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Més de la meitat de la

pública beneiaquí, com a tot arreu del món, es
nodreix _d'una estra.nya aplicació de yocabularis sentimentals a les disciplines
humanes que li són exteriors, i fins clotería
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premsa

la seua comprensió.Un deis tópics
de la ignorancia espanyola, i ben característic del fenomen damunt dit, és el de
la dei-ja arnb la puresa deis partits.-Pot ésser pura l'aigua de les serres, la
llet munyida a les prades, una demostració matemática o el cor d'una verge:
ses a
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existeixen,

fet,

pureses químii morals.- Pot -ádhuc
haver-hi puresa en els principis polítics
del partit, en c.° que és la seua filosofía
o el seu ideal; perO si amb
aquest norn
es vol designar
una perfecta homogeneitat de sos components i un mínimum
de bella noblesa per cadesCú, aquest
nom de puresa esdevé il-lusió en ers ighars i mentida en els intel-ligents.
I no
obstant,la política és altíssimament rhoral, com ho demostra el fet que els pobles abstencioniStes són els més immorals de la terra.
car

ques,

de

matematiques

Els partits
perque si fossin

no

són
una

Sal_bal C2 -G GGIrtfr

br

er,,Z7

Qiiestions Civils,

estudiades sgons
-nostre Dret per Lluis de Peguera,
ez.z..tractades per

Francesc Maspons
Extracte

de la doctrina civil de Pe
guera anotat a.mb la jurisprudencia
•

ES

Ven

a

ireT

catalana.

-0212.2e2pa_1Ts 11215rzes

sions, els instints

a

delicadesa, pot amarar
partit sencer.
partit és
gran troç de vi.da_enér
gica que camina,
aiguabarreig de
passions que. cerquen, com bonament
poden, aquella intensitat heroica que
moltes vegades
gosen atalaiar certes
animes pulcres
extatiques.
Les dugues irnpossibilitats, la puresa
ideal i la moral
els partits,
ens
un

un

un

no

en

han de

forces

a

no

clescoratjarn- ent. Senzi

son fótils d'un altre prestatge.
Co que hem de fer, al contrari, és me

no se-

espirituals,

moure

llarnent,

.cosa

cosa

una cosa viva. La
per les ÉlléS varíades raons: per clesig
d'una reforma, per una
coincidencia
crítica, per germanor de ternperament,
per instint d'activitat, per ambició., per
vanitat, per bonhomía i a l'escalf d'una
hora apoteósica, per daler de contradicció, -per desig de lucre, per raons d'amistat o de parentela o d'encontrada.
Hi ha gent que es fica en política fins i
tot per oblidar una muller insoportable,
i algún jove del Comité de joves per la
Defensa Social potser s'hi fica per Doder sortir de nits. Tantseval: els motius
són adés i ara cómics, pero el fet és
que's camina cap a una org-anització nacional; que les baralles s'eleven a discu-

ríen

Tampoc una dolca harmonía moral,
obtinguda per medis de suma elevació i

perfecta,
perfecta
gent s'hi aplega

una

els temperarnents a anelles d'una ill*lació
col-lectiva i fins i tot els vicis es veuen
obligats a disfrecar-se de teoría.
Pero aquesta obra lenta, enorme i pa,
radoxal, tindrá -convinguem-ho—totes
les belles•qualitats del món si no és 'la
Duresa. Alai el contingut -ideal d'un par
tit és ben identic en. tots, car precisa
ment el partit té per raó
d'ésser el fer
general aquel' contingut, i un colo asso
lit un estat igual de saturaCió finaría el
partit coro a partit i es convertiría en ca
racterística gairebé inconscient de tot
b orn.

•

ravellar-nos de l'alquimia providencial
que tant sovint trasmuda en or els me
talls de més jussanía, i potser també ens
calgui admirar les •iques qualitats de
vibració humana que devegades tenen,
per equilibri de les seues tares, alguns
d'aquells que hem pensat en lapidar,
amb zelosa indignació.
I quan es parli d'un partit, que tingui
per principal lema Dolític la honradesa,
rnalfiem-nos-en; i quan es parli d'un
partit que vulguí fer neteja de sos ele
ments

Doc

intransig-ents—com passara

amb el partit radical francés, corn
volen Combes i Pelletan—pensem que
aquest partit no té més remei que des
ara

aDareixer

per ésser

ben pur.

PP.t.
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naixents que procedint altrament s'hau
ríen escapat de la constatació necessaria.
Pero en un cas i altre ve la corroborant
de la conversació seguida a que feiem
al•lusió mes amunt i que‘s portaría in
sensiblement a terme en les llargues ho
res que malauradament sempre queden

"Cataiarny
.f,

cçcí

1.1

nostrades

Aquesta

mençava amb

dialectes,

co

i no
és que s'havía
les nostres corregudes per aquests llo
garets apartats de la vida ciutadana.
Creiem que a l'exalçament deis dia
lectes ha de seguir abans que tot una
senzilla exposició del nostre procedir
métode aplicat a llur estudi. I aquest és
l'objecte de la nota d•avui.
Ja d'abans que el tren ens traslladi a
a
les encontrades que tenim escullides
per objecte de nostres escorcolls, ens
herr proveYt deis indispensables «qües
tionaris» que consisteixen en una llista
rnés o menys extensa de mots, de fra
ses, de verbs i d'elernents combinats se
gons el fi especial que's persegueixi. Ja
som a l'encontrada, ja arribem al poble
on hern de cornençar Penquesta. Prepa
rat l'indispensable deis «qüestionaris»
manca cercar qui eis respongui i aixo és
també náturalment indispensable. No ne
hi ba prou ni de molt amb el conversar
i escoltar atentarnent els clialectants en
Ilur conversa rápida i seguida. El filóleg
se'n ernportaría una imatge molt confo
sa deis parlars locals si després d'haver
passat la jornada conversant i-escoltant
se retires a casa per consignar les seves
impressions i estampar les seves notes,
basa de futurs treballs. No, no n'hi há
prou. El filóleg que ve]. jutjar -mes de
aprop un dialecte ha de procurar-se
ocasió de conversar i d'escoltar, sí, peró
de conversar i d'escoltar segons els seus
pláns i el seu objecte; en un bloc retret,
arnb rnolts pocs individus ben escullits
arnb les fulles exteses davant seu men
tre durin les seSsions. Que l'estudi fet
d'aquesta manera podrá tenir i tindrá
de fet un gran complement despres en
la observació escrupulosa de les conver
ses habituals deis ve'ins de
la localitat
per indiferents que siguen, es innega
ble. Peró cal que l'estudios haja tingut

ocasió d'avalorar Ileis i fonemes i apre
ciar formes i sentits en interrogatori
preví. I aquí sorg-eix la gran dificultat,
el problema mes d'ordre socia.I que cien

tífic,

qüestió que mes
vestigador i la pregunta
la

preocupa l'in
que se 11 for
mula severa in mente tot just al Ilarg de
les carreteres polsoses i ensonyades co
mencen a dibuixar-se les _figures asime
triques de les primeres cases del terme:
com
omplirern el cotestionari? I rnenys

malarnent

encara

on

degut .al renaixernent

lite

polític no és difícil topar-se amb
de
bona voluntat i entusiasme a
gent
ens
facilitin el
qui dirigir-se
rari i

d'impressions
un panegíric endreçat als
podía ésser altrament si
de justificar el perqué de

curta serie

juii01. 1913

-

quan petgern les terres

perque

cornpliment
tot i

de nostra tasca. Mes amb

aixó sembla que

ment

un

se

troba real

acobardit, hurniliat, fins

avergo

la feina que entre rnans porta i
tem un no Sé qué per aquells plecs de
illusions de cédules i Ilibretes que du
d'una població
en cartera quan se tracta

nyit de

que visita per primera vegada.,La ma
teixa sublirnitat de la missió, la mateixa
senzillesa de l'obra fa terrier una burla
sagnanta i una "-iota de compassió o
de menyspreu Del cercador de futeses
que ningú nota, d'estranyeses que no
mes fan riure i de parlars barbres que
els ildustrats prosterguen. Es cosa que

ajuda convencer elsinfluients
de la localitat quecns secunden amables,
que és precisarnent la gent baixa, el po
ble franc i humil que desitgern coneixer,
aquest Doble generalment oblidat en
rnolts deis ordres de la vida i que mal
grat tot juga un paper irnportantíssim
qüestions del Ilenguatge ciue's
en les
transforma i es modifica pintoresc i va
riadíssim en la seva rnateixa boca, sense
Ileis ni prescripeions acadérniques en
carcarades.
El fí que pot proposar-se el filóleg és
múltiple i segons ell haurá de verificar
deis individus responents
se la selecció
costa Deu i

«qüestionari». Així sis tracta, per
exernple, de fer una recullida del léxic,
al

persona mit
janament culta coneixedora i amant de
les coses de la seva localitat. Aquesta
persona, ancora de salvació del filóleg,
rares vegades manca i és sois la missió
del viatger saber indagar per poder des
cubrir-la. Si's vol en canvi dedicar una
atenció preferent a la fonética amb vis
tes a la fonología bastará que el subjec
te sigui el mes escotorit possible i no
s'empatxi de respondre a les preguntes
repetint els mots pacientrnent tantes
vegades corn sigui necessari. Per aixó
presten un gran servei els xicots de les
escoies públiques que un procura recru
tar valent-se de leapoi aportat Deis mes
tres. Mes sha de tenir en cornpte que
en el ca.s
de valer-se el filóleg deis xics
de les escoles s'exposa sovint a la deseo
neixença de matiços en via de desapari
ció i que són patrirnoni solarnent de la
generació que passa. Val a dir que tarn
be en tal cas Dot oferir-se el contrari
que les notes preses donarán fe de sons
será con.venient

buscar

una

esperant combinacions inverosímils de
carruatges i arribades desesperadores
de

diligencies.

fos bonament possible, el millor
perqué una enquesta resultes profitosa
fóra:.pendre la fonética de
a tot ser-ho
localitat arnb tot el zel i durant
una
dies i dies a la caça de formes i modis
Si

mes

quan

se

-

presentessin espontania

ordinaries. Mes
robaría un temps preciós i en
llar
cara despres de tenir-hi paciencia
gues setmanes ens trobaríem a.mb la
rneitat del temps i persones de la fl.exió
verbal en blanc per no haver-se presen
tat encara en compte. Es inútil, dones,

ment

aixó

en

les

converses

ens

ternDtar

unaarreplega completa d'aquest

sois pot fer amb
l'encontrada
per ser
éxit un natural de
familiaríssirn i per tenir tot el sen
tirnent ilingüístic del propi dialecte.
Precisarnent aquesta es una de les con
dicions en qué's basa l'institució i alli
eonarnent deis col•laboradors del «Dic
cionari General de la Llengua Catalana»
qual sois els poden apor
a l'obra del
rnaterials
convinents i necessa
els
tar

mode,

arreplega

que

ris.
Llevat d'aixó la feina que motiva

una

excursió podrá realitzar-se amb relativa
facilitat una vega.da el filóleg schaja in
troduit en el Doble i s'llaja guanyat la
voluntat i franquesa deis individus da
lectants, grans opetits acoblats amigable
rnent i alegre al vol de la taula esperant
el comene de la lletanía que no. deixará
de provocar riallades inestrcricables tot
just se despengi amb el prime article.
aquí un horn tarribé ha de riure i fer xa
cota amb els vailets, malgrat no t anirne
ganes, i ha de fer cornentaris be vols
amb els grans, capdellant-hi l'indisp
sable cigarreta, i:ha de prescindir de tant•
siste-_.
en ta.nt de les llibretes i preguntes
rnestres
si
els
mátiques per enterar-se dé
són gaire dolents i fan rnoltes hores de
estudi i si ensenyen mes de Iletra que les
rnonges, o bé aprofitant una resposta
eus
un comentan i inesperat sobreqs ,ari
del carrip un s'entera a.n-ib afecte del
estat de les collites i de les condicions
del temer seca o regadiu mentre es nor
malitza a poc a poc la situaciÓ i es repi

agradosament Pinterrogatori coroliat
arnb un petit berenar improvisat, de
quatre carquinyolis i una copeta del que
xiula.
P

Guissonct, Maig de

1913.
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d'engunies_i dolors;

n'aura(*)

que

esbarriada la crinera grisa,
cau damunt deis ulls esparverats
de la visió, damunt la plana llisa,
devant dels bous cangats.
Ii

braços té Padoloriment

Com és enorme i negra la figura
de Plome destacant-se en el ponent,

de la vida passada.
I veu al sol lluent,
-

Per

que té Pherba menuda
un

home

Guaita

que's

va

a

desaparellada

caure

humit;
Paigua congelada

vora'l marge

ún bassol hi ha

en

quin

vent crudél els allunyá de mi!
Primer fou aquell noi que m'esperava
totes les tardes vora el marge quiet,

II

del gran fret de la nit.

,

'•

L'aura amb el pit ben ample,

Un home va a llaurar, i la parella
de bous camina doka al seu davant,
una

la

va

vibrant.

que torna

jugava
I és

a

que el

tranquila,

palpebres,

cançó:

perdut aquell contentament
de la vidadaurada,
i aquell repós de! pit ample i calent
de la mare cane,ada?
I aquella germaneta que tenía,
poruga de tothom;
i aquel]: cabra tot negre,
que`ns fugía
i el varem batejar: i ens
en enreiem
quen,ens tirava a terra de sobtada,
fer

esquerp, i el
per la Pasqua
granada,
es va

ens va

molt

costar

L'home llaura
i el

cant que

dia de

tot

sol

ran

alegra

matar

Becar premiada

Pierela

de

amb

amb

el

«De

l'accéssit de PEnglantina

Barcelona, 19.3.

reventa

seu

pit s'adormía,

al clar de

a

dolç

tant

I la dóna
i

un

reposar calent.
a

nostra porta,

tantsols

podría la Ilavor.
s'ompliren de malura,

es

remats

els bous

lluna,

morta

era

la terra

a

Tots els

de fruit.

es van

morí,

encara una

oh, companyía del

en

parella

em

dura,

gebra.- t camal.»

d'aquest home
i

A

menta.

quan les flors

eren

i el calandrió

piulava

'nones de
per la

rou,

prada,

en

tot

el

pit

la mort a sa crinera,
ensenya el camp perdut,

de la esposa s'hi abscondía

el perfum del camp.

vent

s'en

va

espampolava

la

figuera,

terra hi há la fullaraca morta,
la cendra de les roses de l'abril,
l'ós de la fruita que es podrí dins

Phorta,
passarell gentil.
I ehl ha llaurat el camp molt dokament,
amb una passa resignada,
tot pie de fret, tot ple de vent,
i el

dolG lament

del

tot corbat damunt Parada.
I els bous fidels, els bous quiets,

saber d'aquestes coses,
d'aquest dolor distrets,

sense

han escoltat el
una

cant

de les aloses.

mirada molt segura

al camp llaurat i igual,
i han aixecat la testa forta i pura
com el cal hivernal.

en

canta

que

cap al ponent escorregut.

