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que no ofereixen altra garantia que la
facil i rerudició abundant, i

paraula

prefe

rirem als que hagin acreditat treballs
origi
nals en la ciencia respectiva. En
quant a

DISCURS INAUGURAL

donar

Acabament)

caracter

practic a

les

lliçons,

tant sol trobar-se a faltar en les

Sempre

recordaré am complacencia Is
estudis d'Historia natural del batxi
El savi botanic
que os ensenyava
no
s'acontentava
i'assignatura
carregant la
1-1-:eus

nostra

i

memoria de

noms

çons

tecnics,

teoriques

uovavem,
cions de la

classificacions,

nem

ca, tenint la sort

ves

alguna vegada

desconegudes

a

Catalunya

pera la ciencia.
Per què entrar, senyors,

de trobar
i fins

no

comparacions

agradables records que sem desper
t
cada cop que agafo la flora pera classifi
cr alguna planta, i el record
prosaic d'altres
què

filosofar respecte per

què

d'aquells coneixements, ad
quirits en epoca ja llunyana, i lo poc que
o'be retingut craltres molt posteriors?
«El metode d'investigació científica, —
conservo

tants

diu el Dr.

Casares,—no pot ensenyar-lo sinó
qui 1 practica. Pera descobrir, a no esser un
gran geni, cal estár al costat dels que desco
breixen i apendre d'ells sos metodes. L' Uni
versitat alemanya busca com a primer.ob

jecte

la formació d'homes savis. Per això

tria

pera

no

professors a homes erudits i de
gran paraula, sinó als que han fet progressar
la ciencia i
;
després coloca a la joventut en
contacte intim am sos grans pensadors.»
ens

professors

de discursos

la forma de

d'explicacions
eloqüents, i recoma

dialecs,

entre 1 mestre i 15

pera que

s

trenqui

1

deixebles i s'establei

xin correntsde

confiança i simpatia que au
n'aquests pera exposar sos dubtes i
a uns i altres ses
objeccions, que s'aniran
allí explicant desvaneixent, entrant-se aixís
fins al fons dels problemes, pera
que les ve
ritats arribin clares a
l'intePligencia dels
torisin

a

deixebles.
en

catre is

dasses? A

a manera

glaç

plena naturalesa, les observa
catedra, i herborisavem, provehit

sabem que is nostres

hermosos projectes.
Volem desterrar el sistema

caracters

en

que

tenen

sinó que s'alternaven les Ili
amb excursions en que com

cada hu de nosaltres d'una flora dicotocmi

j.Jantes

espanyoles,

cosa

Universitats

Pera desempenyar les nostres catedres
fem també 1 proposit d'excluir a les per

Aquesta forma dialogada té l'inconve
nient, en classes nombroses, de que solen
pendre-hi part uns pocs predilectes del mes
tre per sa
major vivacitat de comprensió.

Per aquest motiu les bases autorisen
pera
dividir les classes que excedeixin de 25 ma

triculats,

confiant

algunes

seccions

a

pro

fessors auxiliars.
El catedratic, hem Ilegit en una obra
moderna, necessita molts mésconeixements
dels que ha d'ensenyar, perquè am la trans
missió

pert un tant per cent molt crescut
que no són prou clares pera expo
sar-les bé. La reciproca
d'aquesta proposi
s

d'idees,
ció

demostra que restudiant que fa de
augmentar i fixar millor
sos coneixements. Per
aquesta raó Is antics
practicaven la maxima docendo discile, ofe
rint als deixebles aventatjats el medi d'ense
nyar, ja en conferencies, ja fent-los passants
d'alguna classe.
ns

mestre necessita

•

tra
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A la mateixa consideració respon la nos
base 5.', recomanant que s confii als

de

l'explicació de lliçons, la redacció
monografies i tots aquells altres medis

de

cultura i

3.a Desig

Simple desig

alumnes

dratics

d'estudi

seriós

creguin convenients,

aquests les fonts d'estudi i

que Is cate
indicant-los

guiant-los

en

sa

Ja veieu, senyors, quan s'aparta 1 nostre
sistema del que sol practicar-se en les uni
versitats espanyoles. En aquestes lo que
més o lo que quasi exclusivament necessita
es

donem

tres

paraules,
Aquella es

de

tenir bona

un

memoria;

valor secundari

a

i nosal

la memoria

bastant-nos la memoria d'index.
un pou en que s'estanquen les
una font de la que ragen flui

idees: aquesta,
des quan s'han de menester. A les universi
tats treballa molt poc l'intel.ligencia i exclu
sivament pera compendre lo que! professor
1 raciocini sia 1
nosaltres volem

exposa:
laboratori per

que

idees, pera que
assimilable;
i volem que en aquest laboratori, no sola
ment s'hi practiquin analisis, sinó que s'hi
facin sintesis, sintesi original, treball propri.

arribin

a

on

passin

la memoria

en

les

forma

premis l'aplicació dels dei
xebles es una vella regla de Pedagogia de la
encara.
que no podem prescindir
Tal volta aquest Ilenguatge us extranyi;
però escolteu al Dr. Wiesse, director d'ins
trucció pública a Prussia, citat per Fitch:
Estimular

als pares i als

d'adelantar i d'obrar

rectament, perquè lo que s fa es recte.
«Pera transformar els nois en homes, —
diu Demolins,—convé tractar-los com a ho
mes,

dirigint-se

tant com se puga a sa con

«Aquest metode,— m'ha dit el
Reddie, afegeix el mateix Demolins, —
»lluny de disminuir l'afició als nois pera 1
»treball, tendeix a augmentar-lo, perquè
un
premi,
»aquesta afició no té per objecte
ciencia».

tasca.

l'estudiant

complaure

de

mestres.

am

«De tots els contrastes que he notat entre la
manera de pensar i obrar inglesos, cap m'ha
semblat tant xocant i contradictori com el
fet de que una nació que té un concepte
no n faci
gran i tant sagrat del dever,
ús en l'educació dels nois a les escoles, sinó
tant

en la perniciosa
que, al contrari, hagi caigut
costum de considerar els premis i honors
i
com el principal estimul de laboriositat

Dr.

»sinó 1 mateix treball. No convé que ls nois
»creguin que 1 premi, que la recompensa
»honorifica sia

ni 1 fi de l'educa

l'objecte

»ció. Els estudiants han de saber que la
»vida no es una rifa ni la satisfacció d'una
vanitat».»
Això s'aconsella

çats,

els

en

més

paísos

avan

tractant-se de nois i d'estudiants de se

moral inglesa
gona ensenyança. L'educació
tal volta permet entrar desde ara a l'idcal
d'inculcar el dever pel dever, millor diriem
el dever per Déu.
La Junta dels « Estudis Universitaris Ca
talans» s'ha preocupat

d'aquest

assumpte

ha cregut que, per ara, no podia aspirar a
lo més perfet, consignant en la base 12.a'
de premis als
que anunciarà l'adjudicació
alumnes que sen facin acreedors; i podran

aquells en diplomes, llibres, publi
monografies premiades, compra de
proprietat intel.lectual de les mateixes,

consistir
cació de
la

etcetera.

respecte a examens? ConfeSso inge
nuament que no ns en hem prcocupat en

1,

cara.

A

Les bases

Alemanya

ne

no

parlen

hi ha

res, sinó solament de

en

sentit

hipotetic.

d'assignatu
llicenciatura, i aquests
examens

rigorosos.

Sabeu lo que són els examens a França?
us diré res que a Espanya ns vinga de
de boca d'un
nou; però bo serà sentir-ho
s diga Edmond Demo
francès, encara

d'aplicació».

