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IPer l'autonotnia de la Clittiversitat
iniciativa

de demanar l'autonomia

la Universitat de Barcelona ka

1-4Ade l'Associació de Graduats de la Universitat, la qual
per a

en una

reunió

sortit

preparatò

tingué lloc en el recinte universitari, fa tot just un parell de setmanes, segons
ja informà la premsa diària. S'adlaeriren a la seva proposició la majoria de les entitats
culturals i escolars, essent-ki també dignament representada aquesta publicació. D'aques
ta reunió sortí la idea de convocar els mateixos elements,
per tal de celebrar un acte
acords
arribar
a
la
consecució
de
l'ideal
comú.
públic per prendre
per
La sala d'aetes de l'Ateneu Bareelonès, on tingué lloc aquesta reunió el dia vint-i
set
proppassat, fou el lloc elegit per tal de demanar als poders que dirigeixen la vida de
Catalunya una intervenció prop de les autoritats espanyoles per arribar a assolir l'auto
ria que

nomia universitària.

L'acte, que fou un èxit d'organització i de concurrència, fou una magnífica
afirmació dels principis de catalanitat que són patrimoni de tots els estudiants de la nos
tra
pàttia. D'altra banda, la presència del nostre bon amic En Francesc Maspons
Ang_ase..111 , que presidí l'acte, fou una garantia de la puresa de les intencions de tota la
massa escolar,
dignament representada per les diverses Associacions Universitàries.
El Secretari de l'Associació esmentada, Sr. Roig i Llop, llegí les adliesions
rebudes, entre les quals 11 havia les dels Dra. Deulofeu Carreres Artau.

Anglasell exposà clarament la finalitat de l'acte: la
ció de l'autonomia universithria. Glossà l'article de l'Estatut de Catalunya que
refereix
l'ensenyament; digué que la Generalitat de Catalunya atendrà el prec de demanar
El Sr. Maspons

i

consecu

es

a

a
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la Universitat de Barcelona. Sense aquest acte, afegí, de
mostraríem que acceptaríem qualsevol engruna de llibertat que se'iis volgués concedir,
anirà adreçada al President de
poc fervor en la defensa de la nostra cultura. La petició
estrictament
a
demanar-li que
la Generalitat en termes de gran senzillesa, limitant-nos
es
digni proposar al Govern d'Espanya l'atorgació de l'autonoinia a la Universitat de
qui sigui l'autonomia

Barcelona. El

seu

per

a

parlament fou llargament aplaudit.

A continuació, el Sr.

M.artinell,

en

representació del Coliegi d'Arquitectes,
una breu kistória de la davallada de

l'acte de l'Associació de Graduats. Féu

s'adherí a
la Catalunya Nació i digué que en aquest moment i en aquestes circumstáncies, no
podia restar callada. Remarcà la importància de demanar Fautonomia, que ens durà a
la possessió de la nostra cultura.
El nostre amic i collaboraclor En Joaquim Granados, President de la F . N.
E. C., parlà en nom dels estudiants catalans. Es planyé que encara avui els nostres
problemes culturals hagin d'ésser resolts lluny de la nostra pàtria. Exposá el desengany
dels estudiants quan a Madrid no concediren l'ensenyament íntegre a Catalunya, i
acalià el seu parlament afirmant que aquí no pot haver-hi concòrdia, perquè la cultura
castellana no té cap dret a Catalunya.
El Sr. Jover s'adherí a l'acte en representació de la Junta del Coliegi d'Ad
dret a la cultura, per,
vocats, i digué que eh estudiants castellans tenen a Catalunya el
a la Univer
a la cultura catalana. Acaba remarcant Finterès d'obtenir l'autonomia per
sitat de Barcelona, per tal d'arribar a la meta, que és la Universitat Catalana.
El Dr. P i Sunyer, en nom de la Facultat de Medicina i també en nom cle
la Universitat, encara que, segons digué, no portava la representació oficial d'aquesta
darrera, s'adherí a Facte. Exposá sumàriament la història dels dos Congressos Univer
sitaris Catalans i digué que va presidir el segon, l'objectiu del qual era també demanar
Fautonomia universitària. S'estranyà que no fos la mateixa Universitat qui organitzés
aquest acte, i acabà remarcant la importáncia del mateix,
EL parlaments de tots eh oradors foren llargament aplaudits.
Seguidament, en mig del inés gran entusiasme, es procedí a llegir eh noms tic
les entitats anherides, entre les quals ens plau recordar la F. N. E. C., la Federació
Catalana d'Estudiants Catòlics, la Secció Universitària del P. C. R., l'Ateneu Enci
clopèclic Popular, el Centre Autonomista de Dependents, la Secció Escolar de Nosal
la de la Lliga Regionalista, la del Partit Nacionalista Català, el Laboratori
tres

de Ciències Mèdiques de Catalunya, la revista UNIVERSITAT CATALANA
moltes altres que lamentem no recordar.
f
els
1 organitzadors de Facte, la
UNIVERSITAT CATALANA, felicita
Associació de Graduats de la Universitat, per la patrótica i ímproba tasca que ha de
realitzar aquests dies, per a la qual s'oferei. incondicionalment, i prega als seus amics
ens
a l'obra que tant
simpatitzants, que estiguin disposats en tot moment a collaborar
ba dlionorar. G. B.
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,ea

eançó Apular
2 CSerra

per
Recollir les canços populars, se
gons el parer dels entesos, és obra pa
triòtica sempre, però son bell
comple

primaris

ment està

ja glossant-la, ja adaptant-la

presentar-les després a la
pública, a fer-les conèixer

a

admiració

als qui ja saben tot l'encís i tota la de
lícia que enclouen aqueixos trossos de
l'ànima del
ta

poble,

manera a

siguin

contribuint d'aques
les estimin més i en

què

més devots.

