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d'ensenyança,

centres

allà ahont
el
regnar
major ordre, ahont
ab el més
gran respecte sols s'hi tin
dría d'anar a
aprendre, permetem que
s'hi promoguin aqueixos esvalots moti
hi deuría

Tenim les vacacions de Nadal
aprop,
y, al acostarse aqueixa temporada venen
la memoria certs recorts
que verdade
r

imententristeixen l'esperit; elsescàndols
desde alguns cursos venen succe

que

h;ntse per aqueixos temps en la Univer
sitat fa pena y vergonya de
recordà'ls, ea
què conduheixen si no a la befa y escarni
del món civilisat?
¿per quina causa tenim
d'esser la burla de tothom?
anem a

¿què

guanyar; algún día més de festa? si ens
falta temps pera instruhirnos
¿a què ve
buscar causes que'ns ho

privin?

En l'obertura del present
curs, el digne
professor Dr. Casares ens exposà l'orga
nisació de les Universitats

en

paíssos

desgracia—més avençats que'l nostre;
ens parlà de la Universitat
alemanya y en
per

dels ben escrits apartats del seu dis
ens
explica la vida del estudiant
¡Que n'es de diferenta de la
nostra! ey per què no
imitarlo?
un

curs,

alemany.

podem

Tots sabem que'ls avensos morals
y ma
terials d'un país estàn en rahó directa
de son grau de

què

en

la

cultura, edonchs, per
Universitat, un dels princi

vats per tan

ridícola causa com la de vo
classe? Conformes ah
que
l'alumne que no vulgui assistir a classe,
deixi d'anarhi, més
que no mogui escàn
ler

faltar

a

dol, perjudicantse

a n'ell mateix
y als
demés escolars y que
valor
sufi
tingui'l
cient pera ferse responsable de la falta

quel professor

Ii
les consecuencies
sultin.

anoti,
que

també de

com

d'aquesta'n

re

Ab gust havem vist que aquest
any no
desordres
de cada curs al arribar
aquesta temporada

s'hagin repetit els repugnants

que'ls escolars seguiràn en
ocasions no deixantse portar
per
l'element perturbador,, element
que a
son
màximun ve a estar representat en
els cursos més
cinch o
y esperem
totes

sis alumnes mal
nes

d'entrar

a

nombrosos,
aprofitats y

per

no

la Universitat.

prou

dig

LA REDACC1Ó.
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PERA EN

KRÜGER

Els estudiants catalans confíen

Els redactors del butlletí UNIVERSITAT
CATALANA, en nom de tots els estudiants

mor

catalans, quina representació'ns creyem,
més que may, podernos atribuhir, se
complauhen en endreçar ab tot l'entus
siasme de llurs intelligencies joves y de

ne

la

a

República
Europa.

Transvaal,

del

en

viatge

son

No sols perque avuy les armes ab que'l
boer defensa sos drets indiscuti

poble
bles, hagin

fet recular més d'un cop als

poderós Imperi, no pas en
lluhernats únicament per la probabilitat
de que fèu fracassar els jochs de la orgu
soldats d'un

llosa

política

inglés,

del Gabinet

abomi

nada per tots els pobles que tenen
ciencia de la seva missió, sino ab

motiu,
ple de

reconfortats ab el
llealtat

a

la

grandiós

seva causa

y de

con

major
exem
con

el triomf de la Iusticia que està
donant el poble boer, saludem en vos al
digníssim capdill d'un poble mascle y

fiança

en

honrat,

enfront de les decandentes

na

cions europeues que inconscienment vos
aclamen, al esperit de les rasses verges

que sols coneixen l'orgull de sa propia
dignitat, y que sols saben lo que es la
ambició en els cors raquítichs dels que, en
nom

civilisació, juguen
altres y's venen sa

tants y tants

d'aquesta

que

dels

propia conciencia, al símbol de la tradi
ció, sempre vella y sempre jove, dels
pobles, defensantse ab enteresa contra
tota

mena

de

prejudicis

lluyta desesperada

contra

y més tart

en

les cancilleríes europeues, serà pera nos
altres igualment simpàtica la vostra ges
tió alsant ben alta la bandera del vostre

poble qu'es aquest cop la de la Justicia,
a la
qui junt ab vos evoquem pera que
regni sobre de tots els pobles de la terra.

res

CATALANA

RAMÓN LLULL.

Catalunya en lo referent a filosofía ha
engendrat en diferentes èpoques filo
sophs d'intelligencia robustíssima, desta
més que cap d'ells y en el temps
de potencia escolàstica en Ramón Llull,
qui operant un grandiós avenç en la èpo
cantse

aparició deixà ben sentada la
independencia del seu sistema com a
fruyt de sos travalls y de la gegantina
força de sa intelligencia.
de

ca

sa

Verdader atleta de la fe, buscava asse
degat la font de la veritat pera ensenyar
la després als homes de totes condicions
pera que anessin

l'encaparrava
mostrar la fe,

a

apagar

sa

constantment

donchs

encaminats

eren

a

tots

set en

ella;

poder

de

sos

esforsos

buscar aquesta demos

y si la fe en realitat no pot pro
barse y En Ramón I.ull ab tots els seus
llibres no va poder probarla, va demos

tració,

al

trar

la existencia dels motius

menos

que donen lloch
Un

dels

credibilitat.
pensaments fonamentals
a sa

la filosofía luliana
cies

no son

varies,

dt

el de que les cien
sinó qu'existeix un

es

ciencia universal que conté en sí els prin
cipis de totes les ciencies que s'anome
nen

particulars.

L'enteniment humà per

tota mena de

vexacions consumades...
Sía o no sía fructuosa, honorable Pre
sident del Transvaal, la vostra visita a

ciencia

a

saben!

FILOSOFÍA

d'una mal-entesa

ab la llibertat

que

que acabeu de donar

patria

llurs cors esperançats, la més respetuosa
salutació al honorable President de la
a

en

no'ls ha d'esser infructuosa la //issó d'a

pera
ciencia
y

sa

naturales

major perfecció
universal, dipòsit dels

busca

sa

convenen

a

totes les

un

axiome
demés ciencies

que
té set d'encarnarse ab la unitat, sab qu
l'avenç del saber necessita aquesta unita.
y

en

tots

els temps, d'ensà que'l món
sa
aspiracio ha sigut aqueix4

existeix,
ciencia universal, mare de
més, quin objecte principal

totes

les de

ha d'esser el
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d'analisar y definir la naturalesa d'aquells
predicats que per son modo d'esser con
venen a totes les ciencies.
La realisació
d'aquest ideal ha

tingut
lloch, en el sistema científich lulià cone
gut generalment ab el nom d'Ars Magna.
Els Principis del sistema científich lu
lià son setze: Bondat; Grandesa; Dura
ció; Poder; Sabiduría; Voluntat; Virtut;
Veritat; Gloria; etc., continguts en la
figura A de dit sistema.
Ramón Llull defineix aquests
princi
pis; de la unió o barreja de dos o més
d'aquestes definicions ne surten Condi
cions que

son

verdaderes perque ho

son

les definicions que les engendren, y d'a
quests principis y condicions s'en de
dueixen Regles que tambè son verdade
res
perque ho son les condicions d'ahont
resulten.
El nombre de les Condicions es
resultants que son de la barre
de dugues o més definicions.
Les Regles que resulten de les condi

tat com a

ja

cions

deu:

de

Possibilitat, Essencia,
Materialitat, Formalitat, Cantitat, Qua
litat, Temporalitat, Localitat, Modalitat
y de Instrumentalitat, y en virtut d'elles
se
pregunta respectivament: Si la cosa
es; Què es; De què es; Per què es; Quàn
ta es; Quà1 es; Quàn es; Ahónt es; Cóm
es y Ab què es.
Cada ciencia té ademés sos principis
propis, però tots els principis de totes les
ciencies se troben explícita o implicita
ment en els principis del sér en
general;
bondat, grandesa, etc., de manera que la
ciencia que conté aquests últims princi
pis es universal, y ¿per què aquests prin
cipis contenen en sí'ls de les demés cien
cies? per què se troben sense contrarietat,
ni majoritat, ni minoritat en Deu
y d'un
modo contingent y variable en els sers
son

ver
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passat per

l'engranatge d'aquest

tema en el que

sis

la

qüestió presentada es
primer resolta pels principis de la cien
cia particular a
que pertany y en últim
terme pels principis de la Ciencia Uni
versal.
Per altre part els esforsos de la filoso
fía luliana foren dedicats a combatre l'A
verroisme qu'era precisament una de les
idees que portaren continuament

capfi

Ramón Llull com ho proba'l fet de
proposar al Concili de Viena que's des
terrés de les Universitats l'ensenyança
cat

a

de les doctrines d'Averroes.

