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violèneia
pel chr. 9aunte CSerra cMunter

moral blasma la violència: violència innecessària, violència per sistema,
està al serve; de
violència per passió. Violència no vol dir mai veritat; fins quan
Un nombre
la veritat, la violència entela la puresa de l'ideal que laom tracta d'imposar.
camí de la per
considerable de coses, qui sap si potser totes, podem aconseguir-les pel
i de la força. Com més gran és
suasió i del convenciment, sense necessitat de la coacció
coercitius. Per
la puixança d'un ideal, menys necessària és la intervenció dels mitjans
revolució és gene
altra part, la força ideal avança amb una rapidesa vertiginosa. Quan
i ineficaç.
ral i arriba a tots els sectors de la societat, la força material esdevé inútil
ininva
Davant d'una commoció universal, les minories representen una resistència que

LAcultura

lentament, fins que arriba a antillar-se.
A voltes, però, la violència és

necessària:

violència

provisional,

violència

que

arriba la

arriba allà
hom no desitja. La mala herba destorba la collita. La tolerància
herbes
bona voluntat. La sensualitat ; el cinisme, l'explotació i la indignitat sein males
individualista, sigui socialista, ha de destru;r. Però aleshores la vio
un Estat,
on

sigui

que

lència

no

val

tània;

és

sols

convertir-se

per s;

mitjà, mai
immoralitat

un
en

mateixa;

és

una cosa

i

acalorament col.lectiu, com una reacció
fixa, perquè si dura immoderament, la

momen

com un

injustícia.

veurem
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Oci

IreiÇaII

i

per

Oci

i treball són dos

plementaris
da. Oci no
niente dels

com

tota societat civilitza

significa

inactivitat,

el far

italians, sinó activitat, lliu
desinteressada, no imposada ni

i

re

de

factors

mecanitzada per

Significa

per

una

autoritat aliena.

excel'Iència,

lliure activi

especulativa, contemplació espi

tat

ritual dels fets i les

lliure del

l'esperit.
cregut que a Espanya

vol lliure de

pensament,

Sempre

idees, joc

he

Providència

havia
dons entre

repartit sàviament
els castellans í els
catalans. Als castelians els ha pertocat
el sentit de l'oci; als catalans, l'instint
els

seus

del treball. Així

s'explica

que els

en

cultura
el

onable. Hom

no

pot, per exemple,

dema

banquer que amuntega diner
la finalitat de la seva incansable activi
tat: no és raonada. Els homes d'acció
rutllen com rutlla la pedra, seguint la
nar

a

un

llei brutal de la mecànica. Tots els ho
mes es divideixen
en .totes les èpoques
esclaus i lliures, car aquell quP no
dels dos terços de la seva jorna

disposa

esclau, sigt:i la
que
vulgui
professió: porític,
comerciant, funcionari, erudit».
da per

es

a

ell

mateix,
la

és

seva

111M1~111111~.

l'edat moderna fins que
ens
vam
assimilar
noble de l'oci.

segle

l'instint

''711ontolia

cas

tellans, mancats i tot de l'instint del
treball, hagin pogut crear una gran
cultura, però sense base econòmica; í
que els catalans, amb tota la nostra
virtut de treball, no hagin pogut crear
una

de

isolats i únics. Sota aquestpunt de vista
són peresosos. Es la dissort dels homes
d'acció que llur activitat és un xic írra

en

la

cntantiel

en

XIX

perill per als catalans és, però,
valoritzem
encara massa
l'instint
que
del treball en perjudici de l'alta jerar
quia social de l'oci. Tinguem present
que són els pobles noblement ociosos
El

els quí són dominadors, i que els po
bles massa exclusivament treballadors
són fàcilment esclavitzats per aquells.

Nietzsche

pàgina extraor
aquesta qües
tió «Els homes d'acció, diu, manquen
ordinàriament de l'activitat superior:
vull dir, la individual. Actuen a títol de
funcionaris, de comerciants, d'erudits,
dit altrament, de representants d'una es
pècie, però no a títol d'homes personals,
deixà

•%£,

1,›

\\.
.çc-e

una

dinàriament lúcida sobre

DESCOMPTE, portant aquest número de
UNIVERSITAT CATALANA
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costuins

dels estudiants
9oan Stnades

per
En la Barcelona vuit centista, els
estudiants constituïen un estamentque
tenia dintre la vida del

general

la

superior

cia molt
o

almenys

la que té avui,
així ho sembla mirat des

dels nostres

rístiques

pobresa i

a

temps.