No

d'estimuls pera fer treballar als estudiants,
recomanant que no s faci ús d'un medi in
ferior quan es suficient un de superior. L'es

lins: «El medi més segur de preparar amb
exit pera Is examens,— diu,— es el chauffa
en do
ge». Què es el chauffage? Consisteix
coneixe
un
nar en el menos

El mateix Fitch confessa que a Inglaterra
s'abusa dels premis, i presenta una gradació

els següents,
a
que m refereixo comprèn
de
menor a major:
ordre
per
t.'
Desig d'obtenir quelcom o l'espe

cala

rança

2.'

d'alguna
Desig

recompensa palpable.
de distingir-se i sobresortir

entre 1s companvs.

que

temps possible
superficial, però momentaniament

ment

suficient,
ció
r:

de les materies d'examen.

Aquest sistema dona
superficial i efimera,
te

peu
a

a una

öbcs cientinmiesnne

s

instruc

superfi
publiquen_

que sien
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que ho sia, en fi, la formació intel.lectual
baix el nivell cientific del país.

Un bon sistema pedagogic no prepara
pera l'examen, sinó pera la vida.
A les nostres universitats, aon poques
vegades hi ha relació personal entre mestres
i

deixebles,

ont el

deixeble,

vegada o

preguntat

una

poques més durant el curs, repe
teix, amb ajuda d'apuntador o donant mira
des furtivesals apuntes, la
Iliçó de la vigilia,

prescindir-se

de la prova de fi de
curs, per molt deficient i insegur que sia;
però amb el plan d'ensenyança que ns hem
proposat nosaltres perden els examens mol

pot

no

de la

importancia

seva

i

apareixen

Is inconvenients del
trinenage i molts altres.

,truesa

Trencarem, doncs,
Als

sa

del

chauffage,

la tradició dels

am

amens? Els conservarem,

ddequada?

en

però

en

forma

nvada durant el

demés,

curs.

els titols

d'aptitut

que, per

Informe favorable del

Junta,

sols

no

professor, expedeixi
exigiran l'aplicació durant

el curs, sinó l'esforç demostrat
ció d'algun treball original.
Ja

en

la redac

curiós

aplec de noticies que
interessants, ja com a infor
mació d'observacions i projectes
que als
tlofessors suggereixi l'experiencia diaria de
com

poden

la

sels
o

Veus-aquí
glés

recomana

diari,
paísos.

memoria
altres

a

resultar

classe,

corn

corn

Fitch: «Es

am

la redacció d'una
gran exit

se

fa

en

descriu aquest diari l'in
llibre groixut que

un

pot

durar molts anys i generalment té un
pany
secret. La llei exigeix que s'hi facin assientos
al menos una vegada
per setmana... Moltes
coses
que de moment semblen sense impor

tancia,

data

en que
passen i serveixen pera fer l'his
toria de l'escola i
pera donar interès a sa

existencia».
Els nostres diaris serviran també de base
a una memoria o anuari
que tal

cada any
volta sia

objecte de

semblants

de

cambi

am

gers, d'aon puguem apendre,
de més intim, el moviment

extran

lo que té
pedagogic dels

paísos
Ja

publicacions

d'instrucció

centres

en

més avançals.

veieu,

l'hermosa

senyors, que, si

ha confiat

sens

tasca de

portar avant les ense
hem mirat de correspon

nyances catalanes,
dre a l'encarrec fent

que la forma d'aquests
estudis sia la més profitosa
pera l'educació
i avenç intel.lectual dels
deixebles, els que
indubtablement posaran am generosa vo
luntat els seus esforços
pera progressar en

aquells.
N'es

disposats a treballar tot
ny no Is ha d'importar que resti incerta la
celebració d'un acte que, en definitiva, no
tia d'alterar sensiblement la qualificació
gua
estudiants

Per lo
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han d'esser recordades

després,

i

se

llavors que tenen un valor imprevist.
La data d'entrada d'un nou
professor; l'in
troducció d'algun llibre de text nou o d'un
veu

aparell o accessori pera l'ensenyança; el prin
cipi d'una nova serie de lliçons; els resultats
d'un examen periodic; aconteixements es
pecials en relació a la disciplina de l'escola;

garantia l'afany de matricular-se en
assignatures lliures i el seu amor a tot lo
que
ball

signifiqui
es un

lectació,

avenç de Catalunya. Si 1 tre
castic, també es una font de de
de pures emocions de

l'esperit.

Entre les penes d'aquesta vida, diu en Lub
bock, naturalment jo no hi conto la necessi
tat de treballar.
Escolteu les següents paraules d'en De
molins, que retraten a un poble que ofereix
grans exemples a imitar: «Jo sotsmeto la
qüestió—diu—a una joveneta inglesa: es
del mateix parer de sir John Lubbock. Més
també troba que hi ha un grau de plaer en el

treball, en l'esfoç, en
tat vençuda. I, fent jo
la, ella afegeix que,

la

lluita,

la dificul

en

posat de no entendre
mentres

no

treballa,

l'inglés té necessitat d'esforç: ell menarà un
bot, jugarà al cricket, al foot-ball; farà una
ascensió difícil i perillosa pel sol gust d'ha
vençut

ver

una

Al costat

minador,

dificultat».

d'aquest

escolteu-ne

detall d'un
un

poble do
poble

altre d'un

decadent.
«Un viatger oriental,— conta sir John
Lubbock,—havent assistit a una partida de
cricket, s'extranyava de saber que molts dels
jugadors eren rics, i preguntava per qhè no

llogaven alguns
Però

ball

es

miserables que 1s divertis

aquella feina.»

sin fent

tingueu en

font de

plaer,

compte que
sinó

aquell
dirigit

no

tot tre

pera I que s
en que siii

la visita

té

totes

interessa 1 cap i el cor, i cregueu
que

d'un extranger i d'una autoritat:
aquestes coses són facils d'anotar en la

aptitut,

el treball ben

ns es
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forcem pera que sia d'aquesta menalque
oferim en les nostres ensenyances.
El
tit

freqüents

Dr. Torras y Bages, tant repe
en els punts culminants de la

repetit

perquè

ciencia i de l'art de

Catalunya

s tro

sempre

venerable figura, comparant la tasca
d'Alfons el Savi de Castella i de Lleó am la
ba

sa

I, diu que aquell vol
i aquest feu un poble.
codic
gué
Tant-de-bo que Is «Estudis Universitaris

del nostre D. Jaume
fer

un

Catalans» infundissin

una

fortís la vida cientifica de
ne

un

que en
Catalunya, fent

sang

nova

clares

poble crintel.ligencies

i

con

cors sans i animosos; que de
les nostres catedres sortís un planter d'espe
rits observadors i seriosament estudiosos,

reuades i de

ben nodrits de base cientifica i

intrepits

ex

cursionistes de la montanya del saber; d'his
toriaires apassionats per la patria, però in

transigents

pera la veritat; de jurisconsults
esclaus de la justicia; perquè

practics, però

la veritat i la

quina

justicia

són filles de

mà estan els destins dels

Déu,

en

pobles.

Permeteu-me,
dant-vos

senyors, que acabi recor
paraules que us he dita! prin

unes

cipi: «Hem de comprar el nostre propri pa
produit pels nostres camps i en l'heretat dels
nostres pares».