Encare

qu'En

Ramón Llull

no

haguès

escrit llibres

exclussivament destinats a
aquest objecte, hi ha arguments de so
bres

en

difici

sos

tractats

Averroistaquin autor, anomenantse

comentador

sols

pera enderrocar l'e

d'Aristótil,

conegué

al

filosoph

està probat que
de la Grecia per

traduccions llatines en les que no se se
guia .al peu de la lletra en molts punts el
text de les obres
filo
gregues

soph,
nom

d'aquell

no

y

obstant això
y

varen

donarli'l

l'Ánima d'Aristótil.

de

Averroes admitía

una ànima
superior
els homes per medi de la
que la ciencia's desenrotlla en els indivi
duos, de manera qu'en l'home no hi ha
més facultats de conèixer que les
que
pertanyen al ordre sensible, y lo que nos

y

comuna a

altres

tots

enteniment humà s'i
dentifica ab la imaginació, però no es
forma substancial; la conclusió
anomenem

doctrina

d'aqueixa

es

la de que l'ànima de cada in

dividuo desapareix y mort ab ell, es a
dir que nega la inmortalitat de l'ànima.
Segons Averroes cada home's troba
informat per l'ànima humana, la
en
care

ties

qu'es més perfecta
no

pertany

que
que la de les bes.

per això

a

la esfera de

creats.

les formes

Aquest es el sistema científich lulià.
De sa exposició'n resulta la manera de

aqueixa

buscar la veritat

ànima, que podría anomenar humano-in
telligent subsistent per sí y separada de

sició

o

falsetat d'una propo

qualsevol que's troba, després d'ha

substancies espirituals; a
ànima l'anomena humano-sensi
tiva y diu qu'ademés existeix una altra
o
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s'uneix a cada home
unió substancial sinó per rahó de
tot cos que

no
sa

ab

pre

sencia,

assistencia y comunicació ab tots
cada
un dels homes. Admetíen ademés
y
els averroistas la distinció entre la veri
tat teològica y la filosòfica,
afirmant

qu'una cosa podía esser verdadera segons
la fe y falsa segons la rahó.
A desvanèixer totes aquestes afirma
cions se dirigiren els esforsos del sabi
les rahons ab que va comba
als averroistas son també d'Aristòtil
però del Aristòtil grech, presentat ab

mallorquí y
tre

tota

sa

puresa y

no

mal comentat per
y aixís que va apa

simples traduccions,
rèixer l'Aristòtil genuí, l'edifici Averrois
ta fou derrocat, quedant Averroes confi

la escola de Pàdua hont va arrastrar
vida apocada, algún temps més, però

nat a
una

fora d'allí en lo pensament
Ademés, la doctrina d'Aver

influir

sens

d'Europa.
roes era panteisme
metre

l'ànima

pur, per quant al ad

humano-intelligent

qu'admetre
qu'eren distintes

altra
del
sers

cosa

un

no

feya

sér universal

manifestacions els

creats.

Un llibre de molta valúa dintre la filo
sofía luliana

plació.

El

es son

principal

llibre De la contem

d'aquest llibre
primera obra quc

mèrit

consisteix en esser la
sobre filosofía s'ha escrit

perit

devant

d'aquest

en

català. L'es

monument no

que sentirse abstret y
amor mes
gran a la seva

menos

d'un

pot

possehit
terra. Es

important perque estotja una
filosòfica, el tecnicis
me de la escola en nostra propia llengua,
qu'es de necessari estudi, si la llengua
també molt

rica nomenclatura

catalana

en

son

enaltiment està destina

expressar les altes concepcions de la
intelligencia en filosofía.
da

a

En

gía
y

un

tractat

psicolo
prima

el que tracta de la materia
finalitat ab l'ordre espiritual,

en

sa

hermosissim de

tracta

corporals y les potencies hu
de ma mestre sa repug
descriu
manes,
nancia per la esclavitut, y desenrotlla
dels sentits

qüestions d'un

moltes altres
rable.

modo admi

El dictat que per alguns s'ha donat a
Ramón Llull de racionalista queda des
virtuat ab sols un petit fragment d'aquei
xa obra en el
que, tractant de la concor
dancia y contrarietat que hi ha entre la fe
y la rahó, diu aixís: “Fé es tant excel-lent

noble,

passa'ls termes on
la rahó es termenada”. Per aqueixes so
les paraules ja pot veures que no procla
ma
aquella independencia esboj errada
cosa

y tan

dels

racionalistes que

que

consideren

rahó autònoma y

gla

principi

y

En

Llull

resum,

la

a

independent, y
de tot l'ordre moral.

com re

la filosofía d'En

Ramón

perfectament ortodoxa, d'espe

es

rit

arribar may al

pràctich, sense
visme, essent son
misticisme gran,

caràcter

però

positi
principal un

sense

esser

tam

exagerat ; ell obra la tanda dels
grans místichs en lo que pochs el sobre

poch

alguns del segle xvi
lograrho, l'aventatjen única
ment en la forma externa del raciocini,
endolsit ab figures retòriques més o me
nos
buydes, qu'adornen al llenguatje,
però no en la originalitat ni en ses con
cepcions.
La causa de que molts autors l'hagin
pujen,

perque

si

semblen

l'han estudiat prou;
està en que'l sabi

atacat es perque no

proba d'això
Saenz de Aguirre
una

trines ah

tota

,

va

l'ànima

combatre

en

l'obra

ses

doc

Theologia

Sanctz' Anselm, y quan va donar a llum
la segona edicid de la mateixa obra Ii
tornà la fama, rectificant lo que de pri
mer havía dit y confessant que si l'havía
atacat, era per no tenir gran coneixe
ment del valer de sa doctrina.
Si es tant gran l'obra de nostre sabi, si
tant

es

extensa y

perfecta

sa

filosofía,

debem restaurarla? ¿per què
¿per què
no reconèixer
que l'estudi d'ella s'impo
no

sa?

L'esperit s'aixampla sentint
rança de que's realisi'l desitjat
ment de

Si

la espe
renaixe

la filosofía catalana.

aquest

fet

tingués

lloch tornaríen

a
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aixecarse les càtedres de

nostres

antigues

y glorioses Universitats lulianes y torna
ría a ressonar en elles la veu de sabis
doc

tors, ensenyant la filosofía de
ra

menades

nostre ter

llengua qu'entre

nostre

en

y

vulgars,

les

ano

fou la

boca del gran Ramón

losofía.

primera que per
Llull parlà de fi

RAFEL FOLCH

Y

CAPDEVILA,

Alumne de la Facultat de Dret.

Barcelona,

Novembre 1900.

L'EUCALIPTUS
Hi ha

una

Mirtàcees,

Y

L'EUCALIPTOL

botànica, la de les
comprèn un gènero molt

familia

que

remarcable

tura se recull

desde'l punt de vista mè
y are més desde que
s'ha posat de moda l'us del
Eucaliptus
contra les afeccions
bronquials y tuber
culosis.
Aquest gènero es el que comprèn l'Eu
calyptus, originari de l'Australia y de la

Diemen,

calyptus globulus.

Però ademés
d'aquest, altres n'hi ha
també son aprofitables desde'l
punt
le vista mèdich
y son els E.

anzig-dalina,
bayleyana, crebra, corymbosa, dumosa,

longifolza, oleosa,punclala,

encare

s'usa

en

que casi exclusivament
la

bulus,

etc....

no

més

terapèutica, l'Eucalyplus

y per conseguent a ell hem de re(erirnos en tot lo que direm sobre ses
moltes y notables aplicacions.

Tothom

s'usa

sap

ja

contra

quines afeccions

l'Eucaliptus. Ha sigut preconisat
contra les febres
intermitents, la tuberculosis febril y les bronquitis
cròniques
y rebeldes. Les formes
farmacèutiques
al)
que

s'administra

rem entre

elles la

variades y citade les fulles, a la

son

pols

n'aquesta tempera

líquit incolor,
en

de den

l'alcohol y de fór

H„ 0,

anomenantse

aquest nou cos, eucalyptol. Per destilació,
sobre l'anhídrit fosfórich, dona un hidro
carburo anomenat
eucalypteno. S'ha cal
culat que una essencia del
comers, no fal

sificada,

te un 6o per too

d'eucalyptol.