Les dues caracte

dels vells estudiants eren la
el bon humor propi de tot

esperit jove
bresa i

i

xic

un

migradesa

inquiet. De la po
mitjans en què
més de les vega

de

havien de viure, les

des,

jovent i fins en
una importàn

de la ciutat

pas perquè els seus pares no
cuidessin de facilitar-los co necessari
no

sinó per

manca

d'administració, ens
contalles.i narracions,

parlen vàries
algunes de les quals
en

gument
talà

o

per

varen

servir d'ar

més d'un vell sainet

a

bilingüe,

escrit per

ésser

a

ca
re

díants. Els que estudiaven professions
liberals celebraven la seva festa popu
lar el dia de Santa Llúcia junt amb les
noies i dones dedicades

gulla,
les

sota tots els

nenes

moneda d'argent a terra en un
lloc ben cèntric 1 de molta passada,
de manera que fos ben difícil descla
var-la. El passant que no recordava "el
var una

molts dels primers sainets
d'acció i desenrotllament
pobre i rudimentari, puix que calia
adaptar-los al mitjà petit i reduït que
permetia l'escàs moviment d'una figura
de cartró. Ultra aquestes facècies en
què es pinta la pobresa dels vells es

ben

hi ha

el bon

humor

encara

en

costums

dels

record, mig
que

nostres

retraten
avis

es

tudiants,

de collir-la 1 es
Prop de la moneda

era, intentava

enganyat.
un
grup

situava

d'estudiants que
a la seva esquena i el feia objecte
i tema de tabola.
se

Una altra bromada consistia
xar

terra

a

lligat

facècia

amb

s'amagaven

feien sortir

dintre

portal
lligava el

un

el cordill

mocador per

que
l'escletxa de la

aquell

lebrant-la en

quan l'anava a tocar.
Una altra bromada consistia

dia,

i

per

ex

escolans, dels quals es va
estendre als altres nois que anaven a
l'escola, venint a convertir-se amb el
temps en una festa dels infants estu

porta.

collir-lo estiraven
el cordill des de dins i el pobre incaut
anava a

veia amb sorpresa com

el mateix

dei

un

com es

tensió els

a

ric mocador de seda

un

cordill que hom
procurava ben dissimular perquè l'en
gany tingués efecte. Els autors de la

Quan algú

EIŠ que estudiaven teologia, o llatí,
deia aleshores, havien fet la
seva festa el dia de Sant Nicolau, ce

En

Una de les bromades pròpies del
dia de Santa Llúcia, consistia, a cla

reia

d'uns

costura.

a

a

típiques i clàssiques per dir-ho
d'expansionar-se en aquest dia.

així

ren escrits

esvaït,

anaven

1

formes

dia que
trobava

tudiants,

aspectes

aquest dia es lliuraven a les més bu
llicioses gatzares; corrien pels carrers
en
grans colles, procurant topar-se
amb grups de cosidores lliurant-se a
la major alegría. Hi havia, però, vàries

presentat amb ombres xineses, proce
diment casolà í rudimentari d'un tipus
molt interessant de teatre pel qual fo

catalans,

que

l'art de l'a

a

seus

u

fugia
a

ta

llar les cordetes que sostenien els an
tics fanals de la iliumninació pública,
en

els

eren

que

es

sostinguts

cremava

per

un

Aquests
promodol de
oli.
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fusta

a

la

punta

del

qual

hi havia

una

corriola per la que
petita politxa
el
passava una cordeta que sostenia
fanal. Per encendre'l es deslligava el
o

cap de la corda que estava

lligada

clau clavat en la paret que venia a
nivell de l'alçada d'un home perquè la
mainada no els deslliguesín i fessin bai
un

Els estudiants anaven proveïts
d'una alta perxa de fusta al cim de la
qual portaven un bocí de vidre, fu
lla de ganivet o altre estre de taIl amb
xar.

el que tallaven la cordeta que prop de
la politxa sostenía el fanal i aquest
queia a terra amb gran estrèpit tren
cant-se tots els vidres i deixant el car
rer a

les

fosques.

Solien sortir vàries

altra bromada estudíantesca
era
lligar el paravent, el pagès que
sostenia el fanal o la torradora d'al
guna pobra castanyera a la roda d'al
vehicle que es trobés parat prop
del lloc de venda de la pobra dona.
En arrencar el vehicle feia seguir una

gun

va

establiment

completament

era una de les bromades de
estudiants molt corrent de canviar les
imatges de les capelletes de veïnat,
posant a la que hi havia un Sant, una

Mare de Déu í a la capelleta d'aquesta,
el Sant que havien tret de la seva ca
canvi fou fet

una

quina capella
imatge de Maria,

lla

trobant-se

l'advocació de la

un

imatge

vegada

amb tres,
no amb dues imatges
Sant Llorenç de la
una d'elles la de
Tapíneria al costat del carrer d'En Po
molt coneguda per tota
la ciutat per reunir l'especial circums
tància de no ésser sencera, ja que te
nia sols el bust. La sorpresa del veï
nat en trobar-se la imatge substituïda

linyà, imatge

gran

i

tenía la seva capelleta en
lloc de trobar-hi la Imatge de
Sant Llorenç hi havia una altra Mare
de Déu que tampoc no era pròpia ce

del

carrer on

què

en

aquella capella.
La més atrevida í

de les bru
d'altres temps

pitjor

estudíantesques
a lligar un cordill

mes

consistia

ben

prim

%ist, de part a part
d'un carrer mig fosc í de poc trànzjí,
per a evitar el tumult. El cordill es
í difícil

d'ésser

trobessin que & capell o
fugia del cap sense saber
Aquesta bromada fou feta un

el parany
gorra els
com.