Ajude-m'hi tots, pose-m'hi tots el coll
pera que sia abundant el pa de l'intel.ligen
cia, pera que, si avui posem la primera pe
dra de l'Universitat

catalana,

issar sobre la coberta la nostra

aviat poguem
gloriosa ban

dera.
He dit
ANTONI

Desde la fi del

us

M.a BORRELL

celona amb el comtat de Foix,

quines augmen
mida que, extenent-se Is dominis de nos
tres comtes, eren més veíns d'aquell comtat. La

taren a

per sa ambició en dominar en les perti
nencies dels comtes de Barcelona, motivà diver
sos enllaços i tractats que se celebraren, obtenint
constant

marcada proteció d'Anfós 1 /o Cast.
Durant aquest regnat finí l'anomala situació
de

Tarragona, expulsant el
Culeyó, que havia promogut
assassinant

Els sarrains,

A l'edat de

Catalunya

12

i II

càrrega del £overn, en Aragó sa
mare Peronella, i en Catalunya 1 compte de Pro
vença Ramon Berenguer, son oncle, qui a sa
mort en 1167 Ii deixà son -comtat, titulant se 1
aixís com més tard,
rey Marquès de Provença,
rien a portar la

en

adquirí

testament

pinyà

Cerdanya

a

la casa de Barcelona.

ja

Robert,

nomenat

reforçats

la

am

vinguda

dels

més tard amb el rei Pere I.
de sofocar una rebelió a la

Després

promoguda

vescomte

pel

de

Provença,

Nimes, Athó,

en

1184, hagué de retornar-hi pera venjar l'assassinat
de Bertran de Vaux, assetjant i prenent sos assas
sins en lo castell de Morell.
Entre altres aconteixements
no

una

entrevista a Burdeus amb

am

qui

contra

d'aquest regnat,
referir, recordem
el rei d'Inglaterra,

entretenir-nos en

podem

que

pactaren pera defensar-se mutualment
I comte de Tolosa. Un concili a Tarra

118o, aon, a instancia de l'arquebisbe
Berenguer de Viladomat, se prengué l'acord de

gona en

comptar més els anys per les dinasties de

qual

seguia,

rutina encara

del vescomtat

d'Ager,

disCussions, que s feu entre
d'Urgell Armengol VIII.

després

i el
de

reparti
llargues

I rei Anfós i el comte

en 25 d'Abril de i 96, essent
Poblet. Deixà son regne a son fIl Pere;

Morí Anfós II
a

n'Anfós,

Provença

la

Montpeller;

son tercer

i sos drets al
fill

Ferran

senyoriu

de

monjo

de

era

filles, Constança era casada amb
Eimerich,
d'Hungria; Elienor amb el comte
Tolon, i Dolça era monja de Xixena, aon se
refugià, després de la mort d'Anfós, sa viuda
Poblet.

De ses
rei

Sanxa de Castella.
Am tot i la

de Gerart I de Per

1172,
per
1 Rosselló, que s trobava en part entre Is
i Besalú,
dos comtats de
pertanyents

de

Huch de Cervelló.

gué conseqüencies, aixís com tampoc les tingué
una expedició contra Valencia, ja en poder dels
Almohades, que emprengueren plegats els reis
d'Aragó i de Castella.
El 18 de Janer de 1174 casà Anfós a Çaragoça
am Laura, filla del rei de Castella, després d'haver
entaulat negociacions am l'emperador de Cons
tantinopla, Manel Comeno, pera casar-se amb
una filla seva. La filla d'aquest matrimoni casà
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anys entrà a governar Anfós I
d'Aragó. Probablement l'ajuda

la familia de

notables disturbis,

també donaren que fer a Anfós II :
intentaren una entrada a Tarragona, que no un

enterrat a

de

l'arquebisbe

a

rei a

Almohades,

ment

DE

dels fills

un

Berenguer,

França,

HISTORIA

de-Tolosa, preocupació

defensa contra 1s comtes

no

RESSENYES DE LES CATEDRES

X comencen a esser més

segle

les relacions de la casa comtal de Bar

jovenesa

de Pere

I,

no

tardà gaire

per son comte 1 govern dels seus
estats a la mort de son pare Anfós 11. Era I nou

temps
rei

en

pendre

emprenedor

i amic de solemnitats fastuoses,
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afició que

caracterisada en diferents actes

s veu

d'algunes

dissensions
govern. Després
am sa mare, la reina D. Sanxa, nascudes pot-ser
son

de

de l'im

paciencia

del

rei,

contraria

a

les

prescrip

del testament de son

pare, que volia que
esperés els 20 anys pera governar, havent ja a
les
de son regnat jurat els furs aragone
sos en l'any 1156, i convocades corts a Barcelona
cions

primeries

1158, degué intervenir en
d'Urgell i de Foix,

en

les dissensions

dels

comtes

que convertiren sos
dominis en camp de lluites desoladores. Una
rebel lió del comte de
lo portà a la

Foucalquier

l'rovença, i més tard passà a Roma am gran
companyia de cavallers, desembarcant a Ostia
pel Novembre de 1204. La bona rebuda i agassa
jos que rebé del Sant Pare mogueren al rei,
nomenat emperador i gonfaloner de
l'Iglesia, a
un

plometre
anta

Seu,

cons a

tribut anual com

que més tard

portà

feudatari de la

complica

greus
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Montfort havia rebut del Papa dels dominis que

conquerís, desfiguren el caràcter de creuada donat
an aquella
campanya, bon xic favorable a l'ambi
ció dels reis de França sobre Is dominis del
mig-dia.
Finalment, Pere I, verament molestat per
l'ambició de Simon de Montfort, que, am tot i
haver-se fet feudatari de nostre rei ben a despler
seu, Ii donà ordre d'aturar ses campanyes devas
tadores, davant sa rebel.lió I sitià a Muret.
Son intent i l'opinió dels historiadors contem
poranis manifesten que hi anava pera expulsar
als francesos de sos dominis. Sia com sia, l'inac
ció dels tolosans i francesos, o les contingencies
de la batalla, feren que morís en aquell siti nostre
rei, el 13 de Setembre 1213. La nova de la
mort del rei portà I desordre al nombrós exèrcit

allí congregat, i les tropes de Simon de Montfort
reberen nou esforç pera continuar ses conquestes.

sos successors.

Casat am Maria de

Montpeller aquell

mateix

AGUILÓ

A.

any, al tornar de Roma, en el següent del 1205
tingué una entrevista a Jaca amb el rei d'Ingla

qui l'unia la comuna enemistat am
despeses de son viatge a Roma, el ca
nment la recepció feta al d'Inglaterra, el
posaren
(n mala situació economica,
vegent-se obligat el
,ei a imposar els gravosos tributs del
monedatge
coronatge, que foren mal rebuts per la majoria
le sos subjectes. Passarem per alt sa intervenció,
ab

terra,

França.

més efectiva que en l'anterior campanya, en les
Iluites entre ls comtes de Foix i d'Urgell i el
de

vescomte

Castellbò,

aixís com sa

venció en la victoria de les

que I rei se

ctgia albigesa,

Després de les consideracions generals breu
exposades en les anteriors ressenyes, el
mestre Graell entrà a explicar lo que anomena
Economia Classica, que divideix en quatre parts:
Producció, Circulació, Distribució i Consum.
Respecte a la Producció, va marcar tres grans
factors:
La Naturalesa.

Naves de

El Treball.

Tolosa, a
Castella, manant

vegé embolicat

am motiu de l'he
i que devien més tard costar-li la

ida.

