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RENAIXEMENT
ADHERIT A LA UNIO CATALANISTA
SURT ELS DIJOUS

~--~a

~t?s

llengua antoJana ah carácter oft•lial per
no-tn•s rnla<'ionH inclítR •b el Porlc r Central.
Corts Cntolanoe. per estllluir la 1\egislació ci\-il y
¡¡er •'1 r(•¡rim lntern rle la 'lncion>tlitat Catalana y per a ser
~rhitrPH <le 11oRtra n<lmtnl~tració.
'1\ue slguln oatalane q•t•ots a Cataluoya desem ·
pPn·:in cArrera fJúhlic><.
F t xar contrlbuolone é Impostes per contribuir als !l'a~toA "PIHlrAl~ dPl I'.Rl!tl PO In proporció que
correspon¡rui a Cntnlunya.

L É

'!'upresló de quintos o lleves y faculta: - ¡
poder contribuir n ht forn.nció riel .exércit del Estat Es- ~
panyol per merli •lo voluntaria 6 <lin~rR.
Essent Naolonalleto l'acctó que al oostre poble
renlisa In l'nió CatJtlnnlstn. ton"n el rlret y '1 rlever de
coopernrhi U>tl< els cr.tnlnnA mo~ruts pAr les aspirncloos
del nacionalisme catalá. <luaJR~vulga <JIIP siga llur pensar y sentir en mnterir~ .relfgloses, poU tlque:Jo
eocJals,

SU MARI
Davant del contltcte.-Dos anys. avu1, per LoJ Redacció.- Esguards, pcr n/aag.-Englantines: l.a locomotora. per
•
Ramrin h. /J.a~segod,¡.-\"ta fora '1 Ceo.tralisme!, per l\1..'folgue1·a )' l>ura11.-Dcl .:onfitcte escolar, pe r F.sta nis/,111 Uu1-:; -La .:arrera d'cngtnyer índu5trial y J'Escola de Barc~.ona, per J,sep Sr:rral ~· 'Bo11astre.-.\\al
vcll, pcr (;,C.-,.*, , pcr .!. M. ·Torr•lj' Vogucr.- L'Arquitectura Cata!ana, pcr U. (;ira/t CasoJdesris.-Coses
Jd Empurdá, per {,,, R•.t.,cció.- :ttúsica, per C. Ba/1/e.- Teatrcs, pcr ,\n.ircu Mauri.- GJrbellant.-Noves.

DAVANC De L (ONFLI(Ce
No' ns extranya gens ni mica el conflicte qu'está planteja t entre els enginyers industrials y
el Govern del Estat espanyol. Greu es ell, pero no es més que una lleugera variant del conflicte
magne, del piel, inmemorial gairebé, qu'están sostenint les nacionalitats ab el Centre. En tota
mena de manifestacions sura sempre la divergencia del poder centrál ab les aspiracions nacionals.
En aquest mateix plet que sembla aparentment que no sigui més que per qüeslió de desllíndar els camps de les atribucions, nosaltres hi veiem una nova forma d'oposició del M adrid burocratic y oficinesc a les iniciatives de la industria privada. Aquesta, concentrada gairebé a Catalunya y Nabar ra, cre{J, responent a una necessitat, les escales d'Enginyers a fí de que aquests
dirigissrn les fabriques. Pero el centre no ho vege ab bons ulls y aixís trobem que un dia ab un
R. D. y un altre ab una R. O. ha anat minva.nt les alribucions de dits enginyers pera donarles a
altres COSl>OS, trobantse avui que casi no poden dirigir cap trebaJI iudustrial sens el V. 0 B. 0 deis
allres euginyers que ho l>erán tot menys induslrials. Pero aixb no ha passat sens protesta y sobre
tot aquf a 8a1 ce loua, ha pres el caracter general que deuria tenir. L'últim acte d'aquesla pr atesta,
qu'es el miting celcbra t a Novetats la setmana passada, semblava parió d'aquells mitings memorables, precursors d'uu tancament de botigues o d'una vaga general. Totes les forses vives, la Dipu·
tació, el Ajuntmnent, hi foren presents o adherides, y per més que no fou cap miting catalanisra,
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ja que s'ha deslligat complertament aquesta acció de prole:;ta, de tola acció política, dava goig
al veure com hi relluí, per damunt de tot, el caracter ben catalá, protestalari deis atropells del
centralisme, 'j que no vol esperar res del favor oficial, sino que sois demana que se'! deixi espansionar llurs energíes y no se li coarti la llibertat del treball.
Es lo que passa sempre aquí a Catalunya . Per damunt de les d~més diferencies sempre que
qualque fiblada traidora ca u sobre aquesta terra, hi ha un agermanamenl pera defensar nostre
patrimoni, r ecordant per un mom~nt que som C atalans, malgrat després pussada la nuvolada no
obrem corn a lals. Y es que costa molt arrancar les fondes arrels d'una rassa que hagi plantat
Natura en un poble.
Oavant de qui's d~fensa d'aquest modo, el Govern no lind1 á més que abaixar llur soperbía

y respectar els drets adquirils.
Segueixi la Comissió trebal lant ab fe ,

y si en cap de les maneres res pogués lograr d'aquell

Madrid y s'anés fins a tancar les Escoles, aquí n'obrirfem de noves y no permeterfem que nostres
fills linguessin d'anar a cercar la ciencia industrial a extrangeres terres, 'j menys que enginyers de
alla vinguessin a dirigir nostres industries.

Dos anys, avtu
Dia per día, avui compleixen dos anys de la
sortida a llum del nostre RENAIXEMENT . Pocs
peribdics han arribat a assolir-ni en epoques
de major febre Catalanista-tant llarga durada.
Nosaltres no' ns vanlem de l'esfors q~e l'arri-

Creiem, emprb, y confiem en que rodrem demostrarho d'aquestes columnes estant; que la
nostra modesta publicació tindrá vida pera ferho; 'j que anys a venir-tantdebó que sien pocs
-podrem plegar perque ja tindrá Catalunya
alto per lo qua! treballem avui y seguirem treballant.

barhi representa; 110 tením orgull, ni'l volem
coneixer, car so m veramen t Catalanistes; no
tenim ambició ni volem que níi en nostre cor,

LA REDACCIÓ.

car som fermam ent Catalanistes; no esperem
mercés de res ni de ni ngú, car so m únicament
Cata la nistes.
Durant dos anys. havem vingut esmersant les
nostres forces en infiltrar en l'iwim de tothom
la concepció puríssima del ideal que sentím. Y
mai, a res ni a ningú havem torsada la nostra
ruta. Som com y aont érem; serem com 'j aont
som. Mentres y tant la nostra Catalunya no
frueíxi la Llíbertat que de dret li pertoca, per
la Llibertat d'EIIa treballarE.m ab fe y ab entussiasme. Podrán mancarnos els medís materials,
mes no el nostre amor a la Patria; si no comptavem ab aquells, plegaríern de fer el peribdic,
sí; mes no de procurar, per tots e!s estils, que
la Patria arribi a tenlr la vida de Llibertat a la
qua! consagrem, de RENA!XEMENT estant, cervell

y cor.