es

Valldonzella; va en
certar a passar-hi un grup de Moços
d'Esquadra amb els seus típics barrets
dia al

de

carrer

de copa i els fusells al coll. Barrets i
armes els varen caure per terra pro

armat, les autor-ítats varen pten
dre cartes en l'afer í es disposaren a
castigar amb fermesa les bromades
estudíantesques que fins aleshores ha
cos

grà
perjudicats en

vien estat tolerades i havien causat

tothom, excepte als
els moments de veure's
cia

a

enganyats.

sinó

per la d'una Mare de Déu fou

con

du'int-se la confusió i aldarull que pot
suposar-se. Davant d'aquest fet que va
posar en detriment el prestigi d'aquell

que resta
desbaratat i desba

llestat.
També

pella. Aquest

on

parar el Sant i de
havia pogut sortir aque

anar a

al nivell superior del cap dels
passants de manera que en passar
tranquíliament sense haver advertit

Una

de l'humil

pogut

lligava

mateix temps per un ma
colles
teix barri el qual amb poquíssima es
tona deixaven del tot a les fosques.
a un

part

més

hauria

indagada

en

indagar

la feina per

encara

í

El

despreci

neix

comparació amb
i de la

da

de la

els altres

preferència
a

dona

si mateix.
MOZART
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Wainon
calalà

pensador

cNartí
del

per
«Sí hem de creure Pere Marsíli, el
cronista del Conqueridor, Ramon Mar
tí fou home «molt versat

el llatí, fi
rabí
i mes
alarbs, gran
tre entre els hebreus i molt
expert en
l'idioma caldeu». Fou, doncs, un per
fecte orientalista pel seu temps. Pos
en

lòsof entre els

seïdor

solament de l'idioma que

no

parlaven les poblacions musulmana i
jueva, sinó també de la teología í filo
sofia que predominava a les seves es
coles — a més de la teologia í filosofia
europees, que aprengué a París amb
Albert el Gran—, Ramon Martí es tro
bà plenament capacitat per a portar a
terme

una vasta
empresa que demana
amb urgència les necessitats espi
rituals del seu país i del seu

ven

Aquesta

temps.

tasca

urgent

la defensa de
oblidar que en

era

la fe cristiana. Cal no
la formació de les nacionalitats medie

vals,

sí

l'element germànic

i

l'element

romà hi aportaren la nova estructura
social i jurídica, el cristianisme hi

aportà el llevat cultural.

gle X111è
que,
pa,

ciència de
al

el

se

produeix el fet històric
pobles neollatins ad
l'hegemonia política a Euro
els

parallelament

Aquest

en

es

mentre

quireixen

1

la

seva

prenen també

cons

inferioritat cultural.

colpidor dóna origen
dramàtíc esforç cultural del segle
contrast

tretzè,

que és així mateix una lluita
la supremacia.
En els països de frontera o de bar
reja de races i de religions—la Catalu
per

a

Fragments de
talana organitzat per
per a la revista.

la conferència

XIIP*

segle

-:)(3aquim earreres

i

Sirlatt

segle XIII6 és un d'aquests paï
—el contrast abans apuntat es fa
més viu. Com més a
prop, més enllu
erna la cultura floreixent dels alarbs i
nya del
sos

jueus. I en la diària convivència o
el tracte freqüent de la gent del po
ble amb les gents d'altres races es pro
duïen perilloses infiltracions de les
dels

en

coràniques

creences

rabíniques.

So
la Corona de
Aragó posseïen nombroses sinagogues
animades d'un intens afany proselitis
bretot els

ta,

eren

per la

jueus,

com

seva

tituïen

una

o

a

que

l'enemic

acció de

dins

de

casa, i

propaganda

cons

constant per a la
el poble cristià.

amenaça

integritat

de la fe en
Ramon Martí s'adonà del penh i. amb
clara consciència d'ell, fixà a la seva
vida dos objectius convergents: atacar
les confessions i doctrines contràries
al cristianísme i atraure

a la seva fe,
de la predicacíó, les masses
de població musulmanes í jueves. Per

per

mitjà

això
rat a

fèu apologeta i missioner. Lliu
l'acció tant o més que a l'estudi,

es

després

d'haver

après

entals al convent de

els idiomes ori
se'n va a

Múrcia,

Tunis a tall de missioner a predicar
als infidels. En funció d'apologeta,

part

dins de Catalunya en les
amb els jueus, censura oficial
ment els Ilibres de les sinagogues i
pren

disputes

composa finalment obres per

sició i defensa dels

dogmes

a

l'expo

cristians.

