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l'esperit

del Dret català

que 1 Ilegislador ha obert de bat a bat
porta al camp de les relacions juridiques,
,-,arcant tant

sols

alguns

arbres

prohibits,

Igunes limitacions que la justicia absoluta
: la condició
especial de les persones exigei
La llei no ha taxat al poble lo que pot
sinó que Ii ha reconegut la llibertat de
i-ho tot, menys això i allò.

-n.
,

Doncs,

bé:

aquestes bases tampoc im
em apenes preceptes. Els professors, en
regats de donar una hora de lliçó diaria,
en

l'assignatura tal com
entenguin, però apartant-se dels
en
que l'ensenyança oficial sol es

iran

desenrotllar

illor ho
culls

Ilar-se i que nosaltres volem evitar. En lo
inés no hem de cohibir les iniciatives dels

rofessors, que per això hem triat a persones
iilustrades, de bon criteri científic i de recta

dor i practic, pera enriquir la nostra civili
sació amb els elements bons que s troben
en altres punts; més la recta sabiduria en

convertir-ho

i

l'experiencia

dels pobles en que
i sobre tot l'educació intel•lec

l'instrucció,
tual, han adquirit major esplendidesa, sense
prescindir de lo que reclama 1 nostre pro
pri caracter. Com podiem prescindir-ne si
tenim per

lisar
de

sa

una mena

poble que
vida nacional?

un

sacrilegi desnatura
aspira a la reintegració
de

Iiem seguit el criteri del Dr. Torras y
Bages quan diu: «Estem convençuts de que
una educació perfecta del jovent exigeix
veure lo de fóra casa amb esperit observa

substancia nacional.»

a la tradició, lo que Ii ha per
diu
el
mateix autor, «donar a to
mès,
tes les coses l'aire, la forma i l'estil de la

lació i fidelitat
com

terra...

les

empeltava

en

Patria, enriquint a esta
propria substancia».

el vell tronc de la

sens

detriment de

sa

Per altra part, el fonament de l'educació intellectual que ns proposem implan
tar
respon aixís a les tendencies modernes
al pensament català, «sempre practic,
moderat i enemic de fal.leres i cabories, —

com

propri ¡llustre prelat, —que vol
els fonaments racionals de la cosa, ca
minar pels seus propris peus i no que 1 por

com

diu el

cercar

tin, fugint

de la sumissió als homes i volent

tant sols esser subdits de la veritat».

Pera

Pera redactar aquestes bases hem tingut
compte les corrents de la Pedagogía mo

en

Aquesta tasca es més factible tractant-se
de Catalunya, que té gran facilitat d'assimi

c,.)nciencia.

uerna

CATALANES

senya que no devem acomodar la nostra pa
tria a lo que trobem fóra d'ella, sinó que
això devem acomodar-ho al nostre país i

( Con tinuació)

Estudiant

DOCENTS

desempenyar

les catedres

busquem

persones aptes. No Is preguntem per sa na
cionalitat ni 1s demanem titol academic.
no ofereix
pas garantia de que pos
seeixin coneixements que 1s centres oficials

Aquest
no

ensenyen.
A Alemanya, deia 1

Dr. Casares

en

el

inaugural l'Universitatl'any 1901,
vegades una Facultat proposa pera
professor ordinari de la mateixa a un sabi
que sols s'ha distingit per sos descobriments
discurs

de

«moltes

i

no

forma part de cap

que I fet d'esser extranger
obstacle».
Lo que sí

desitjem

es

universitat,

sense

sia per això
que ls

un

professors

-
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les catedres: aixís pre
paísos als catedratics de

auxiliars assisteixin
en

altres

a

paren
demà. Tant-de-bo que,
tres

a

l'entorn de les
formar

ensenyances, poguessim
mestres, com fan

ter de bons

a

un

nos

plan

les universi

privats docents.
Me fixaré, senyors, especialment en la
base 4a, perquè resumeix el nostre pensa
ment pedagogic.
«Els catedratics,—diu,—exposaran tota
l'assignatura en forma elemental, però prou
solida pera que ls alumnes estiguin en apti
tut pera treballar i investigar pel seu compte
en estudis
superiors.»
Aquest criteri trenca 1s motllos i condem
na 1 sistema que se segueix en la quasi tota
alemanyes

tats

amb els

litat de les cated res oficials.

professor oficial moltes vegades dóna
a les lliçons una extensió desproporcionada
en el temps de que disposa, quedant sense
explicar una bona part de l'assignatura. I
am
la major voluntat, molts catedratics
creuen que no cumplirien bé l'encarrec si
no aboquessin a la catedra i exigissin dels
El

deixebles tot lo que ells han estudiat.
Doncs nosaltres aquí ho volem al revés:

volem que

s

vegi

tota

l'assignatura

en

forma

elemental; però que d'aquests elements, que
han d'esser els més essencials, el nervi de
l'ensenyança, ne tinguin els deixebles un
coneixement clar, precís, solit, arrelat. I vo

partint d'aquests
procuri desper
aptituts i aficions cientifiques,
entreveure altt'es problemes més

lem al mateix temps que,
coneixements, el professor
tar

los

les

deixant-los

enlairats, altres punts de vista nous; ense
nyant los el camí pera investigacions pro
pries, pera esplai de ses iniciatives, animant
los amb els

seus

consells i amb els

seus

entu

siasmes.
Aixís

se

fan deixebles

la vida s'honren

d'aquells

d'haver-ne

sigut,

que

se

fa verdadera escola.

deixa rastre, aixís
I aquí, senyors, està I secret de les
se

tota

aixís

ense

aquest acte;
nyances que inaugurem
es aon tenim posades les nostres espe

aquí

rances.

prové

que

a

quasi

Espanya la ciencia vagi

sempre arrocegant-se penosament
molta distancia de la d'altres paísos?
molt de

iniciatives que

a

poble català, que ell
l'esperit d'empresa, de les
1 feren tant poderós en temps

Limitant-nos al

conserva

en

tots

podem

manifestacions,

tres

mig

entre al

observar-ho:

l'industria floreixent

en

de constants entrebancs de tota

Que

na.

me

intel.ligent
d'altres paísos d'Europa, ens
que han tingut a la vegada

1 català

que 1 natural
ho diuen els

no

es

menys

i, am tot i
això, es a l'estranger ont anem a cercar els
llibres, les màquines i els invents de tota
obrers de la terra i estrangers;

mena.

A

què

s

deu aquesta anomalia?

trobada, senyors, clara,
lluminosa, esplendenta, en les obres d'un
escriptor francès que s pregunta per què la
raça inglesa s va fent senyora del món, en
La resposta l'he

detriment de la llatina i fins de la germa
nica.
Deixeble
mond
metode

tanic,

M. Le

personal.

en

son

am

sistema d'educació la
seu

objectius d'aquesta
moral,

en

l'Ed

l'arrel,

iniciatives i del

seves

Els

Play,

la formació del ciutadà bri

positiu,

i troba

font de les
són:

predilecte de

Desmolins estudía desde

valer

educació

fer als educandos

es

practic o economic
fer-los forts pera sostenir aventatjosament la
lluita per l'existencia i ensenyar-los a bastar
claus del

se a

dever;

i

en

el

sí mateixos.

Sels ensenya desde molt joves
perar res del patrimoni dels seus

a

no

es

pares, i
molt menys de l'Estat. En lloc de preocu
par-se aquells en deixar-los, a força d'econo

privacions, un capital que
am poc esforç, s'afanyen
forts, intel.ligents, emprenedors,
mia i de

meti viure
medis i

a

is per
fer-los

rics

en

pera sortir-se dels passos
dificils. Procuren, en una paraula, que de
recursos

taulades avall

tinguin

en

sí mateixos la font

de la subsistencia: educació que crea carac
ters, i d'aquests se formen els pobles forts i

progressius.
No fóra

propri

del

meu

parlament

se

Desmolins per aquest camí, ja
guir
catedres representen un ele
les
noves
que
ment ben petit en el plan d'educació dels
an

en

D'on

llunyans,

en

joves catalans; però, concretant al nostre
objecte les observacions de l'escriptor fran cès, podem preguntar: què s fa, en general,
en les nostres universitats pera despertar les
iniciatives dels estudiants? Quin esforç per
sonal sels exigeix, fóra 1 de retenir les expli
cacions precises o difuses, profondes o su
perficials del professor? Què més necessiten,
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pera reeixir

els examens, que emmagat
durant el mes de

en

memoria,

la

en

zemar

a cada lliçó del
pro
que desconeguin del tot el
l'sistema intim, els fonaments essencials de
rassignatura ?

maig, algunes

noticies

encara

grama,

estudiants,

Fins tractant-se de bons

joves que aspiren quelcom més que a gua
nvar el curs, amb el cúmul de coneixements
e han d'agombolar a la memoria, apenes
arriben

idea,

fixar cap

a

i moltes

vegades

són

secundaries, hipotesis enlluernadores,

idees

els que obtenen les

episodis curiosos

rencies d'una atenció

prefe
fadigada; i quin

massa

temps Ii queda al deixeble pera pensar, pera
assirnilar-se 1s coneixements, pera fer-ne ma

propria i elaborar-la, quan ha estudiat
lliçons kilometriques en extensos apun

teria
les

abultats llibres de text?

tes o

gavadal d'idees, mal retingudes
assimilades, adquirides a disgust,

1 aquest
i gens

urquè dificilment delecta l'estudi
près, desapareix am més facilitat
nos

poc com
i am me

temps del que s'ha necessitat pera apen

dre-les,

deixant

no

rastre i

mateixa confusió i
delalls de

mera

en

fonent-se

el mateix

erudició i els

en

oblit

principis

tit, l'Heinecci,

que se sabien com el pare
i
estaven
en
nostre,
disposició de profoncli
sar en
les qüestions selectes d'en Vini, en

magistals d'en Pothier i d'en Volt,
i de treballar directament sobre 1 Corpus
les obres

Juris Civilis.

de

a

La Junta dels Estudis

cregut que,

fona

cor

les:tual
tres

dels estudiants.
en

els paísos de més altura intel

d'Europa

d'America,

i

tals, però complerts,
són
c

u

en

quins

cen

docents se donen coneixements elemen
la

sense

res

de

detalls,

llarga
profitoses les ensenyan
Prou ne té l'excursionista am que I por

a

més

als punts culminants d'una comarca i Ii
d(inguin una guia per si Ii convé resseguir

després

tots els recons.

caminades

ailres
Jo

inutils

que Ii

més profitoses?

que cansar-lo am
privaran l'halè pera

A

confessaré ingenuament que una
de cada assignatura, ont estessin
condensades les veritats primaries, base de
us

cartilla
la

disciplina cientifica, i una bona guia pera
ampliar profitosament aquesteside6, m'hau
rien fet més servei
que molts dels extensos
coneixements rebuts.
A
rc-z,

Catalunya mateix,
am

menos

ont els nostres pa
medis de cultura cientifica

que nosaltres, generalment coneixien millor
el Dret romà, l'estudiaven en un llibret
pe

més interessant

bres de text

que solen donar més resultat
són els que rprofessor tria sabent que són
dolents, i que 1s pren com a tema d'exposi
ció pera refutar-los durant el curs.
Com obtindrem els demés resultats que s
proposa la base 4.a? Com posarem al alum
ne

en

aptitut

de

despertar

ses

iniciatives

profitosament

per compte propri?
Desenrotllen aquesta materia les bases

5.',

6.a i

7.'