El gran bé es fa, sobretot, als qui,
distrets per altres inquietuds, no s'han
adonat mai que en les cançons popu
lars hi ha tot el llevat i el patrimoni de
l'art

patri. Poeta,

triota,

no

hi ha

cançó popular

i

simple pa
ningú que senti una
no 11 parli al cor amb
músic

o

forta; per aixó és un deure
el preocupar-nos de cercar i
les que viuen en el cor i en la
ria del poble. Sap el literat,
han fet notar diversos autors,
veu

de tots,
anotar
memó

segons
que

en

la lletra d'aquesta classe de cançons
hi ha una font d'inspiració, un model

perfecte

de

poesia;

també el músic fa
les notes de les cançons
populars hi ha condensat un valor
sentimental inimitable.
notar que

en

El poeta, el

perquè puguem

prosador

músic,
nacionals,
el

dir que són
dediquin el seu talent i la seva
inspiració a cantar les nostres gestes,
a
pintar els nostres costums, a musi
car els aires de la nostra terra.
cal que

S'ha discutit si aquest art és o no
vàlua, però només cal que ho di
guin la fecunda brotada del nostre re
neixement literari i musical. Si impor
ta aprofitar els
elements indígenes
de

del nostre art popular, que
diguin les moltes obres que s'han
escrit amb vistes a la
cançó popular,
ho

mant-ne

una

de

í

plas

nova.

Assegura Mossèn Cinto Verdaguer
que les
la seva

seves cançons

llet

popúlars

literària;

transcurs de les
veiem donar tan

per

aixó

Un

foren
en el

produccions li'n
formosos exemples,

seves

ja que tota ella està sembrada
posicions de caràcter popular.

de

com

altre

dels autors que també han
treballat amb elements populars en sa
abundosa i notable producció és l'A

Gual, com es pot veure en la se
glossa «La Mare de Déu» musicada
pel mestre Nicolau, i també amb la
seva maravella escènica
«Blancaflor,»
visió admirable de la cançó popular
drià
va

del mateIx

nom.

Els músics també han enriquit el
repertori amb pesses que acusen
la presència de motius populars; d'ai
xó en són «Els Tres Tambors» del
seu

Mestre Enric
També ho

i

7orné

i

rre

Morera.

l'«Emigrant» del Mes
Vives, que cada dia es fa
simpàtic, perquè, sobre ésser
es

Amadeu

mes

calcada la música damunt una lletra
tan valuosa com la poesia de Verda
guer, ens han contat ara els diaris amb
motiu de la sentida mort del seu au
tor, que fou escrita en uns moments
sentimentals de primera força, amb la

qual

cosa va

esplaiar-s'hi, barrejant-hi

delitosament tot el

popular.

gust

d'una

cançó
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estudiantils

flyrunes

(Conlinuaciid

eapmany

per S:Lureti
«La

Junta

Seminari

nacional

de

Comerç

el

tridentí, l'Acadè
Ciències i Arts i l'an

Conciliar

mia. Nacional

dç
Coliegi de Sant Victorià, en el que
s'havien plantejat ja vàries càtedr.s,
amb les quals es comptà per a l'orga
tic

nització de l'establiment literari, s'ofe

seguit agradosament

riren tot

a

les

corporació mu
pogué veure amb sa

invitacions fetes per la

nicipal,

i aquesta

tisfacció

una

munió de

oferir-se amb el

joves

il'Iustrats

major

disciplina en les ciències ecle
siàstiques i el veritable ordre social en
les morals i polítiques; però no quedà
satisfet encara l'Ajuntament amb l'ha
bilitació d'aquests cursos, sinó fins
que les Corts,
després d'escoltar el
Govern i la Direcció general d'Estudis,
concediren el dia 19 de juny d'aquest
any, el seu principal anhel, que era la
veritable

aprovació

de la Universitat. Per

solir-ho s'hi dedicà amb

desinterès per a
la direcció de les càtedres que manca
ven. Llaor í agraiment a tots els actius

les sol

ciutadans que es mostren serens i de
cidits quan es tracta del bé de llur

trades, reunint-les
nir aquest fi.

país;

així

s'aplanen les dificultats,

tant-se al màxim

compliment

licítuds,

afany,

fundant-se

a

as

reiterà

en

raons

sòlides i convincents i va promoure la
cooperació de diverses persones il"lus

por
les més

en

Junta

per

a

obte

(continuarà)

difícils empreses; així es manifesten els
sentiments interns í s'acrediten les fa

lagueres paraules, de les quals també
solen valer-se a vegades la indiferència
i l'egoisme.
«El dia 16 de febrer d'aquest mateix
any, és dia grat de recordar pels amants
de la literatura, perquè va ésser l'asse
nyalat per a la installació de les càte
dres.