Remarquem la coincidència dels
ideals als que Ramon Martí dedicà la

llegida a la Universitat, la vetlla del 16 de febrer d'enguany, dins del cicle de cultura ca
Professlonal d'Estudtants de Filosofia I Lletres, que el seu autor ens ha facilitat amablement
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seva

vida,

amb les línies

que menava
difícil de trobar l'alta
política cultural del

política

els
de

consells

de la

Jaume I. No
inspiració de

és

Conqueridor

en

la

confessor, Ramon
d'acord amb els corrents

del

Penyafort,

cabdals

seu

europeus del moment. Aquesta políti
a enrobustir els
ca tendia visiblement
eclesiàs
centres difusors de la cultura
tico-llatina i a ofegar o debilitar les
manifestacions de les cultures adver
de violència amb els
ses. La

política

conversió,
jueus per a obligar-los a la
de la mo
des
tradicional a Espanya
una
Ilei del
narquia goda d'acord amb

a
bastament desa
el
creditada; quan
Conqueridor decla
lleis
del codi god. no
rà en desús les
les con
exceptuà la llei que autoritzava
versions per la força. Calia, doncs, un
fou Sant Ra
nou mitjà de conversió; i
mon
assenyalà la substitució de la

Fuero

Juzgo,

era

qui

armes espiri
espasa i la llança per les
la
base de la
tuals. La persuasió fou
nova política; la predicacíó, la disputa,
el llibre en foren els nous instruments.

De la

predicació

i de

n'ha

disputes
quedat gaire
les

de Ramon Martí
més que el record; coneixem,
la seva producció literària en
no

en

canvi,

una

me

caracteritzar la seva
tasca apologètica. Una part d'aquesta
és avui perduda, tal volta no
sura

suficient

a

producció

definitivament;

pals

han arribat fins

ordre
da

però

en

les obres

princi

Per
a nosaltres.
mereix ésser cita

d'importància
primer lloc el Pugío fideí,

enca

la darrera de
ra que probablement fou
les obres que escrigué; el Pugío fideí
de la fe) és una brava defensa

(punyal

cristians davant
les escomeses d'alarbs i jueus. Un al
lí
tre escrit, estretament Iligat amb la
el Capís
teratura de controvèrsies, és
dels

principis i dogmes

trumjudaeorum (cabestre dels jueus).
Escrigué també Ramon Martí unes
sumes o

nótules

contra

l'Alcorà

í una

exposició

del

Símbol apostòlic.

A

un

gènere literari diferent. per bé que no
desmenteix el parentiu, pertanv un
«Vocabulari aràbig», d'atribució molt
que, segons Menéndez i Pe

probable,

layo,

és el

primer

diccionari

d'aquest

idioma»,

«Qualsevol que sigui el seu origen,
Pugío fideí correspon a

el títol del

la motivació
el
copista del
històrica del tractat, que
manuscrit conservat al col legi tolosà
de Foix ens conta en nota introductò

l'assumpte

i així mateix

a

que Ramon Martí estava
resultats que obtenia
dels
descontent
amb els rabins,
en les seves polèmiques
a
i n'atribuïa en bona part la ineficàcia
la
con
dues causes: la forma oral de
trovèrsia i la circumstància d'ésser al

Sembla

ria.

legades

les cites

en

llatí. Els

jueus

s'es

munyien hàbilment dels paranys que
Ramon Martí els posava amb les seves
prèdiques i protestaven que el sentit
dels textos presos d'autors rabínics era
alterat en la versió llatina. Llavors Ra
mon Martí concebí el projecte de con
signar per escrit els seus arguments en
obra que desenrotllés, segons un
pla sistemàtic, l'apologia de la fe cris
tiana i la crítica del judaisme. Aquesta
obra escrita en llatí deuria citar els
una

textos rabínics

en

la

llengua original

l'argumentació.
major
per
del
ací
Pugio
fideí, que
Veus
l'origen
a
Ramon Martí composà
precs de ger
i
Predicadors
mans seus de l'orde de
l'em
Prelat. Potser
per manament del
decisiva ti donà també Ramon
eficàcia de

a

penta
de

el mateix que
Valenciennes, havia

Penyafort,

abans,
Tomàs
tractat

a

uns

anys

pregat

a

d'Aquíno que compongués
apologètic contra els infidels,
un

d'orde que en
per a ús dels germans
els convents fronterers de la
d'Espanya mantenien el xoc ideologic

província

amb

musulmans i jueus.
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l'aparició de la Summa con
gentes de Tomàs d'Aquino, i del
Pugio ficleí de Ramon Martí—més en
Amb

logia,

al cicle

neo-platónic

caracterís

de la cultura helenística. En el

tra

tic

cara

gle XIII' les circurnstancies eren
canviades per a que els vells

aquesta segona

amb

obra

que

nou
arnb la primera—quedà
patró de la literatura apologètica. Fins
al segle XIII' no hi hagué una apolo

creat el

gtica adequada
temps; el

clf,vingut

xoc
en

de

a

les necessitats del

races

aquest

i de

de

Existia, és cert,

es

de

cre

segle guerra

cultures, amb
lectuals, féu precisa la
ences i

pobles,

armes
seva

creació.

apologètica

una

intel
cris

tiana per a controvèrsia amb els gen
tus, de la qual n'havia donat el model
en el segle II el
Diàleg amb el jueu

Trifó

de

Sant Justí; aquesta apologia

c=espon,

dialogada

ea

però,

tant per la seva forma

com per

l'argumenti la Ideo

reunió

apologètics
cia. Calgué

converses

el tema de totes les

litzada a un sector o a una Facultat
universitària, sinó molt al contrari, ja
que la vaga que anunciàrem sintètica
ha pres un
en el darrer número,
caràcter general. Vist el caire que pre
nia el problema, la Federació Nacional
ment

de

Catalunya

va

reunir,
Cambra

amb lloable encert, la seva
Federal, bé per donar un to més seriós
a la
vaga, bé per provar de resoldre les

divergències
rents

que hi havia entre les dife

Associacions,

i

encara

per fer

se

la protesta que aïlladament havien
cursat els alumnes en llur respectiva

va

Facultat.

