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Davant el darrer acte de rintel-lec
tualisme vil contra el jove monarca,
davant aquest producte deis llibres que
ara s'ha dit nafel Sancho i té mil altres
en
tants homes o a'grupacions,
noms
cerquem instintivament un refugi per a
salvar-nos del mal de la idea que's va
menjant el sentit humá i la religiosa
simplicitat de les virtuts práctiques.
Quan áquest monarca; que com la
seva a'via, com el seu pare, com la séva
com els més volguts dels seus
ha
servit de rodella als trets
tutors,
del vil intel-lectualisme, vulgui fer bé
al seu poble, es .trolgárá en eh l an.-ib un
element caótic obstant 1 emmetzinant el
seu

impuls.

Si li senyalen una nació, dient-li:
«Pren exemple d'ella. Es un país re
ligiós. Tant ho fossim nosaltres1», el
monarca, que no ignora que dins
aquell país amb la religió de l'Estat hi
conviuen sectes 1 sectes, pensará: «Si
religiositat vingués a pa
a Espanya la

aqueixa aptitut purament men
tal, quin horror! Ja en tenim bé prou
amb la' religiá rebaixada a partit.»

Cátedra de Liengua Catalana.

rar

La Setmana Política,
La Setmana Cultural.

an

IMPORTANT

Peró el monarca delirá creure que
tot ço que parteix d'una intenció pu
ra, té de resoldre's en bé i dirá: «Siga.
Primer de tot reforçar l'Iglesia, les se
trobará
ves institucions i escoles ». I es
la que
opinió
de
amb una part de la
governa'
quel
apéndix,
com
un
ell és
i l'aguanta, i és contraria a la pura in
tenció que'l Mo• a eh...
si hi diuen: «Mira allá, és el país

Ad vertim als nostres suscriptors que
dquests díes es passarán a cobrar els

integral: veus un seu home, veus una
productes,
seva máquina', veus els seus
d'aquests
admirar
més
qué
i no sabs

AVIS

'ebuts

deis trimestres primer i segón
als -que esperem donarán bona acolli
da. Quant als suscriptors de fóra que

estiguin

encara

en

descobert amb l'Ad

rainistració,

els supliquem que se ser
veixin posar-se al corrent quan més
aviat millor, la qual cosa poden fer per
raedi de seg-ells de correu, pel giro pos

tal

ptes.- Estranger, 15 ptes. 1/ any.
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gegieldi, per JOSEP
ida

•

SETMANAL

o
qualsevulga altra forma
brament.

de fácil

co

el

tres pünts d'una harmonía »...,
narca es recordará que en aquell
armen

?Es, dones, un problema económic,
educatiu, religiós? Es tot plegat, i l'ele
ment caótic entremig, contra del qual
la voluntat d'un reí que té de defensar
aihora el seu poble i el seu propi lli
natge no hi podrá res.
Per aixó, i més, Cada vegada que'ls
trets del vil intel-lectualisme venen á
aixordar-li les orelles, darrera la força
del seu procedir calm i somrisent, deu
sentir com si el caos l'engolís.
I és dar, el monarca cercará un re
fugi en quelcom viu. Que pot-ser se
rán els deports deis caválls i la caça,
perque deportar-se en temps de pau
es enfortir-se per la guerra'. Al mig d'a
queSts deports és cn Nriurá. les .sefves ho
garantía
res reals, on trobárá la única
seva
condici:ó.
hu
content
de
la
i

mo

mana.

país

silenciós de les
la llum ,del sol ros, sen
tint-ne la calrada a la .pell i per tota
remor .els polços de la propia sang ve
nint-li a bategar arrán de la gorja;
oferint-se ,a1 sol i ah l'aire que's donen
al seu rei a'mb un Dalp de bandera te
bia, quin bo de poder reivindicar sa
propia humanitat! «Ai, cel del meu
regne, que fas créixer els blats i les
oliveres, els tarongerars i les vinyes

vagues de miriades d'ho
i de dones, i que malgrát tota la
clínica social establerta en ell, hi ha
ciutat que té milers de pobres. I pen
sará en el que'n resultaría d'aixó bar
rejat ainb el caos del vil intel-lectua
lisme.
Peró al cap-de-vall reflexionará que
filosofar, sinó:
no es propi d'un rei el
allavores
vindrá
el deci
practicar.
1
el
s'hi

mes

dir si cal començár per reforçar pri
perqué com
mer els caps o els braços,
lluites que
terra
de
que aquí es més
cada banda está
no pas de práctiques
temerosa que la força que's dongui a
l'altra no siga la seva ruina. Caldrá,
dones, reforçar alhora els caps i els
braços, si per altra pare, aixó pot fer-se
religiosa en val
sense que la dignitát
Perque
hi
ha l'acció social
gui menys.
l'Iglesia
i la que hi está
está
amb
que
contra, i el bé social que vinga de la
banda deis católics iserá odiós als altres,
i allí on l'intel-lectualisme o la bara
lla usurpen el temps i el 'loe a ;les prác
tiques ci. bé será molt trencadiç. De
tant en tant, la quantitat, els vots, s'in
flarán del fals orgull d'una victoria, pro
bablement contraria a l'espera religlós
i al máteix reí, sense que eh l puga
fer-hi més.

En

seves

algún pa'ratge

terres,

a
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i els arroçars, dócils a la Ilei
la teva prima puresa.

respiro

cós palpable, desvetllaría la conciencia
humana que dorm sota relement caó
tic; l'alegría de la conquesta agerma
naría els partits, fondría problemes, re
generaría l'idea malalta •amb la escalfor
humana de l'heroisme. Altres nacions
han sortit integraiment entonades d'una
acció guerrera; i d'altres ja senten en el
cbs la coissor que té de fer-les botar
al camp. ?No és l'element d'un rei la
guerra? Per qué no barrejar-hi, dones,
la nieva jo.ventut i donar vida nova al

creadora,
L'órguen

cb's, el cor i els seus
canáls, preponderen ara
la nieva na
turalesa, i subtilitzen el meu sentit tal
ment que m'oblidaría de la feixugue
naés noble del

meu

en

i miseria deis demés membres, i ara
correría lieuger com un cervo. Sen_to
una
delitosa seguretat de tot mon
ésser; dones vise, dones soc quelcom
més que un símbol enfront d'altres,
una idea enfront d'idees contraries, una
rodella a on el vil intel-lectualisme i la
concupiscencia hi enjeguen els seus
trets.
No soe ja el que vol fer el bé i el
caos se u
empaása. Escolto els polços
de la nieva: sang, respiro la llibertat
dels aires, com una planta, com una
tramontana, com un raig de sol, ca
paços de sentir, puig soc un home i
no un fantasma. Salvació. Pogués per
durar al menys aquesta hora de -la
nieva vida.»
1 al retorn la muller reina li som
riurá al caneen, rossa i rosada, plá
cida i de veu aucellenca, com la ma
tinada. Salvació. ?No val més fondre's
delitosament áls braços de la vida que
no pas viure en els de la mort?
Pero pot-ser será un altre ca'mí de
salva'ció el que escullirá el monarca.
Pot-ser dirá: <<--un trpç'Inés de tierra, un
sa

poble?»

meu

A l'un cantó la fusió amb la natura
leso., á l'altre la fusió amb la gloria
•

d'una guerra.
Guerra á favor de la

qual probable

ment sortiría un chor d'hornes d'ordre,
.en contra d'ella' un chor de pacifistes,

que serien els ácrates, !porqué ,aix?) tam
bé és un senyal de lá época.
I pot-ser mentres enilá de la mar
huiría Del rei la vida nova, aquí el vil
intel-lectualisme, la' idea religiosa re
baixa'da a partit, o qui sab si l'estol
mateix deis pácifistes, s'alçarien per a
erigir cruentment en poder una parau
la, una idea, un fantasma pare d'una
nova
confusió.
God Save the King.
JOS
16

EP.

LLEONART.

d'abril:

política internacional; l'esperit
movent-se

en

un

castellk

camp de
nihilisme
donar amb humani

émfasi, no podra
tat, riquesa i simpatía

una cultura
Espanya; resp.erit castellá que tradicio.
nalment s.ent la flaquesa de vincular la
potestat en els «pícaros », mestres de
Fingeni, no pot garantir el mecanisme
segur, honrat i fadigós d'una vasta re.

n.

6miaige'

n
magnífica
oració de l'il:
ens ha d'omplir
lustre «leader
de.joia
com a nácionalistes de la Lliga i coro. a
catalans. Com a nacionalistes de la Lit.
ga, perqué aquest discurá és de la iné!
pura i respla'nden.t ortodoxia catalanis,
ta que mal s'hagi capit en nostre sJ
perqué tot ell constitueix una deducció
perfecta, rigorosa, del passat, de gestes
memorables de la Lliga. Com a cata.
lans, perqué aquest discurs posa terme
a
dugues malaurances de l'Espanya.
L'una, la menys important, era la pres:
siá dura sobre nosaltres d'un centra:
lisme inintel-ligent, fet tot eh l de mag,ref
»

despotismes

pretorians i embosca:4'
L'altra, la més deplorable;
era la no•stra negació de nosaltres
,?
-teix.os, la nostrá humilitat, el nostre
dubte, el nostre encongiment casan, la
protesta sense horitzons, la por de 1
epop.eia, l'ensust de la savia i poderosa
harmonía de les responsabilitats de-go
vern:
tot aixó disfreçat segons els teca
d'Alcubilla.

peram.ents, anib els

noms de radicáis
de seny, etiquetes distintes, ea
•aquest cas, d'un.a mateixa malura.
B.envinguda sigui la nova era, i Déti
dongui a tots els cátalans la p•erfeyeió
de benvoler-la i la .dignitat nacional de,
viure-la.

mes

La
(Al

xpansió Catalana

marge del discurs d'En Cambó
III i darrer
•

No n'hi ha prou que visqui una for
ça indeficient a les entranyes d'un po
ble; no n'hi ha prou que es fáci ovi
radora i clara. No n'hi ha prou que
gaudnn una personalitat; no n'hi ha
prou que .ens la reconeguin. Ca' ni ella
mateixá haurá cons.eguit la plena fer
inetat, ni als ag.ens será ben palesa la
seguretat de son contorn, si no la pre
cisen les victories. L'esperit és nat per
triomfar i no pot deten.ir-se en l'exclus
sivisme, la amenaça literaria i un him
ne
per passár Festona. Peró el triomf
vol dir eixir de les vales murades de 11
consuetut 1 dilatar-se
en
un
major
espai. Llavores molts es fan aquesta
pregunta:
esdeventm de pobres,
rics, de senyorejats, senyors, no ha'u
rem .estat in.fidels á nosaltres mateixos?
no és la esclavitut la característica del
ea
talanisme?— D'altres, ,afegeixen: —Es
pum el dret de Catalunya, ses aspira
cions són sagra'des. Per?) nosaltres con
ceblin Catalunya com un pur valor es
piritual, com lá vaga Musa de les En
glantines. La nostra Catalunya no ba
tega pas de les vides de tots els cata
lans. Els cátalans no en sabríen pas de
governar. Els polítics de Madrid els en
ganyárán sempre. Tanquem-nos amb

en

la &acta

Regienalista)

pany i cla:u, que s•empre perdrem. Nos
altres som .els millors cátalanistes. El
Catalanisme és un odi 1 no una -fé.—
1 la noble afirmació de la UFO. Re
gionalista és precisament aquesta: la
fe. NO pas lá deria sorruda que excusa
les inercies o els il-luminismes, no pas
la fe que s'exclueix de la vida en un
orgull estéril, siná la fe pacient, activa,
performadorá; la fe en la raça, la fe
en el, temps, la fé ádhuc en els enemics.
La fe .ens ha- menata comprometre en
catalanisme .els vells elements antica
talans. La fé ha menat :els nostres ho
mens a és.s.er, en gra'ns moments histó
rics, els capdeva'nters de Catalunya.
Una nova seguretat de l'instint de la
Lliga ens porta- avui a una nova
d'aquestes que els Aldáverts 'de torn
anom•en.en
hoya' claudicació, nou afo
nament del catalanisme. Necessitem en
trar al govern d'Espanya. Les lleis d'a
mor a Catalunya no poden éss.er el pre
sent

a

una

talunya

oposició, parlamentaria. Ca.:-

ademés necessita d'un prestigi
de gov.ern per donar á totes les terres
espanyoles la garantía per tothom intel
ligible de que és una veritat feconda.
1 l'EsiSanyá nece,ssita com mal el con
curs de r.esperit de Catalunya.
L'esperit
castellá, tot sol, será eternament inepte
per les complexitats i els m.atiços de la

o

1=,4Artista
Un capvespre arribá a son esperit el
d•esig de faisonár una imatge del «Plaer
que passa en un instant
I sortí pel
mon
a cercar
bronze. Perqué ell no
més podía pensar en bronze.
».

Peró tot el bronze de•tot el mán era
i enlloc del nión hi havía
bronz•e que hom Dogués trabar, sjnó
solam.ent el bron.ze de la imatge -del
«Dol qui román per sempre».
1 aquesta imatge eh l mateix, i amb
les s.eve:s mans, l'ha:vía faisonat i posat
sobre la tomba d'una amor que ha
vía estimat en vida. Sobre la tomba de
la morta: amor que més havía amada;
eh l havía posat la imatge de sa propia
faisó, per tal que servís com un senyal
del dol de l'home qui román per sem
pre. 1 en tot el món no hi havía cap,
més bro•nze si no era, el bronze d'a:cines

desaparegut,

-

ta

imátge.

I .ell prengué la imátge que ell havía
faisonáda i la posa en un gran Lora,
la doná á la flama.
1 del bronze de la imalge del «DOl
qua román per sempre», en faisoná ullá
imatge del «Plaer. qui passá en un ins
tant».
OSCAR.
J.

Carner,

trad.

WILDE

96

balanç

El

Díscurs

11.
)12

u.L

a

es

fle
'a.

'a

Isa

10
33-

is
en

éu
:ió
de

importancia en aquest

ésser així,
estudi i
de l'ins
és.
Ja
al
ocupar-nos
peró no ho
ho veu
producció
intel-lectual
trucció i
dona
és
exclusiva
a
Espanya,
rem. La
ment o poc menys un factor familiar,
resurnint-se el seu valer en el de la fami

realitat deuría

grans poblacions la dona
la classe treballadora es
dedica a certes industries i és empleada
pels petits detalls del comerç (dacti
lógrafes, correspondencia, despatx a la
En les

pertanyent
la
la

pes, circumferen

zies toráciques, rnorbositat, intoxica
cions, mortalitat, instrucció, producció
intel-lectual i treball, sexualitat, menta
litat i criminalitat.
I.er—Sexe. Sembla que el sexe no

lia.