Se

prohibeix

d'aptin
practica. L'intel.li
guarda avui complerta
el sistema

tes en la forma en que s

menos

el

Per això

es

perills de sa extensió excessiva que
buscar-ne que sien perfets. Mister Fitch, ins pector d'ensenyança inglès, diu que Is lli
evitar els

ni

en

tant

bres de text? Tal volta

gencia

Són ensenyances

punt

provació dels llibres de text, si Is professors
creguessin convenient senyalar-ne.
Es que donem molta importancia als lii

l'assignatura.
postices, sense base
practica, que no arrelen en rintel.ligencia
mentals de

Universitaris ha

fonamental, debia
directament, reservant-se l'a

en

intervenir-hi

la
els

ug

del deixeble

passivitat

en

escolten al

moltes classes.

Els estudiants
am més o

professor i repeteixen

fidelitat lo que han sentit:

res

d'in

vestigació, res de raciocini: funciona la me
moria, i les demés facultats estan inactives.
Quin fruit intel.lectual pot produir aquest
sistema? Se declama contra 1 criteri fundat

nzagister dixit, i practicament no se'
d'altre, i gracies que sien ben enteses
i ben expressades les paraules del mestre.
Aquest, diu Fitch, ha de guardar-se dels
perills del sistema de conferencies per l'ús
en

el

n'usa

constant de

preguntes durant la lliçó, <exi

gint que les notes preses se redueixin a uns
pocs titols expressius o a algunes paraules
tecniques i que no sien reproducció exacta
de les frases del mestre,
1s
deixebles puguen meditar
pera que així
sobre la lliçó, fóra de classe, i escriure-la ja
de les

en

al

paraules o

forma;

i sobre tot tenint compte de que
principiant II quedi quelcom .que fer,

que buscar o que ordenar».
En les nostres catedres queda

prohibida

aquella repetició

dels apuntes; i, pera

més efectiva aital

prohibició, tampoc se

fer
per
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met al

professor

cions la forma de

s'autorisen
de tota

dongui

les

a

i sols per

discurs,

tirades

explicacions
enemics,

Som

teoriques.

que

pera

explica
excepció

de tota reto

rica pomposa.

«L'alemany,—deia 1 Dr. Casares en l'es
discurs,— aprecía l'oratoria, però

mentat

mai li dona més valor que 1 d'un art estetic.
Professors de molt bonica parla tenen ses
catedres poc concorregudes: al primer dia
entusiasmen; més l'estudiant alemany, am

compendre
lliçons y busca un
partit
altre professor que l'instrueixi millor. He
sentit,—afegeix,—a Alemanya lliçons ad
mirables per sa elevació, però també n'he
sentit d'altres quina forma no' podia esser
son

bon

que

treu

Ii fa

sentit, prompte
de

poc

ses

més descuidada.»

S'ha de desterrar l'encarcarament de les
que sempre parla un i els
demés escolten o no escolten. El treball ha
d'esser comú, l'activitat s'ha de repartir,
més
per això volem que les explicacions,
sien
la
i
efectes
d'un
dictat,
que en la forma
deu
del
treball
1s
estudiants
que
preparació
ran desenrotllar en llibres que sels indiquin
o l'ampliació dels estudis que portin prepa
ca
rats; però, en lo possible, donant-los un
racter practic que, a la vegada que faci més
interessants i profitoses les classes, exerciti

explicacions

les

en

potencies totes

dels alumnes.

ANTONI

M.

BORRELL

Tal volta 1

caracter de la nostra era tant

estigui precisament en això:
foragitada per sempre la Por,
inferior; més no s'es alçat encara

tèrbola

que

l'home ha

que
a la

lo

Reverencia perenne, que

es

lo més alt i

su

perior.
CARLYLE

Tot-hom procura que 1
Però arriba I dia
a

procurar de

hores tot

CATALÁ

A l'estudiar el Dret de domini exposà'l
Dr. Trias les limitacions que s presenten en
la proprietat immoble, imposades per la Ilei,
i que no s poden considerar com a servi
tuts, sinó que són veritables modalitats sen
no pot existir el Dret de pro
se les

quals
prietat.
Tres

agrupaments poden distingir-se

en

re
aquesta materia i que s refereixen: i1er,
aire;
ducció de la proprietat del subsol
20n, limitacions derivades de principis gene

rals;

y 3,
de veinat.

les

originades

per les relacions

Gabba estudía detingudament la mate
ria relativa a la limitació de la proprietat
respecte al subsol i a l'aire. Era comú anti
Trase
gament fer constar en les escriptures la
a terra usque ad sidera, pera indicar la ple
nitut del domini; el Dret romà quasi no
tracta la qüestió; el Códic Civil, sumament
defectuós, diu que 1 proprietari sols té en
l'exercici del seu dret sobre la cosa les limi
tacions derivades de les servituts imposades
i
les lleis
per la llei de mines, d'aigües per
de policia. De segur que han passat per alt
les necessitats modernes am
al
motiu de la construcció de tunels, ferro

Ilegislador

carrils subterranis, navegació aerea,
qual satisfacció ha descuidat, deixant
solucionar les
causa

qüestions' practiques

dels actuals avenços, deuran

etc.,
sense

que,

a

necessa

mines són de do
presentar-se. Les les
l'Estat, excepte
pedreres i les
deuen
estar
en explotació,
aigües minerals;
i si aquesta no s practica o s fa malament,
riament
mini de

pú
queden expropriadasenper causaald'utilitat
domini de

blica. Es limitació
quan
d'edilicar més que fins r
l'aire la
certa altura que s conté en quasi totes le
Ordenances municipals, la modernissimi.
servitut de pas de corrent electrica, etc. Et
Gabba cita un classic del sigle XV que dit
està a dalt no pot prohibir lo qur
que 1 que
fa 1 de sota, si amb els actes no 1 perjudica
Hiering diu que la proprietat de l'aire i de
subsol s'extén fins altà ont exigeix l'ús
se
aprofitament del fundo de que i sdetracta,
les arts
gons l'avenç de les industries
Els principis juridics en el particular deurar
atemperar-se sempre a l'ordre practic o del,
fets en cada epoca o temps determinats. El,
Gabba compara aquesta qüestió am lo qu,:
se tract:t
passa en l'ordre internacional quan
de l'ocupació de territoris, en la que s'exigeix
com a condició
indispensable l'efectivitat
de la mateixa, i diu que I domini del pro
del fundo,
prietari té per limits l'utilitat
fer
possibilitat de sa explotació i el poder-la
a l'objecció que fan al
i

prohibició

(Acabarà)

es

DRET CIVIL

merament

l'ensenyança,

eloqüencia rebuscada,

RESSENYES DE LES CATEDRES

va

de mercat

en

no

seu

veí

bé. Ell ha mudat el
un

no

que ell comença
enganyar al seu veí. Ales
en

seu carro

carró del sol.

efectiva;

EMERSON

guns quan

responent
se

tracta de

la troballa d'un tre
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que pertany la meitat al proprietari i
l'altra meitat al descobridor, diu que si 1
tresor se trobava a mil o dos mil metres de
fondaria, o sia en un lloc on no fos possible
l'efectivitat de l'exercici del Dret de domini
per part del proprietari, el Dret potser resol
dria la qüestió de manera molt diferenta.
Havem senyalat com a segon agrupa
ment de limitacions que
experimenta la
oprietat immoble, derivades de la llei, les
s desprenen de principis generals.
Dificil es poder-les ordenar o catalogar
cientificament, aixís com també procedir a
la seva complerta enumeració. En general
consisteixen en limitacions als drets d'ús i
disfruit de la cosa. A voltes són limitacions
(.onsistents en sofrir quelcom, tal com la
continguda en l'art. g de la Llei de Caça de
de Maig de 1902; la proprietat de l'Estat
,.)bre les mines; la continguda en el regla
inent d'aigües medicinals expropriant les
aiües minerals que no s'exploten o s'ex
p,oten malament; altres vegades són
relatives a no fer alguna cosa (serveixi
exemple la prohibició del cultiu del tabac
d.'sde que constitueix el seu cultiu i venda
un monopoli de l'Estat); i fins poden ser
que obliguin al proprietari a rea
sar certs actes, encara contra la seva pro
ula voluntat, podent citar entre ells la
t:oica obligatoria de solars pels respectius
proprietaris i que ordenen els municipis
quan s'obren noves vies de comunicació;
per ultim, són també limitacions derivades
sor