Després

de nombroses

disposicions

d'Inocenci

lii pera treure als albigesos del mig-dia de
ont havien
pertorbat notablement la

França,

als bisbes de les terres contaminades per
enviant dos llegats pontificis que
comte

El rei

es

Capital.

que la Naturalesa té molta més
tancia en el món economic que la que Ii solen

impor

Digué

donar els economistes.
La situació

geoglafica,

el sol

clima,

naturals,

com

o

terrer,

la

l'aigua, pluja,

deixen les més de les

posició topografica,

el sub-sol
i

vents

vegades

la

i els agents
altres, deci

prosperitat

De prompte té sempre gran aventatge, per la
facilitat de relacions mercantils, una illa o penin

sula,

sobre terres interiors o un continent.

pel Sant Pare a
empendre una creuada contra I mig-dia, a la que
udiren molts princeps d'Europa, especialment
del Nord. No entrarem en els detalls d'aquesta

que

Is litorals

creuada:

fins

de

França

despullat

de Tolosa Ramon IV.

convidat

de sos dominis el comte de

vegades,
d'Aragó, el quin

Tolosa, excomunicat repetides
últim l'intervenció del rei
de I

principi

ges,

intentà
sense
sos

deturar els
de pau.

siguin

perquè

tenen

D'aquí

quasi

sempre centres de
molts medis de desenrot

Ilament pera l'industria i el comerç.
Seguim !'Historia desde Is temps més remots
ara,

i veurem

L'Inglaterra

i el

confirmat

Japó,

aquest

en nostres dies,

principi.
acaben de

demostrar-ho.
Un territori

pla

té

igualment

imponderables

estragos

aventatges sobre un altre montanyós. Per això
en Espanya estan condemnades fatalment a l'in

totes

ferioritat

de

sos

territoris. Aleshores

d'aquella guerra
les portes tancades a
L'in vestidura que Simon de

pietat, trobant

desitjos

obté per
des

riquesa,

s'havia mostrat contrari dels heret

expulsant-los

d'un

religió,

Lheretgia,

excomunicaren al

El

3.

el

deposà

SOCIAL

ment

eficaç inter

que acudí en ajuda del rei de
:1 nostre rei en persona les tropes aragoneses,
rera recordar les complicacions politic-religioses
en

ECONOMIA

Les

cas

totes

excepcional

les

regions

de que Is

centrals,
plans no

aon se

dona I

estan sota

les
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3s

montanyes, sinó

a

altures

de

Soo

metres

en

sobre I nivell del mar.

amunt

En aquestes altures no hi pot haver ni abun
d'aigües, i les poques que hi ha són poc
aprofitables, perquè busquen precipitadament la
dancia

baixada. Té apart un altre inconvenient la nació
montanyosa. La gran riquesa moderna, davant
la

Pantiga

qual

es

insigniticant,

s'ha format am

Eindustria de transports; més clar, els ferro
carrils. Doncs, bé: mentres en els territoris plans
les vies-ferrees resulten

temps que rapides,

en

molt

barates al

mateix

paísos montanyosos

com

resulten molt cares, de tracció costosa
i de poca marxa, i aquesta encara perillosa.

Espanya
La
una

falta

altra

quals està afecta a una servitut de pas
l'altra, en qual cas, si s ven una de
les finques, la servitut serà efectiva, aixís com fins
allavors pot dir-se que s troba in potentia. La
servitut es sempre negativa per part del subjecte
passiu, consistint in patiendo vel in non faciendo,
es a utilitat d'una
persona o cosa determinades, i
té I caracter d'accessori, no expressant res per

d'aigües i de comunicacions porta
terrible conseqüencia: el terrer labora

de les

una

en

benefici de

sí sola.
La classificació que les doctrines contempora
nies ens permeten fer de les servituts es en pre
dials, personals i
(que no tenen predi

imperfectes

dominant).
El dret romà dona 1 concepte de la servitut
que ha sigut reproduit per la majoria de

predial,

codics moderns.

L'alemany diu que pot esser gra
pel dret de fer certs actes en el

ble es de males condicions, i com tot contribueix

vat

per altra part a

predi sirvent o de no fer certs actes, o de que la
proprietat del predi sirvent no puga esser exer
cida pel del predi dominant (servitut predial).
L'avant-projecte del codic suís diu esser la servi
tut
una càrrega
imposada sobre un immoble,
segons la qual el proprietari del predi sirvent ha
de sofrir certs actes, no podent esser compelit a
una obligació de fer, més que accessoriament.
Els codics espanyol, inglés i francès coincideixen
en donar el concepte de servitut com a càrrega
imposada sobre un immoble en benefici d'altre

l'endarreriment dels habitants,

la'producció

agricola es tant insignificant, que
es un problema com viu la població.
En cambi Espanya té un gran subsol meta
lurgic, més fins en això ha tingut desgracia, per
què ha tingut d'exportar els minerals en brut
per falta de carbó. Les nacions que han tingut
aquest combustible en gran abundancia, com
Inglaterra, Estats Units, Belgica i Alemanya, han
tingut extraordinaries facilitats pera desenrotIlar
tota mena

de industries.

Els canals són altra gran font de prosperitat.
de rius grans com
Les nacions que, no
els dels Estats Units i el Canadà, han pogut

aigües

i fins fer-les

han obert nous camins a

un

navegables,

trafee que ha

ri

valisat amb el maritim.
Per

la

ultim,

immoble

pertanyent

disposant

canalisar les seves

un

que són

a

l'Africa

dona per resultat que les

diferent amo.

les servituts

objecte

predials (rustiques

ús i

habitació),

concretarem

breument

el concepte de les servituts que s'anomenen irre

corrents del Golf Streant,
pluja, siguen contrapesades per les
del Simun africà, resultant sequies terribles alter
nades per aiguats no menys terribles.
La Naturalesa, doncs, que ha otorgat als
Estats Units terrers privilegiats pera produir
onze milions de bales de cotó anyals, a Ingla
terra, França, Alemanya i Belgica grans plans
pera 1 cultiu, vies-ferrees i canals, aixís -com a

gulars.

moltes

trepitjar raims en lloc que
proprietat, etc., són drets que moren am
na, i en conseqüencia no són més que

favorables a la

d'elles grans conques carboníferes, la
Naturalesa, repetim, els ha donat uns aventatges
que

no

podran

tenir

les

nacions

menos

ben

dotades.
BENJAMÍ ROCA

i

urbanes, aparents i no aparents, continues i dis
continues, etc), i del concepte de les personals
(usdefruit,

proximitat d'Espanya

a

Prescindint de l'estudi de les classificacions de

sen

si bé

sos

troben

textos

vestigis

presenten

el Dret romà,

en

caracter

dubtós i con

tradictori, com pot veure-s en els següents: ningú
pot adquirir servitut sobre predi rustic o urbà si
no

predi ;

té

pendre

no

fruit o

d'abeurar

constitueix servitut el dret de

passejar

els animals

predi d'altri;

el

altre

en

de

de batre en

personals irregulars. El
les servituts irregulars

El dret

predi.

nostra

proprietat

en

agena, i el de
no sia de nostra

era

la perso
servituts

Codic Civil admet també

en quan permet establir
servitut a favor d'una persona o comunitat a
no pertany la cosa.

qui

DRET

CIVIL

CATALÁ

Tota càrrega o gravamen que

finca

El concepte de servitut en el dret modern es
ella un dret sobre cosa extranya , nemini res ,
sua servit
si bé hi ha la tendencia modernissima
ser

de servitut en

exemple,

en

cosa

dues

propria. Això succeeix, per
proprietat d'un sol amo i

cases

s'imposa

a

una

consideració a una persona, no s trasmet
als successors i ha de considerar-se servitut per
sonal. Les practiques de l'Edat Mitjana crearen
moltes prestacions en les quals se desmembraven
en

drets dominicals a favor d'una
tent-se

posteriorment

la

persona,

adme

transmissió d 'algunes
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d'elles, essent constituits am verdadera perpe
tuitat els drets de Ilenyar, pasturar i els emprius.
El dret de pasturar el bestiar en terrer laborable
quedava limitat a entrar-hi el remat entre la
cullita i la nova sembra. Si tenia dret a entrar-hi
durant les

plantacions,

no

s

permetia

a

certa

ciasse de bestiar pels seus instints destructors. El
dret de llenyar se concedia sols pera desbrossar el
bosc,
prudentment: mai donava

espurgant-lo

facultat de tallar cap arbre. L'empriu consisteix
el dret de pasturar o llenyar concedit a una
o

entitats determinades

(gremis,

po
Hes, etc. Encara s conserva en l'actualitat. Es
:trpetual mentres subsisteix la coltlectivitat, no
ni als cent anys, corn l'usdefruit a
o ciutats.

