELL

GERMAtiS -Barcelona
Fábri el u es

:

—

Goma i celuloide.—Font

honrada,

3

Apásits antiséptics.—Vilá Vila, 89
Botignes

i raagatzeras:

Randa ds San. l Pare-,
entaiegs

Ei2,—Fentaneh, 20
Direguez-,íez

-

1-08
amb la Mancomunita,t», per D. Antoni Mon
fort i Costa.
4.—«Estudis de Geografía comercial: Bel
gica económica», per D. Manan Vendrell.
5.—cEstudis de Geografía industrial: Bel

gica industrial»,

naixent, I criticar els moviments de reacció
nacionalista, estatista 1 tarabé espiritualiSta
que

COm

perit social.

llur

Sabadell, alguns benemérits patricis,
projecten la construcció d'un local exprés
per hostatge del Centre de Dependents
allotjament adequat de les Escoles Comer-A

que

mo

moment».

aeció económica —Les formes de govern.
l'ánima nacional».
5 a—«Nostra política al Africa í a l'Araéri
ca.--Estudi de la sitvació económica 1 finan
ciera de l'Am_érica llatina.—La missió d'Es
panya i el pervindre de riostra raéa».

6.a—«Orientacioni5 filosófiques actuals en
relació arab la economía 1 amb la política
La filosofía del Dret actual».
La primera conferencia, donada el día 23,
a les 11 del matí, reuní al Foment una gran
concurrencia. Comença arab una professió
de fe en el ingrés del país cap a una vida
económica fundada en diversos sintoraes,
cont és ara el major número de revistes eco
nómiques i técniques que es publiquen a Es
-panya, de DOCS anys a aquesta part.
Serabla—digué el sen.yor Graell—que iner
cés a la propaganda que echa fet en els ul
tinas deceni echa pogut trenear un poc la
indiferencia dele espanyols, i ara s'está ge
neralitzant cada día m.és el convenciment
de que cal procedir a una gran transforma
ció económica, a la qual no's arribará, sin_ó
mitjançant una organització de totes les for
ces productores 1 mereantils. Espanya s'está

-

—

*

d'Expansió Comercial,

publiques)

(expansió, colonització,

4a—»El partidisme.—La transformació de
les nacions pele Estats.—L'acció política i la

Es probable que quan aquestes radies sur
tin a Ilum hagi tingut lloc la primera rennió
del Comité Executiu del Vuité Curs Inter

nacional

coma

pervindre».

cal fer de

pecialitzats amb vistes a la formació d'a
gente exportadors de productes agrícoles.
Justament ara que acaba de ser nomenat
Secretan i de la Cambra, de Comerg, nostre
estimat amic 1 colelaborador D. Bern.abé
Martí í Bofarull, no dubtem que la empen_ta
que l'activissim Iluitador aplica a totes les
íniciatives favorables per Tarragona, será
una garantía d'exit per aquella idea.
*

al material

en

s.em.porten
el pla naa

3.a—«Situació de la Hisenda nacional.—
Orientacions modernos financieres.—ço que

cials que amb tant d'exit funcionen. També
es parla de la celebració d'un gran certamen
de temes económics, amb premie en metálic,
orientats a l'estudi económic, geografic les
tadístic de Sabadell i sa comarca.
A Tarragona es parla de la conveniencia
d'establir al segón port de Catalunya una

.

que

de la

d'aquella important ciutat, perque será, al
exemple de les de Barcelona, Sabadell i Ma
taró, un nu_cli de cultura profession.all d'es

es

aquí,

se

1.a conferencia.—«Orientacions m_undials
política internacional.—Personalitat
d'Espamya en el concert de les nacions í
dintre de n.ostra, raça.—Problemes que cal
resoldre aro_b urgencia».
2.8-«Necessitat d'una economía nacional i
son desenrotllament a Catalunya.—Estat ac
tual de les obres pirbliques a Catalunya i

relacionades

de Comeré, amb estudis

registrar

tivació).

am_b la probable creació a Terrassa d'un.
Centre de Dependents del Comerg, associació
que reportara grane beneficis a la joventut"

Superior

a

amb les corrents

avni el m_ón económic, tant en
terial (producció, finan.ces, obres

per D R. R.ucabado.

Aquestes conferencies están

eomencen

paració

6.—Ciencia i acció: el progrés industrial 1
la cultura humanista», per D. Aureli Ras.

