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La reforma

universitària
per

Çjuifré 93oseft

fa ga;res dies que es féu públic el projecte de llei de reforma universitària.
Grans projectes, grans ambicions, bons plans fermes esperances d'un brillant
resultat kan informat aquest projecte que es presenta vast animat de l'esperit d'inten
sjficar en el possible els estudis superiors, per tal sie fugir de la carrincloneria i mecànic

NO

memorisme

dels actuals.

Aquest projecte tingué
trodujr
Iren

■es

un

curs

vagues

una

gestació bon

xic

agitada.

Un

desgraciat

intent

d'in

preparatori a la carrera de Dret fracassà sorollosament, ja que es succe
fins assolir gairebé 1 anuliaciÓ d'aquest curs, restant-ne, però, un resultat

absurd.
projecte de reforma universitària. Té la virtut que,
aplicat a consciència, serà d'èptims resultats, donarà una generació que veritablement
serà culta, ja que està animat d'un esperit de profunditzar en totes les matèries i crea
trobàvem a mancar, com és la Institució de
noves institucions que fa molt de temps
Ciències Económiques a la Facultat de Dret. Pedagògicament, és un bon projecte; un
mal pian, com diuen els estudiants poc estudiosos.
El projecte, tot i assenyalar les matèries obligatòries que formaran part de les
revàlides, sembla posseir una certa elasticitat que permetrà amotllar-lo a les diferents
nacions ibèriques quan totes llurs Universitats tinguin una certa autonomia; aquesta és
la part millor per a nosaltres. Disposa també que en les proves eliminatòries per ingressar
les d-a les Facultats es precisa el coneixement del castellà i del francès, afegint-ki que
d'■ntroduir-ki els altres pue consklerin necessaris. Aixè
verses Facultats s encarregaran
de l'oficiahtat cultural una
ens fa suposar una certa clariana per on introduir al món
mica de les nostres coses.
En resum, és un projecte d'intensificació d'estudis que garantirà que només tin
dran títols els escolars que veritablement tinguin intel.ligència. Pera bi trobem a mancar
intensificació d'estudis, s'obligarà restudiant a despren
una cosa. I és
que amb l'enorme
són tants els estudiants que es paguen la carrera
dre totes les seves bores en l'estudi,
treballant en despatxos, que això significa tancar unes portes a una part de la masça
colar. El .M.inisteri, junt amb aquest pla d'ensenyament, s hauria d'apressar a publicar
així
una llista de
beques, premis, pensions, etc per a estudiants més aprofitats garantir
els
una
igualtat entre els escolars; altrament, o perdran els títols oficials molta gent que
mereixen, o bé es fomentarà en gran manera l'anèntia. El M.inisteri, la Generalitat o
els particulars generosos, són els qui tenen la paraula en darrera instància.
Ara ja

coneixem

el

nou
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C-Barceiona

vuitcentista
per

Quina gràcia

em

fan els

escriptors

present segle XX en llur ma
joria— quan parlen de la «Barcelona
fills del

vuitcentista»! Però, de quina «Barce
lona vuitcentista» parlen?... Perquè
jo, que d'aquella Barcelona n'he vis

pel cap baix, en sé
mitja
de
Barcelones
«vuitcentistes».
quatre
La primera comença amb el segle
dinovè entre les ombres de la Inquisi
centúria,

cut

primeres espumes
francesa, que arriben

ció encara i les

la Revolució

midament, És

la Barcelona dels

«Gran Constitució si

La

segona

la dels

meus

despòtic

i cruel...

Barcelona vuitcentista
pares—és la de l'esclat

de romanticisme, la que va del 1830 al
60, la Barcelona en què el poble assal
tà la Inquisició í fa una foguera de tot
aquell paperam terrorífic; la de la fa
Oda d'Aribau que és l'espurna
encèn
el polvorí del Renaixement
que
català; la de la guerra civil—la dels set
anys—que no és sinó el passat que vol
redreçar-se encara abans de sucumbir
mosa

d'una jove
nalla que més tard serà l'esplet dels
Rubió i Ors, Balaguer, Milà i Fonta
nals, Duran i Bas, Piferrer, Bofarull,
per sempre; la Barcelona

Margall,

Aguiló,

Pi i

el

Clavé...

gran

Marié i

ja

llengua i

fet;

un

Florals, es
sota
en català; el jove Frederic Soler,
el pseudònim de Pítarra, funda, tot

pensar-s'ho,

el Teatre Ca

talà, que, començant amb aquelles ga
tades, La butifarra de la llibertat,

el Rei fos Déu i els homes àngels»; la
del retorn a Espanya de Ferran setè, —
Narizotas—i el ressorgiment de l'ab
solutisme més

català és

tí

meus

rrors d'una pesta medieval ;la de la gran
Constitució de l'any 12, que fa excla

Napoleó:

de l'esperit
s'instauren els Jocs
publiquen llibres de versos

renaixement de la

rient,

religiós; la de l'epidèmia de l'any 21, fla
guell que es presentà amb tots els ho

a

La tercera Barcelona vuitcentista
—la meva—és la que va de 1850 a 1875;
la que comença amb la romàntica
gloriosa «Guerra d'Àfrica» en què el

de

avís, la de la invasió napoleònica, la
de la «guerra del francès» feta meitat
per patriotisme i meitat de fanatisme

mar

Szipeles cillestres

Flaquer

i

sense

Torratxa, compta al
cap
parell d'anys amb drames
com Talfaràs tal trobaràs, de l'Eduard
Vidal i Les joies de la Roser, del pro
L'Esquella

de la

d'un

la Barcelona d'En

pi Pítarra;