2sapareixent
dels pobles

-t'or

La Llei

Hipotecaria

esmenta

Is drets

d'aigua,

mics, politics, agraris,
ab el titol de

economista i

M.

VILACLARA

BLADÓ

es

ale

com

a

tots dos aspec

força

a
que més s'ha vulgarisat, essent traduida
molts idiomes, es la que porta per titol

Quinta-essencia
resumir

socialisme,

del

podem

que

paraules seguint

quatre

am

al

ma

Reemplaçament
capital
privat pel collectiu, entenent pel primer la
teix

SchdJIìe.

del

producció regida

de

manera

ra

JOSEPII

nrolts altres

publicacions

sociolec,

com a

part

interessants i que completen la seva
personalitat. Com a economista, la seva obra
tes

-edi en que estaven constituits.
Trobem també entre les servituts

t'una empresa i dura mentres aquesta existeix.

revistes i

manyes i franceses.
A Schàffle podem considerar-lo

ció

irregulars

en vanes

major

Qüestions alemanyes

recopilats
fonamentals, però

campats

la

etc.,

actuals i

.sturar, llenyar i altres de naturalesa real, esta
'int que no poden esser hipotecats a favor del

stablerta per ilci de 23 de Març de tgoo, cone
tda amb el nom de servitut de pas o transmis
, ‹") de corrent electrica, ja que s crea a favor

39

per

l'especula

individual, i no tenint altra regla
lliure concurrencia; i pel segon una
de

que la
mane

que, sobre la base de la
de tots els medis de producció,

producció

proprietat
realisaria

una

organisació

racional i verita

blement social del treball nacional.

Aquesta

unitaria i harmonica de la pro
ducció no tocaria per res a la llibertat indi
vidual, que seria garantida per la lliure
i la lliure disposició per cada pro

organisació
possessió

producte integre de son treball,
ja complertes o realisades les carre

ductor del

ALBERT

SCHÁFFLE

essent

En l'espai dels dos o tres mesos ultims
perdut rhumanitat alguns de sos homes
incipals, ferms capdills de diferentes
cientifiques, representants de grans mo
ments en el terrer de la ciencia, i quins

• a

avui frescos
b o r ran t-s e

temps
ran

les

a

com

seves

poc

les

en
a

tot lo

memories,

aniran

perdre-s
personal, però queda

poc fins

amb

a

obres als homes que vindran

pera honrar-les i honrar-sen.
An
, Spencer, Renouvier
desgraciada llista devem afegir-hi
pensador alemany prou conegut Albert
Momsen

aquesta
al

Nasqué Schàffle a Nurtingen (Wurtem
berg) en 1831, i portà desde molt jove una
vida agitadissima per qüestions politiques,
prenent part
campanyes militars i ocu
altissims
pant
càrrecs, fins que en els darrers
de
la
seva
vida va retirar-se a Stuttgart,
anys
en

c,se.nt

director d'una

vista,

la direcció de la

sa

importantissima re
qual conservà fins a

mort, deixant al morir dues

importants

i

una

profusió

o

tres

d'escrits

obres

econo

col
gues socials. Lo que vol dir proprietat
medis
de
lectiva dels
producció, proprietats

individuals dels medis de consumació.

Aquesta es l'essencia de l'obra per alguns
qualificada de marxista, però que fou tem
perada més tard am diferents estudis pel
mateix autor.
Com
rescola

economista Schiiffle fou

a

alemanya

am

la

manera

filosofica de concebir l'economia

fidel

a

ampla i
politica,

solament una
que en les seves mans no es
com
en l'escola
senzilla doctrina dels valors,

inglesa,

disciplina

autonoma, com
francesos
dels
economistes
en la major part
i italians, sinó que forma part integrant d'un
ni

conjunt,

una

el que hi contribueixen totes
disciplines de l'ordre juridic, po.
en

les altres

litic, administratiu i principalment moral.
Representa 1 socialisme de catedra, quin
punt de

partida

fou

cola economica de

altres,

una

una

protesta contra l'es
Adam Smith i

Gournay,

oposició a roptimisme dels parti

daris de la natural liibertat. El concepte de
societat sha
sempre davant dels

presentat
economistes i han empleat

ses

forces

en

40
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desxifrar-lo, i aixís Stein, Mohl, Menger, i
principalment Carey, a restudiar el pensa
economic,

ment

han extès

son

pot
protesta contra les exageracions de Marx y
Lasalle i contra'Is excessos de la major part

dels patrons, tractant de conciliar-ho en el
lapsus de la ciencia am nobles sentiments i

aspiracions.
Com

a

sociolec

més

corrent

no

general

sinó que ha format

però

apart,

no

ha

seguit

de l'escola

Schàffle la

germànica,

petit agrupament
importantissim.

un

obstant

Encara que

pensament

per terrers filosofics, portant am sos estudis
bona base a la Sociologia. Aixís feu Schàffle,
i tota l'obra d'ell
considerar-se com una

La ciencia

sociologica a Alemanya reves
teix un caracter marcat
d'especialisació, es
a dir, els
alemanys no són partidaris en el
camp sociologic d'una sintesis o generalisa
ció, sinó que dediquen totes Ilurs forces als
propriament dites,
podriem dir-ne periode
Sociologia, am quina tenden

analitic de la

cia verdaderament encertada coincideixen
els

principals autors
Schàffle, doncs,

de la

Sociologia

últi

al presentar-se en un
sentit sintetic per la seva
principal obra
Estructura i vida del cos social, no anà de
ma.

acord

la

En aquesta

major part
obra, la

Schàffle,

presenta

de

am

se

l'organicisme,

cietat

que

de

sos

més

com
es

compatriotes.

fonamental

de

acerrim defensor

el considerar la

so

organisme,
paraula, entrant en l'estudi de
lo que en diu Istologia social, o siguin dels
teixits, óssos, vasos y demés que formen
l'organisme social, això no pres com a me
tàfora, sinó que, com diu Lilienfeld, que es,
com

rigorós

un

en

el sentit més

de la

després de Schàffle,

crec que no estarà de més obrir amb
ell la secció de Medecina d'aquesta REVISTA.

posat,

La teoria microbiana
tueix

l'antiga etiologia

bre

una

edifici

gencia.

la

gran erudició i intelli
De totes maneres, l'obra de Schiiffle

am

quedarà

en

seva

el terrer de la

Sociologia,

i la

d'adquisició
joria
son

a

tingut de rectificar la ma
antigues, intuitivesen

han

les

pagines de l'historia

exemple,
producció de
per

hi

trobem,

linfluencia causal que

en

la

l'estat morbós puguen tenir
les variacions atmosferiques, les fases de la

Iluna, com cregueren antigament Ramazzo
ni, Lind, Jachson, etc., corn tampoc s'ad
meten com a causa de malaltia
aquelles
pertorbacions de solits, liquids i fluits de
que, en el terrer absolut, ens parlava Hipo•
crates: partes activm et moventes, partes

molaet
spirittts

bacteriologiques deiem
que
completament el concepte
antic de l'etiologia morbosa. Els estudis de
Pasteur, Zopf, Charrin, Leloir, Watson
Cheyne i molts altres, quina enumeració s
doctrines

Les

han

faria

variat

inacabable,

etiologia,

han

sentat

la moderna

qual ens expliquem logica
productora de determinades

per la

malalties.
No hem de citar

origen

o

estats

en aquests moments els
morbosos que reconeixen

infectiu. Els donem per sabuts. En
un medi, una serie de
i
predisposants una causa determina

ells hi intervenen:
causes

tiva, ocasional,

atacat

PELLA

han

sí.
Sols

ments de la nova ciencia

RAMON

experimentació

mo

de les doctrines

les

sociologica.

