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I -11umanisme

per

HUMA NISMEdels

no

és pas

erudició

en

£1. Wiecdau d'Oiwer

l'antiguitat greeo-llatina. Aquesta erudició

seus camins, però el camí no és
pot ésser un
—àdkue necessáries—no són l'home. Hu;nanisme tampoc

el

terme, ni

les

coses externes

no és
paganisme, com molts
cliatriba—kan
per
per
pretès. El paganisme grec, en els seus darrers
avalars, és una creació de l'kumanisme: és l'humanització de
religions primitives, bàr
bares ; aristocràtiques. Humanització feta de part de l'home, així com el cristianisme és
una humanització de la
religió feta de part de Déu. Per aixe, en tot el món antic, els
deixebles de Plató foren camp assaonat a les
prècliques dels deixebles de sant Pau.
L'humanisme no és pas un cos de doctrina: no és una religió amb els seus dog
mes, ni una ciència amb els seus teoremes, ni un partit amb el seu
programa. L'b.uma
nisme no és altra cosa que la projecció de l'home: consisteix a
esguardar-ho tot amb ulls
kumans, a capir-ho tot amb intelligència humana, a estimar-ho tot amb cor humà. Per
això l'humanisme podria
acceptar com a fórmula aquella de Protágoras d'Abdero: ello
me és la mesura de
tot», ; aquella altra de Menandre: «sóc kome ; res d'humá no m'és
estrany». Així, pensant com a veritable humanista, Joan Alcover va parlar-nos de la
inimanització de l'art. i amarat de sentit humanista és el eani
espiritual de Joan
uns

apo!ogia, altres

Maragall.

La idea

el fons del fons, en alk, que és essencial els komes són ; han
és per a l'home el que ki ha de més interessant, és el fonament
;guals,
de l'humanisme. Ell, en exaltar la personalitat humana,
obliga al respecte de l'individu
i al
respecte de les seves creacions. No és pas sense sentit que l'humanisme va desvetllar
se i
expandir-se en pobles petits—de Florència als Països Baixos—. No és pas sense
sentit tampoc que, a l'hora que les descobertes
geogràfiques i eh odis teològics tenien
encesa la lluita a
Europa, un humanista, Commènius, propos; un organisme d'arbitratge
internacional permanent, i que un altre, Grótius, faci triomfar el principi de la llibertat
de les mars. Es que l'humanisme
porta higicament al liberalisme. I d'altra banda n'és
el suport més eficaç. Sense la llibertat
d'esperit, totes les altres són balderes, moridores:
deixen d'é»ser un fruit per esdevenir una excrescència.
estat

; que

que

en

l'Lome
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tu

dis

dialectais
per

Creiem que seria una tasca pròpia
del III Congrés Universitari Català la
realització d'una idea, pfobablement
presentida amb anterioritat per múl

ques

estudiosos: gestionar la creació
d'un seminari exclusiu per a l'estudi
dels dialectes actuals i pretèrits de la

heus

tiples

nostra

parla,

amb

l'objecte

de donar

lila

major riquesa de girs i de modís
mes, obeint, però, a la orientació rec
tora de Mestre Fabra, crístal.lítzada

sengles

en

articles de

«El català

perill

aquestes

pas

iniciati

desintegració o afeblí
lingüística—qui tal
cosa sospités palesaria un espefit eí
xorc, rígid, incapaç de comprendre les
possibilitats extraordinàries de l'idio
de

ment de la unitat

al contrari, estimularien l'estu
aprofundit de la ciència filològica

estudi

aciençat

gia

i

ací

la tasca

del

mots

va

patríóiic

de

egrè

unitat

llengua

i altíssima de la

catalana:

seminari

que

propugnem.

Verdaguer, L!orente,
tral

lloaren amb

mateixa nació,
càntics.

Alcover i Mis
divers accent una

envigorint-la

Revalidem, doncs,

amb llurs

l'obra 'dels

poetes!
Altres
a

arguments

se'ns

ocorren per

defensar el tema; deixem-los, però,
plomes més subtils i autoritzades

que la nostra i limitem-nos a suggerir
la idea concebuda, la realització de la
qual donaria ferma puixança a la Filo

logia

deguda

satisfacció als que
creiem utílíssim l'estudi oficial i sis
i

ma—,

temàtic dels nostres

di

morts.

nostrada, revestint-la
cial, fent-la assequible

de

recerca

tots els dialectes. sota la

a

No tanquen
ves

luosos,

11-

terari». (1)

peculiars,

7.s-lgonso i a-fiiff

dialectes,

vius i

d'un caire ofi

a tothom que
la noble fretura de conrear-la.
Observem els costums populars de

sentís

«Arcaismes í dialectalismes»,
(1)
aportacions dialectals i els mots nous».

«Les

les terres catalanes, àdhuc les més re
motes. Notareu com, malgrat llurs
diferències

significatives

i llur immen

variació, hi batega en tots ells un
sol esperit, un idèntic sentiment ra
cial, una mateixa vibració indefinible,
sa

fermança
lectiu,

que

talunya

íntima de

fusiona,

amb els

l'ésser
per

pobles

únic

col

exemple,

Ca

de

Camionatges Ràpids
Diputació, 254

l'altre ho

Telèfon, 15606

ritzó del Pírineu, en el fons daurat de
la Copa Santa del Felíbríge.

d'esperit; derí
conseqüència lògica, la
parla.