Clavé,

corals a Espa
que
del 68 —«la
la
de
la
Revolució
nya;
Gloriosa»—amb l'expulsió dels Bor
crea

les Societats

bons, amb una temptativa de tnonar
quía estrangera, amb la proclamació
de la primera república espanyola, i
amb la guerra franco-prussiana de l'any
70 que empenya Barcelona tan gran
nombre de famílies franceses i alema
també a la segona
civil
carlista
guerra
que fa que molta
del
i
molts
diners vinguin a
gent
camp

nyes que —mercès

ciutat—li dóna

una

empenta inespera

da í un engrandiment insospitat...
En fi, la Barcelona fi de segle,„ la
que comença
dels Borbons
d'Alfons

XII,

l'any 75 amb el retorn
a Espanya en la persona
la

regència

de

Maria

Cristina d'Hapsburg, la gran Exposició
Universal del 88 que tan alt posà da
nom de Barcelona...
diferència l'una de l'altra de

vant del món el

I

quina

Barcelones! Quina distància
de la que comença amb el barret de

aquestes

UNIVERSITAT CATALANA

calça

cresta í la

3

curta del

meu

meva àvia

a

imperí, cenyit, de
l'ampullós mirinyac

la
mare; que comença amb
llumenera i la candela i, passant

la
la

pel

gas, acaba amb l'electrici
tat; que comença viatjant amb la pesa
da galera i acaba volant amb l'auto
mòbil; que comença amb un sol teatre

petroli i pel

—el de Santa Creu
o

tres

dotzenes;

Aneu, doncs,

comença empre

sonada entre muralles i acaba exte
nent-se de ríti a riu i escalant la serra;
que comença, en fi, amb uns dos-cents

Citts

a

parlar

lona vuitcentista! Aneu
quina és la veritable! Jo

de la Barce
a

no

determinar
sabria con

testar-ho, perquè
són la Barcelona
tot í

no

ho són totes; totes
del segle XIX amb
assemblar-se de res l'una í la

altra.

acaba amb dues

que

acaba amb més d'un

i

mili ó

de

meva

habitants

mil

avi

passa del vestit

Ara
la

bé,

si

millor, jo

em

us

lar: «la meva!»
la meva.

preguntessíu quina és

respondria sense vacil
segurament perquè és

cinquantenarto)
per 7.

Ha estat commemorat

szlifons.

Orfila

aquests dies
de
la
mort
del més
cinquantenarí
del
Romanticisme
genial compositor
musical. En escriure les presents línies
ds remembrança ens sentim corpresos

plex, únic, que tan benefactora influ
ència ha exercit en escoles i figures
musicals de tots els països. No es dó
na un pas en la música moderna sense

davant

figura gegantina del Mestre.
Ara que les discussions desequilibra
des i partidistes s'han apaivagat i que

Wagner. Alemanya, França, fins i tot
Rússia—tan popularísta i nacional—i

dilettantísme carrincló,
na—en el sentit perjoratiu

l'epidèmia

el

la

el

—s'és retut

descrèdit,
seva

en

complet

és factible de

vàlua exacta i

i

la italia
de la frase
a

ben

guanyat

judicar

en

la

elevadíssima, l'obra

de

Ricard Wagner.
Per l'extensió del seu gent, per la
seva fecunditat d'esperit— músic, lite
rat, poeta,

filòsof,

àdhuc dibuixant!

—

deu parlar-se'n lleugerament. Com
Goethe, el seu compatriota, rebutja la
lloança banal, el mot fàcil, l'article
descolorít de preu fet, a tant la dotze
na; mereix un gràvid estudi filosòfic,
sucós se pensament, ungit de fervor
no

apte per a copsar ses facetes llumino
ses, tots els matisos del seu art com

topar

immediatament amb l'ombra de

Itàlia—encara

no prou

verista

deslliurada de
ofrenen home

natge

no teòric sinó de fets, xuclant la
saba que traspua la vastíssima í per
demés interessant concepció del dra
ma musical i la tesi del leif-motív.

Ja hem dit que Wagner no admet
pas l'elogi banal, ni l'article pocasolta.
No
que
tan

del

volem, doncs, caure en el defecte
blasmàvem; el nostre deure és.
sols, de recordar la data luctuosa
seu traspàs, pregar a tots els que

estimin l'Art i
ca una
seva

en nom

l'insigne
(1)

particularment

la músi
de meditació sobre la

personalitat

natge,
a

estona

reeixida i retre ho

d'UNIVERSITAT CATALANA,

Mestre de

Bayreuth.