Te

11egit a 1' kcaderna d'Higiene de Catalunya
pel Dr. D. 7,Me Anguera de Soto

següents:Sexe, alçada,

en

a

menuda, etc.).

especialment

En les

poblacions rurals,

les époques de sembra i
cullita, treballa en el camp com ajudant
de l'home, ve a complir per terme mig
en
les époques de major treball, de
dos quints a dos terços del jornal d'un
home normal. S'observa principalment
aquesta col.laboració en les regions
del N.
Es de notar que en el treball fabril de
fet produeix tant un jove com una dona,
i

en

jar

en

aplicacions (filatura) és ma
producció de la dona (comtant sos

certes

la

hábil) i en canvi el jornal
és més petit;
l'agrícola sofreix la
mateixa proporció.
dies de treball

l'home molt més atrasRada.
En les grans poblacions aquest perfode
s'allarga més.
Per tant tenint en comp-te l'importan
cia immensa que la familia té per la
Societat, per la natalitat consegüent (la

sent per

illegítima

er

el
lo

ial
Ló
el
Lb
al
a

le
a.
ja

al

LS

)1
3-

La dona té reservat quasi exclusiva
ment el treball d'abillament, no sois
el femení, sinó també el masculí, i així
mateix tot el que's desprén del luxe
(brodats, puntes, etc., decoració de bi
belots, vidriería, etc.). Així mateix la
dóna ocupa un lloc important en la re
venta d'articles alimenticis:
Es escás a proporció, fora de la peda
gogía, el nombre de donas que's dedi
quin a les cien_cies i les belles arts. El
nombre de mestres i dOnes dedicades a la
ensenyança, sense que pugui precisar
xifres certes, per no h ayer trobat una es
tadística exacta, és superior a la d'ho
mens, peró de totes

ditades

totes

domestiques.
i

maneres

están supe

aquestes ocupacions a les
La dóna ho posposa a la

jo,

i sois ho enuncio com
que és sa principal i més
enlairada missió. Ara be: la dona entra a
constituir la familia generalment en una
edat que oscil-la entre els 18 i els 23 anys,
cree

pot

no

considerar-se

com

font ordinaria i normal, encar que's
conti en el total) queden equiparats el
valer deis sexes. Ademes dins de la fa
rnilia, tal com está constituida, l'home
representa el valer material i la dona
el valer moral educatiu que els iguala
en absolut.

Determinant l'época de major fecon
ditat i considerant que la joventut abar
la terminació de la ossificació
ca fins a

sigui als 25 anys, tro
període
per
la dona
bem que dit
dintre de la joventut i en la edat viril
deis

ossos

llargs,

o

recau

a

per l'home.
En un total de roo matrimonis dóna
els següents resultats: (a)
En el període abarcant desde Pedat
núbil fins als 25 anys, per cada loa°
barons existeix un superaba de 36,5 a
42,7 corn a terme mig, superaba que
disminueix en el camp, i aumenta en les
grans poblacions.
D'aquest superaba fernení deu de
duir-se'n, ja que el principal rendiment
de la dóna és la familia, una disminució
per al valer total del polinomi, encar que
individualment el valer sigui positiu,

senyalat anteriorment.
2.nt_Talla. Aquest valor és irnpor

com

en

el

Joventut

de la

Estudiem la nostra joventut. Crec que
per formar-nos-eri cárrec complet hem
de considerar-la desde els punts de vista

hauría de tenir cap
:es
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ja

he

tantíssirn. La talla de la edat de 22 anys
és la talla maja de la població, aumen
tant segons en Deniker desde els 20 als
21, d'un centírnetre

La talla
61

a

a

sent la

mitja

és

en
a

el 75 a 85: oo.
Espanya de m.
r

62; la mínima és i m. 500,
mínima per al servei militar a m.

m.

troben talles
golf de Gas
cunya i en el litoral Atlántic d'Andalu
sia, amb clapes bastant definides en el

545. De

totes

més altes

en

maneres

es

el litoral del

litoral Mediterrani, especialment pobles
que no s'han barrejat amb altres sangs.
Correspon per la talla el tipus del jove
espanyol al Homo-mediterraneus i al

Atlanto-mediterraneus.
Frl la talla com pot veure's en el qua
dro adjunt de les talles obtingudes en
l'ultirn a quinta oscil-la en els seus mitjos,
considerant sempre l'aurnent probable

eomentari,

(I)
ben

Els

junts

a

quadres

estadisties, aixís

corn

la terminació del treball.

les

gráfiques,

arri

de a a 3 centimetres des deis 20 a fina
litzar la joventut.
Aixt mateix el creixement és gradual
des deis 12 als 20 anys, aumentant se
gons claricies, per desgracia rnolt in
completes, de 22,1 a 27,4 quan la maja,
segons en Pagliani, per a la raga Horno
mediterraneus és de 23,9.
L'aument rápid que s'observa des deis
16 als 20, molt notable en certes comar
ques agricoles, es den en gran part al
atrassarnent de la creixença en edats an
teriors. En les petites talles s'observen
alteracions freqüents del desentrotllo
óssefic. Tinc donades de 47 individus
de talla inferior a la normal de la seva
edat al menys de 7 cm. en ells s'obser
ven 12 amb encurvacions de la tibia, 2
acondroplásics, 7 arnb tumors blancs,
18 amb decalcificació de les dents

queixals.
El valor real de

la talla

es

veu

al

comparar-la amb el pes i circumferen
cies toraciques; ja ens en ocuparem.
La braga, segons donades obtingudes
en els registres de les presons, és supe
rior a la normal en els joves en 12 : foo
No debern descuidar al tractar de la ta
lla l'index cefálic. Segons Oloriz oscil.la

Obres de

posep

Carrier
3 pessetes

Llibre deis Postes
Primer llibre de sonets
Segón llibre de sonets
Fas Fruits Saborosos
La Malvestat d'Oriana
Les

5

»

4
»

2

Monjoies
deis Nyanyos

5

0'75

»

cts.

la Casa Lluis Gili,
Se troben de venda
Editor i llibrer, Claris, 8, i a nostra Admi
a

nistra.eió.

Refredati
Es

gairebá

cometre

un

suicidi el confiar en la
quinina sola, el whiskey o

brevatges casolans
pel guariment deis refre
dats, tant generals ara a
tota Espanya.—Ningú hau
certs

ría de -descuidar un refre
dat, perque freqüentment

degenera en pulmonía o
influenza, i devegades en
consumpció.
El resultat
deis andmenats reineis de
—

refredats es difícil de sa
ber; el que es ben segur es
que no hi ha refredat re
cent, crónic o agut, per molest i obstinat que.
siga, que no alleugin desseguida i no guareixin
eficacment en vintiquatre hores els PELLETS
Suspenen els
DEL DOCTORMÁCKENZY.
estornuts, la mucositat del nas i el liagrimeig
febril del» ulls. Aclaren el cap i esmenen tot
aquel' malestar del cos que pro- dueixen el» re
fr-edats. Tonifiquen l'organisme i eviten l'engu
nia que causa al dormir, un refredat. Rebla
neixen el pit, faciliten la expectoració i guarei
xen la tos,—Caixa, Pessetes- 1'50.

O
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•
•
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80,89 d'Oviedo

entre

Catalunya

per

té

76,71 d'Alicant,
terme mig de 78, o9

un

i

superior en conjunt al del Horno
rnediterraneus.
3.er —Pes. El pes per sí sol no vol dir
-

Es

res, és

element que aillat no dóna
ni sisquera remota idea de l'estat de
l'individu. En canvi quan el considerem
en relació amb la talla té una importan
un

cia considerable.
Per formar 'una idea sobre aquest
valor he reunit 2.700 talles d'individus
barons de
entre

r.

m.

15
55

a

25

a

anys que oscil-len
m.
81. A aquestes

.1

talles corresponía:
7,50 per roo de pesos inferiors en un
ro per roo
al nombre de centímetres
descomptat el metre.
25,32

5 per

42,63

»

5 per
lo

6,17

inferior

-

roo

»

13,25
5,13

.too

per

superior

ioo

més del

io

»

per

Ioo

Gran part d'aquestes talles pertany a
gent normal i escullida, (Societats de
previsió, segurs acceptats) altra part a
Societats sportives.
En canvi els resultats donats en les
quintes d'aquest any són més dolents.
No he pogut obtenir el total de tota Es
panya, pero arnb donades incompletes

poden

evaluar-se

un

15

a

18 per

roo

els

pesos insuficiente.
En la població penal espanyola aquest
tant per cent aumenta moltíssirn, po

regla general

inferior i

per

20

a

la talla 8o per

igual

roo

promig establert

o

roo

superior,

de 20 centírnetres mes de la rneitat de la
talla. En aquelles 2.700 talles hi tro

bem:
a

34 per r oo ínferiors de
la rnitja talla.
35
per
13,14 per

:roo

17,86

ioo

per

un

5 per

loo
.

.

normal

»
o

»

ro

per

r oo

ioo
»

veure's per cada edat les múltiples va
riacions. De totes rnaneres pot deduir-se
les conclusions següents:
En els n.ois inferiors de 12 an.ys és a
poca diferencia igual la força de pressió
en la má dreta que en la esquerra.
Si es pren per normal la força de
tracció arnb els braços i amb l'extensio
del trono d'un individu el pes, talla i
circumferencia torácica del qual guardi
les relaciona normals i estigui mitja
nament entrenat, té la força muscular
una curva descen.dent proporcionalment
amb la de disrninució de la relació de
les distintes mesures. Aquesta curva
sem_bla
que decreix més
rápidament
arnb la disminució deis diárnetres torá
cics. En el jove entrenat en els sports
no's conserven dites proporcionalitats.
5.nt—Morbositat. Es aquesta una de
les xifres de més interes per l'objecte
que perseguim i és la més difícil d'ob
tenir. He fet en cinc anys una gráfica
en un internat en el que
l'edat deis in
terne oscil.la de 12 a 24 anys amb una
població mitja de 120 alumnes. Aquests
están dividits en dos grups.
En el primer deis petits, o sigui deis 12
als 18 anys, l'estudi i el joc és en comú,

els dormitoris

incomplets.

están

separáts

per

deis 18 ale
24, l'estudi i dormitori és individual.
En aquests cinc anys dona els promigs
següents per any:
agudes infectives
Tuberculosis
Reurnatisme articular agut
Malalties

per

I00

1,5 per

100

1,8
3,6

per
per

I00

Afeccions odontálg-iques
7
Afeccions óto-rino-laringológiques
Afeccions de la visió
I4
Afeccions del aparell genital
0,1
Afeccions de la peli
o,6

per

roo

cróniques.
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.

.

.

•
.

-

envans

En els segons

.

comproyació.

4.rt_Circumferencia torácica. El ter
mig de la circumferencia torácica és

adjunta gráfica poden

.

en

me

percentatge. En la

MalaIties

en
uns
So individus
terme de dos anys al meu
dispefisari; les conclusions no tenen
exactitut suficient per ésser escás el
nombre per a formar un percentatge
i a l'ensems per les defectuositats de la

concurrente

claricies i junts permeteríen sentar
conclusions estátiques suficiente per for
mar-nos cárrec de l'estat de la jovehtut.
Per desgracia no he pogut reunir nom
bre suficient de claricies. Les mides
obtingudes en 114 individus són tant
diferents que no permeten formar el
tes

individus

den.t evaluar-se en un 23 a 29 per roo.
En la dóna no's poden obtenir xifres
tant considerables i és imposible per
tant donar un percentatge exacte.
El creixement del pes en els nois
des deis 12 als 16 anys és inferior a les
taules de Variot i Chaumet basades en
nens de París. En ells el pes és inferior
per
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loa

00

per

I00

per

100

per

I00

S'ha de tenir present quela mortalitat
ha sigut, si no ho recordo rnalament, de
7 individus durant aquest temps,
repar
tits en la següent forma:
Tuberculosi pulmonar

Febre tifoidea
Afeccions pulmonars
Diabetes (no con.ec el diagnóstic de la
sa

de la

.

2

cau

rnort)

superior

Deu també tenir-se en compte la força
muscular puix és el complement d'aques

Així mateix per la millor interpreta
ció deis nombres donats dec advertir
que ingressen en dit intern.at un pro

m_alaltíes

de

d'aqueixa

que

pot

clasificar-se

manera:

Escrofulisme.

.
.

:

.

Adacopatia traqueobrónquica

2'

.

/00

5loO

Cardiopatíes
Tuberculosi
Enteritis muco-membranosa.

o, i
2, 8
o,

3

:

Epilepsia.

o,

2

:

too

o,

I

:

too

......

.

Psicastenia

Desnutrits, fluixos, anémics.

8

:

/00
/o,
100

too

Greu fortíssim me sab el no haver po
gut recollir més donades per a poder
donar una xifra més exacta, pero el met
ge en son despatx veu a diari families i,.
espontaniament el coneix aquest per
centatge i sab amb prou certitut les
que el determinen. Aquestes no
precisar-les aquí, en primer lloc
perque no hi ha oportunitat, segonarnent
causes

vull

perque de

gran part d'elles devern ocu
par-nos més endavant. Basti tant sois

senyalar tres factors importantíssims:
l'herencia, el contagi i l'alimentació. Les
condicions d'habitació, tallers, despat
xos, escoles són per regla general més
que favorables per al contagi. Tots hem
visitat quadres de fabriques en que els
talers són tant ajuntats que difícilment
poden moure's els obrers, exposant-se
constantment als
traumatismes, i les
condicione de ventilació i Huir_ tant
que ni respiren, ni s'hi
Tots hem vist habitacioná obre
res a Barcelona i a Madrid, on viuen api
lotats grane i petits, malalts i sane; tu
berculosos a voltee, escampen arreu l'es

defectuoses
veuen.

put;

sense

arrib

un

aire, cense sol, sense
receptacle per l'escreta de
tots els habitante; i dic receptacle perque
no té més condicione que les d'un caixó,
sol

a on s'hi van tirant ele excrern.ents. I al
carnp, qué? Qui no ha vist masíes on,
hi resideix el baccil d'Hebert durant
anys, matant tota una familia? Qui no ha
vist en mig del camp sornrient i delitos,
cases

per

Apendicitis
Meningitis (de naturalesa desconeguda)

mig

Abril 1913

cense

obertures,

a

mb

empostiçats

que no encaixen, per paviment separa
dor de l'estable, amb el poli de Paigua
al costat del femer? I el metge lluny i
l'ignorancia arrelada i devots del curan
derisrne i enemics de la llirnpiesa; quan
nos'hi junta un terreny alcohólic per
el constant tragueig, perqué si bé falta la
aigua no está mai buit el porro ola gerra.
I les embassades i arroçals, nius de pa
ludisme i els rius clavegúeres i fents a
l'enserns? i ele llatzers en Ilibertat?
I els infante, plens sí de pegate i ca

taplasmes i saquete i grane d'all, escam
pada arreu de son cos la bruticia, el cap
un bosc verge; nnenjant el que l'estómac
no

pot paír, carnp per a les

mosquee que no`ls

passejades de

abandonen,

fent vida

amb els goços i l'aviram
l'escola? No vull parlar-n.e.

comuna

l'espectacle degradant de l'idiota ser

1

i
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vint de

joguina

l'onclet?
Jo no

I

als nois?

sé si hi ha

més

gollut?

el

causes

de

mor

en la ciutat. Sort
en el camp que
l'aire
i
de la selecció que
sol,
de
del
hi ha

bilitat
plata

en

el

breçol

al

petit

infant

,.:1" les epidemies? l'estrany
sapareixin.