Heus ací la unitat
veu-ne, com a

unitat de la

Ponderació de les

fórmules filolò

giques, aprofita ment

de característi

Transports per autocamió
a

Santander- Oviedo- Gijón
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C
jongrés CMniversitari eataià
LINIVERSITAT CATALANA ha re
collit l'opinió de l'eminent jurisconsult
En FRANCESC MASPONS 1 ANGLASELL so
bre el III Congrés Universitari, sintetit
zada en els següents termes:

primer objectiu

El

del

III

Congrés

Universitari Català ha d'ésser aconse
guir que la Universitat sigui catalana.

sigui, qualsevol combi
faci, serà una Universitat
en
la qual s'ajuntaran dos esperits
o dues cultures, que contínuament es
taran en peu de guerra i convertiran la
Universitat en un arbre híbrid, que

Mentre

no

ho

nació que es

allunyarà

la ciència

d'aquell pla supe
d'objectivisme que
les lluites polítiques

rior de serenitat

i

està per sobre de
í que és necessari per arribar al verita

ble

progrés

científic.

versitats de cultura

ha i el record de les
per

què

bat

a

han travessat les que han arri
ésser única, són la millor demos

tració

pot

L'exemple d'Uni
barrejada que hi
males temporades

d'aquesta necessitat.

dir que les

Avui

Universitats de

es

tipus

barrejats queden circumscrites a
terres balcàniques. La necessitat

les
d'a

pressupost d'Instrucció
atendre les

despeses

Pública

dels

seus

nyaments. Els catalans, amb
amb Parlament i essent una
som
una

tractats

com

quals

fonamenten

coneguts

Estatut,
majoria,

sí ni tan sols fóssim

minoria. Un dels
es

per
ense

principis en
aquests drets

els
re

les minories, és que és una
immoralitat que un ciutadà o un grup
a

ciutadans, hagi de pagar dues vega
des un mateix servei. Si paguen els
tributs í els impostos que els imposa
de

l'Estat,
els

és

una

obligui

a

immoralitat que aquest
les despeses d'un

pagar

servei que aixeca el nivell cultural

país.

Per

aquesta

causa, com que

del
als

ciutadans que formen la minoria se'ls
exigeix el pagament dels tributs, en
compensació els subvenciona les des

aquests

peses que ocasionen
ments

establi

d'ensenyament. Aquesta

immo

ralitat d'obligar a un doble pagament,
l'Estat espanyol l'ha fet regla d'orga
nització

obligatòria, ja

l'Estatut,

si la

ral,

els

ments

catalans

o, en

segons
gene

establi
els haurem

mantenim

d'ensenyament,

ens

questa catalanització és més clara per
què el tipus d'Universitat que imposa

de

l'Estatut comportaria

ensenyament i haurem de contribuir a
pagar els netament espanyols, de din

la

negació

de

drets que el Dret públic ha enlairat a
la categoria de Drets Naturals dels po

bles, reconeguts
que hi ha esteses

llengua, religió

o

arreu

d'Europa,

de

raça. Les lleis mino

nomenament de

d'ensenyament,

ral i de

l'Estat

personal,

de llen

d'orientació cultu

mètodes, i el dret a exigir de
part proporcional del seu

una

manera

tributs, les

que haurem de

despeses d'aquest

Catalunya.
d'aquesta primera base que_
de proposar el III Congrés, la

tre i fora de

totes les minories

a

ritàries reconeixen a aquestes míno
ries, que a voltes són insignificants, el
dret a una llíbertat total d'organitza

ció,
gua

pagar.
pagar els

De

que,

Generalitat

Partint
s'hauria

finalitat hauria d'ésser formar
ambient universitari que no exis

segona
un

teix, que donés a professors i estu
diants la sensació que la Universitat
representa, com diu la mateixa parau
la, una totalitat. En altres termes: hau
ria de destruir

el

concepte equivocat
un edifici, portal

que la Universitat és

•

4

per
s'hi

a una

burocràcia,

buscar és

va a
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qual el que

el
títol

en

acadèmic,
concepte que

un

substituir-lo per un
a l'alumne la doble idea que a
la Universitat hi trobaria tots els ele
ments de vida que necessita durant la
per

a

induís

època en què

és universitari i

que hi ha d'anar

a

buscar

no

el

que

és

un

tí

acadèmic, sinó una ciència.
gaires dies llegia a la Revue

tol

No fa

des deux Mondes

un article de Paul
el qual explica les impres
sions que Ii ha produït en recent viat
ge a Nord-Amèrica, í en referir-se als

Hazard,

en

d'ensenyament

nord-am en
cans, ens dóna una idea gràfica amb
les següents paraules: «La Universitat
centres

és

no

un

edifici, és

cèl'lula vital;

una

d'esports, diverses
capelles,
refectoris, una Banca,
una Oficina de Correus, què més?
una casa, un camp

varis

Cent associacions que
una a l'altra...»
Els

Collegis

es

sostenen la

lana

no sigui pels seus signes externs,
dir, de nom i per utilitzar la llen
gua catalana, sinó que ho sigui en cos
i ànima, ço és, per la seva organització
i pel seu esperit. L'única saba que la
pot fer fecunda en aquest sentit és la