I han da.t

Pampla

amb la

LAUS Duo

esquena,

deixen incertes vermellors,
l'home que llaura

i el

i

III

,Toca

que Ilaura mansament,

la esquena du el pes de la vida.

i la

•i

ele

a

Arrapada

i les estrelles reien dins del pou.
I els capvespres de juny quan el rebía
la esposa amb un infant,

de la tea»

es fica intensament
la paraula aixerreida

Paig-ua viva del record.
festeig per la lluna de febrer,
i el són tranquil de la prada Iluenta,
el gol que Iladra, Pombra del paller,
cuca de Ilum adins la
I la estimada desvetllada

en

s'esmunyía temptadora,
d'hivern, quan el nadó

oh, quina esgarrifor!

esmunyint-se per dins del llit calent...
I eh l pel vell caminoi ja de tornada
tot ple del .goig, de Penamorament.
I aquella nit de noces somniada

l'agre

on

les vetlles

era

El

fulgures

tito!

poc.

a

Panyora

feia dormí els

Les ombres del ponent
poesía

poc

a

moría... Com

es

Va trucar la miseria

amb el verd de la
tardor»!
aquest home que llaura
mansament,

(*) Aquesta

avara,

-((Era

corbat demunt
l'arada

va

al
i

de

a.pedregávem

Oh;

les hartes

perfum.

suau de conort,
damunt del cap la font brollava

—«Quan anávem corrent per la riera
s'ainagaven les banyes deis cargols,
rient
la figuera,
fugíen els oriols
que picaven les
figues més madures,
els hi daven dokó.
no

a

de

tot

de dents,

adormida

la emportava

Es la fredor que

flota ran de la testa escabellada!
Ell va llaurant tranquil,
corbat damunt Parada.

que ja

mort

se

coll

a

tremolant de fredó

I Phome vell llaurava

els pensaments.

figuera

la

i

el llit

que els espantava l'ombra bruna
de l'euga que corría; al, aquells blats!»--

Oh, quin aire d'abril

--Grass_a

omple

Oh, aquells blats somrient
alegres i gebrats,

perfumat del cabrit i la germana
li

vingué

en

que hi há

ésser la mare,

va

el din seia vora'l foc,

la finestra rondinava el vent,
quan després del treball de tot el dia

que

plorar!—
damunt la plana,

un

vibra

van

quietut

tot

I la mulle

pollancres despullats.
Trotava Peuga per la via plana,
jo era pie de descuit,
i era el meu pit una magrana

—On és

i

que

I Phome diu corbat damunt Parada:
en els temps deis
atmetllers nevats,
i un baf de terra agoretada

Ilum florit de les tenebres
aquesta visió
de les

Després

el cel.

quan la llimona ho

infant
la plaga de la vila.

pols

amb els bous satisfet.

impura

i la fredó.

vent

la daurada

era

que li aclara la

baf de terra

el sol que damna ses palpebres
martes
li fa veure en les volves de la Ilum,

com un

i reprén la

veure

un

Ilunyana,

prat d'un color verd molt viu,

i quan ell

quan del treball tornava

la plana,
cada cap és més ferma la visió,
és més potenta la visió

i ehl para el cant,

i el reposar d'una hora molt

s'hi detura

Abocat, abocat damunt

a aquell reconet de Polivera
passa
el reguerot;
on
llaurará tot el. camp, peró al darrera
d'ell, van els .anys, i gairebé no pot.
Jalaa comenclat la feina: el cel somriu

blavor;

a

on

gel,

i el vent, i els anys i

Ja és

un

el

helar d'ovella

entre les dents Ji

i veu

impía,

un

cangó com

de fret i de

mort

dura

L'home que llaura diu: «Despiadada
Ja mort se me'ls enduia a son camí,
oh, quina impía xalocada,

sobre'l silenci de la prada.

llaurá.

alosa

una

deixa

afadigat, de tanta feina
ja és a Pacabament.

Por de les ales d'una cogullada,
que es deixa caure lentament

pla,
perfumada

vell caminet humil i

un

iOSEP
veu

plena
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de la gent
o industrials
feines
prou
coneixen;
que no arnb
ben infinitarnent més lucratiu j menys
perilIós entregar-se a operacions de des
com pte i a coPlocació de tít61s.
Les coses van ben d'altra manera pels
directors deis Bancs locals. La Ilur clien
tela els és coneguda de molt temps;
ells ho són de llurs clients: molts -cops
el banquer actual és nét del banquer
ses

eccnbuzkriar2s
rL;

Franca,

czamdm

altre temps en la ma
jar part de les nacions europees, es pro
dueix, en el conjunt, un moviment mar
A

com

concentració económica_
No solarnent la industria i el- comerg
de mercaderíes ens ofereixen exemples
nombrosos de concentració; puix tarn
poc el món de la Banca s'escapa de les
cat de

accions de les causes que-tendeixen a
Pextensió d'alguns poderosos establi
ments centralisats i a la desaparició,
rnés o menys rápida, mes o menys com..
pleta, de les cases de menor importan
cia i d'una actiyitat de carácter essen
cialment regional. -A Franga veiem
actualment la lluita entre'ls grans esta-,
bliments de crédit i els Bancs particu
lars o locals: creierri oportú cridar l'a
tenció deis lectors de CATALUNYA sobre
ofereix un interés so
un assurnpte que
enlla
de
les
fronteres, puix en
cial mes
avui, amb
paYssos
es
produeixen
molts
diferencies de detall, fenornens econó
mies

La

análegs.

primera qüestió

que se`ns presen

qué cal "entendre per aquest
BanCs particulars locals.

ta és

mot

de

o

Anornenen

-generalrnent

a

ra

9

han pogut sostenir
la competencia de les sucursals deis
grans establiments de crédit: les unes
han tancat les seves oficines, renunciant
a
una
Iluita que conceptuaven massa
desigual; altres, en gran nombre, han

d'aquestes

cases

no

per les poderoses so
cietats que, per fundar una sucursal en
una ciutat de provincia han comprat el
bancs particulars de la
un o Paltre deis
localitat: aixó és go que feu especial
ment -el Comp-toir d'escompte, el creat
darrer deis grans establiments finan
ciers, trobant ja establerta una mica
per tot, la competencia del Crédit Lio
nés i la Societat general.

sigut absorbides

Aquestadesaparició

deis Bancs

locals,

l'-ultim extrem, presentaría grans
inConvenients pel pervindre económic
duta

a

social de

Franga.

Aqueixos banquers

Fran

eisnBancs de provincies, el camp de
acció deis quals no va g-,aire mes enllá
d'un o dos- departaments i fins sovint
és reduit a un sol .barri;- és a dir, d'una
petita extensió de territori; ultra a.ixo,
Ilurs capitals provenen del cap de -casa
ajudat de la-seva. familia -o d'aiguns co
rnanditaris residents ala regio. Aquests
Bancs difereixén, doncs, profundament
de les grans Societats de Crédit, com el
Credit Lionés, la Societat general o el
Comptoir d'escompte que, arnb •I'ajuda
de sucursals nombrases, exerceixen llur
sabre'l territori nacional tot
fins fóra de les fronteres fran
ceses; i que per altra banda están insti
tuits en forma de Societats anónirnes.
Entre aquests dos grups d'establi
ments bancariS hi ha una altra diferen
cia: les grans Societats de Crédit són de
creació relativament recent (Ilur origen
no va
més enllá de la meitat del segle
passat) mentre que molts Bancs locals
exist íen ja al comengarnent del seg-le
dirigits per una rnateixa familia, de pa
res a Mis.
Si co.mparem els Bancs locals que tre
bailen avui a Franga amb els Báncs del
rnateix carácter cine hi treballaven fa
-uns trenta o quaranta anys, podrern re
activitat
sencer

efectiva

ment, serveis que están disposats a retre
—i que n-wit probablernent no podrien
retre—les sucursals de les grans sacie
tats de crédit.
L'objecte principal
segurament la
rrdllor utilitat d'aqu.etS Bancs particu
lars, consisteix en sostenir financiera
ment, pels crédits al descobert, les em
preses locals en materia industrial, co
mercial i agrícola: els eátabliments de
crédit —els «bazars financierS», cona els
nnomenen
alguns cops llurs adverSaris
—no són gaire.aptes per ornplir aquesta
funció duna importancia capital per a
la propietat general del país.
No deixará de tenir interés el palesar
les raons que expliquen la diversitat de
Pobjecte econórnic de les Societats de
crédit i deis Bancs particulars.
Les
primeres representen agrupa
rnents de capitals suscrits per accionis
tes, són dirigides per un Consell d'ad
rninistració i per uns directors com una
mena de
funcionaris, als quals no cor
respón més que una responsabilitat in
directa en la marxa del negoci. Aquests
directors, tant si és a París corn a pro
—

•

nombrases disparitats. Moltes

vincies,
una

es conserven

comercials

•

qual els avantpassats dels clients
d.'avui sosteníen relacions de negoci i de
amistat. En aquestes •condicions els
clients es traben en situació de malta
més confianga amb els caps deis Bancs
particulars que amb els directors de les•
Societats de crédit. -No els tenen cap
secret i els consulten de bon grat sobre
els detalls de Ilurs negocis, ben segurs
que no serán.tramesos a un Concell de
administració, i que no s'exposen a tra
bar cornpetidors. Ultra aixó, respecte'l
crédit que els han concedit frueixen de
una seguritat i d'una tranquilitat que no
els podríen pas garantir els directors
dels grans establiments, puix aquests de
penen de les decisions del Cancel' -de
administració, eStablert a la capital,
amb el

poden veure's obligats per la injonció
de aquestes autoritats hierátiques a rorn-.
-

reten,

-

ga

marcar

sorl
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necessariarnent

certa distancia de- la

clientela,

i

a

no

hi sostenen més que relacions Ileugeres
i de passada, puix per la forga de les
coses, els canvien sovint de residencia:
avul són a Perpinya, d'aquí dos o tres
anys són a Burdeus, d'aquí cinc o sis a
Marsella o a Lió! Afegim-hi que des del
senzill empleat fins, al gerent d'una su
cursal, no curen gaire d'exposar la
seva responsabilitat sostenint les empre

pre

el

crédit de l'un dia a Nitre, dei
la seva clientela en un cruel.

xant així

cornpromís.
Així, dones, el comerciant
trial de provincia s'adrecerá

o

l'indus

preferent-„

Banc particular per obtenir
una escriptura de crédit en compte cor
rent, i no sera estrany que Phi cáncedei
xin arnb aixó un aveng d'algunes vinte
altra ga
nes de mil francs, sovint sense
rantíaque son valor moral i professional.
rnent

a

un

Es comprén aleshores quina perspicacia
han de tenir els directors d'un Banc- de
aquesta mena: un refús de .crédit pro
vocat per una por mal fundada d'insol
vencia pot ocasionar 'la fallida d'un
client i, per contracop, una gran perdua
per l'establiment ban_cari que erala son
acreedor; per altra banda una nava ex
tensió de crédit pot agrandarnPabisme
dins del qual el deudor enterra tot el
que té i a 1 ensems go que li havía aven
gat son banquer rnassa confiat... I molts
cops els llagas de l'arnistat aumenten
encara
la perplexitat del .banquer que
sab tenir en ses mans l'honor i la
de tata una familia amiga. Des
prés d'aixó, prou se comprenen aques,-.

prosperitat

tes

reflexioná d'un banquer: «...El pú
deia

no

sense

una

certa

amarga

melangía, está disposat a considerar el
cap d'un Banc particular corn un capi
talista privilegiat qui té la certesa de
realitzar beneficis enormes i que s'en
greixa a des-peses de la seva clientela
explota_nt-la-tot el possible i sense córrer
més que destrets personals molt febles!

.°1
5
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poguessin veure les coses de mes
llegir en els pensaments d'a
aquest capitalista,
adonaríem que la
Si es
aprop

,

El moment natural

ens

seva

situació

vejable

és pas sempre tant

no

i que

preocupacions

les

en

quasi

constants de negocis que compremetaan
gravement sa fortuna i sa responsabili
tat li

309

posen

arrugues al

front

i li fan

passar més d'una nit sense dormir».
Els Bancs locals no poden consentir,
fan, crédits al descobert més que
-con
coneixent de Ilarga data els seus clients
éstant al corrent de tols llurs negocis.
No cal insistir—pnix és cosa evident
sobre la importancia nacional del servei
que reten a la industria i al comerg. En
els grans ports són qui proporciona a
-les cases d'exportació els recursos finan
ciers. indispensables pel sosten_iment i
desenrotllo de llurs factoríes, principal
ment en les colonies con-1 el Senegal de
la costa d'Africa; i són també a Pest de
Franga qui proporciona als industrials
els capitals necessaris per a Ilurs dife
rents empreses.
—

Torno a ser a la fina encontrada on
la terra, desfent-se del pla de la marina,
s'enfila una mica, no mes que per a veu
re millor el mar i rebre'n el respir
més
de cara, tot acostant-se un poc a la Ilum
de les ca.renes. Ni b.en bé pla, ni ben bé
muntanya,
als cims.