1

A::ic~:s ~o:~ .~o::~"~";~::~ yc:~~iu:

oberta, fins el dia 15 de Novembre, la
suscripció pera la edició, en un elegant
volúm, deis arlicles que sobre doctrina
catalanista ha publicat aquest infadígable
aposlol del nacionalisme.
La obra consta! a de 250 planes, de
16X22 cm. en paper satínat 'j esmerada
impressió de la que cuidarán els tallers
tipografics de 4L'Aven~~.
Al suscriure's deura abonarse dugues
pessetes, rebent en cambi un ft'!ret representaliu del volum. La data en que podra
recullirse elllibre contra entrega d'aquest
!iket s'avisarll oport unament.
11
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ENOLANCINe5

Al/ti en l'amigab!f' ambit?nt d'un banquet
íntim finía la {esta de germanor d'uns quants
sportmen barcelonins ab els de Donostia.
1' en la jol'ialitat de l'acte, els Euskars
s'ai.l'i!Caven resol/amen/!' poSal'en fot l'escfat
del 1/ur entussiasme 1' de la joia llar, en les
notes pro(ondes r sentimentals del Gernikako
Arbola, /'llimne de la Patria Vasca, que té
ressons de les sel'es monlclnJ'eS recullits en
el ritme cantt}bric d'un zortziko.
Les durreres notes de !' himne qaeien,
vensudes per /'espafec ri'una ol'ació ferventa
!' després ... olz, després la natural esperansa
deis Euskars de que 'ls sería tomada la
gentilesa, eswdntse en el murmari de les
converses represes. Efs d'aqui no cantm•en.
Se Peu que fa patria deis sportmen barce·
lonins, no té llimne. 'Tantmatei.t· deu esser
una trista patria la llar. Ells no deuen esser
pas Catalans - en el sentit d'hornes catalanitzats - car si ho lwgaessin sil(al haurien
pogat posar les estrofas ressonantes de l'himne nacional de Catalunra, al/a ont hi dei.mren el silenci de la llar descortesía.
Descortesía, si; greu descortesía . Com
aquel! qui 's queda ab les nlans a les but.raques, dm1ant del qui amigablement la miz li
al/argo sa/udantlo. Si aquests sportmen son
espanrols en mal/loe han dei.n1t la hidfllguía
!'la caball erosid ad proverbials.
Y heusaquí una ben amarg¡¡ p¡•na deis nostres enemics els cspanrolistes: enfront deis
ubon cop de fals» nos/res, 110 tenen un cantic pera oposarl7i. Si tin,e;uessin un ideal, com
quité tlflll estimada, com el tením nosaltres,
tindríen una cansó!' en ella desj'ogarien tots
els llurs goif!S r /es 1/urs esperances.
Pt!ro ells no poden cantar. Perdoneulslzo,
J>osallres, Euskars que l'cgereu afronta! el
I'OS/re cGcrnikako Arbola •! Es /111 castic de
fu !lar aberrac1ó espiritual.
Jlireu; una l'ef!tula, cap :1 les darreríes del
passat Stf!le, en tlflll e.rcitació morbosa de
llar enlussiasme, Paren !'oler cantar per els
carrers de les Espanres, r les desciirregues
que saludcll'en la 1/iberació de Cubll r Filipines els 17i l'ctren es/roncar la cantadc1.

1

L,\

LOCO~IOTORA

Ab rimima de foc,

arrebatad~.

1

travessa 'f món en afes del \'.1por,

y porta en si mnteixa fa sa¡;mda
augusta magestat d'un tnomfador.
Allá ont rcgna la fam va generosa
a portá '1 blat d'aqucll que'! té sobrer,
y com parteix sa efus·i6 :~morosa

ab e ls pobles més llu n ys de l rnón e nter.
Besa al rnmí l:t borr.1 atap:ud<l
de l Newa, somnolent dessota '1 glas.
y abans de que la nit sr:l finrda,

1

els fills del Tiber sen ten lo seu pas.
J\\isatjer.1 de pau, mentres tu corres,
la germanó entre'ls homes predicant,

y les fronteres
del món

11

per l e~

!

ton pas e~borres
entr;Ul \ CS penetrant.

Jo veig encara po blcs que s'a jupen
de sos butxíns :J I joti rg nornrnios.

y tirans qu'cn s o n front, altius, escupen,
y rases de vcnsuts y venccdors.
Encara pcr vcrgonya coma !'eres
a ti en els trrans sos b;lt:lllons
a sacrar

dc~sota

ses bandercs,

les farnolenques boques de is canons.

i

l.:t paradoxa sobre '1 rnon gravi t:1,
si al tu guri, t;Jrubé al pal:1u del rei;
es amor :d gcr m:\ la d in amlla
com e l maüscr el cep t re de ta llei.
Als debrls . poderosos oprimcixen

y tnbunsdemagogos per meitat,
y'ls seus grillons hi lw esclaus que benehcixen
sense saber tarlt sois 11u'es llibertat
Per'xó al \·euret ,, tu. locomotor.,

!

:
1

sento una \'CUque s'alsa dclmcu pn:
-Se~ucix a\Hnt ta \'1,1 rcdcmtor;l,
qu'encar.1 cls pob!cs no han entés ton cr11!-

1

MAIG.

... Calaltlllftl !' AraJ!Ó dominaren en el il1editerrani per 1/ur polltica allamenl humana .