i

empirics que ns Ilegà la Medecina de l'avior,
que si bé deixà sentats els fonaments de
la ciencia en l'esdevenir, les actuals fonts

Estructura y vida del cos social serà
considerada com un dels principals monu
seva

consti

esborrat de les obres del dia Is coneixements

afectes

lo que ha fet Schàffle i so
base falsa ha alçat un portentós

infectiva

morbosa. Les corrents

dernes d'observació

realitat. Això

es

o

pas de gegant en l'historia de la
Medecina. Ella ha modificat completament
un

ment la causa

defensa,

vista semblarà

aquest
ja gastat, per lo molt que sobre
d'ell s'ha dit i escrit, el considero d'un inte
rès tant general que, compendiadament ex

el principal autor que
devem per la força del con
venciment convertir aquesta metàfora en
això

primera

a

tema

estudis de ciencies socials

fomentant lo que

L'INFECCIÓ

CONCEPTE DE

ren

causa

determinant. 1

s

diu:

predisposants són les que prepa
el medi, posant-lo en condicions d'esser

causes

per la causa determinant, el micro
bi, que a ¡'actuar sobre aquest medi pro
dueix, ipso-facto, l'infecció.
Doncs, bé: nosaltres limitarem més
aquest fet, prescindint de les causes predis
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posants, que les considerem, donada
funció, pre-infectives, i que, per més
actuessin, jamai produirien l'infecció, si

que

l'equilibri organic pel predomini
d'alguna de les causes dites, queda

una

tuit el medi abonat.

llur

d'acció
consti

cessaries, es veritat, però també ho són cert
nombre de condicions que té de reunir el

Es aleshores quan, al presentar-se un
microbi patogen apte, trobant desprevingut
l'organisme, sense ses defenses naturals, pro

microbi,

dueix

patogen

joc

ocasional

causa

dadera

no

intervingués.

Seràn

ne

am tot i no
esser saprofitic, sinó
declarat; condicions especials, ver
aptitut patogena, que, de no reunir

les, mal que actui
tindrà lloc,
ció

medi preparat, I'infec
com esdevé en els casos

en

(al fi i al cap, el
falta de secreció de

de malalties microbianes

viu),
toxines, o producció de
microbi

es un

uirrivament
uda

a

ser

metzines

alterades,

parassitaria

de virulencia

de

(influencia de la tem
dessecació, llum, etc.), pocs en

diverses causes

ratura,

I-otribre, etc.
No estudiant, doncs,

l'infecció

en

acte,

aquestes condicions necessaries al microbi
fer-lo apte, tampoc devem ocupar-nos
de les causes predisposants necessaries so
re

1 medi pera donar-li receptibilitat.
Resumint: intervenen en l'infecció:
1

e

apte

determinant

causa

i

gocitosis energica, febre, secreció d'anti
toxines, reaccions especials com la de Pfeif
fer, l'aglutinant, etc.), japost-inf ectives.
Impossible,en el curt espai de que podem
disposar, entrar en detalls sobre lo que dei
xem apuntat. No obstant, creiem s'haurà
comprès la complexitat del fenomen infec
tiu. En fi, remarquem esquematicament,
encara que siga repetir el fet culminant en
tota infecció, es dir, la necessitat de coinci
dencia d'un microbi patogen apte actuant so
bre

un

obrant
tent,
crobi

medi abonat. Ni

ni,
malaltiç

influit, patologicament, per causes
trinseques (fisiques, quimiqués o meca
nques) o intrinseques (herencia i particular
Incionalisme).

quina

es

la

causa

les malalties infeccioses:

principals

dit també les

FRAGMENTS
DE I. A

«METAFÍSICA

el microbi. Ja

(Continuació) (1)

Més

aptitut patogena. Sucintament direm
quelcom sobre I medi.
Hem parlat de causes extrinseques i in
trinseques que obren sobre l'organisme

interna

o

s

De la reacció mutual de les

causes ex

les con
trinseques intrinseques
dicions organiques del ser (temperament,
constitució, aptitut morboso-general i espe
i

en

surten

cial de cada orgue o aparell, receptibilitat o
immunitat natural). Aquestes condicions
tencia

cada individuu

organica

i

unes

grau de resis
defenses naturals

un

poderoses (barreres epidermi
ques, fagocitosis, composició quimica del
medi organic), defenses que normalment
impedeixen l'acció del microbi.
més

o

menys

Al disminuir aquestes

L'INQUIETUT»

DE

PROEMI

determinant

supressió de

a

JUNCÁ

REMIGI

circumstancies

determinen mimvament

donen

infecció

o

Ja hem dit

ie

produirà

transformat.

o

so

microbi patogen en condicions pera
:tacar. Medi
abonat:organisme humà, feble,

cm

s

apte sobre individuu sà y po
actuant sobre medi abonat, un mi

causa

obra. Causa determinant

qual aquella

ionat

que aquest posi en
defenses momentanies (fa

no sense

munt de

una

medi abonat

un

l'infecció,

un

defenses,

trencat

de

tant

no

amb

això

va

agitació

que,
lluminosa fórmula,

irresistible,

a

aquella

calmar-se

malcontenta

condensar

encara

m'empenyia,
pensament

mon

en

talment vasta que, abraçant lo futur,
elevés a les altures i la fortitut de lo eternal
Ilei

la que

era

feble tilla de pares de

mesquinesa

tanta com es la dels fets historics.

Pera lograr-ho era logic que, tant com
extenia considerablement el segon terme de
ma
fórmula, restringís el primer. Calia,

doncs, descomptar

d'ell el

cas

possible d'al

gú que, havent immune escapat al contagi
de les doctrines d'El Criterio sense en lo
més minim sofrir la llur

emperò Ilegit
(I)

Vegi-s

el

llibre,

el número 1."

influencia, hagués
per

mera

tafaneria
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etnica

historica

,

que

ns

ple,

dels

avui

mou

apolegs

arqueologica,

o

com

la

a

enterar-nos, per exem
dels aschantis, o d'El Non

escolto

gosar interrompre, per tard
el fluix de paraules am que
abocar-me els records de ses im

sense

faci,

sem

que
té dret

a

Plus Ultra de Lunario y Pron "stico perpetuo,

pressions.

general y particular del Reino.
Equilibrats aixís novament

aquesta inferioritat

fet,

mes, el

convertit

en

•

els dos ter

llei, pronosticava

que:

Ningú que segueixi
jamai al Pol Austral.

El Criterio de Balmes

arribarà

descuit,

mon

fent

ruga, que mon
que de prop o de

amb

retornar brusca

més que respectuosa, po
brau amic té per tot allò

o

Iluny

faci olor d'intePlec

lescencia,
decidí

sos

literatura.

alterà'Is camins que ell seguia i
destins futurs. En Ricart seguia
literaria.