és que de

especial

tant

cions cróniques intestinals amb desór
dens nerviosos. En les ciutats s'observa

sorpreses i curioses noves, mes de mo
ment me contentaré aquí indicant, com
a mostra, algunes de entre les seves mol
tes obres notables.
Deis manuscrits, que són del segle
n'hi ha, entre altres, d'interés
históric regional, com la Historia de
Mallorca den Binimelis (3 vols), el Tire
soro
de las noticias más dignas de ser
sabidas para curiosidad y provecho de los
regnícolas de Mallorca den Guillem Te
rrassa
i la Recopilación verdadera cro
nogrcífica de los Irnos. Sres. Obispos de
Mallorca del mateix autor (4 vols.), les
Varias cosas tocans a la ciutat i regna de
Mallorca, recullicles de diversos autors,
per Jordi Fortuny de Roescas (2 vols.),
altres; així com un volúm de Antigue
dades de Espana per Franco, Historias
antiguas de varios pueblos y diversos al

amb relativa

freqüencia

entre

els

joves

En certs medis (servei doméstic) és
molt freqüent la clorosi i cefalees de ori
gen oxicarbónic amb sa companya la dis
pepsia i l'ulcera gástrica.
me.

Es potser Espa
els pobles del
en
han
menys
intoxicacions
hi
sur, on
exógenes. Aquestes si d'acas obren
que n.o ‘ns interessa. No par
en una edat
intoxicacions
tuberculosa i
lo de les
luética, perque aquestes corresponen

Intox'cacions

-

al capítol anterior. Té així
mateix
gran importancia l'intoxicació per afee

intel-lectuals el cocainisnae i surmenat
ge, mes poc el morfinisme i Peteris

sens

condicions de resistencia.

6a
nya,
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en

(Acabará.)

•

El millor Café és el torrefacte de La Es
trella

-

Carrae, (Davant

de Betlem).
¦••¦¦•¦••¦¦••¦¦¦••••011a.

a

interessant llibrería aniría propor--

cionant, segurament rnólts, agradables
a

/abetos,
Breve trctttato delle Famiglie
dei Principi di Europa (copia feta en
un

cal parlar-ne,

la
Bé
dels
gent,
de
la
obra
cultural
nostra
frares caputxins a Barcelona i mólt sin

gularment

enterant-ne més

a

de la notable biblioteca que

eu el convent de Ntra. Dona de

Pompe

i sots la intel-ligent direc
ia, a
illustre P. President,
del
seu
ció
Rupert
María
de Manresa, s'está
fra

Pirnpuls

formant.

Aquesta biblioteca s'ha enriquit, no
fa rnólt, amb una adquisició de gran
importancia per tractar-se d'una llibre
abundosa i interessant com és
la que els comtes de Montenegro pos
seíen a Mallorca, la qual en paYssos ca
ría tant

talans té especial valor, i per aixó, l'ha
ver evitat
la dispersió o
la emigració
d'un fons d'aital interés constitueix
verament un acte generós de noble pa

triotisme.
Havía format aquesta rica llibrería
PiPlustre cardenal Despuig (1745-1813)
de la familia mallorquina deis corntes
de Montenegro, a la qual va legar-la.
Aquest notable personatge, home
d'extensa i exquisida cultura, mereix bé
menció abans de parlar su
mariarnent del conjunt i de quelcom de
lo més sobressurtint de la seva biblio
teca. Versat en humanitats i graduat
en dret civil
i canónic, fou un ternps
rector de la Universitaf de Mallorca i un
deis fundadors de la Academia de nobles
Artes, segons conta en Bover.
En son amor a la il-lustració i entu
siasme pel progrés de la cultura prodiga
el seu favor i protecció als estudis, dedi
cant-hi també la seva activitat i el seu
una

especial

talent.

Diverses vegades estigué
una

a

Italia;

en

d'elles hi passa sis anys desempe

nyant el carrec d'auditor de la Rota per
la Corona d'Aragó, i Inés tard, després
d'haver regit diverses diócesis d'Espa

nya, hi fou nornenat Cardenal, i final
ment hi acaba els seus díes. A Roma,
el mateix que a Espa.nya, havía dispen
sat el seu favor a molta gent ii.lustrada;
en Masdeu u
dedica Pedició italiana de
la seva Historia crítica de Espana i al
tres escritors u endreçaren també dife
rentes obres, algunes de les quals se
publicaren gracies a la seva munificen

unes Apuntaciones o extractos de
las lecciones de Fortificaciones de Cam
pana, les Ideas literarias del Rdo. Padre
AndrésMarcos Burriel con dos índices de
sus obras y trabajos y de los monumentos
recogidos para perfeccionar dichas ideas,

etcétera.
Entre els

lletra gótica,
exemplar incu
nable (Nuremberg, 1493): Liber Cro
nicarum per viam epithomatis et breviarii

impresos

esmentarem

cia.
A Italia, ademes, el Cardenal Despuig
a
Ariccia, prop
feu fer escavacions
d'Albano, des de 1787 a 1796, que
proporcionaren una valiosa col-lecció
d'estatues rornanes, relleus, inscripcions,
alguns bronzes, etz., tot el qual feu
transportar a Mallorca instalant-ho en la
finca de Raxa.
Per altra part el Cardenal havía aple
gat bon nombre de quadros, de diverses
époques, alguns copies d'obres d'ano
menada, la major part adquirits a Ita
lia; i forma també un important gabinet
nurnismatic, comprant el célebre mone
tari del gran arquebisbe de Tarragona
Antoni Agustín i aumentant-lo amb no

seva

ves

1773),

adquisicions.

il.lustracions i nombrosos panorames
de ciutats. D'edicions castellanes de

principis

del xvi -n'hi ha bastantes i de
per exemple: Doctrina cordis
Buenaventura
en romance (Tole
Sant
de
do, i5 o), Remedio contra adversa fortu
na, del Petrarca, traducció castellana

notables,

per Francisco de Madrid, «Arcediano
de Alcor y Canónigo en la Iglesia de
Palencia» (15ro), Décadas de Tito Livio
en castella,
Epístolas y oraciones de la

bienaventurada virgen santa Catherina
(Alcalá i512), Suma de confesión llamada

Italia, especialrnent,

arreplegant el Cardenal Des
principal de la llibrería que
fons
puig el
per
sort,
queda a Barcelona.
ara,
Es molt completa en obres d'Historia
antiguetats clássiques, de Teología,
Patrística, Sagrades Escriptures i Li
turgia, de Filosofía i de Literatura
clássica i castellana, etz., i en edicions
incunables i del segle xvr, notables mól
tes d'elles; la bibliografía regional hi té
també nodrida representació amb edi
cions de Histories i Cróniques, Furs,

degué

de fray Antonio arcobispo de
(Toledo, 513), La traducción
Aldígero hecha de lengua tos

Defecerunt
del Dante
a

en

formos

compilatus de Schedel Hakmanus, amb

Florencia
A Mallorca i

un

anar

Lulisme, etz.
Un detingut

examen

del

contingut

de

cab z de

Obra

ortfir

nova

Questions Givils estudiades segons
nostre Dret per Lluis de Peguera,extractadas per
Fran.cesc Maspons i Anglasell.
Extracte de la doctrina civil de Pe
guera anotat arab la Jurisprudencia

catalana.

Es

ven

a

les prinelpals llres

230
en verso
castellano pOr el Rdo. don
Pedro Fernandez de Villegas. Arcediano

cana

de
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Burgos (Basilea, 1515),

un

preciós

Ordinarium de ministracione sacramento
secundurn consuetudinem alrne me
sedis Valencie... (Valencia,
Johan Joffre. 15 r4.—A-mb I 'Ars bene
moriendi en catalá), etz.
Parlar de les demés obres d'interés, i
en particular, de les del ternps del seu
coPleccionador, sería inacabable: els 13
primers volums, avui agotats de les Me
rum

tropólitane

moires de l'Académie des Inscriptions no
hi falten, i gracies a aixó podern ara
tenir-ne a Barcelona completa la serie,
havent-hi la suite a l'Institut d'Estudis
Catalans per donatiu de l'Institut de
France.
Tot aixó pot donar una lleugera idea
de la significació i del valor de la adqui
sició bibliográfica, que, amb tant acert,
han fet els frares menors de Barcelona.
F.

VALLS TABERNER

1:›INTA,43/241.1031011NT

plaer M'escoltar

Sobre41

música

Oh! si la

riquesa espiritual

o

senti

mental d'un home, d'un artista— i

em

pro el rnot artista en el sentit de pro
fessional d'una bella art qualsevol;—si
la delicadesa, bondat i finor, en una
paraula, de la seva sensibilitat fos sem
pre ben a Palgaria deis seus coneixe
ments técnics; si en altres termes, quan
més ric fós en fórmules, clixés, malicia,

coneixements, esdevingués també a l'en
sems, més ric en sensibilitat... aleshores
ben certament l'artista, el técnic, frui
ría en efecte sempre a tothora, mólt més
que el simple aficionat, que el senzill
-

amateur, que l'humil enamorat de les
coses joliues... Empero no
és pas així,
no és pas aixi!.. Pot, doncs, donar-se el
cas--repeteixo que algú, sense ésser
técnic, ami les belles coses, desitgi les
belles coses, senti les belles coses i sigui
-

Per
...I

així

vos

a

me

resó d'un

prou

dar,

X.

deieu,

amic. fent-vos
prou conegut, i

car

prejudici

gastat, i fins prou acceptat,

en un

mot, per mants esperits selectíssims,
que, no essent músic, no essent técnic,
no essent
artista, no's pot tal volta,
fruir plenament de la musica.
I jo vos responía—ho recordeu?—que
tinguessiu fé en vos, que tinguessiu fé
en ella, que
escoltessiu... i que tot, en
aital cas, vos apareixería ciar... (r)
Me plau parlar-vos encara, avui, de
aixó: de l'art de saber escoltar, amar i
ben fruir de l'art del sons.

primera- objecció,

per de prompte,
contra la temenga ja esmentada, será la
següent: que la técnica—fins la més
completa, la més experta, la més conei
xedora en fi, deis més abscondits secrets
de Part de fer, de modelar, de construir
una obra d'art—no
ha creat jamai rés.
Es, ha sigut i será sempre—unicament!
—l'humil sirvent de l'idea, de l'esperit,
de go, sabeu que presta vida a l'obra
d'art.
Pot; doncs ja creiem, ben afirmar-se
(en tot cas, així m'ho sembla) que no
essent el rnétier, com acabem de recor
La

(a) Cree inútil ter remarcar que l'amic ideal a qui me
adreço és, evidentment, sensible a la bellesa musical.No sab
musica, és cert; emperó frueix oint una sinfonía de Mozart
una simfonía de Beethoven, unapágina Wagneriana o
un
simple lied de Brahms. Car, de no ésser aixf, ja podría es
coltar, ja, que res, res... lifórajamai donat!

sino l'instrument preciosíssim del
qual l'artista es val per a realitzar go
que sent, que pensa o que somnía. pot
fruir-se de l'idea, de 1' esperit i de la
mateixa essencia en fi, d'una producció
artística sense... ni pensar, jo vos ho
ben asseguro, en els trucs del métier.
En altres termes: no és pas necessari
haver pintat per fruir d'un Van Eyck,
d'un Memling, d'un Goya o d'un Ve
lázquez. No és pas necessari haver escrit
—escriure, vull dir, en el sentit de crear

literatura—per vibrar intensíssimament
davant d'una senti:ia página del Dant de
Shakespeare o del nostre immens Lull
No és pas necessari en fi, posserr el se
cret d'una flor per a fruir, no és veritat?
de la seva forma, de la seva gracia. deis
seus colors i a més, del
seu ben subtil i

ubriagador perfum...
Pot afegir-se el següent:

plaer

que el

d-analitzar, d'entendre—d'entendre

téc

nicament vull dir—de fer l'autopsia a
una obra d'art—i perdoneu l'expressió
—i el plaer,
de gustar-la,

senzillíssim, d'aspirar-la,
de

sentir-la....

plaers independentsi Mentre

són

el

dos

profá,

l'amateur, frueix doncs, intensíssima
ment—talment algú a qui
poder ben
superior a eh l atrau, distreu, captiva...—
davant d'una obra bella, pot succeir
aixó: que el músic, que el pintor, que
un

en una

paraula,

un

subtilíssim receptor..

i que d'altres al contrari ben rics

en co

neixements, ben replens d'ells empero
sense finor,
sense desigs, sense
amar,
en

un

mot, go que

go que les

creá les obres d'art,

_motiva, que les anima,

que
les explica... sigáin realment ben incapa
gos de sentir simplement, fondament,
go sabeu que als primers tant
Repeteixo, per tant, que el plaer d'es
guardar, de contemplar, i sobre tot, de

ben sentir una producció artística i el
plaer d'entendre-la técnicament—o de
poder-la entendre.. —són dos plaers in

dependents.
Peró encara hi hamés: el goig que l'ar
tistaexperimenta davant d'unjoliu acord,

d'una bella preparació o d'una dextra re
solució d'aquest acord; el goig que sent el
músic davant d'una modulad() imprevis
ta, joliva, ardida; la pregona delectació
que sent el técnic tot seguint ávidament,
l'enginyós desentrotllament d'una pro
ducció musical, la bella i justa ordenació
d'una obra d'art; el plaer que el fí co
neixedor experimenta a tothora, davant
totes les sorpreses, de tot l'interés i de
totes les delicies que proporciona, en

l'esculptor--.que

mot, una bella escritura, són, en
realitat, profundíssims. Peró són amb
tot—i jo crec que és just, que és lógic 1
que fins és natural que sigui aixf—menys

producció artística.

pregons, menys intensos.
que el que
sent l'artista o l'humil amador de belles

el técnic en un mot
resti alg-án cop calmós fret, i fins gaire
bé insensible ales qualitats intimes d'una

un

.
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que dividí ja els músics i aficionats ale
manys del disset en dos partits ben
oposats: els uns— els dassics—seguíen
les petjades de Haendel i de J. S.
Bach. Els altres—els... modernistes—les
de Keiser, Graun, Joahnn Stamitz, Te
mann, Hasse Matthesson, etz. (r).
I cap d'ells, naturalment—cap deis
susdits partidaris de l'una o de l'altra
tendencia se trobava prou ben situat
per músic que fos—per a ben judicar les

B ACAR DI

_

contemplar-les enamorat en llur
coses al
cortjunt
darrer;
1 és qué, deis dos plaers, el
primer.
superior
al
dupte,
és
sense cap
plaer principal, essencial...
Es a més el
sentíu bé?—és
el demés—tot, ho

tot
evidentrnent secundari.1

es

d'art
així sigui. Tota obra

comprén
en

que

efecte

Quan,

-

provocar-la,

InIntal—i té per objecte el
despertar-la... com, de quina manera?
el
veri

Aixó pot, deu importar-nos, no
naturalment que l'expressió
tat? amb tal,
sigui clara, sigui bella; i amb
de rartista
que ella
tal, ja no cal dir-ho, que tot el
és

arribi
conté, que'l que viu dins d'ella
nosal
de
ben dextrament, fins cada un
tres!...
Peró encara queda algún caire forga
important de la qüestió, que també vull

recordar-vos.