i

POMPEIUS GEI"ER.
Co~as

de l\'sptl!in.-La cuestió11 Catala11a .-

1

RBNAIXEMENT.- 552

Vía fora '1 Centralismel
jo hav!a sentit a dir alguna vegada que'ls
homes d'ideals catalanisles al intervenir en la
vida oficial se troben obligats a declinar bona
part de llurs intranzigencies davant les impure·
ses de la realitat, pera no haver de viure en
constant esperit de protesta contra l'ambent
predominant en els organismes subgectes A la
tuteiR del Poder central.
Potser en general, hi hagi quelcóm d'aixo,
qui ho dubta? pero haig de fer constar llealment
que a mi m'hli succeít lo contrari.
Si aversió havia se,ntít sempre envers l'acció
absorbent del Madrid oficial, major la sento
avui enca ra; si fastic rn'havíen inspirat en lot
temps les corrupteles d'aqueix burocratisme
espanyolista que ha malmenat la nostra Terra,
més fastic y menyspreu rne causen avui que
sovint puc apreciarles d'aprop.
En una paraula: la meva petita intervenció en
la vida oficial (massa gran encara pera '1 meu
gust), ha fet accentuar en mi, dintre lo possible
el radicalisme catalanista y m'ha fet compendre
ab majar precisió les desditxes que sofreix Catalunya sota 1 desballestat predomini centralista.
Ara 'ns tr obem precisament en una d'aquelles
ocasions en que ab major claretat se manifesta
la fatídica influencia de l'acció oficial.
Existeix a Barcelona una Escala d'Enginyers
Industrials a qual sosteniment economic no hi
contri bueix l 'Estal sino pera cobrarse els drets
deis lituts (ceut cinquanta duros cada un), ha·
vent fra cassat f ins ara totes les gestions que
s'han fet pera cousegui rne subvencions ordina·
ríes o extraordiuaries de cap mena . Aixo sí:
está ba rx la juri:.drcció del Poder central y no
s' hr pot moure una fulla que'! govern no vulla .
Dones bé, no n'hi ha prou ab aquest contrasentit de que els uns la paguin y els altres la
manin. S'ha arríbat ademés al comble de volguerla matar, ofegant el pervindre deis qu'en
ella estudien; cosa molt fácil de conseguir regatejant ah.:ans a l'exercici de la carrera qu'en
ella s' hi obté.
j a ve de lluny aquesta rancunia oficial contra
ets enginyers industrials. Constantment s'han
escamotejat llurs funcion s característiques en
\'esfera ofi cial y en la privada, concedintse 'ls
drets d 'actuació que a ells deuríen exclusiva
ment correspondre, als enginyers militars, ats
costillers y ats enginyers civils y de mines, tocant ara el torn de la ussurpació als oficials de
Marina.

lnfinitat de vegades s'han queixat els enginyers índustriats de l'expotiació de drets qr:e
aquesl abús representa; pero se'ls han escoltat
com qui sent ploure. Y un día o altre havíem de
arribar a que'! vas, pie ja, vessés . .. per qualsevol gota que s'hi afegís. La gota darrera ha
estat una progectada reforma del Reglament
de l Cos d'Enginyers civils al:> la qua\ se pretenía acabar de despullar ats enginyers industrials.
Y no hi ha hagut més remei que pendres les
coses en serio, comensant tes reclamacions pel
primer capftul.
Pero aqu í lo més dolorós, lo més pu nye nl, es
que ni pllcificament s'hav!en atés les queixes
modE>rades, prudents,.. ni ara 's vol en escoltar
els clarns air·ats de protesta ... Fins al engany
s'ha arribat pera teduir als expoliats.
Y tot perqué? Perque les altres especialitats
d'enginyers tenen Cossos oficials y Juntes Consultives a Madrid, ornplen ets Ministeris y predominen en etls, menjanthi del pressupost; y
aquests senyors no vol en que 's pos in més plats
a tauta pel temor de que s'escursi la ltur racció
burocratica.
Sempre '1 centratisme ofegador de la nostra
activitat y del nostre treball; sempre el mateix
xuclador que tot ho abassega.
Devant d'etl, e'n aquests moments, jo' m de·
claro un cop més nacionalista radicalíssim y•m
sento muntar del cor un energic Vía foral contra 'ls causants de tates les angunies de noslra
Terra.
Benefl aquel! jorn en que la Nació Catalana
sigui mestressa absoluta de son regim interior y
puga donar' als enginyers industrials per ella
creats totes les honorables preeminencies que
en justicia els hi corresponen!

M.

FOLGUERA Y 0URÁN.

Del confiicte escolar
El ptet que sostenlm actualment ab l'Estat
espanyot ets estudiants de les Escoles d'Engi·
nyers Industrials, ha servit pera posar de relteu
una vegada més, que sempre que demanem coses
de j usticia y verit abtement necessaries pera el
progrés de la nostra Patria, trobarem enfront
de nosallres a tots ets senyors ministres formant
una estreta sotidaritat ab les inslitucions que,
més o menys directament, representen l'Estat
dilltre de la nostra Terra.
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Enfront d'aqueixa solidaritat burocri'itica, s'ha
aixeca t aquesta vega da a Barcelona una solidaritat molt més simpáttca y valerosa, constituida
per tots els estud1ants universitaris y la part
més sana del uvstre poble, que ha vist ab complacencia y fins ab entussíasme 1' energía y
sensatesa demostrada per la joventut escolar.
La germanor de q:.:e han donat prova els estudiants tots de la Universitat de Barcelona (sal·
vant poquíssimes y ben despreciables excepcions) al pendre com a propis els continuats
agravis y desprecis de que han sigut víctimes
els seus cornpanys .de I 'Escola d' Enginyers, ens
omple el cor d'e ntussiasme y ens fa esperar
bells dies de victoria per nostra soferta classe.
Nosaltres, que ab una tossudería y bona fe que
potser es digna de mi llors resu l tats, hem dedicat una bona part de la nostra vida universi taria a fer arrelar entre els estud iants el principi
d'associació, esperem que de les actuals lluites
y de les més fortes que s'ens prepareu (sembla
que els homes centralistes que 'ns governen
hagin entrat en febre d'agraviar a la nostra
estimada Universitat, recordis sino el cas de
les Notarles, el deis doctorats de Medecina y
tants altres) en sortirán victorioses o definitivament vensudes les associacions escolars barcelonines, que tant han fet per el benestar de la
nostra classe.
ESTANISLAU R UIZ.

Vts-president pr ime r de la
As~ociac1ó Catalana d'Estudiants

La carrera d'engjnyer industrial
y l'Escola de Barcelona
El grau d'agudesa a que ha arriba t el plet deis
enginyers industrials, interessant a l 'opi nió com
poques vegades se veu en qüestions de competencia professional, ens mou a recordar com
fou creada aquesta carrera y la solució ínt ima
que té ab les corporacions oficials de la nostra
t-!rra.
Avans del any 1850 no hi havía en tot Espanya
més estudis superiors d'enginyería civil que les
Escotes de Can1ins, Mines y Monts. Y 's comprén que aixis fos, per quant la construcció de
ponts, canals y altres grans obres públiques, se
f eia desde mol t anti c ab fonaments més o menys
cientlf ics; la minería 's basava també desde
.feia molt temps sobre la geología y la mineraJe-