L'autor del present
article, colaborant
ab el seu
germá, en Francisco Novellas,
ha obtingut una essencia
d'eucaliptus,
procedent de fulles d'arbres del Vallès,
ab un 3 per too d'essencia
pura, de con
dicions exactament iguals a les
teòriques

arbre gegant, que
alcansa la xifra fa

lloch d'origen
bulosa de més de too metres
d'alsada, y
que veyem en els nostres jardins, so
bressortir dels demés arbres, tot
y no es
sent aquest son clima més favorable.
Bo
tanicament considerat es un arbre de es
corxa esfoliable en
llargues tires; de fu
lles, en la planta jove, sentades, de forma
de cor, blavoses, una mica
rogenques
al hivern;
y en la planta adulta, ab filodis
Ilarchs, acuminats y falciformes, ab flors
solitaries, florint al istiu. Aquest es l'Euen son

un

sitat 0,905, soluble
mula probable C„

dich-farmacèutich,

illa de Van
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dossis de 5 a 15 gr. per día. La infusió o
decocció, al 20 per 1.000, en beguda con
tra les afeccions
catarrals, y al too per
.000 pera locions
y injeccions desinfec
tants. L'extracte
aquós o millor l'alcohó
lich, a la dossis de 50 centígrams a 2 gr.,
contra febres intermitents y diarrees re
beldes. La tintura alcohòlica a la dos
sis de 2 a
gr. al interior contra les
intermitents, y al exterior com a hemos
tàtich y desinfectant
(Bouchardat).
Les fulles del Eucaliptus, someses a la
destilació per medi de una corrent
d'ay
gua, donen un oli essencial, de densitat
de 0,910 a
0,930, y que desvía'l plà de
polarisació de la lum de +
a + 20 .
Aquesta essencia te un olor alcanforat y
destila a uns 1750, y a

y ab

69

una

per

donchs,

riquesa en eucalyptol de casi un
de dita essencia,
resultant,

too

d'una bondat tan recomanable
la de les essencies d'A ustralia
y
Amèrica. La falta de fulles ens
privà de
seguir una serie d'ensaigs que d'esser
continuats hauríen donat, segons totes
1 es
probabilitats, hermosos resultats, pro
bant que l'Eucaliptus plantat
aquí, en
t erra catalana
podría, donar un rendiment
molt superior al que donen els cultivats
a
l'Argelia y al Nort de Portugal.
com

L'ezicalyptol, posseheix propietats mè
iques semblants a les de la essencia de
C ajeput o del cajeputo/,
y s'usa com
e lla contra
la dispepsia, la colerina, la
caries
dentaria, els vermes intestinals, y
a demés es de
probada y excelent acció
n les malaltíes de les víes
respiratories.
d

La forma

farmacèutica que modernament
crèdit, es la de càpsules o

g osa de més
p erles,

a la dossis de
15 centígrams, y
ssociada a voltes ab el yodoformo o
a lgún altre
antisèptich, com en la cone
g uda fórmula de Coguet. També s'ha
u sat
sol o en solució en la
a
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líquida

vaselina

a la dossis de 5o centígram per día, en injeccions hipodèrmiques, en la tissis y en les bron-

grams

a i

quitis cròniques.
De tot lo precedent se deduheix la im
portancia del Eucaliptus y del eucalyptol,
y a n'això cal afegirhi l'acció sanejadora

que dits arbres exerceixen en una comarca. A Buenos Aires y a la Reptiblica
Oriental del Uruguay, es sumament co
mú plantar milers d'Eucaliptus en els
terrenos infestats de febres palúdiques y
es
reconeguda la millora y fins la des
arició
de la endemia en qüestió. y si a
ap
lo dit s'hi vol sumar el valor de la fusta
d el

país

Eucaliptus,
ahont

es

innegable
el

en

que

nostre creix

tria

desIligada del

Alumne de

Barcelona,

de
la

riquesa

son

diments. La creixensa del Eucaliptus es
rapidíssima, y cada any produheix una

de fulles que podríen utili
pera la extracció de sa essencia. Eis
resíduos de la destilació podríen esser

gran

suma

sarse

venuts corn

abono,

y la fusta duríssima
obres o em

y imputrescible, utilisada en
ventura la
palissades.

nostra

terra

iguals millors condicions cli
matèriques, que'l mitjdía de França,
ahont se fabrica en gran escala dita es
sencia? No podría ferse aquí, o al menos
per part dels agricultors intentar un cul
tíu que cap perjudici podría portàrloshi
y sí inmenses ventatjes pecuniaries casi
del tot segures?
Les essencies del comers, provenen o
be d'Australia, d'Amèrica o be d'Arge
lia, Sur de França y Nort de Portugal.
De manera que, com se pot veure, no son
els centres de producció pera
pas tants
considerar descabellada una idea indus
trial fundada en el cultíu del Eucaliptus
a Catalunya. Y tan
digne d'esser estu
diada varem considerarla ab el meu es
no es

de

mentat

ell,

una

o

germà, que entrepenguerem
serie d'experiencies que ja

ab
he

citat y que hauríen donat segurament
per resultat l'afirmació més convincent,
en el cas de no haber faltat ben promp
te la primera materia.
Als meus companys d'estudis me diri
geixo, convençut de que faig una bona
obra al cridà'Is hi l'atenció sobre un punt
tan interessant. Per aquests camins hem
d'anar, si volem veure la nostra indus

2_,I de novembre de 1900.

AGRÍCOLA

pochs els agricul
capir la importancia
comptabilitat regular aplicada a

desgracia,

Per

un

no

la F4cultat de Farmacia.

LA COMPTABILITAT

cultíu,

font de

que

ANTONI NOVELLAS Y ROIG.

estàn pas tan so
y nostres agricultors
brats de tot pera que rebutjin un bell ar
bre que pot defenssarlos de les febres y
que sens dubte els hi donaría grans ren

es una

a

patria.

tors

arbre,

esclavatge

tenen

be dit

com en

dur

reduhida les grans explotacions
extrangeres. Y a cada hu, dintre de la
modesta esfera a que'ns hem de reduhir,
pertoca fer ensaig-s semblants, no sols
en bé
propi, sinó adetnés en bé de la seva
la

una

son

arriven

que

agricultura.

a

Lo estrany del

cas

es

que

comprenent que no puga prosperar una
fàbrica, sense donarse compte y rahó dels

obliga,

y entrades que pro
rutina malestrug-a, en
semps
que per una falta d'instrucció
molt de condoldre, se consideri inútil
en una explotació rural esbrinar què es
lo que dona benefici o pèrdua. ¿Es que

gastos

a

que

porciona,

una

per

explotació agrícola

ció industrial

dir
ble

corn

una

no es una
opera
de tantes? No es

que una fàbrica, quals produc
nombrossíssims; la terra podríem
que es una màquina quin combusti

altra
tes

una

cosa

son

son

aquell

els

adobs,

y

es

clar que quan

aquestos Ii manquen, para de
trevallar y resta inactiva.
El conreuhador del camp deu ferse càr
rech, donchs, de la idea de que no es
o

més que
cant de

fabricant, encare que fabri
fruyts, y allavores compendrà
un

que aixís
sense

corn

es

impossible'l

comptabilitat, tampoch

pot

comers

explo

ab coneixement y ab el millor pro
sense donarse compte de
fit una
totes ses operacions, ab l'objecte de po
els cultius be
der classificar
tarse

granja

degudament

neficiosos dels perjudicials, com els tre
valls o operacions convenients de les
inútils o ruinoses.
Naturalment que aquesta falta de la
majoría dels agricultors porta sa conse
segons les cir
qüencia més o menys fatal
cunstancies, donchs a ella's deu que la
rutina d'un mal mètodo de cultíu se per
de molts
petuhi y sía causa de la ruina
fos més que
Menos
mal
si
no
pagesos.
això; lo que hi ha es que, després d'ar
ruinat l'agricultor no sab molt sovint
quina ha sigut la causa de la pèrdua de
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cabals y la atribueix a causes per
cert ben diferentes de les veritables. Es
sos

se
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pot guanyar

cambi

clar: reiterà per espay

perdre

en

en

operació

una

altra,

y en
de molta im

es

d'alguns anys un portancia distingir la que ha sigut bene
quins resultats esdevenien nega
ficiosa, pera repetirla en les mateixes con
tius, empleà quantitats de diner més o dicions de la que no ho ha sigut, ab l'ob
menys crescudes en trevalls o operacions
jecte de cambiar en el sentit més conve
,lue'ls llibres de comptabilitat hauríen nient les condicions de la especulació o
be abandonarla per
enyalat inconvenients, y finalment, em
complert.
n-estits fets a corre-cuyta y sense reflexió
Pera que'l lector
puga ferse càrrech
ultiu

i

restaren

una

..altra, quedantse
lisendes

ni

pessa
a no

capital

de terra darrera

trigar gayre

monetari.

sense

Serà

ne

essari fer veure que una bona compta
)ilitat l'haguera desvetllat en temps opor

evitantse tal volta la vergonya de la
No més que rahonant un xich
,'hauría convensut de la conveniencia de
-eformar o rebutjar les operacions dolen
es y donar major desenrotllo a les bo
es; encertadament hauría fugit d'em
)rèstits perjudicials o nivellat els gastos