0

t

is
t

de

principis generals l'expropiació forçosa
causa

1),.r
Cii

d'utilitat

pública, les imposades
s practiquen en les

les construccions que

militars, les deduhides de les lleis
vinculadores, etc.
Molt més importants i nombroses
zones

des

són
les limitacions derivades de les relacions de
veinat, que Potier considera com a quasi
contracte entre veins.
A Catalunya tenim les Ordinacions de
anta

Cilia, quals disposicions

se

refereixen

les limitacions de veinat;
rcrò com l'estudi detallat de les mateixes
ens apartaria de l'objecte que ns proposem
en el tema desenrotllat, sols enumerarem
les materies més importants a que fan refe
rencia, deixant pera més endavant el detin
gut examen de les seves prescripcions.
sa

major

part

a

L'atanç o contacte entre parets propries
proprietaris veins, les diferentes situa

dels

cions que presenten les parets divisories dels
predis, les qüestions a que dóna lloc la clas
s:ca paret mitjera, les limitacions relatives a
les construccions, plantacions, sinistres en
tre finques vehines, a l'ús i aprofitament
d'aigües, a les Ilums i vistes d'un predi so
bre un altre, etc., etc., són problemes que
troben racional i casuística solució en el cos
de les Ordinacions que, inspirant-se en el
sentit
de
extengueren el seu

practic

l'epoca,

imperi
nostre

2!

fins més enllà de

les fronteres del

Principat.
JosEpti

M.a VILACLARA

HISTORIA

BLADó

DE CATALUNYA

Ja diguerem en l'anterior resum com el
desmembrament de l'encara potent Califat
serrahí de nostra Península facilità la re
constitució de les antigues regions cristianes
que l'habitaven.
Amb en Ramon Berenguer I el Vell, qua
lificatiu posat pera diferenciar-lo dels que 1
succeiren, i no per altres motius que equi
vocadament s'han suposat, comença a pen
dre fort increment la nostra nacionalisació
ja iniciada. En son temps se promulga 1 Có
dic dels Usatges, se bat moneda am son
nom, se consagren les Seus de Vich, Gero
na i Barcelona i s'aixampla nostre territori
am conquestes en Lleida i en lo Ribagorça.
EI senyor Carreras feu un detingut exa
men
dels Usatges, explicant les acertades
noticies que n dóna 1 Dr. Balari en sos eru
ditissims Orígenes historicos de Catalufía. La
revolta de Mir Geribert, poderós senyor del
Penadès, i les qüestions de nostre Comte
amb els dUrgeli, Pallars i Cerdanya, sense
am ses Ireqüents
expedicions
alarbs, ompliren a bastament son

comptar
tra Is

con

frui
tós regnat.
La successió del comtat de Barcelona,
que passa pro indivís als dos germans Ra
mon Berenguer II i Berenguer Ramon 11,
ocasional de rivalitats que portaren a
Ramon Berenguer 11 a morir a mans del

causa

germà, promogueren en nostre Comtat
profondes alteracions entre ls qui volien
venjar la mort del qui probablement tenia

seu

més aptitut pera portar l'efectiva direcció
del govern i els qui temien la rencorosa mà
del fratricida; i la perdua de Carcassona, de
la qual sen apoderà, baix pretext de sus
treure-la a les turbulencies de l'epoca, el
vescomte Athó, fill de Renart Trencavell.
No podem entretenir-nos en els incidents
de l'ultima epoca del regnat del fratricida,
am sa intervenció en les lluites dels alarbs
per la vinguda dels Almoravides, ni la seva
desastrada sort en ses batalles amb el Cid
Campeador. Sols se sab que deixà 1 regnat
el mateix dia en que en Ramon Beren
guer III cumplia Is 14 anys, o sia entrant en
lo que s tenia per major edat pera encoma
nar-se del
poder, essent desconegudes les
circumstancies de la seva mort.
Relatà després el senyor Carreras l'estat
de desmoralisació general del XI sigle, que s
troba reflectada en les interioritats de la
Casa Comtal, fins a la relaxació de les cases
religioses, que trobaren eficaç remei en la
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reforma eclesiastica iniciada en Cluny, i que
los monjos de Sant Victorde Marsella, cri
dats per nostres Comtes i Prelats, vingue
ren a establir en els monastirsde la terra.
L'obra den Ramon Berenguer I el Vell
rebé consolidació i definitiu establiment
amb el gloriós regnat de Ramon Beren
guer III, amb justicia anomenat el Gran;
cobrada Carcassona del vescomte Athó, que
glorio
indegudament volia retenir, intervé
sament, i am naus de la terra, com impor
tant aliat dels Pisans en la conquista de Ma

després d'algunes temptatives logra
dels sarrahins l'important plaça de
Tarragona. Per cert que no podem deixar
de recordar Fintervenció que en el repobla
ment i restauració de Tarragona, que havia
llorca;

i

arrencar

més que cap altre de les tentatives
i successius assalts de la
plaça per cristians o sarrahins, desempenyà
nostre il•lustre bisbe Sant Olaguer, més tart
arquebisbe de Tarragona.
En son temps se llegeix per primera ve
gada la paraula Catalunya com nom propri
de la que fins aleshores se coneixia per la
Marca Hispanica. El nostre comte reuní is
dominis de Cerdanya i Besalú i el de Pro
vença, si bé cometé 1 desacert de permetre
la constitució del Principat de Tarragona
en l'aventurer nortman Robert de Culeyó.
No ns podem detenir en la part que pren
gueren els nostres cavallers en la primera
creuada, havent-se arribat a tenir de refre
nar posteriorment l'etnbestida presa d'anar
a Palestina,
la falta que aquí teniem de
sofert

nombrosissimes

per

guerrers.
L'ordre

d'Hospitalaris

de Sant Joan de

Jerusalem, aixís com la dels Templers, no
trigaren, després de fundades, en establir-se
en Catalunya, aont ajudaren en gran mane

l'acció de la Reconquista, no sols am
en
Iluitar am l'enemic, sinó am
més importancia, al meu modo de veure,
robustint l'autoritat reial i donant-li força i
prestigi pera reunir el disseminat poder de
■la terra. Sabuda es l'importancia que arri
baren a obtenir i sos nombrosos dominis
de castells i llocs. En lo sí de l'ordre dels
efec
templers morí Ramon Berenguer III,
de son sucessor Ramon
tuant-se en
ra a
son

esforç

temps
IV l'adopció pera Is seus estats,
amb expressa autorisació pontificia, del

Berenguer

per on quedà ja
el discutit escut de les quatre
barres. Lo morir Anfós I d'Aragó lo Batalla
dor sense fills, i succeir-lo per disposició
dels ricos-homens de la terra son germà I
monjo Ramir, fou causa providencial de
altament beneficiosa
que s'efectués l'unió
am
d'Aragó
Catalunya, que convertí a les
dues regiOns en l'estat més poderós que du
rant algun temps feu córrer ses naus pel Me

penó de l'Iglesia,

com

se

nyera reíal

diterrani.
La

conquesta

de

Tortosa,

secundada

pels templers, pels genovesos i per en Gui
Ilem de Montcada, constituí una de les glo
ries militars d'aquest regnat, que per cert
no escassejaren. Sa intervenció en els alça
ments dels Vaux a la Provença, sos auxilis
al siti d'Almeria, etc., etc., proven son va
lor militar, al mateix temps que son detin
fer confirmar sos drets al reg
d'Aragó, després del seu casament am
Peronella, per tots quants podien directa o
indirectament promoure alguna discordia,
donen a conèixer sa madura prudencia.
Morí en 1162 en lo Burg de Sant Dalmau,
deixant un fill, anomenat Ramon, mes al
qual, de comú acort, sa mare Peronella i
nostre comte, desitjosos de no contrariar les
tendencies dels aragonesos, donaren el nom
d'Anfós, que fou I de .Catalunya y II de

gut interès

en

ne

Aragó.

A.

ECONOMIA

Seguint

AGUILÓ

SOCIAL

les consideracions

generals

en

aquesta segona ressenya,

començaré

cant lo dit en l'anterior

respecte 1 fruit de

remar

l'ensenyança en els Estats que van davant
del món economic, i que aquesta s fa tant
en el taller com en l'escola, cuidant-la enca
ra després, estimulant al treballador fins a
l'extrem de posar als tallers bussons on de
positar les seves recompensades observa
cions, descobriments i invencions; i d'aquí
facin més en un any als
que d'aquestes sen
Estats Units que en el restant del món. Di
gué també l'altre dia esser un gran factor
pera la prosperitat d'un país l'haver de bas
tar-se a sí mateix l'individuu, i d'aquí dedui
el mestre Graells que a 1 institució de l'He
reu
deu Catalunya l'esser industrial, dife

regions que encara, com en
primitiu, tot ho esperen de la cullita.
Aquí, el venir els germans menors obligats
classes de feines,
a enginyar-se en altres
rent d'altres

l'estat

dóna

per resultat aquesta diferenciació a
generacions que tant caracte
treball, si s compara amb el

travers de les
risa 1 nostre

d'altres regions ont aquella institució no
ha arrelat; per més que s'ha de confessar
que, am tot i anar a l'avantguarda del co
merç i l'industria dintre l'Estat Espanyol,
estem tant deficients i endarrerits en la pro
ducció i son perfeccionament, que, de no
fer
esforços, estem amenaçats de per

grans

dre 1 mercat.

Aon, com aquí, se trobin front a front
l'Estat i el proletari, nos pot anar endavant.
Una vida municipal intensa, descentrali
sant i municipalisant els serveis publics, es
l'esfera més propicia pera la vida economica.
Així ho entenen altres paísos avençats, que
fins tenen municipalisades fleques, taver
nes,

banys,

etc., etc.
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Cal

monopolisar

locomoció,
vies, canals,

sobre tot els medis de
ferro-carrils secundaris, tran

carreteres, pera que d'una ma
i senzilla s'uneixin les grans
la tercera part de Catalunya, que

rapida

nera

ciutats

am

encara està

incomunicada.