és el

desig

de

la

platja

cap

Terra de

comes
gentils vestida de
de cap a cap, d'algada escaient
als vents de mar que la rellen continua

vinyes
ment

donant-li aquella

rernoreta

i

aquell

onejar congriador d'olors; clara, vente
jadeta i gerla, la seva configuració en
seguit de comes la fa favorable a
plaent canviar de perspectiva.
un

un

sernpre s'obira un trog de mar allá
baix entre coma i .coma de vinya verd
clara; si s'acluca l'esboranc gran de Ba
dalona o del pl.a de Barcelona al dret
—

del Besós,
neix una altra tira petita,
allá., i així tot hora,
un
joc d'ulls
graciós que aquí es mig acluca, i més
en

111

particulars

tenen a Franga
económica i social incon
trastable; és, dones, de desitjar que no
desapareguin. Per altra párt no s'opo
sen al
funcionament de les Societats
Els Bancs
una utilitat

de crédit, .puix, com ja hern indicat,
questes no podríen suplir-les totalment,
i a Pinrevés.
'Peró la situació que seqs ha imposat
esdevé cada. eop rn.és dura. Per aixó si
.

volen resistir haurien d'ajuntar-se, o
més exactament, fortificar el «Sindicat
de Bancs de provincies» que existeix
des d'uns quants anys i que ha fet a les
cases adherides serveis positius: en ma
teria financiera, com per tot, la unió fa
la forga.

Ultra aixó, els Bancs particulars, en
Ilurs instal.lacions i Ilurs procedim_ents
s'han d'inspirar en l'exemple de llurs
poderosos competidors: els cal- evitar

quedar-se

massa a Pan
ho han aconseguit, i en
general Péxit ha coronarla iniciativa.
Esperem que serán encara nombrosos
els Bancs, quesense suprimir res del que
ha donat Ilur raó d'ésser, i els assegura
va altre temps la confianea duna clien
tela fidel, sabrán rejovenir llurs meto
des i assocjar Ilurs esforgos. A aquest
preu, podrán mantenir-se i no s'haurá
de deplorar aviat una Ilacuna en la or
ganització financiera de la Franga.

essent montats

tiga Moits ja

DR.

TURMANN

MAX

Corresponeut de
profeeeor
(S- B.,

a

la

l'Inetitut de

Universitat de

Franga
FrIburg

trad.)

El millor

és el torrefaete de La

(Davaint

de Betlem)-

corn

encá

surt

a

Aqueixes

mirar-vos.

sur

tint foscos i de dibuix arrodonit 1
precís al damunt de la sobria ondulació
verd—clara del terrer. Un parell de rie
res, oloroses de ginesta i englantina,
rernoroses de
canyars, el llauren, peró
la primacía de la ondulant verdor clara,
de poca algada, mirant al mar, no és

venguda

per

Qui no siga savi cal que sápiga ésser
del tot pastor. Si, ment meya, hi ha un
sentiment recatat que't mana callar i
deixar-te fer, omplir-te del rnornent-que
t'abraga i eleixar que treballi adins. teu.
Forga i no materia és relativament a tu
la natura. Del germinar d'aqueixa forga
del moment natural adins teu sabs que
no en pot -eixir sinó el
millor que cap
en tu quan arribi l'hora de
dir la teva
paraula.
El que

de vinya les piquen
peques, peró grans masíes, i pocs a.r
comes

bres; garrofers, figueres, alzines,

sentits. !Ciares nits que conteniu Poni
gen de totes les frescors, dolces .alena
des d'aire que ens passen pel front, que
se`ns ajoquen rápidament al buit de les
galtes, a les conques deis ulls! Ella go
verna'el pensament. Voler filosofar aquí,
valer preocupar-se de la humana lluita
sentint el domini natural i vindría Putó
pic, la disfrega de misticisrn.-: o de COM
passió que acaba posant sobre els mals
un núvol ideológic
más negre que els
mals mateixos.

res.

Al darrer repla, emperó, ais volts del
vellamonastir, la alegra contrada es tras
muda de moment abans de fer adeu al
mar, i en un xic trog aplega l'amor de
altres contrades. Al lloc rnés alt, que ja
comenga a ésser falda de la carena, cla
rejen sobre la primor deis troncs n.egres
els plangons novells d'oliveres i atmet
Ilers, alzines -de molts anys fosquejen
acostadament Pels pendigos confluents
-á la riera, i al darnunt d'ella, sota'l sos
tre de pereres i presseguers, planejen els
quadrats d'horta i de dolat. Unes fonts
d'ample brollar vessant-se en grans sa
freigs els donen saó, o, estretament aca
nalades, fan via cap a ciutat.
Part d'amunt d'aqueix repla s'enfilen
les darreres vinyes, i de sobte es detu
ren en un rengle per fer adeu a la mar,
assobre ja cornenga una terra d'altra
mena: la carena rossa, amb els prirners
rengles de bosc, i part d'allá de la care
na, adeu mar, i entra el rnón deis graos
alts i bajxos i.jocs d'ombra i llum Pho
ritzó cap a les altes esferes.
Un es troba aquí i l'amor de la terra
fa represa en ell. Ella mana sobrels

tinga

missió de manar sobre
terra, clara, airejada, bai
xeta, de cara al ruar, que mani. Que
Phome de guerra hi imagini defenses,
atalajes i emboscades, que el socióleg hi
planegi el seu patró de colonitzacions.
A aquells pels cuals la terra és materia,
la estrategia i la urbanització els fondra
formes i horitzons; a mí, per qui la na
tura és forga que'm mana, ella en si
mateixa m'esdevé la més gran realitat,
el vi que cm comforta, corn ho .és el de
les vinyes per les cohetes d'homes que
esparnpolen, -o ruixen de sulfat els ceps,
o menen el carro pie de
portadores per
a
algún revisament pressagiador deis
meses de la verema_
Aquests la estimen la terna i parlen
del trog de vjnya que menen arnb eis
termes que"s parla duna filia..
Per ells us -entereu de com, congriant
se en el cel que-us té enarnorat. en l'aire
agradós on trobeu el palp i la olor de
patria, segons quins clíes serens baixa
sobte'ls pámpols un pósjt de fredor.
al recaure-hl el sol assobre iereix pri
mer el pámpol, i del
párnpol va cola.nt
se avall
fins al ratrn, i una n-,alura ne
gra es fa rnestressa de la vinya. 1 de
corn un que
sulfata la vinya a una hora
salva la cullita, i un que ho fa al bell
costat a una altra hora del rnateix dia
perd la cullita. I aquesta hora queda

aqueixa dolga

misteriosa.

Vosaltres,

els afillats de la ciencia, pú
amb el vostre amor sernpre
a punt d'esser actiu i
governador, amb
els vostres vidres d'aument i instru

jeu, pujeu

ments

evaluadors,

i la vostra química

jo, afillat de la natura tarnpoc
guariría, esrnenant el
optirnisme,
aqueixes vinyes, i sobre
guarir-les
nova.

no

rneu

no

desfaría la harmonía entre el rneu ésser
i la terra. Voler filosofar aquí .sense és
ser
economista fóra enterboiir-me jo
mateix la claror i confinar-me l'aire que
cm
són bons. Plányer me de rnalures
sense tenir el remei
a la
ma fora mal
versar el temps on cab.millor cosa.
Qui no siga savi, cal que sápiga ésser
pastor del tot.
La alegría que als meus ulls té aques

pensarnents,

ridícol,

l'espectacle
d'ell, que parla així

comença

per part
com Deu mana, sino per part deis
més, que representen seriosament
no

comedia, una ficció,
aquí no encaixen, i
ma

que la

justicia

i la hora més plena de la
física. Cal, dones, viure el
rnoment natural, no enterbolir- lo.
cultiveu
Homes colrats, vosaltres
mi.
cultiva
a
aquei xa terra i ella ern
vida

se.gons

de
una

_regles

que

que tenen per nor-L

és

quelcom oficial, i

una

Ens devern una benvolent consideració
per aquest lligam comú que ens avé amb
ella cadaú

el

en

seu

26

iti7/),/

vida

LLEONART

19'3•

que per tant s'ha «administrar en la
llengua que oficial sía, així- com ho és el
paper segellat, com si les dues coses, erni
nentment humana l'una, i purarnent fic
ció l'altra, poguessin anar pels mateixos
carreranys.
Passen els testirnonis, i rnoltes de.ve
gades Serveixen les seves paraules de
per a fer riure al pUblic, degradat
les tres quartes parts, que ornple la
sala, d'estrades avall: i riuen perqué par
len catala seu, i eirS jutjes nols entenen:
pregunten els magistrats i les parts en
castellar, i els testimonis contesten mal
larnent així com ho han entes. Ha d'in
tervenir-hi el relator, per a fer d'intér

xisto,
en

pret

Per

a compendre el grau de ridicule
arriba aquesta escena, -nro'ns fixern

sa

on

en

la nostra Audiencia,

a veure

car

azosturriats

anómales, rnolts ridícols

coses

pels

ulls sense fer-ne cas.
la
Reproduiru mateixa escena, si possi
ble fos, a l'Audiencia de Sevilla. Qué
me'n dirieu si a. un andalus l'irrterro
guessin en catalá, i necessités intérpret
per a facilitar la justicia, dintre del seu
mateix casal, parlant com sent?
I és perqué la Justicia viu per tot,
ens passen

on

i

uns

aquella

ha

jutges

que

viuen la

no

d'aplicar-se.

-

cada día

.

Ilengua

Una formidable protesta s'aixeca po
derosa al tractar-se d'adulterar la vida
notarial de Catalunya, per- ésser els no
taris els que conserven el nostre dret.
Veieu també si hauría d'ésser formidable
la protesta del sentit comú al vet re
adulterada la justicia, que per ésser- a
Catalunya ha d'ésser catalana, i admi

OfiCi.

JOSEP

'

No sé si és depriment, o si és -trist, o
si és delorós l'espectacle qu-e sol oferir
la nostra Audiencia, quasi bé cada dia,
quan s'hi veuen les causes per jurats:
peró sí que és un espectacle ridícol.
r'Uns senyors respectabilíssims, vestits
de toga, envellits en el desig
nistrar justicia, i que l'Estat té fibra del
seu
solc, están voltats d'uns altres se
nyors sense toga, quasi sempre mig és
pantats, i la major part d'ells ensopits.
A un costat, un altre senyor, també
d'habit, representant del ministeri pú
i a l'altre un defensor de l'acusat
qui séu al mig. S'obre la vista, i .com
plerts altres trámits-, comença l'interro
gatori del processat.
Contesta aquest com. Deu li dóna en
tenent. Si és castellá o persona instrui
da, tot va corn una seda. Si és obrer, J
-pagés, que sois parli la llengua seva,
amb la que sempre ha Manifestat els

on
viu, s'ha d'admi
nistrar perqué és cosa natural com la
rnateixa naturalesa; i les coses contra na
tura.lesa i imposades, no conviuen mai
amb el que és natural i espontani; j així
compenetrar-se la justicia i
no poden

esperit

meya

3

segons Fambient

encontrada, la força que amb la calma
m'infón, son l'element que fecunda el
meu
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nistrar-se en catalá.
Acusa després el Fiscal, i acusa en
castellá: els jurats, o no el comprenen o
si el comprenen comença a enterbolir-se
el seu coneixement de la causa que's veu.
La opinió d'un altre fa oblidar la pro
pia, i s'accentúa la indecisió al parlar

l'advocat.

Després

del

resum

del

.

President,

es

reuneixen els jurats secretarnent, i es
traben que han de contestar a unes pre-,
guntes sense saber com.
Les declaracions d'uns i altres, els
atacs del ministen públiC i els raerla
ments de defensa els han abandonats én
rnig del carnp del dubte. 1 en aquesta si
tuació han de decidir forçosarnent la
sort d'un home, i moltes voltes de la
seva honra, i de vegades de la seva vida.
Posat el cor hurná
del pie coneixernent,

sense

contrapés
la llei,

el

empés

per

fantasma del dub
resoluCió que ha d'él ser
fatal, no és dubtosa l'elecció: ja ho din
el mateix sentit cornú; en cas de dubte,
el més segur és absoldre.

contingut pel paorós
te, i davan_t

una

i culpables, surten plegats
amb la mateixa vesta blanca arnb qué
inconscientrnent els ha cobert l'igno
rancia.
Tot és ridícol, i ve tot de la falsa basa

Ignocents

en

qué

está

edificat.
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De que la ilengua forastera hagi d'ésser
usada quan ha de parlar la veritat i la
sinceritat, riuen l'absurde totes les in
de que sigui el jurat qui ha
del fet, com que és una ga
rantía de la llibertat deis ciu_tadans, ben
De

de

l'altre,

judicar

pocs en protesten.
Es verdaderament

afalagador per al
Pésser çridat a legislar i a exe
cutar les Ileis; mes així com per a legis
lar i executar té traves fortíssimes, per
a judicar la més delicada de les funcions
publiques no'n té cap.
Per a legislar, no són triats per sort
els senadors i diputats. Una elecció, di
poble

quasi

sempre, que algunes vegades
a la diputado
regular
ment els homes de més garantles i in

fícil

costa

vides, puja

fluencia, acompanyats també de dots de
suficencia. Aquest és un 'ideal quasi ob
tingut

a casa

nostra.

nyols

segons el seu mérit capacitat.
Sois per a ésser ju.rat, per a ter in
tervenir al poble en l'administrado de
justicia basta ésser ciutadá i saber llegir
escriure. Per a judicar, per a endin
zar-se
en
les subtileses de situacions
difícils, per aixó sois basta sortir per
sort i no ésser recu.sat.
Es suposada la mes gran capacitat
sense recordar que en el poble predomi
na
el sentimentalisme, la falsa con-i

passió,

dormides.
prenc la
meya

la fácil

emóció i la ignorancia,
de, donar els fruits que són fills
de l'ignorancia.
Quina lógica aconsella aixó?
Quina llibertat és aquesta que terma
la Ilibertát de la justicia i fa difícil la
que han

administrado?

seva

Quina Justicia

és aquesta que ha per

ilibertat de portar aquí

paraula, impulsat

lectura

«TOSER

M.a RUIZ MANENT

C

fr)

-

Amb goig prenc la ploma avui per a
dir la meya paraula sobre lo que en
aquestes mateixes planes s'ha tractat re
ferent als medis per a despertar i orien
tar al nostre jovent cap a activitats i no
bles fins que, a l'ensems que'ns enno
bleixin, posin en acció totes les aptituts
que en el seu fons romanen per dissort
em

admissibles als cárrecs públics:
fixa tal vegada en que ho són

dut les balances?