Ú,

productes, y d'aquesta mane
a, ab poch trevall relativament, no hau
ía tingut el disgust de veure passar a
nans extranyes y
potser a les de la usu

,egons els

sempre justipreuhades a menys valor
tenen, les hisendes que consti
uheixen sa capdal arma de Iluyta per la

-a,

le1 que

,-ida.
Hi ha

agricultor
conjunt

que sols

desitja

co

les ganancies o per
lues, y per aixó'n té prou ab fer son in
'entari; mes aquest no li mostrarà pas
ls resultats parcials de les diverses parts
lue componen sa explotació, cosa molt
mportant pera sa instrucció y pera la
lirecció de sa propietat; res més neces
ari pera coneixer al detall el resultat
btingut en la industria a que's dedica,
•om anotar ab
cuydado els gastos y pro
i uctes que suposa'l cultíu de cada planta
teixer

en

ben

de lo que son
aquestos comp
gastos y productes, heus aquí un
d'ells que fa referencia al cultíu del blat
en la comarca del Panadès.
Avans de tot, crech
que convé molt
fer algunes aclaracions.
Els datos que informen dit compte,'Is
he pres baix el promedi de un cinqueni,
vull dir, que'l preu dels adobs, llevors,
jornals de trevall, etc., no es l'actual si
no'l terme mitj de cinch anys; la produc
ció es la d'un terreno de mitjana calitat.
Ademés, fem referencia al cas en que'l
propietari explota directament ses fin
sencer

tes de

ques

sense

per

cultíu pobre es suficient un lli
ahont s'anoti per separat
'actíu y'l passíu, o contentarse ab lo
s'anomena comptabilitat per partida
,enzilla; emperò si la hisenda es més
omplicada, si's compón de cultius dis
ints, se críen y engreixen animals, etc.,
fa necessaria la teneduría per partida
loble, ja qu'en aquest punt no's tracta
,ois de coneixer el resultat d'una opera
,-ió única fonamentada en cultius unifor
-nes, si no sapiguer separadament el va
lor y resultat de quiscuna de les diferen
:es operacions que formen el conjunt de
la explotació.
Facilment se compendrà que aixís com
Pera
de

fí,

arrendament ni apar

el

propietari ven

tots els

produc

ni sisquera s'en reserva una part
pera les sembres successives, nous siste
mes

d'explotació,

etc.

Sentats aquests indispensables prece
dents podem ja comensar la tasca indi
cada, obrint baix la base d'un jornal de
terra un bon

tes, al cereal

un

comptes

en

tes y

lue conreuha.
,re

tenir

cería cap pessa de terra y no disposant
aquell més que del capital territorial y
de diners: els jornalers no son fixos y
a tots ells se'ls
paga en metàlich el jor
nal complert; els animals
y les màquines
son de
lloguer; la sega es a preu fet, ve
rificantse la operació de batre
segons
l'antich procediment usat en la comarca;

compte de

objecte

gastos y produc
de nostre estudi.

GASTOS

Pessetes

Una llaurada de rostollar o sia un jornal d'un
home y un animal.
Altra llaurada pera la preparació de la sem•
bra.
7.000 kilograms de fems a u ptes. els 1.000

kilograms.
Un jornal d'un home pera espargirlo. . .
Una llaurada pera sembrar
Una cuartera de llevor pera la sembradura.
Un jornal d'un home pera sembrar..
.

Mitj jornal pera cavar antares
Sega de onze dotsenes de garbes
cada

a

1

7'50
750

77'00
2'50
7'50
IS'oo

2'50

pesseta

una

Un home y un animal pera batre
Altres dos homes pera la mateixa
Contribució territorial.
Suma y

operació.

seguti.x.

158'75

UNIVERSITAT CATALANA

24

Pessetes
Suma

anterior.

.

.

Renda de la terra, calculada en un 3 per too
del valor que té en la localitat la terra d'i

gual

classe

18'00

Interès de la meytat de tots aquestos gastos
al 3 per loo
TOTAL

269
179'44

PRODUCTES

Pessetes

ro cuarteres a

15 pesetes per unitat. .
20 quintars de
palla a '75 per unitat..
Valor del boll, palla menuda y rostoll,

••
•

15o'oo
35'oo
6'oo

•

TOTAL

19100

BALANS

Importen els productes..
Id.
els gastos..
BENEFICI..

.

191'00

.

179'40
1160

pessetes.

pessetes.

El preu

de cost o
producció de la
(que's troba restant el valor de
la palla junt ab el boll y rostoll, de lo
que
importen els gastos, y dividint la resta
pel número de cuarteres), es de 13'84 pes
cuartera

etes; obtindrem per lo tant el benefici de
i'16 pessetes per cuartera. Essent 179'4o
pessetes el capital empleat, el benefici en
relació ab ell es de 7'03 pessetes per too;
de lo qu'en deduhim que'l benefici
que
s'obté no es ni de bon troç el que pro
dueix qualsevulga industria en la que's
considera com a molt pobre tot benefici
que no pugi del 20 per Ioo.
Aixís es com deu tot bon agricultor
rahonar quan tracti d'implantar alguna
innovació en ses hisendes o sempre que
vulgui esbrinar quin benefici o pèrdua
proporcionen les plantes que conreuha;
d'altra manera s'exposa a que sos esfor
sos s'inutilisin
y a perdre el capital que

emplehi.

tenim l'exemple al devant y
veyem quels resultats parlen per sí sols.
Ben clarament se veu
que'l cultíu del
blat en el Panadés dona un benefici prou
migrat pera que resulti convenient al
agricultor, y que la obligació d'aquest
en el cas
present, deu ser aumentar en
lo possible l'esmentat benefici, o sía pro
curar
produhir a més baix preu. ¿Com ho
conseguirà? La resposta corresponent a
aquesta pregunta serà objecte d'un altre
article.
ISIDRO CAMPLLONCH,
Are

be:

Pèrit agrícola.
Alumne de l'Escola

d'Enginyers

LA

158'75

industrials.

ANARQUÍA

EN LA

ESCRIPTURA CATALANA
El camp del cultíu literari de la nostra
hermosa y estimada llengua cada día es
major; boy cap escriptor fill de la terra
hi falta; son ús en tota mena de relacions
dels catalans s'extén continuament, els
extrangers començen de pararshi, en es
ta parla ressucitant, al ficsarse en el fet
del renaxement

total del nostre
poble,
qual el d'ella es una importantíssima
branca; y per tot lo dit com més va, més
sovintejen els planys sobre la anarquía
de sa escriptura, ab
que s'esclamen els
qui, al anarla a estudiar de bon grat o
empesos per les circunstancies, se troven
esma-perduts entre la munió de sistemes
del

que per arreu veuhen, uns d'altres dis
tanciantse y contradintse.
Y quina pena fa veure un jovenet o un
home d'anys poch instruit, qui malgrat
la deformació de llur esperit y de llur
gust per la imposició d'una llengua anti
natural cerquen per instintiva amor
pa
tria, el conexement de la propia, y hi
troven foscors, dubtes, y dificultats de
que la que volen arreconar està ben
exempta! Y si'l qui va per apèndrela es
un
extranger, aco,tumat a la seguretat ab
que en sa Ilengua's pot estrevar en les
formes de la escriptura pera conèxer la
morfología o al menys la fonología, no

perilla que acabi
jerga que diuhen

per

creure

els sabis de

allò de la
terres ve

hines?

Aquest

lamentabilíssim desacort a que
deu deure? En mon parer son moltes
y variades ses causes, y no es horad'enu
es

merarles;

potser les principals son l'es
perit d'independencia personal innat en
tot català, y que fins ha cristallisat en la

aforística ab lo refrà de .,tants caps tants
barrets,,, y qu'en molts altres ordres ens
ha fet tant de bé; el fet de no haver tin
gut temps de formarse la unitat ortogrà
fica del català avans de sa desaparició
com a
llengua literaria y més que res la
influencia de la llengua castellana que'ns
ha encornanat una senzillesa de formes
en que la nostra s'hi
ofega.
Els entesos, que prou n'hem
tingut,
puig passen de trenta'Is llibres en que
s'hi exposa gramàtica catalana, no s'han
posat d'acort, ni de cent Ilegües; y'ls sis
temes més oposats, tots ab aparent basa
científica, han escampat en el camp de
la ortografía catalana negres ombres de
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confusió.