Això donarà al municipi una bona font
d'ingressos, i introduiria un altre gran fac
tor pera la bona
producció, consistent en
el cambi de costums.
Prenguem sempre als Estats Units per
exemple. Allí 1 treball es de 8 del matí a 5
de la tarde, quai pot dir-se continuat, i, per
consegüent, més productiu que 1 nostre, in
terromput llarga estona al mig dia pera 1
menjar fort del dia, ab l'enervament que
ocasiona.
Es un gran factor aquell sistema pera
l'educació del poble, que així té temps habil
pera instruir-se després de sopar. Allí a les
to
ja tothom es al Ilit, no hi ha cafès ont
.-nar a xerrar, desfer
politica i malgastar-se
els fruits del treball, i tot, en una paraula,
tà calculat pera son perfeccionament i be
-ficiosos resultats.
BENJAMÍ ROCA

CONVERSES DE G(ETHE
EN

ELS

DARRERS ANYS

DE

LA

SEVA

VIDA

Plau-me avui, al dirigir-me als llegidors
d'aquesta Revista, part dels quals se troben
encara venturosament en
aquella edat en que
una

lectura

pot

constituir

una

sembra de

copiosa feconditat

pera l'avenir, dur-los tant
generosa llevor com la que tanquen aquestes
converses del Poeta,
quina vida s desenrotlla

dos
d'ells.
en

sigles i quin esperit omple

tot el segon

Certament,

graciosissimes, en l'amable llibertat de la
conversació, inspirant-se en la sençilla eloqüen
cia dels objectes quelvolten i en el suau estimul
de les paraules dels altres,
bromejant devega
des, elevant-se d'altres a elevadissinzes efusions
liriques, descobreix capitals pensaments sobre
cions

l'Univers

CON VERSA

Era migdiada quan
Gcethe. El temps era

jardí. S'estava assegut al davant d'una

petita

taula de

col.locada

a

la

tot cas,

de
i

passat

viscut en elles.
La conversa que s publica en aquest segon
numero d UNIVERSITAT CATALANA
encara
que apartada pel temps i distinta, pera l'inter
locutor, de les demés, que continuaran reculli
des per Eckermann, entre Is anys 1822, en
que

aquest conegué

al

Poeta,

i

1832,

que
Gcethe morí,
crec en alt grau interessant
per son contingut. Aquí 1 poeta, en divaga
en

fusta, sobre la qual hi havia
figureta de vidre de Ilarc coll.

agitava vivament una petita serp,
ell donava l'aliment am l'extrem

qui

ploma, i que observava cada dia. Sos
tenia que la serp el coneixia
ja, i que, quan
el veia venir, acostava 1 cap al bord de l'am
d'una

polla. «Quins hermosos ulls
Aquest cap anunciava força coses, més els
desgraciats anells d'aquest cos maldestre ho
han aturat tot a mig camí. An
aquesta or
ganisació, que s'ha produit tota en Ilargaria,
la natura II ha quedat a deure mans i
peus,
obstant,

no

mereixien ben

aquesta testa i aquests ulls els
bé! La natura obra sovint

aixís;

més allò que
ho desenrotlla més

un

abandonat,

cop ha

tard,

quan les circums

tancies devenen més favorables.
de més d'una bestia marina

os

L'esquelet

mostra clara

ment que, en cl moment de sa
la natura havia pensat en una

composició,
especie terres

darrera;

en

una

A dins s'hi

combatre-les;

d'esser,

vaig anar a veure a
dolç. Vaig trobar-lo

en son

tre més

d'haver per elles

AM EALK

(1809)

en el XIX, les idees de Gcethe
com aquelles
idees-mares,
sigut
que ell un
forn vegé en les cavernes teixint la trama de la
),ida. Podem avui apartar-nos-en d'algunes i

més ha

i l'Art.
E. 0.

),an

tornada, després

23

alta. Ben

una

sovint,

obstacle,
degut
cua de
peix, quan de

preu hauria concedit
les

en un

ha

era

de

epiphysis

vegades
ben

un

se

element que

contentar-se amb

bona gana i a bon
parell de potes de

noten en

l'esquelet

punt.»
Al costat de la serp hi havia alguns
polls de cuc de seda, contenint les chrysali
des, quina propera sortida era esperada per
Gcethe. La mà sentia ja algun moviment en
l'interior d'elles. Gcethe les prengué de la

taula,
tot

a

les considerà

seguit

al

seu

am

gran atenció i

fill: «Porta-les

digué

per
dubte no sortiran pas: es massa
avançat el dia». Eren les quatre de la tarda.
avui

a

casa:

sens

•
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En aquest moment Mme. de Gcethe (I) e n vista m fa esgarrifar! » «Silenci !», digué
trà en el jardí. Gcethe prengué Is capolls de
Gcethe, per més que plagués molt a son na
la
taula.
tural tranquil la mobil vivacitat de sa her
del
nen
i
is
sobre
mans
reposà

«Que hermosa està
ment,

am

ses

la

flors i

figuera en aquest mo
fullatge!» ens di

son

Iluny estant Mme. de Gcethe, venint
pel passeig del mig. Quan ens
me preguntà si ja havia
saludat,
haguerem
la bella figuera.
i
admirat
esguardat d'aprop
«Cal no oblidar, —digué,—adreçant la pa
gué
a

de

nosaltres

raula

a

Gcethe,

de col-locar-la

durant l'hivern.»

l'interior

a

Gcethe, somrient,

me

di

i des

gué: «Deixeu-vos mostrar la figuera,
seguida, que sense això no tindriem repòs
en

tota

vista i

la vetlla! Verament mereix
d'ella

faci

digna que
i de que se la tracti
«Com
miraments possibles».
es

s

esplendit

aqueixa planta
viat de lena?»

un

esser

elogi

tots els

am

s'anomena

que recentment ens han en
«Justa

«L'elebor, potser?»

tament! Va aixís mateix molt bé.» «Men

alegro

molt. Arribarem

jardí
Vet-aquí is

fer del nostre

a

segona Anticyra!» «Ah!
capolls; i doncs no haveu vist res encara?»
una

«Els he posat apart pera que

Mireu,

com

truca,

vida!

us

— me

prego,
això palpita i

Quina

tu

digué,

meravella la

cerca

ls

prenguis.

—com

això

entrar en la

d'aquests

cambis

de la natura, si en la natura lo meravellós
no fos lo més comú! No privarem
pas al
nostre amic

d'aquest espectacle.

Demà

o

demà passat, el bell volatil serà aquí, i amb
una bellesa i una seducció que haureu rara
ment vistes. Jo conec aquesta chrysalida i
us invito pera demà, an aquesta hora, si vo
leu veure una cosa més curiosa que no pas
totes les curiositats que Kotzebue ha vistes

Aquí, al
sol, sobre una finestra del jardí, coloquem
la capsa on nostra bella sylphide treballa
tant bé pera demà! Bé! Resta aquí, filleta
meva! En aquest reconet ningú t privarà de
en son

curiós

viatge

a

Tobolsk (2).

terminar la toaleta.» «Mes aquest anima
lot,—digué Mme. de Gcethe, —llençant

gairell un Ileuger cop d'ull a la serp,
possible que sel sofreixi a la vora i
la mà? Es
se Ii dongui l'aliment am
que
La sola
una criatura tant desagradable!
de

com es

(t)
(2)

viatge

del fill de Gcethe.
Kotzebue havia publicat la relació del seu
a Siberia, obra excessivament llarga i buida.

Esposa

Gcethes'admirava de quefospossibleanar
i veure tant poca cosa.

tant

lluny

filla;

mosa

girant-se

i

ane

mi,

continuà:

que aquesta serp volgués bé per ella
introduir-se en un capoll i transformar-se
«Sí

:

una bella papellona i ja no s parlaria
d'esgarrifar-se. Més, filla meva, no tots po
dem ser papellones, no tots podem ser figue
res totes guarnides de flors i fruits! Pobra
serp! T'abandonen! Com deurien, al con
en

interessar-se per tu! Com me mira!
alça 1 cap! Diria-s talment que com
que jo la defenso contra vosaltres!

trari,
Com

prèn

petita! S'està aquí, dintre l'ampolla,
poder sortir-ne, com estava en altre
temps, quan la naturalessa Ii dongué sa
Pobra

sense

envoltura

massa

estreta!»

Tot parlant, Gcethe havia traçat amb un
Ilapiç en un paper que allí s trobava, les li

fantastiques d'un paisatge imaginari;
portà aigua; ell apartà 1 dibuix

nies
un

criat Ii

i

rentà les mans, tot dient-me: «Quan heu
heu degut trobar-vos amb el

s

entrat a casa

pintor

Katz. Jo

mentar

plaer,

no

I

veig

experi
aquí com
sembla portar-hi

mai

sense

adhuc delicia: ell es

Borghese, i
fragment del cel artistic de
Roma i de son deliciós fanziente! Es precís
que mentre roman a Weimar jo posi en or
dre mos dibuixos i en composi un petit al
bum. En general parlem amb excés. Deu
riem parlar menys i dibuixar més. Lo que
es
jo voldria desavesar-me absolutament
de la paraula i no parlar altrament que en
era

a

amb

la Villa

ell

un

dibuixos,

com

la natura, creadora de totes

Aquesta figuera, aquesta serpeta,
capoll que espera tranquilament l'a
venir, extès a la finestra, són signes d'un
profon sentit. Sí: que poguessim tant sols
desxifrar bé 1 sentit d'aquests objectes i po
les formes.

aquest

depresa, passar-nos de tot lo
que s'ha escrit i de tot lo que s'ha dit ! Quant
més ho reflexiono, més vivament lw sento:
driem, i ben

paraula quelcom de tant ociós,
gaire bé diria de tant pretenciós,
que quan un se troba en plena conciencia
de sí mateix, en una solitut, perdut entre
mig d'antigues montanyes o de cara a una
roca immensa,
Ilavores, davant d'aquesta
muda gravetat, davant d'aquest silenci de
la natura, un se sent pres per l'espant...
(Seguirà)
hi ha

en

la

de tant va,
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LA CIENCIA COSMOPOLITA
Es ben veritat allò de
que la ciencia no
reconeix fronteres. Allí ont hi ha
gent deci
dida

a

aprofitar-se de ses ensenyances, alli
agafa un grau d'expansió merave

arrela i

importa

llós. No

que 1s conreadors s'allu

nyin del centre on començaren ses tasques,
,jue si la voluntat de l'estudi Is acompanya,
encara que
traspassin les fronteres de llur
terra, també la ciencia

ada,

com

cara es

hi

més

segueix

dolç

seguirà

ells

en

patria.

l'amor de

aquest sentiment quan s'hi

fegeix un record viu, com es el d'haver
après en la terra nadiva allò mateix que
,lesprés en l'extranger se desenrotlla i es ob
i2cte
s

d'aplicació.

fronteres de

,ue visita i

El cientific que traspassa
patria aporta a la terra

sa

té I

aon

proposit

de fer

noves

nvestigacions, materials que am devoció
tiprofita la terra que s veu honrada peraitals
isites. Aquesta comunicació cientifica no
.'estableix més que entre nacions avançades,
t'apaces de recullir am fruit la sembra de la
iencia extrangera i de
,cus

estudis i

proporcionar, amb

investigacions,

materials

els

nous

la ciencia universal.