Sobrant de l'edicló anterior.
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Szira

atans

•

Pa vida de

esludiant
pe! Chr. CW. eordeu

Nihil

sub

sole

Ço

que a
voltes sembla una atrevida innovació,
no és més que un retorn al passat. Tal
succeeix amb les reformes i la vida es

tudiantil

novum:

universitària.

Mitjana, totes les Univer
sitats que segueixen la tradició de la
cèlebre de Bolonya, atorguen un co
manament als estudiants. Aquests no
En l'Edat

seva lluita contra el Papa Boni
VIII
soliicità també llur ajut. Cer
faci
tament que abans els havia dispensat
molts favors. «Creiem, deia el rei de
França, que els deuen grans conside
en

la

pels afanys

racions

s'exposen
sa de la ciència».
Com de tot el bo, s'abusà d'aques

franquícies, i les baralles entre els
estudiants i la policia del temps, són
inacabables. Aquells s'acostumaren a

que en les cerimóníes
de l'època passen davant dels bisbes i
fins dels cardenals. Els mateixos pro

tes

rendeixen obediència als rec
tors dels estudiants. Més encara: els
bidells d'aquests, tenen poder per in
terrompre'ls en mig de la classe. No
poden assenyalar una lliçó sense el con

guanyar

rectors,

menen

fessors,

sentiment dels deixebles. També hi ha

beneplàcit.

d'absentar-se sense llur
En fi, cada estudiant ha de

denunciar,

sota pena de

la

prohibició

multa,

les in

regles. Com que ,són
ells els que paguen el mestre, el volen
també a llur gust. Visiten de prop l'as
pirant a professor que escolleixen, el
fraccions

a

dites

deixebles es
conferències
dóna
decideixen,
diverses durant quinze dies, és a dir,

qual,

mentre els

futurs

colten i

el prenen a prova.
1 tot procedia d'una consideració
real, malgrat els abusos del temps. No
citarem el cònsol de lleis i reglaments
que els

exceptuaven

(exempció d'impostos,

del dret comú
etc.) Ens limi

perills a què
perla precio

í

per recollír la

França

per arreu, a Itàlia, Alemanya,
i Aragó. Les vagues università

ries per motiu d'odis í venjances par
ticulars estaven a l'ordre del dia. Amb

pensava prendre l'auto
nomia de la gran institució docent.
L'any 1229, amb motiu d'una vaga,

ningú

tot,

no

els estudiants abandonaren París: tot
hom els obrí els braços. La Universitat

prometé pa, vi, peixi
sota concurrència. Allò

de Tolosa els
a

carn

era

java
fins

preus

«una

terra de

pronüssió,

Oxford, Bolonya

Continent

es

ra

s'escamparen
Oraga: tot el
commogué. Després de

la llet i la mel».

a

d'on

1

i

dos anys de negociacions
en la que intervingueren
el Papa Gregori XI.

féu la pau,
Sant Lluís í
es

Durant el curs, les vacances eren
rares: dos o tres dies per Nadal o per
Pasqua. A Montpeller, es feia festa en
honor d'Hipócrates a la Facultat de

recordar que el rei Enric II de
Anglaterra, en sa rivalitat amb Sant

Medicina. Les gresques 1 divertiments
sorollosos no mancaven ni molt menys.

Tomàs Becket, prengué per àrbitres els
estudiants de París. Felip el Formós,

Són

tarem

a

cèlebres

ques al Pre

les

aux

passejades parísen

Cleves immortalitza
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des per la música d'Herold. Les no
velles de Rabelais han conservat la
memòria de gatzares semblants. A

sis

voltes

tardes

entraven

depredacions,

prohibídes,

les

a
o

vinyes

aigües

en

pescaven

feien

on

les dels frares de
S. Germain. Cal advertir que molts
cops, els estudiants (com els d'Oxford
com en

Cambridge)

propietaris

eren

coliec

tivistes, s'entèn.
La incomunicació
amb la

seva

Cal

cers.

viatge

pensar

recaders, ni
hospitalaris pel camí, però

mancaven

vents
es
va.

la dificultat del
del viatger. No

en

pobresa

la

í

de l'estudiant
família durava anys sen

víatores

o

con

poc
movien de l'escola els filis de Miner

Tampoc

sols

o

pares

no

estaven

orfes de còn
els feien de

Nuntíí maior ís, que
per procuració i els

avençaven

fons.
A la
crivia

família,

en

subsidis;

de

vegades,

li

se

es

sollicitant socorsos
fins hi havia fórmules fetes
vers

que corrien de mà

en

mà.