és

a

llibertat.
Una Universitat Catalana
amb un esperit contrari al català o sim

plement

dem oblidar que
de llibertat són

perit
i

que

d'Oxford i

Cambridge

mers

temps

moure's de l'ambient uni
que
aconsegueix formar-li

Un ambient

el

en

tudiants se'n senten les
hores del dia i els
per

aquest

motiu

qual

els

es

vint-i-quatre

professors
obtenen

també

resultats

una

mateixa

cosa
va

de

la

pri
expansió
primera Uni

nostra

Catalana, que són els Estudis
Generals de Lleida, fundats per Jaume II
l'any 1300, ja hi és reconegut el dret a
versitat

la llibertat d'ensenyament. autoritzant
que al costat dels protessors oficials,

(lectors assidus)

s'hi

posar el
les Uníversitats

pogués

a

alemanyes
turer,

sense

serà la Uni

d'ensenyament

cultural. A l'Estatut de la

Heidelberg, ço és, llocs en els
l'estudiant troba recurs i expan
sió per totes les necessitats í capteni
sitat de

no

concretar la coincidència des dels

que modernament

quals

l'esperit.

matèria

en

que allà

ments,

català, mai

desitjar. No po
l'esperit català i l'es

són el mateix. I el mateix és la Univer

versitari

no

versitat útil que és de

se'n diu el privat docens,
porta el nom de lector _aven

que ensenyava en competència
amb l'oficial i amb resultats d'igual
categoria. La Universitat Catalana, no
més

aconseguirà ésser-ho
d'una conjunció

resultat

quan

sigui

el

d'evolucions

que coincideixin a fer lliurament ús de
facultats per arribar a la finalitat ú

ses

nica d'assolir

un

millorament científic.

Arnb la consecució

d'aquestes

tres

desacostumats. Els in
convenients que s'han de vèncer per

finalitats per endavant, les normes de
la seva natural organització brollaran

arribar-hi són greus. I a la capdavan
tera hi ha la necessitat de dotar el pro

espontàniament

científics

aquí

amplituds
s'hagi d'ocupar

fessorat amb

què
de

no

res més que

suficients per
absolutament

de servir-la.

La finalitat tercera que s'ha de pro
posar, va íntimament lligada a aques

d'elles i s'estendran
tots els

aspectes que
la cultura catalana necessiti. Qualse
vol organització serà una cosa viva i
per si mateixes

d'útils

a

resultats. I

dels tres

sense

l'assoliment

objectius, qualsevol organit

ta, perquè sense ella, la obtenció de
drets seria inútil i aquest ambient im

zació i extensió que se Li doni, si no és
de resultats negatius, no farà gaire
més que perpetuar el deplorable estat

possible.

actual.

I és que la Universitat Cata
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estudiantils

nyrune

(Conlinuacil)
per
«Treballs utilíssims, delicadament

poderoses raons,
l'experiència i els coneixe

preparats,
filles

de

i

noves

de

mitjans
gravamen i perjudicis possibles,
i

ments,

recursos

va sotmetre la dita
ció municipal, la

menor

tot ho

Junta la corpora
qual no pogué de

adoptar

a

quasi totalitat
de les seves proposicions i agrair aquell
ardent zel amb què contribuí de mane
menys que

ra

tan

notòria

a

fer

la

desaparèixer

obstacles. La recomanació de S. E.

els
la

Diputació provincial, l'interès i acurat
afany dels digníssims Diputats a Corts
per les
ra

províncies

catalanes i la cultu

i activitat de la Ilm.ft Direcció

gene

ral d'Estudis han valgut perqué, a la
fi, Barcelona obtingués el que desitja

Segona

fa tants anys; el que

seva

glòria

tir-la

en

i

Literatura i Història

la

tals d'Europa.
«S. M., decretant la supressió i ces
sació de la Universitat de Cervera,
acaba

d'aprovar

el reglament que li
la Direcció General d'Estudis
la 2.í 3•a ensenyança en aquesta

presentà
per

a

ciutat, assenyalant alguns recursos
diverses pensions amb les que estaven

gravades

a

favor de la de Cervera les

Solsona, Vic i Barcelona, í
manant formar expedient sobre nous
arbitris per a presentar-ho a l'aprova
ció de les Corts a son degut temps. La
planta de les càtedres que ha de con
tenir és la següent:

mitres de

ensenyança

Altra de íd.
Física

D. Pere Vieta

Química
Botanica I Agricultura

D. Francesc Carbonell
D. Agustí Yañez
D. Joan Balvf

Zoologia
Lògica i Gramàtica

D. Ramon Yañez
D. Domènec Moret

pures

Mineralogia i Geologia
general

Economia Política

i Estadística
Dret Públic i Constitució

Qualítat
Interí

Altra de id,

Sagrada Escriptura
Principis de legislació universal

D. Ignasi Sanpons
D. Ramon Torre
D. Ignasi Vidal i Pigens

Altre de íd.