parlar de l'influencia ben evident
esperits deis canvis i de les
en tots els
corrents d'opinió que apa
les
modes de
Vull

reixen, sovint, a través de l'Historia i
mercés als quals—i oblidemquasi sempre
sentit,
el valor intrínsec, el veritable
d'art—tothom
certes
obres
de
realrnent
(així els profans com els mateixos artis
-

envers aquesta
se decanta

o

aquella

aquella es
tendencia, envers aquesta
que l'en
rambient
sigui...
segons
cola,
volta el seu temperament, les seves ha
bituts, els seus amics, la seva cultura,
o

lectures, etc., etc.
Agafem-ho de lluny i fullegern l'His
toria (oh, no vos cansaré pas, no temen,
i citaré tant sois a ratzar, alguns fets de
les

seves

Quan els Puccinistes
se
en

barallaven... ni
el

els Gluckistes

els darres creien

primer deis citats músics

gaire
ni els

altres en el talent del celebrat
d'Armida.
Quan, durant el segle XVIII, sorlí a
Alemanya aquella nova escola, aquel'
art nou—can, no és veritat, a cada mo
ment de l'Historia n'apareix un d'art
finalitat del qual era corn_ és
sabut, la de cantar lliurement en lloc de
continuar go que feren pels cassics
d'aleshores deis contrapuntistes; ni els
seguidors de la n.ovella tendencia—els
autor

rt-bolucionarisi—hagueren pogut accep
tar preferentment, una página bastida
segons l'antiga escola—una página de
J. S. Bach, per exemple —ni el tradicio
nalistes hagueren pogut sentir gran
simpatía envers cap producció deis...
revolucionaris!

mann

Recordem-ho: fou l'amor a la melodía go

en

fi,

gairebé

son relleu.
Altres contradiccions:

Pregunten a d'Indy, per exemple,
qué pensa de l'art, purament sensoriel,

impressionistes france
Pregunteu-li, a más, qué creu de
de Ricard
Franz Liszt, dc Grieg,
sos.

o

Saint Saéns qué
pensa, precisament, del Poema, origina
líssim, del famós mestre hongarés. Di
gueu-li també, si creu realment, en la
escola novíssima deis seus compatrio
Strauss. Pregunten

exemple,

podía despendre's, no era degut (i és
poquets
ben curiós observar-ho) sinó als
Infantil,
gontenía.
que
perfectes
acords
mot,

jocs
que

un

monistes.
Quan Schumann

se
i el que millor posseí, sobre tót, els
Mendelssohn,
can
en
crets de la forma).
vi, no sentí pas; sembla, la mateixa vene
Ro
rado envers la técnica del seu amic
crítics
els
más,
tots
Schumann.
A
bert

anat reconeixent
era
un
Mendelssohn
si
que

(i han

després),

de Mozart, per
(I) Tots aquells música
Inútil dir que tot
exemple, i fins del mateix Beethoven.
ne crea
pels
combatent les formes creades
ne diem chis
la Sonata i la Simfonía que avui
ren d'altres:
ells—els modernistes
sigues. I el que són les coses: ahí com
favor de la melodía, de
en
del segle xvm—tot
tractaven de vells, de de
l'art lliure, de l'efusió musical,
Bach—í a l'art, sobre
crépits, d'antics, als Ha.endel i eIs J. S.

prepararen l'art

tot,

aquests corapositors representaven—així tractaren
Simfonistes i els conresadors de Sona
més tard eIs
canvi,—la vida
del segle dinou. Avui, en

que

també

tes, els Romántics

continúal..—enllepolits,
musical,

de les

vicíats,

son.oritats,

les confessions i de
gons Roraantics!...

les

les

enanaorats

troballes,

de

en

l'ambient

fi. deis

mo

bell temps que com.encena a
parlem encara dé les efusions, de

derníssims harmonisies, ja
atzar,
sonariure quan per

de

fa

expansions

sentimentals

deis

pobri

vos

(r).

capir i ben sentir,
•

amb humiltat,

—

zillament, serenament
prén d'una obra d'art.

—

go

que's

sen

des

*

amic, fent-vos així
prou conegut, i
prou gastat, i fins prou acceptat, en un
mot, per -mants esperits selectíssims,
1

vos

me

ressó d'un

deieu,

can

prejudici

essent técnic,
no's pot, tal volta,
no essent artista,
fruir plenament de la música.
que,

no

essent

músic,

no

jo vos r?Jsponía—ho recordeu?--que
tinguessiu fe en ella, que escoltessiu... i
I

que tot,
ciar...

en

contrapuntistes

pledejant

suc
com

No ho dubteu pas, rnants factors ofus
quen, doncs, també a l'artista, al ténic,
al professional, i el posen, com queda
vist, en situado ben difícil per a fruir,

nins, de
fossin har

veneració.
de Mendelssohn, ho feia amb
Schumann,
ulls
de
Mendelssohn, als
(consti que
era senzillament un mestre
romántics,
tots
els
no anava errat car, de
el
más cassic
pot-ser
Mendelssohn fou

recon.egueren

tres...

de

parlava de la técnica

Pelléas et

proposo i ja veureu, amics, qué
ceira qué apareixerá de prompte, i
per art mágica, al davant deis ulls

eh l

en

l'Etranger,

envers

Mélisandre, Ariane et Barbe bleue, en
moderna música francesa,
vers tota la
envers Till Eulenspiegels
un
mot,
o
en
lustige Streiche!...
Feu, si poden, la experiencia que vos

per

noiets, podríem dir-ne,

a

es

la

alió,

a

Debussy qué pensa
Pregunten
d'Indysme,
de la
de la Forma, del
produc
dluna
arquitectura
tructura o
al
vene
fí,
Demaneu,
en
ció musical...
sent,
per
Pedrell,
qué
F.
rable amic

tes...

exemple, l'art de
Per a
sublimi
del delicat Pales
—del
Palestrin.a
gairebé menys
quelcom
de
trina!----era
Romántic, la
gran
Als
ulls
del
preable!
cinccents
artista
del
rinspirat
art de
miqueta d'impressió agradosa que de

tot

diu eh. deis

com

ells!

tots

Berlioz,

Un

part de

del wagnerisme, es combatía—i res de
más just, per altra part—aquell conven
cional, enlluernador i pertorbador espec
tacle que no cal pas nomenar, ningú
haguera cregut, per exemple... que Ros
sini tingués talent!..
Si de les visions d'ordre general, de
ensemble, passem ara a parlar de les opi
nions deis músics, filies sempre, na
turalment, de la llur particular manera
de veure i de sentir, —veurem aleshores
d'aberracions, de
un tant gran nombre
d'originalitats,
i per qué no dir
canvis,
acabarem ben
d'equivocacions,
que
ho?..
a dubtar, fins
veritat,
per
prompte, en
i tot, de

instintiu,

un...

Avui, en canvi, no hi ha, crec jo, cap
músic que al esguardar enrera -vers les
figures de Schumann i de Félix Mendels
sohn no descobreixi ben prompte el
següent fet: que així com la del darrer
esdevé ja grisa, borrosa, la del primer
conserva
encara, en realitat, una gran

primer temps

durant el

sinó

era

no

in.disciplinat...

produccions deis demás.

perdoneu si vos ho recordo—és necessa
riarnent fila d'un moment d'emoció, de
vibració—vibració. espiritual 3 senti

parlan.t, Schu

mestre, científicament

aital

cas,

vos

F.

aparexería

LLIURAT

no poden estar de
(t) Si els músics no están deacord
acord;-si els artistes s'equivoquen, o exageren, o es desvíen,
—

docunz'entats
sán
fins els més serens, en fi—i els més
veure
víctimes—ben sovint, de la llur particular manera de
i de sentir, de l'ambient que respiren; si en totes o en gaire
en un mot,
una par
bé totes les opinions llurs apareix,
judica, amic, go que suce
massa grossa de... suly
lleugerament, deis músics o dt
cerrá quan els que parlen,
sense amors, sensefé I
la música són gent indocumentada,
sense altre ressort, en ti, que es faci moure, criticar, bala
—

si

drejar... que el

llur inexplicable atreviment!
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ment

La

amb

Lork iiTyrtn

nic
(Sobre

t<n

estudi den

1913

cavaller

un

de la Edat Wt*
Parker i amb la corntesa
-

Margarida

GuiccioIi

arrnats

cavallers,

Newstead esdevenen terratje
nents. Llavors cornença una nova
estra.
tificació en la niçaga. Es la part que
els hi fa Enric VIII quan la reforma re
ligiosa és el motiu de la distribució en
trels nobles de les propietats
eclesiásti
ques. Els Byron sensel domini de les
terres semblen una tribu nómada. Al
tenir-les, la niçaga se concentra, i pren
bleixen

Diego Raíz)

a

En aquests darrers anys s'ha fet més
home que, a l'enyorar una vida ben dientre altres ensenyances, la del vaversa de la que l i era possible, sentía a
lor biológic de la tradició, la de veuredintre seu la vida trágica i dura dels
hi una força activa: una cárrega morta,
primers Byron que arribaren a l'Anglauna de les corrents que per la ilur força
rr
terra ab
Guillem el Conqueridor i
d'irnpulsió ens fan avençar, una meitat arnb eh l triomfaren en la batalla de Hasde l'avui en lloc del buit engolidor de
tings. La seva melanconía, el séu desig
Pahir. Hem aprés a veure en la successió
d'allunyar-se del món, el séu amor per una nova força. Perqué daquets soldats
ne creixi un geni, cal un Ilarg
de les generes una Unja en la qual uns
temps de
la mar no són efectes ni rnoments de
repós. Newstead se troba a 5 kilorn:;,carácters romanen uns altres se fonen
pose, sinó la revelació d'un instint, el
tres de Nothingham, fortificada per
per ilur feblesa davant deis elements
retorn a la vida deis séus avis.
Gui
llern I, el capdill deis normáns i deis
nous i
d'altres forces, que comencen
en ell
Per aixó Pirnpuls de la imita
Il
primers Byron. Els Byron de la cort
per influir i
acaben per incorporar-se.
per al pillatge, per a les crueltats, per
d'Enric VIII se troben així a la vora del
anVindrá un Le Dantecn posem per cas, i
als esforços de gloria són les forces
primer centre de lluita entrels invasors
al cercar les influencies ancestrals se-cestrals que renaixen en ell i en els moguirá una vía recta, un rnétode simplis- ments més forts de la seva vida, quan i el poble vengut.
Byron és una síntesi de la conciencia
ta, com si no hi haguessin dicotorníes dise fa carbonan
a Italia
o soldat a
Mi
de
sos avant-passats i aixó el fa ésser un
de trobar en el terreny psicológic.
Byron
és
la
de
solonghi. La situació de
poeta de la personalitat. L'excés de sen
Peró en canvi un temperament de mes
un horne d'altre temps forçat a viure enequilibrades condicions analitzadores tre mig d'hórnens que no són pirates ni timent personal de que ha parlat Schu
cercará la forga de la tradición la part
ré, la hipertrofia del jo, no son més que
senten la necessitat de ser-ne. Se troba
viva de les ascendencies, començant perla
aparició de la llei histórica que pesa
estrany, viu en un estat de desesperació
descobrir Parbre genealógic de l'indivisobre d'ell.
sincera i menysprea la humanitat perdu ambtotesies dicotomíes i derivacions.
qué no la pot compendre Del seu temFixats els Byron a Newstead, exer
1 abans de voier coneixer l'idea que les
ceixen autoritats, reben ofrenes i rique
perament ne deriva la seva ineptitut per
ascendencíes teníen del món i de la via la vida reposada de familia i la recerses del rei, creixen en la jerarquía de la
da, fara per manera de conéixer com vi- ca no acabada d'un ambient que, com nobiesa i ve un día que un deis Stuarts
víen i es mogueren en la terra, i sois
l'anglés, no l'ofegui: sos viatges a Vene- dóna a la Ilur devoció fidelíssirna el pre
després pel carril de la historia arribará cia, a Espanya, a POrient, a Grecia. mi del títul hereditari de lord. La carta
a la metafísica arnb un criteri segur,
de
Els dos aspectes fonamentals del geja és arribada a la fi de la seva vía, a la
majors garantíes. Així és com en Diego
ni de Byron
la amoralitat i l'espera
suprema dignitat. Aquesta darrera es
Ruíz, al dur a l'estudi del geni un mé- vagabond
coincideixen amb els trets
tratificació ens revela l'orgull del poeta.
tode que sembla tret de la Botánica y de
de la primera época de la niçaga «biQuan vol engrollerir-se, quan se fa re
la Antropología, al cercar les petges que
roniana», o normanda. Aquestes són les
publica, quan diu que la seva política és
en la vida i l'obra de Lord Byron senyaprimeres estratificacions de la síntesi de
la que no tingui governs, no perd el seu
laren les dugues linies, paterna i ma- la nissaga en la persona del poeta. La aire
d'altivesa, no deixa d'ésser un lord.
terna de la seva niçaga, ha seguit el
segona estratificació és produída en el
Aquest orgull que venía de lluny és la
mellor camí fent-se amb una consideraperíode en que els
yron passen de la
causa de
les alternatives violentes del
ble documentació histórica. Si la brarcondició de guerrers a la de cavallers,
seu
carácter: odia la tiranía i menys
ca
deis Byron i la deis Gordon. per la
des que John Byron és armat davant de
prea com a un esclau el qui triga gaire
noblesa de liur sang se poden seguir en
Calais per Eduard 111. Els signes que
a
dir-Ii el nom d'una platja; dóna la
Parbre de la Historia d 'Anglaterra, res
descobreixen aquest període de forma- seva fortuna per la causa grega i riega
m.ellor per a coneixe-les esperitualment
ció del tem-perament del poeta futur són
diners a la rnuller del poeta Shelley. Es
que empendre la ruta que els uns i els
el de la cavallerositat, el tenir l'ideal
generós i dur. Amoral com és, no pot
altres seguiren des que sortiren confocom a finalitat de la vida i la consagrapenedir-se. Perqué com un Don Joan,
sos en
l'exércit invasor de Guillem T,
ció ardent a un amor. Byron és cavaller
Byron
se creurá
sempre com una fi, i
el norman, fins que s'encreuen per a
en tots els díes de la seva vida atormenno compendra que pot ésser un medi en
produir el cós i l'espera del poeta. Es
tada. La mesura de la seva força se rePentrellat de les coses humanes. Es deis
el métode del qual en Diego Ruiz ha fet
vela quan_ nolieja son vaixell el«Hercul»,
qui creuen en Deu perqué creu en sí
aplicació i amb ell destría en el carácter per anar a Grecia, rnentre Shelley, quemateix. El seu individualisrne s'expressa
del poeta els elernents psicológics padant-se a Italia, escriu un bell himne a
en la seva fórmula de
la política: «re
terns i els materns i senyala la part de
la dissort deis grecs. Byron té una produeixo la meya política a acabar amb
la seva obra que és deguda a l'una i a
digalitat que el mateix el fa famós- per tot govern.» Byron mor quatre anys a
altre de les dugues línies.
les orgíes de Venecia que pel seu entubans de la naixença de- tres grans indi
siasme vers la causa hellénica. La seva
vidualistes: Taine, Tolstoi, Ibsen.

viva,

-

'

--

—

•

En Diego Ruíz veu en el s-ubjectivisme de Byron un retorn vers els pares de
la seva niçaga.
dl és viva tota la seva

ascendencia normanda amb la llur historia de conqueridors
pirates. Fou. un

naixença va privar-lo de viure com un
Verlaine, Deis carnins peis hospitals,
Byron és
la vegada Don Joar i Don
Quixot, sensual i platónico La seva lu-