Capdevanters
Alemanya, l'Inglaterra, la França
les que han vist

moviment són

bons ulls que Isseus
extrangeres s'acoblin

am

esidents en capitals
fundant centres de veritable

cultura,

euant la ciencia en ses diferentes

óra exclusivismes

d'avinença
,aís

am

ón admesos

en

proclamen

con

branques.

sos

estatuts,
les societats de cultura del

resideixen,

aon

i la Rus

aixís

'elles

els extrangers
limitació, aixís

com

sense

Juny, epoca en
obligatories als

anys que dura
la totalitat dels estudis s'expedeix un certi
ficat d'aptitut, podent ben bé dir-se
que I
que aprova totes les memories corresponents
sab a fons les ciencies socials í
pot presen
tar-se a sostenir i discutir les tesis i treballs
que,

premi corresponent,
renyidissims.

am

són

objecte de

certamens

de

estudis
Judiqui-s l'importancia
«L'École Russe» pel quadro d'assigna

tures.

Primer any:
I. Filosofia i

metodologia de les cien
matematiques, fisico-quimiques i bio
loques.
II. Historia general de
Sociologia des
criptiva.
III.
Antropologia i Etnografia.
Segon any:
IV. Filosofia i metodologia de les cien

cies

cies socials.

Historia de les religions.
Evolució de fets i doctrines

V.
VI.

econo

miques.
VII.

d' aquest

.,:a,

de Novembre fins al 14 de
que s'aproven les memories
alumnes, i al final dels tres

arre

En

25

Historia de teories i institucions

politiques.
Tercer any:
VIII. Historia de doctrines i institu
cions de dret civil.

Criminologia

IX.
X.

social.

Evolució de les idees

metafisiques i

morals.
XI.
Historia de la literatura i belles
arts.

Desde les ciencies

filosofiques fins a les
l'aspecte filosofic,

extrangers admeten en ses
als
nacionals. Fóra llarga tasca
ensenyances
ressenyar els innombrables centres, licéus,

socials,

tnstituts,

que 1s extrangers han fundat din
tre Is paísos capdevanters de la civilisació.

proporcionats,
per erudits professors

i'er centenars

tat, segons reconeix un
nota, horitzons nous a la moderna ciencia
social francesa.

aquests

centres

se compten els deixebles que
les estadistiques formades esmenten que con
corren a rebre en cada nació la ciencia ex

seva

i recent funda

importancia

ció hem de donar compte de l'«École Russe
des hautes Etudes Sociales», fundada
l'any
1901
París, que bé pot considerar-se, per
la classe d'estudis a
que s dedica i per l'im
a

portancia

historic i

practic,

pugui desitjar

tots els coneixements que

l'aimant

d'aquests

estudis són

criteri altament

am

cientific,

que han por
socioleg modern de

russos

l'acceptació de «L'École
Études Sociales», que s'ha

Tanta ha estat

trangera.
Per la

estudiant-les-baix

que

ha arribat

principal d'Europa.

Sos

a

tenir,

cursos

com

la

duren del 14

Russe des hautes

proposat el Govern francès declarar-la d'uti
litat

pública,

oficial.

siasme,

donant-li cert reconeixement

La gent cientifica, am gran entu
ha acullit aquest centre de renova

ció d'ambient cientifico-social
es corn

el gran local de

francès, i així
«L'Ecole», establert
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Sorbonne, 16,

la Rue de la

vessar

ple

se veu

a

de cientifics nacionals i extrangers

que concorren en dies extraordinaris a sen
tir les grans conferencies am que correspo
nen els sociolegs francesos a les galants invi
tacions dels

professors russos. Durant et curs

passat dissertaren sobre temes d'elevada so
ciologia 1s tractadistes A. Espinas„)\.natol

France, A. Leroy Beaulieu, J. Novicow,
Nordaux, Elie Reclus, Elisée Reclus,
R. Worms, P. Wemberg, L. Manouvrier
i d'altres no menys distingits.
Dirigeix «L'Ecole» el tractadista M. Elie
Metchnikoff, i són sos ajudants els vice
Max

presidents M. Maxime Kovalewsky i M. Eu
l'incansable
gene de Roberty, auxiliats per
secretari Mr. Victor Henry.
RAFEL GAYi DE MONTELLÁ

pera son estat de viuda. En cas de discutir
se, ho decidirà 1 prudent arbitri dels tribu
nals de justicia. La muller no ha d'estar di

(a menvs que siga per
ni
culpa d'aquest),
pot viure separada d'ell
encara que no hi hagi sentencia de divorci,
vorciada del marit

afegint

perdrà aquest
hagi injuriat gravement al marit,
hagi sustret quelcom de l'herencia marital,
hagi contret segon matrimoni sense haver
nupcies per sí soles
la quarta, en virtut del capi
tol IV de les Decretals. De secundis nuptiis,
IV , 21, que aboliren la nota d'infamia i pe
la reclamat. Les segones
no

MARITAL

consegüents

nes

l'any

Es el dret que correspon

bra,

en

los bens de

son

de comoditat relativa.
deren

marit mort

Alguns

aquest dret com
sobre 1s bens del

en

autors

estat

consi

successió

una

irre

marit, però
gular
propria la qualificació de dret Ilegitimari ir
regular; llegitimari perquè la Ilei Ii conce
es

deix tant si 1 marit ha mort testat

més

com

in

perquè 1 marit no pot privar-lo am
prohibició expressa feta en testament; irre
gular, perquè suposa certes condicions per
sonalissimes. El Tribunal Suprem, en sen
testat,

tencia de
«una

20

deuda

186o, diu que es
debe
satisfacerse con
que

d'Octubre de

legal

los bienes del

marido»,

donant-li

ter de deute d'aliments.
Se regula per les disposicions

un

carac

romanes

contingudes
53, 6, i 117, C. 5.
La primera novela concedia indistintament
en

les

nov.

C.

la quarta al viudo i a la viuda, més la sego
na reservà aquest dret a la viuda. Aquesta
ha d'esser
la quan

indotata, inops,

am

pauper, favorint

la mort del marit

caigués

en

pobresa (novissima inopia). Carcer
i Fontanella, seguint el criteri manifestat
en
les Partides, diuen que no s'entén per
pobra la muller indotada, si té recursos pro
extrema

pris,

ni basta l'existencia del dot pera

var-li

aquest dret

sempre que

sigui

pri

suficient

s

casi dintre

quan aquest deixi tres o menys hereus, i
una part viril si concorren més de tres he

(una quinta
hereus, etc.).

jecte

si quatre,

sexta

una

si

Ademés de que la viuda
la quarta tot lo rebut del

imputar en
am disposició

marit
la viuda po

la viuda que

La quota que correspon a la viuda es
quarta part dels bens deixats pel marit

deu

a

a

del dol.

una

cinc

SON VALOR ACTUAL

privaran

Ii

reus

QUARTA

LA

els tractadistes que

dret quan

a

moris causa, està sub

dos limitacions: una,

relativa,

en

el

de que 1s hereus siguin fills del matri
moni, en quin cas la viuda sols tindrà l'us
cas

quantitat; altra, absoluta, de
que, siga qualsevulga la fortuna del marit, lo
percebut en concepte de quarta marital no
defruit de la

pot excedir de

too

lliures d'or (

ita lamen,

transcendat, hoc centum librarum auri
quantitatem, c. 5, N. 117). El valor d'aques•
ut non

tes cent lliures d'or ha

sigut objecte

de

cambi
controversies,
en la moneda, oscilant el valor de la
mateixa, segons els autors que l'han volgut
determinar, entre 8o i 15o,000 pessetes.
El meu germà (E. P. D.), en Joseph Ma
ria*Coll i Rodés, publicà l'any 1896 un eru
donat el

tes

radical

sofert

ditissim treball

en

la Rerista jurídica de Ca

talufla determinant el valor actual de les
cent lliures d'or romanes,

i he cregut

con

vulgarisar lo més indispensable pera
poder qualsevol determinar son valor, si al
gun dia s'hagués de fixar davant dels tribu
nals de justicia.
Segons el sistema monetari romà, les
monedes guardaven intima relació amb els
pesos quina base era la lliura o as, que en
venient

temps de Justinià tenia 72 solidi. Ara bé:
determinant el pes ifino de les monedes en
relació a les actuals, trobarem son equiva
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Segons les comprovacions de Lebionne
fetes en els exagia solidi o pesos

lent.
i

Cagnazzi,

oficials conservats
la lliura

museus,

32584

en

gran nombre

romana

pesa

els

en

326'54

grams actuals. IN,lomsen arribà

o

dir

a

que pesen 32718 grams. Rebaixem son pes
a 325 grams actuals per lliura romana. En
quan

a

fino

son

o

grau de puresa de l'or

amonedat, en temps d'August era de 908
milessimes, de 958 en tempsde Septimí Se

però després se donaren gran nombre
disposicions encaminades a impedir tota

cions està sofrint continuament
de

pals aplicacions d'aquesta

Començarem

tria.