D. Domènec Oriol

públic eclesiàstic

canòniques
Història eclesiàstica i suma de concilis

Interí

Interí

D. Antoni Bover
D. Joaquim Llaró

Història i elements de dret civil romà
Història j elements del dret espanyol
i elements del dret

Propietari

D Eudald Jaumeandreu
D. Domènec Maria Vila

Tercera ensenyança
Fonaments de religió, història de la teologia
i temes teològics
D. Angel AIba
Institucions docrnático-morals
D. Manuel Estrada

Bibliotecari

a

per a conver
rival de les més cèlebres capi

D. Joan Viguer
D. Ramon Roig

Institucions

mancava

D. Antoni Vila

Altra de id.

Història

eapmany

esplendor

Catedràtics
D. Isidre Gallarda
D. Manuel Casamada

Assignatures
Geografia i Cronologia

Matematiques

va

D. Fèlix Illas
D. Albert Pujol
D. Ramon Marroco
D Joan Sans í Beturell

Propietari
Interí
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Arús, Josep Santanach, Jaume
Claramunt, Joan Sagarra, Ga
Ametller, Gaietà Galup, Bru Pe

«Nota: La Direcció suspèn per ara
proposar .per a les assignatures de
i per a les moderantíes de les aca

Benart i

llengües

Esteve í

dèmies de
fins haver

litúrgia i pràctica forense
obtingut notícies referents
als subjectes que podran desem penyar
les amb el degut encert.
«Per disposició de l'Ajuntament,
els dignes professors propietaris i els

trus,

briel

Ramon Urgell, Joan Argelich,
Ignasi Regés. Síndics: Francesc Tomàs
Ros, Josep Elies, Domènec Maria Vila,
Ramon Banquells, Francesc Altés, Vi
ce-Secretari.

interins nomenats per S. M. han fet el

degut jurament segons disposa l'article
374 de la Constitudó política de la Mo
narquia espanyola, al Saló de Sessions
de la Casa de la Ciutat el dia 19 d'a
quest mes, declarant-se tot seguit for
mat el Cos literari. Els catedràtics ele

propi temps per a Rector el de
dret públic í constitucional, Sr. D. Do
mènec Maria Vila, per a Vice-Rector,
el d'Institucions canòniques, Rd. Don
Albert Pujol, i per a Secretari, el se
giren

al

nyor D. Francesc de Sales

Babot.

«Barcelonins! El dia 30 d'aquest
mes a les 10 del matí
és l'assenyalat
per a la installació pública de la Uni
versitat al saló de la nacional casa de

la

Llotja. L'Ajuntament

us

convida

Al

ressò

preocupacions

abusos, però fins que floreixi
aquesta sospirada època no pot haver
i dels

completa. Si cada pas que
empeny vers aquest sospirat esde
veniment el celebrem amb demostra
cions d'alegria í gaubança, el seu anun
hi felicitat

tat

perdurable;

celebrem-ho
amb l'establiment de la Universi

ara

a

Barcelona.

«Barcelona 28 de novembre de 1822.
Josep Antoni Generés, Ig

—Alcaldes:

Galí, Francesc de Milans, Baró
de Maldà; Regidors: Josep Vilà i de
Girona, Agustí Ortells i Pintó, Mar
quès de Llió, Marian Flaquer, Francesc
nasi

vostre

ra

crit

els pobles s'asermanen;
amb València i Balears
tots

la Catalunya de França.

Per la

gràcia del parlar

acomplert s'és el miracle:
sol plany
ploren arnb
un

tots

riem

d'una rialla.

Cavaller

procer i

ardit,

endavant l'empresa santal
Noble M.estrel Som per vós
fills d'una

ens

ci és proper i

del

9

a

concórrer-hi per a acompanyar en a
quest acte les Autoritats. Decretat està
per la Providència que la cultura í la
filosofia triomfin de les

Ampeu

szl

mateixa

Pàtrial

7. SlIfonso í Orfila
L'Assemblea d'alumnes de la Facultat de
per l'Associació d'Alumnes
de la Facultat de Dret (F. 1V. E C.) ha acor
dat: 1. Declarar vaga indefinida com a pro
testa contra l'intrusisme en les professions.
-2. Posar en coneixement de l'autoritat aca
dèmica l'existèncía i motius de la mateixa.
3. Que es nomeni una Comissió per a posar
se en contacte amb el Col.legi d'Advocats
acabar l'intrusisme en les Professions, es
pecialment en la d'Avocat - 4. La junta de la
Assocíacíó convocarà en una Assemblea tots
els estudiants de la nostra Facultat per a as
senyalar l'acabament de la vaga.