Algunes

es

per la paciència
cura d'historiadors com Delisle.
Així mateix es fundaren hospítía
conserven

encara

per estudiants
ren

la

pobres. Després tingue
própia que els eximí

seva casa

de penoses

humiliacions, com la de
servir d'escolà als enterraments. A la
fi s'acolliren pensionistes i professors
als hospitía, convertint aquest en una
veritable escola.
La penúria, per no dir misèria, de
classe era molt freqüent. massa i
tot. La Vida Bohèmia de Murger que
la

da

eclipsada

per les

estudiants pobres

de

narracions

Bolonya

i

dels

altres

tres Universitats famoses. Molts feien
de criat a llurs companys o a gent aco

modada de la ciutat. No pocs es dona
ven a mitjans inconfessables de buscar
la subsistència.
Els cursos començaven d'hora, a
les cinc del matí, o el més tard a les

i

A les deu

o a les onze era el dinar
calia tornar de nou a classe

migdia
disputacions

a

per «les

eren

destinaven
La

meridianes». Les

per repassar,
a

no

quan

es

lliures.
llibres obligava

cursos

de
a l'en
oral.
En
senyament
introduir-se el pa
per es feren més comuns els llibres.
manca

Cal advertir que els de la Biblioteca
seguien essent en pergamí. Qui volia
un llibre havia d'entendre's amb el co

pista. Tampoc no mancaven stationa
rii, els quals llogaven llibres. Bidells i
Professors no desdenyaven aquest co
merç.

Els vestits

eren

objecte

de

severes

rigoroses reglametacions: capes, bar
rets., corbates, s'especificaven tant per
i

a

estudiants

com

per

a

llicenciats

i

doctors.

L'allotjament fou un proble
ma
gairebé tan difícil com avui. Així
sovintegen els plets entre propietaris
llogaters estudiants, que, al seu torn,
s'expulsen els uns als altres. De passa
da, el domicili era cosa sagrada i ni la
policia no podia entrar-hi. Els que so
vint hi entraven sense

permís

eren

els

lladres. A Montpeller els escolars que
sortien de nits pagaven un sereno per

què

l'habitació. Però

quís

custoder custodes? A vegades els

seus

els

guardés

mateixos criats,
eren

els

primers

que vivien en comú
de despullar-los.

(seguirà)
Crepúsculo. — En Joan Ramonat
xo í Pedra, de la Facultat de Dret,
ens ha tramès un exemplar del seu
llibre titulat «Crepúsculo, recull de
poesies que són l'expressió de mo
ments tr agics i hores placèvoles, ne
guits d'amor ardent per una Teresa,
sinístre ideal de dona amada, esboços
de somnis

d'adolescèncía

amb

man

tes mostres de ritme i de sentiment
remarcables.

UNI VERS1TAT

Lletra
Sóc

Molt bon amic:

a

(Nunieii

de

Munich,

Roma.

des

de passar tres dies magnífics a
Ginebra. Fins ara no havia comprès la
importància que dóna el meu pare a

prés

visatge del
pressió
fixar-m'hi, vaig veure
els

malgrat

repugnància pels
comencen a
aquests
públics,
negocis

no

apariències.
meva

Confesso que,

instintiva

interessar-me. A la Societat de les Na

solemne

cions es rendeix culte

belles

maneres.

moment

Quin

d'alçar-se

a

a

les

espectacle,

el

parlar Ramsay

seus

ulls,

pertorbat
serva

figura representa

genuïna democràcia. La de
mocràcia amb distinció, amb tradi
cions, amb institucions; la democràcia
que ha donat els Walpole, els Pitt,
Halifax, Clive, Hastings, Gladstone

glòries
alçar-se a parlar

tantes altres
sa.

Va

pregon

silenci i amb

de la nació

i

angle

mig d'un
gravetat fonda va
en

teories, els seus plans
són
de tota Anglater
ho
desigs, que
de dubte, i en mig
Sense
mena
ra.
cap
exposar les

seves

conflictes per què tra
vessa el món, la veu de MacDonald va
percudir com una crida a les conscièn
dels

gravíssims

cies. Mentre

HItler

triomfava

Units

a

Anglaterra parlava,
Alemanya, els Estats

sofrien la seva gran crisi econòmica í
el Japó s'endinsava per la Xina. Pau,
pau al preu que sigui, clama MacDo
nald. I el món lluita, guerreja, es desfà
cercant l'anhelada pau... Quan va aca
bar el seu parlament tothom el va ova
cionar amb emoció, i

jo vaig

dre per primera vegada el
la responsabilitat.

compren
significat de

Ahir vaig veure un retrat de Musso
lini saludant MacDonald en arribar a

en

la

seva

gest,

bo
qu(

Europa, con
llatinitat. T'estranya

el to de la

a

anglès digui això? Coneixes la
repugnància per les revolucions,

un

que

meva

he heredat de la nostra família
l'orgull de la complicitat en les reno
vacions. Un

una

força de

tanta història en

tanta acció

tantes coses

pes de tota la civilització britànica, el
front clar, l'esguard dreturer, l'actitud
greu però enèrgica, el malendreç dis
tingit del seu vestit. feien del nostre
ministre

a

puguí menys d'admirar una vegada
més aquest home que després d'havet

però

tiva de la

Duce i

i tanta audàcia en el seu

MacDonald! La seva esquena, quelcom
corbada, talment com si soportés el

primer

intentar d'analitzar l'ex

Vaig
del

ca

les
la

CATALANA

mar

avantpassat

va fir
Guillem III

nostre

el document cridant

a

que va destronar els Estuards; sé qut
el meu pare, per amor a la pàtria, a
nostres tradicions, als nostres setu
blants i al seu avenç espiritual, firma
documents més comprometedon
I què no faria el seu fill, e
vostre John? Es possible que no estima

ria

encara...