<t'y'

I

són

mes no es

Per a governar, per a posar en prác
tica les lleis, no són triats tarnpoc per
sort els ministres i els seus alts auxi
liars. Juga el Doble il-lusionat amb
aquel' article que din que tots els espa

aquesta

o 1
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per

la

de l'article del meu estimat i dis
tingit arnic Francesc Costas. Estic con
forme en tot lo que diu„ i la decepció
amarga i el pessimisme que en el seu
franc i espontani article s'hi troben, els
cree, a.vui per avui, lógics i naturals.
Peró cal cercar i anorrenar les causes
d'aquesta irnpossibilitat de fer cultura
Positiva, que dl tant clarament exposa

manitesta, i aixó és lo que intento avui
fer, exposar-les aquestes causes franca
ment, cruament, sense ofendre, pero
tampoc sense reparar, a res ni a ningú.
Per a mi la causa primera i més prin

cipal és la poca independencia, la falta
d'esperit independent de nostra joven
tut. On és el nostre jovent 1 quasi el mi
llor i mes despert, el qui intenta fer
podría amb gran profit fer alguna cosa?
Amb poques excepcions, está escampat,

petits grupos pels dife
polítics, i naturaiment,
aquests grupos están supeditats a les ne
esparramat
rents

en

centres

cessitats, als ideals i procedirnents, a la
vida, en una paraula, d'aquests centres.
Un grupo independent, ben sol, sense

política de cap classe que el faci
servir d'instrurnent, arnb coneixement
tutela
de

ses

g-üent

forces 1 amb la
en

sí

mateix,

confiança

no

Cada tarda Té-cocer),

el

canse

tenim.

I

jo

cree

que per

a

fer el

jovent alguna

d'eficacia i constancia

ReIrd.

E Saild més eileTaut

cosa

necessita pro.

tecció ni tutela de ningú, sinó, al .con
trari, que cal que obri i es rnanifesti tal
com pensa, i que per a pensar i sentir
amb força i originalitat, tal com sigui el
natural seu, cal que pensi i senti amb
independencia, escoltant els consells
deis experimentats, peró seguint l'im
puls que flameja en ses entranyes, no la
direcció que Ii .puguin directa o indirec
tament senyalar els vells directors de
algún cassino. Si en la nostra ciutat es
formes una societat o esbart indepen
dent de joventut, per petita que fos, jo
cree que dintre d'ella desseguida hi vin
dríen quasi-tots els nostres joves, im
pulsats per el seu mateix carácter i na
tural, i allavors es podría fer algu-na
cosa, qua.n el nostre jovent estés redi
mit de la vella manera de veure i sentir
la política, que és el primer que, al meu
entendre, s'hauría de procurar.
Pero hi ha una altra causa que arrela
molt mes a fons de l'entranyá; i és la
falta d'alegría, d'expansió, en el nostre
jovent. No tractaré de la trascendental
influencia de l'alegría sobre'l carácter i
ennobliment d.'un. Doble perqué en tinc
sobre aixó un article per ésser publicat
en un confrare
local; pero bastará que
un s'hi aturi a pensar sobre alxó i com
Dendrá desseguida les conseqüencies
que se'n segueixen d'aquesta carencia.
Nostre jovent i tot el nostre Doble
tothom en du al cor, poca o molta, de
joventut—no té testes, testes de veritat,
hores d'expansió que en la seva ánima

riquíssima pugui aixamplar-se ampla
ment,

vessar

tots els tresors de la

seva

alegría, del seu optimisme, deis
de
sigs d'amor i d'estimar, i si té quelcom
és ben mesquinet. Excepte els balls de
seus

societat,
pre

balls

l'aire i

asfixiants,

petits

massa

i

en

per

locals

forga

sern

tancats

a

la Ilurn en una atmósfera carre
gadíssirna, ardenta i ofegadora, i entre
empentes i apretaments, on es diver

teix,

a

jovent pot satisfer la tor
d'abrir la seva ánima a la
llum, a l'alegría i a l'amor? L'amor de
nostre jovent, amor d'escaleta i de can
on

nostre

ta necessitat

tonada, que fuig quasi sempre, poruc
aturdit, de la Ilum 1 del manifestar-se
entre alegríes! Observen el carrer de la
Cort

els capvespres de festa: en la
i tortuositat de bodell la
gent s'hi apreta, s'hi esmuny aglomera
seva

npr-conerJ

en

estretor

0.1

_a

so-Ritiaa
1,
de
_

L,z

Rambla deEl

no

1

Ec?realGtra.P

v

pesset,tes

per bala zets 1 Ilunchs
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da,

la mirada impertinent de tota
classe d'observadors que s'estrenyen per
les aceres mesquines, per6 sense quasi
sota

rialla, parlant

mandrossament amb
la cara aborrida i el 'caminar cançat.
Prou hi és el desig d'aquell discret parloteig de coses sutils d'amor, d'aquella
confiança mutua entre nois i noies que
és la millor escola per el respecte i admiració i alt amor a la dóna; peró. ca!
no está be! i la rialleta mofa floriría als
llavis i el fort comentan i s'escorrería per
totes les orelles, si algú sincerament
provés d'acompanyar davant dels ulls
de la multitut a la floja que estima.
Permeteu.que jo'n tiri la culpa de tot
aixó a la, manera d'estar feta nostra ciutat i d'ésser deis nostres voltants i esta
clar, per conseqüencia, a n.osaltres mateixos Perqué no tenim cap lloc públic
que convidi a l'alegría-.
Peró de tot lo defectuós lo
són
les conseqüencie.s. Qué se'n.segueix d'ai
x(5? Doncs se'n segueix que bon punt fa
bo, —i aquí tenim la sort de fer un
temps quasi sempre de paradís—qui
amb un conillet, qui arnb un pollastre,
cap al.barracón, als fon-tanals, a la rna.sía, afb:os.c,. .allO•és viurel, el
pie de snaus deficies.1 jaient i estirant se
per Sotá,eís a:vellaners 5.gronxan.t-se en
els balan
scita la parra o el
una

pitjor

•

que

és

cobert

murmu

.

,.

a

o

en

un

després álgú

dirá. que

som

dualistes, egoYstes ,pot esSer, donats a
l'enredo i a la política de campanar',
.d.escon-fiats i envejosos de la prosperitat
d'altri, abúlics i incapaços no ja de fer
societat per
fí noble i alt, pero
costos, de cultura i ennobliment, sinó
una

a

un

ni sisquera per a unir-se uns quants per
l'explotaCió del. negoci que cada ún fa
individualment amb terribles competen
cies i nadant per. l'aigua prima! Está.
ciar, si tot conspira, tots con.Spirem per
aqueSt iridividualisme.i per a evitar que
neixi l'esperit de viva associació i clara

civilitat!
La

manera

nar-se. fa
segons éS
de
ses

el

•

de.viure, com d..'expansio
carácter deis .pobles, corn

aquest

carácter, és

la

.

Ilueix
van

fer

academies,

i

no en

estu-

través de la rialla

predicant

com

seca

i

forçada,

flu.eixen mUtuament. Pero per a nostres
rn. anifestacions coldectives al carrer i^ a
hi Tnfluéii inoIt l'estát;
quests carrers,Taire que s'hi respira,

esperitáts, la joia
joventut, les
.

ningú podrá. interpretar-ho aixt de les

paraules.
Jo estic convençut

meves

gría

ens

vera

que

entri al

perqué l'ale

nostre

cor

cal te

d'inquietuts i remordiments,
joia del viure la cerquem pels

viáranys

del bé en una paraula, cal ésser.
totalment i "absolutament honrats.-Més
encara, cal tenir ocupat i pie el nostre
cor per un gran amor i per una gran fe,altrament la buidor, la depressió -inte
rior ens orfegaría, i tot fruit de joia c us
de tastar el trobarlem amarg,
.tota impressió d'alegría que truqués a
les portes de la nostra ánima sols fora
per a fer:nos adonar de les tétriques res
sonancies que en la buidor respondríen.
Ai del qui ha perdut tota fe, qui no te
alguna fe! ai -del qui és orfe d'amor!
Aquest és el mal deis nostres temps, la
.

de l'art i

l'anima

del nostre poble explaiant-se en nostres
afores embellides, i de l'alt sentit i op
.timisme de la vida, que és la més profi
tosa i Viva ciencia que a cada ún i a
tots d'un plegat de nosaltres caldría fo
mentar.

provessim

_

_

M'hi hi soc encarinyat tant amb a
qu.est tema de l'influencia de l'alegría i
de-1 divertir-se bellament.sobre el carác
ter dels pobles i principalment de les
joventuts, .que no .puc estar- me avui de
tornar hi altra vegada per a remarcar
més él meu pensamen.t i perfilar-lo i
senyalar algunes de les conseqüencies
que puguin seguir-se. Es aquesta.iclea
una de les que més me xuclen la atenció
de rnolt temps cap aquí, i ja tinguí oca
sió d'exposar-la.al tenir l'honor d'ésser
un deis qui dona la benvingucla al Chor
dels Monjos, «La Margaridola,» posant
de relleu la influencia d'aquests chors i
prfeons, qui plens d'una fe iamor altís
simes, van per nostres pobles desvet
Ilant arreu alegría amb els .seus bellis,
sims cants,- saturats. d'amor i ardents i
poderosos per l'esperit catalanesc que
porten. I .no és poc despertar arreu la
santa alegría, enjoiar el con de les Mul-:
tituts de festa!
Pero dec advertir que'm doldría a la
ánima que aquesta meya convicció, treta
no deis 'libres, sino de la
Vida. i
de 'la pbservació de fóra, fos presa cOni
una
de
de tants infeliçOs,
qui-, esgrOgueida llur cara i. els ulls ei

primera, al meu entendre. Perdu
da la fe, l'amor i la esperança religioses,
cap altra fe, ni amor, ni esperança han
pogut reemplaçar-les, i el cor infinii a-,
ment buit, infinitament anelant, ha de
causa

manat

.

'

'propia

iMitáció

menjar espiritual, aigua d'amor,

el pa de la te i- de l'esperança. i l'home
s'ha Ilençat a la lluita per als plaers de
la vida, i la lluita li ha destroçat les en
tranyes, car ha tingut de trepitjar la
seva propia conciencia, i al tastar aquells
plaers ha fet la ganya més horrible al
sentir. se llur cremor i amarguesa. Ja
sé jo que el dolor, quan és fill de la ma-.
teixa fe i de l'amor pur, quan está san
tificat, quan no, aeix de la- buidor de el
esperit, sinó de la potencia mateixa del
mateix afany de perfecció, de la mateixa
set d'aquell amor, ja sé jo que és el más
gran factor de les obres més excelses.—
Oh, divi Dánt,- qui iamb aquest dolor
creares
la teva Divina Comedia!—Peró
quant el dolor és aquell de qui ara par
lava, és el martini más gran, és el deses
per i la desfeta de l'home, de- l'Hurna,
nitat mateixa. Que deu ésser, .sinó lixe,
mateix, la pena deis condemnaTts?
altes medita
Peró deixem

-

la—pose

66
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Agents únics:
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•

l'estat de tots els lloCs-on el poble
congrega. Modifiquem aquests llocs

-

de la

manera

yiurei les.diversions. Son_ dues Co
que com en tantes áltres passa, s'in.-

,

del viure, la
delicies deis amors lliures, que, segons
ells, és lo millor i lo únic que de deliciós
té l'home en aquesta vida. No, no és
aquest el meu pensament_ i no crec que

societats

en

a

nir-lo net
cal que la

culturals, vetllades, revistes i altres co
po
ses així, molt nobles per cert, serán

bres.i mesquinetes al costat
poesía que's pot despertar

perdudes

alegría

del perfeccionament i elevació del poble
.tot. Mentrestant tot l'art, poesía i cien

p-uguin

per nits

dis i obres de.caritat, amb un posat de
aburriment i desesper, que prou es tras

l'oxigen

dia-pásSá.

d'eures, parlánt de politicaría,
rant de tot,i .desCOsint els forros de l'al
tre, ressuCitant xistos que tenen ja sen
tor de fancis i fent pessigolles
broma
des
les. xicotes,
bé- ballant i espar
gint l'abu-rriment.i la. somnolencia, quan
s'escau- haver-hi algú qui sab tocar
pugui huir 1.es seves habilitats
mane
jar
acordeón.

fosquits

.

aclarida per
i acalentada per l'escalf
deis esperits
deis amors sans i elevada per la poesía,
per la llum i la música deis moments de
festa i enfortida per l'optimisme, se li
podrá demanar.que's llenci a les gestes

cia que

-

.

rnodificarem el poble; fern que's reunei
xi i frueixi, rigui, canti i dansi reunit
germanivolament en festivals d'alegría i
poesfa i l'am.or i la confiança i la fran
quesa i generositat es desvetllarán i l'es
perit d'associació i civilitat ressorgirá
potent; i ,als joves, qui tindrán l'anima

l'alegría

julio]. 1918

5
-•

o

santa

per

a

dibuixar del natural
1 In331 te0 r,

Agna,

17.

4

•

•

•

.

:
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tornem altra vegada a la necessi
tenim de llocs d.esbarjo, de di
que
tat
vertir-nos tots ajuntats, tot el poble. Jo
al parlar d'aquesta necessitat en l'altre
article ho feia en vistes an aquests po

cions i

UN-VA

)13

ens tanquen la mirada i
l'aire i de guaitar al ce!!

ens

priven de

com

Vull confesar-ho, i no crec que ningú
que hagi anat-pels pobles de nostra alta

muntanya pugui contradir-me.

bles del Pirineu, Jo pensava en aquests
Pobles on malgrat haver-hi tantes fonts,
no n'hi há ni una én la que
hi manqui

Aquesta

oberta, expansiva, genero
alegre i tot, más apta per
be
lles coses, más sociable, más desitjosa
els seus pedriços, la tovor de les mates
del bé i bellesa del .próxim, i perque.1
i el dosser deis arbres ombrívols, que
dones per aixó, perque una aquest po
tingui el
caminoi, la seva placeta -ble es diverteix, tot com una sola
perso
amb la taula de pedra al mig per les
na, donantose les mans
la seva dan
berenades, i fins algunes parelles d'ena
ça que mai pot morir
aquestes
morats i d'altra gent que la visita tot
tanyes, i
plena poesía; aire i cel de
gent és más
sa, más

a

no

seu

a

en

en

mun

en

sovint.
Avui aquest dematí he sortit a fer el
meu petit passeig per aquesta formosa
vall pirenenca i tots els murmuris, tots
els esclats bellíssims de la Ilum del sol
sobre tanta verdor, totes les delicioses
frescures

del-despertar d'aquesta vall,

m'esponjaven l'anima, i una alegría ine
fable me l'omplía tota fins a voler so
breixir-se pels sentits. I he pensat en les
festes, espontanis aplecs, que aquí cada
festa tenen lloc. La gent es reuneix en
prat, en alguna font; i allí hi de
vallen la gent d'aquests masos solitaris

algun

la rnuntanya, Paparent- tristesa trá
gica dels quals tant bé descriu En Ber
en

-

trana, en ell hi venen les gents deis po
blets del encontorn, fins de Franca, i
oh! com disfruta tothorn, rics i pobres,

indígenes rnuntanyencs
tat,' ballant les
que a- nosaltres

rios,

rnassa

i senyors de ciu
sardanes,
aquest ball
—

ens

pareixía

massa se

matemátic, ritualesc

i de

música ploranera
ballant sardanes a
pie camp, sobre'ls amples prats gene
rosos, sota delS arbres fresquívols i del
—

cel

esplendidament

rioler entre les

mun

tanyes. Com disfruta tothom fins els
qui no bailen, com és la sardana la dan
ça más harrnoniosa, más bella, más ale
gra, más plena de rialles, de paraules

plenes d'amor,

de galantería, de joia de
i generós de joventut! Com
me sernblaven allavors
pobres, terrible
ment:tristos, els nostres balls en un saló
o en un trist
envelat, en una atmósfera
pestífera i ardorosa! Ladança i l'alegría
vol espai lliure, ho sabeu? Fóra de les
amor

ver

sales covades,

a

terra

aquestes veles

que

la

seva

terra.