dinamo de
da

en

energia

en

els metalls

pceciosos,

en

ciencia

a

l'indus

descripció de la
continua, tant generalisa

corrent

nostres dies.

tuients

d'aleació

quelcom

ens

per

la

Reb aquest

màquina que,
mecanica que la

nom

de di

aprofitant-se d'una
mogui, la transfor

namo una

ma

pot

am

i

propo
sem, per medi d'articlets de facil compren
sió, donár a conèixer algunes de les princi

de

mena

aplicacions,

nombroses

ses

ver,

avui
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energia electrica. Ses parts consti
principals són : circuit magnetic,

i

el grau de puresa que al
tot i la falta de medis de pu

veure-s
am

cançaren

rificació. Per això agafem com base dels
calculs la finor de 978 milessimes com a ter
me

mig.
de

Buscant el pes que representa la
22 milessimes de metalls aleats en

barreja
325 grams pera obtenir el pes net de l'or
cmpleat en cada lliura, ens trobem am la
proporció: 1.000 : 977=325 : X o pes net,
que, resolvent la proporció, ens dóna 317.85
els

grams d'or pur en cada lliura.
L'or espanyol actual, segons el R. D. de
20

d'Agost de 1876,

es

de goo milessimes i

pesa per cada pesseta 0,290.322.36 centmi
ilonessimes de gram d'or pur: per lo tant, si
dividim per aquesta quantitat (que val una
pesseta) els 317'85 grams actuals que pesa
va la lliura romana, trobarem el valor en

pessetes d'aquesta lliura: 317'85o.000.00 :
0,290.322.36— 1.094'8175 pessetes per Iliu
ra, i multiplicant-ho per too, que es el nom
bre de

quarta

lliures,
marital

109.48175

trobarem que 1 valor de la
no
pot excedir mai de

pessetes actuals. Aquestes opera
una base verdaderament cien

cions tenen

tifica,

que

indubtablement

podrien

esser

reconegudes el dia que algun tribunal fos
cridat a determinar quin es el valor actual
de la quarta marital que
guint la tradició romana,
viuda

a

Catalunya,

se

concedeix

se
a

la

-

format

en

imants

(1),

part per
am ses

un

o

diversos electro

extremitats anomenades

pols, i que per medi de diverses enginyoses
disposicions abracen un troç de la part mo
bil dita induit, completant aixís el circuit
magnetic. L'induit (k) porta l'ànima, ja si
gui aquesta en forma de nucleus o d'anell,
segons el sistema, ja també de ferro, com lo
restant de dit circuit. Va tot lo just possible
entre 1s pols dels electro-imants, siguin
aquests diversos

o

un

tot

sol,

tal

com

indica

figura, deixant unicament un espai reduit
en lo possible, que s'anomena entre/erro,
la

pobra.
pAmon

COLL RODES

(i) S'entén per electro-imant una massa de fer
(vegi-s les acotacions a b) anomenada nucleu
del mateix i que a sobre porta un gran número de
voltes de fil (F) metalic, aislaies entre elles i am la
ro

LA DINA11111 DE CORRENT CONTINUA
Donat

lo caracter emineatment

practic

que desitjem tingui nostra Revista, no po
diem deixar de dedicar algun espai a la part
d'electricitat, que tants avenços i modifica

(quasi sempre s'emplea I coure pur, per la
poca resistencia que ofereix al pas de la corrent
electrica), i que a l'esser recorregut per la corrent
adquireix les proprietats de l'imant, atraient el ferro
am més o menos graus, segons la naturalesa del
massa

ferro empleat, el número de voltes del fil i la quan
titat de corrent que l'atravessa.

UNIVERSITAT CATALANA

28

destinat

rebre les bobines de fil de

a

coure

aislat que van enrotIlades i subjectades for
tament sobre del nucleusde dit induit, i a la
distancia suficient pera que al voltnr aquest
no toqui an els pols magnetics de la dina
mo.

Els

extrems

d'aquestes

bobines de fil

van
units a uns segments metalics aislats
entre sí i de l'arbre, i que al voltar envien

les corrents induides

an

els frotadors (13-P' ),

de dits segments, que
que s'apoien damunt
constitueixen lo que es conegut amb el nom
de col.lector.

Quan
vers

la corrent electrica circula

del fil F de l'electro-imant

a

tra

s'engendra

magnetic, que recorre am més o
perdues la trajectoria indicada en la
figura am les lletres H-G. Aquest fluix mag
un

fluix

menos

l'esser tallar per les bobines de fil de
l'induit en el seu moviment de rotació, in
dueix an
(1) una corrent electrica

netic,

a

aquestes

que té la sortida i retorn pels frotadors
que són els que comuniquen la corrent

a

la

linia passant pels deguts aparells de segure
tat, de reglatge i de medició.
G. B.

NOLLA

NOVES 1 NOTES
Centre Escolar Catalanista.—E1 dia 30 de

Janer, i baix la presidencia del senyor Martí
i Julià, President de l'< Unió Catalanista»,
se

veriticà

en

dit Centre la sessió

inaugural

d'enguany.

secretari sortint, en Martí
escrita memoria en la que
feu relació dels treballs portats a cap pel
Centre durant el curs prop-passat, remar
cant els actes verificats com a protesta con
tra 1s decrets den Romanones i den Dato, i
la part activa que tingué en la celebració
del primer «Congrés Universitari Català».
Acabà son ben fet treball, que fou pre
miat am molts aplaudiments, recomanant
que sens defallir seguís la via empresa, mi
llorant la cultura i afermant la personalitat
catalana, factors indispensables pera assolir
Se

Piera,

llegí pel
una

ben

el triomf de

nostra doctrina.
Lo President del Centre,

en

Pere Bresca

(t) Se cotnpendrà fàcilment el naixement :d'a
questes corrents induides sabent que en un camp

magnetic quelcom, ja sigui format per
pel fluix magnetic que genera a son

un

imant o

voltant una

al circular, si se Ii acosta un fil metalic
momentaniament en aquest una corrent
electi ica, succeint el mateix fenomen a l'apartar-la
de l'influencia de dit camp.
corrent

naixerà

treball sobre 1
rublert d'erudi
ció, historiejant les lleis consuetudinaries
am que s regien els pobles pera I seu trafec
maritim fins a l'aparició del Llibre del Con
sulat de Mar, veritable recopilació, no sols
de les costums i practiques barcelonines, sí
que també de les de tots els pobles Ile
vantins.
Feu un detingut analisi de dit llibre,
fent notar el seu caracter distintiu d'util i
practic, i a 1.ensems la seva falta de caracter
marcadament juridic.
Arrodoní'l seu notable discurs recordant
que dit llibre fou acceptat en l'Edat Mitja
per totes les nacions civilisades, servint des
prés de fonament a posteriors legislacions;
esmentà les principals traduccions que d'ell
s'han fet i l'opinió que ha merescut a bon
nombre de savis extraní.,,ers.
A l'acabar fou molt aplaudit.
Seguidament parlà I doctor Martí i Julià,
dient que era costum en lo «Centre Esco
lar» el fer presidir els actes com els que's
celebrava pel President de l'«Unió Catala
nista», i que ell cumplia gustós am dita
costum, per trobar-se molt bé en mig de
aquell jovent illustrat en el que s veien
més notoriament i es remarcaven arn, més
relleu els profitosos efectes de la doctrina
catalanista. «En vosaltres—afegí---se nota
el noble ainny de millorar la cultura del po
ble, i malgrat les deficiencies de l'ensenyan
ça oficial, fóra de la catedra, trencant els
motllos d'ensenyances rutinaries, treballem
pera assolir la ciencia i difundir-la entre ls
nostres conciutadans».
A continuació, després d'elogiar la me
moria llegida pel secretari, prenent peu del
discurs del President, feu una serie de con
sideracions sobre l'estat social en l'epoca en
que aparegué 1 Llibre del Consulat de Mar,
demostrant la necessitat que tenim d'emmi
rallar-nos en els fets de la nacionalitat cata
lana, lliures de desviacions i influencies
estranyes, pera trobar en aquestes fons bio
logiques els elements necessaris pera recons
tituir la nostra personalitat. Acabà reco
manant als joves que servessin sempre la
joventut de cor, impedint l'entrada als sen
timents egoistes que l'enverinen i conser
vant els -de generositat i altruisme que
acompanyen sempre a la joventut.
El senyor Martí i Julià fou llarga i xar
dorosament aplaudit.
Després de donar per obert el curs d'en
guany, s'acabà ¡'acte.
i

Mitjans, llegí

un

magnific

Llibre del Consulat de

Mar,

Centre Escolar Catalanista.— En la Secció
de Dret i Filosofia i Lletres d'aquest Cen
tre, el doctor D. Joan Mon i Bascós donà
l'anunciada conferencia.

Després d'exposar en un plan general
filosofiques i fer ressal

les diferentes escoles
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tar els caracters distintius
i concretar-se

de cada

una de
elles,
especialment la filosofia
escolastica, passà a l'exposició de la primera
part de les dues en que dividí 1 seu tema:
l'indiferencia com a condició necessaria de
la llibertat.
Entrà en l'exposició de la segona part de
tema, definint l'indiferencia com un estat
d'anim en que no se sent inclinació ni re
pugnancia a un objecte o negoci determinat.
Prengué l'indiferencia com a una de les
causes de la desnacionalisació catalana, fo
namentant-la en l'incredulitat, i digué que
l'indiferent no creu res, no té cap més ideal
que 1 negoci.
Aconsellà gran fe en els ideals autono
mistes i la necessitat de molta activitat pera
propagar-los i fer que Is indiferents siguin
cada dia més pocs, i aixís algun dia poder
conseguir la complerta revindicació- dels
drets de Catalunya.
Eldistingit public, que escoltà am ver
dader afany l'interessant disertació del se
nyor Mon, a l'acabar u tributà una carinyo
sa ovació.
a

Federació Escolar Catalana. —Academia de
Medecina.— Brillantissima fou la sessió que
celebrà aquesta Academia 1 dia 23 del pas
sat Janer.
Després de quatre mots del President
confe
senyor Fusté fent la presentació del
renciant, que era 1 distingit catedratic de
nostra Escola de Medecina Dr. Gil Saltar,
començà la conferencia, que versà sobre 1
tema Consideracions generals sobre 1 tracta
ment de les dermatosis.
En un hermós exordi s'excusà modesta
ment el Dr. Saltar de sa manca d'oratoria i
de condicions pera ocupar aquell lloc hon
rat per eminents professors.
Explicà tot seguit el per•què ha escullit
aquell tema, puix es digne d'estudi, donadas
sa importancia i l'abundor de casos que
veuen
en
la pràctica, i a més l'ha escullit
com a

cès

an

deferencia als estudiants, ja que mer
ells avui desempenya la catedra de

Dermatologia

en

nostra

Facultat.