home

ser

eficà
en la

missioner

a

pel Conqueridor
sinagogues a predicar i a és
contradit pels rabins, posseïdor
les

a

altra

per

oriental,
crit

bregat

tópics

de privilegis
s'havia endin

donats
sat

seva

banda d'una vasta cultura
decidís a perpetuar per es

es

aquella Apologia

d'uns

quants

de la

Fe,

que des

anys venia essent la

tasca de tots els dies per

mitjà

seva

de la

paraula, per a que nasqués el nou ti
pus d'apologia que els temps demana
ven. Aixó és el Pugío».

eamtra
e.

estudiants, ha produït
fortíssima, i no pas loca

d'Estudiants

un

extraordinária de

dels

una reacció

que

doctrinal, d'ofici
Moreria, que a l'empar
lluita

de
L'intrusisme,

conservessin la

se

massa

No tractem ací d'esbrinar per quins
dels molts problemes plantejats a la
Cambra, la F. N. E. C. tenia el deure
de fer arribar la seva protesta, sinó de
fer un ressenyament de l'ocorregut en
les 14 hores que ha estat reunida i on
s'ha fet una tasca veritablement lloa
ble en tots sentits i en la que, prescin

partidismes insensats i
barroeres, ha predominat

dint de

violèn

un
alt
futur
el
el
sentit universitari,
que
professional, en defensar la seva prò
xima actuació, ha esguardat totes les

cies

en

variacions, tots els camps,
branques que podia abastar

totes les

de l'avui

dissortadament confós radi que conce
deix la llei; això lògicament va provo
discussions que
car fortes i oposades
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estaven

l'altura d'un

a

documentat

professional; així hom comprèn el per
què de la proposició presentada pels
delegats de Dret als darrers moments
de l'Assemblea, que és una completa i
vertadera
Cambra

de l'ambient

síntesi

laborioses

aquestes tres
«Que la F. N. E.

en

sessions:

de la

C.

ció
no

professional». Cap
fóra més

posició,

oportú

més

comentari

aquesta

que

pro

que tots els assistents í àdhuc

públic
aprovar amb un sí esten
en
tori í
mig de forts aplaudiments.
La convocatòria de la Cambra deía
el

van

que era per tal de prendre acords sobre
els conflictes concrets de cada Facul
tat i

a

ment

ella, per tant, van ésser deguda
convocades aquelles Associa

cions que,
tenien

tot í

adherides,

estant

problemes pendents.

Han pres
els

no

delegats

part
de

dors,

de la

Escola

en les deliberacions
les Associacions de

Generalitat, Aparella
Industrial,

Treball 1 Enginyers
El President de
obrir la

sessió,

Tèxtils

Escola del
Terrassa.

la F. N. E.

dirigir

C.,

en

salutació
a aquelles
Associacions que han ac
ceptat la invitació d'assistir a les deli
va

una

beracions; els delegats respectius
agrair aquests mots.
Un
tar les

delegat

de Farmàcia

van

presen
que foren

va

següents conclusíons,
per unanimitat:

acceptades
1.
Exigir el compliment del decret
la venda d'específics als
prohibeix
que
í
adroguers, creaçíó d'un cos d'inspec
tors.
2.

Derogació

de la llei

ratives que fa referència
ratives Sanitàries.

a

Digué

de
les

Coope
Coope

que han declarat la

vaga

per

solidaritat amb Ilurs companys d'Es
panya i fins que es compleixin les an
teriors bases.

delegats

Els

de

Dret,

per tal de fixar

llur problema, presentaren a l'ensems
la següent conclusió: «Que el Parla
ment

legisli en forma que els intrusos
professió d'advocat estiguin sot
mesos a una legislació penal més seve
en

la

que la present, o per l'addició de
articles al Codi Penal, o per la severís
ra

aplicació dels ja vigents».
acceptada unànimement.

sima

fou

També

La proposició dels companys En
ginyers Industrials deia així: 1)Intrusis
me de tècnics
estrangers. 2) Intrusisme
dels oficials d'artilleria.