I vet-aquí perque jo demanava per a
tot el nostre pbble arnples llocs d'esbar

jo, jocs lliu.res

i oberts

la llum i

l'ai
re del ce!. Vet-aquí per-que jo em
condo
lía d'aquest disgregament del nostre po
ble pels barracons, masíes- i xalets del
bosc, I
poca cura per a ernbe
Ilir els carrers, fer arnples places, algún
park, i arreglar els nostres torrents que
podríen ben bé ésser una delicia. Más
esperit ciutadá i social i rnenys indivi-dualisme, que aquest, per poc que s'exa
•geri, resulta regoisrne, pare directe de
tots els vicis corrossius, de totes les
a

I que

hi valen

no

culte,

más

cultures,

car

refinat i

más

más

l'home

inadap

table a un viure estúpid, mancat de be
llesa i de poesía, a una vida abúlica, te
rriblement quieta i grisa; i está ciar, el
jove culte
dic el jove culte, perque
com que els joves són
els más inclepen
dents, els menys lligats per Ilaços de
familia, amor filial, etc., són els que po
den anar d'açí d'allá, sense gaires re
cances—marxa i busca on hi hagi aque
lla alegría, aquel! bell moviment, la poe
sía que anyora; i si no la trobés, mal
grat fos sois per a distraure l'aburri
ment, també s'hi ábeurería, també s'hi
abeura, en la copa del plaer vició ;!
-

ALBERT

a

SANS

Camprodón.
(De

Patria,

d e Valls!.

dlaquesta

passions destorbadores

de tota bona ini
ciativa ciutadana.
Peró per a aclarir tota qüestió, cal
que sigui mirada per tots els seus cos
tats, per tots els setas diversos aspectes.
.Jo sobres aquesta de la cultura intel-lec
tual i elevació moral del nostre jovent
hi he dit lo que sentía. He vist que esta
va aburrit, en una inacció i abulia fins
per a el joc.(r), per a Pexpansió del seu
esperit, i he intentat dir una mica el
perjudicial que és aixo. Estic segú que
rnolts dels vicis que más corquen el cor
de l'home, arrelen más per falta d'a
questa alegría que per res más. L'home
aburrit, el jove aburrit, pero que porta
a dintre
un
gran anel de fruir, busca
aquest goig, que no troba al costat de
sos ciutadans, en la plaga, en
el carrer
i en la familia, Deis viaranys del mal,
en els
tuguris del-vici i el rebaixarnent.
-

Nr_,,FLVe•
Valeu-la ahans

de

(/) Entenc aquí per joc l'exercici del cós
l'anima, no el joc de garito ni del café.

amb

expansió

Agent general

FE—kalla-a
d'adquirir

a

cap altra

Espanya T. J

Corts,Gl9.—BARCELONA.-

(vera

M, giBM11-:

marca

i la

adoptarog
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vingut, del ser que amb vostre treball ha
veu engendrat; jo vos felicito a tots i vos die
que poden sentir la joia i l'orgull de qui ee.

Inforrnació
rIcter m.on.dial que sembla comença a bam
bolejar; miren cona els anglesos, convençuts
l'ori
de que les propietats individuals són
gen de la força de la riquesa i doraini, han
tingut la virtut i toçudería de con.renar sa
llengua i preservar la de contagis forasters,
conseguint que en la present civilització ,occi

Metges
Primer Cancjrés déca
talan

blenáczal

-Arab gran éxit echa celebrat dies passats
aquest Conzrés de Metges deis paissos de la
Liengu.a Catalana, arribant -els inscrits al
nombre de 550. De l'esperit que hi regná en
donen bella raostra els paragrafs que trans
crivim del discurs inaugural-del Dr. Fargas:
«L'horne de ciencia, en ses relacions so
cials, fa com els altres i necessita exteriorit
Pensament í donar a conéixer sos
zar son
treballs, perqué en el sentit naés sublim de
la cosa, li
fru.eixin de les belieses
raca. que

sos

consemblants

que

ell troba

la suprem_acia l'anglés,
1 el francés.
Tot aixó ene ensenya prou clar que qui
renuncia la ilengu.a propia escapça, sa per
sonalitat, treient-li o desfigurant un de sos
dental

en sos

«Jo cree
ravellosa

es

.
.

.

.

Si la liengua com a instrunn_ent d'elabora
ció no acabes per véncer i postergar l'uni
versalització, encara avni parlaríem egipci
si el gree no l'hagués enderrocal,, o grec, si
el liatí no li hagues prés el domini, o llatf,
si les llengües vives actuals no haguessin
deixat ami:Lenes redul:des a la categoría de.

llengües

de

mortes.

Mireu el tauler d'Europa.,, respecte les De/a
gües vives, 1 veureu que, encara que amb
mólta parsimonia, el ceptre de l'hegemonía,
•

canvía de má 1 aquelle alem.anys que fa
Docs segles veníen Densionats a Córdoba i
Salamanca, aprenen.t i estu.dia,nt en una
'lengua adoptiva, amb tem.ps i paciencia i
fent servir con3_ instrument de treball la par
la tudesca i no 1-adoptiva, han consegnit arnb
un parell o tres de segles imposar la ilerigua
liur com de les més r_ecessaries a l'univer
salització; actualraent veiem els francesos
esforçar-se per a sostenir a sa llengua el ea

sos

Droductes

interleetuals, començaren

rependre la i a mostrar nos-la com. és 1 ha
vía sigut mis segles enrera: un instrument
de treball formós, dócil, complascent, in
cansable, per al catará, moltíssim superior
a cap aitra llengua viva ni morta: és el ca
talá per als cata,lans aquella "lengua en que
m.és es confonen «la meravella espiritual de

.

naturalesaD.
Al renaixemen.t literari, artístic 1 históric
de la liengua catalana, fill de iimpuls que
els hornee de la nostra terra han donat a les
venir forçosa
seves especialitats, tenía de
ment el renairement cien.tífie en totes ses
branques: 1 ele qui a la ciencia dediquem
gran part de les nostres energíes, havjem de
trobar a manear aqueixa eina de treball que
és la llengua propia.
Era precís que un estol de joves ernbau
mate i nodrits de tres grans virtuts, l'amor, la
generositat 1 la laboriositat, fessin un va
hi—tot, i demanessin la bel ligera.ncia de la
riostra llengua en el com.erç científic: amor
que els íes sentir per a sa llengua nadiva,
tinguda quasi com a cendrosa, aquella ve
neració que mereix tot el que és excels, que
és fill de la naturalesa i que forma part de
la propia persona; generositat per a renun
ciar de moment als avantatges 'que pu.gu.i
tenir una lieng-na adoptiva que com a medi
de difusió fa conéixer Inés depressa el tre
ball individual, donant així una satisfacció
a l'a,mor propi i una remu.-neració immedia
ta a l'esforg personal; laboriositat tant viva,
tant febrosa, tant intensa, que han sentit la
necessitat urgent de posseir un instrument
-proDi d'elaboració, tant necessari cona el
nostra

•

pe

que la- paraula és la cosa m.és me
d'aquest món, Derqué en ella se

meravellosa d'aquest anón»!
Tant POC la eónreuávem, que ja gairebé
li
no servía com a eina de treball: pero els
terats, ele Doetes, eis artistes 1 els historia
dors, que encara més que els hornee de cien
cia necessiten d'aquesta eina meravellosa
per al culte a ses divinitats i a relaboració

L'instrument de que disposa l'hom.e en ses
funcione de_relació, dintre del món científic,
está format en gran part per la Darla, foné
tica o gráfica; dones aquesta funció que de
nontanietat, aquella senzillesa, aquella fiai
re, aquella qualita,t propia de secreció intel
lectual guau s`u.sa la liengua mare,. la Pper
sonal, la propia_
Certament que, per a fer ciencia veritat,
que tingui el segell de cosa personal i la mo
dalitat espiritual de cada individu, den em
Dlear-se aquella liengua que més sigui la
exteriorització fidel de aquell treball cien
tifo,- que dins del laboratori individual es
realitza per la mancomunada acció de totes
les aptituts intel-lectuals i físiques arnb qué
está adornada cada persona- T. aix6 sols ha
permet la liengu.a propia, aquella que és
tant immanent i intrínseca de l'individu,
que constitueix un de sos carácter-distin_tras 1 peculiars. l catalá, naturalment, par
la catalá, perqué és el seu distintiu, la seva
característica i no cap raés; cona la taremja

.

-abracen" es confonen tota la meravella cor
poral 1 tata la .meravella espiritual de la
Maragall:
nostra naturalesa», din el nostre
i pensar que els catalans tinguérem quasi
abandonada riostra liengua propia, que
quasi deixárem d'idolatrar «la cosa més

inter ligencia.

té el color de taronja, també ben propi i
culiar, 1 no cap altre

la personalitat perd
força és vençUt i acaba per

conreua

.

l'home de cien
que ha anat form.ant-se
--cia i.ho fa amb-aquella serenitat i senzillesa
que deu haver hi en tota cosa natural i ex
pontania: éscom si exhalés de ea, persona una
ffaire individual, com si, 1 bé podera dir ho
entre blólegs, don.gués la seereció de la seva

aquella

no

1 qui perd
desapar
éixer.
.

forea,

en

sois té

disputin

atributs; qui

no

-

lienguatge,

se

Palemany

estudis
al fer-ho, per delectació propia 1 deis al
tres, exterioritza lo més íntim de sa persona
litat, part d'aqueixa personalitat rnateixa

sempenya el

mença

lienguatge.
que neir-__ infantat per tant preciares
no Dot ésser mai una cosa borda ni
xprca, sinó que fatalment ha de tenir vir
tualitat i poixança per a créixer i desenrot
llar-se. Avui fem el bateig .cien.tífie del non

9a

virtuts,

una

obra bona.

La Ciencia és molt expansiva, i, sota, son
gran manten, rebrá amorosa la nova parla,
fent-li expressives moixaines, sempre que
vegi que aixó significa,, no un acto d'orgull,
sinó un fet necessari per enlairar el treball
científie: la °matrona de la Ciencia és prou
gegantesca per a mirar amb microscopi ele
hornee i llurs conglomerate i distingir çe que
és par i sant de eo que és falsament hipócri
ta i de sobres veurá que el iaostre procedir
tot lloable.
Deis hornee
haurá de tots: aquells que
per medi de la ciencia política jugu_en a fer

és del

aglomeracions

inquibint

en

humanes i estats uniformes,
motllos més o menys balders

les corlectivitats humanes, pot-ser trobin
que som pertorbadors i poc respectuosos, i
ens titilin de visionaris. En canvi, aquells
altres de eor enlairat 1 pensa expansiva,
que no eón tarats per l'egoYsm.e i la faro: de
domini que- produeixen ben sovint el con
tacte a.mb el gavera de les multituts,ens di
rán: -Benvinguts siguen, i a treballar que-per
tots hi ha feína; parlen coro_ parlen i eseri
gueu cona escrigueu
I el poble, la massa deis Dobladors de la
Terra Catalana (luan s'adon.gui de que par
len]. cona ells, .de que la Ciencia no vol ni.
necessita el privilegi d'una llengua espe
cial, es trobará enlairat 1 veurá que facil
ment pot barrejarse amb aque.ile que figu
ren com a distingits. La Ciencia 1 el poble
guanyen moltissim guau s'usa cora a instru
ment de treball la llengua vulgar i corrent:
el Doble es troba dignifieat quan aquella
que por lo general se distingeizen en una
corlectivitat parlen com elle; senabla que en
lloc de tanear-se la Ciencia en un temple
oil sois els sacerdote inciats hi puguin ceri
moniar, obre les portes de bat a bat per a
que tothom pugui acostar-se al seas alzare i
fer °frena de llurs treballs. 1 la Ciencia amb
ae! uesta vu_lgarització 1 democratització si se
m'aceepta la paraula, té constantment o
bertes les Distes de recrutament de nous
adeptes 1 poden facilment posar-se a son
servei persones d'in.tel ligencia
que no haurien arribat al pea de l'altar
d'haver hi la trava d'un llenguatge dife
rent. No sempre és entre els titulare i ele in
ciats que's traben les raillors aptitus per al
conreu de la ciencia; l'historia está plena de
arriba,t
casos en que veritables intrussos han
pedestals enlitternadors. No desmaiera,
dones; -riostra obra és gran i pura; amb 'ella
no fein
mal a ningn, i si, esbrinant la
que
cosa amb un criteri mesquí, algn trobés
aixó és un -perjudici, aquest no és certa,ment
pels altres, sino per a nosaltres raateixos.
Tal volta d'aquí a une segles si la nostra es
timada parla catalana arriba a tenir hege
monía científica en la eivilització de l'ave
nir, algún historiador retraurá Pacte que

fera i altres per l'istil, senyalant ainb
elogi ele fets realitzats pele eatalans del co
mençament del segle mil noucents. Ele ar
bres petits creixen, ele grossos se fan vells,
ele vells es moren. L'arbre que ara plan
tern, és petit,
sab qué podrá éssei° Cinan
será gran?
ara

°
•

.....

.
•

•

•

•

.