Escola

1

CAT.A_LUNYA

cele
brará, si Den vol, pel Agost-Septembre del
vinent any 1914. Del bon éxit de l'organit
zació, depén que Barcelona í per lo tant Ca
taluniya, i Espanya, quedin en alt lloc da
vant d'una assamblea de 150 o 200 professors
de Comeré estrangers, ele quals, tal com ve
gin nostra terra al traves del prisma del
Cure, la explicarán ale seas deixebles, de
manera que en realitat nostre país será exhi
bit davant de generacions senceres de fu
turs comerciante i industrials de totes les na
cions. Calculeu dones lo delicat i feixuc de
la tasca de donar a coneixer Espanya da
es

organitzant econór_n_icament, com la Europa
culta, i s'está formant una concienciaecolec
tiva encaminada a sa -prosperitat.
A les altres esferes

politiquee

se

noten

indicis d'haver-ho comprés aixís,
més cal confessar que no ha prés del tot la
nova orientació; Inés
aviat se decanten per
alees carnins, que eón lo que més racha in
duit a donar aquestes conferencies. Tres
poderoses ten.dencies perturben el món: el
militarismo, el rnarinism_e, el colonialismo.
Elles han colocat en el primer plá la defen
marcats

d'un auditori de tant com.promis. Que
tothorn comenci des de ara a sentir-se patrib
van_t

ticamen_t interessat en aquesta veritable
obra nacional, parque ele estrangers no pu
guin trobar aquí més que motius d'admira
ció o alían menys d'estima i respecte, i per
que es desfacin els prejudicis que desgra
ciadament existeixen al voltan.t d'Espanya.

nacional, a les nacions febles, i la expan
sió mundial a les nácions fortes.
Es el mateix creixern_ent económic 1 co
mercial
el trafee del m.ón ha duplicat en
14 anys—i la formacióde grane naciona,litats
ço que ha portat la triple tendencia.
Vet aquí per que al fi echa plantejat a
sa

—

Per ultim, cal acabar aquestes 120teS amb
una alusió a la serie de conferencies domini
cale que comen.ça a donar D.Guillera Graell
al Forrien_t del T. N ele diunaenges al matí,a

drid el problema de la personalitat

Ma

d'Espa,n

Març

relació amb la de nostra raga. Es
Espanya la nació que té una més alta i
definida perso-nalitat histórica, i no obstant
•

ya a,mb

ella no

figura

avu_i

en

ele acorte de les po

sat per la pan del món.
Una especie de llei moral imposa al paisos
forte el dever de no permetre que hi hagi
territoris mal explotats o mal administrats
els habitante deis quals pateixen els fia_
gells de l'incultura 1 de la miseria. La

intervenció, la colonització, dones, eón mo
dernament elevados a teoría ética. Es en vir
tut d'aquest principi que tots el poders oc
cidentals es conjuren avai contra el rnon
731119111Má inepte per procurar el benestar

propie fills i pertorbador del be
dele altres.
Més cal tenir que en aqu_esta motívació de
intervenció civilitzadora que pot resumir-se
«contra les nacions débils a favor deis in
dividas que les composen» no eón sola
raent els paissos incapacitats del totele ame
n.açats, sinó també ele que no eón suficient
ment aptes 1 potente per garantir a sos sub
dite una llibertat i benestar considerables.
Despres del mon musulrná venen altres
paissos, que ofereixen cada día un exemples
de com la intervenció hi és exercida oberta o
solapadaraent, en forma ja d'anu.lació ja d'
encoratjament: Portugal, ele Balkans, Cuba,
Méxic; Panamá,Venezuela, parlen prOu elo
qüentment, perii després de aquests paísos,
al cap d'amu.nt de la lista hi es Espanya,
taro_bé. La interven.ció, assajada també da
munt nostre, l'herir sentida a Filipinos -Del
Japó, a Cuba pele Americans 1 moderna
ment al Marroe per França i Inglaterra;
fine per la construcció de l'esquadra, irapo
cada per Inglaterra.
Cal dones disposar-se a fer tots ele sacrifi
cis pel sosteniment de nostra nersonalitat
com a nació, ba,ix pena de ser engolits. Peró
el sosteniment d'una defensa nacional és ca
ríssim, i a Espanya don surten el recursos?
Es un cireol viciós, ?per on cha de rompre?
—Jo diría als militare Que de ells directament
depon bona part del desenrotIlament indus
trial. Un país que necessita comprar al es
tranger ele medís de defensa está, practica
ment parlant, in.defens. Cal pendre forien_ta
ció de que tot lo necessari per l'arnaam_ent i la
dele