gía, mentres les industries manufactureres y la
construcció mecanica tot just comensaven a
tenir fonaments científics, ja que avans de la
invenció de la maquina de vapor-als últims del
segle XVIII-estaven reduídes a oficis manuctls,
que justificaven tot lo més lo qu'encara avui ne
diuen Escotes d'Arts y Oficis.
A Barcelona la junta de Come1 s ha vía mantingut una EscoJa d'aquest genre a Llotja, y a
Madrid existía el «Conservatorio de Artes » que
va servir de base pera la formació del professorat de la carrera d'enginyer industrial. La creació d'aquesta fou deguda al ministre de Comers,
l nstrucció y Obres púb liques (que ai xls s'anomenava allavores) don Ma nel de Seijar L ozano
per R. D. de 4 de Setembre de 1850. La carrera
se dividía en tres parts: e n seny~:~ nsa elementa l,
que s'h<t vía de donar en els l ns1 ituts que peguessi n soslenirla; ensenyansa d'ampl iació, que s'havfa de donar a BarcelonH, Sevilla y Vergara) y
ensenyansa superior, que's dona va solzament a
Madrid. Les Escotes d'ampliació sois podíen
donar tíluls d'enginyers de segona classe; la su perior dona va el tftul d' enginyer de primera
classe. La carrera 's dividí desde el primer
moment en dugues seccion~: E nginyers medwics
y enginyers químics, y els que reunien els dos
títuls, s' anomenaven enginyers industrials.
Es curiós recordar que I'Escola de .Madrid
tingué per un deis primers professors, el pare
del actual Pr esiden t del Concel l de Ministres,
don j osep Canalejas y Casas, el qual, junt ab
el D uc de la V ictori a, nebot del famós general
Espartero, y uu al tre engi nyer , el senyor Azofr á, varen organ ilzar aquell a EscoJa, calca nt la
d' una Escola de Berlín y do nantli per an alogía
el nom de Real lnsti tut Industrial.
L ' any 1855 el ministre de Fo ment do'1 F rancisco de Luscan vn r eorga nil zar les Escales,
donant gran impor tanci a al Real Instituto de
Madrid que C()nsiderava com un Cos consultiu
del Govern, estab lint una EscoJa d'ampliació
més a Valencia y fent altres cambis com el
d'anomenar enginyer industrial al que tingués
una especialitat qualsevol, mecanica o química.
Com a conseqüencia de la llei d'lnstrucció
Pública·de 1857, encar a vígent, s'autoritzá a les
Escales de Barcelona, Sevilla y Valencia pera
establir l'ensenyansa complerta de la carrer a,
ab la condició de que les corporacions locals
paguessin els gastos, y com quatre anys més
tart se'ls hi doná t ambé facultats pera admetre
els deixebles a examen de títul , pot dirse que
desde 186 1 a que~ ta carrera s' estudía complert ament a B arcelona, haventhi hagut un curt
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temps durant el qua! funcionaven quatre Escoles.
Aquest excés d 'ensenyansa industrial superior
no corresponía al relaliu atrás industrial d'Espanya y esdevingué naturalment que les Escoles
s'anaren morint fin s que'l any 1866, al discutirse els pressupostos generals de l'Estat, s'acordá
suprimir la subvenció pera aquesta carrera.
Llavors fou quan Barcelona, que ja havía fet
sac ificis pera montar l'ensenyansa superior,
resolgué no deixarla morir, recullint 1'herencia
en tanl mal hora abandonada per l'Estat espanyol, y gracies an aquesta generosa iniciativa,
se mantingué la carrera, pagant l'Estat una petita subvenció, un'altra l 'Ajuntament y comprometentse la Diputació a aixugar el deficit,
cobrant en cambi les matricules, pero no els
drets de títu l que cobrava I·Estat, de manera
que's pot dir ben bé que l'Escola a l'Estat no li
costa un centim, molt al contrari, qu'encara
d'ella se' n beneficía.
L 'Escola de Barcelona té recorts molt grans
lligats ab el desenrotllo de la industria catalana. D'aquella Escota, instalada al vell edifici de
Sant Sebastiá (actual plassa d' Antoni Lopez),
n' han sortit molts enginyers de nom ben conegut y. apreciat pels nostres compatricis. D'allí
sorti en Maciá y Bonaplata, un deis primers
propulsors de la linia de Sant joan de les Abadeses; d'allí en Cornet y Mas, enginyer y director després de la Maquinista; en Bernardi Martorell, en Gorria, etz., etz. La vella muralla de
mar qu'el nostre jove~t ja no ha conegut, havía
sigut testimoni de les calaverades d'estudiant
del famós Puig y Llagostera, massa esbojarrat
pera acabar regu larment els estudis , pero qu'en
cambi va fer la gran obru d'enginyería del sa lt
del Cairat a Esparraguera pera la seva fabrica
(avui de l senyor Sedó). Si algún deis nostres
vells r.ompanys d'aquella epoca escrigués els
seus recorts, com ho ¡,a fet el senyor Echegaruy de l'Escola de Camins, quantes coses hi
troburíem pera la historia del moviment industrial de Catalunya.
J\\és tart, quan s'edificá !'actual Universitat,
el producte de la venda de l'edifici de Sant Sebastiá s'aplicá a les obres d'aquella,· traslladantshi alll la nostra EscoJa, al pati dret de
l'edlfici, junt ab la facultat de Farmacia . Pero.
malgrat toles aquestes vicissituts, aquest cambi
de local o de subvenció, l'oficialitat de la nostra Escota s'ha mantingut sempre igual , com ho
establí la lle i d' l nstrucció Pública de l 'any 1857
y les nostres corporacions locals s'han limitat a
pagar els gastos, sense ga irebé intervenir en la
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seva organització interna, deixaut qu'el Consell
d'lnstrucció Pública vigilés l'ensenyansa y que
aquesta fos confiada a cateddttics que obtingueren els seus carrecs per oposicions a Madrid, lo
qua! no ha sigut obstacle pera que fossin en sa
majoría Calalans o perlo menys companys identificats ab t·esperit de la nostra terra .
La mateixa EscoJa de Bilbao, creada l'any
1899, deu Ll seva reorganització a una majoría·
de compatricis nostres, entre el:; quals devem
citar en Pompeu Fabra, ben conegut de t ots
pels seus estudis filolo gics, pero qu 'es al ensemps un gran pedagoc en tots els orclres. Per
fí l'Escola de Madrid, creada l'any 1901, y que
ha sigut segurament 1'es qué rera despertar lacampanya de guerra sorda que'ns fan els privilegiats Cossos d'enginyers d'altres rams, té un
professorat que, si uo es Catala, na sortit casi
per complert de la nostra Escota.
Per aixo el conflicte actual té a Barcelona un
ressó més f ort que a altres llocs. No es sois
una causa de justicia lo que'ns mou; es ademés
el sentiment d'amor que te'ním a una carrera
que la nostra terra estima, per lo mateix que
!'ha salvada de la mort y que li ha costat granssacrificis.
jOSEP SERRAT y Büi\ASTRE.
Engmye r industrial

yfal vell
Es verament do lorós el fatal des tí d 'aquest
desditxal poble nostre. Sernbla condemnat a una
eterna paradoxa.
El cas actual de la nostra carrera es un exemplar més deis innombrables que justifiquen
aquesta apreciació. · A major esludis; a més extensió de coneixements, menos atribucions, més
competencia oficial.
Y es que com se parteix d'un gran desconeixeme"nt de les parts d'aquest avui problema general, les solucion:s inmediates, per sortir del
pas, han tingut qu'esser per forsa desacertades.
El cas d'avui es senzillament un problema
científic, y per lo tant. com tots els d'aquesta
classe, necessita d'un cert estudi y d'una certa
competencia per ser resolt ab justicia y equitat;
mes desgraciadament per aquest país, aixo del
estudi y la intervenció per competencia ho t ením, ja fa molt temps, arreconat y d'aquí que la
cosa porti tram de no arribar mai a una solució,
la que, en cas de !robarse, quin miracle fora que
resu:tés aced ada!