Mussolini ni els

procediments

seus

però l'admiro i admiro la Itàlia, i crec
perdona la meva vanitat i inexperièn

cia—que el viatge de MacDonald a Ro
ma representa un homenatge al taleni
l'audàcia.

a

I Hitler? Dintre de pocs dies tindr
l'alt honor d'ésser-li presentat i et dirE

opinió. Però indubtablement
d'Alemanya és més complex. A

la

meva

el

cas

Bavíera són catòlics, a Prússia, pro
testants. Ací el feixisme ha d'ésser ne
cessáríament un sistema: a Itàlia
una

improvisació.

política? Vagi
se'n al diable la política! Sortiré, cor
reré, saltaré i oblidaré la meva gravetai
Però, parlava jo

de

i les meves sentències,

per

a

respirai

l'anglès

alemany, que igual que
francés o espanyol, practica cada ins
tant la seva revolució 1, renovant-se
l'aire

ens

dóna

vida,

Teu

com

sempre.

JOHN.
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LA

ay

PARTENÇA
Al senyor

Adéu, casal

i

murtra

JOSEP

VIVES

i

GINER

pedres esberlades,

places el llarg passeig ombriu
amb contes i corrancles i riures i ballades
amb ecos de campanes brandant hivern i estiu.
A colles h jugàvem, saclolls de sol i dia,
pel maig; i 1 ocellada cantava el foll neguit
del bosc i de la plana... Mes tota eixa alegria,
el temps, fat immutable, del cor me l'ha esbandit.
I els meus records erms resten perduts en eixa terra
carrers estrets

que

i

vibra, plora

i

canta en

comiat

d'amics,

la terra que fan viure, titans creterna guerra,
els homes que treballen, els meus companys antics
Ahir tots m'estimaven: infant com ells jo era...
Tots rèiem i cantàvem al riu, al bosc, al prat,
avui, passant, em miren com una calavera
d'un ésser que les hores ni rastre n'han deixat.
Per eix camí, somnámbuls, com passen a collades,
al puny la falç oscada, l'encès clavell al pit,
la faixa mig caiguda, motiu de riallades
de nines somnioses, quan tornin, ja de nit.
En eix camí fruíem, un jorn, les berenades

el

camins per fer-nos grans,
endóiem les pomes a sinades
a 1 ombra hi
esperàvem els pares i germans.
Mes ara el petjo errívol i em perdo per les cledes
i el vell llebrer, fitant-me, grunyeix per no plorar:
amic fidel, et deixo també entre roques fredes
que un dia, quan jugàvem, cadell, prou vas saltar.
El riu sens pont travesso saltant damunt les pedres
xuclades en aoiç ritme per l'aigua rebotent,
enllà tot roll Que restin, perduts rera els alts cedres,
un casalot i uns aires i un cor i un puniment.
Que jo aniré per viles i terres sempre estranyes,
la cara riallera i un gai desig al pit,
esperaré el gran dia de córre' a mes muntanyes,
que vull que mu hm estimi tothom com de petit.
Delfí ESCOLA
mestre

vers

ací

assenyalava

ens

krkZ~f~~~5

It■
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estudiantils

flgrunes

per

Sitereli

eapostany

III
de la instauració
a Barcelona dels Estudis de Segona
Tercera ensenyança mercès a l'establi

veu

al tron, per

tan

preciosa joi&

polític constitucional, va cons
tituir segurament un acte de ressonàn
cia com es pot deduir pel text del
parlament que, traduït, reproduïm a

aspectes

L'acte

inaugural

ment

continuació.

pronunciat pel Sr. Cap
província de Barcelona,

«Discurs

polític

de la
el mariscal de camp dels Exèrcits na
cionals Don Ferran de Butron, en la
installació pública de la Universitat
de segona i tercera ensenyança, efec

aquesta ciutat el dia 30 de
novembre de 1822.
Clareja per fi en aquest formós
tuada

en

dia pel qual durant el
llarg espai de més d'un segle tant ha
vien suspirat els amants de la il-lus
orient el

feliç

tració

de la

i

benemèrita
com el de

prosperitat d'aquesta
capital; dia digne de fixar
l'època més gloriosa dels

fastos de l'história de la

seva

Ilibertat.

Empori en altres temps de les
cies a la vegada que del comerç

cièn

i de
si
la
de
son
veié
arrabassar
les arts,
constituïa
el
literària
Universitat
que

glòria, per un
acte de despotisme llençat en contra
d'ella, amb el triple objecte de venjar
el noble orgull amb el qual va mante

seu

ornament i la

seva

nir i defensar sos drets en la

guerra

de

soterrar-la en la foscor
de la ignorància i conduir-la més fàcil
ment per aquest camí vers l'esclavatge
successió,

de

que seII preparava.

gelosos represen
múltiples vegades elevaren llur

Inútilment llurs
tants

industriosa,

a

era

que els fos restituïda
Barcelona mercantil
ja sota aquests dos

prou temible

a

la

suspicàcia

política d'un govern absolutista per a
tota
que Ii permetés illustrar-se amb
aquella extensió de què la feien sus
mil circumstàncies favorables
i dissortadament aquest mateix fi lloa
ble al qual es dirigien, era la raó més
poderosa per a que fossin desoides í

ceptible

el despotisme no
subsistir sinó damunt de la pobre

rebutjades perquè
pot
sa

i la

ignorància.