Domina
tir rés ni

a

de no sen
cap. Els seus

Byron Parnbició

ningú

sobre'l

seu

lpí-0Pb

a

xuria és

inasaciable,

matrimonial

és

la

seva

ornbrívola,

conducta

peró és tal-

el

l'honora
nyor

héroe, quan és se"
mig de la mar; en el seu yacht'
com

a

un

-

•

1
a

1
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Una set de gloria i d'ambició, de victo
ria contra tots, de domini, fa que sigui
Don

Joan

quan
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se

gira

vers

el món

Mo

dem; vers la humanitat, és Childe-Ha
rold ; quan ha de girarse a sí mateix i s 'ha
d'abocar al problema del destí, es Man
fred. Grillpazer ha dit: Schiller va vers
l'altura, Goethe, ne torna. Heu's-aquí
l'ideal literari i humá de Byron: el foc
intern de la se-va poesía.
Aquesta és la línia paterna. Per la
mare, Byron té en les yenes la
san.g reial deis Stuarts. D'aquesta unja
materna s'en deriven totes les tares de
generatives que l'atormentaren. Peró
seva

també les

causes

que

En Diego Ruiz,
obra de Byron com

a

l'imaginar

tota la

formació geoló
gica, com una superposició de capes,
.com una solidificado lenta i definitiva
de les varietats psicológiques de dugues
families en l'horne genial, ha seguit un
métode semblant
dins la perspectiva
deis temps, —a aquella que en -1865 ini
ciava Hipólit Taine quan deja que el
seu métode
considerava les obres hu
manes, i particularment les obres d'art,
com fets i productes deis quals s'han de
senyalar els carácters i cercar les causes.
Aquest métode de crítica den Diego
Ruiz —objectiu pel seu fonament cientí
fic i d'un irnpressionant subjectivisme
per la seva arquitectura,
vol mostrar
una

—

—

més

-

enllá del

restava aturat: u senyala
la mesura en la jerarquía es
per donar a la seva qualifica
ció una solidesa de norma, per a fer-se
tót ço objectiu que li és possible en el
moment de judicar, dóna abans de la
cosa judicada la més ample i vivent ex
plicació. La seva manera d'explicar la
és la d'analitzar els elements que la for
men, l'acció de cada element, el carác
ter de l'element predominant i la llei de

punt

on

Taine

valor,
piritual. I
un

aquesta "sang dels Gordon

era també
normanda. Les dugues niçagues deis
Byron i deis Gordon s'uneixen abans de
desaparéixer. Els Gordon, emperó, sem
blen una familia rnés aviat civilitzada,
més aviat polida del seu selvatgisme ori
ginari. La historia deis Byron és clara
de seguir com les branques d'un arbre;
la deis Gordon, embolicada com el cor
d'una boscuria. Les influencies de les
dugues niçagues se reparteixen el do
mini creador del llur poeta. Dels Byron
prové la amoralitat i la gracia, les enyo
dels Gordon prové la
rances i l'orgull,
aire de desolació i la força.

produeixen l'obra

artística, peró segueix

rítme

a

la

denar-se al

qual els
seu

altres obeeixen

a

l'or

Byron
niçaga és la

entorn.. En el

cas

que 1-influencia de la
més forta en la formació d'aquest
temperament, i la seva explicació per
análisi de la niçaga és ensems el judi
ci de l'obra del poeta.
D'una riquesa de sugestió a ben po
ques comparable, aquest métode de la
critica den Diego Ruíz, s'ens ofereix
com un ample camí i com una força im
pulsiva considerable.
ALEXANDRE PLANA
creu

causa

D'educació comercial

Les Escoles de

Comer9 c:141-iongría

Próxims a celebrar-se a la capital
del Reialme d'Hongría, Budapest, dos
grans -esdeveniments de cultura mer
cantil, com son el X Congrés d'Ense
nyança Comercial y el VII Curs in
ternacional d'Expansió: Comercial, que
tindrán lloc en
Agost i Septembre
propvinents, ens sembla áquest el mo
ment oportú de donar una lleugera
idea deis principals establiments de
csrau més seleval dins la referida bran-•
ca d'ensen.yança d'aquella nació. A tal
objecte publiquem avui les notes d'in
formació sobre dites Escoles, recullides
expressament per á CATALUNYA, se
gons comanda'ment del Dr. Béla Schak.
Inspector General de l'Ensenyánça Ces:Inercia' i director del VII Curs, i les
quals arrivaren massa tard i no po
gueren esser publicades a nostre nom
bre .extraordinari de fí d'any 1912.
No dubtem que interessará á nos
tres llegidors conéixer, encara que si
gui al tra'vés d'unes claricies més breus
lacóniques del que .voldriem, les ins
titucions superiors d'aquel' país on
l'ensen.yança del Comerç ha prés tal
volada, que conta avui amb una de les
organitza'cions més desenrotllades de
2,

Europa.
_

Per

a

donar

una

zació actual, es distingeixen tres menes
d'escoles :
1—Escoles per aprenents de comerç.
2—Escoles superiors de comerç.
3—Academies comercials (o Univer
sitats comercial:s).
Segons la llei de 1884, l'ensenyança
professional deis aprenents de comerç
es
obligatoria, devent concorre a cur
sos
complementaris els vespres o elS
diumenges. Hi havía l'any 1908, 89 Es
coles per aprenents de comerç ».' i la
ensen.vança respón a un plan de 3
anvs, 'de les máteries següents:
Lectura, lliçons de coses, composició.
«

Geografía'.

Cálcul mercantil i escriptori escolar.

Comptabilitat.
Correspondencia.
Escriptura.

Encara que creades per l'Eslat, aque
lles escoles son administrádes pels Ajun
ta_ments.
Hi ha

a Hongría
43 Escoles supe
riors de Comerç i 4 (avui 5)
Acade
mies o Universitats Comercials. Aques
ta cantitat d'Escoles és ta-nt més re
marcable, si's recorda que Hongría no
té més que 20.000.000 d'habitants. Aque
lles escoles eren
«

»

idea del .floreixent

general dels medis d'educació co
mercial a' Hongría extractaré d'un tre
ball publicat any. kl_910 pieD Pr. Gockler,
professor a l'Aca'demia de Comerç de
Kolozvar, els pricipals punts:
«En el quadro general de la organit

20 de l'Estat
ainb 3.335 alumnes
11 .deis Municipis
2.578 alunines
8 corporatives
1.797 alutnnes
2 confessionals
208 alumnes
2 privades
466 alumnes

estat

»
»
»

»

---

Ti.

43 escotes

»

8.384 alumnes
.4.1¦••«•~1.011

Editorial

Ibérica, Balmes,

87,

irtstitzat.

NORMES

BARCELONA

chastx.xctiulrts

ORTOGRáFIQUES

*
Número solt .10 céntima-as
Segona ecrieió Waltres 10.000 exemplars
Grans rebaixes a centres polítics, escoles i altres entitats que treballen per a la difusió de la cultura catalana.

HIMNES

HOMÉRICS°

NGELIARI

traducció de Joan Maragall. 2-a Edició. Preu: dues pessetes. Cap alabança millor que fer avinent
al públic que la 1•a edició de la gran obra póstuma del mestre s'és acabada amb déu dies justos.

compost per Mossén Clasear. Un vol. en 8.a de VIII-300 planes. Es
fa gloria a l'autor. Rústega Ptes. 4, en tela inglesa Ptes. 5.

una

obra magistral i clássica que

com

cap altra
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__NIatemátiques i aritmética co
mercial. (6 cursos).
Segurs, (5 cursos).
d) Comerç especial de productes de
mines i metalúrgiá, (3 cursos).
-

"Una de les causes que han contri
buit més a aquest espandiment, es la.
llei de servei militar obligatori, rebai
xant á un any pels alumnes aprobats
els tres anys de servei a: files. No obs
tant, áquestes Escoles es ressenten de
la unificació imperiosa de plan d'estu
di, i ara: deu estar en vies d'implanta
en
senta més
una reorgánització
descentralitza:dor. impulsada pel. nome
nat Dr.
Béla Schack i per M. Béla
Kirchn-er.

Llengües.
Taquigrafía.

ciá

El grau universitari comprén les cinc
Escoles i «Academies de Comerç» ofi
cials, que describí:ni susciritament a con
tinuació, a'nant al cap de lotes elles la
«Handelsakad•emie de Budapest », con
siderada: sempre- com la rnés important
escola d'.ensenyánça comercial d'Hon
gría. ;erá. dins ,els seus lo-cals on tin
Curs
drá lloc el X Congrés i el VII
anunciáts.

La

Academia.

Comercial de

Budapest

Va ess•r fundada l'any 1857, i és per
tant una: de les més antigues institu
cio•s d'ens.enyança comercial d'Europa;

Pestabliment degá,
data de 1852). La idea fou eníesa pel
financier y banqu_er Josep Áppiano,Pre
sident que fon de la Pester-Lloyd-Ge
sellschaft, de la Cambra de Comerç i
del Banc Comercial Hongarés. La ini
ciativa foil duta a la práctica pel Gre
mi de Comerciants á l'Engrós, en unió
amb altres Gremis comercials de la
ciutat.
L'any 1901, la Handelsakademie
fou novament orlanitzada' 1 d'al•eshores
consta de dos instituts d'ensenyança,
es a dir, d'una: «Escola superior de Co
Handelschule) .anrh 3 cur
m.erç
sos, por alumnes de 15-17 anys, i d'una
«Universitat comercial »-(Han.delshochs
.chule), nomenat Curs a'cadémic, per
alumnes apro-bats en el Gimnasi supe
rior (Ober gymnasium), la Escola Pro
fessional Superior (Ober real schule),.
o. l'Escala Superior de Comer.ç (Haere

(l'Institut d'Anvers,

«

'1

»

(1--foh.ere

Handelschul•e).

f
1

El capital de fundació• pujava a 40.000
flo•ins.
En 1911 va arribar a unes
880.000 corones. Ademes posseía fun
da-cions per un valor total .de 640.000
corones, dedicades a diversos fins, prin
cipalm-ent á l'ajuda 1 recompensa d'es
tudiants pobres que'n fossin dignes.
La H. A. -está subvencionada:
á) de l'Estat hongarés, anyalm•ent
per 20.000 corones.
b) del Gremi de Comerç de Buda
pest, corn a mantenedor de rinslitució.,
en la mesura: que demanin les circums
tancies.
c) de diversos bancs y Societals de
previsió, per contribucions anyáls de
100-800 corones.
En l'any 1910-11 les entrades de rins
titució foren de 232.018 C.; les sorti
des 231.228 C.

Aquí teniu un :extracte del plan d'es
tudis i programa::
A.—Escola Superior de Comerç. (3
anys: ensenyança cíclica).
Ciencies comercials elementals.
16 assignatures obligatori.es
no obligatories:
(Es obligatoria la Religió,

i 4

ensenya
da per un mestre de cada confessió).
B.—Cursos académics (grau uníver

sitari).
Economía, (11 cursos).
Dret, (9 cursos).

Geografía

y tecnología, (7 cursos).
Cienci•es comercials:
a) Teneduría de llibres i correspon
dencia comercial, (9 cursos).

Biblioteca especial del Seminari. a
lliure disposició deis alurnnes.
Se concedeixen Borses de pensió a
rextrancser, per 6 alumnes cada any,
a
raó je 1.000 corones cada una.

i

C.—Ensenvançá especial de Segurs.
D.—Ensenyança especial de Minería
metalúrgia' des del pun.t de vista co

mercial.

,E.—Ensenyança especial
ports i tarifes ferroviáries.

de

Trans

Els drets de matrícula de la Escola
de Comerç, importen 300 corones ca
da any p-els alumnes regulars; els deis
palmen 150
cursos de grau universitári
del
corones per semestre. La matricula
Curs especial de Segurs es de 150 co
rones; la de Mines i Metalurgia es de 12
corones al curs per hora' setmanal d'es
tudi. i la de Ferrocarrils es de 20 coro
nes en total.
L'Academia ocupa un magnífic edi
fiel modern construit exprofés.
Finalment eitarem algune.s notes e-sta
tístiques de l'últim- curs 1911-12:
Professors, 55. (23 titulars i 32 auxi

liars).

Alumnes. En la «hicsh•ere Han.delschu
(Escola Superior de Comerç), eren
491, dividas en 12 class:es. La UniVersi
tat de Com•erç (Handelshochschule) te
nía en el
le

»

I Curs
II Curs

155
77
—

dinaris,

Total
ademés de

232 alumnes or
extraordinaris.

58

La Escolai Normal Comercial
de Budapest
-

Amb aquest nom és també conegul
«Seminari de Professors superiors
de Cornerçanexe á la Facultad de Fi
losofía de l'ÚniVersitat de Budapest, es
tablert l'any 1898, i que és una organit
zació oficial i dependen_t de l'Estat.
La idea fou del Director d'Alts Estu
Béla
dis (Ober studien direktor), Dr.
Scliack, Director del VII Curs Interna
cional de Budapest.
El pr•esupost de l'Estat fou al prin.cipi de 11.000. corones per any, essent
ara de 20.000.
La dura'ció• deis estudis és de 8 se
el

•

•

(4 anys).'
plan d'estudis comprén

mestres

El

tres see

cions:

a) Ciencia comercial, Corresponden
cia i teneduría: de .11ibres. Al cap del.
quart semestre, exámen general de llen
ana

i

literatura al•emanya

i

hongaresa.

cap de 8 semestres, exámen espe
cial de Ciencia: Comercial, Correspon
dencia i Teneduría: de llibres.
b) Cálcul mercantil i aritmética po
lítica. Al cap de 4 semestres, exámen
general de Matemátiques i Física. Al
cap deis 8 semestres, exámen especial
de Cálcul mercantil i.Aritmética: polí
Al

tica.

e)

Geografía: .econbmica, Química

i

mercaderíes. Al cap de 4 semestres,
exámen general de Geografía universal
i Química. Al cap dels 8 semestres, exá
inen 'especial de Geografía política, mer
caderfes i Tecnología mecánica i quí
mica.
Cada: candidat després d'aixó ha d'e
xercir durant un ány en una Escola de
Comerç i sofrir-hi un eXámen pedagó
gic -(Historia de la Filosofía. Pedagogía,
Psicología i Lógica:),
aleshores se li
dána el _títol.
Alumnes: En el" I semestre 1912-13:
70, distribuit així: A) 26; B) 27; C) 17.
-Professors: A) 6; B)- 4; C) 7.-

La Academia Oriental
de Budapest
Va éss.er fundada l'anv 1891 pel mi
nisteri hongarés de Fom'ent i Instruc
trucció pública.
Corn el seu nom ho indica, aquesta
institució té per objecte encaminar el
comerç d'Hongría vers l'Orient. Hi són
explicades les llengües búlgara, ruma
na, turca, alarb, arega., ademés de les
occidentals. També s'hi dóna historia..
geografía i etnografía especials deis paf::
sos de Llevant.
El presupost puja a 94.000 corones.
Els honoraris •escolars són de 100
corones per any.
Els Ministeris de Foment i Instruc
ció pública i el de Comer.ç, váries Cam
bres de Comerç, Corporacions i Insti
tuts financiers .han fundat .borses pels
oients de l'Universitat, el nombre de les
quals puja a 35.
El Cancel' d'Inspecció del'Institu
ció, es composa de 12 m:embreá_. qui són
nomenats pels Ministeris de Foment
Instrucción, pública i• el de Comerç.
La dura'ció deis estudis es de dos
anys.
El nombre d'alumnes puja en cadas
cún deis cursos- a 40, en total, dones,
80. El Cós de Professors es composa
de 21 membres.
La Instaució posseeix una: Biblioteca
i un Museu Oriental.
Ha publical diversos manuals de
Llengües orientals, Információns sobre
l'Orient, i'així mateix llibres de cien
cies com.ercials.
L' Academia: Oriental té un edifici
propi construit per l'Estat hongárés.
-

La Academia de Comere
de Kolozsvár
Es una de les més importants insti
tucions d'Hongría.
Fou fundada en 1902' anexionant-se
una Escolá Superior de Comerç funda
da en 1878.
P.erteneix a la ciutat de Kolozsvár i
está subvencionada: per la Cambra de
Cornerç i de l'Indu.stria.
L'Escola Superior Klíe Comerç fou fun
dada amb un eapitallde 150.000 corones.
El presupost d'ambdugsues institucions
pujá en 1911-12 a 104.,362.53 corones.
El govern reial hongares contribueix a
les d.espeses amb- la suma anyal de
28.000 corones, i el municipi ámb 6.000
corones.