•

El nostre Congrés h_avía de mostrar Con'
ele metges eatalans viuenactivan/cut aqueix
clí
momeas
de la medicina experimental i
catalá
bé
digui
en
nica i Que ço que aquí es

„

i
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pro-a podría dir-se en qualsevol aitra
llengües que serveixen d'instru
ment portador i propagador de descubri
ments i d'idees; fixeu vos en el nombre de
ponencies sobre hematología; fixeu vos en
el carácter experimental de tots aqueixos

aqueixes

treballs;

fixeu vos en son rigorisme eientífic;
fixeu-vos en la varietat d'aspectes am.b que
la sang és estudiada; fixeu-vos en l'enginy,
la laboriositat i la constancia en el treball
que tots aquests escrits signifiquen; fixeu
l'entranya de cada un d'elle 1 vos
vos en
-convencereu de que entre lo nostra joventut
tenina intel-ligencies m_olt despertes i privi

legiades.
després

de tot aixó, tindreu de convenir
am.b mí que aquest estol de treballadors
eminents 1 distingits, poden molt bé incor
porar-se an aquella armada mondial que
treballa pel progrés de la Ciencia: sortosa
ment al fer-ho ho fan de manera que son
aplec no pot confondre's amb cap més: de la
mateixa manera que en un exéreit cada
classe d'arma, i cada institució va a la para
da o a la batalla amb ilurs uniformes 'I co
lora propia i peculiars, nostres joves volen

també incorporar-se a l'exercit cientific amb
llurs colors i uniformes personals i pecu
liars: per aixó hi van parlant en ca,talá.
El

•

esbrinar és la «vaina semeioló
gica de l'examen de la sang». No tino cap
dubte que será una página de gran alça,ria
í valore cientifies, que podrá alternar amb
-qualsevol altra elaborada en 'lengua dis
tinta.
_A més del tema de ponencia tenim nom
broses-comunicacions lliures sobre diferente
punts de les cien.eies mediques: totes con
tribuirán al fi que`ns pro posem.
Tenim entre nosaltres companys 1 amies
tema

a

benvolguts auecns honren

essent

congressis

ésser fills de terres de Lien.gu_a, Ca
talana: benvingu.ts sien i moltes merces: jo
vos demano en nom de la Ciencia i de la tol
lerancia, que no'ne priven pas del goig de
sentir-vos fer Ciencia en vostra llengua: no
ene priven pas de fruir una variant «d'aque
lla cosa que és la més meravellosa d'aquest
m_ón.: perenne el eastellá en boca d'un caste
liá, ens és tant harmoniós, tan.t dolg, tant su
blim, corra el catalá en boca d'u_n catalá: no
vos esforceu pas en parlar una ileng-u.a que
no és la vostra: el eastellá en boca d'un ca
tala i el eata.lá en boca d'un casteilá, per
den l'aroma, la senaillesa, l'espontanietat
la ductilítat que tant necessaris són a l'ex
tes

sense

-

pressió del treball cientific individual.»
El Primer Cong-rés de Metges de llengua
catalana ha tingut un bell eoronament. puix
en la darrera sessió el Dr. Fargas va propo
sar com. a resultat inrmediat la constitució de
l'Associació de Metges de Llengua Catala
na, de la qual va exposar l'objecte, i en fo
ren llegits 1 aprovats els
estatuts. Es llegi
una sol-licitut d'ingrés de 105
metges, que
bu accentada Del Congrés, e,ona"també el no
menament de presiden.t de la A ssociació a
favor del Dr. D. Josen Barraquer proposat
pel Dr. 14'argas.

Les

naves

Buceriank
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decisió;

si no he dubtat ni un moment, aquest
portar a la vostra consideració els
resuitats de nostres
investigacions electro

matí,

en

cardiográfiques,

ha sigut neeessaria„ en can
vi, la insistencia del nostre secretani per
a
que`na dicidís a dirigir vos la paraula. Tant
árida hau_rá de resultar la explicació seriada
de les nostres diapositives i tant
temo que
us
penseu que vine aqui a
en.11uernar-vos
esperant que

us

he

d'ensenyar

coses

ele medie existente, cona que en aixó hl
há
bastant de personal, í com que'l fruit recu
llit, si no exuberant encara, promet bones en
Hitos me decideixo ara, amb la fe cega amb

qué

un

ven

jamai

pare elogia els seus filie dele qué no
els defeetes,—i aixó no vol dir que

jo m'atribueixi
me

deeideixo a

una

paternitat que no tinc

mostrar

de la investigació

vos

biológica

el que

Pordre
hem pog,ut con
en

seguir en eis últinas an ye.
Hi há, ademes, una altra consideració que
m'abona. Vosaltres acaben de publicar un
interessan.t ilibre sobre les fundacions cien

tifiques

de

Madrid, perqué creieu,

i ereiem

tots, que en nostres nongressos s'ha de fer
quelcom més que aportar ele resultats. Cal
entaular relacione personals, de heme a
borne, 1 també intereses., donar-nos a conéi
xer mútuament nostres medie de trebap per
a que, així, comptant amb ele
in.struments,
podrem refermar nostres esforços en una di
reeció o ultra. Jo vine a quelcom semblant
vostre llibre i aixó justificará la meya pre
sencia en aquesta tribuna
ón molts el

centres

lógica existente

de

investigació

sinó la del grupu Que constitueix
la no-tra Societat de Biología, grapu indub
tablement el més pródig en produeció. De
aqaesta manera el factor sentimental es
suma a l'interés intrinsec de tals instalsia
cione.
Cada un deis nostres laboratoris és incom
Dlet, perque cada ún echa, especialitzat per
un genre particular de treballs; pero, da

vingut

a

tre ball

n'oferim 1

algún dia, peró

avui per avni ene hem de li
ensenyar-vos lo que s'ha, conseguit
gracies a la volunta,t d'u.n esperit nacional
que va destaeant-se progressivament.
Els laboratoris de biología no eón, eer

mitar

a

tament,

cosa

d'avui

a

Barcelona El doctor

Esquerdo, aquí present, recordará, cene dub
te, amb fruició, 1 tal volta amb melancolía,
el primitiu origen de l'actual Academia i
Laboratori de Ciencies Indignes, installat
el

en

carrer

del Paradís. Jo

no

en

conservo

idea, peraué no és del meu temps. Sois plsrlo
per referenc'es, 1 cree Que fou el
primer en
saig de instauració de un laboratori dedicat
l'estudi de la Medecina En Col! i Pujol va
-

fundar rnés tard 1-embrió de l'actual de Fi
siología, i En Ramón 1 Cajal, al venir de Va
len.cia a ocupar la seva cátedra de Barcelona,
va iniciar, en veritaín ele hábits
d'investiga
ció original. Temps d'amargura per a
nostre
sa,vi. En Ferrón, allavors preocupat pels

cene

ensaigs de

vacunació anti-colérica, va con
seguir del gran alcalde Rius 1 Taulet, la
ereació del Laboratori Microbiológic, del
que havía sollicitat En Cajal la direcció
d'una de les seves seccione. En Ferrán schi
oposná, i davant la inutilítat de les seves pre
tensions, al venir la vaca,nt d'aquesta Fa

cultan

vareu adquirir vosaltres a En Cajal
1
nosaltres varem nerdre a l'estimulador de
nostres activitats. No obstant, el seu exem
ple no ha sigut inefican; en la Facultat es
varen constituir nous labora,torís i record°
que un dele més actius va ésser el del meu
pare, on en Turró realitzava investigacions

bacteriológiques, investigacions

Que

foren

bona part a portar-lo al prestigi que aval
mereix, i on En Carulia, avni eminen.t cate
drátie de Terapénticgs, estava encarregat de
les classes practiques de Patología experi
mental.

Fa ja molts anys que ve adquirint la in
vestigació biológica a Barcelona cada día
mujer importancia.
En el momen.t actual són nombrosos els
centres d'estudi; ele neixents laboratoris de
la Facultat de Ciencies Naturals, a cárree
dele nous catedráties, en general joves en
tusiastes per la ensenyança, la secció de
Química biológica de la espléndida Univer

Tusz,LL

rEL

azuubil
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Botigues i rnagatzems:
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conferencia amb in.-

nífic que tenia en constraeció per allotjar
Pinstitut de Higiene. Potser hi arribarem

Cntarts9 gliaces llenes
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8liDi
aquesta

instal-lacions biológiques, no de noves fun
dacions, no de instituts gegants per l'estil
dele que neixen de dia en dia per Alemanya,
per Holanda, pele Estats Units, ni el mag

C9(5375.-f--na.9 ©Lf.tarl3a-G_'1fia?i9

-

tracte següent:

bio

Barcelona i de tots procu
raré donar-vos noticia; peró he d advertir
que les ornissions eón possibles. M'ocuparán_
de manera especial aquells que han. IDroduit
treballs originals d'investigació de més im
portancia. No extranyeu que dediqui
aquests una a.tenció preferent. Cree, en pri
mer lloc, si neerament, que la mereixe-n; des
prés va lligat el sea desenrotllo a la riostra
activitat, no la meya personal, que és molt
a

En el Congrés de la Asociación para el Pro
greso de las Cien,cias, celebrat a Madrid, ha
donat una notable conferencia el Dr. Pi Su
ayer, delegat de
«Tnstitut d'Estudie Cata

lans». D'aauest notable

mal

vistes.
Ben iluny de mi tal tem.eritat, sé el real
valor dele nostres esfor9os, 1 fins no fa
gaire
han sigut comptats els auxilie rebate
Són,
per tant, modestes les nostres
insta! lacions:
Per-5, com que elles responent, més que
a
la iniciativa oficial, a
l'entusiasme de
une qua.nts estudiosos que
han sabut aunar
els seus esfore.)s, coordinar treba lis,
aprofi tar

d'aquesta dificultat, hem associat 'cae
ció deis diversos centres, hem combinat ele
medie de treball, i avui, amb tot i la modes
tia dele n_ostres medie, creiem possible tota,
classe d'investigació biológica, sabent utilit
zar el material OD_ aquest material se troba.
Es tracta, com se diu en el títol, de noves
van.t

jSant

Pare, ,2,.—Fantanalla, 20

—

catárez.

e

L''<

nroprele,19Eer;

.sitat industrial, fila d'un Patronat subven
e-cionat principalment per la nostra Diputa
-ció Provincial; els tres laboratoris de l'Aca
,demia 1 Laboratori de Ciencies Médiques,
:amb els sen.yors Oliver Rodés, Celis 1 Lieó
:Morera, deis quals han sortít treballs origi
snals de gran interés; les ínstal lacions de
de la Junta autónoma de Ciencies
Naturals, en especial el Museu_15,1a,rtorell, en
plena febre de renovació i el laboratori de
Piscieultura,funda ió del benemérit Darder,
finalment els laboratoris de la investigació
clínica i Tnstitut Anatómic montat a 1-Hes
Dital de la Santa Creu, grades a la iniciati
Totes
va
del doctor don Pere E- querdo.
aquestes fundacions són dirigides per per
de club
sones competents í laborioses i no és
tar que la seva producció haurá ciSésser cada
dia més abundant.

Mes, se-ns dubte, on l'activitat és més in
tensa, laboratoris en treball constant i que
engranen la tasca llar com abans vos deja.,
és en algans de la Facultat de Illedecina 1 en
•

Laboratori microbiológic municipal.
el
D'ells vos en mostro unes diapositives, on
podreu veu_re els orgues "més importan.ts
d'uns i altres, orgues que`ns permeten avui
intentar tota classe d'investigacions.. Entre
laFacultat,e1 dellistología,

elslaboratoris de
amb En Caries Calleja al davant, riquíssim
en instrumental; el de Patología general, di
_

i Aznar i que ha inc,ubat
valer—Sayé, Ra
un estol de joves de gran
ventós, Dardé, Dalmau, Agustí—; el de Hi

rigit

deis
gons les necessitats i atenent al treball
distribu
homes MAS que a la teórica i freda
difícilment uns
ció burocrática. No obstant,
Fisiología
labora,toris treballadors corn el de
laborato
Els
déficit.
cursos
sense
acaben els
labo
ris oficials són, per lo tant, pobres El
ratori municipal mereixería„ tarabé una
aplicació en el seu presupost, peró treballa
Convé que`ns aja
un YiC MéS folgadamente
primats
de la Biología es
deu, respectables
panyola, que m'esteu_ escoltarla i ocupeu
llocs en les Juntes on es distribueixert les
i que, dins l'es
sumes per als laboratoris,
-

pendents

.
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per l'Oliver

giene, 1 avul ta,-mbé de Bacteriología, aca
bat d'instarlar mercés als treballs del se
nyor Rodríguez Mendez; el viviseetori i la
secció de Terapéutica física experimental,
dirigida per En Carunasnel laboratori de Me
decina legal, i finalnaent, el de Fisiología,
Que baix la innpulsio den Bellido es troba en
tensió de treball incansable i del Que ha sor
tit el treball que aquest matí vos hem pre
sentat. Coraptem, dones, amb un material
que'ris permet investiga,cions i cert interés

modernitat.
El laboratori microbiolbg,ic municipal,
baix la savia direcció den Turró, és aval
sens dubte el primer centre de investigació
biológica. Allá hi contemplareu recents ins
tal-lacions que no vacil lo en calificar d'es
pléndides: el departarn_ent quirúrgic, de na
d'operacions i les habi_
va creació, la sala
tactons de gossos modernes, segons el model
de Pawlow, el quarto estufa, la cambra fri
gorífica, són adquisicions d'ah valor per al
treball. La seeció de Bacteriología, amb
lomar, 1 la secció de Química, arnb En Gon
záiez, constitueixen també unes instal la
cions suficients. En aquest laboratori hi
abunda extremadament el material viu,
alzó cree que haurá d'interessar-vos; els go
ssos—procedents d'un bon servei de reeallie
da urbana— es troben_ en nombre práctica
ment il-limitat. En aquest laboratori i en el
de Fisiología, alternativament, celebren' les
sessions de nostra Societat de Biología.
No m'ocupo deis laboratoris de la Wacultat
destinats a investig-acions clíniqu.es; són
nombrosos i ben_ nnontats. En Peyrí ha dut a
la vostra eonsideració un interessant tre
ball sobre aquests laboratoris. Cada clínica
té anexe el seu laboratori
Aquests són els nostres útils: L'E=tat sub
vé, un xic miseriosament, al sosteniment
deis seus laboratoris. kvui aixó es troba un
xic millor. grades als drets de practiques
que 's cobren ala alumnes t a la creado' del
Patronat de material d investigació, que re
parteix. les con.signacions en pressupost se
-