Just

es, ab tot,

consignar,

que
desacreditat en aquestos darrers anys el
sistema dit de les aa, perque sa característica es usarne als plurals femenins y
que

ja

té cap propugnador modern,
sols en força de la rutina, tant
pena fà'l dirho,—fins en alguns

no

conservat

arrelada,

escriptors, sobre tot periodistes, qui
essent joves y de talent no's comprén
com no la desprecíen, — les distancies
s'han escursades bona

tífichs, però

cosa

entre'ls cien-

ha

hi

una pila de
desacorts y deficiencies.
La principal tal volta es la de la accentuació de les vocals senyalant la diversiencara

la a,

tat de sons de

e

y

o

que fan distinta

la

significació de la paraula; precisa també donar regles sobre la representació de
en
y ab, y la conjunció anc; sobre la del
só xiulant, del gutural fort en fi de dicció, l'us de la j y la g-, sobre tot en final
de paraula; la representació dels afixos
y
enclítichs pronominals variables, posposats al verb o anteposats a ell, darrera
d'un mot acabat en vocal; l'us del accent
en les vocals
soles; la distinció dels sons
de la x y moltes altres qüestions
que reclamen ab pressa una radical unificació.
Y no dich res de lo que caldría, en
parer de
molts, en el camp de la lecsicolosobre tot en els verbs: en els regu'ars, la segona persona del singular y les
terceres del plural del pretèrit imperfecte

d'indicatiu,

les

en

del

verbs de la

present

primera y

totes sis en el ma
temps dels de les altres dues; el pre
téritsimperfecte d'est modo en boy totes
ses formes, etc., etc., son
ecsemples d'a

teix

narquía, dihuen; però jo que no so parti
dari, de cap manera, de la uniformitat
morfològica en la escriptura quan no hi
es, ni molt menys

hont la

nostra

en

les diferentes

llengua

es

terres

parlada,

pro

pugnant sempre que tots los catalans
trasladessem al paper ab iguals signes els
metexos sons, só enemich de
que un

aplech de sabis,

disolgué
acor
dar si's deya beceroles o
abecedari; feu un
bé a la parla. Però una comissió de
gra
màtichs, qui discutinho científicament,
tot amor propi dexat de
banda, sentés
les regles d'unificació
fonològica, penso
que faría notabilíssim bé, si s'esquivava
haver pogut

no

l'incloure en la comissió als bons senyors
qne havent fet molt per Catalunya no te
nen autoritat
gramatical, com sens tin
dren de literaria, han embarassat molts
anys els Consistoris dels Jochs Florals.
Donchs, fora bó nombrar no més al
guns gramàtichs de regoneguda fama; si
cal citar noms, potser ab el doctor Bala
ri, el P. Nonell y'l senyor Fabra n'hi
hauría prou; sinó, el doctor Rubió, en
Ferrer y Carrió, Mossèn
Grandía, en
Bulbena y d'altres tant competents com
ells.

No'm faig cap- ilusió sobre'l resultat
d'aquest plany: ni que exís de boca molt
autorisada. Però la culpa del mal, per
cent y una
vegades posat de manifest,
caygui sobrels que sacrifiquen a llur
amor propi o a llur inercia o
peresa, la
hermosura, la riquesa y, si se'ns permet,
l'aspecte de culta, de la nostra estimada
y bellísima llengua.
JOAN POBLET.
Lhcenciat en Filosofia y Lletres.

Montblanch,

Novembre de 190o.

totes tres

tres personas del

plural

conjugacions,
singular y tercera del
de subjuntfu en els
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després de

o no

sabis, prohibesca

a

catalans de certes comarques usar les
formes de les paraules de que's servexen
en el
parlar, a pretext de que son poch
gramaticals. Què fan els inglesos, y llur
parla es la més estesa del món?
Vet'aquí, donchs, com se fa poch sim
pàtica la idea d'una Academia de la llen
gua catalana com a institució permanent:
es fama
que la fundada anys enrrera's

LA FACULTAT

La

:DE

DRET A PARIS

important Revista enciclopèdica La
que's publica a París, ha dedicat

rousse
un

número extraordinari

a

la Universitat

d'aquella gran capital, ab motíu de la
inauguració de la Nova Sorbona. Casi
be tors els catedràtichs d'aquella Univer
sitat,

han colaborat

en

aquest número

extraordinari, y un professor de cada Fa
cultat, ha donat a conèixer l'organisació
de la seva respectiva.
Respecte de la Facultat de Dret, ex
tractem els següents datos:
Després del any 1870, presenta dita
Facultat un cambi radical, complert ament
oposat a les antigues ensenyançes. El
Dret Públich, lo mateix
que la Econo
mía Política, s'han fet plaça a primera li
nia, y al costat d'aquestes asignatures
s'estudíen la Historia del Dret, tant pú
blich com privat,, y la Historia Econò
mica. No per això, s'ha descuydat la en
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seyança del Dret antich, puig subsistei
xen dues càtedres de Dret
Romà, y una
especial, pera explicar exclusivament les
Pandectes.

professors d'aquesta

Els

nombrosos,

donen més variades

se

Facultat

y les ensenyançes

qu'en

son

ella
cap d'al

qu'en

tra.

Les reformes qu'en aquesta Facultat
s'han introduhit, nos deuhen pas totes
la iniciativa del Estat Francès. Ab sos
propis recursos, la Universitat de París

a

va

engrandir

el

la Facultat de
anomenat

main,
curs

quadro d'asignatures

Dret,

Histoire

Histoire des

explicat

creant

un

de

nou curs

du droit public ro
traités, Droitromain,
dos professors, retri

per
buhits ab sous de la Universitat. De la
mateixa manera, ha organisat el nou

d'Economie et legislation rurales, y
últim, degut a la generositat del
Compte de Chambrun, s'ha obert aquest
curs

per

any el

curs

d'Economie sociale

comparée,

actualment per M. Charles
Gide, antich professor de Montpellier.
En el primer any de la llicenciatura,
s'estudíen quatre assignatures, de tres
llissons semanals cada una, de manera
que l'alumne no té més que dues clas

explicada

aquest primer
Curs de Historia del Dret y de
Dret Constitucional.
El segón curs s'anomena Curs de Dret
Roinà y de Dret Internacional
El tercer curs, anomenat Curs de Dret
civil, es el més cansat de la carrera, y
s'exigeix en sos exàmens doble mate
ria qu'en els anys anteriors. Els estu
diants del tercer curs, poden escullir un
ses

diaries;

curs

semestral,

anomenat

d'optievz,

que

la Facultat ofereix entre quatre asigna
tures:
Voies dexécution que equival a
nos tres ,Procedimen
, Droit maritime ,
Droit commercial comparé y la Legisla
tion

financüre.

Pera'! Doctorat, que'l Decret de 30
d'Abril de 1893 va dividir en dues seccions

(sciencesjuridiques-sciences économiques
et politiques), la Facultat de París, pos
seheix una serie de cursos, que poden
molt be sostenir la comparació ab els
més ben organisats d'Alemanya, Italia y

la Gran Britania. Solsament a Fransa se
dona una ensenyança complerta del Dret
a les necessitats dels es
tudiants del doctorat, y a aix6's deu que
les càtedres de Dret civil a París síen les
més concorregudes pels extrangers.

civil, apropiada

güents assignatures: Pandectes,,, Curs
especial d'ampliació del Dret
,Curs de Historia del Dret públich
,Historia

del

Dret

Francés,,,

“Le

penab, y “Dret Administratiu”.
La secció anomenada de Ciencies
tiques y Ecom'nnzques, la formen les se

gislació

polzt

güents assignatures: ,Historia del Dret
públich Francés”, Principis del Dret
públich”, “Dret constitucional compa
rat”, “Dret internacional públich”, ,His
toria dels tractats”, “Economía política»,
«Historia de les doctrines econòmiques",
,Ciencia financiera”, “Legislació y eco
nomía industrials”, ,Economía colonial”,

“Legislació colonial”,

“Dret

musulmà”,

Economía social comparada” y “Esta
dística”.
Moltes son les conferencies que's do
nen en la Facultat de Dret de París, con
fiades la major part a jurisconsults y doc
tors de renom a Fransa, y també a ex
trangers. Serveixen aquestes conferen
cies pera habituar als estudiants ab les

qüestions jurídiques y exercitarse en el
llenguatge y terminología propis del
Dret.
Formen el claustre

es ano

menat

curs

La secció del Doctorat, anomenada de
Czencies jurídiques, la formen les se

versitat de

raris,
son

de Dret

en

la Uni

París, trenta professors

anomenats

confiats

a

magistrats,y

sis

professors agregats

nume
cursos
o

ad

junts.

Actualment es degà d'aquella Facul
tat, son professor de “Procediments
Mr. Glasson; assessor del degà ho
es

M.

Gerardin,

professor

de “Pandec

tes”.