Els Drets de matrícula pugen a 120
per semestre.
L'administració i la direcció superior
pertany•en al Concell d'Estudis, qui en
tots els afers d'administració i pedago
gía té de resoldre, donar compte de les
respectives propostes, fixar les lliçons i
curar de l'establiment. Ademés existeix
un
«Concell d'inspecció» de la marxa
general de l'Institut.
La dura'ció deis .estudis comprén dos
anys. El nombre obligátori d'homes per
cada semestre és de 25. En ambdós cur
sos, peró," es dónen a raó de 50 hores
de llissó.setmanalment.
Els exárnens de gran tenen lloc a
l'acabar el segón curs.
El nombre d'alumn•es: 79; profes
corones

•

sors:

17.

-Posseeix

un

expressament,
a

magnific

edifici

el cost del

.més de 400.000

qual

corones.

construit
va pujar
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La Academia d

Exportad:1S

pedagógics

té de resoldre, donar
res-pectives propostes i
curar de l'estabilment.
El Concell d'Es
tudis consta de 10 membres : 5 nome
nats del Ministeri d'Instrucció 1 5 del
de Comerç, i deis quals 2 exerceixen
de Co-inissaris del Ministeri. El presi
dent és el governador de Fiume.
La duració .de nestudi és de dos •any's.
Flores obligatories de classe per semes
tre: 30. En ambdós cursos, es dónen
a
ra'ó de 60 hores de lliaó setnianalT
ment. Els exámens de grau tenen lloc
a
l'acabar el seg-ón curs.
Hi han inscrits : Alumnes. 432. Pro:
fessors, 11.
Ara per ara l'Academia está domi
ciliada al mateix ,edifici de l'Escola Su
p-erior de Comerç.
R.
afers

de Fiume

compte de

Es de recent creació. Va esser fu
dada l'any passat, 1912, por l'Estat hon
csarés, del qual dependeix.
El presupost está fixat provisional
ment, i puja á 30.000 corones.
Els drets d'estudi, 50 corones per se
mestre; drets d'exáinen de títol, 40 co
e

rones.

Per ara hi ha a la disposicid deis
alumn.es 9 borses instituides per cases
de comerç privades i corporacions co
mercials, munta'nt de 2 a 500 corones
cada una.
El go-vern interior l'exerceix el Di
rector de l'establiment.
La dirección suprema correspón al
Co-ncell d'Estudis, el qual en tots els

les

Cerdanya

La descatalaniUació d

la fusta. El noi qui ha estat sorprés, és ciar,
procura no anar a rescola a.mb la fusta, sinó
que mirará d'endossar-la al primer que- atra
pi mancant a les ordes del mestre.
Com que l'acoló d'afrancesament no es va
pas començar de quatre dies, les mares jo.
ves, sobre tot aquelles qui foren internes en

col.legis de Perpinyá,Tolosa, Foix, etz., ar_n_b
llar superficial il-lustració, creuen, están_
convençudes que'l catara és cosa baixa, que
parlant francés són más, és a d1r, es. dignifi
quen. I és per aíxó, que a sos fills els parlen
gairebé sempre en francés. Les altres ma
res, aquelles que han rebut llur instrucció
-

les escoles comunals, si be raram.ent par
len en francés als seus fills, realitzen una
acció ta,nt o más pertorbadora, car afrance
sen_ les paraules,
1 aquest afrancesament,
trobant camp abonat en els nens, hi arrela.
Un estat favorable als respectius idiomes
oficials, no pot menys de manifestar-se adés
en

i ara. Així, els impresos de qualsevulga na
turalesa són en castellh o en- francés: an.un
cis comercials, participacions d'actes solem
nials familiars, convits o .re-u_nions, invita
cion.s a festes de casinos i societats, progra
una au
mes de festes naajors, etz., etz. Que
toritat s'hag-i de dirigir verbalment o per es
crit al públic, ho fa amb la 'lengua oficial.
El catalá se'l té postergat.
.

El mestre espanyol, sol ésser un catalá
Ilevat de l'escola— i encara— parlará
sempre nostra Ilengua, menee que el mestre
francés, generalment no catalá i ádhue

Accié desnaturalitza.dora
de l'Estat espanyol i de
l'Estat francés.

a tot arreu el francés. 7Ade
más, les escoles espanyoles, són establertes
en cases ruinosos, havent-nchi tant sols una

essent-ho, parla

La Cerdanya, és avui una de les nostres
comarques amb menys conciencia de cata
lanitat: Una serie de factors han eoncorre
gut a que així sigués. Aouests factors 11D.S
són externs; els altres, drorde intim o racial.

cada municipi i no en cada poble, no
essent tarnpoe obligatoria l'assistencia a
classe 1 per tant l'in.strucció essent menys
difusa, resulta que els n_ois d'aquesta banda
no parlen mal
el castellá, la qual cosa fa
que la desnataralització no sigui tant mani
festa com en els nois fran.cesos.
El mestre francés és un agent continu d'a
francesament 1 allarga la seva acció más en

La comarca ceretana es trova mig- partida
per la frontera hispano-francesa Aital divi
sió, feta pel Tractat deis Pirineus, havía
d'influir, a la llarga, en el desentrotllament
ulterior, COM realment ha sunceit. Els cer
dans de Sellag-osa, Osseja, Err, La Tor de
afran.cesar-se, com
els cerdans de Puigeerclá, Bellver, Llivia,
Ger, etz., en espanyolitzar se, encara que
más atenuadament. El chauvinismo ha in
vadit els pobles de la Cerdanya francesa; el
quixotisme no ha pas arrelat en els pobles
Carol, etz., s'esforeen

en

de la Cerdanya espanyola.
El parlar dels cerdarts francesos és más
afraneesat que no pas castellanitzat el cata
lá deis cerdans d'aquesta banda L'afran.ce
saro_ent podría ésser efecto de l'instrucció
Primaria más desenrollada a França que no

Es-panya.

En cada poble, 1 no en cada mu
hi té un edifici propi per a
eseola amb un, dos o tres mestres, segons
l'importancia numérica del veinat. Als es
colars els és prohibit parlar altra llengu.a
que la francesa durant les classes i en les
hores d'esbarjo que gaudeixen en el pati de
a

nicipl, Franca

-

l'escola. D'aquí

ve

que

al

carrer

de La Guin.-

Bourg-Madame, o en qualsevol altre
poble de la Cerdanya francesa, en les rodo
nes deis nens qui juguen, la llengua france
sa alterna amb la 'lengua materna i a ve
gades, és unicaraent l'idioma oficial el que
s'usa, Com perllongació de l'esbarjo de l'es
guata

o

-

cola.

II

en

llá, de l'escola. Un día ens trobavem a Por
ta, petit poble; de Puigeerdá s'.hi va seguint
áraunt la vall de Carol. Arribera, per fi, a un
eire colossal, la taparada del qual formen
el Carlit, 2,924 metres sobre'l mar; el Pe
drós, 2,914; els estanys de Lanós, 2.154; Puig
morens, 2,095: Coll de Puigmorens, 1,921,
el poblet al pea de la montanya a 1,510 me
tres. Dones, Porta, sembla reclute clós a tota
influencia; peró fins en aquell reeó de món,

rafrancesament hi és.

Observaren que'ls

carrer, parlen francés; quan sa
mare els envía a l'hostal a comprar oh, vi,
etzétera, encara que l'hostalera els parli ca
talá, ells responen en francés. Es que els in
fants ténen por al cástig prom_és pel mestre
d'escola; és que'l noi tem, al parlar cataiá,
que un seu eompany, exercint d'espía, no el
denuncli. Al noi que dins l'escola ha parlat
una sola paraula en catalá, el mestre li dona
un troç de fusta, que és el senyal de repro
bació. El noi que té la fusta, cal que se'n
desprengui, o sinó a l'en.dema,, al retornar a
l'escola, s'exposa a les ires del mestre. Per
desfer-s'en, el n_oi vigilará, tractará de sor
pendre un seu company, que al earrer, amb
qui, el trobi
sos pares, no importa oni amb
enraonant en catalá, per a fer-li entrega de
nens,

pel

Altres factors de descata
lanitzacié inherents a la
frontera.
El trovar-se al ball mig de Cerdanya al
ratlla que separa Espanya i França, porta a
les poblacions fronterices un grapat de fun
ciónaris públics, que d'altra manera no hi
foren. pas. El catala, slaa de confessar, no és
pas amic d'oficis burócrates, i aixó ajuda a
que gairebé tots els empleats deis dos Es
tats en aquesta comarca no siguin eatalans.
Si l'empieat espanyol és convençutade les
excel-lencies de la llen.gua castellana i de
'obligació que dl cre-u_ que tener_ tots els es

de saber-la i parlar-la, l'éra.pleat
es queda pas euxera per a Penal
timent 1 imposició de son idioma oficial. Els
erapleats, en l'exercici del cárreg, parlen ex
clussivament el llenguatge oficial, el qual
extenen en les relacions de carácter parti
cular.
En una frontera, pel comerç i per l'indus
tria, per tota mena de negocis, el tracte arab
els empleats es gairebé imprescindible.
Aquest fet, con.tribueix indirectament a la
difusió del francés i del castellá respectiva
ment en cada banda de la Cerdanya.
Bona part deis empleats, quan venere són
solters. Un empleat, carabiner, guarda fran
cés de Duanes, per les noies, és preferit a un
simple jornaler. 1 són elles qui parlen caste
llá o francés, i no pas ells qui aprenen el ea
talá. No parlem deis funcionaris de más ea
tegoría, on encara s'esdevé alzó más decla
radarnent.

panyols
francés

Toles les tardes D-colleort S
Rarnhla d eis Estudts, nú m.

--F-I S

més

-

a
ffi

7

no

la sortida cels teatres

Men ü desde

elegant de Barcelona

pessetes

per banquets_;

tr.TIa
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Per

cerda, la patria comen ça o acaba
_hl ha la ratlla, que separa els dos
Estats. Tot el que's refereix a la patria, pels
cerdans és i den ésser cosa el -laborada a Pa
rís o a Madrid. El que diuen els politics
allá.

a

un

on

francesos és el

escolta el cerda de Fran
ça; el ene fan els politics espanyols és el
que interessa el cerdá d'Espa,nya. Les dife
rencies polítiques d'ambdos Estats retra
nyen en aquesta comarca. El cerda de l'al
tra banda participa del chauvinísine deis
francesas, 1 aquest patrioterism.e obra COm
estimulant per al esrdá d'Espan.ya, qui és
molt espanyolista.
A vegades entre'ls cerdans sorgeix un ara
tapeon_isme per amor a l'Estat on. pertanyen...
Llavors el cerda francés, retren les seves ca
rreteres, els edificis expressos per a escoles,
l'a,dministració ordenada, el servái militar
que

-

-

obligatori, etz., etz. Succeeix quelcom

d'a
normal din_s radministració espanyola i el
cerda de l'altra banda, dirá org-u.11ós: Aixea
no passaría pas a França.

L'acció afrancesadora Olnplena

tata

-

la

Cerdanya francesa. El vestir, les manieres,
l'amoblament, la construcció dels edificis,
la cuina, els gustos, tot es va afrancesant.
El poble més aprop

la ratlla és la Guin
gueta, o Bourg-Madarae. 1 be; seguiu el ca
rrer, gairebé l'únic de la població, i miren
tot passant els rétols. Llegireu: Barrére, per
Barrera; Agusty, per Agustí; Marty, per Mar
tí; Badie, per Badía; Gin.este, per Ginesta;
Bouscail, per Bouscall. De can Sauquet, ne
diuen a can Soqué, de can Grau, asean. Gro;
de cal llauné, a cal ferro-blanquer. I així,
poc a poe, una mica més cada día, es va
operant la desnaturalització.
a

III
Els factors interns
En les races hi cal distingir ço que hi ha
en elles d'essencial en potencia o en raan.ifes

tació,

de ÇO que en elles ressalta, per
ésáer més superficial. La vida és, sobre tot,
acció; l'acció pot ésser motivada per una
direcció i llavors és conscient, o bé -pot ésser
obligada per les circumstancies, sens que
estigui animada per una orientació propia.
Aquest últim és, precisament, el cas en que's
traben els cerdans: accionen sense direcció
propia, portats per les circurastancies.
Ara, bé: aquest cas, amb tot i ésser el més
visible en la collectivitat, no's pot dir que
constitueixi la característica, social, per
quant els individ-as obren per via reflexa,
impulsats per un moviment que no ha nas
cut en ells. Es per aixó que'l eerdá francés
a més

obliga,t—careixent d'esperitualitat
propia—a accionar francesamen_t, i el cerda
d'Espanya, per igual motín, acciona espa
es

vea

nyolitzadament.
La desnaturalització deis cerdans ve ha
ésser una superposició enganxada a llur
carn que és, que perteneix
absolutament
tota, a la Raça. Quan parlen amb un cerda,
graten a fons i no us costará pas gaire de
trobar hi l'anima catalana. Emperó, si con

arrsigablenslent, si el tema no excita
llur sentimentalitat, trabaren únicarnent el
francés o l'espanyol amb absencia de cata
lanitat, Aquest fenór_n_en és tan més aprecia
ble quant més llarn_pant és el basrnie de la
Pseudo-il-lustració de l'individu, mentre
que anab el_Pagés no il lustrat, es a dir, sense
la carga del farcell duna ilslustració
extra
racial, -fins en simple conversa s`hi deseo
breix dessePsenida el eatalá sencer.

Tant artificiós és el capital ideológic deis
que eo que Franca endintre cons
timirá un ideal encarnat, aquí será talment
cosa exterior que a Penes els refreg-aa á la pell
ço que en moltes comarques d'Espan_ya és
idea seriosa i cregnda, entre'ls cerdans, in
voluntariament, es converteix en parodia o

cerdans,

moxiganga.

que procedeix de fora, tan_t de França
que no és pro
cona d'Espanya, es a dir, ço
duete de la Raga, no té eficacia, és un nóm

ço

•

sense

cosa.