del presupost d'Instrucció pública, no
oblideu que constituim un ralleli que,per tro
bar-se en estat d'activitat, necessita diners.
Peró una distribució més favorable per a
nosaltres constituirá sois un auxili, mentre
del tot l'ordre de l'hisenda es
no es canvii
panyola i mentre, per molt bona vcluntat
csde tingueu, no's modifiqui l'ordre adminis
trada del nostre país. He demanat el vostre
peró és
record i acudit a vostra infiaen
sois rae-ntre dan i l'estat actual de coses. Nos
tres pretensions són MAS radicals.
ho són perque hern vist lo fet per un ho
me que en qu_atre anys de treball des de la
tretor

presidencia de la Diputació provincial ens
ha onaplert d'esperances i en qui deposita tota
confiansa la intel lectualitat catalana.
Ern refereixo al gran patrici Prat de la Riba.
Entre altres molt útils iniciatives, hl há la
fandació de l'Institut d'Estudis Catalans
que sosté la Diputació, en primer terrae,
després l'Ajuntament. L'lnstitut exerceix
sa

acció tutelar, coordinadora, sobre'ls
centres de treball de que vos he parlat;lajue
da a Clili ho necessita—dintre, la possibilítat
deis seus media, naturalment—; dóna publi
citat, pagant-los espléndidament, als tre
balls realitzats, crearla arnb aixó, un esti
ma' més per al treball; publica llíbres, coad
java al sosteniraent deis gastos urgents deis
laboratoris que m_és es distingeiyere i, fi nal
mena resol la nostra tragedia bibliográfica,
que, si no són errades les noticies que m han
arribat
és també la tragedia de la vostra
joventut estudiosa.
La bibliografía és la gran dificulta.t de la
investigació moderna. Davant in) rnensItat la
del treball mondial una perfecta inforrnació
és más necessaria cada día i el clarn de tots
els que estudiern és el de llibres -1 revistes.
Nostres particulars peeulis no basten a les
imrnenses necessitats del Tnoment present.
La gran obra del nostre Institut
del qual
vos vaig a mostrar també
algu.nes diaposi
tives—és la construcció de la Biblioteca de
Catalunya; ideal ja fa raolt temps acaronat
per En Prat de la Riba. Aquesta, Biblioteca,
ja rica en obres d'Arqueolog-ía 1 Historia,
Instaura la seva secció de Ciencies, i en a
questa secció trobern, amb les obres clássi
ques, els más raoderns traetats i les más
una

gurament seguirán dispensan.t-nos

-a,1 saya
institucions populars
crearán la Biblioteca de Catalunya i el nos
calor, a canvi deis
tre entusiasme hi donará
inapreciables serveis que`ns presti.
Com veieu, l'Institut és el Ilag que unilea
la vida intel-lectual catalana. Ses diverses
seccions s'ocupen de promoure el progrés
de les diversos branques de l'activitat hu
mana. En go que al nostre objecte es refe

protecció.

conspiqiies corleccions. Coraptera ja amb
uns 45 000 volaras; hem fet demanadiea per
valor

de

Diputació

80 000 ptes., concedides per
1 per l'Ajuntament, i aauests

la
se

Les

nostres

reix—el progrés biológ-ic—ja haveu vist cora
coadjuva l'Ins'itut al valor de nostra pro
ducció científica.

Vaig a
en

les

acabar. Dieu en el vostre llibre que
institucion.s madrilenyes es forja el

veritable
reclamem

pensament

espanyol. Nosaltres

corlaboració an aqu_est tre
ball Un nucli, en l'actualitat laborant, s'ha
forns.at lluny de la protecció oficial; aixó no
vol dir que la rebutjem, ans bé la rebem
anab agraiment i l'hem demanada. Per?) lo
cert és que la espontania generació d'una
activitat s'ha, produit arab sois els medís de
que disposen totes les Universitaís espanyo
les Si som avui más rics ho devem exclusi
varaent a la clarividencia i a la bona volun
tot d'un home, peró el moviment com_ençit
amb eseassos medis.
Fem tots junts que altres nuclis se pro
dueixin i afavorim la Ilur eclosió. Amplieu
els que podeu
els recursos de l'ins
trucció pública, i repartiu aquests recursos,
tal com fa la Junta de material, atenent in
terligentmen_t a les necessitats deis grapas
que demostrin la seva existencia. Exteneu
l'incendi cultural en totes direccions, no el
redu_iu a un fogar central, que la cultura
naix del xoc de les idees de la discussió, de
la competencia. Es gran Alemanya, creixen
en ciencia agegantadament els Estats Units,
Franga en canvi, corapta amb persones,
ar_n_b hornes arlats; más que comptar amb
una :torea nacional, el que her_o_ d'aportar tots
la nostra contribució entusiasta.
una

—
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elurfar-a

Oulevn_

d'Espenya

ReDdbErica fruneezá.
lrlys '1793=1795.
Airí

es

titula el "libre que acaba de pu

blicar D. Angel Ossorio 1 Gallardo, el qual
ha donat una conferencia a l'A_teneu Barce
lonés per a presentar la seva darrera obra,
explanant el pensament que hi batega. Ve

gi's

un

extracte del

que

digué

el conferen

clant:

«Aaquest tema

ha sigut estudiat directa
1 positivament en documenta valiosos
en
una época crítica per a la política í la
vida de Catalunya i Espartya. Indicat molt
poe pels conreuadors de la nostra, historia,
havia restat tot velat per l'esclat de les vic
torias que varen seguir contra Napoleon i el
record de la heroicitat catalana contra'l po
ment
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der de FranQa i Es panya en la época de Fe
lip V.
Sois un meritíssim escriptor nostre, don
Miguel deis Sants Oliver, ha estudiat aques

mateixa época, publicant reeentment en
de nostre gloriós Institut d'Estudis
Catalans, un selecte i pregón treball sobre
ta

l'Anuari

l'intellectualitat catalana
aquell temps,
relacionada arab les oposades idees disol
en

vents i reacciona ríes que lluitaven a Europa.
Peró coincidint la publicació del nostre
Institut amb la del llibre que venía prepa
rant el senyor Ossorio, a,quest va dubtar en
els-darrers moments de si el donava o no al
públic. L'interligen.cia, de l'Oliver en l'estu
di conciengut del pensam.ent ca,talá i espan
dit en una publicació tant forta com la de
donaven, no obstant, un valor re
latiu an aqueix estudi.
El llibre d'un castellá publicat en casteilá
directament dirigit a la política espa
ínés
i
nyola i catalana, amador de Catalunya, em
pró no fill d'ella,, podía tenir sens cap dubte
un més gran valor de difusió en el centre
d'Espanya i ésser estudiat pels professionals
de la política. D'aquesta manera el coneixe
raent de l'actuació catalana, guanyava una

major eficacia.
El poble espanyol ha passat un llarg temps
discutint tebricam_ent les formes de govern

racceptació o refu_sió de
nal, deseuidant en canvi

la ilei constitucio
el primer estad' a
fer, que era el coneixement de l'historia i
manera d'ésser de cada nacionalitat antiga
ben subsistents encara. Es per aquesta raó
que s'ha perdut un temps Dreciosíssim que
cal compensar amb l'estudi del coneixe
ment propi de cada un deis pobles étnies,
car ell és la única vena de vida 1 renaixe
raent que pot ternr l'Estat espa,nyol.
Era en ple esclat de la revolució francesa,
quan en 1793 els catalana francesos, comen
lant per l'Ajuntament de Sant Liorenç dels
Cerdans, deraa,ná l'aussili del general R1cardos, per a rugir deis terrors francesos
afegint-se a l'esperit catalá que restava in
cólume, i en certa manera anular amb Peo
perit de raaa el tractat deis Pirineus encara
recen.t.

sembrant arreu el pánic i la desoladó.
La equivocació soferta anteriorment va
ha,ver-se de desfer. L'esperit catalá no podía
cohibir-se i malgrat les traves de l'Estat, va
armar-se 1 emprengué
la deslliuració d'Es
panya, eonstituint aixó un acte dem_ostratiu
de valor catalá, per ésser catalá.
Vingué l'Aasamblea, de tot Cata lunya, pchs
mateixos catalans convocada, i presidida
pel general Urrutia, qui intentá i prová de
res,

desfer-la, no conseguint-ho.
A primero del 95 tot Catalunya posá en
práctica els acords de l'Assamblea, aixecant
gent armada i imposant tributs per al seu
sosteniment. La resistencia d'aquest espera
catalá, enfront deis deseuits deis governs,

cepte

estem

que formá, deis c-atalans, basat en els
fets exteriors, va resultar
errat, tal com II
va demostrar l'experiencia.»
Després el conferenciant feu comentaris
sobreels prin.cipals feto que hi SÓD_ historiats,
anant a la eonseqüencia de que en el r_n_o
ment present l'esperit catalá, tancat dins de
Cata,lunya, sería lneficaç per a tota obra de
ressorgiment nacional, i que l'esperit cen
tralista, tem.erós de manifestació auton-orn_i
ca, allavors i aia, és l'equivocació rnés capi
tal i la crudeltat més gran confirmada pelo
fets, que pot donar-se, no sois contra els ca
talans, sinó contra la vida de tot 1-Estat es

pa,nyol.

Pell noztve 1,ff;7alre

a

sostenir

aquelles posicions

varen

var

la

nostra

independencia.

Va constituir una equivocació capital que'l
centralisme va cometre contra'l valor eatalá
!la qual equivocació ha hagu..t de regonéixer
posteriorment.
L'any següent vingué la gran desfeta de
les tropes espanyoles, la mort de l'Unió i la
rendició ignominiosa del castell de Figue

ez»Zzse,)1a&s.:

en

Anab recitiu de les proveo de fi de curo de
la Escola Catalana d'A.rt Dramátic, creada
—corn tantes altres obres de finalitat cultu
ral,—per la munificencia de la Diputació
Provincial de Barcelona, el distingit come
diógraf En Josep Morató fa a «La Ven de
Catalunya» unes consideracions r_n_olt encer
tades sobre la. conferencia que en l'acte d'a
quelles proveo doná el director de l'Escola
don Adriá Gual. D'aqueixes consideracions
en retallem el següent:
«El mal del Teatre Catalá és el no haver
comenaat Del principi. Nat per improvitza
ció, lo estran_y és que hagi arribat allá OD_

tots els ob

•

calgut si haguéssim posseit de primer andu.vi el teatro institució, el teatro escola,, en
lloc del. teatre n.egoci, del teatre empresa
que, més o menys disfreçadament, és gaire
bé Púnic que hem tingut fiias ara.
Qaelcora d'aixe) es desprén—aixís ho en
tena jo- de la conferencia amb qué En Gual
respecte- a la
va -posar-nos en anteeedents
creació de l'Eseola d'art dramátic catalá,„
iniciada i impulsada per En Durán i Vento
collaboració entusiástica deis
sa, arab la
seas companys de diputació senyors Fages
Bartrina, la protecció oficial de tant benemé•-rita corporació i l'acullida, amorosa del Cír

da ni per dues ni per tres, deixem de tenir
l'apariencia de Teatre Catala. El ca,s és sa
ber que hi há qui's .preocupa de donar a l'e
difici els fonam_ents que un dia o altre 11 han
de permetre no aguantar se prirnparat, en ella
tambaleig de consta.nts equilibrio, sinó ben
ferm i sense perill _d.ensulciades com les que:

-

-

topar amb l'Estat espanyol desorganitzat,
sense exércit regular, sense horneo, armes ni
dirters per a sostenirlos,am.b l'agravant d'un
esperit advers a la manifestació lijare i au
tonómica catalana que volía i havía de sal

ha arribat, fins al punt de posseir mestres
creadors i interpretadors que hagin conse
guit imposar se. Lo que hí ha és que aquel-xos
mestres se n'han fet pel vigor de llar
Propia empenta, per llar particular virt-ut,
per llur farça de voluntat a prova de desenga,nys i desafectes. La qual cosa ha exigit
d'ells un més sobirá esforç del que'ls hauría

salvar novament a Espanya.
Si els governs centrals no haguessin tin
gut una prevenció contra la raanifestació
del sentiment catan, i pel contrari l'ha
guessin ajudat, schauría evítat la serie de
desastres que varen portar la desolació a tot
el Nort de Catalunya i la repercusió d'a
quell desastre per tot Espanya; s'haurien
sostingut les posicions catalanes del Rosse
lló, tant sol.licitades pelo francesos d'aquell
indret, i arab aquesta posieió ventatjosa, al
tra hau_ría sigan la riostra sort en el tractat
de Basilea
Indubtableraent, el curs posterior Que va
seguir l'historia europea hauria tin.gut per
panya un diferent resultat.
Napoleón vingué al cap de poc, i el con
va

Aleshores prengueren els espanyols aju
dato d'aquells ca,talans tot el Rosselló, men
tres per
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col del ideen.
La

creació d'aquesta

Eseola

representa,

dones, per al Teatre Catalá, l'encesa de Loe
nou. No hi vol- dir res que per una tempora

en el cas de lamentaravui, gracies a,
que ha mancat sernpre en_tre'ls elements que,
l'han_ constituit la deguda compenetració:
patriótica i l'esperit nacional que sois sens
tfen una part deis autors 1 una rnés petita,
d'a,ctors. Per aixb la majoría d'aquests han.
a
casa nostra 1 tenint
aixó la r_n_ajoría de les.
fbra alguna Que scha sentit eseep

Dassat anys vivint

llany l'esperit;

per

enapreses
eionalÉ_n_en.t
-

impulsada per l'ansia de servir
Catalunya- han actuat sense cap altra,.
mira que la del guany; per aix-6, molt abano
d'existir el divorci entre el teatrei el públic„
existía ja dintre mateix del teatre entre au
tors, actora i emigrases, ana.',nt cada un dra
quests elements pel sea cantó i impulsats per
idea,ls distinta. Per a„ixo h.em anat tan bé.
Tot aixib se`ns anava., aeudint mentres eseoltávem. la conferencia den G-ual, 1 en tot
aixb várem refermar-nos al presenciar les
Proves a que varen ésser sotm.esos els deiXe
bles í al sentir el parlament del profeásor de
gimnástica rítníica senyor Llongueras.