G. C ..

RENAIXEMENT. -

* *
Pensava jo l'altre dia, escoltant les xardoroses paraules del senyor Serrat, en el meeting
organisat pels pares deis alumnes de I'Escola
d'Enginyers industrials, pensava, die, ja es ben
extrany que no hagin donat a la nostra protesta
un caracter nacionalista, un caracter catalá al
menys. pera feria ::tntipatica a les gents espanyoles. Els .companys de Bilbao, els companys
de Madrid, ne tenen segurament la culpa. Encara que meny3 nombroses-les dugues Escoles
juntes no reuneixen el nombre d'alumnes de la
Barcelona-no per xó han deixal de fer sentir
sa forta veu en el plet que de molts i:lnys tením
pendent ab el govern y que últimament ha pres
caracter més manifest.
Deia jo qu'era exlrany que no haguessin donat a la nostra protesta caracter nacionalista,
perque altres voltes han dona! aquest nom a
moviments qu'eren molt lluny de volguer donar
a nostre poble les llibertals a que té dret. Re·
cordeu sino J'anomenada setmana tragica; y
aquí de fet no's tracta, per dirho ben ciar, més
que d'un plet entre enginyers barcelonins y enginyers madrilenys. .V\ 'ho deia no fa molt, un
company de t'v\adrid ben significat per cert, el
ser.yor Burgalete: u Aquí- deia ell-se consiée-

ra a los in!fenieros industriales como a cosa
propia; en ,lfadrid sucede una muy distinta
cosa. 11 Per allra part, el sol nom d'industrials
ja'ls dona caracter catalá; en cambi, remarqueu
quin caracter més dallorzses tenen els noms
Canales !' Puertos, ,Jlontes, ,Jfinas; no vos
evoquen ells sois les planes seques y desertes
de la meseta, ses montanyes pelades y l'aigua
tt~rbola que segu~ment vos haurán servit en la
majoría de sos pobles? Y es precisament per
aixo qu'ells cobren del Estat; es precisament
perque els serveis encarregats a llur especialitat están complertament resolls, que han de
treUt·ens les nostres atribucions, han de ficarse
a casa nostra, a casa deis enginyers que no hem
demanat mai un centim al govern, que ni an ell
debem la mercé deis nostres estudís, ja que's
lucra en la nostra EscoJa de Barcelona, a la quí
dona 15,000 pessetes de subvenció y'n treu
20,000 en concepte de lltols y matricules.
Es ciar qu'hem d'esser aborrits y desprecíats
una bona gent que fins ara no'ns havíem recordat de que hi hagués govern y que aquest govern
hagués de tractar qüestions de la nostra competencia. Quina falta feien si els fílls de tots els
polítics que de trenta anys ha han governat o lo
que sigui l'Estat espanyol, y ab el talent y la
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gana que de sos pares heredaren, ja han canali·
sat tota l'aigua d'Espanya y repoblat totes les
ermes montanyes que la compasen y ja'ls queda
temps pera donar informe al ministre pera
assessorarlo en totes les qüestíons que no han
estudiat mai.

J. ,\\
De b

TORR \ \' ~OGL'ER
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L'Arquitectura Catalana
Pera que l'actuacíó Catalana arribi an aquel!
esplendor a que aspirem, es necessari que al
ensemps y paralelament a les nostres aspiracions patriotiques vagi desenrotllantse d'una
manera gradual y en curacter local, totes y
cada una de les manifestacions de l'activitat
humana. Si; aixis com en !'esfera social volem
influir en el poble com a medí pera regenerar
la Patria, aíxís també en !'esfera de l'art la nostra missíó ha d'esser la de crear aquí una manífestació artística de tal naturalesa, que conservant el segell de nostra personalitat tinga forsa
suficient pera testimoniar la nostra existencia
coma poble.
Havem de comensar per nacionalitzar les
nostres arts. donantleshi un caient Catalá que"ls
imprimeixi caracter distintiu. Res tant evident
de la plenitut d'un poble com !'arquitectura ;
pero perque aquesta arr ibi a esser nacional, es
necessari que reuneixi tals caracters que no
siguin més que la conseqüencia d'una llarga
serie de tradicions que uneixin els membres
d'un poble en nna comunitat d' inleressos y sen·
timents nacionals. En una par aula, es necessari
com a consagració d'aquesta plenitut, que pos.
seírn una Arquitectura Catalana
ja suposo que hi haurá qui dirá que l'art no té
patria, es ben cert, pero cada expressió del art
ha tingut la seva; forts testimonis son rart grec,
el bisantí, etz.; totes les arts han nascu( d'una
terra pera universalisarse després y aquesta
localisació inicial es precisament lo que ha donat caracter nacional a lotes les arquitectures.
Sense ramor a la patria, sense la veneració
a les costums, :;ense rpcordar la historia, com
ha uría universalisat les se ves patries 1' Arquitectura?
Gr~cia des ele lo all de I'Acropolis ens parla
d'un poble tot el l poesla; d'aquí eixes multituts
que aplaudeixen a Esqui!, aclamen a Pericles y

\
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desterren A lcibiades; d'aquesta multitut elegant
y enginyosa que sap1gué donar als seus monumenls la gracia de l'art y la solidesa de la forsa.
Aquesta grandesa moral 'j material que ha inmortalisat a Grec1a va neixer del amor a la seva
historia, a la tradició y a la patria. Si d'Atenas
treieu la seva arquitectura, que quedaría de
Grecia? Si de Grecia passem a la India, veurem
en les pagodes recordar la seva civilisació religiosa y aristocratica. L'Edat-M.itj a en les iglesies y cal edrals ens recorda el misticisme de la
epoca; els seus castells recorden la brutalitat
f eudal que obligaren a l a civili !'aci ó a ref ugia rse
en el claustre, preparant una nova societat que
crearía la c l ~1sse mitj a, de la que t enía que na ixer el poder rea l, l'episcopat, el munic ipi y les
corporacions o gremi s.
Si tle !'epoca gbtica passem al Renaixement,
veure111 que mentres Europa enter a segueix les
r egles de l'isiil gotic, l'ltalia que conser va, encare que sois sigui platonic, l'amor al classic,
iniciá !'arquitectura del Renaixement, perpetuada, més que per les escultures de Nicolau de
Pi sa, per !'arquitectura de Brunelleschi que mideix els monuments romans y sustitueíx el pilar
gbtic per la columna classica; més que per Giotto per Bramante, y més que per Petrarca per
Pall adio.
El Renaixement que neix a Florencia en el
sigle XI V, no testimonia més que !'amor d'ltalia
per l es seves glories passades. Y aixís. tots els
pob les han expressat en la pedra la seva actuació .
La epoca moderna, d'eclectisme saví, de modes efím eres, de renovacions perpetues, d'i nesta bilital d'eslils arquitectonics, de tentatives
que apenes nascudes moren, deu descoratjarnos
per !'avenir?
Es en presencia d'aixo que un autor amer icé,
M. Hainl in , ne diu «batall a d'istils», qu e debem
r enuuciar nosaltres, els Catalans, a tenir un
art nostre, una arqui tectura Catalana. Es que
no tenim historia, es que no tenim idioma, es
que no 'treballem per tenir art y literatura, que
havem de deixar la manifestació més excelsa
del esperit humá, !'arquitectura, y abandonar la
idea y la realisació de que sigui una cosa nostr a, nascuda en la nostra Catalunya?
A estudiar aquest caracter local qu'en tots
els temps ha pr es la manifestació arquitectonica
en nostra terra, van enca minat s aquests articles
dei s que n'es un prolec el pre5ent; a prevar que
en arquitectura havem sigut uns transf ormadors y que cada vegada que aquesta transformació amenassa en con \lertirse en estil nacional ,