Vosaltres, barcelonins,

vàreu

as

solemne acte; vosaltres
escoltàreu amb el major interès els
discursos que allí es llegiren í pronun
sistir

a

tan

ciaren; vosaltres vàreu quedar conven
çuts dels beneficis que havia de repor
tar-vos la

,Universitat

i

aplaudíreu

el

zel de les autoritats que us la presen
taven; al cap de poc temps un nombre
considerable de joves sol.licità la ma
trícula i s'obrí
titud i

l'ensenyança

agençament,

acadèmies

en

i

les que

es

amb

fry

\\.

,Çce\o,,a
rÅ

exac

celebrar-se
defensava la

van

eAs

esc,

DESCOMPTE, portant aquest número de
UNIVERSITAT CATALANA

--mur
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individualisme dels catalans

romàntic

per
Amable invitació del director de
UNIVERSITAT CALALANA a cotlaborar en
aquesta aciençada revista. Desig de
complaure'l. Impossibilitat material de

fer-ho, dins del temps indicat.
Entre els capítols d'un llibre

prò

xim a publicar-se que titulo «L'Art ca
talà sota la unitat espanyola» n'hi ha
un

que

em

sembla

alliçonador en els
gestionant

moments actuals que s'està

l'anhelada autonomia universitària. Es
per això que confio quedaran compla
guts director i lectors de UNIVERSITAT

CATALANA, oferint-los les primícies de
l'esmentat capítol.
La grandesa present de Catalunya
és filla de l'esperit individualista dels
catalans. I no podia menys d'ésser així:
L'Estat espanyol, amb tota la seva mà
quina d'ocupació, a vegades coactiva i
a vegades calculadament
paternalista,
no ha lograt arrelar en el nostre senti
ment col.lectiu; i sense un Estat cohes
siu d'ànimes. mai no es podrà fer res
de fecund, si no és comptant amb l'in
dividu. La puixança de Catalunya, nas
cuda

en

l'època romàntica,

individualista, no
possible sense l'ajut que
ment

eminent

hauria estat

tothora ti ha
prestat el romanticisme dels seus fills;

paissatgísme, que
dels seus gèneres.

eèsar Cntartinell

és el més romàntic

En cap altra de les manifestacions

artístiques catalanes no podríem tro
bar, com en el paissatgisme. una sèrie

ininterrumpuda

d'artistes que,

a

tra

de les diferències accidentals de

vés

tendència, servessin les caracte
rístiques racials tan manifestes: Rigalt,
Martí í Alsína, Vayreda. Russinyol,
Modest Urgell. Galwey, Meifrén, Mir,
Raurich, Colom, Pascual, Llavanera,
Benet, Mallol, Serra, Bosch, Roger,
cada

són fites d'una

mena

d'arbre

geneoló

amb el qual podria relacionar-se
tot el brancatge del nostre art pictòric.

gic

gèneres de pintura, amb
prestigiosos com Anglada

Els altres
noms

tan

Camarassa, Nonell, Xiró, Barrau, Ri
card Urgell, Canals, Galí, Labarta,
Feliu Elias, Nogués, Viladric, Sunyer,
Togores, Humbert, Dalí, Pruna, cons
un d'ells :un valor per
sonal d'interès indiscutible, que matit
za i enriqueix amb la seva varietat l'art

titueixen cada

poble,

quals

no

però

del

conjunt

dels
se'n dedueixen tan clares les

d'un

relacions d'una escola nacionalment

Catalunya, tot i titllada de positi
visme, és essencialment romàntica, a

estructurada.
De l'individualisme romàntic que
caracteritza la renaixença artística de

l'igual

Catalunya

car

Una prova
ticisme, en la
tenim

pobles dissortats.
externa d'aquest roman

que tots els

en

mateixa hora

la forma

com

s'ha

floració artística actual.
Belles Arts, la que més
amb personalitat pròpia
que és la més

romàntics-

i

assequible
dins

de

present,

produït

la
la

De totes les
s'ha destacat
és la

Pintura,

als sentiments
la Pintura el

n'és

una

altra prova l'Ar
al pol

amb tot i trobar-se

quitectura,
oposat del paissatgisme. Encara que
l'Arquitectura sigui l'art més social de

precisament per ésser també la
reclama una major depuració aris

totes,

que
tocràtíca, que a casa nostra no hem
pogut tenir aquests darrers segles, ha
d'ésser coireada en un regisme
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d'individualisme impropi

de

la

seva

Aquest
centuat

individualisme s'ha vist

alguns
afany d'originalitat,
ver produït obres
í
en

moments

per

que amb tot i

ac
un

ha

manifestat valors

continent
importantíssíms,
més vast on desenrotllar-se, ni un
prestigi estatal on acollir-se, no han
arribat a concretar el tipus nacional
al qual eren acreedors per la vàlua.
sense un

esforç.
d'aquesta orientació figura
el genial Gaudí, home de gran vidén
cía arquitectònica, que en un país amb
del

seu

Al cap

les tradicions truncades i en una èpo
ca de
desorientació modernista, era

amb tots els

féu,

tanqués
concepció plàstica i
valors aprofitables de la

natural que, tal
dins de la seva

com

es

de les obres per
sonals de més transcendència, que, en
la seva darrera etapa, plantejà la reso
lució de problemes que després ha es

tradició,

realitzés

una

comés la moderna arquitectura funcio
nal. Amb Gaudí al front, són Beren
guer, Rubió i Bellver, Bernardí Mar

torell, Pericas, Masó, Jujol, Valen,
Moncunill, Sugraiies, Puig Boada i
Bonet, entre altres, els hereus d'aquell
romanticisme benemèrit que
Rogent í treballa encara per