seus

nestar

•

navegació sigui construit a Es panya, fasells,
canons, blindatges, vaixells. La industria

metal-lúrgica„ sostenimen_t poderosíssim de
l'econ.oima nacional, ha estat a tot arreu fo
mentada especialment pel ram de guerra 1
marina: que b.b diguin Alemanya amb son
Krupp, Inglaterra amb son Vickers; França
amb son Creusot: Italia pren_gaé aquest ca
mí ja fa foréas anys, 1 avui basta visitar els
grans arsenals, per exemple el de Spezia,

,

Partir del diumenge passat en que tingué
lloc la primera. Aquestes conferencies s'al
xequen ja per damu_nt _deis estu_dis comer
cials i entren a la més elevada esfera de la
po

fieleas,

Sastrería

lítica económica, de la economía nacional i
fins al de la filosofía moderna En un ciclo
de sis estudie, es proposa el conegat econo
mista 1 professor, fer una auscultació deis
imere 'patees economice de la Espanya re

O0

O

F74
•

Pilo.Sta. A una, 24
Capellans, 17.

T-!

A.7— 17
entratemus

-

tencies europees, i és tal la nostra, situació
internacional que cense l'auxili moral d'In
glaterra recentraen_t hagu.eren rebu_t nostres
armes un greu ofensa i riostra personalitat
1-lagarera corregut perill d'esborrar-se.
Segons les teoríes del Capítá Mahan_, hm
perialisme sobre els pobles febles, es impo

-2)

way
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1 1Viarç 1913
el militarisme i el raa,per compendre que si
molts
diners a un país, són
rinisrne costen
també, quan les industries metalúrgiques
són

nacionals,

una

gran font de

riquesa.

IV

Miment de riquesa, aument de població,
a,questes són, al cap d'avall les gratis defen
ses

Com la

nacionals.

De

COD1

mig

en

hem d'arrivar

el llaut

vostra

Guaiteu, Senyora, l'estelada trámola...

má savia

immens anell fiorit de

gemmes!...

entre

Déu plasmá la caótica barreja
en el principi; de ses mans creadores

i sois

altra ,Eva resorszi, rienta i núa...
Creació! fou son nom de la bellesa
esclau, 11 digné esposa, tot besant-la;

amunt

llament de medis i de pololació parlará, el
Sr. Graell en les conferencies suceessives.
A la última, si s'enlairará pels terrenys

quin

Oh

Poneig- vengut, la proa canta
les flors que baden les Nereides;
remoregen les ales d'una estrofa
que ignoren perg-amins, marbres i bronzes

aquest desenrot

a

sent

l'avalot fácil de la escuma!

per recalcar el paper
de la filosofía, será
decissiu que en la vida económica juguen
fundades en les
les motivaeions personals,
idees «Deis Meus estudis económics—acabá
—n`he tret la conclusió que la riquesa 1
camps ni les botigues ni
el poder no son els
els
homes. Tot depén del
fábriques,
sinó
les
que aquest siguin. ço qui ha vengut sem.pre es una civilització superior, 1 l'impe
rialisme fracassaría estrepitosament si no
portes una civilització més perfecta. El pre
sent i el pervindre pertamy als intelee

pel

cal de

l'esperit

s'in.flama...

en penyora nupcial, format d'estrelles,
Renga•a l'espai Panell del desposori,

TI

Batega darnunt l'arbre,

com

una

cansada de volar, la blanca vela;
el lag cordam oue'l drap immens
murmura

un

plant

a

segellar

per

ala

cresp pica damun.t les falques
1 és Palta rná que l'infantó g-ronxola...
Vos resteu dins la mar transfigurada...