3)

Intrusisme

Enginyers Tèxtils i dels Enginyers
Telecomunicació, títols elementals

dels
de

Dret, Farmàcia, Filosofia, Enginyers
Industrials, Ciències, Medicina, Belles
Arts, Escola Mercantil, Arquitectura,
Normal

cífics.

ha vist

amb satisfacció el sentit de responsa
bilitat dels estudiants en preocupar-se
dels problemes que afecten Ilur actua

Exigir el compliment de la lle
regula el preu de la venda d'espe

3.
que

recentment creats, donant-los la

lificació i atribucions dels

qua

Enginyers

Industrials. 4) Intrusisme dels ano
menats enginyers Iliures, títol emès per
entitats
particulars. Foren aprovats
unànimement els punts 1, 2 i 4, però
al tercer punt els delegats de l'Asso
ciació

d'Enginyers

Tèxtils de Terrassa

«Que la
poders
públics la creació dels títols d'Engi
nyers especialitzats a l'igual que els
dels Enginyers Tèxtils». Un cop pre
presenten

la

Cambra faci

següent
seu

esmena:

el demanar als

sentada aquesta esmena, es va entau
lar una interessantíssima discusió en

delegats Industrial i Tèxtn;
debat, ple de veritats incontroverti

tre els dos

el

bles per ambdues parts, va demostrar
l'afany i el coratge amb què es procu
rava assolir la solució.
La Cambra, després d'escoltar ami
atenció els documentats informes
que,

en

menar

aquell

moment,

adversaris,

va

podríem

sotmetre

dels
ano

a

vo
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tació l'esmena anterior; i
ser

ja

admesa,

que

no

no

va

9

pogué

és

obtenir el

encertadament les manifesta
pel company de l'Escola de

menys

cíons fetes

quorum necessari. El resultat fou de
20 vots a favor per 18 en contra i 4

Arquitectes, exposant

abstencions.
A son torn, els

retiri

dicina
fou

presentaren

aprovada

companys

de Me

llur conclusió que
«Tenint

per unanímítat:

facultats que
de nomenar
gaudeixen
professors agregats que estiguin a l'al
çada pedagògica necessària, que es
faci extensiu aquest a totes les fa
en

compte

hi ha

que

privilegi

del

cultats».
Un

delegat

de

de Filosofia i ciències

És igualment

batxillerat».

aprovada.
El problema existent
tectes ± Aparelladors era
que més

mentada llei. Posada
clusió

apassíonava

sionament que

es

va

entre
sens

Arqui
dubte el

Cambra, apas
traduir, contrà

la

riament al que era d'esperar, en una
atenció absoluta per tal d'escoltar les
llargues i interessants dissertacions de
ambdues bandes. El
tectura defensà

el

delegat d'Arqui
de vis
nombre de da

seu

punt

ta, esmentant gran
des i fent encertadíssímes observacions
presentant al final de llur documentat

parlament,

acollit per la Cambra amb
la següent

divergències d'opinions,
conclusió:

«La representació d'Arqui
tectura proposa que s'acordí demanar
als poders públics que sigui retirat de
les Corts el Projecte de llei que regula
les atribucions dels Aparelladors, prin
cipalment perquè els faculta per a pro
jectar sense fer estudis per tal cosa,
amb greu perjudici de l'economia na

con

resultà que per
«quorum» necessari, la
Cambra no pogué fer-la seva: 25 vots
a favor, 19 en contra í 4 en blanc.
Els

del

delegats

de Dret

presentaren
segueix: «Que aques

la

proposició

ta

Cambra nomeni

que

pel

una

Comissió

exe

President de la F.

N. E. C. i dos membres de la Cambra
Federal per tal que es posi en relació
amb els Comitès de vaga de les
ciacions i acordin

Asso

el dia
les
classes».
s'han
de
que
reprendre
Els companys de Filosofia, no, confor
mes amb
la proposició, a son torn,

conjuntament

presentaren la següent: «Que per al
que fa referència a les vagues planteja
des actualment, les Associacions inte
ressades o els Comitès de vaga que les
han
dada

dirigit,
en què

respectives
fou

acordaran
hauran de

lliurement la

reprendre

classes». Posada

acceptada

a

llurs

votació,

per 34 vots contra 5.

seguit, i després d'uns bells
mots de regracíament del President de
la Cambra, aquest aixecà la sessió des
Tot

prés de catorze hores de deliberació,
repartides en tres tardes. Es d'esperar
que la generalitat dels estudiants es
donarà compte de l'esforç fet per
pocs companys i acceptaran
els acords ,que s'han pres, honorant
així la F. N. E. C. i Catalunya.

aquests

Llegiu

en

el proper número d'UNIVERSITAT

CATALANA, l'interessant article

cional i en particular en desarticular
el camp d'acció de la Construcció». Un

Font i Solsona, titulat

delegat d'Aparelladors respongué

fensa de la Pàtria».

no

votació la

a

d'Arquitectura

manca

cutiva formada

argumenta llur proposició, redactada
en els
següents termes: «Que llur pro
testa va encaminada a què els mestres
no puguin donar certificats d'estudis
als alumnes que cursin els dos primers
anys

les raons de què
atribuïts per tal que no es
del Parlament d'Espanya l'es

es creuen

la

d'En Josep

KEls estudiants

Universitat barcelonina de 1714,

en

de
de
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podrán adoptar durante los
primeros años del desempeño de
sus cargos el programa de ninguno de
los jueces que hayan intervenido en sus
oposiciones, ni menos recomendar la
tedra