una carrera

Ja he dit que erem
duia, bé que

companys d'estudis. Ell hi

dent pensar

la Facultat de Dret de

el territori

comprès

entre

Castelldefels i el Coll de Finestrells, entre 1
Coll de Sagarra i el Coll de Serola, i entre
Vallvidrera i fins dotze llegües mar endins.
(Usatge Statuerunt etiam.)
Pera

meva, entre ls braços dels quals
mans eren terminació batia I cor

sort

aquelles

generós,

més

noble i amical que mai hagi
caixa toracica humana. I prest
sentir-lo junt al meu, en la ferma abra
d'un rencontre, mentres alegrament

demorat

vaig
çada

en

saludava i

me
mon

demanava

antic company

la

noves

d'estudis,

avui

veu

de

intrepit

i expert marí, en Ricart de Sant-Atanasi.
Per tot aquell qui està en possessió de la

llarga experiencia
pel

món sento

un

home

jo

on

pot córrer

com

que devé del molt anar
reverencia i respecte. Més

mon

amic,

que
de memoria tots els recons del
home que

aquells

o

descansar

ha creuat

en

un

totes

s

té sabuts

planeta

per

barco;

un

direccions

espaiosos, que
pes les lletres que 1s anomenen s'hi veuen
clares, clares, i ben apartades l'una de l'al
tra;

mars

un

gades

el

aquella

en

mondial,

tom
xarxa

espessa;

fet

tant

home que ha donat

un

una

sense

de meridians i

home

avesat a

els

pila

ma

de

enredar-se

paralels,

ve
en

tant

inclemencies i

pestes i cuit a meteors; un home,
en fi, que pot
assegurar per personal expe
riencia que no es cap bola allò dels perielis i
dels afelis, me dóna, quan me trobo al seu
costat, una aital sensació de propria petitesa
i de minceria vital, que romanc silenciós i
a

tem

compensada

ve

platja mon esperit, que s gronxava
allunyat en onades d'alta reveria. En aquell
instant deguí jo fer tal cara esverada, com
si fos sorprès en flagrant delicte... I
potser,
comptat i debatut, delicte sia tot indepen
ment a

en

Sant-Atanasi,

en

meva

Ve aquesta temença
d'un intern drama que, al sortir de l'ado

tantania i
sobtà

anant

veneració,

per la

tualitat

parell de mans vigoroses, caient ins
pesadament sobre mes espatlles,

Un

Emperò,

la bona

tota

esclatants,

resultats

sense

fe de

tot l'entusiasme i

ànima

son

ardenta. Era lulista. En

ment

jovenivola
aquella epo

primers cursos de
Barcelona, s'era lu

ca, entre ls alumnes dels

lista,

com

se

pot

ser

Club:

Sportsman

era

colombofil o soci del
qüestió d'una modica

quota mensual.

alguns ambiciosos, no contents amb
felicitat, tingueren una temptació
perillosa: la de llegir alguna cosa del beat
Mes

aquesta

Ramon Llull. En Sant-Atanasi
I d'això

vingué

la

pera

com a norma

((Si al

cosa no

constant

lectures havia acceptat un concell
dia, en mala hora, Ii donà un seu

que un
amic. Aquest concell

regla:

d'ells.

tragedia.

Es d'advertir que
ses

va ser

llegir

l'entens,

següent
primera vegada una

formulava la

per

pensa:

soc un ase.

Si al

l'entens,
llegir-la
vegada
tampoc

per segona

pensa: soc un ase, o bé l'autor ho es. Mes
al llegir-la per tercera vegada encara no l'en
tens, pensa ja resoltament: l'autor és un ase!»
...Mai oblidarà mon amic, per anys que
visca i per mars que recorri, el dia en que,
en la solitut de la Biblioteca Universitaria,

emprengué
rà am quin
da;
les

la lectura del Beat. Mai oblida
febrós anhel fou ella comença

mai oblidarà

paraules

buides

de

com

tot

seguit

se

aviat restaren davant

tota

significació

i

com

deixant-li la trista convicció de la

perdé,
sos

i

ulls

mortes,

propria

insuficiencia; mai oblidarà l'inquietut de
la segona lectura, que no u aportà pas més
llum; mai oblidarà com, materialment tre
molós, emprengué la tercera, i, com sense
terminar-la, espantat del sacrilegi que de

l'aplicació

de

son

constant criteri en

resul

".1
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tava, fugí, fugí corrents de la Biblioteca, i
de l'Universitat, i per molt temps de tot
estudi, de tota lectura...
Dos

mesos

ingressava

més tart

l'Es

en

cola de Nautica.
ORS

EUGENI

fusta de
la

ses

molça

bells

exemples d'aquestes

s'aproprien

families que, en
fan reS per elles mateixes, més
els productes ja existents. Feu

me

en

la natura,

no

pensar

tum, amb

«Guaiteu, —digué,
per sobre
trena de

la taula:

plantes

he traçat aquí tota
i flors ben singulars. Eixes

jo

folles, més

quimeres podrien
fantastiques, i res asseguraria que no
sin realment aixís en qualque part.
»Quan

traça

dibuix,

un

endefóra d'ella

sencia íntima

1 pa

— mostrant-me

ser encara més

(1);

i

un
en

existis

l'anima fa

resso

fragment de son es
aquest divagar se tan

quen els més grans secrets de la creació;
car aquesta, considerada en sos principis,
descansa tota ella

el

en

dibuix,

er .

la

plasti

d'aquest

Les combinacions

genre són
tant infinides, que fins hi troba lioc el ca
pritxo i la fantasia. Fixem-nos solament en

les plantes parasites, en aquestes creacions
Ileugeres. Quantes formes fantastiques, gro

tesques, que recorda l'aucell! El llur gra
voant se para sobre

papelló,

crèixer.
aixís

no

El

mesc o

una

content

tal

i s'alimenta

l'escorça

en

principi

El

mostrar-vos-les.

viscus

se

panotxa.

on

que

Ii

forma al

Aquest hoste,

sostenir-se sobre

enllaçar-lo, exigeix

com

pera
sembra i brota

del perer,

petita
am

qual arbre,
d'aquest arbre
o

l'arbre i

proporcioni

perfum
també

a

molt bé

lo que deuria ser-hi; eixes plantes, en lloc de
desenrotllar-se al començament, com de cos

(Continuació)

uu

Lo mateix passa am
els arbres. Jo tinc

que cobreix

per la constitució íntima de la llur sava:
ella es desde un principi més avançada de

CONVERSES DE GCETHE

ca.

branques.

d'alguns arbustes, que pertanyen
la familia dels parasits, s'explica

(Seguirà)

n.:.r
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la

una

materia grossera i tota

tre, tenen desde llur nàixer
refinada.

jamai

»Una poma

ens

a una

ve

al

terres

materia

mig

ja

d'un

rugós. Calen molts anys, calen
els preparatius més cuidadosos pera fer
d'una pomera un arbre que porti fruits i
dongui cullita. Sent cada poma un cos ro
tronc rude o

dó,

compacte,

extrema

exigeix

concentració i

pera formar-se una
un extrem refina

dels fruits que Ii arriben de totes ban
des. Cal representar-se la natura com un
jugador qui, devant la taula de joc, crida
constantment: Va I doble!, esa dir, que afe
ment

geix

sempre lo que la seva sort Ii ha donat
aposta, i aixó a l'infinit. Pedres,

en sa nova

besties, plantes, després

d'haver

aixís

sigut

formades per aquests ditxosos cops de daus,
són de renou retornades al joc, i qui sab si
l'home

no es

el resultat d'un cop que apun

tava molt amunt?»

Durant aquesta interessant conversa ha
via arribat la nit; feia fresca al jardí i en
tràrem a la casa. Ben aviat sortírem a la
finestra. El cel

estava arreu

lles. Les cordes

sembrat d'estre

moviment dins
posades
pels objectes que havia
en

l'anima de Gcethe
(i) M'he proposat en aquesta traducció pres
cindir de tota mena de comentaris, més veig que

possible tot-hora. A l'arribar aquí,
per exemple, no puc aguantar-me... Amics, amics
meus, llegiu i rellegiu aquestes darreres paraules.
Graveu-vos-les ben bé en l'esperit, fins que se us
converteixin en propria substancia i en Ilum pera
la crítica i en guia pera 1 treball, si obra d'art fes
u; i quan an ell us oposin les objeccions d'aquest

contemplat
sonaren

aixb no m serà

mesquí realisme de repetició que infesta i infama 1
nostre art

contemporani,

limiteu-vos encara a re

petir el profon parlar gcethià:Qyan traça un dibuix,
l'ànima fa ressonar endefbra d'ella un fragment de
son essencia

intima.1 afegiu, elevant el vostre treball
a les altures de col.laboració am Déu mateix: len

aquest divagar se lanquen els més grans secrets de la
creació.— E. O.