l'onatge

Cantlu, Senyora,
abocant
com
au

cona

TTT

pescadors embarquen,

Els
la

Acabaré aquestes notes reeomanant a tots
els que s'interessin per l'espandiment de la
educació mercantil i económica de Catalun
ya, que vulguin inseriure's a la Societé
ternationale pour le developpement de l' en
seignement commercial, per engroixir el
grup espanyol i sobre tot el grup catalá de la
mateixa (1). La quota es insignificant (3
francs l'any els individu_us; 12'50 les socio
tats) i dona dret a rebrer la in teressancissi
ma Revista trimestral, que publica informa
cions sobre la organització de l'ensenyanga
comercial a tots els paissos, bibliografía de
llibres utils per la ensenyanga del Comerg,

xarza

pródig

qui s'encorba

en

fruits;

com

amorosos,
un

sobre coberta

ventre

salta,

trement, la pesca de coló' exquisída.
La !luna, el mar, el vent, guaiten, extátics,
deis pescadors el gest infantí i noble,
el

peix qui debatega

dins la barca

madrigal que
vostres llavis,

l'aromoso_

1 el

en

de

com un

llir, puncella..

ho fá l'aubada

nuvia,

com una

dalt l'antena el goig- del Záfir,
sab les amors de tots els climes;
mar,

canta est

qui encara

es mou

al rítme

que li imprimí d'Homer el plectre savi;
com canta est bastiment oui an2b vos es
petxina;gerricó, cítara, copa...
com canta aquest velAm, vol de gavines,
entorn

el sol de

vostra

cara

Ilibre

Granger, ens
mostra

en

ha

preparació,

plagut

Roses

avengar-r_e

torna

grega...
JOSEP

D'un.

copa

com

Orient

se a

canta

qui

-

***

ses noces.

corona

l'Occident agónic;

tuals».

eternament

a

GRANGER.

tríomfals,
n.ostres

del poeta

lectora

aquesta

gentillssima.

-

-

etcétera. Ademés els soeis tenen rebaixa per
l'adquisició de les obres publicades per la
Societé, per les matricules deis Cursos In_
ternacionals. _Es poden demanar Estatuts

tulles d'inscripció al senyor Amengnal,
Secretan i de la Cambra de Coraerg, i a R Ru
cabado, redacció de CATALUITYA.
R.
(i)

El

31

Decembre de 1912, hi havla

corporaclons,

a

la

Societat

entre

alemanys, 6o
glesos, 452 austriacs, 733 b.ongaresos, 243 suiços, 87
gues, 64 dinamalrquesos, 65 francesos, 57 espanyols,
d'altres nacions, eren menors en nombre.
individus i

166 associats

an

bel
i

els

MercantiIse

Els Fracassos

iQuants d'ells són deguts
unicarnent a enferrnetat!
Es el Inés ternut contra
temps per al borne de
negocis. Un lleuger costi
pat
en

descuidat, degenerat
bronquitis, neumonía,

catarro gástric és
sernpre de perjudi
cis sense fi, de perdua de
interessos irrecuperables.
El comerciant, l'empleat
de comerg, l'advocat, en
qui
una paraula, tots els
víuen de llur treball no po
den estar malalts i denen
recordar sernpre que sois
els Pellets del doctor Mac
lcenzy guareixen el retre
dat amb 24 hores, fent des
aparéixer tot seguit l'es
tOrnudeig, la modorra, les
secrecions de les mucoses i el llagrimeig; acla.reixen el cap i son 1`únic rernei rápid i segur
per als refredats i els catarros. Capc.a. pesse
tes 1'50 en tetes les farrnacies.

tisis

o

causa

eseviluve

eramplaw

gació escolar fou

una

Ilei vana pels7:800 que

sabían ni les beceroles. Són_ insotmesos
la llei del 82 als quals es va deixar tran.quil
lament a Casa seva, en lloe de dar-los ares
cola estira,nt-los la orella.
Per?) i els altres? Els 42.000 restants? Quina
exPlicació podrern trobar de llur ignorancia,
no

Amb aquest títol acaba de publicar en
L Descaves en un periódie francés un inte
ressant artiele que val la pena de traduir,
per en_senyanga de raolts:

Sembla que la proporció deis analfabets
l'exéreit s'amillora un poc.
Alegrem-nos-en! jo no .ho hauría cregut
mal, per?) ja que ho diu.en...•
Heus-aquí perque deis 227.800 individus
que darrerament foren cridats anservel tant
sois a 50.800 degu_eren obligar-los a passar
de les files l'instrucció, de les armes a l'esco
lá. 1 que no en.s ho amaguen: din que l'ins
trucció deis tals—el 22 per cent—és quasi bé
nul-la. ço que aprengueren a l'escola pri
maria, (si qualque cosa hi apren.gueren), ho
havíen oblidat.
Peró

tranquilitzem.-nos! D'aqueixos 50.000

ignerants n_chi

havía 7.859 que encara ho
els altres, car ho eren del toti
Ifistes oficials par
com que l'any anterior les
laeen de 14.000 bornes a,proximadaraent,
eren

més

que

analtabets

en

absolut, cal felicitar-se del

progrés experimentat.