Impulsà
a lligar

les nostres tradicions ancestrals amb
el present.
Al costat d'aquesta tendència,
el segle, ja sigui per llei

avençat

més
del

cansament de les formes o per descon

l'esforç individual,

fiança
l'arquitectura catalana torna a acudir
per quarta vegada als elements clàssics
al neo-barroquisme, en recerca d'a
en

quell
que

l'èxit de

sentit

no

ha

modern de

pogut

del nostre passat artís
Grau, Goday, Nebot, Flo
rensa, Bona, Mayol, Ribas, Duran i
Reynals, mantenen dignament aquest
aspecte de la moderna arquitectura

supervivències
tic. Torres

missió col'lectiva.

crear

l'aristocràtic,
al servei dels

nostres estaments ni ha trobat

en

les

catalana que, inspirada preferentment
dins del
en formes florentines, es fon

universal.
Mentrestant l'Escultura, més atan
çada al classicisme que al romanticis
classicisme

me,

fortament

influïda

l'escola

per

catalano-rossellonesa de
Maillol i potser, també,

l'Arístides

coordinada
subconscientment per la tradició més
pròxima d'una escola d'escultura cata
lana, ha estat conreada amb esperit
individualista, que no obstant, s'ha

produït

d'una

dins

harmonia

de

conjunt.
Clarà, germans Oslé
Manolo Hugué, Casa
Ví
novas, Gargillo, Dunyac, Marés,
ladomat í Rebull, dintre les variants
personals de cada escultor, resten fi
dels al concepte mediterrani de la
L'obra dels
Parera, Otero,

plàstica. Per ells l'escultura ha quedat
enriquida d'una major densitat i de
puració. però no ha superat la produï
da per la generació anterior en quant
a

monumentalitat.

l'Exposició del 88,
catalana tingué poques

Després
cultura

de

sions de manifestar-se en el

nir

caire

quan, amb motiu de
passada, hauria pogut te

monumental;

l'Exposició

seu

l'es
oca

i

ocasió de

produir-se,

la

política

aleshores

dominant, menà

collaboracions
precipitació i d'una

artístiques amb

espanyola
les

ta, fent venir de
cions

incomple

guix, moltes de les quals
estat suplertes amb avantatge

en

haurien
per

manera

l'estranger reproduc

escultors

de la terra.
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„e'sport

Ckniversitat

la

per

Ja

fa

si. C5erratiaefi

fi,

als elements que el volten, pro
duint els consegüents efectes.

que tingueren lloc a la
Universitat de Barcelona fets lamenta
bles que transcendiren fins a la segona

cap

ensenyança. El motiu pel qual tingue
ren lloc els aldarulls, és a dir, el que
donaren certs estudiants, creiem que
no té cap importància en relació a ço

cal donar als estudiants

temps

que anem a tractar. El considerem un
fet exterior. És així, doncs, que ens
preguntem: Per què es produeixen els
aldarulls a la Universitat?
Un coneixement
tudiant
cessita
on

psicològic

ha de dir que

ens

de l'es

aquest

ne

esbarjo, expandiment, quelcom

abocar les

S'ha de

seves

forces

ell mateix

crear

sobreres.

un

esbarjo,

fàcilment realitzable en mig dels
nombrosos companys que es troben
en el mateix estat. L'èxit d'una propos
ta de fer aldarulls, li és molt fàcil d'as
cosa

solir. Només cal veure aquest fet en la
formació de nuclis de gent en què el
caràcter dels

integrants desapareix

en

absolut per a convertir-se en instru
ments dels seus dirigents. I si una ve

gada dissolt el nucli es pregunta als
integrants del mateix quin ha estat el
motiu

de la llur

tindran

una

dinamisme
l'ha atret.

Així,

es

idea

que

posseeix

la

massa

seves

palesament
mitjans

que

per

forces sobreres que revesteix amb
el fet del dia. Com que li és petita la
porta

seu estat

a

l'exterior,

actiu, que

no

on

té

a

activitats, creant,

exemple, camps d'esport com te
nen Alemanya í els Estats Units, ja
que és per mitjà de l'esport com desa
pareixeran aquestes idees puerils de
les ments dels estudiants.

Qui

no

ha vist estudiants jugant

pilota davant la Universitat?
ha vist petits espais de terreny
d'estudiants lliurats

dongui

satisfacció

a

a

les

Qui

a
no

atapeïts

algun joc que
seves energies?