una invasió d'elements polílics, religiosos o comercials ofega la consagració d'un art patri.
Per aixo comensarem investigant !'arquitectura passada, causes y motius que impedíen que
prengués un caracter nacional Catalá, la seva
catalanisació y també la seva descatalanisació
al ferse la unitat espanyola, el desenrotllo qu'en
1' epoca contemporania ha pres en la nostra ciutal tota tentativa nacionalista en arquitectura,
la influencia d'escoles y revistes fxtrangeres
que han donat a les nostres construccions l'aspecte d'un carnaval arquitectonic y finalment la
necessitat d'esperansar per el pervindre una arquitectura que pe1 fumada de belles idees, responeut a les grans conqui stes de la cie ncia, a
les lleis inmorlals de la bellesa, solucioni els dos
grans probleme¡, de !'arquitectura: la construcció de la forma ideal y la idealisació del element
constructiu.
Que les multituls venidores puguin veure
des de c-ada ped1 a, des de cada columna, des
de cada coruisa, les glories passades, exaltant
la potencia y la rique~a. la v1rtut y la sobiranfa
que tanl dolsament pesava sobre el cor d un poble que no defallía ... !
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Arquitecte

Coses del Empurdá
A pl ec de po esíe s a mp u rdaneses
per

RAMON MASIFE RN

PREFACl

Molt:. son els joves d'avui que no coneixen
com se mereix !'obra poetica del nostre estimat
amic y comrany En Ramon Masifern .
Des que '1 decadentisme Catalá invadí el
camp de les nostres Lletres, el nom d'aquest
poeta empurdanés no ha sigut enlairat, com se
devía, per la noslra crítica ciutadana.
El decadenlisme, o. millor dit , l'exoticisme,
~reá com una mena d'horror a tot lo que flairés
al agre de la terra, y aixo feu qu'en Masifern,
poeta catalá com cap més, ja que totes ses
poesies son cants de lloansa a Catalunya, quedés, per forsa, condemnat al oslracisme per la
moderna crítica de casa nostra.
M es en M asifern , per aixo, no defallí; continuan l dedicantse, en els seus moments vagatius,
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a enlairar ab sos cants les excelencies y hermosors de la seva Patria; com ho feren I'Homer
entre els antics, y en Mistral entre els moderns
poetes. Aquestes dues divinitats de la Poesía
son els Mestres del nostre Masifern. Per ell les
dues fonts de la mes alta inspiració son cLa !liada» Y •Mireya», siguent aquestes dos sublimíssimes epopeies ben familiars ab la seva Musa,
ja en temps de sa tendra joven tu t. Y aquest es
el secret del poeta empurdanés, per la ignorancia del qual els Mestres de la Poesía Catalana,
en 1892, no encertaven a ende vinar, «com podía ser que un jove de ruralía, allunyat de
atereus, de centres literaris y de biblioteques,
els hi aparegués, en els jocs Plurals d'aquell
any, ab son belllssim poemet idilic «L'Aglenya>>,
toia fresca y xamosa que, tant aleshores, com
avui, com derna ... els paladars fins, hi saborejarán la sublimitat enmaridada ab la senzillesa».
lieni dit que molts joves· no coneixen, com se
mereix, la obra poelica d'en Masifern; mes,
pregunteu als Mestres de nostra Literatura, qui
es !'autor de eL' Aglenya» y de «La vida al
camp»?, y tots us en parlarán d'ell ab veneració
y enlussiasme. L' AgUIJó, Mossén Costa y U overa, en Franquesa y Gomis, l'Ubach, Mossén
Collell, en Bttssegoda, en Picó y Campamar,
en Guimerá, L'Apeles Mestres ... , tots celebraven, fa vint anys, les fresques y atildades poesies masifernianes. El nostre J\i\ossén Cinto
l'anomenava •El gran poeta Empurdanés», y 'ls
mestres de la critica Catalana d'allavors, I'Yxart, en Sardá, y en Moliné y Brasés, Ji deien,
antonomaslicament, «El Cantor del Empurdá;,
En aquest aplec de poesies empurdaneses que
are va a publicar RENAIXEMEN T , y que, ab
seguretat, ens ho agrairán nostres llegidors,
queda ben definida la personalitat poetica d'en
Masifern, com a «Cantor del EmpurJá>>, no m
que li otorgaren les áligues capdals de la crítica
Catalana.
Unes quaranta poesies conté l'aplec qu' el
poeta titula «Coses del Empurdá»; y, efedivament, no podía son autor batejarlo ab altre
títol més apropiat y grafic, ja que toles les
poesfes del volúm son bells cantars de lloansa
envers la Terra que'l vegé naixer.
Per coneixer be l'Empurdá, no necessitarás,
lector volgut, visitar aquella terra privilegiada;
te bastará, solzament, passar els ulls per aquest
!libre d'en Masifern, y segurament que coneixerás el cos y !'anima de una de les regions més
riques y més belles de noslra simada Catalunya.
LA REDACCIÓ.
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\Iüsica
Liceu
La inauguració de la pre~ent temporada en
aquest Gran Teatre h'l estat dedicada al art
explendorós de Ricart Wagner, posantsh i en
escena «Siegfried:t.
De nou !'interés del nostre públic per !'obra
wagneriana s'ha pogut comprovar y més enguany en que les discusions que han motiva!
alguns deis artistes encarregats d'interpretarla
-que cree s'hauran ja enterat els llegidors-ha
produit una certa t xpectnció.
En el poc espai que disposem no podem pa rlar detalladament de la interpretació obtinguda
y so!s podem dir que la impressió que n'hem
rebut no ha superat en res, ni igualat a la que
recordem ens en han donat allres mestres, en
el mateix teatre.
1'v\olts deis temes no han pres pas el seu
merescut rellen y sobretot el primer acte, tot
aquell esclat de vida jovenil, no logra pas el
foc, ni el color it que presten a l'execució, !'interés més viu.
Els artistes que l'han interpretada, tots ells
de merits innegables, han representa! l'obra, en
general, ab forsa acert
La senyora Kafftal, coneguda ventaljosamen t
del nostre públic, capliva ab el seu art, a l'auditori, qui !'ovaciona ab justicia.
El tenor senyor Rousseliere, de veu polenta
y ben timbrada, feu el personatge ab certa gravetat que no cre iem acertada; n'obstant en el
duo del tercer acte hi esligué explendidament bé.
El paper de A1ime ha obtingut una ~xce l ent
interpretació, en el senyor Corsi, y els demés
artistes qu'els secundaren desempenyaren son
comés ab discreció.
L'orquesta aumentada enguany ab varis professors, seguí atentment la batuta del mestre
Falconi, donant efectes de conjunt admirables .
Com de costum, en nit d 'inauguració, la sala
se vegé del tot brillanl, potser fins -supera en
sumptuositat als anys anteriors, per lo que pot
estar dones, la nova empresa, salisfeta del seu
exit.
Ha seguit en el 'Siegfried» !'obra del mestre
Massenel eManono, la que lla obliugut una
inter¡>retació aceptable, servint de debut a la
sopran senyora Brozia y al tenor senyor Ciaroff; si be abdós de condicions estimables, no
han lograt en aquesta obra, entussiasmar al
auditori.