No hem d'ésser tan exigents! Efectiva
ment, fóra una f-ctgida de tb mal parlar de
l'ensenyanga primaria davant del resultat
que presenten a la n.ostre admiració: 50 000
conscrits qui no saben res de go que se'ls
feia ensenyar! No els ha calgut més enllá
de vuit o non anys per purgar Ilur memoria
de les vaguetats i.superficialitats que els hi
a,vfen endinsat!
Ja vejen que deixo les coses en bou p-ant
al suposar que hi hagué un temps que
•

aqu.ests joyas conscrits freqüentarenl'escola
Prou pena es l'haver de suposar que l'obli

de llur minga instrucció?
Podré assenyalar com. a responsable, llurs
professors? No. El pobre borne és impotent.
Interroguen-lo: ell és el primer de desorien
tar-se, d'esparverar-se davant l'extensió i
varietat de coneixem.ents que té la missió
d'inculcar valgues-no-vulgues a sos dei
xables.
Daltra part, l'en.senya_nga no está pás
exempta deis capricis de la moda. Un an_y
es porta és
el dibuix, l'altre, la
gimnástica, la pre-paració militar, els tre
balls raanuals etc., etc.
L'agulla de la brnirola va d'aquí-en
en.11a, vé una assignatura darrera l'altra 1 el

go qui més

m.estre amb prou feines hi consagra una ho
ra a cadaseuna. Imaginen-vos el petit caín
perol en el cervell del clual s'hi aboquen_
aquestes pala,des de ciencia! En lloc d'avF
var llur intePligencia la sofoquen. Escolta
moltes coses i no en. reté cap.
Tina altre de les nurlitats és robtenció del
eertificat d'estudis, ádhu_c pels priraers dei
xebles de la classe, i si am trobls en el cas
d'haver de demostrar-ho, ha podría fer amb
va adregar-rae un -professor
una Iletra que
d'una, de les escoles municipals superiors de
la Ciutat de París.
Aitals escoles tothom sab que son obertes
als deixebles qui a raes de tenir de presen

el certificat d'estudis, han d'haver seguit
durant un any determínats estudis eomple

tar

110
inentaris;

per tant, són nois de Lretze anys.
«Dones bé—din el firman t de l'esmentada
iletra—sento haver de dir que tot ho saben
mitges. Llur ortografía és absolutament
defectuosa, no saben fer cálanis, amb prou
feines coneixen les regles de multiplicar,
son incapaços de reduir fraccions al
rnateix
denominador. Els han introduit en un labe
rinte de nocions per on van a les palpentes.
I aquests son els millors deixebles, els crai
entren per concurs a les nostres escolesl Ima
ginen el que serán els altres5:
Aital cas, no és pas un cas isolat. Es el
mateix que he sabut de molts pares qui n'es
táz queixosos Llurs infants no saben res,
ni

ortografía,

historia..,

en

ni

fí,

cálcul,
res

ni geografía, ni
del que els han en

senvat.

Sobretot la ortografía és el que tenen més
descuidat. Un llegidor de provineies m'en
vía una 'letra procedent d'un deixeble d'una
escola superior, i ádhuc a l'adreça hi ha fal

d'ortografía.
Que té d'estrany aixó,

tes

si ens hem vist en
el cas, fa dos anys que a l'anunciar les opo
sicins a places en el Ministeri de la Guerra,
els candidats foren advertits que no es tin
dríen en compte en 11nrs treballs faltes de
puntuació i d'ortografía?

Ortografía, puntuació, regles de multipli
geografía elemental (departamen_ts, ea
pitals, caps de partit) tot aixó Que abans sa
bía perfectament
nol d'on.ze anys, ara
car,

es

tracten com coses passades de moda?...
en
lloc d'aquestes coseS qué é-É3 el que

s'aprén? Res. Tot
No us Sembla,
meus,

i res.
bons republican.s, amics
que fora lob de retornar a una con

cepció de l'ensenyan.ga, primaria m_és

sana

1

més senzilla?