finalment, quants són els que un dia
sentiren l'amargor consegüent en veu
I

que el seu lloc
havien jugat era
gran edifici?
re

preferit,

el

lloc

obstruït per

on

algun

esbarjo. Cert,
posseeix bells jardins, però perma
neixen cercats; no s'hi pot jugar. En la
mateixa Universitat contemplem cada
La ciutat necessita

que

jardins que són innaccessibles,
i... és d'una cabdal importància d'in
troduir l'esport a la Universitat.
dia

uns

Camionatges Ràpids

els al
Peró què

són

el

demostra

per

poden comprendre

el

ens

desenrotllar les

que

l'estudiant
ha estat sempre el mateix! L'aldarull
ja li és tradicional. El que té l'estudiant

contagia

Això

associació, sols en
vaga. El fet respon al

darulls. Sentireu exclamar,
volen els estudiants?—Ah,

Universitat,

Julià

Diputació, 254
Telèfon, 15606

Transports per autocamió
a

Santander- Oviedo.-

Gijón
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(ntorn de

acidlat
conomia

Al voltant

d'aquestes paraules, me
nudegen les converses, 'es fan plans
més plans, però tots cauen en la més
buidor,

esti anya

en

el més absolut

si

lenci.
Els estudiants de Dret, lluiten per
a obtenir aquesta Facultat,
però nosal
tres, estudiants Mercantils, creiem que
està

indentificada en el nostre
d'acció
camp
mercantil-financier, i ens
en
una
certa contraposició amb
posem
ells. El Govern Central, sembla que
més

ha estat sempre més disposat a crear
aquesta facultat dins de la de Dret í
amb aquest fí creà un curset prepara

d'Economia a la mateixa, segons
es manifesta, a títol d'assaig, en el que
podia prendre part qualsevol titu
lar, mercantil, advocat, enginyer, però

tres, i els dos darrers, consistents en
estudis superiors, es cursarien conjun
tament, sortint-ne al final
ciats

l'especialització
Es

deixava d'ésser dins de la facultat

de Dret

Central,

protestes

cosa que motivà les
dels estudiants de comerç. I

s'aturà la

marxa

determinada.

projecte, però, que ha per
Ignorat, i al mateix temps
dono a conèixer, proposaria

un

manescut
que el

que ens acollíssim

aquesta preuada
a

per

ell per

a

a

assolir

Facultat d'Economia

Catalunya, ja

sades condicions

que

ens

les expres
donar

en

podríem

satisfets, tant pel que es refereix a
propiament dita, com per

per

la Facultat

la solució d'un problema escolar
cultural de tanta importància a la nos
a

tra Pàtria.

tiu

no

els Llicen
Econòmiques, amb

Ciències

en

DANIEL BRULL.

cea IV .:rocolcila

31triciica

En el passat número anunciàvem
ja que el dia 21 de gener havia tingut
lloc a l'Hotel Ritz la IV Xocolata Jurí
per l'A. A. F. D. (F.
amb l'èxit acostumat. La

dica, organitzada
N. E.

C.)

Aquest atur forçós, fou llarg, exces
sivament Ilarg, va produir fortes mo

de temps í d'espai no ens per
metia, de moment, donar una infor
mació més completa d'aquesta festa ja
tradicional, la nota dominant de la qual

lèsties; els
Santander,

fou la senzillesa dintre dels formulis
mes de rigor; fou una festa familiar.

ascendent de la

ció de la Facultat

saren

estudiants mercantils de

València i altres llocs cur
el seu respectiu ofici de vaga a
nosaltres mateíxos, arribàrem
el mateix camí.

Madrid;
a seguir
Peró

a

resposta

qual

crea

d'Economia.

es

la

de Madrid arribà

satisfactòria

veia

que venia

fí,

a

un

a

una

de la

través

pla de creació,
el següent: El Minis

nodrit

ésser

teni d'Instrucció Pública

facultat d'Economia

crearia

única, amb

una

primers,

com

dedicats

l'Hotel

de
diantes» í

i

es

cursa

dels

al

que oferia el saló de festes

Rítz.

era

brillant.

«Estu
fami

estudiants, els seus
liars, professors de la Facultat de

Dret

distingides acudiren
festa per gaudir les de

i altres persones
a

la

simpàtica

lectances jurídiques quíntaessenciades
en una meravellosa tassa.
No hi

mancaren

les notes

còmiques:

hi havia estudiant que es trobà sense
la pesseta per a pagar el guardarroba,
altres que es disputaven per a ballar
la dansa administrativa, etc.

exclusiva

cada especialització
independentment els uns

ment a

rien

estarien

L'aspecte

tres

branques especialitzacions. que
pendrien els titulars Mercantils, els de
Dret i els Enginyers. Dita Facultat es
compondria de quatre cursos. Els dos
o

manca

UNIVERSITAT
bon
lit.

grat

CATALANA,

felicita de

la A. A. F. D. per l'èxit asso
FERRUAR.
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scolct

O e

a

heonlinuaci()

pel chr. jt
l'Estat s'adoni de la necessi
tat de completar els quadres del seu
ensenyament oficial amb les susdites

Quan

matèries, mitjançant la creació de les
càtedres més imprescindibles, l'Escola
Social podrà constituir, aleshores, de
una banda. el període de preparació
tècnica dels estudis

facultatius; d'altra,

conjunt de seminaris que coopera
ran, mitjançant llur labor especialit

*

en

la

investigació que

es

dirigeixi

des de les càtedres ordinàries que si
guin professades a la Universitat; I,
sempre, l'escola d'iniciació, per a tots,
en els
principis de la Política Social i
de les ciències complementàries i ad

jacents.
la voluntat de

Significarà, llavors,

l'Estat de sostraure l'estudi i els intents
de solució dels problemes socials, en
tota llur

diversificació i

complexitat,

del diletantisme que sovint l'ha vingut
monopolitzant, i de donar-los una
vinculació i
i

una

explicació

econòmica

jurídica.
Els nostres tractadistes de les

prin
socials, ja procedents
del camp del Dret, ja del de la Socio
logia, es queixen de què entre nosal

cipals

matèries

tres hi ha

una manca

d'interdependèn

dues branqueS de les
ciències morals. Els tècnics i els pràc
tics noten més encara aquesta falta de
cia entre

aquelles

entre l'ordre jurídic i el
social. I és que aquestes qüestions, per
llur volum i per llur nombre, ha calgut

compenetració

que fossin tractades per

proceditnents

distints dels consagrats pel dret tradi
cional, i això amb tal urgència, que
llur regulació ha tingut entrada a la
llei, abans d'arribar a la seva maduresa

l'especulació

doctrinal

prèvia.