R ENAIXEM ENT. -

558

Academi a Granados
El concert del dijous passat ens ratificá en el
superior concepte format del Mestre Crickboom; sab dir com ben pocs y té de la Música
!'alta concepció que 's mereix.
Els dos primers temps del Concert en re menor _de T actini , sigueren molt ben interpretats,
t ant.que queda quelcom desl luit 1' Alfegro, f inal
del mat eix.
De la tercera pa rt del programa (que passa a
esser segona molt encertadament) hem de fer
especial menció de la Polonesa en fa de W ieniawsky qu'E n C ri ckboom execu ! a admirablemeut. N o podem dir lo mate ix de la Romansa
de G uridi (en la qu a!, al nostre entendre, se
l luí mes el piunista L ongás que '1 violinista) ni
de la Ba lada d'en C rickboom aont no hi sapiguerem veure adaptades les facultats del Mestre. Pera complaure al poc nombrós públic, el
mestre executa una bell íssima cansó de caient
popular qu'ens recorda aquelles tonades de la
Cape/la Russa, ab una dicció tant clara y un
tant alt sentiment que mes no pot demanarse.
l ndubtablement, el senyor Crickboom, es ab
coses aixís que convens plenament. Ab aquestes, y ab les Sonates com la en fa de C. Prank
que tanca la sessió, acompanyada per En Granados, en la qua! abdós estigueren inconmensurables.
Si gué precís que repetissin 1' Allegrejto poco
mosso pera que la gen t se 'n anés a casa després d'aquell pa re11 d'hores a les quals hi havfa
hagud es estones de vera fruició musical.

c. BAT LLF:.

Teatres
S. d'A. D. C.-F:strcna del drama en tres actes La C•·eu.
d'~n P. Colomer y Fors.

Aquesta creu es un home depravat, buscaraons, bebedor, sense cap afecció de familia .
N i pare, ni muller, ni fills representen res
interessant, per ell . Li surt una dona al pas, que
Ji flaira quatre quartos qu' ha cobrat d' una
herencia per el noi; s'el emporta com un anyell
novensá y deixa els seus en el desconsol, escepte al fill , que veu en la seva fugida una nosa
for a, fort ~om se trova, fadrí taper d'aque11 día
y esti ma t d' una noia, que s' escau a esser la
germana d'un minyó qu'el seu pare matá disputanise.
Després , arri va el casori del noi, venint a

viure ab la parella, el pare de la noi a. S;enterneixen una mica pensant que passará si el
fugitiu torna, que !'han vist de frese, fe t un
perdulari. Y tor na el pare, ab 1' esverament
general, endavinantse qu'encara ha perdut en
genit: Que si no 't vo~em, que si m'en aniré al
Hospital; el cas es que, arrufant el nas y tot , el
fill accedeix que's qued i.
La malallí& ha cegat els seus ulls com un
caslic de propies culpes, y allavors, vinga trovar un nou rnotiu d'efut ismament en la dissort·
elmon, per el!, es 1111 calvad; la vida Ji fa nos~
y l'arrenca ab el penjament del seu cos.
T ot aixo no es ga ire simpat ic, ver i tat? dones,
ademés té'l defecte d'esser anticuat de procediments en la seva manca d'origi nal itat. Tots
els persona tges de !'obra, en lo que tenen de
dibuixats, qu'es ben poc, son lini es conegudes,
gastades, podría dir, y sois una gran bellesa de
concepció les podía fer acceptables. La bellesa,
no hi es pas. El tipu protagonista es repugnant,
sense cap moment de redempció esperansadora.
Dona una trista imatge d'un cas, sortosament,
irreal en la vida. En alguns moments, els nirvis
del espectador prenen tivantor y diría que 's
trova en aquells degeneraments artíslics d'obres
guinyolesquc:~. que no portarán cap perfeccionament huma.
El llenguatge tampoc es gaire cuidat y els
nostres tapers emputdanesos no hi queden gens
caracterfstics. Vaig sentir un hasta fuego que
feu fereda t.
De l'interpretació hi M poca cosa a dir , perque no hi ·havfa pas per ont buscar ellluiment.
En Pi~ra caracterisa mo lt bé el protagonista; la
A nto111a Baró, dona tota la expressió d'cmt ipatía
desvergonyida. justameut, els únics que 's dislingíen, for en les f igures més aborr ibl es y es
culpa de l drama, que 'ls bons els de ixa sense
anima, mansos, inexpressius ...
Dues paraules df)Jor oses:
Varem quedar qu'aquesta temporada no hi
hauría miraments per ningú y qu'un gr an tacte
s'imposava. Ni una excepció sera perdonable ...
Y la es:rena d'aquesta obra s'assembla massa a
concessió pera que no se sentí rece! d'incumpliments. Ademés, entamen! ho vui dir: cal
cui dar una mica el gust deis actors en detalls
d'ama neramenls, com aquella repet ició grotesca
d'una cantada la nit de la repetid a estrena y
com 1' interpretació de la deliciosa comedia
U Eterna Qiiestió de l'Aveff Artis, que mereixla una mica mes de mirament al interpretarla
y presentarla .
A NDREU M AURi.
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Turquía, devant la colossal desfeta de que la
fan obgecte els exercits deis Estats Balkánics,
ha resolt concertar la pau.
Y corre ab insistencia el rumor de que 'ls
lurcs, pera s-:>rtir del conflicte ab els menys
danys possible, s' han apresurat a confiar la
seva representució al uni versalment reconegut
mestre d'aquesles coses don E u~en i Montero
Rios.
Reconeixenlli- es cia r-eis meri ts contrets a
París.
Ha tornat de Bélgica el regidor don Juli
Marial.
Tinguis present, que es a la capital d'aquell
Estat , aont resideix la direcció de la companyía
de tranvíes de Barcelona .