Dret, convocada
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universitària

r iii a

per
es podrien adduir per
perfeccionament de tota
que podríem anomenar de

Dos mètodes
a

produir

el

entítat: el

pròpia

aplicar
es

que

iniciativa i

el que consistiria

a

adoptar procediments pels
regeixen institucions iguals o
o

similars i que es consideren d'un edifi
cant i transcendental relleu. Si prete
nem valorar els defectes
o
avantatges
inherents als dos citats mètodes, ens
surten al pas consideracions diame
tralment oposades, arguments en pug
na

oberta que, adduïts per

ideologies

distintes, produeixen a primera vista
cert perniciós confusionisme que és
precís a tota manera dissipar. Prescin
dint

d'enutjoses disquisicions,

raonat d'admetre que el

creiem

primer

proce

diment és incomplet; enclou, amb tot,
dintre de sí el germen vivificador de la
iniciativa individual, agent productor
de la veritable renovació i avenç; mes

seguir

exclusivament aquest mètode
significaria la negació de l'obra huma

ja

cillàritts WItiz

de

(13testillo

intransferibles perquè elles són tan sols
una porció de si mateixes. La seva rea
litat íntegra és el país que les va crear
i que les manté». Evidentment,
tres no podem per menys de

nosal

qualificar

aquesta teoria,

clusivisme

en

encara

què

dintre

s'inspira,

de l'ex

com a pro

veïdora de certes consideracíons bàsi

ningú que desitgi investigar
aquests temes no deu ignorar. A
questes reflexions van en contra d'a
ques que
en

quells

que, allucinats per l'alt nivell
cultural que adjudiquen a certes insti
tucions docents estrangeres, les pro
clamen com a arquetipus els quals es

copiar i adoptar. Nosaltres jut
gem que la Universitat abans de for
mar la cultura fou
producte d'aquesta

té de

cultura popular, de la seva
intensitat i característiques, així com
de les peculiaritats ètniques o racials
mateixa

de la Nació que la crea i sustenta. D'ací
que la institució d'alta cultura i el mit

jà

en

què

flota ha d'existir cert vincle

que la veritable ciència, el veri
table progrés, es basen la majoria de
les vegades aprofitant el ja realitzat i

tan estret i

construït

qualifiquem d'exclusivista aquesta teo
ria o doctrina i efectivament desitgern
remarcar l'expressió, ja que de la rea
litat d'aquesta Intima conexió a què

na,

per

a

corregir-lo

i

modifi

car-lo,

Disquisicions oposades han girat al
voltant

segon procediment; com
J. Ortega Gasset manífesta, hi ha qui,
per principi d'educació, assenta que
del

«la escola

país depèn
què

institució normal d'un
moll més de l'aire públic en

com a

íntegrament flota, que de
dagògic artifícialment produït

aire pe
dins de

Encara que fossin perfectes
la segona
ensenyança anglesa i la Uni
versitat alemanya (considerats com a
sos murs...

Prototipus d'institucions docents) serien

patent que pretendre no
equivaldria a negar les relacions

veure'l

necessàries de les

hem alludit.

no

coses.

se

Mes nosaltres

seguirà

possibilitat pràctica

o

mai la im

teòrica de

considerar la Institució

en

questa sigui IntrInsicament, «per
en el que pugui mostrar-nos de
vant

l'organització
independents.

en

o

poder

el que

altres

a

se» o

relle

caires

valors
Resumint: 1.er En tot intent de per
teccionament, serà lloable i digne del
millor aplaudiment emprar el mètode
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de

Aquest mèto

iniciativa. 2.°°

pròpia

el cabdal

s'emprarà aprofitant

de

de

coneixements que l'experiència pròpia
i l'aliena hagi pogut acumular, servint

estrangeres,

les institucions

nos

no

tant per a copiar-les
per informar
nos. 3.er En aquesta tasca de documen
tació no es deu mai prescindir de l'a
nàlisi i consideració dels que podem
com

valors

anomenar
som

aquells

intransfaribles,

anexionats

que
la institució
derivatius de

a

però com a
l'ambient en què aquella flota; í 4. rt Que
es deu prescindir en quant sigui possi
íntimament,

ble

d'exclusivismes,

fruit les més de

de consideracions simplis
tes, ja que jutgem que les reaccions
oposades a accions qualsevulla, tant
en
el món físic,
quan es produeixin
les

vegades

quan afecten el que podem ano
llei de ritme o del pensament,
inèrcia que els va
van per la primitiva
donar l'impuls originar, més lluny del
com

menar

que la sana raó les situa.

una

primer premi aquella cançó que diu:
España, España, — Tu vieja histo
ría...
blica

etc.
con

Tema II «Canto

a

libertad de metro

la
y

Repú
rima».

Hom diu que la mateixa cançó que ob
tindrà el primer premi, guanyarà tam
bé el segon. Tema III «Poesía con li
bertad de metro y rima cantando las

glorías de la Universidad Espariola»,
la de Múrcia.
per exemple, les de
I no seguim, perquè aviat no sa
brlem si

som a

Múrcia

o...

a

la Tor

rassa.

Entre les bases

indispensables

certamen, sobressurt la

primera,

al

que

diu així: «A este certamen podran con
currir todos los autores de habla es
pariola»... Molt bé!
fa preveure, com és
natural, que constituirà un veritable
èxit. Tant, que alguns elements mur
cians transplantats a Catalunya, diuen
Per

ara,

tot

que estan preparant-ne
a la Torrassa.

comentari
tota

Ha de constar de 6 temes: I «Canto a
España en poesía de arte mayor». Fins
ara, tot fa preveure que obtindrà el

un

de semblant
FERRUAR

iniciativa

"---

Ha arribat a les nostres mans un
programa de la «Fíesta del Estudiante.