•

-

El sistema de l'Escola Catalana d'art dra
mátic, per lo que várera poder veure, és el
de no improvitzar, el de dotar ala deixebles
d'una conciencia de llar dever i de la missió
que han d'acomplir, tot disciplina nt-los a la
tasca, tot desen.rotIlant en ella l'esperit- de
comprensió per la controversia -amistosa.

E-sononnia

prieus

.
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veure cóm desen_trgnya
ció, métode que arrenca del teorema de Di
tots el sentit d'uns veráos de 1'A
vichlet sobre la estabilitat de requilibri.
peles Mestres i coni cap, ni es més tendrals,
Passá després a un anblisi del métode d'a
ho feia anab aquella manca de sentit que
Proximacions succesives. Va exposar els tre
hera hagut de notar maltee vegades entrels
baile de Liapounoco Levi, Civita i altres,
professionals; així várem poder apreciar posant especial interés en senyalar els pro
com
cap d'elle, al recitar individualrnent,
blemes a resoldre en camp de tanta impor
queja en el defecte de dir amb l'entonació
tancia Va acabar tractant de la estabilitat
lo contrari del text; així varem poder esti
en mecánica celeste.
mar les ventatges que's poden treure
Gestione del doctor E. Fontseré per al mi
de la
sistematització per senys convencionals in
llora,ment de les instalacions sismológiques
ventats ja fa anys pel director i aplicats a
meteorológiques de Barcelona —Aprofitant
la lletra COm els reguladors ho són en musi
la seva estada a Madrid i la relació am_b al
ea
al pentágrama; així, finalment, várera
gunos personalitats cie,ntífiques del Con
encisar-nos arab el prodigi d-u.nitat de que
grés, el doctor Fontseré ha rodonejat el pro
varen fer gala tots els alumnes 41 recitar en
jecte d'instalar a Barcelona el estudie de les
tre tots, una estrofa cada ún, els meravello
altes regions de l'atmósfera per medi de glo
sos «Goigs a la Verge de Nuria» den Mara
bos, que aval.. a E-;panya, es practiquen so
gall. Les estrofes anaven de l'un a l'altre en
lament a Madrid pele rneteorolegs que amb
l'harmonía d'un bell ritme.I a l'acabar-se la gran acert dirigeix l'enginyer quefe de
recitació en boca de la nena que Phavía
l'Observatori central senyor G-albis.En
várem haver esment Que, sense que
aquest establiment rebé amistosa acullida el
cap dele futurs actors i actrius hagués per
doctor Fontseré. havent se fet en obsequi seu
dut la seva perSonalitat naixenta, el conjunt
i deis congressistes catalans que l'acampa
restava entonat, cense cap dissonancia d'a
nyaven les operaciolas de liengament i ob
(vienes que tot sovint ens sobten entre les
servació d'-un globo pilot, com a mostra de
calles de comediante més disciplinades.
lo que alli es fa en aouesta materia Assesso
I el mateix resultat de la recitació d'estro
rat pel senyor G-albis, el doctor Fontseré ha
fes successives, varen obtenir-lo ele deixe
estudiat detingudament la org-an.ització
bles de l'Escala Catalana d'art dramátic en
plan d'aquest servei per a Barcelona i les se
la prova final, quan un d'elle va entonar
ves relacions al:ab el servei aerológic inter
des de l'estrada la mateixa poesía maraga
nacional europea, formalitzant un presupost
11en.ca, mentres en una habita.ció interior ele complet que ha sigas presentat a l'Institut
seus corapanys Ji feien de chor sobre m-dsica
del material científic de Madrid, tenint rno
del mestre Llongueras. La qual cosa repre
tiu d'esperar que será aprovat a„viat per
senta el compte oue's posa en educar musi
aquest últira, i que en conseqüencia Barce
cadrnent els futurs conaediants, com ho havía
lona no trigará en figurar entre els observa
provat abans un choral executat per tots
tarje a.erológics que a Europa es dediquen a
ells, acorapanyats al piano per l'esmentat. -l'estudi de l'aire de les altes regions El pro
professor.»
-pi doctor Fontseré es trasladá a la estació
sismológica de Toledo, havent escoltat del
director, l'en_ginyer don Vicens Inglada,
L'ácluació E_PnleersEllpla del personal a les seves ordres, profi tases en
eDjailana
GE CanOrd-'s
sen.yances 1 experieneies person.als.

pana», obra en collaboració del professor
amb ele alumnes. Per últim, va fer un detin
gut estudi de les condicione científiques ca
talanes en reiació amb els projectes -de la cá
tedra, ponderant especialment la eficacia de
la Escala histórica-crítica literaria den Milá
Fontanals i en Menéndez i Pelayo, les in"ciatives extra-oficials de l'Institut d'Estudis
Catalans i els Estudie Universitaris Cata
lans, í la publicació de les Lligons de Filoso
fía del doctor Xavier Llorens que está pre
parant tata la secció de Filosofía de la Fa
cultat de Filosofía i Lletres de Barcelona,
fet aqu_est que el conferencíant comentá amb
consideracions sobre ele origens, sentit, in
terrupció i pervindre de la Escala filosófica

Aix1 eltrem Poder
ven entre

•

-

de Cliendes de ElladvEd
Secnions de ciencies

matezná.fillques

i

astrenómiques

Conferencia del doctor Esteve Terradas.—
«Estabilitat dinámica i solucione perlódi
ques». Comença el conferenciant per senya
lar els diversos conceptes d'estabilitat en
ciencies aplicades 1 sa esouematisació en
Matemática pura, exposant el concepte pre
cís d'estabilitat d'un moviment o equilibri
per comparació arab estats perturbats Esta
diá desseguida ele ca,ssos en gatee-1 problema
és resoluble per medi de l'análisi de una fan

L'nr-

fi

Seco ó de clencies
nasáSques i histériques

juliol 1919

catalana

Seccié de cieneies_ médiques
En aquesta Secció deu ésser reraareat el
discurs inaugural que llegrí el doctor don Jo
sep Gómez Ocafta, catedrátic de Sant Caries
collaborador dels Arxius de l'«Institut de
Cienciesme versant sobre' .E1 medio interno»
en el que, prenent peu d'un text den Claudi

Bern.at, dóna la exacta expressió

a lo que
deu entendre's amb tal nom; posa de relleu
la constancia de les seves propietats físiques
1 la riquesa química de son con_tingut, con
siderant lo com el broa de cu.ltiu on viaen
les célules de nostres teixits, tal «com ele
peixos a l'aigua»- En les següents sessions
fon freqüent la intervencia de 'lastres anides,
ja presentant cornunicacions propias, ja in
tervenint en la discuseió de les dels altres.
Doctore Pf 1 Sufier i Bellido
«Veren_os
anabólics del cor» fou el títol del seu tre
ball. Prenent cona a punt de partida el pre
sentat al Congrés de fisiólegs de Viena de
1910 1 el Publicat l'any passat en el núm. 2
dele Arxius, el primer sobre l'acció del calci
i del nervi vague sobre'l Potencial eléctrie
del cor, 1 el segón, sobre'l ritme nodal ob
tingu_t amb les sale d-estronci, 1 en vista del
resultat dele seas .experimente de l'hivern
Dassat al:ab ,ajuda d'u.n ga.lvanometre de
_carda (presen.tant nombrases gráfiques rae
cániau_es i eléctriques), arriben a la conciu
sió de poder classificar ele tóxics 1 excitants
cardíacs en dos ordres, segarla la seva acció
sigui t.snabolisadora o catabolisadora. El
professor Gómez Ocafia prenglié la parauia
relatant experimente seas, que confirmen les
conclusions deis comunicante.
Doctor Peyri.tNota contributiva a l'ess
tudi del cicle evolutiu del «Leucocytozoon_
syphilis» fou la comunicació del professor
de Dermatología de riostra Facultat. Doné..
—

-

•

Conferencia del doctor T. Carreras 1 Ar
tau..—Concepte d'una ética hispana»—Re
sumí el conferenciant lo orientació dele seas
estudie en aquesta materia, puntualisant la
posició científica i ele procediments d'inves
tigació propis de la seva cátedra al costat
d'altres tentatives hispanes con.sernblants.
Doná compte dels resultats obtinguts en el
primer curs, 1 explicá minaciosament la or
ganitzaeió, funcionament 1 fine del ja co
mengat «Arxiu de Psicología colectiva his
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La m.és ímportant d'EsDanya-20 sucursals amb tellfon-Central: Pelayo, 44, tellf. 5,1i3

Lis_ I mportante
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es la única funeraria que posseeix Carnbra de
Desinfeeció, no servint cap arte
facte que no
desinfectat.
NOTA: Acurat i rápid servei tant a la Capital
com a fóra.
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compto deis treballs de'Mac Donagh,

i de la

descripció d'aquest autor de les fases de de
senrotllo del micro-organisme productor de
la mes, d.91

quí, Pespiroquet fóra

sois la ga
meto., mascle. Presenta les seves prepara
cions, en les que's poden reconéixer la ma
jor part de les formes descrites pel derma
tóleg anglés i posa de relleu la importancia
que pel concepto pronóstic i terapéutic té

aquesta donada etiológica. Intervingueren
en la discussió els doctors Azúa, Pittaluga,
Lafora i Mas i Magro.
Doctor Espina i Capo.—Aqu.est elínie ma

drileny'parla sobre

«Historia de la evolución

Patología cardíaca». i dona,
ocasió a qu.e'l doctor Pi i Sufier parlés sobre
les aplicacions clíniques de l'electrocardio
grafía al diagnóstie de les arritmies i car
diopatíes en general, i que`l doctor Bellido
exposés quelcom de técnica :electrocardio
de las ideas

en

grái3.ca,

posan.t de relleu que dit métode
per a ésser transportables al
gun_s models d'aparells, és en absolut apli
cable a la clínica.
Doctor Recasens.
Dues comunicacions

d'exploració,

xits de dit orguen, i l'activitat o
repós cir
culatori que schi estableix. Presenta
nom

broses preparacions i fotografíes en color i
feren observaeions ele doctore Lafora
Maranón.
El doctor Pere Esquerdo presidí les
du.es
darreres sessions de la Seeció de Ciencies

Médiques.

Seeció de cienciez

que presentá es nomena «Histología del pul
móncolapsado» i estudia, les alteraciors que'l
pnetimotorax artificial i en general la iro_mo
bilització pulmonar fa aparéixer en ele tei

lisice.quimiques

Presentaren treballs d'investigació, ja
propis, ja en col.laboració, ele doctors don

Enric Moles i don Florenci. Coma, ambdos
procedente de Pliniversitat de Barcelona,
fig-urant també inscrit en la dita Secció el
catedratic de la nostra Facultat de Farma
cia, doctor Casamada.
Assistiren també, com a congressistes, el
catedrátic de Dret Mercantil doctor Benito 1
l'alumna de la Facultat de Medeelna se
nyor

Agustí.
raeg

—

foren les per dl presentades; una, sobre
«Provocació del part per medi [deis extrets
hipofisasis», i Paltra, sobre «Utilització deis
ovaris de les miomatoses en el tractament de
les hipofu_ncions ováriques». El sabi cate
drátie de la Central fou m.olt aplaudit.
Doctor Sayé i Samnere. —La comunicació
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Mora05 d'EsparraduzEFE,

VEREDICTE
Premie ordinaris:
L'En.glantina. Núm.. 168. «Una festa a
les Guilleríes». L.: Costura catalana.
II La Viola Núm. 109. «Nostramo pasea».
L. Doració del poeta.
III La Flor Natural. Núm. 17. «Petita, bo
nica,...»

Premie extraordinaris:
1 Núm. 36- «Glosa». L. De cangons i de
follíes...

II «Lo que té de fer-se per a que Espa
rraguera millori moral i materialment». L.
Salus populi suprema lex.
III Nútn 181. «El catecisme i ele infants».
L. Deixen que'ls infants vinguin a mí.
IV Núm. 96. «La llei d'amor».
V Núm. 2. «Noces». L.
VI Núm. 128. «La blasfemia». L. El renec
es la cobardía.
VII Núm. 120. «Cor noble». L. Abnegació
VIII Núm 151. «Les fames de Sant Joan».
L Estiu.
IX Núm. 99 «María». L La Mare de Den
quan era xiqueta...
X Núm. 117 «Agar».
XI Núm 62. «Lo que té de fer-se per a
que Esparraguera millori- moral i material
men.t». L. El poble que no desgasti;
XII N11123_ 73 «Intima relació entre l'Agri
cultura i l'Industria». L. Terra és riquesa.
XIII Núm. 158 «El treball» L Vida.
XIV No s'adjudica.
XV Nútn 26. «Les caramelles». L. Records.
El Jurat calificador: D. Joaquín). Mayra,
don Jaume Bofill y Matas, don Josep Massó
Ventós, don Ramón Garriga Boixader 1 don
.

Francisco Cortadellas.

C. Plfir..9,7_, ..EraleonS

Las Bui-1"(-guseTU'

Vi.fr

_

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Administració.
Preu: 2 pessetes
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Els mes rápits i els
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Ca
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1 Telefonemes

a

mes

son

consumidors,'

d'hotels i
nitaries.

col-legil

i

ambulanCies- ,sa

Per transports de 1
i dé 3 tonélades i servei de
.

que -no

nostres

aquest

en

no

les

de essencia i

gers, servei de

PIIICELNA

de la..Tcr,aletat AlTrab

U0 131

deis malalts, per tal

com
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°
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molt-particularMent

na

no mes es venen

HP.
mes

neumátics.
Chae,sis per ómnibus
camions, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de passat,

?Vigiles hipertermals, de temperatura 60°, alealin.es, bicarbo

natat-sódiques. Sense
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salvamentde náufregsi atir
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MOBILIARIS DE LUXE
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CLÁSSICS

Preu:

I MODERNS

De venda

666

en

Géntims
les llibreries y quloses

INTERIORS COMPLETS
DrumErto

SECCIÓ COMERCIAL
MOBTLIARIS
EXTRAORDINARIAMENT

marlicifvul

NRTURAU:PURGnNT5

1711[121,051P1.5.',

BARATOS
Recomendada por las Academias de Medicina de Paris y Barcelona, etc.,

METAL-LISTERtA

LÁMPARAS

22-1,-LInL,L2,S

Combate 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,
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
zigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del 'Dr. Lloratch. con el es
udo (ti:amado yetiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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