*

pregunta, l'Escola Social és, pre
dominantment, un centre docent o un
organisme Social?, sembla — de bell
La

transcen
no tingui altra
dència que la simple qualificació ad
ministrativa de la dependència d'un o

antuvi—que

d'aitre

un

zada,

'illans

En

departament ministerial.
realitat l'abast de la qüestió

és

altre.

un

abans que tot, un Centre do
centre docent oficial—hom
pressuposa que l'Estat parteix, dins de
Si

és,

cent—i

un

estructuració "administrativa,
de la substantivitat jurídica de la cíèn
cía social, en reconeix la seva categoria
cientifica, 1 forneix els ciutadans d'un
la

seva

branques prin
cipals d'aquells coneixements. I aquest
centre d'estudis de les

comporta el de la neces
d'incorporar aquestes disciplines

reconeixement
sitat

científiques,

als

plans

d'estudis de les

facultats universitàries (d'una manera
singularíssima de la de Dret), els dis
cents de les quals, en l'exercici de llur
futura activitat professional o en la
investigació científica hauran de resol
dre o estudiar els problemes que for
el

men

contingut

de les ciències

so

cials.
Per contra, si

es creu

que les

esco

socials són un mer complement dels
organismes de treball, hom no els re
les

coneix altra

condició que la de donar

coneixements instrumentals, per a
de la buro
preparar, bé a una fracció
cràcia administrativa, bé a les perso
nes que privadament o pública realitza
uns

ran

les diverses funcions d'assistència

social.

(continuarà)
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Ji

ICjongrés Cltniversitari eataià

Opinió d'En Frederic Brasó, Pre
sident de la Federació Catalana d'Es
Catòlics,

tudiants

sobre el III

Congrés

Universitari Català:

I)
del III

Hauria d'ésser missió principal
Congrés Uníversitari Català,

ampliar

el

concepte d'Universitat,

ex

tants de les Facultats i

escoles supe

Aquest Comitè podria redactar,

riors.

primer terme, un manifest-convo
catòria, destinat a ésser signat per les
en

acadèmiques, les
institucions de cultura de
les terres de llengua catalana i les as
nostres

autoritats

principals

professionals d'estudiants
haguesin secundat l'iniciativa. Ul

tenent-lo més enllà dels límits buro
cràtics que 11 havia imposat l'estat es

sociacions

panyol. Per aconseguir això, el
Congrés, hauria de poder obtenir

III

tra

la

els

que

aixó,

haurien d'ésser couvidats tots
Rectors i Directors dels centres

collaboració de tots els nostres pro
fessors conscients de llur deure de ca

docents de la nostra Pàtria per tal
que aquests fessin extensiva la invita

talans, i hauria de recollir també les
suggestions dels estudiants de tots els
matisos; a aquest efecte, és clar, totes

ció

professionals
terres de llengua

les Associacions
diants de les

d'estu

catala
de trametre-hi represen
tants. Totes les nostres intitucions de
veritable cultura, tots els nostres pro
na,

haurien

als

professors i alumnes.
d'aprovar un

seus

Aquest
reglament

del

ponències

que hauran

Comitè hauria

Congrés,

des í encomanar-les

siguin

designats.

determinar les
d'ésser discuti

als

ponents

Potser

que

convindria

també

fessors i tots els nostres estudiants
tenen el dret i el deure de collaborar
a la tasca transcendental d'aquest Con

d'organitzar dos secretariats:
per al Comitè i l'altre per a les po
nències. Crec també, que hauria d'és
ser convocat per
a darreries
del pre
sent curs, és a dir, abans de l'estiu.

que ha d'assenyalar les orienta
cions de la futura vida universítária

cions i

La relació nominal de les sec
ponències que En Ferran Ru

catalana.