Homenaje a

las Cortes

Constituyentes»

peça— organitzat per la
«Asociación Profesional de Estudian
tes de Derecho (F. U. E.)» de Múrcia.
—tot en

«con

una

cooperación

la valiosa

de corpo

raciones y autorídades espariolas», que
ha de tenir lloc «la noche del 6 de mar
zo próximo».
No es cregui el lector
nosaltres
sentim interès per les
que
coses

de

Múrcia; permeteu-nos, però,

que hi fem el nostre comentari.
En primer lloc, na sabem quina re
lació pot tenir la festa de l'estudiant
amb les Corts Constituents
El

programa

de «Certamen

espanyoles.

encapçalat amb el títol
Literario Sociológico».

va

DESCOMPTE, portant aquest número de
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tYsport

i

7rancesc e.11

per

és

No hem d'oblidar mai que l'home
animal racional que té una àni

un

ma

i

un

deure de
i

física,

i

cos,

això

per

l'ineludible
culturalment

perfeccionar-se

per

ésser

a

ésser

un

comple

mentat; és per això que creiem que la

Uníversítat, centre de perfecciona
ment intellectual, ha de tenir present
no
solament aquest aspecte,
sinó
també el físic.
No hem d'escatir

gaire

la

impor

tància d'aquesta complementació; hi
han homes que, essent febles de cos,
tenen è.nimes fortes i

legiat,

i quanta més

un

cervell

privi

intelligència

i po

tència no tindrien sí estessin dotats
d'una salut vigorosa! I per altra banda
quants grans homes no han pogut

gaudir

d'una

per

tenir

no

intelligència

rits turmentats

han vist

com

forta

salut

aquella

devenia malaltissa
d'un

sana i

vigorosa! Espe
pel foc d'enfermetats,

una

salut

d'esperit

i feble per

manca

que servís de

segura caserna
al tresor de l'esperit. I quantes intel
ligències no ha pogut arribar a un
grau enlairat i a ésser orgull de la pà
tria perquè la mort traïdora ha trobat
sense defensa el portal de la seva llar!
Es, doncs, necessari, d'enfortir la
nostra salut, marc del mirall de la
nostra racionalitat. Mirem les
grans
cos

Universitats,

centres de

país

que

àgils,

dels

esports més

practicats,

etc.; el Japó és el
els homes més ràpids

l'admiració

Olimpiades
altres exemples.

darreres
tants

les

en

Angels,

dels

í

En canvi, la nostra Pàtria, fa un
mal paper esportivament; no és que li

manquin forces,
donar-les

a

sinó

i

que

conèixer.

podem cooperar-hi

necessita

Els estudiants

amb

voluntat fer

escatír cap

esforç .¿per l'as
soliment de l'esportivitat de la Pàtria.
I potser el dia de demà podríem lloar
ma

sense

d'haver contribuït a enlairar el
del nostre esport per damunt

nos

pabelló
de les

Nacions

del

món.

Potser

ser

veixi aquest crit per
aconseguir arri
bar a ésser artífexs d'una obra tant

important.
Que a nosaltres,
Catalunya, se'ns pugui
una

ànima forta i

dir, l'antiga

estudiants
dir que

un cos

màxima,

robust,

«Mens

de

tenim
és

sano

corpore sano».

OPTICA ALEMANYA
Hans Hahner

corrents

Fixem-nos també que les Nacions in
tellectualment més avençades del
món, ho són també per l'esport. Els
Estats Units, tenen una formació físi
ca ben
remarcable. Anglaterra, és el

té

que causaren

cul
turals, corn no descuiden mai la for
mació esportiva dels seus deixebles.

bressol

foot-ball,

tennis,

Material
Es
10

de

Laboratori

gradua la vista científica
ment i gratuïtament
per

Ronda

O,

descompte

Universitat,

als

estudiants

i Plaça Universitat, 11
BARCELONA
1

a

in
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C)loves

sona.

En la darrera sessió de la Cam
bra Federal de la Federació Nacional
d'Estudiants de Catalunya s'aprovà la
Memòria i l'estat de comptes; va pro
cedir-se a l'elecció del Secretari gene
ral quedant nomenat Lluís Suqué i se
també el company de Belles Arts
Francesc Perramon per a ocupar la
Sots-secretaria; va procedir-se a la dis
cussió dels projectes que les Comissa

elegí

respectives havien redactat i que
es presentaven a la Cambra com a po
nència de la Junta de govern. Van
ries

aprovar-se: el Reglament de les Esco
les Primàries per a majors de quinze
anys que per a combatre l'analfabetis
me crearà la F N. E. C.; una declara
ció sobre l'ús de les llengües catalana
i castellana a la Universitat actual i en
la immediata organització del règim
bases per
d'autonomia; i, també,
a l'elecció i formació d'un Comitè Exe
unes

a

qual

càrrec del

anirà

l'orga•-

nització del «Congrés d'Estudiants i
Universitaris de Catalunya (III Con
Universitari Català)» que convo
carà la F. N. E. C. Va acordar també
elevar la seva més enèrgica protesta al

grés

Consolat de Cuba, per tal que aquest
la faci arribar a qui corresponguí, pels
bàrbars assassinats d'estudiants ocor

regut aquest

darrer

mes

de

gener

a

la

ciutat de l'Habana.

tat

«Les

editada

per

l'«Instítut

d'Estudis

Catalans'..
•

Ha

aparegut

demés d'uns documents i cites,
fins avui inèdites. referents a la nefas
ta llei que Espanya va dictar contra
Catalunya l'any 1716, hi figura. en fac
edició que es va fer a
Barcelona. Creiem útil la seva lectura
per la formació de l'estudiant nacional.

símil,

recentment «Notes

històriques del Decret de Nova Planta»,
originals del col'Iaborador d'«UNIVER
SITAT CATALANA», en Josep Font i Sol

la

primera

bon encert al
Josep Font.