Divideix les dermatosis per son origen
en dermatosis de causa interna o afeccions
de la pell i de causa local, cutania o malal
iies de la pell.
Recorda 1 caracter d'emuntori natural
les malalties de la
que Is antics donaven a
pell, i més a les exudatives, assegurant que
a seguit de sa curació venien malalties in
ternes i fins la mort. Avui tant les dermato
sis de causa cutania com les mostres cuta
nies d'afeccions internes, se curen: les pri
una
meres, per la mateixa raó que s cura
malaltia qualsevol, i les segones se comba
am tractament mixte: in
ten

també, però

pera modificar la causa, i
pera modificar el mal cutani

tern

simptomatic
o

fer-lo més

soportable
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al malalt. Els

antigament

se

de mort que
de la cu
hem d'atribuir
evolucionava i

casos

registraren després

ració d'algunes dermatosis,
los a una lesió interna que
que ha portat al fatal fi.
Exposà les bases del Dr. Giné pera I
d-iagnostic de les dermatosis: primer, diag
nostic de l'especie i de sa manera de desen
rotIlar-se, constituint el genre, amdós tri
butaries d'un tractament local, i després el
diagnostic de la classe, ordre, es dir, na
turalesa de la lesió, que ja reclama un trac
tament general. D'aquí n neix el tracta
ment racional.
Entra a l'estudi del tractament de les

dermatosis,

començant

pel

tractament cau

sal atacant la naturalesa de la lesió.
Si es escrofulosa (pera quin coneixement
averiguarem els antecedents escrofulosos
del malalt), recorrerem al iodo, oli de fetge
de bacallà, iodur de ferro (anemia o cloro
sis), tintura iodo a gotes, i fins els arseni
cals, que abans se consideraven contraindi
cats, i
minerals, corn la de Tona, a

aigües
Catalunya.

Si es lesió sifilltica, mercuri, iodurs, etc.
Si es de naturalesa artrilica, els alcalins
a altes dosis, o els arsenicals, com l'acit ar
seniós, cacodilat de sosa, arrhenol.
Si la dermatosis es deguda a malalties
d'orgues interns (dermatosts deguda a tras
torns digestius, a afeccions hepatiques que
produeixen ictericia, quin pigment biliar
irrita la pell), an aquests orguens dirigirem
el tractament.
Per esser poc conegudes a Catalunya,
prescindeix el Dr. Saltor d'indicar el tracta
ment de les dermatosis escorbutiques i de la
pelagra, confosa maltes vegades am mani
festacions cutanies de l'intoxicació alcoolica.
A més del tractament causal, a voltes es
ne
precís el simptomatic pera calmar estats
del
tal esdevé amb el dolor

pacient;

guitosos

del herpes-ona, que obliga a usar una injec•
ció hipodermica de morfina, am la picor
del pruric, que reclama la pulverisació al
lloc d'aigua fenicada debil, el dolor del
cranc, etc.

l'indicació causal
naturalesa de la lesió,
cació local (tractament del genre i

Complerta

ment de la

o
ve

tracta

l'indi

especie).

Algunes dermatosis d'origen intern no
reclamen medicació local: tal són el penfic,
la roseola sifilitica.
An aquest tractament es logic emplear
secants o astringents si s tracta de lesió
humida (pustula, vesicula), i els antiflogis
tics, si es hiperhemica.
Explica detalladament el Dr. Saltor les
formes farmacologiques usades en la derma
tologia,

que,

essent-nos

impossible

trans

criure com voldriem, sols enumerarem.
Forma liquida (aigua sola, salada, qui
tranosa, etc.), en banys locals o generals,
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foments

molls coberts am tela im
pera evitar l'evaporació.
Forma polsosa. Polsos animals (ós gibia,
terra fossil), vegetals (licopodi, fecula de pa
tata) o minerals. L'aplicació de substancies
polsoses produeix benestar, absorbeix subs
tancies aquoses, grasses, activa la circula
ció i allunya la congestió.
Pastes. Barreja de polsos, amb excipients
o

permeable

draps

quitrà, ictiol, resorbina, etc.
Verniços. Empleats pera assegurar l'ad
hessió a la pell. Són solubles i insolubles,
indicats els primers en les dermatosis humi
com

des i els segons en les seques.
Pomades. Barreja de polsos o substan
cies diferentes am base grassa, que
pot esser
animal (Ilart), vegetal (cera vegetal) o mine
ral (vaselina groga).
Savons nt( dicinals, vassogens, etc.
Modernament hi ha l'electricitat (cor
rents electriques), la llum monocromatica,
raigs violetes (dermatosis croniques), raig
RÉMtgen i el cauteri.
An aquí posà fi a la seva conferencia 1
savi professor de Medecina, essent coronada
am forts picaments de mans, expressió fran
ca de lo
que complagué la tasca meritissima
del Dr. Saltor.
Previes algunes paraules del president,
senyor Fusté, s'aixecà la sessió.
En la «Federació Escolar Catalana» se
han celebrat endemés els següents actes, dels
quals sentim no poder-ne donar compte de
tallat.
Academia de Dret: El distingit advocat
D. Joaquim Giralt i Verdaguer hi donà una
notable conferencia sobre 1 tema Orientació
del Dret a Catalunya.
Academia de Medecina: Celebrà una ses
sió cientifica, en la qual raprofitat estu
diant, director del laboratori de dita Acade
mia, D. E. Nunell, disertà Sobre Fisiologia
patologica del ronyó. També hi donà una
conferencia I senyorJ ustí, desenrotllant el
tema Etiologia de la neurastenia.
Academia de Farmacia: El senyor Cata
là de Gand hi donà una conferencia sobre 1

iodoform.
Tots foren molt

aplaudits.

D. Rosendo Serra i Pagès ha continuat
en el «Centre Excursionista de
Catalunya»
les seves notables conferencies sobre
toria de la Literatura catalana.
La selecta concurrencia que hi assisteix,
cada vegada més nombrosa, aplaudeix xar.
dorosament a l'erudit conferenciant.

cultura catalanes, i en especial les escolars,
ens remetin
integres o en extracte 1s Ilurs
treballs, a fi de poder-ne donar compte en
aquestes planes. Una relació sumaria extesa
en una quartilla de paper es un treball in
significant pera I conferenciant, que facilita
ria extraordinariament el nostre proposit
de presentar en cada número un resum
mensual de la gran activitat que en aquest
punt desenrotllen dites societats.
Centre Autonomista de Dependents de Co
—
Va esser una veritable solemnitat
merç.
l'acte celebrat am motiu de l'inauguració
del seu domicili (Palla, 12) i la propera
obertura de les Escoles Mercantils Catalanes
que té en projecte dita associació.
L'esbarjós local estava ple a vessar d'una
concurrencia entusiasta. Va obrir l'acte I
president, D. Alfred Bertran, amb oportu
nes frases, cedint acte seguit la paraula a
D. Amadeu Punsoda, qui llegí un magnific
treball explicant els mobils del Centre al
fundar les Escoles Catalanes, que no són
altres que fomentar la cultura i contribuir
al progrés del comerç i de l'industria. Par
laren després en eloqüents discursos el se
nyor Martinez i Serinyà, D. Francesc Puig
i el Sr. Monegal, els quals en brillants pe
riodes defensaren l'importancia de l'acció
educativa i social iniciada per aquell Centre
i la necessitat de runió de tots els catalans
dins d'aquesta tasca. Tots foren molt aplau
dits, i amb unes paraules del Sr. Bertran
terminà l'acte, pel qual felicitem als seus
organisadors, desitjant que siguin aviat un
fet llurs projectes.
La Junta del «Foment de l'Instrucció i
Educació Popular», de Sant Vicens dels
Horts, ens comunica un hermós plan de
conferencies públiques sobre diversitat de
temes que s proposa donar en el seu local
amb un objecte purament educatiu i po

pular.
Heus-aquí la llista de les materies que
comprèn:
L'esperit de l'home.
Les escoles lliures comparades am les
oficials.
Instrucció i educació.
Endarreriment marcat

distingides
en

Ja

indicar en el número prece
i no ns cançarem de repetir-ho, la
conveniencia de que Is autors de les con fe
rencies que se celPhren en les societats de

dent,

varem

a

la nostra

terra.

Agricultura.
Fisica i quimica aplicada a la terra.
Industria i Comerç.
Sociologia popular com parada. Etc., etc.
Aquestes conferencies aniran a carrec de
persones i

mestres

competents

tots els ordres.

L'inauguració del curs tingué lloc en el
local de rescola del Foment en dit poble I
dia 31 del mes passat.
Coralment felicitem a la Junta pel seu
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de 5o,000 pessetes en obligacions
de 25 al 5 per too, destinades a l'engrandi
ment del negoci a l'engròs, comprant direc
tament al productor i suprimint al magat
zemista intermediari.
A l'inauguració d'anit hi assistí 1 presi
dent de l'aUnió Catalanista», Dr. Martí Ju
lià, i el propagador del cooperatisme a Bar
celona, Sr. Salas Anton.

bon acort, que ve a confirmar una vegada
més el gran moviment per la cultura del
nostre poble, que per fortuna comença, i, lo
que es més afalagador, que aquest movi
ment ja no s limita sols a la capital i centres
industrials, sinó que arrela i creix en les
comarques

emprestit

agricoles.