bies

llegir

un

grés

II) L'organització d'aquest
grés no pot ésser monopolitzada per
cap capelleta ni associació determina
Con

da. De la mateixa

manera

que

tots

Congrés, cal
no excluir ningú en
organitzar-lo. No
em
seria difícil,
penso, d'aconseguir
hem de trobar-nos

en

el

que coincidissin les Associacions pro
fessionals d'estudiants de Barcelona
en atorgar la seva confiança a un
re
duït nombre de companys per tal que
aquests actuessin com a membres • es
colars d'un comitè
hauria

organitzador

que

d'estar, naturalment, compost

també per professors que, com el Dr.
Bellido, han demostrat especial inte
rès per

a

aquesta qüestió,

i

represen

III)
va

la

en

sembla,

conferència,

seva

principi, encertada.
Caldria afegir-n'hi, però, una altra que
estudiés especialment la qüestió de la
representació escolar. — Sense deixar
em

de

cercar

millor

en

amb la màxima atenció la

d'aprofitar-nos

manera

de

les,

per ara, migrades possibilitats legals,
caldria que el Congrés expressés el seu

desig

que

en

un

futur

no

llunyà,

les institucions de cultura
en

les terres

on

constituissin

una

eficàcia de la

qual

es

enclavades

el català,
Universitat, la

parla

única

fos

totes

garantitzada pel

estimul que provoca la lliure
concurrència í la desburocratització
noble
de

l'ensenyament.
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CNorai e artesiana
"Moral provisional
pel Chr. Wantott -}hquer. prev.
En començar la tercera part del
(Discours de la Méthode» Descartes
constata la necessitat de tenir casa on

tant, l'objecció que es fa a Descartes
d'haver inferit una moral d'una doc

aixoplugar-se

trina inexistent.

abans d'esfondrar i

re

ducta que la

construir la

pròpia. Així, doncs, i «per
la irresolució en l'obrar, tot

tal d'evitar
el temps que la raó

m'obligarà
judicis... m'he

irresolut en els
una moral par

solament de tres

ésser

a

format

provision, composta
o quatre màximes...»

Tot seguit, comença l'exposició raona
da de les regles de moral provisional.
La

primera

màxima és obeir les lleis

i els costums del

la

religió

tota

dels

ocasió

opinions

propi país, conservar
pares i governar-se en

de conformitat amb les

més moderades. La

recomana

accions i la

perseverància

malgrat

lucions

segona

d'ésser ferm i resolut
estar

en

en

les

les

reso

inspirades

en

opinions
teix

dar

a

dubtoses. La tercera consis
fer de la necessitat virtut: mal

pel propi

venciment més que

no

fortuna; esforçar-se
propis desitjos en comp

pas per vèncer la
a

canviar els

tes de l'ordre

del

acostumar-se

a

món

i,

en

general,
hi ha

res
que
el
nostre
més
que estigui
poder
que
els nostres pensaments.

creure

no

en

Per comprendre bé el sentit de
provisionals, cal tenir

màximes

compte que

no

especulativa
actitud

de

en

són filles de la filosofia

Descartes,

sinó

de la

metológica adoptada. D'aques

ta manera s'han

del

les

próleg

d'entendre els mots

al «Discours»: «En la terce

part hom trobarà algunes regles de
la moral que l'autor ha deduït d'aquest
ra

mètode». Evidentment,
no

ee■

com porta

el dubte inicial

altra normativa de la

con

provisional. És

vana,

per

Més
ment

pot

importància té seguir el raona
de cada inàxíma, car així hom

esbrinar

tesianis

l'origen

històric del

car

me.

Bonillier

(«Flistoire

creu

losophie
mera regla

cartésienne»,

I, 36)

de la phi
que la pri

fou manllevada a Charron.
Altres han volgut derivar-la del llibre

IV,

6, p. 1113
d'Aristótil.

cap.

comac

a

32 de l'Etica a Ní
aquest defensa

on

la tesi de la virtut-terme mig d'extrems
viciosos. Sembla, però, que ni l'una
cosa

ni l'altra

no era

són veritat.

no

Almenys

necessari, N'hi ha prou amb el

sentit comú per
ratiu dels

a

sotmetre's

poders regnants

i

a

l'impe

a

l'unisó

de l'ambient que hom respira.
En les restants màximes, Descartes
recorre a l'autoritat dels antics i en

particular dels estoics. La raó és clara:
Després del relaxament epicuri del se
gle XVI es produí un retorn notable a
la filosofia del

Pòrtic. Són

eminent

suggestius els títols dels tractats
apareguts en aqueixa època.
Recordin-se, per exemple, la «Manu
ment

de moral

philosophiam» i la
«Phystologia Stoicorum» de Lipse; els
«Elemento stoicae philosophiae mora
lis» de Scíopdius; les «Epítres morals»
imitant Séneca, d'Urfé; la «Philosophie
morales des Stoiques» de Du Vair qui
ensems tradueix Epictet i escriu un
ductío ad stoicam

tractat sobre la

Constància,

imitació

de Séneca: les dues «Consolattons» de

Malherbe,

etc.

(seguirà)
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temes
•

El dia 25

En

proppassat,

Joa

quim Maurin donà una conferència so
bre el tema «L'Art i la Revolució», a
l'Associació d'Alumnes de la Facultat
be Medicina, de Barcelona.
•

El dia 28

proppassat,

el Dr. Be

donà una conferència sobre
«Medicina i Farinàcia», al local de l'As
d'Estudiants
Universitària
sociació

Ilido,

Católics de Farmàcia.
•

gener,

El dia 26 de

l'estu

morí

diant de Farmàcia Manuel Preciado
(q. e. p. d.). Rebi la seva famllía l'ex

pressió

del nostre

Josep M. Martínez, sobre els
«L'Obra patriòtica de St. Ra

deforns i

")(oves

condol.