Jo

no

dero_ano pas el cel

Amb més

1Doe

Ill'aeontentarfa.

A les llibretes rnilitars hi ha un capítol des
tinat a l'instrucció. Quina victoria per la
República i quina festa nacional el día
ene totes les llibretes sense excepció acabes
sin arnb aquesta sana refiexió: «Sab llegir,
escriure 1 col:optar..
No diguéssiu pas que aixó, és poc. Es
naolt.
per l'enderrerits de comptes que es
tem.
.

Reülsla

eHelves
E avls del PllEbve
Impossible donar

Ouatre fa.scieles de
«Bibliofilia»

Març 1913

1
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compte de la materia

abundantíssima que
el senyor Miquel i Planas ha aplegat en els
quaderns V, VI, VII i VIII de la revista que
ehl tot sol redacta i publica, darrerament re
buts. Es una bella tasca la d'aquell infadi
gable treballa,dor que furga per treure
llum els tresors inédits o be oblidatl de nos
tra literatura antiga, al mateix temps que
fa feina d'artista dirigint precioses edicions
tipográfiques i admirables relligats,i encara
sab trovar la manera de tenir una tribuna i
parlar amb el públic curiós de les seves re
cerques i deis 'libres propio i agens, posant
a lo propi amples explicacions i justifica
cions i a lo agé, seriós i independent comen
tan.
Trobem als darrers quaderns de Bibliofilia
un «estudi histórie 1
crític sobre la Antiga
Novel la Catalana per servir d'in.troducció al
Novellari Catalá del segle xrv a xviti». L'any
1908 fou publicat el Fierres de Proven,ça, en
la primera entrega del NoVel'Iari; ara, des
prés d'una disertació sobre el capdal novel
lista de la bella literatura catalana, comen
ça, un• estudi sobre la obra popularíssima,
que és segons Menéndez i Pelayo precursora
del génre, car en ella la novela s'hi conté

ernbrió; les Paules d'Isop, a totes
les edicions de la qual en Ilengu.a catalana
passa llarga i complida revista, enriquida
arnb reproducció de portades i págines de
les principals irapresions, desde l'Isopet del
ho
xvi fins als del xix. Ve un record del
rnenatge al Angel Guimerá, illustrat amb
en

grabat al boix pel grabador Ribas;
noticia sobre antics documents tipográ
fics del Monastir de Montserrat: butlles, es
tampes, Ilibres, enriquida amb un soperb
facsímil d'una &atila d'indulgencies del se
gle xv, o sigui deis primero temps de la Im
premta; un segón capítol sobre
Antiga
Novel'la Catalana, on tracta de la novela
cristiana, classificació dins la qual s'hi com
Drenen les Vides populars de Jesucrist, la
Vita Christi de Sor Isabel de Villena, la
Historia de Lldtzer, Vides de Santo, la Lie
genda del Sant Grasal, o Sant G-ra,al, els
viatges d'Ultratomba (Pere Portes o Pere
Porter, el Purgatori de Sant Patríci, etc.),
eontalles devotes i exenaplars, etc.; altre ca
pitol sobre les noveles filosófiques i apolog-é
tiques, al cap de les quals són el Libre del
Gentil e los tres Savis, el Llibre de Cavallers
ki, el B/anquerna, de Ramón Lull, el Llibre
-de Fortuna i Prudencia i el Somni de Ber
nat Metge, la Visió Delectable de Alfons de
la Torré, el Llibre de Sidrach, etc.; un estudi
sobre les antigu.es traduccions de la Biblia
un

retrat

una

•

liengua catalana;un record del homenat
ge al Mestre Pedrell, amb un grabat al boix
per Ribas, 1 moltes altres noves d'interés per
tots els que segueixen el Cada día més in
telas ro_oviment bibliográfic de nostra terna.
Finalment, són dignes de11oanea els m.ag,nifics relligaments reproduits en facsímil,
creats
a la
casa Miguel i Rius, fomenta
dora d'un art que tan floreixent és als paisos
de gent iletrada cívica cora Anglaterra.
en
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Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del esté
mago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
dones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
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udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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