Del fallo que ha emès el jurat del primer
fotografic de la «Federació Escolar
Catalana», han resultat premiades les se
concurs

Ateneu Obrer. — Segons s'anuncià tingué
lloc a la sala d'espera del Teatre Olimpo
la reunió pera aprovar els estatuts de res
mentada Societat. Presidí l'acte 1 senyor
Carner, acompanyat de tots els individuus
de la comissió i amb assistencia d'una nom
brosa Goncurrencia que omplia per com
plert l'espaiosa sala.
El senyor Carner dirigí la paraula a la

güents fotografies: —
Tema primer.
Fotografia cientifica,
premi al lema «Zeiss», den Francesch Ter
rades. Accessit, lema «Avant», den Conrat

Nunell Font.
Tema segon.— Premi, lema «Repòs»,
cl.en Carles Jordà. Accessit, lema «Interior»,
den Joseph Balcells, i una menció al lema
«Una quadra», den Massanes-Fornella (Sa

concurrencia,

començant per explicar com
els conceptes de llibertat i autonomia eren
vells i arrelats en l'anima del nostre poble.
«El vell esperit d'autonomia i Ilibertat
digué — el volem reintegrar a la nostra ter
ra i el volem espandir a Espanya con unic
remei pera salvar-la, si es això possible.
»Per això havem aixecat la bandera de
la restauració, de la personalitat catalana,
de la llibertat i de l'autonomia.
»I vam anar a la primera lluita electoral
sense cap altra cosa que la fe i confiança en
nosaltres mateixos i en la santa causa que

llent).

lema «Realitat»,
Aleu. Primer accessit,
..ma «De la terra», den Joseph Balcells.
-2gon accessit, lema «Afició», den Manuel
ilar Sans, i una menció al lema «Al peu
riu», den Xavier Queraltó Guardia. En
luest tema s'ha concedit premi extraordi
,ri al lema «J'apporte mon mauvais ouvra
:» (Maeterlinck), den Magí Sandiumenge.
Tema quart.—Premi, lema «Fotografia,
rt bell» (col.lecció n.° 1), den Carles Jordà.
Tema quint. —1-la quedat desert.
Dintre pocs dies s'obrirà una exposició
tots el treballs rebuts.
Tema

:n

tercer.—Premi,

Camil

Cuyàs

Cooperativa catalana—El dia 13 del

•

entre

Freixures, 21.
Aquests datos

apuntats revelen el vol i
rimportancia que ha adquirit aquella pro
vatura que uns quants obrers, intellectuals
i manuals, ensajaren fa 14 mesos als barris
de Santa Caterina, i que al cap de mig any
tenia ja 1,5oo socis d'amdues menes i dos
establiments.

L'exit ha encoratjat als socis pera aixam
la seva esfera d'acció, i ben aviat, segons
ens
explicaren el secretari don Joseph Grau
el gerent don Lluís Marsans, s'emetrà un

plar

vèncer. Varem vèncer el caci
que tenia seqüestrat el dret del po
ho sabeu tots, perquè en aquest dis
tricte tenia gran predicament, que ha que
dat reduit a res.
»Perd, com som homes politics que vo
lem restaurar la personalitat d'un poble,
venim a fer acció politica i acció social.
Feia temps que s parlava de fer un Centre
en
aquest districte. Ens deturava lo que
acostumaven a esser aquestes societats en
el vell regim politic que havem derrotat.
Però afortunadament ha sortit aquí una
iniciativa que pot esser base d'una acció so
cial feconda.
»Crear aquí un Ateneu Obrer que sigui
d'esperit verament català, aont els homes
dels diversos estaments se coneguin, s'ajun
tin, se tractin, comuniquin les seves idees,
cambiin sos sentiments. Que sigui lloc de
esbarjo; que sigui nucle poderós pera ci
mentar institucions d'ensenyança catalana,
que cuidin d'instruir i d'educar a les gene
racions de catalans que pujin, als homes de
demà encarregats de succeir-nos en la tasca
gloriosa de mantenir la causa de la nostra
terra i de la nostra patria. Que sigui també
fonament d'institucions socials aont amb el
fecon principi de la mutualitat se puguin
descomptar les incerteses del pervindre i
»I

varem

quisme
ble, i ja

cor

ls socis d'aquesta
institució cooperatista l'obertura del tercer
quart establiments instalats en poc més
d'un any que compta d'existencia.
Els nous establiments radiquen a Gra
cia, i l'un dels dos (Travessera, 35) està des
tinat a la fabricació del pa que consumeixen
AS 2,010 socis cooperadors i els 310 socis
accionistes que formen la «Cooperativa
obrera catalana».
L'altre establiment (Torrent de l'011a,
102, i Zurbano, 2), està destinat a expende
duria, com els dels carrers de la Lluna, 21,
rent se solemnisà

perseguim.

•
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satisfer
tides.

necessitats socials fondament

sen

»Veus-aquí 1 plan

Desseguida

1 Sr. Tona passà a llegir els
que foren aprovats.
Acabat l'acte, el Sr. Carner fou molt fe
licitat, oferint-li tothom la seva adhessió pera
portar a cap lo més aviat possible la consti
tució de la Societat.
Entre 1s concurrents hi havia represen
tacions nombroses dels diferents estaments
del districté.
A més dels senyors de la Comissió, queda
ren facultats
pera recullir adhessions els se
nyors Ferrán de Segarra, Mercaders, 33;
Serra i Duchs, Mendez Nuñez, 9; Frederic
Badell, C'tmerç, 41; Garriga i Roca, Argen
teria, 5i; Joseph Pujol, Baix de Sant Pere,
31, bis; Joan Masó, Princesa, 12 (rellotgeria).

Estatuts,

D'ençà

de la vinguda de l'Amo Toni
etc., etc., la moda dels poetes silves
tres ha anat cundint. S'anuncía ja la vinguda
a Barcelona de varis d'ells, entre altres d'un
molt illustre de Castelltersol, qui reuneix
en sa
persona la representació de gaire bé
totes les Belles Arts en la dita vila, i del
celebre Pau de la font d'Argentona, poeta
de temperament horacià quina lira té, com
la del Venusí, dues cordes capdals: l'epi
curia, am la que canta assumptes placida
ment camperols, com en Un berenar a la
Font Pudenta, i la politica, am la que s fa
ressò de les grans solemnitats del poble:
l'elecció d'un nou arcalde, l'inauguració del
gas i altres.
Algunes persones animades pels èxits de
Mossèn Alcover, volien exhibir separada
ment a quiscun d'ells. Més s'ha pensat pos
teriorment en un gran festival, quina cele
bració tindrà lloc en el Circ Eqüestre, i que
serà tot ell destinat a l'Art Popular d'aquesta
mena.
Una formidable massa de poetes
rustegs, arrencats de tots els indrets de Ca
talunya, recitarà ses composicions més ins
pirades; una altra formada de tenors, de
musclaire per baix, entonarà Is més recargo
lats Paradisos; els cilindres de mil i mil fo

Vicens,

nografes giravoltaran rapidissimament, com
aixordadora follia; una pluja inacaba
blement diluviesca de targetes postals caurà
sobre la pista; els chors euterpenses daran a
en

sos

sobre

una

raims,

valerosos;
l'escenari,
d'aigua natural, voltat de

brams, ferms,

apoteosicament,
cascata

en

a

lletres,

Iluminosament colorides:

la Democracia».

de l'Ateneu Obrer del

aplaudiments coro
magnific parlament del senyor

el

Carner.

l'aire

grans

«Gloria

districte segon.»
Llarcs i entusiastes
naren

en

potents i
el fons de

deballarines i coristes vestides de blau
1 rosa i antiqüeles, entre Is resplandors de
les llums de bengala, al retrunyir dels coets
i dels mistos de Garibaldi, apareixerà escrit

Grandia,

altre filoleg—oh
donà 1 passat mes a
l'Ateneu una serie de confer,encies pera
provar que, «tretes les poques paraules
d'origen onomatopeic, totes les demés se de
riven de les tres idees de tallar, fluir i
Mossèn

benanta Catalonia!

un

—

ardir...»

Valga-ns

el sigle XVIII!... Haurem de
la UNIVERSITAT CATALANA 1s
escrits del bo de P. Freijoo?

reproduir

en
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NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRfJCTION. Fe
brer 1904.—Sumari: Notes et documents: Le pont
à transbordeur de Nantes: Al. F. Arnodin, cons
tructeur, à Chateauneuf-sur-Loire. —
et petrolage des routes (deuxième
article). —Jurisprudence: Bail. Reparations d'en
tretien. Réparations locatives. Absence de faute
ou d'abus de
jouissance. Usage prolongé et nor
mal des lieux. Vétuste. Architecte. Honoraires.
Construction d'une maison. Vente d'un terrain.
Construction d'une seconde maison. Autre ar
chitecte. Demande en dommages-interéts. Preju
dice moral.— Planches: Le pont à transbordeur de
Nantes: M. F. Arnodin, constructeur, à Cha
teauneuf-sur-Loire.

Chronique:

Goudronnage

BULLETIN DE
LA
S0C1ÉTÉ INTERNATIONALE
ELECTRIC1ENS. Jaller 1904.— Sumar: Sépara
tion
et tnagnélique des minerais (M. D.
Korde).—Allocution de 111. le President (Al. E.
DES

électrique

Hospitalier).
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Publicacions rebudes:

Joventut, Boletín de la Sociedad Arqueológica
Luliana, Ga,çeta Vigltana, La Veu del Ampurdà,
Lo Vendrellench, Llevor.
Agrahirem als directors de les publicacions
catalanesse serveixin establir el cambi amb aques
ta revista. De totes elles donarem compte.
Igualment donarem compte dels llibres que
sens remetin, publicant dels que ns sembli oportú
les critiques corresponents. Preguem, doncs, als
autors respectius l'amabilitat d'enviar-nos-los, si
pot esser, en número de dos exemplars.
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