L'ideal polític predomin_ant en la Cer
danya francesa és el del partit radical- so
cialista. 1, bé; jo no canee gent més conser
vadora i més amant de la propietat indivi
els cerdans. L'Estat es separa de
1 els cerdans sqmposen una contri
bució per mantenir el capellá El partit ra
dical-socialista francés és rela,tivament no
vel' i jo canee cerdans qui fa quaranta anys
que son alcaldes, i aquest fetés tant general
que quasi es podría dir que dit cárrec esdevé

,dual

que

l'Iglesia

vitalici. En comptes de radicalismes -polítics
a Cerdanya
no hi ha altra cosa que patriar
calisme; en comptes de socialisrae, un indi
vidualisme arrán de l'egoisme. No existeix,
en la Cerdanya francesa, on la majoría dels
vots són radicals-socialistes, una sola entitat
societaria de carácter econóraic. Els cerdans
que aixO de la política, serveix per
a Mr. Brousse o Mr. Batlle.
Passant, ara, a la Cerdanya espan_yola.
Puigcerdá, la població més important de la
comarca, té a fóra fama de lliberal, 1 els
veins creue.,n de bona fé que ho són. I én
Pensara

a

fer

diputat

realitat, Puigcerdb., 1 la Cerdanya espanyola
están mancados d'ideals polítics.
El diputat a Corte no sol esser-ho per per
tányer a determinat partit; ne'surt porqué
s'ha gastat més diners comprant els vots.
Els diners del candidat no serveixen per a
obres

comunals,

com

en

altres indrets suc
van a la butxa,ca

ceeix, sinó que els diners

de 1' elector.
Potser, si qualque cerdá,, llegeix aquest
escrít, dirá: Aixel passa als pobles, peró no a
la vila, (Pu_igcerdá) En els tres anys que
portera de residencia a la capital d'aquesta
comarca, hem vist la renovació d'un. ajunta
raent. Els regidors ele ;tes,
havía que
s'havien titulat tota la vida republicans,
.pregats, en el moment de fer constar llar
filiació política, no tingueren inconven_ient
d'inscriure's corn a lliberals demócrates. Jo
pensava que aquest fet era casual, pero
coraentant lo un ex-alcalde, cm digu_é que
també una vega,da l'ajuntament de la seva
presidencia, al renovar-se, en un teraps, que
els ideals republicans pujaven, alguns deis
regidors que's deien conservadors 1 inde
pendents adoptaren la filiació republicana.
Recentment, un centre obrer, en el (sitial hi

Abril 1913

en majaría gen.t que's deja
republi
cana, s'és adherit a la política del comte de
Romanone s.
Emperó, tot aixó és política, i, pel que

figuren

hem transcrit ja es pot veure que el cerda
té la política per poca cosa, encara que ell
vol que se'l tingui per lliberal. Hl h. a
Pnigcerda dues societa,ts recreatives que

porten per nora «Círculo Ceretano» i «Círculo
Agrícola Mercantil». La constitució d'aques
tes dngues societats, fará Dreveure Porga
nitzaeió que's donarlen els eerdans, si fossin
in.dependen_ts, per exeraple. La constitució
de les citades societats és idéntica: hi ha so
cis accionistes i socis no accionistes; sois ele
primers tenen vot i ven; els demés serveixen
per a pagar la quota mensual i fer número.
I el bo del cas és, que hí ha un article que
ve a dir
que l'accionista que deixi d'ésser
soci pert `acció.
Dones, suposant que els lliberals de Puig
cerda ens hagnesim de donar una c,onstitu
ció, aquesta sería, indubtableraent, plutó
-

-

crata
La política no`ls ha entrat ale cerdans

***
l'estat social. El cerda més
que estalviador és egoista. Moltes vegades
al sentir-los parlar, un hom es podría pen
sar que escolta els habitante que construei
xen les
primores cases, en qualque indret
d'Am_érica. Tal és el desamor a la terra i el
poc afecte a les coses comunals. En un pe
ríode d'eleccions a Corts, per exemple, rao
nen de la següent manera: Si. venc el vot
per dos duros, eón dos duros ben meas, peró
si accedeixo a l'indicació del candidat, ço
és, construir un pont, contribuir amb el
total o en part d'un edifici públic, etz., d'a
questa utilitat jo me'n serviré o nó, car, jo
soc arren.datari o masover, i per consegüent
si canvío de poble no fru_eixo de l'utilitat
pagada pel diputat, i deixa de percebre ele
dos duros del vot. Per aixó diem, que aques
ta gent fa l'efecte, no de fills de la terra,
sinó de pervinguts.
Cerdanya es troba, en naans d'arrendataris
i masovers. Quasi no hi ha propietaris-agri
cultors.I ja se sab que Cerdanya és eminent
ment agrícola. Si hi b_aguessin brees pro
pietaris, és de pensar que existiría cultura.
I amb cultura la faç de les coses canvía.
A la falta d'ideals, l'apatía s'ensenyoreja.
I així és. Compteu. De fet no existeix polítiea; apenes hi ha cohesió social; no hi ha cap
entitat per al desentrotllo de les riqueses del
país; no sha pogut crear un petit nu_eli de

Mirem,

ara,

cultura.
Sois degu_t
comprén que

extrema passivitat es
tant rica nó tingui
encara
carreteros de l'Estat oprovíncials,
(actualraent s'están construint) 1 que schagi
a

una

comarca

Goma, Sptopedfia,

Hl

lene

Cotons, glaces
Brao,Trzers

versen

1.1 verles
fa,:xeP,‹ velgtrais a m'Ida.

TUSELL

-

Barcelona

Fábrioues:
Goma i cel-luloide.—Fort honrada, 3
ADósits antisséptics.— Vila Vilá, 89

Botigues
e

1 magatzems:

Ronda de Sant rere, 12.—Fontaneila, 20
E.eiem eatálee7s

a

rarmaeles

Droguerfes

-
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de veure sotmesa a portazgo, no havent sa
b-at revoltar se contra aquesta expoliació, ni
baver tingut enteresa per a exigir una vía,
de comunicació amb el rest d'Espanya.
A més, Cerdanya, per no tenir un centre
populós (la més gran vila Puigcerdb., tres
mil animes) la vida intel.lectual és nul-la T
les comarques que no pensen_ per compte
propi els se-as actes SÓ/1 reflexes. La situad()
empitjora considerant, que essent l'agricul
única riquesa,
tura, la principal i quasi
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Société internatlemale
paur le

dé-ve-Eoppemen1
de l'Enseissnernent Córamercial
Objeete:
Fomentar
interessat

en

relacions entre els professors i personal
ensenyança comercial deis diferents parssos.

les
la

Publicació d'una

revista

trimestral

informativa

de

la

organització de la ensenyança del Comerç a tetes les na
cions, i amb bibliografía d'obres de ciencies comercials.
Organització de Cursos Internacionals d'Expansió Co
mercial.

Cursos

en

preparaeió:

troba en mans d'arrendadors
masovers, gent inculta que nos preocupa
més que de casa seva i cora norma d'acció
adicta a la pura rutina
Cerdanya és, dones, una comarca sense

VII—Budapest, del uf al so d'Agost f913 (en combinació
amb el X Congrés Internacional d'ensenyança
comercial).
VIII—BarCelona, Juliol 1914.

direcció; d'espiritualitat (?) enmatllevada i
aquesta raateixa tapan_t, no deixant eixir

persones que simpatitzin anal
que les Escoles, Corporacions,

aquesta

es

la veu de la raga. Els cerdans no sen
tint-se ells mateixos, actúen per les im
pressions immediates, i aquestes, per les
factors externs de
raons exposades, Deis
descatalanització, es graven i persisteixen,
interna capaç de
no havent-hi una força

oposar-se,

en

tot

o

en

part,

a

les influencies

exótiques.
ROSSELL 1

r.

á

-e

r

de LI

1

hi són tots;

mm.

Africad,es. Són-plosives acompanyades de
les corresponen.ts fricatives: tX, ti, tS, tz. Cp
la e de l'it. cielo, la ch del cast. noche.
Pot sentir-se ademes una implosió, com en
el primer teraps de apa
ap_pa); així, en
despatxa, com en braca() it., que donen re
fecte d'una consonant doble.
Fleu_'s-aquí el quadro d'aquestes conso
n.ants:
Plosives

Plosives

Frieatives

afrieades

Quota
Poden
fessors

ser
de

membres de la Societé Internationale
els estudiants, els comerciants

comerç,

l'objecte d'aquella,
Societats, etc.

Quota, znelivzdual.°
colectiva:

3 francs
12

el

p b
i

altres

c

»

Per inseriu.re's

dirigir-se al Sr. D. B. Anzengual, Secretan i de la
de Comerç de Barcelona, o a D. R. Rucabado, ala

Carabra

tta

v

s

z

tS tZ

x

j

tX

labio-dentals
dentals

ti

palatals

g

velars

Pany

inscripció dóna dret a rebre gra.tuitament la Revista
trimestral i a gaudir d'aventatges per a l'adquisició de les
obres publicades per la Société.

n

f
t d

mateix

La

Cal

bilabials

els pro

redacció de CATALUNYA.

VILÁ.

dut els tres darrers En fr
en it_ literari falta la j.

Catalan

Per tenir totes les frieatives de les llen_gües novo-Ilatines no caldría posar-hi més
que dues de castellanos: la z, dental, i
velar.
El cast. 1 el port tenen també una b, una
d i una g fricativos
La e dóna lloc a defectes de pronun_ciació
que són els següents: Els va,lencians la fan
sorda entre vocals. A Barcelona es sent, so
vint la sorda per la sonora 1 a l'inrevés,
dient-se entussiasme per entusiasme, i en
canvi impresió per impressió.
A Tarragona fan tx i tj en iloc de X 1

inieials.
TV
Estudi de les eonsonants:
Consonants plosives. En la p d'una silla
ba directa, com pa, partira del contacte deis
llavis, que s'obren bruscament, produint-se

explosió; en una síl'ilaba inversa, com
produeix un acostament rápid deis
que's comprimeixen tancant-se per
fectament; aquí el sb• és degut a una implo
sió; en siflaba mixta, com apa, els llavis
tenen els dos moviraents, puix,estant primer
bberts, schan de tan_car, i després obrir se
una

ap, es
llavis

per a la segona., a; es tracta de un moviment
en tres teMps, i així incites vegades distin
gim acústicament una im.plosió seguida d'u

explosió, (appa). Aquesta mena de con_so
nant s'an_omenen plosives. Entre les plosi
ves, la p i la b són anomenades bilabials, a
na

-

del contacte dels dos ilavis.
La t 1 la d es prod-u_eixen per acostament
de la Ilengua als alvéols; són plosives, lin
causa

guo-alveolars,

anom.enades també den,tals.

La k i la g es produeixen acostant la part
posterior de la llengua al vel del paladar;
s'anomenen yelars.
En les tres plosives p, t i k no hi ha vibra
d() de les cordes vocals, i per aixC) són ano
menades sordes. A aqueixes tres sordes co
rresponen tres cono-res, que's produeixen_
igual que les sordes respectives, Pere amb

vibració de les cordes vocals; a la p corres
pón la b plosiva bilabial sonora; a la t, la d,
i a la e (=k), la g.
_Fricatives. Són les que's produeixen estre
nyent el canal vocal. Si fem passar l'aire en
tre'l llavi inferior i els incisius superiors te
nim dues fricatives, f, sorda i y; sonora.
La b intervocálica es presenta a voltes
com fricativa; aix1 en ceba no hi ha explo
sió, puix els dos Ilavis, encara que tan_cats,
no

interrompen totalm.ent el pás de l'aire; és
plosiva debilitada. El mateix passa amb
d que es fa fricativa en fada; igualm.ent

una

la
arab la g, que és una fricativa en yoga.
Actuestes b, d i g les trobem sois en cat
cast. i port.
La sorda correspon_ent a d és la z castella
na; la sorda corresponent a g és la j caste
llana.
,

i y són labio-den_tals. La f la trobem a
totes les liengües; no aixf la v. Ni el cast. ni
certs dialectes portuguesos, ni gran part del
cat. tenen la y, Dins del nostre doraini la te
nen el mallorquí i el tarragoní.
Altres frieatives es produeizen_ entre la
llengua i els alvéols; les més importants són
s i z, sorda i sonora respectivament, qué co
rresponen a les dentals. També hi ha les
prepalatals que són x ij.
Deis quatre sons 8, z, x, j, el cast. ha per

Consonante sordes i son,ores.
Hem vist com a cada consonant sorda
rrespón una sonora; així:
Sordos
Sonores.
.

.

f

.

t
d

s

tsx

z

tz

j

co

tx.e
tj g

Totes les que resten són sonores.
Totes les eonsonants són -possibles en síl
laba directa.
En síllaba inversa una consonant és sor
da si es troba davant d'una sorda, i sonora
si al davant d'un_a sonora.

Així:
esfullar

esdentegar
fes-te

fes-me

(s sorda)
(s sorda)

(s-,z)

paraules

sa,vies com observar (b=p) per
sorda. En canvi objecte (b sonora).
S'esdevé el mateix fenomen entre una con
sonant final de -paraula i la inicial de la pa
raula següent:
En

esser

la

s

cap avall
cap gat

(pk)

cobert
tot blau

(tic)
(db)

tot

mig pie
mig buit

(bg)

(g,tx)
(g=tj)
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En s_,Illaba inversa b, d 1 g són plosives,
-Pera en cast. fricativese Ex.: abdicar, adme
tre-admitir. (Es nota. naolt la diferencia Quan
segueix una sorda, corn en adquirir).

produirá

una

africada,

una

Ami)

sorda, pera si és fricativa
sonora.