=

Llegím:
«Dl:sposa la Lliga de 600,000 baionetes y
5,000 canons ... •
Be pero es la Lliga deis Balkans; no fos el
cas que '1 bon llegidor se fes ilusions.

L' Artur Masriera en el darrerament aparegu t
article de la serie Triunjilllfes f olvidados que
publica «La Vanguardia» s'ocupa del qtle f ou en
vida En j osep M .u Val ls y V icens.
Referin tse als seus id.eals polftics, di u en
M asriera:

Dissa pt~

-La fórmula en que cristalizó el pensamiento
político de nuestro llorado amigo, fué ésta:
«r\o ha hahido pueblo más grande, bueno y
sabio, que Cataluña; ni le hay, ni le puede
haber, ni lo habrcí nunca mejor, ni semejante .
En Cataluña y por Cataluña ha de luchar , vivir
y sentir todo buen ciudadano» . Es to mismo
sentían y anhelaba n muchos de los fer vientes
r egiona listas de entonces.»

O sigu i beu al r evés deis fervents regio nalistes
d'are.
A ,J!undo Grdftco de Madrid, de la se tmana
passada, hi apareix re trata! el leader de la
Lliga senyor Cambó.
junt ab el retrat inseda una mena d' historia
pera fer coneixer tal quales-per are- el
senyor de la fotografía y al cap d'amunt de la
plana hi ha un lletrero que diu:
«Nuestros políticos en la intimidad o.
ja di u be, ja, ¡Jlundo Grliftco: sus políticos ...

Al ressenyar la sessió de l' Ajun tam ent en
que s' acorda honorar la memor ia del eminent
j oaquím Costa, La \'cu de Catalunra en so
de mofa diu:
«El senyor F igueras té la gran pensada, etz . »
A víat els redactors de la Vea) no mes
trovaran eminent (!) an en Francesc Cambó y
Batlle!

día 16 deis corrents, a les 10 de la

..

v ~tlla

Conferencia del doctor Martí y fuliá
qui parlara

~obr~

l'interessant tema

els acorts oe 1' Assamblea oe Carragol)a
en el local social de la 11Jova Catalunya"

Comtesa de 5obradiel, 10,

ter
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El desitg de que noslres llegidors coneguessin
el veritable estat del plet qu'eslán sostenint els
enginyers it dustrials ab el Govern del Estat,
ens ha mogut a publicar un número gairebé tot
ell dedicat an aquest tema actualíssim. An
aquest fí hem demanat la colaboració de distingits enginyers y escolars que a gratcient s'han
prestat a donarnosla y que agraím de tot cor.
Ens dol moltíssim ·que per no trobarse .§1 Bar·
celona el diputat a Corts senycr Giner de los
Rfos no haguem pogut demanarli també una
nota sobres !'actual conflicte. El senyor Giner
Ita sigut el diputat que rnés empenyo ha posat
pera obtenir una resolució favorable an els estudiants y en tal concepte se mereix ben bé
l'agraiment de tots els que conceptuem jnstes
les aspiracions deis engiriyers.
Y ara que parlem del scnyor Giner de los
Ríos, també volem fer constar la nostra satisfacció per les gestions que sovint Ji hem vist
fer pera lograr l'establiment d'una catedrn de
Literatura Catalana a la nostra Uní versitat.
Vagi pel diputat a Corts per Barcelona el nostre aplaudiment ben sentit.
Ensemps pubtiquem el primer d'una serie de
articles que sobre arquitectura ens té promesos
el senyor Giralt Casadesús; aixís com 'també hi
podrán veure el prefaci deis cants a I'Empurdá,
originals del llorejat poeta senyor Masifern y
que anirém publicant en e!s següents números.
'

*' * *

El fet de dedicar bona part d'aquest número
al plet deis enginyers industrials, ens obliga a
deixar pera el de la setmana que ve, l'acabament de l'article de I'Edmon Lagarde ~Refle·
xions sobre el Felibratge y el seu avenir~ y la
continuació de eLes dug11es mares» d'en Tomás
Torrent y Roig.

* * '*

P el Dret Catalá. -Els estudiants de Dret,
en vista del t~mps transcorregut y del silenci
que guarda el Govern respecte al R. D. de Nolaríes, y tenint en compte que va prometre davant del Parlament presentar un progecte de
Jlei que satisfassi les aspiracions deis Catalans,
Ji ha dirigit una concisa exposició en la qua! se
li record a la promesa.
La susdita exposició els estudiants Catalans
que's tJ oben a Madrid fent el Doctorat, l'entregar~n an el President del Concell de Ministres.

En el número vinent publicarém un article
sobres aquesta important qüestió, ab la qual el
Govern, com en tol lo de Catalunya, sembla
que hi jugui.
Organitzal per la Secció Permanent de Propaganda Autonomista, se donara el vinent dissapte dla 16 en el C. A. de D. del C. y de la l.
un recita l de piano, violoncello y violí a carrec
respectivamenl de les se nyoretes Conxa y Teresa Raduá y el jove En Enrie Roig.
Comensadt a les deu de la vetlla.

* '* *

En la sessió de la darrera semana de I'Ajuntament de la nostra Ciutat s'acordá concedir
nna subvenció de cinquanta mil pessetes a I'Institut d'Estudis Catalans, qua! proposició fou
aprobada ab una esmena, demanant que '1 50
per 100 d'aquella canlill:tt s'apliqui a l'adquisició de llibres escrits en llenglies neollatines.

***

Jocs Flora ls de Barce lona.- En la
llista de Manlenedors que pera el Consistori de
l'any prop-vinent publicarem en nostre número
anterior, cal modificarla, traientne els noms
deis senyors Folguera y Durán y Girbal jaume
qu'han renuncial els carrecs de Mantenedor y
Suplent en que respeclivament havien sigut
elegits.
-~<
El Concell General del Centre Catalá de
Sabadell ha quedat consliluit pera '1 cu rs de
191 2- 1915, com segueix:
junta DirecUva.-Presídent, Domingo Saló
y Sa las; Vispresident, josep Marlet y Saret;
Tresorer, Francesc Rifá y Planas; Bibliotecari,
joan Colomer; Secretari, Antoni Marlí y Martí.
Secció de 13clles Arts !' Llelres.- President,
joan Trias y Fábregas; Vispresident, josep
Llorens y Borrell; Secretad, Fermí Abad y
Ribera.

**

Secció de Agricultura) Industria!' ComersPresident, Modesl [)urán y Folguera; Vispresident, josep Llugany y Elias; Secretari, Angel
Grané.

Secció de Ciencies, Llegislació !'Historia.
Presidenl, Mane! Vidal y Folquet; Vispresident, Jouqnim Manich y Comerma; Secretari,
josep Poal y 1\regall.
loop. CATALON I A.-Montesión, 23.-Teléfon 1748