Augurem
riador

Per

•

número

causes

alienes

histo

la nostra

a

hem de deixar per al proper
la continuació dels artícles

Roquer publiquen

que els Drs. Mans i
a

jove

un

en

voluntat,

la nostra Revista.
Ha

•

quedat

constituYda la Secció

Escolar del Partit Nacionalista Català,
amb la següent Junta directiva: Presi
el nostre company de redacció
En Gifré Bosc; Sots-President, En Ca

dent,

Bofill; Secretari. Daniel Brull;
Tresorer, Antoni Ciurana; i Vocals,
mil

Antoni

M. Roca.

Jové i Josep

Organitzada

•

per

l'Associació

d'Alumnes de la Facultat de Medicina,

tingué

lloc al

local

seu

August

conferència del Dr.
sobre el tema:

«Els

social,
Pi i

una

Sunyer

deures de la Uni

versitat.".
El dia 11 donà

•

una

ben docu

mentada conferència sobre «La crema
ció dels cadàvers», l'estudiant Fran

Viriuela,

l'Associació
Universitària d'Estudiants Catòlics de
Dret i Filosofia i Lletres.
cesc

radiopertorbacíons natu
rals (atmosfèrics) en meteorologia» és
el títol de l'obra recentment publicada
pel Dr. Josep Baltà Elías. El millor
elogi que podríem fer-ne és que ha es
•

adquisició,

seva

puix

•

cutiu,

Recomanem la

Gómez

Les

pàtnes

han de viure l'hora

de la humanitat

en

pàtria

no

Una

que passa,

a

que
no

és

què es troben.
l'hora

visqui

una

pàtria

DR. MARTÍ

I

viva.

jULIÁ
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Chocuments
eongrés (kniversitari

organitzat per la

C. e.

La darrera Cambra Federal de la
F. N. E. C. aprobà les següents bases
per a la celebració d'un Congrés uni-

í

versitari:

Executiu

«I.—La F. N. E. C. acorda la celebració d'un Congrés que, integrat per
elements que s'assenyalen en la base

tar les seves funcions.

4.a, apartat

1, tindrà

problemes
afecten o poden

objecte l'esl'ensenyament

per

tudi dels

de

que

afectar Catalunya

tots els seus

en

graus

i

aspectes,

i

l'e-

laboració d'unes conclusions en forma
sistemàtica respecte d'elles.
II. —La F. N. E. C. s'encarrega de
la

preparació,

ció

convocació i

organitza-

d'aquest Congrés.
a)

Junta

La convocatòria la realitzarà la
de govern de la F. N. E. C. pre-

vi acord de la

Per
ganització

b)

Executiu,

a

Cambra Federal,
seva preparació i orconstituirà un Comitè

la

es

d'acord amb el

En el termini de 20 dies a partir
de la data, cada Associació remetrà
a la F. N. E. C. els noms
de dos associats.

Rebuda

la designació es forde la qual la Cambra
extraordinària nomenarà per

una

llista,

Federal
elecció set membres.
3) Aquests set membres, juntament amb cinc elements

no

estudiants

designarà a proposta de la Junta
govern la Cambra Federal, constituiran el Comitè Executiu.
4) En el termini de set dies el president de la Junta de govern convocaque

de

rà els components del Comitè Executiu, donarà possessió als seus membres

l'elecció de

president i se
elegits es procedirà

la constitució definitiva del
i

Comitè

començarà aquest a

exerci

III. —Ultra el que es consigna en el
apartat b) de la base segona, les fun
cions del Comitè Executiu seran les
següents:

1) Preparació general del Con
grés, en el que es refereix a propagan
da, publicitat, centralització de les
ponències, redacció de manifestos.
2) Redactar el reglament del Con
grés d'acord amb l'assenyalat a la base
4.a i amb l'esperit que inspira la base

Aquest reglament

1.a.

serà

provisional

el que refereixi al funcionament in
tenor del Congrés, fins que aquest en
la seva primera sessió decideixi l'o
en

portú.

3)
ral

1)

2)

a

procediment

següent:

marà

presidirà

cretaris. Un cop

Redactar la convocatòria

del

seus

Congrés

i

el

gene

programa

dels

actes.

4) Refondre en el termini que as
senyali el Reglament les ponències
presentades, en forma de conclusions,
unificant, ordenant i sistematitzant el
conjunt per tal d'oferir al Congrés una
base per a la discussió i adopció
les conclusions definitives.

5)

de

Fixar la data de la

inauguració
Congrés.
6) Designar la taula presidencial
provisional del Congrés.
7) Donar compte de la seva gestió
total al Congrés en la seva primera
de les

tasques

del

sessió.