Ex.:

plosives:

ambnic
a'cid actio

(=eaporae)
(=sapaix
(=fosfatamónic)
(=acitacetic)

poc alt
próleg i

(=--pocalt)
(=erólec-i-epilec)

cap holne
sab aixe)

En fí de Daraula el catará no admet més
que les sordes, tra.ctant-se de paraules isola
des; així, rebre, que té radical acabada en
plosiva sonora, la cartvía en sorda en reb
rebs (b=p); perdre dóna perd (d=t ; cusir fa
cus (s---c). Si la final s'enliaça, amb la conso
nant inicIal de la oarau.la segeüent, es se
gueix la }leí_ abans esmentada.
Si la paraula acabada en consonant s'en
llaga amb la vocal inicial (que pot anar

f osfat

cpileg

-

mb fricatives

peixi

gráficarrent

precedida d'una h) de la paran
la següen.t, si la consonant és Dlosiva, es

se asienta la nacionalidad
espanola. Vosotros, -representantes :de todas
las provincias, debéis meditar sobre la im
portancia que reviste el proyecto de ley
presentado al Parlamento; cuantos obstácu

(=lesblibes)
(----grosibaix)
(=nejicarn)
(=totzells)
(=mitjany)

carn

ells
mig any
tots

to, y por otra, que no desconfíe del Gobier_
no, que se haga cargo de la situación de
nuestro partido y de aquella que revisten
las fuerzas parlamentarias.
El Gobierno espera, por el gran amor que
le inspira Cataluna, que se encontrará la
forma que permita a esta región vivir su
vida regional sin que queden debilitados
en lo más mínimo los lazos que forman y las
bases sobre que

africades:

les &libes
gros i baix

-

o

los

se

casi

11

Mancomunitats, dean_ostrant-se l'ineficacia

catalanes reunidos, a quienes saludo, les ha
ráu el honor que merecen »
Ele presidents de les Diputacions Catala
nes, usant de la confiança amb que els dipu
tats i senadors per Catalunya varen honrar
los, han examinat l'ordre de prelació a esta
blir entre'ls actes acordats per impulsar
raprovació del projecte de Mancomunitats i
han entes que després de rimpressió Droduí
daen ropinió per racord d'arribar fine a la
renuncia de l'investidura parlamentaria res
ta suficientment preparada la visita al cap
del Govern.
També han entes, i així ho han comuni
cat ale diputats i senadors, que en les pre
sents circumstancies, en
comptes d'una vi
sita col-lectiva, té majors a ven,tatges, per a
la finalitat que vol conseguir-se, que vagi
Madrid una delegació de cada un dele par
tits o grupas politice catalarts del Congrés
del Senat:
Scha demanat hora al cap del Govern
per al dimecres, dia 30 d'aquest mes.
La comissió sortirá el dimars, dia 29, arab

de la

l'exprés.

primer terme,

acordar confiar la decisió
a racord deis presidents de les quatre Dipu
tacions catalanes.
Havent-se plantejat entre'ls reunits la
qüestió de quina sería la conducta de la re
presentació parlamentaria catalana, si per
radiament indefinit de la reunió del Par
lament o porque, malgrat ele seus esforços,
el Parlarnent no sancionés el Projecte de
seva

van

acció

en

el servei de la voluntat

general de Catalunya,

—

Van acordar fiar en el seny 1 patriotism_e
dels presidente de les quatre Diputacion.s ca
talanes, per que, si per qu_alsevol causa
que avui no's pot preveure arriba un rao
ment en que'ls considerin fracassats en la
seva acció davant del
G-overn 1 dintre del
Parlaraent, 1 ineficaç el concurs de la seva
investidura parlamentaria., els reunits posen
les seves actes a disposició deis quatre Dresi
dents de les Diputacions catalanes, puix
tots, per damunt deis seus particulars ideals,
valen fer-les servir en defensa de Catalun
ya, 1 no's consideraríen amb a.utoritat per
detentar-les el dia que schagués demostrat
la seva ineficacia.
RESPOSTA

DEN

ROMANOVES

En resposta al telegrama que li endreçaren
els diputa is 1 enadors catalans, ha cantes
tat el conate de Romanones amb el següent,
dirigit al governador civil.

«Recibido el telegrama en que me comu
nica acuerdos adoptados en la reunión cele
brada en el Palacio de la Generalidad Cata
lana. Agradezco la expresión de la confian
za
en las
declaraciones hechas reiterada
mente por mí en el reciente discurso, en el
que hablé del proyecto de Mancomunidades,
corroborando conceptos en él expresados, la
esi ,era riza fundada de que los representantes

In_teressa coneixer les para,ules que el
de Romanones pronuncia en el dinar

comte

deis diputats provincials reunits a Madrid,
en la part que's refereix
a les Mancomuni
tats, 1 que diu aixi:
«El proyecto de ley de Mancomunida
des, más que compromiso de partido, es un
compromiso solemne del Gobierno. Sería ce
rrar los ojos a la luz meridiana el desconocer
las dificultades que podrá encontrar en su
camino; pero es de suponer que del mismo
modo que en el Congreso la discusión pro
dujo el convencimiento en los demás, se lo
gren iguales efectos en el Senado y pueda
quedar aprobado. Es una de aquellas leyes
que-merecen ser votadas sin desconfianza
ni Prevención: mas para la batalla que se
avecina es factor indispensable que la opi
nión catalana se muestre, por una parte, lo
más unánime posible al lado de este proyec

Sastre

a este proyecto
quedarán
totalidad vencidos :desde el mo

han opuesto

en su

que vosotros todos os compene
la finalidad que se persigue y no
sea sólo Cataluna quien pida que se aprue
be el proyecto.
—En la sessió de l'Ajuntanaent del dimarts
passat prengué possessió de l'alcaldía el nou
baffle de R. O. Don Josep Collas°, el qual
explicá el conflicte hagut entre l'Ajunta
mento

treis

L'acord pres unánimament pels diputats
senadors que's reuniren en el Palau de la
G-eneralitat Catalana, és el segiient:
Provocar la celebració d'actes en els que's
posi de manifest que persisteix runanimitat
de Catalunya a l'entorn del Projecte de
Ma,ncomunitats, i anar colelectiva,ment
Madrid per que la representa.ció parlamen
taria catalana transmeti al G-overn els de
Sí.-j 03 de Cat alunya.
llavent se discutit entre'ls reunits si era
més convenient per a la fin.alitat que unáni
mament persegueiXen, quin d' aquests dos
acords hauría de portar-se a cumpliment en

I

1193

en

con

ment y el Govern, amb motiu de la qüestió
d'aigues de la manera segilent:
«Tant prompte com_ vaig tenir noticia de
que1 Govern designava per aquest canee,
vaig créure'm en el deure de fer gestions
endreçades a posar terme a rin_cident que
teniu pendent amb el Govern.
An aquest fi han celebrat vares conferen
cies el senyor ministre de la Governació, el
sen_yor governador civil d'aquesta provincia
i el qui té l'honor de dirigir-vos la paraula,,
com
a resultat de dites conferencies pue

que'l senyor Alba ha fe-t les següents
textuals man_ifestacions:
Que ha estat molt lluny del sen ánim, en
tot mom.ent, desconéixer el prestigi de la
corporació municipal, consignant-ho aix1,
per desvanéixer dables i apassionaments
formats per falsas interpretacions; i consti
que ha fet honor a la res-pectabilitat de la
dir-vos

_a

l'Ajuntament que'l visitá, i a la
corporació que representava, no menys que
a la comissió d'Aigües que proposá el dicta
men
acceptat per l'Ajuntament, desitjant
que en conseqüencia i després de tant explí
,cites explicacions, se posi terme a un estat
comissió de

de relacione que no té fonament.»
En conseqüencia el senyor Abadal va
Droposar que l'Ajun_tanaent es dongués per
satisfet d'aquestes explicacions, a,dherint-se
a aquesta proposta toles les fraccione políti
ques del Consistori per boca deis seus ca

pitosts.
—Segueixen

les manifestacions de simpa
tía al senyor Abadal 1 als que amb eh l han
treballat en la qüestió de la portada d'ai
gües. «La, Veu. de Catalunya» explica el
séntit d'aquesta adhesió en un raagn.ífic ar
tiele titulat «L'homenatge a l'Abadal» del
qual retallero_ ele següents paragrafs:
-«L'Abadal i els seus digníssims companys
de Coraissió dietaminadora, no plan.yeren
les explicacions, corn no havien plangat
l'estudi. En poques ocasione scha. procedit

,a
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dinaria que hauría d'haver fet avergonyir
era.mudir, per sempre, la fauna cautelosa i
grotesca deis difamadors i verinosos.
—Convocats Del senador vitalici don Jo
sep Maluquer de Tirrell, es reuniren dime
eres passat
en el sen domjcili els seradors
diputats del partit llibera.l.
_árssistiren a la reunió els senadors senyors
marqués de Marianao, Bosch i Puig, Roig i
Bergadá, Forgas, Pons i Enríe i Baleells,
estant
reDrasentat el senyor Collaso pel
senyor Forgas i adherit el.baró de Bon.et.
També assistiren els diputats a Corts se
nyors Godó, Rin, Bosch i Alsina i Dasca, es
tant representats els senyors Cu_sl, marqués
de Vilanova i Geltra 1 Maten.
En dita reunió va acordar-se que vagi a
Madrid amb la comissió parlamentaria de
Calalunya, que acompanyará als Dresidents
de les Diputacions Catalanes, per a demanar
al G-overn la obertura de les Corts i aprova
ció del projecte de les Mancomunitats, el
senador don JoseD Roig i Bergadá i el dipu
tat a Corts don Albert Dasca.

a,mb r_n_és prudencia, amb més calma, arab
més interés de fer arribar eis termes del pro
Mama al nivell de totes les intel-ligencies.
Aixl 1 tot, no raés alguns nuclis selectas, no
mes les minorías qui, abans de criticar s'en
personalraent del pro i del contra, no
teren
més els hómen.s qui no tenen un prejudici
d'hostilitat o saben frenar les incitacions
resistir al vértig de la malediscencia, arri
baren a formar concepte just del problema,
concepte que resulta favorable per la gestió
-

per l'acert deis hómen.s que'n proposaven
la solució.
Peró aixó no basta. Amb aixó sol, difícil
ment hauría surat el projecte; una esgarri
fança col-lectiva, una revifalla deis vícis
atavíes l'hau_rlen aterrat. Contra aquesta,
pór invasíonal, contra aquesta malfiança
i

-

purament instintiva, no hi vallen raon_s en
cara que haguessifl sigut comprensibles de
toLs els super hómens de casino. Contra alxó
heróic:
no hi cabía altra cosa que un remei
fe el practicá
un acte de fé. I aquest acta de
Barcelona amb una unanimitat tant extraer

e-os

-S`ha reu_n.it a Palma de Mallorca la co
raissió encarregada de realitzar els treballs
per a l'erecció del monument al Reí D. Jau.me I.
En les bases aprobadas del concurs de pro
jactes se senyala un premi de 1,000 pessetes
i dos accéssits de 250 Dessetes cada un.
S'acera., que el terma per a la presentació
de projectes sia fins al dia primer de juliol.
Cada projecte deurá an.ar acompanyat del
bocet 1 pressupost corresponent, autoritzat
pér persona competena.
El cost total del pedestal no podrá excedír
de 15.000 pessetes.
Acordá també la Comissió proposar a la
Aju.ntament que elevi una exposició al Go

d'orquesta

de cerda de 36

professors,

sota

la direcció den Josep Rabentós.
—El diumenge, día 20, tingué lloc en el
P. de la M. C. una Fasta Hel'lénica a benefi
ci de la protecció de la infantesa abandona
da, amb el programa seglient:
«In vocació a les Musas», Hesíode.
Tragedia «Hécubap (Eurípides), traducció
en vers i adaptació escénica de D. i V. Coro
minas Prats.
«Aiax» (Sófocles), traduc,ció en vers i adap
tació escénica de J. de Lasarte, pel quadre
dramátic de la Casa de Familia, amb la col
laboració de Na Carme Roldán_ i Na María

Fabregat,
Dança: I. «llionisiaca», gymnopédica, i
II. «Eleusinia», b.yporcheraa, compostes 1 di
rigidas per A. CaDmany. «Invocacjons a Dio
nisius i a Demeter», hjmnes homérics, tra
ducció Maragall.
«Rapsodia», que será recitada entre les
dines dances. Tirteu: «Cant I», traducció M.
Grau E_romer: «Mort de Patrocle» (Iliada),
traducció A. Masriera. Moscos: «Eres fng-i
tiu», traducció Franquesa 1 Gemís. Anacreó:
«L'Amor i l'abella», tradu_eció Apeles Mes
traducció A. Rabió
tres. «D'ell mateix»,

sollicitant que per el ram de guerra se
cedeixi el bronze necessari per a l'estatua.
—Es un esdevenimen_t musical d'imDor
tancia la constitució de la «Associació de
rausica da camera», que ha inaugurat ses
sesslons en el «Palau :de la Mu_sica Catala
na» amb gran éxit, tant pel nombre de socis
assolit des d'un Di-lucid, corn per la excel
lent interpretació que obtingueren la «Sere
nata en sol» de Mozart, el «Concert brande
burgues n.° 5» de Bach, i altres obres per un
vern

C.Durán.
Lluch. «Odes XII i XIII», traducció
pítíca
de
la
primera
«Fragment
Cant: a)
Mediar (pri
de Pindar», (segle n), doctor A.
mera

audició).

tran.scrip
b) «Himne a Helios» (segle
de
citara,
de Ge
acompanyament
ció, amb
vaert

(primera audició).

c) «Cançó de Cronos» (segle rv a. J. C.),
transcripció, amb aeompanyament de cíta
andició).
ra de Gevaert (primera
d) Himne delfic a Aporló (segle ni a. J.C.),
transcripció de Nicole Per l'Orfeó Catalá

(secció de nois), dirigits pel mestre Ll. Mi
Sant
llet, la Sehola Cantorum de la P. U. de
di
de
Familia,
la
Casa
Miguel i el Chor de
rigits Del mestre A Pérez Moya.
Marrugat
Solistas: Na Beatriu Costa de
(contralt), J. Bonet (tenor), 1 J..Barbany (ba
ríton, de l'O. C.) Arpista: Na Raquel Martí
M.» Camella, (de l'O.
de Ribas Organista: J.
Direcció: D. i V.
Janyent.
C.) Dee,orat: O.
Corominas Prats.
Una concurrencia distingidíssima ornpll
éxit raés
de gom a gom el P. de la M. C., i
iniciativa
deis meri
bella
corona
la
complet
Familia, al
tíssims directors de la Casa de
aquest
formidable
ha
qual
hi
davant de la
organitzador Mn. Pedragosa.
—410rfeó de Sans» convoca un con.eurs
d'a,questa mena
de lectura en catará, primer
el
a la barriada, en
efectuat
s'haurá
que

qual podrán pendre

Dart nois i noies de
Resta
meny de 14 anys, residents a Sana i
pre
s'inscriguin,
previament
fran_cs i que
domicili a l'hos
sentant nota de llurs noms 1
tatge de l'Orfeó.
L'exereici consistirá en llegir davant de
un fragment im
la Comissió examinadora
designat a l'acte per la matejxa, i tin
-

prés
drá lloc el diuraenge, día 27, al doraícill so
déu del
cial de 1.0rfeó, començant a les
mati.

Oportunament s'avisará el día i hora del
reparaiment de recompenses, amb l'objecte
revestint-la de la
del qual es fará una sessió,
ma,jor solemnítat Dossible.

Han ofert Dremis les socletats Ate,neu «La
Familiar Obrera», Centre Católic, Casino de
Sans i l'Orfeó organitzador del concurs,
també distingides personalitats, entre elles
Baltá, tinen_t
el Rnt. Sr. Rector don Josep
arcalde senyor Vallés 1 Pujals, regidor se
Bosser, direc
nyor Marjal i senyors Manuel
Ramón Bassegoda, Josep
ter de l'Orfeó;
Jacinto Laporta, Josep Tomás, J. Deu,
Samsó, Marián
Esteva Masclans, Joaquim,
•

Tarrida i altres.

vern
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pel reumatismo,
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de
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essencia

camions, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de passat
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nitarios.
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i els
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DE VENTA EN TODAS PARTES

salvament de náufregs i

au

xiliars de barco de pesca.

dministració: RALA ?

les FU-AS -18-ent:

VIUDA

Obrm moya.
(Publicad() de la Miga Regionalista)
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Recomendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, etc., etc.
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJECTES D'ART

—h

Cornba.te eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesiclap
(gordura); NO EXIGE RE:GIMEN NINGUNO.—Como garantía de legitimidad,
xigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach, con el es
udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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