SilqueIl
Gran

mètode

la que s'ha d'em
prendre en matèria d'Instrucció. Si
fins ara, en el petit lapsus que hem
viscut del nou règim, era de cabdal
tasca

importància
ció

d'edificis

és

la construcció i habilita
per

a

escoles,

essent

ja

avui un problema inicialment encami
nat, els ulls dels dirigents hauran de
vigilar un altre fet, de màxima trans

cendència, punt crític de tot l'ensenya
ment
Girem la mirada enrera i en
comptes de seguir el camí, parem-nos
i reorganitzem la tasca feta, puix sols
d'aquesta manera podrem estar segurs
de la seva eficàcia.
Constitueix aquesta mirada
el

portar
culturals

enrera

les nostres organitzacions
els avenços que ja altres Na

a

cions han portat a cap. I no tan sols
això, sinó procurar que el nostre sis
tema d'organitzacions culturals res

ponguí

í castellà

Una

català
Castella.

al caràcter
a

cosa així

a

no

cinco

Catalunya

féu la Mancomunitat

Catalunya durant els seus pocs
anys de vida: la creació d'escoles co
de

marcals o locals especialitzades, se
gons la comarca de què es tractés. Qui
no recorda l'Escola d'Indústries i Tei

obra de que sean autores». Això ens
revela clarament l'estat en què es tro
cada autor tenia
definícíons preferides que de
a l'hora de l'examen.

bava la instrucció:
les

seves

manava

En política s'ha substituït la parau
la per l'acció. En ensenyament s'ha de
substituir la definició per la compren
sió. El primer porta el desenrotllament
de la memòria i el segon el de l'intel
lecte. L'un incita cap a l'eloqüèncin
l'altre cap a l'acció. D'aquí es pot veu
a la
nostra
re l'efecte que ha causat
terra l'emprar el primer mètode: els
llatins

som

coneguts

per

l'eloqüència.

Es, doncs,

d'una necesitat imminent
l'orientació de la instrucció cap al se
gon mètode, que contribuirà a esbor
els defectes del nostre caràcter.
Per això en les properes modificacions
de plans d'instrucció, caldrà alterar,
no les
assignatures, sinó el mètode.
rar

Perquè aquelles

totes són

mètode només n'hi ha

un

bones i de
de bo: és el

que caldrà introduir a la nostra terra.
A. SERRALLACH JULIÁ

Escoles
d'Arts i Oficis, Agricultura i Indústries
de Manresa, etc...? Bell exemple de les

Hem rebut «Catalunya, nació mediterrània»
de R. Gay de Montellà, que l'autor ha tin
gut l'amabilitat d'oferir-nos. Hi tracta
molt documentadament la hístbría medi

que cal emprendre una vegada
organitzada la nostra instrucció.
Primerament hem d'eludir el mèto•

terrània de la Catalunya-nació i exposa
els esdeveniments que la llençaren a les
mars; fa una breu exposició de les Instí

xits de Punt de Canet de

Mar,

tasques

de

emprat

fins avui

dia,

el innemotèc

nic que tants mals ha causat. Tots re

cordareu

xillerat,

en

on

part

els estudis del Bat
una definició de

el saber

el màxim èxit que es po
No
dia assolir.
podem resistir la temp
tació de llegir un decret que es publicà
el dia 9 d'abril de l'any 1902, que diu
memòria

així:

era

«Los opositores

que

obtengan

cá

tucions marítímes de

l'antíga Catalunya
després de fer unes consídera
cions sobre la política medíterrdnía dels
diversos estats europeus, esmenta l'equí
voc de la nostra Pcitría en prendre com a
mercat úníc l'Espanya, í espera nous i
lliure,

i

millors dies per a ella sí retorna a les
mars. En resum, un interessant llibre del
qual en donarem a conèixer les prímídes
als nostres lectors en propers números
d'UNIVERSITAT CATALANA.—B.
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ae'scola

C5

eia

o

I (eontinuació)

pci chr. Jattme c-711ans
*

*

adquireix mitjançant

Quina

relació té la nostra Escola
Social amb els centres docents simi
lars anomenats generalment Escoles

Servei Social? Hi
pus d'escoles dins de
genèrica dels termes
del

la controvèrsia
que comporta la contem
científica i imparcial dels pro

ideològica
plació
blemes

producció,

tècniques (laboranti
etc.), d'altres dedicades especial
ment a la dona, í en
general, ultra la
acció social familiar,
preparen per a

L'origen

n'hi ha purament
ves,

activitats tan

distintes

com

infermeres,

intendents de

fàbriques, auxiliars so
cials, dirigents d'associacions patro
nals i obreres, etc.
Generaltnent, i aquesta és la prin
cipal diferència, les escoles del Servei
Social, tendeixen a donar una prepara
ció tècnica i especialitzada en diferents
aspectes del treballador social; l'Esco
la Social tendeix més aviat a la prepa
ració científica i
ons

en les qüesti
amb la política i l'ac

social. A més, la nostra és escola
de funcionaris. Hi ha un gran nombre
de funcions en l'administració

pública

treball, per l'exercici de les quals
una
preparació que avui dia no do

cal
nen

ni les

universitats ni les escoles

especials.