Professors de Dret Civil: M.M. Boistel,
Michel, Massigli, Planiol, Weis y Sa
leilles. Professors de Dret Romà: M.M.
Gerardin, Fobbé-Duval, Girard, Audi
vert y Piedelievre. Historia del Dret pú
blich Romà, ensenyada per Mr. Cuq.
Historia del Dret francés: públich, ense
nyat per Mr. Esmein, y privat per M.M.
Lefèbre y Chenon.

comercial, explicats
Lyon-Caen y Thaller. El Dret
Administratiu, ensenyat pels professors
M.M. Barthelemy, Saucet y Jacquelin.
Expliquen el Dret penal, els professors
M.M. Lepoitewin y Garçon; el Dret in
ternacional públich, M.M. Renault, Le
seur
y Pillet; el Dret Constitucional,
M.M. Chesion y Chavegrin; y'l Dret pú
Cursos de

Dret

per M.M.

blich

general

Mr. Larnoude.
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La Economía
1,rofessors M.M.

política, ensenyada pels

Cauwés, Leveille, Al
,lave, Jay, Deschamps, Gide y Suchon,
ue
es

supleix a Mr. Bauregard, diputat.
qüestions colonials, son explicades

vegada,

socorre

RAFEL GAY Y DE

M.M. Estoublon y Leseur, y la Es
dística, Mr. Fernand Faure.
Profesors d'honor d'aquesta Facultat,
.r

o

son, M.M.

Boissonade, Accarias,

4.500, contanthi 340 estudiants extran
'rs, y 360 lliures que sols van a aquella
niversitat a sofrir exàmen. Els estu
extrangers pertanyen en sa majo
paíssos orientals (Rumania, 120;
g-ipte, 68; Turquía, 37; Grecia, 23; Ser
ants

als

30;

Bélgica,

3;

Holanda,

9; Rus

ja, 4).

el present curs hi ha inscrits en
•luesta Facultat pera cursar el Docto
En

506 estudiants, dividits,

240

en

la

-cció jurídica y 266 en la secció políti
; y econòmica.
La Biblioteca particular de la Facul
,t, dirigida per Mr. Paul Viollet, comp

i.
de Janer del corrent any, ab
obres.
.231 volums, formant 45.776
eb 468 publicacions periòdiques.
va en

Diferents concursos s'obren anualment
aquesta Facultat. El més antich se deu
Ernest Beaumont, y està destinat sols
premiar els trevalls dels alumnes de la
icenciatura. Pels doctors hi ha oberts,
concurs

especial

de

mo

Alurone

MONTELLÁ,

de Dret.

De

ante, Jalabert y Ducroq.
En l'any 1898-1899, foren 4.618 els
umnes inscrits en la Facultat de Dret,
Lvent baixat aquesta xifra en el present

, a,

contingencies

ment, y dihem que pot rebre donacions,
es
perque u
reconeguda la personalitat
civil dintre de la Universitat.

de la me
de 500 franchs.

anomenat

d'or y dos premis
1 concurs més important y destinat sols
premiar trevalls sobre punts capitals
el Dret, y al que poden optar tots els
octors en Dret del món, es el fundat
,er Rossi, antich professor de Dret a Pa
s, que fou assesinat a Roma l'any 1848,
ue
permet distribuhir cada any dos
remis de 2.000 franchs cada un, havent
recisament de tractar els trevalls de
,ret civil y Dret constitucional. Aquest
naixement y ocasió a
oncurs ha donat
ublicarse excelents tractats de Dret, y
hi
om hem dit tots els doctors del món
oden pendre part, excepció dels mem
Y)res de la Facultat de Dret de París.
La Facultat disposa de capitals de re
;erva
pera socorre als estudiants po
bres.
Reb totes les donacions que se Ii en
,lressen, y que u han permès, més d'una

BIBLIOGRAFÍA
NOTAS

Aplech de
de Ramón Masifern.

DEL COR.—

ricas,

Precedeix l'obra
nimentat

llorejat

un

poesías

lí

ben escrit y ente
de la ploma del

prólech, fruyt

poeta Francisco X.

Garriga,

en

peu en la exempció d'es
cola (en el sentit viciat de la paraula) de
la recopilació de poesíes qu'en Masifern
el que,

prenent

presenta, fa un rahonable atach a aque
lles, en el sentit que modernament s'han
près, no pas considerantles en son fi pri
mordial posposat a tota modalitat artís
tica , sino resultats d'una cega rutina
qu'encarna la confusió de lo accidental
ah lo essencial de totes les Belles Arts.
Notes delcor poden anomenarse la mu
nió de poesíes líriques compreses en el

que'ns ocupem, ja que totes
elles,
excepció, son un fidel relleu
del més pulcre sentimentalisme, apart de
la natural, fàcil y armoniosa versificació,
formant el conjunt un estil perfecciona
dament pulit. Alguns per son afecte a la
tomet

del

sens

Natura, altres per sa admiració envers la
Patria, els que més per son entussiasme
per la Fe y veneració per l'Amor, y tots
per la sava popular de qu'estàn nodrits,
en

cap cant s'hi nota

es

poètich,

res

de

prosaich;

tot

constituhit per les diferentes

sensacions nascudes en lo fons de l'àni
ma d'un artista.
Lo que més ens dol del esmentat to
met es l'apèndix, que'l constituheix un
discurs de gracies, pronunciat en els no
vens
Jochs Florals d'Olot; no perque's
contradigui ab el títol del llibre, sino
pel mal d'ulls que fa llegir després d'uns
versos rublerts de poesia un discurs de
gracies, que, encar que poètich, sembla
posat allí pera agotar totes les produc
cions del autor, procediment empleat
pels novells en l'Art literari, que pera
formar un tomet de publicació fan una
detestable barreja de tot llur repertori,
entre quina escola no creyem ni podem
contarhi a n'en Ramón Masifern.
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Per lo demés, tota nostra admiració
està de la seva banda;
y pera acabar di

Quan torni l'anyorada primavera
y regni'l mes de Maig,
sortirem una tarde, ben aymada,

qu'en l'esmentat aplech s'hi justifica
plenament el comens de llur preludi:
rem

y al fons de les

te'l

las telas del meu cor

De

qui
no

tinga

qu'es

sentiment

tot una

de recorts,

las trovarà agradosas.

D. V.

plorant,
barreja d'esperançes,
d'ilusions, de desenganys...

somrihent y

n'he arrencat aquestas notas;
no

llegiré

maleses, prop del Ilach,
igualment que vaig escriure'l,

Y

C.

Y
hi

en

ta ànima

sensible, los

y aixis el meu poema,

LA BONAVENTURA

seus versos

quedarán grabats;
dolça aymía,

serà un'obra inmortal.

(i)

R. SURIÑACH SENTIES.
—

enneguitar,
egipciana,

No'm tornis

donzelleta

la del color de la nit,
la de filtradora ullada,
la

qu'has après d'encisar

l'ombra de la Giralda,
contemplant un cel hermOs
a

l'Esperança...
dongas pas neguit,

del color de

nó, no'm
¡que

no

NOVES

•

estich per tas rondallas!

Agrahím de tot cor les frases de sim
patía y elogi que'ns endressà la pretnpsa

local y de fora, ab motiu de la sortida
de nostre modest butlletí.
Al propi temps, ens
creyem obligats a
donar les graeies als molts y valiosos

que'ns han ofert son apoyo y
especial y d'una manera afectuosa als
distingits professors que s'han brindat a
protegirnos y honrarnos ab sa colobo
elements
en

—

Nom

vulgas

pas emmelar

ab compares y comares...
ni ab amors engelosits...
ni ab fortunas

ració.

cobejadas...

Tot això son copas d'or

ab

de fel y vinagre...
tot això son ardits teus
que ni
nó,

¡qu'a

consol han de

un

nom

n'el

y

digam,

darme;

tiris tantas flors,
cor

trist

no

Mes... pren aquest d
nena

dormiran el

hi escauen!

neret

agraciada:

son

etern

las Llibertats C.

a fruyt dels molts sacrificis
que'ns
imposat pera fer aquest periódich
digne de nostres favoreixedors, desde'l

Com

glops

?

RANIÓN MASIFERN.

hem

número vinent

comensarem una

serie de

importants publicacions, corn a suple
ment del mateix, que regalarem en
temps

determinat y únicament als nostres sus
criptors. La primera d'aquestes publica
cions serà la del hermós discurs
inaugu
ral en l'obertura d'aquest curs, del Degà
de laFacultat de Farmacia doctor Casares
y Gil, a qui agrahim la oferta dels drets
de traducció.
Creyem que tots els llegidors de la
UNIVERSITAT CATALANA veuràn ab sim

patía els

nostres

propòsits.