Penyafort» i «El Dret
Catalunya», respectivament.
mon

de

Romà

a

•
El nostre company de Redacció,
En Rossend Oliveró, ha dimitit el seu

càrrec de více-secretari,

de l'Associació

rectiva

d'Estudiants

la Junta di
Universitària

a

Catòlics de Dret i Filoso

fia i Lletres.
•
Organitzada per l'Associació
d'Estudiants de Barcelona, el dia 27
del passat mes, tingué lloc al Teatre

Parthenon

una

consistí

la

en

simpàtica vetllada,

representació

de la

que
, co

de
cordaren declarar la
deixi
de
donar
protestar de què hom
los les classes pràctiques; les classes

Doctores», saturada de
humorisme, i del drama «Grapa de
Ferro». molt sentit. Els actors, aficio
nats, hi posaren de la seva part tot el
que pogueren, essent aplaudits amb

han estat represes.

entusiasme. Acabà amb

Mitjana d'Agricultura
de la Generalitat de Catalunya, esta
blerta a la Granja de Caldes de Mont

vista

•

•

organitzat

una

tanda de confe

rències sobre Humanitats. Fou

rada amb

Sr.

una

Farran i

conferència

a

inaugu

càrrec del

Mayoral, qui parlà

el tema «Fonaments de la
•

a

•

L'Escola

ha

bui,

mèdia «Entre

Farmàcia,
vaga per tal

Els estudiants de

sobre

Filosofia».

Aparelladors, se
vaga, perquè d'una

Els estudiants

han declarat

vegada

es

fixí

en

pel

atribucions de la

Central les
que estudien,

Govern
carrera

Hem

un

lluït ball.

rebut el número 3 de la Re

RUTA,

de la F. C.

d'E.

C.

amb

qual des
taquen l'editorial: Dos projectes de
llei; Instrospecció psico-analítica pel
nostre colaborador Dr. Roquer, un al
un

interessant sumari, del

es

tre, Mirant al passat, del col.laborador
d'UNIVERSISAT CATALANA, company Ruiz
Bustillo i

un

extracte de de les

quatre

conferències que el nostre amic En
Francesc Maspons i Anglasell donà al
Ateneu

Barcelonés,

sobre Dret

Català.

que fins avui, en la pràctica, llur tí
tol no els serveix de res.

•
Per causes alienes a la nostra
voluntat ens és impossible de publicar

Universitat, el
nostre amic i col laborador, Dr. Jaume
Serra i Hunter, es troba ja restablert

en

ja

•

El Rector de la

aquest

que anunciàvem del Sr.
wer, el qual anirà en el proper.

de la malaltia que fins ara l'havia retin
gut enllitat. Ens alegrem del seu resta

En

bliment.

blícitat»

• Organitzades per l'Associació
Universitària d'Estudiants Católícs de
Dret í Filosofia i Lletres, s'han donat

dues conferències per

Vicenç

M.

Coll

article
Nicolau d'01-

número l'interessant

•

Redacció

El nostre company de

Ferran Rúbies, publica,

a

«La Pu

la histò
ria de la creació i desenvolupament de
la nostra Revista, i de la seva cam
un

panya pro
Català.

article dedicat

III

Congrés

a

Universitari

SASTRERIA

F. VEHILS VIDAL
7,

Plaça Universitat, 7

DIRECCIÓ:

M.PELLICER
REBUDES LES

MÉS

GRANS COL•LECCIONS DE

«PANYOS» PER A LA PRESENT

Vestits

a

TEMPORADA

MIDA

des de125 ptes.
Abrics
Plomes

ben fets des de 75 ptes.

superiors des

16

de

pessetes

CAMISERIA

VEHILS VIDAL
32

34, Avinguda Portal de l'Angel, 32

34

7, Plaça Universitat, 7

CAMISES amb coll OXFORD des de
CAMISES amb coll SEMI-LLANA i corbata,
CAMISES amb coll POPELIN des de

PIJAMES POPELIN a
PIJAMES FRANEL.LA
PIJAMES OXFORD

a

a

7'75

ptes.

12`00

ptes.

9`00

ptes.

9'75

ptes.

14`00

ptes.

18`00

ptes

ORTER

os'

ILIL1113RIETIER
MOINT,S11(59

3

BlIS, PRAIL. SIEGONA.,TIELLIFON, 116792

BARCELONA
APARTAT DE CORREUS,

574.

Adreça telegràfica,

«PORTELIBER»

COMPRA, VENDA 11 CANVI1 DE ILLIBRIES
11

GRÁFIICS D1E Tous MIENES

Incunables, Manuscrits, especialment
i

llengües romàniques
amb miniatures, Obres esgotades. Impressions
modernes de luxe o limitades. Relligadures
artístiques o hístóríques. Gravats.
Dibuixos. Aquarel.les.
Autògrafs.
en

IP•

Formació i organització
Informacions bibliogràfiques
de biblioteques
Recerques d'obres esgotades o rares.
Publicació
Servei de liquidació de biblioteques
de Catàlegs per matèries de les obres que tenim en venda
Van publicats catàlegs i llistes d'obres de les següents
especialitats bibliogràfiques: Bibliografia, Bibliofília, Incuna
bles, Arqueologia, Belles Arts, Medicina, Dret, Religió. Amè
rica, Catalunya, Espanya, Madrid, Barcelona, València, Viat
ges, Música, Publicacions periódíques i moltes d'altres
El darrer catàleg aparegut, contenint 2000 obres sobre Belles
Arts i Arqueologia, s'envia franc a qui el demaní