Barcelona,

encara

que

abandonada

saber pro
porcionar-se i fomentar diversos esta
bliments literaris que han donat els re
als

seus

propis esforços,

va

sultats més feliços, però únicament
sota la benèfica influència d'un govern
lliure
els

dels

quals

potisme
tat

esperar veure reintegrada
drets i prerrogatives
l'havien despullada el des

podia

seus estimats

i les seves esperances han

completament satisfetes

en

el

es

mo

Congrés s'ocupà
de metoditzú l'important sistema de
instrucció pública, designant aquesta
capital per ésser-hí establerta la terce
ment que el

sobirà

ensenyança comprensiva de les
ciències sublims, qual instal.lació tinc
l'honor i la satisfacció de presidir.
Deutora Barcelona d'aquest do ina

ra

al sistema de llibertat, cap
anàloga ni més justa que
fomentar i difondre amb tot l'ardor
amb tot l'entusiasme imaginable les
idees liberals, amb l'aplicació de les

preciable

retribució

ciències i dels mateixos estudis
que són objecte del llur institut, puix

pròpies

UNIVERSITAT CATALANA

poden

tots ells

treure tan

9

contribuir i de tots
frult.

pot

preciós

sitat

La jurisprudència civil ofereix in
dubtablement el camp més extens i
oportú; però els cànons depurats de
idea ultramundana, la teologia
reduïda als veritables fonaments de la
tota

religió,
de la

els senzills principis del dogma
moral í a certs passatges

sana

lluminosos de l'escriptura i un cert
lluc í discerniment respecte a les anti
guitats, llenguatges i altres temes de
la tercera
ensenyança poden total
ment cooperar

eficaçment

gació
el règim

de la llum veritable

a

la propa

a

eternitzar

constitucional í esborrar fins
la idea de possibilitat de què s'entronit
zi altra vegada el feroç despotisme. A

vosaltres, Ministres

de

Minerva,

reu

correspondre

ça de

a

la que s'ha

vosaltres i de què seran
els fruits que produirà vostra
en

vostre

zel exaltat

per

a

la

depo

Òptims
cura

justa

lii

bertat.
En

congratular-me amb Filiustrat
patriota Ajuntament, amb vosaltres i
amb tot el poble, no puc menys que
í

reconèixer que la sortosa coincidència

d'aquest esdeveniment
dies de la

amb

els

pri

política
en
aquesta província a la vegada que
m'inspira els sentiments més agrada
mers

meva

bles i que comunica al
sació més

dolça,

és

un

carrera

meu

cor

la

sen

feliç auguri que

anuncia fets els més venturosos.

Visca la Sobirania nacional! Visca
laConstitució! Visca el Congrés sobirà!
Visca el rei per a la Constitució!»

aquest Liceu,
quals ha
la
sort
dítxosa de començar
recaigut
els fonaments de obra tan grandiosa í
de portar-la a la seva perfecció. De
nits

als

en

vosaltres

depèn que la nació tinguí
dignes Magistrats, gelosos ministres
del culte, funcionaris públics il.lustrats
i ciutadans útils

què

en

tots

els estats

en

el destí els

vostra

cura

plançonada

cridi, així, doncs, a
està confiada aquesta

de ciències i de virtuts.

Aciornats tots amb elles i fets cre
a què el
govern us assenyali com
fundadors d'aquest establiment

ditors
a

m'inspiren

indubitablement la confian

CENTRE D'INSTRUCCIÓ

ve*%2
\\.
na

Wangüemert
Corts,

586 - BARCELONA -

OBERT TOT

Telèfon,

35017

L'ANY

Parvuls, 1.a ensenyança-Batxillerat-Comerç
Preparació per ingrés-Aparelladors-Classes
per a

senyoretes-Classes

Alumnes oficlals 1 lliures

r4

de nit

externs

i mig

pensionistes; els oficials són acompa
nyats a les classes de l'institut.

DESCOMPTE, portant aquest número de
UNIVERSITAT CATALANA
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(»esprés ¿'una exposició
Fa poc que s'ha clausurat l'exposi
ció de pintures que el nostre company
de Redacció, el pintor Eusebi Díaz
Costa tenia instaliada a la Sala Bar
es
ara que propis i
el
nostre
han
lloat
company.
tranys
Diaz Costa és un pintor jove. I no

cíno. Parlem-ne,

precisament perquè estigui en un
grau primitiu d'evolució artística. Es
jove pels anys, però té -una personali
tat ben respectable i ben pròpia. Es
aquell artista que tot just s'endevina
les exposicions primeres i ens
va en
pas

trobem davant l'artista que ens fa pre
sentir les futures realitzacions difícils,
encara
no
plasmades, realitzacions
que sens dubte seran belles i perfectes.
Diaz Costa és un d'aquells artistes
i
que s'ha marcat la pauta a seguir
ascendeix lentament sense separar
s&n. I és així que a través de la seva

producció
esforç

artística notem

el

i

progrés

matemàtic que

proposada,
arribat,

i és

el
la

a

sense

continu

i

gaire

gairebé

portarà a la meta
qual encara no ha

aquest

sentit

que par
lava de les seves realitzacions futures.
Díaz Costa és un afiliat devot a la
escola impresionista: el fullatge dens i
en