EL MEU POEMA
Per tu sola

so

escrit

que compendia'ls
deixanthi un dolç

Han visitat nostra Redacció les

un

meus

sospir

gran poema
somnis dels vint anys,
en cada estrofa

y un troçet del meu cor en cada cant.

(I)

aplech

de poesfes

líriques

Notas del cor

Figueras,
Badalona, La Llum de Manresa,
Camp de Tarragona de Tarragona,

nova

Lo
Del

publi

cacions Lo Geronès y El Autonomista de
Gerona, Lo Vendrellench de Vendrell,
La Veu del Ampurck de
Gent
de

La Ven del Montserrat de Vich , El Buen
amigo de Ciutadella y L'Art del Pagès

de
tr

gu
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(1

Barcelona ab les que gustosos
blim el cambi.

esta

En els taulons d'anuncis de les diferen

facultats

tes

anunciat,

de

d'aquesta Universitat,
ordre del

Rector,

hi ha
el Real

Decret de 25 de
Maig del corrent any so
bre assistencia a classe y procediments
que han d'emplearse en cassos d'escàn

d(.1.

Company y Gimènez, Francisco Verda
guer y Antich, y Albert Martínez de Ul
bayo y
De Farmacia.—Pere
Cayró y Codina,

Lizarraga.

Joan Baptista Morató yFont,Ramón Bur
guet y Badía, Conrat Mitjans y Rovira,
Joaquim Casellas y Solà, Bernat Borràs
y Piris, y Joan Mir y Peña.
Y de Ciencies,
Joseph Vergés y Zara
goza (secció de físich matemàtiques).
Rebin

Hem rebut el Cartell del primer certà
men literari musical del setmanari Cata

lullya

artística.

En ell hi

figuren

corresponents
la musical.

a

dinou temes,
literaria y

la part

setze
tres a

Formen el

Jurat calificador: de la pri
J. Ayné Rabell, Antoni Bori y
Fontestà, Manel Rovira y Serra y Antón
Busquets y Punset, secretari; y de la se
gona, Francisco Sanchez Gavagnach,
Joseph Ribera y Candi Candi.
Fis treballs deuràn dirigirse, avans del
15 del mes entrant, al secretari, senyor
Busquets y Punset.
mera,

I día 17 del
prop-passat mes, els pro

fes

d'aquesta Universitat, Institut y
Es:oles especials, obsequiaren al digne
R(..tor Doctor Garriga y Nogués, ab un
dii
al Restaurant de França.
: ,ntre'ls
reunits hi predominà la ten
de cia de procurar restablir l'autonomía
\-ersitaria, fentse públiques aquestes
m,
ifestacions en els discursos pronun
cia-s pel referit Rector y Doctor Duràn
ors

y
lan

sigut nombrats respectivament
Degans de las Facultats de
Fil.)sofía y Lletres, y Ciencies
d'aquesta
Un; versitat, els catedràtichs Doctors
Joa
quim Bonet y Amig-ó, Joan de la G. Ar
tero
y Eugeni Mascarerias, els cuals
preilgueren solemnement possesió de
rector y

ilurs

càrrechs el día

30 de

Novembre

passat.

En la Secretaría general de nostra Uni
versitat se'ns ha facilitat la següent nota
dels alumnes llicenciats durant el
passat
mes de Novembre.
De Medicina.—Miquel Ang-el y Crema
des, Alexandre Dalmau y Coll, Joan Ber
tran y Pareras, Angel Mercader
y Ri
gual, Tomàs Font y Torralbas, Joan
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tots

nostre

enhorabona.

S'ha nombrat Director
d'aquesta Esco
la d'Arquitectura al reputat arquitecte
català don Lluis Domenech y
Muntaner,
y del Institut de segona ensenyança de
Tarragona al catedràtich de Matemàti
ques d'aquella ciutat don Joan Ramona
cho y Clerch.
El día

21

de

d'inspecció

Novembre,

feu

una

visita

acordada per la
Diputació
provincial a la Escola de Belles Arts
el Rector
Universitat

(Llotja),

d'aquesta

Doctor Garriga y Nogués, acompanyat
de diferents catedràtichs
y del Secretari
general de la mateixa.
En la Escola
d'Enginyers industrials
han obtingut el títol
d'Enginyer indus
trial en la especialitat mecánica, Vicents
Damians y Camps, Joan Agell Pibernat
y Guzmàn de la Vega Revuelta.
Nostra coral felicitació.

Han

quedat

constituhits els tribunals
exàmens de Llicenciatura de la
Facultat de Medicina durant el curs de
1900-1901 de la següent manera:
Primer : Doctors Giné, BatIlés
y Far
gas.—Segón: Mèndez, Bonet y Planellas.
—Tercer: Robert, Oms y Oliver. —
Quart: Valentí, Massó y Calleja.—Quint:

pera'ls

Morales, Vargas

y

Saltor y Vilató.

Sojo.—Sext: Coll,

Desde'l día 15 de Novembre les llis
pràctiques de les asig-natures de Fi

sons

siología y Terapèutica de Medecina,
pliquen

y demostren

s'es
auxi
els días y

pel professor

liar Doctor Valentí Carulla en
horas següents:
Fisiología; dilluns y dijous de

6

tarde.

Teapèutica;

igual

hora.

dimars y

divendres

a

7

en
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30

de la Universitat de
de
Novembre se celebrà
Madrid el día 15
en
honor del eminent his
una sesió
tólech aragonés Doctor Ramón y Cajal.
hi assistí lo bo y mi
Com se
En el

paraninf

comprèn,
la villa

que'n

llor

del

os

se

trovava en

literatura y arts.
Entrels telegrames de felicitació que
la Uni
se u enviaren, hi figurava el de
versitat de Barcelona, d'ahont el Doctor
Cajal fou catedrátich.
El que presidía l'acte, qu'era'l Minis
tre' d'Instrucció pública, abrassà a n'en
Cajal, dihent qu'era una les majors glo

ciencies,

tant a

càrrech

la

primera

del

esmentat

professor numerari,

y la de la tarde a
càrrech del professor senyor Riquel
me, ex-catedràtich de la Universitat cu
bana.

Química general
per duplicat,

També les Ilissons de
son

explicades

curs

aquest

celebrantse al matí les dues classes; la de
la hora ordinaria la dona lo Degà de la
Facultat, don Eugeni Mascarefias y Her

s'en encarregà per jubilació
del Doctor Luanco; l'altra que es a dos
quarts de dotze la dona l'ajudant don
Joan Antoni Vidal.

nández, qui

contemporània.

ries de la Espanya
De lo que resulta, que'l sabi professor
mentres els de fora casa no'l descubriren
era

y mentres

versitat,

era

mes are

catedrátich d'aquesta Uni
tan sols un promnciano,

son

que

saber

ha

sigut

recone

sabis extrangers, se'l considera
gut
com a sabi espanyol.
Nostra enhorabona al Doctor Ramón y
Cajal que ha lograt esser un dels pochs
homes de ciencia, conseguint que se'l

pels

mirés

en sa

patria

com a

tal,

sigui per esperit d'imitació,
no s'arriva a més.

encare

ja

que

que

aqui

La

plassa d'ajudant

de Física de

nos

Universitat que deixà vacant en el
curs passat don Jascinto Barrera, ha que
dat ocupada definitivament pel llicenciat
don Joseph Estalella y Graells, ex-alum
ne de la Facultat de Ciencies, segons re
sultat de les oposicions realisades al co
tra

mensament

d'aquest

La Agrupació
degué celebrar

curs.

escolar 4,Ramón Llull

inaugural

la sessió
curs acadèmich el día 7
present
mes, tractant el discurs

de_

d'aques

presidencial d'en

d'estudiants

Sembla que la Comissió
lliures que anà a Madrit pera gestionar
la abolició de les derreres reformes, que

perjudica,

tant els

ha

conseguit algunes

Ministre d'Instrucció pú
a
al
blique, menys per lo qne's refereix
la facultat de Dret.
Ab gust veuríam que aquestes prome
tenses arrivessin a fets reals.

promelenses del

de tre
Exposició internacional
celebrats últimament al
jurídichs
la ordre d'Advocats

En la

valls

Brasil,

l'Institut de

ab un di
d'aquella capital recompensà
a la Academia

ploma y medalla
d'aquesta ciutat.

de

plata

Durant la estada a Madrid, per espay
de dues setmanes, del Doctor don Eduart
Lozano, ha estat encarregat de la classe

de Fisica en calitat d'aussi
de la nostre Facultat
l'ex-alumne
liar,
de Ciencies, Doctor don Joseph M. Plans

d'Ampliació

Desde que ha tornat el senyor
virtut del nombre extraor
Lozano, y
dinari d'alumnes matriculats en aqueixa
en
assignatura, s'ha dividit la cátedra es
a la tarde,
al
matí
l'altre
una
y
dues,
de

Freyre.

en

Joan Vallés y Pujals, el tema “Conse
qüencies de la destrucció del imper
romà.”
En el vinent

çarà

dita

en

mes

de

Janer

Agrupació

una

se comen

tanda

conferencies sobre literatura extrangen

.