Altrament, les

escoles socials tenen
a complir. Les

encara, una altra missió

escoles

especial

socials criden d'una manera
Ilurs aules els obrers: és con

a

venient que

l'obrer,

se vers una

ideologia partidista

abans de decantar
deter

minada, tingui la preparació necessà
ria per a valorar-ne el
contingut i les
tendències, í pugui més tard conscient
ment aportar el
en

què posi

el

susciten

només

l'Escola Social.
*

seu

seu

pacitat de crítica

concurs a

ideal. I

la

causa

aquesta

objectiva,

ca

que hom

pot

en

torn de la

suministrar-la

*

l'Escola Social a Espan
Cultura So
cial, el trobem en la Biblioteca de l'Ins
titut de Reformes Socials, la
gloriosa
de

ya, i dels altres serveis de

memòria de la
tan

il'Iustres

qual

com

lligada a noms
Azcarate, Juderías,
està

Reig, Posada, Aznar,

etc. En

1919

un

Vescomte d'Eza assignà
expressament a la Secció de Cultura
Social la missió—entre altres tasques
docents—de donar d'una manera cí
clica cursets i conferències. Més tard,
en 1925, fou creada i
establerta orgà
nicament l'Escola Social de Madrid.
decret del

integral

relacionades

ció

de

es

que

diferents ti
la comprensió
«servei social»;
ha

*

*

Barcelona l'Escola Social trobà
camp abonat en l'ambient que en l'or
dre social havia propagat la Comí ssió
A

mixta de Treball

celona;

en

el

Comerç

s'organitzà d'una

de Bar

manera

re

Madrid, per l'extingida
Comissió mixta de Publicacions dels
Organismes paritaris de Catalunya.
El decret de 19 d'octubre de 1930, en
crear l'Institut de Cultura Social, reor
ganitzà conjuntament, les Escoles So
cials de Madrid i Barcelona, regulaw
el règim de les altres que havuí hi ha a
València, Granada, Saragossa iSevilla.
Recentment, l'ordre del Ministeri
de Treball de 31 d'octubre proppas
sat, aprovà el títol IV. del Reglament
del Servei de Cultura Social, que és el
relatiu a la Secció d'Escoles Socials.
flexa de la de

(acabarà)
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clkorai earlesiatta
1-V

—

.

cientifica

C)1( ral

pel c-hr. Wanton Roquer, pvre.
dubta del caràcter pràcl'entenia Destic de la ciència tal com
constatar
llegint
cartes í que hom pot
VI
on asel Discours de la Méthode,
cienfinalitats
senyala com una de les
l'home
de
tífiques posar a la disposició
de l'aidel
foc,
accions
í
les
les forces
dels cossos,
gua, de l'aire i de la resta
de
el
dominador
i convertir-lo així en
vida
privada
la natura. Adhuc la seva
es deDescartes
una
ja
que
n'és
prova,
dicà personalment a la talla del cristall
a realitzar
i a inventar mecanismes per
La
les descobertes de la Díoptíque.

Ningú

no

possibilitat d'aquest practícisme

rau

l'essència de les forces de la matèria
i estar el moviment
que és moviment,
l'home.
de
sota la potestat
Tothom coneix, a més, el somni
a l'allardaurat de Descartes d'arribar
gament indefinit de la vida mitjançant
coneixement dels mecanísen

un

profund

mes

dels

senzills í primitius, la combinació
vi quals constitueix I'organisme

vent; coneixement que permetria repai
rar la màquina del cos humà conjurar
Ala
vellesa.
de
o retardar l'afebliment
la
Gazli valgué que

questa pretensió
zete

d'Anvers anunciés

amb aquestes
ba de morir

paraules:
un

la

«A

seva

mort

Suècia,

aca-

com

d'higiene

manual

L'home no és pas
nírna sofreix l'acció

pur. L'à
del cos amb el

esperit

qual està unida, és a dir, n'experimen
ens ha dís
ta passíons. La naturalesa
els
objectes sensi
posat de guisa que
la
nostra ànima
bles produeixin en
í involuntàries
modificacions passives
l'excitació
i per
animals
esperits
a

través de

glàndula pineal.

nerviosa í dels
mediació de la

No tots els

exteriors, peró, causen
sions, sinó aquells que
nír-nos nocius

la

finalitat

o

profitosos.

d'evitar els

objectes

aquestes pas
poden esdeve

uns

I això amb
í de servir

dels altres,
Gràcies a aquest sentit finalista de
és
la passió hom pot dir que a priori
no
bona i útil i que sense ella «l'ànima

nos

ni un sol
per què voler restar,
des
cos»,
al
(Traité
moment, unida
és
bona
si
pel
Passions II, § 51). Mes,

tindria

per la manera
d'exercir-se í per les violents emocions
concomitants. Per exemple: exagera
està
els béns proposats, mancada com
l'espe
de poder valoratiu; submergeix
esbo
rit en el mar de la fantasia més
seu

objecte, éš perillosa

gerrada

í el

cega,

etc.

(id. id.)

beneit que deia que

(seguirà)

volgués.»

viure tant temps
Doncs bé: Així com el coneixement
de la
del cos ens permet de disposar
de l'home en
natura física, la ciència
direc
la seva totalitat ens permetrà la
la
idea
Tal
és
ció de la vida humana.
amb
directora del Iraíté des Passions,

podia

anomenat

justesa
moral.
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