OPTICA ALEMANYA
Hans Hahner
Material
Es

10

de

Laboratori

gradua la vista científica
ment i gratiiitament
per

de

dt:scompte

Ronda Universitat, 1

als estudiants

per Oscar CSainsó

dels rius, la verdor
sembrats, la rojor de la

bla de les

vores

dels camps
terra llaurada de

poc, etc., etc., són
els motius que exciten la seva cons
ciència d'artista: és que Diaz Costa és
í un pai
un colorista de primera fila
satgista excel.lent alhora. Plasma ad

mirablement els detalls més insignifi
un
tal
cants del paisatge, peró amb
fa
sentir
través
d'ells
ens
encert que a
la mateixa

paralielisme

aquest

del

essència

entre

accidental,

paisatge;
allò

í

essen

l'ensems que
sensació
l'admirable
ens dóna
d'equi
libri, ha estat la causa que l'ha fet
reeixir i triomfar. A aquesta concepció
pertanyen els quadres titulats: «La
cial i allò

a

Riera de Caldes», «Els pallers d'En
Noga», «El mirall del cingle», (vegeu

el número 8 d'UNIVERSITAT CATALANA).
En alguns dels seus últims quadres,
com el
que donem a conèixer avui,
«Després de ploure», s'acosta més a
de tal manera que sembla
que s'esforci a transformar-se en un
mirall reflexe de les gràcies de la natu
la

ra.

la

realitat,

I

aquesta

qual
(1)

el

és la meta

veurem

proposada,

arribar ben aviat.

Sobrant de redlc16 anterior.

ESCOLA CERVANTINA
d'orientació professional
Ensenyament primicier. Batxillerat,

Comerç

i

Magisteri
CLASSES REDUIDES:

De

214

de 4 tarda a les 8 del vespre

Director: Durany i Bellera

i Plaça Universitat, 11

BARCELONA

(1)

Sapúlveda,

174, 1.er 2.'-bareelona

a
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Catalanítzació, Bosch;

/uoves

Un d'aquests darrers dies tingué
lloc l'acte oficial de demanar l'autono
mia universitària, final perseguit amb
l'acte públic que organitzà l'Associació
de Graduats de la Universitat, i del
qual ja donarem compte. El Conseller

Cultura, Sr. Gassol, digué que per
part ja s'havien començat les
gestions i que tot feia preveure que en
el proper curs ja gaudiria de l'autono
mia el nostre primer centre de cultura.
L'Associació d'Alumnes de l'Es
de

la

seva

cola Superior d'Agricultura acordà ad
herir-se a la F. N. E. C. S'elegiren els
següents delegats a la Cambra Federal:
Ferran Heras, de Relacions exteriors;
Josep Aguilera, de Propaganda; Ma
nuel Aragó, delegal al Comitè pro ca
talanització de la Universitat; Santiago
Llensa, de Cultura, í Salvi Casals, de
la Comissió de Problemes Socials. A
més, es nomenà Ramon Galceran,
membre de la Comissió d'Esports.
—El dia 18 proppassat, el Dr. Emili
Mira donà a la A. A. F. M. una confe
rència sobre el tema «Concepte modern
de les malalties mentals».
—En una de les darreres Cambres
Federals de la F. N.E. C. es donà comp
te del concurs organitzat per a prove
ir-se d'un escut i d'una Bandera. Tam
bé es cobriren els següents càrrecs:
Sots-president de la Cambra, Herèdía;
Secretari, Maria A. Freixes; cap del co
mitè de catalanització,
Sugranyes; cap

dePropaganda, Duran; sots-president,

J.

Ribé; Tresorer J. C. Rubió, i sots
adjunt J. C., Aragó.
—El proppassat dia 21 hi hagueren

C.

secretari

eleccions

a

VA. A. F. D. per

a

formar

Junta Directiva, sortint elegits:
primer curs, Perelló Bruguera ; segon,
nova

els nostres companys de redacció Bosch
Cuffi; tercer, Puigdollers i Sorjús;
quart, Viola í Malagelada, i cinquè,
Baldrich i Oliveres. Constítuiren Junta
de la següent manera: President, Bal

drich; sots-president, Sorjús; Secreta
ris, BrugueraiPerelló; Tresorers, Puíg
dollers i Malagelada; Bibliotecari,
Cuffí, í Vocals, Bosch, Oliveres i Vio
la. Es nomenà delegats a la Cambra

Federal. Bosch i Oliveres;
Sió de

Cultura,

la Comís
Puigdollers; a la de

a la de
Propa
ganda. Malagelada; a la de problemes
socials, Bruguera, i al Congrés Uni
versitari, Puigdollers i Cuffí.