IV. —El Reglament
següents bases.

s'atendrà

a

les

12
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a) Respecte a la constitució del
Congrés, tindran el caràcter de mem
bres d'aquest:
1) Els estudiants delegats de les
associacions professionals
que inte
grin la Federació, i que aquelles de
amb

signin,

un

màximum de 15 per

Associació.
Les Associacions tindran
te per

aquesta designació

d'opinió

matisos

sos
seu

a

comp
els diver

existents

en

el

2)

Tots aquells que hagin tramès
ponències al Comitè Executiu per a la
discussió

teix el

Comitè

en el Congrés tanma
Executiu podrà rebutjar

aquelles ponències—i negar per tant
aquell dret— en el cas de creure-les
inoportunes
del

o

estranyes

Congrés. Aquest

decidirà sobre les
mades.

3)

Els

Institut

en

a

ponències

terme.

desesti

professors de cada Facultat,

Executiu.
Per a aquestes designacions les As
sociacions tindran en compte la con
el

segon apartat

1) d'aquesta
Aquells elements

del número

4)

re conveníent

les

la

seva

base.

que, per creu
col'laboració a

tasques del Congrés, acordi el Co
Executiu que hagin d'ésser con

mitè

siderats

membres

màximum de

5)

d'aquest,

quinze

amb

El conseller d'Instrucció Públi
el
el

rector de la Universitat de Barcelona.

b)

Tots els membres del
veu

i vot

en

les

Congrés

seves

delibe

racions.

c)

Per a la formació de les conclu
sions definitives s'establirà un proce
diment de

discussió

congressistes en les deli
presentació de

votacions,

i les atribucions del mateix
Comitè Executiu o de la taula presi
dencial del Congrés per a presentar
esmenes..

en casos

de discòrdia les

conduents
V.—El

a

la

seva

Congrés

proposicions

solució.
tindrà per

«Congrés
de Catalunya (III Congrés
Català)».
d'Estudiants I

altra

una

nom:

Universitaris
Universitari

Si el Comitè Executiu

adequada

creu

més

denominació la

proposarà a la Junta de govern de la F.
C., i després de l'informe d'a
questa prendrà la determinació opor

tuna.

VI.—Les decisions del Comitè Exe

pel que toca a
l'execució de les funcions que aquestes
bases Ii assenyalen. La Junta de govern
cutiu seran definitives

de la F. N. E. C.

progressiva

en

podrà

fer les adver

cregui oportunes, 1 el Co
mité executiu les tindrà en compte.
Per a realitzar altres tasques el
Comitè Executiu requerirà l'aprovació
tències que

de la
F. N. E. C.

prèvia

Junta

de

govern de la

VII. —El Comitè Executiu

un

entre tots.

de la

tindran

beracions,

drà

Generalitat de Catalunya,
president del Consell de Cultura i

ca

de

N. E.

Escola que, amb un màxi
mum de quatre, proposin les Associa
cions respectives i accepti el Comitè

en

Congrés hagi

d) El Reglament establirà també
les altres condicions a què s'hauran

les finalitats

últim

o

dició establerta

el plenari del
discutir 1 votar.
que

d'atendre els
en

si.

seva

comissions, seccions..., que preparin
forma única o de manera alternati
va, i ordenadament, les conclusions
en

Congrés

davant del

respon
de la seva

actuació total.

Base transitòria.—Per tal
tar les

mesures

d'execu

necessàries al nomena

ment del Comitè Executiu i

les altres

que calguin fins que aquest estigui
constituït, es nomena un Comitè exe
cutiu provisional format pels comis
saris de

Cultura,

Secretaria

Imp.

Relacions Exteriors

general.
Calmet, Tel.

F. Camps

54.

Tàrrega

SASTRERIA

F. VEHILS VIDAL
Plaça Universitat, 7

7,

DIRECCIÓ:

M. PELLICER
REBUDES

MÉS

LES

«PANYOS» PER

Vestits

a

Jes de125

A

GRANS COL.LECCIONS
LA

PRESENT

DE

TEMPORADA

MIDA

ptes.
Abrics ben fets des de 75 ptes.

Plomes

superiors des

de

16

pessetes

CAMISERIA

VEHILS VIDAL
32

34, Avinguda Portal

de

l'Angel, 32

34

7, Plaça Universitat, 7
‘Flir

CAMISES amb coll OXFORD des de
CAMISES amb coll SEMI-LLANA i corbata,
CAMISES amb coll POPELIN des de
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Incunables, Manuscrits, especialment en llengües romàniques
i amb miniatures, Obres esgotades. Impressions
modernes de luxe 42Y lfrriitades. Relligadures
artístiques o liístóriques. Gravats.
Dibuixos. Aquarel.les::

Autògrafs.

Formació i organítzació
Informacíons 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, Bibliofilia, Incuna
bles, Arqueologia, Belles Arts, Medicina, Dret, Religió. Amè
rica, Catalunya, Espanya, Madrid, Barcelona, València, Viat
ges, Música, Publicacions periòdiques i moltes d'altres
El darrer catàleg aparegut, contenint 2000 obres sobre Belles
Arts i Arqueologia, s'envia franc a qui el demani