El día 25 del prop-vinent mes de J, ner tindrà lloch a la Agrupació escol. :la inauguració de les co “Ramón
ferencies taquigràfiques a cárrech d. I
soci Joan Ventura y Jorba, que's donar
tots els dimars, dijous y dissaptes no fi
tius, de 6 a 7 de la tarde. Al local de t
Agrupació s'ha obert la llista d'inscri )cions que

son

gratuites.

L'Ateneu Médich-escolar de Çarago,
celebrarà enguany el seu segón Cer
de desenrotll
men. Els temes qu'han
se pera obtar als premis que s'adjudi(
ràn son els següents:
desenrotllo ha de tinc;
I.
l'home sà pera considerarlo en la e(
adulta?
II.
Crítica del estat actual de la te,

péutica farmacològica.
III.

Analgesia

y

antipirexia;

t

rea
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cions filosòfiques y químiques dels me
dicaments que la realisen.
IV. Aplicació de la Seroterapia en

Obstetricía.
V.
:■:;?uín es lo trevall màxim que
l'home pot desenrotIlar diariament en
bones condicions de salut?
VI.
Les pleuresies ogenoses.
VII.
La Química com ciencia fona
mental

en

la medecina moderna.

VIII.

Diagnóstich
artropatíes.

IX.
tant inofensiva la medicació
acodílica que consenti la exageració de
dossis que generalment se recomanen?
X. Judici crítich sobre l'origen, pro
grès y estat actual de la seroterapia.
X.I.
Intervencions quirúrgiques ne
cessaries pera curar les deformitats con
gènites del membres abdominals.
XII. Establiment de banys de Pan
ticosa com clima d'altura y establiment

d'aygues nitrogenades.
XIII. Tétanos;
profilaxis

y

tracta

al e n t .

Los trevalls

en

la forma de costum,—

escrits en castellà,—han d'estar en po
der del Secretari del Ateneu N'Eduart

Tello, Hospital
goca, per tot el
ner

pròxim.
aqueix

73,

esquerra, Çara
día 31 de Ja

mitjorn del

Certàmen sols hi poden
los
escolars de medecina,
part
quins deurán fer constar, dins el sobre
que acompanyi als trevalls, la Universi
En

pendre

tat a que

pertanyin.
EN EL CENTRE ESCOLAR

CATALANISTA
Secció de Farmacia.—Celebrà la ses
,ió inaugural del present curs el día 30
del passat mes. Presidí'l digne professor
de Botànica descriptiva de la Facultat
Farmacia

d'aquesta Universitat,

doc

don Telesfor de Aranzadi.
El secretari de la secció don Francis
o Viver
llegí una memoria, resum dels
trevalls portats a cap durant el passat
curs, per diferents socis de la mateixa.
Després del trevall del secretari,'1 pre
sident don Antoni Novellas desenrotllà
el tema .,L'aygua y ses evolucions en la
Naturalesa,,. Començà demostrant l'im
oortancia del aygua en el funcionalisme
dels sers animals y vegetals. Remarcà ab
evidencia les utilitats que reporta en to
tor

les manifestacions de l'activitat huma
passà després a descriure a grans
ratlles, el gegantí quadro de la evolució
tes

na,

cíclica de l'aygua en la Naturalesa, que
abrassa'l período de sa conversió en ay
gua atmosfèrica, retorn a la terra y pele
grinatge en el subsol y sol de la matei
xa. Examinà les transformacions
quími
ques y físiques que a través de l'escorxa
terrestre

diferencial de les
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experimenta l'aygua, y, va apun

la importancia de les possibles conta
minacions de la mateixa ab els migro
gèrmens, habitants a l'atmósfera y en les
tar

capes teluriques superiors.
Ab concisió mostrà la bellesa del qua
dro sens igual que la Naturalesa ens pre

preferida,
comparació les
causes geològiques volcàniques
y les
neptúniques, decidintse partidari de con
senta

cada passat ab la
fi posà en

a

seva

l'aygu.a. Y, per

siderar aquestes últimes

corn a
agents
casi
únichs
poderossísims y
capassos d'en
gendrar grans evolucions en l'escorxa
terrestre. Apoyà sa teoría ab exemples,

y, entre ells cità el de les diferentes mag
nituts dels jaciments metàlichs d'origen

d'origen volcànich, clara
importants els primers.
Tot seguit el vispresident de la Sec
ció, don Esteve Salavert, després d'una
breu introducció encaminada a precisar
lo que's devía entendre ab les denomina
cions d'àtom y molècula, passà a ocu
sedimentari y

més

ment

parse “Dels diferents mètodos pera la
determinació de pesos moleculars,,, divi
dintlos en procediments químichs y fí
sichs. Pera'l primer se necessita conèi
xer la
composició centessimal de la subs
tancia y fer un estudi de les propietats
de la mateixa. Recalcà la major exacti

procediments físichs,

dels

tut

aquestos cità

com

arnés

exacte

y, entre
el fundat

densitats dels vapors, y, que s'a
la hipòtesis d'Avogadro y Am
poya
père, hipòtesis perfectament racional y
en

les

en

demostrada per càlculs matemàtichs, ba
sats en la teoría cinegètica dels gasos.
Enomenà la impossibilitat que hi ha de

seguir
cies

aquest

que

aquest

no

cas

el

procediment
son

en

substan

volàtils, seguintse

procediment

fundat

en

en

la

propietat de les disolucions. Feu un de
tingut estudi d'aquest fenómeno indicant

la teoría

de la dissociació electrolítica

tot seguit a ocuparse
crioscópichs, ebulliscópichs,
tenomètrichs y el basat en la presió os
mótica, indicantne alguns altres de me

d'Arrenius,

passant

dels mètodos
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nos

importancia.

Acabà

exposà

interessant

son

discurs fent resaltar la gran

que tenen, els números anomenats pesos
moleculars que determinats per diferents
procediments sempre tenen un valor real
y positiu, indicant ses principals aplica

fou

manantlos

que

durant

l'exercici de

ab delit al
la ciencia y a la

professió's dediquin
útils

ser

a

Novembre,

en

S'aixecà la sessió

sa

estudi,

Surié donant

patria.

ferentment

malalt,
cas

en

un

després

de resumir

a

conèixer

tots

els estudis

inflamació supuratorzá;
després d'alguns preliminars, la div!dí en
produhida per causes químiques,irritants
y

ració;

microbis
cità

Orthman y

s'extenguè pre
seguit en el

fent la conclusió de que:
pot haverhi y hi ha supu
els estudis de Coucilmann,

microbiaries,

sense

clínich

cas

cert eren bas

moderns sobre La

En Eudalt

quina

Deulofeu exposà
de Cirrosis hipertrófica;

casi tots els escolars

breument el President.
28 de Novembre.—En aquesta sessió
parlà el vispresident de la secció En Lluís

d'haver asistit al acte.
Secció de ,llediczna.—Sessió científica
de

animada,

tants.

Les paraules del professor foren rebudes
ab forts picaments de mans per la concur
rencia , que's demostrà molt satisfeta

Puig y

molt

assistents al acte, que per

sessió, se dirigí als escolars
presidía
encoratjantlos pera que continuessin la
profitosa •tasca que havíen emprés, reco

21

Llaga atàmica

propies y originals,
quedà ayrós en la exposició d'un
cas que tan poch dona per sí.
Varen pendre part en la discussió, que

la

del

clínich de

que

Tots els trevalls foren justament aplau
dits per la triada y nombrosa concurren
cia qu'omplía'l saló d'actes del Centre.
El doctor Aranzadi, que com havem dit

fí de

cas

tantes observacions

cions.

a

un

del tormell ab forma clara y concisa; des
prés feu son diagnóstich y exposà la te
rapèutica seguida que curà al malalt, y
ho feu d'una manera tan convincent y ab

importancia

Uskoff, Grawtz, Bary

y Chris

tmas.

supuració, de
,,Quimiotaxis positiva” (Metschnikoff).
Acabà parlant de la piomia y ses conse
qüencies
Parlà del mecanisme de la

el tractament

la

per cert se va curar; es un
curiós y que'l disertant presentà ab
que

molta claretat.

feu us de la paraula el
Alexandre Frias y Roig, que

Seguidament,
soci En

Fidel Giró,

impressor. —

Carrer

Valencia, 311.
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