Els estudiants de Dret de cinquè
han decidit, com a colofó de llurs
estudis, organitzar un viatge collectiu
a Ginebra, per a conèixer i estudiar la
organitza-ió de la Societat de Nacions
i poder ésser fervorosos
propagandis
tes de la nau.
—

curs

—La Federació Nacional d'Estu
diants de Catalunya treballa per a ce
lebrar dignament el VII Centenari de
la naixença de Ramon Llull. La Uni
versitat de Barcelona revestirà els actes
commemoratius d'una gran solemnitat
La F. N. E. C. es proposa també de fer
possible, entre altres coses, Ferecció
d'un monument al primer polígraf de
la nostra cultura
—El dia 1 començà un curset de Ge
nètica a l'Escola Superior
d'Agricultu
ra,

pel professor AntoniOriolAnguera.

Durarà fins

matrícula,

a

finals de

50 ptes. Per

juny. Preu de la
detalls, a la Se

(Urgell 187) de
—Hem rebut l'esboç

cretaria,

10

a

1.

del programa
de les festes Occitanes per a celebrar
el centenari de la nostra Renaixença.
Començaran el dia 8, amb la crida del
foc, i acabaran amb una manifestació
d'homenatge al monument d'Aríbau,
organitzada per la F. N. E. C.
—Hem rebut un manifest dels estu
diants de Santiago, demanant l'auto
nomia de Galícia, la independència
universitària, Federació oficial escolar
única i gallega, igualtat de drets dels
idiomes gallec i castellà i establiment
de càtedres permanents de cultura ga
llega. No cal dir com els desitgem un
bon èxit en la seva noble empresa.
—El nostre company de Redacció,
Rossend Oliveró, donà una conferèn
cia a la F. C. d'E. C. sobre «L'obra de
els Ordes Religiosos a Catalunya».
—El número vinent
CATALANA anirà dedicat

Aribau,

d'UNIVERSITAT
a l'immortal

iniciador de la nostra Renai

xença.

Llegiu-lo!

Imp.

Camps Calmet. Tel. 54, Tàrrega

a

F.

L'Escola

Anglesa

VAUGHAN
es

dedica

exclusivament
a

Pensenyament de

fl ti GLES
Els nostres alumnes aprenen

a

parlar,
escriure
í traduir
correctament

PORTAFERRISSA,

10.

-

TELEFON,

19811

Xcadèmía
Conferències de

Carreres

DALMASES

les assignatures corresponents

totes

d'Enginyer, d'Arquitecte i Doctors

en

a

les

ciències

FACULTATSDE CIENCIES
Professorat constituït per Arquítectes,
Enginyers i Pèríts Aparelladors
DIRECTOR:

M.a de

osep
Passeig

Dalmases í de Plandolít

Gràcia,

de

19.

-

Compreu els ob
jectes d'escriptori

ESTUDIANTS?
i

Haterial de dibuix

la

a

casa

BARCELONA.

-

Llibreria

•

Telèfon, 20970

•Papereria
Impremta
•

MATERIAL ESCOLAR

Material Escolar i
Científic, S. A.
Suc. de

J. Esteva

Marata

Universitat, 7. - Telèf. 10505

DE

Vda. de Rosals
Fàbrica de
sos

I

cartipas

Illbres ratllats

Despatx: Portaferrissa,
Tallers: Camprodon 14.

30

Tel. 17713

ACADEMIA

Camionatges Ràpids
Diputació,

254

Telèfon, 15606

ESCLASANS
EJ Enginyers industrials
Auxiliars i Tècnics d'Inaústries
▪ Arquitectes, Pèrits i Aparelladors
Batxiilerat

Transports
a

per autocamió

Santander Oviedo Gijón
-

-

El Secció

CLASSES

especial de Belles Arts, Arts,
Oficis, etc , etc.
ESPECIALS PER A

Balmes, 2.-Barcelona

SRTES.

JOSEP 1 3ORTI
3RETIER
MONT,Slio,

3

SEGONIA.,TEILITON, 1!6792

BlIS,

BARCELONA
APARTAT DE CORREUS,

Adreça telegràfica,

574.

«PORTELIBER»

COMPRA, VIENDA 11 CANVI1 3IE LILIEBRIES
II

GRÁIFIICS DE ToTEs MENIES

Incunables, Manuscrits, especialment en llengües romàniques
amb miniatures, Obres esgotades. Impressions
modernes de luxe o limitades. Relligadures
artístiques o històriques. Gravats.
Dibuixos. Aquarelles.

Autògrafs.
::Pr
••

Formació i organització
de biblioteques
Recerques d'obres esgotades o rares.
Publicació
Servei de liquidació de biblioteques
de Catàlegs per matèríes de les obres que tenim en venda
Van publicats catàlegs i llistes d'obres de les següents
especialitats bibliogràfique3: Bibliografia, Bibliofília, Incuna
bles, Arqueologia, Belles Arts, Medicina, Dret, Relígió. Amè
rica, Catalunya, Espanya, Madrid, Barcelona, València, Víat
ges, Música, Publicacions periòdiques i moltes d'altres
El darrer catàleg aparegut, contenint 2000 obres sobre Belles
Arts í Arqueologia, s'envia franc a qui el demani
Informacions bibliogràfiques