«Tot

tota

al

jardí,

vibraven

encara

i

res

aquesta vetlla.

es tant

immens,—me digué,—que

lloc hi ha deturada. Pensareu que 1 sol,
que ho produeix tot, ha finit am la creació
en

i que la força
i
que ha format les terres les llunes es en ell
agotada, inactiva i inerta ? Lo que es jo no
de

son

sistema de

planetes

ho penso pas. Es molt verossimil que s trobi
un planeta encara més petit que Mercuri,

ja ben petit. Se veu prou, per la situació
planeta, que la força de projecció del
decreix,

car

són,

en

el

sistema,

les

del

sol

masses

més considerables les qui ocupen el lloc més
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allunyat. Apoiats

en

aquest fet

podem

su

conseqüencia d'aital disminució de
força, una tentativa de projecció de planeta
posar,

a

•

Aquesta acció es vaga, certament; es fins
i tot la més vaga de totes aquelles que l'art
exerceix sobre l'home. Més, per això ma

que no resulti pas. Si I sol no pot despen
dre-s i separar-se ell mateix d'aquests dar

teix,

planetes, aquest formarà potser
entorn un anell, com el de Saturn, i

bon grat que no hi ha
Ilegitim fora lo que es

rers

anell

a

son

aquest.

jugarà una mala passada a
nosaltres, pobres habitants de la terra. No
serà més agradable als altres planetes: la
opac

ens

Ilum i la calor febliran i totes les organisa
cions a les quals són necessaries seran més
menys arrestades
Les taques del sol

o

en son

desenrotllament.

podrien, doncs,

donar

algun disgust a

es

potencia

d'una

incomparables.

perillosa: la veritat es més aviat que
l'educació, sobre tot la del poble, breu i
pràctica necessariament, es massa esclava de
la precisió, es a dir, està reduida a la pura
acció

logica,

i per això mateix

format,

cendir més

troba

res
que s'oposi a la for
anell
solar.
Solament l'epoca
d'aquest
no s

de semblant aconteixement resta indetermi
nada.

(Seguirà)

L'intelligencia
tim i darrer del
obscura

da,

avall,

aon se

no

ser.

La musica

no es

pas l'excitatriu de tal o
obra més aviat

qual categoria

de

removent,

medis

a

ella,

per
el fons

virtuts;

que sols pertanyen
comú de totes les virtuts,

anar

arribar fins aquesta regió
l'eclosió perpetua de la vi

fa

s'agiten els germes primers del senti
del
ment,
pensament i de l'acció. Més bé, no
es sinó massa cert que estem avui dia
quasi
aont

La

del ser, la força viva
potencia extraordinaria de

l'ànima

aquesta acció deriva de que ella

gada fisiologica

i

es a

de

la

ve

psicologica,
aquella profon

manera

a

aquesta

de

profonditat, i

remoure

que ls grans

principis de la vida moral, la bellesa, el bé,
el dever, l'humanitat, la patria, la familia,
etcetera,

no

s

revelen als

més que baix la forma
ries logiques.

l'energia espontania
de l'ànima.

Heus-aquí
sia musical

no

viventes,

clares i

que guanyen

perdut

fills

precisió,

fredes,
en

en

emocions

potencia

ditat vaga i misteriosa aon la vida fisica i la
vida moral tenen llurs arrels comunes. El

tot enter. I no aneu pas a creure que

element de l'acció musical

es

l'ar

sóns, que desvetlla en nosaltres,
com un eco involuntari, el sentit de l'har
monia moral, de l'ordre, de l'acord i, per
consegüent, de la perfecció, que es el nos
tre somni, es a dir, el nostre destí. Més un
altre element d'acció es el ritme, es a dir, el
moviment, la marxa, l'activitat ordenada i
reglada segons lleis variables; tantost Ileu
gera i joiosa; tantost desigual, dolorosa,
planyivola; tantost mascle, calma, podero
sa; tantost rapida, precipitada, furiosa, ter
rible. Afegiu- hi, quan se tracta del cant
choral, l'idea de la comunió de sentiment i
d'acció, l'acort de tots dins d'un mateix es
monia dels

forç,

la vida individual i isolada

pera trobar-se

en

perdent-se

la vida col.lectiva.

i que

lo que
el ser

han

en

gaire

de catego

per què l'influencia de la poe
té preu: ella transforma aques

idees,

tes grans

nostres

mesquina

que toca i commou el ser a

principal

d'es

pas el santuari ín
més enllà, des

es

Cal

perill

en

enterament mancats de medis

LA MUSICA EN L'ESCOLA

de

il.lusió

tretesa i d'esterilitat.

mació

massa

d'aprofitable i de
precís, lo que respe
res

rit determina i classifica facilment. Això es,
particularment en materia pedagogica, una

l'avenir. Lo que resulta
cert es que, consultant totes les regles cone
gudes i la manera com el nostre sistema es
nos

feconditat

i d'una

Nosaltres creiem

remouen

sigui
pedagogia, una
enginyosa i subtil girada pera penetraral viu
això

un

honest artifici de

la persona moral. Es l'obra mateixa de la
naturalesa. La musica brolla espontania
ment de les

profonditats

de l'ànima huma

na, i sobre tot de l'ànima infantil, i no
en priveu pas sense comunicar a l'educació
un

caracter

artificial i

L'infant canta
en

que

entra

llevar-li vida

naturalment,
a

real.

fins al moment

l'escola. Entre les vostres

mans, ai! para de cantar. Aquesta manera
de ser, que era la seva, més que cap altre,
desapareix; aquesta expansió lliure i espon
tania de

sa

vida

s

detura,

i

no

queda

que 1 sol treball de l'intel.ligencia. Qui
veu
el mal i la perdua irreparable?

més
no n

Què

haurien pensat els antics d'una tal mu
tilació? L'escola així, aixuta de poesia,
no
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no

es

aon se
tos

de

més que

un

vell

taller d'instrucció

fabriquen esperits correctes, provis
nocions justes i practiques, més no

d'ànimes

viventes, vibrants, felices,

ques de sentiment

tant ri

de pensament, ober
les idees solament, sinó a totes

tes no

com

pas a
emocions
les
grans i generoses.

FELIX

PÉCAUT

CDictionnaire de pedagogie)

NOVES I NOTES
Hem rebut un grapat de congratulacions
i protestes per nostre article Proposit i res
ptrit general dels dos primers números de
l'UNIVERSITAT CATALANA. Grans mercès tant
per les unes com per les altres. bytmes i
altres n'esperavem. Una revista oberta als
quatre vents, i sense cap prejudici de secta
ni eseola, es cosa massa nova i arriscada en
nostre
país pera no provocar discussions.
T )t això ns anima a perseverar en la nos
t: . via, car
quan una idea té aital virtut es
cpc ja comença a entrar en la conciencia
En quant a certs treballs de sapa
que s fan pera ensorrar-nos, a dir veritat,
no
està mal pensada la tàctica. Avui la
lluita oberta contra la veritat està desacre
ditada. Aixe, ha pasat amb els torments de
l'Inquisició. En cambi té predicament la
conspiració del silenci. Es més eficaç, i porta
menos feina i
compromisos. Però sàpiguen
els neo- inquisidors que també estem pre
parats pera aquesta lluita, i no ns fan
por Ilurs maquinaCions. Vinga, doncs, el
silenci; nosaltres tenim la paraula. 1 quant
més profon serà aquell, més forta ressonarà
aquesta, fins que Is morts mateixos ens
escoltin.
Seny i prudencia, senyors infalibles!

Costa de creure, i tant mateix es veritat.
Encara hi ha qui pensa que Educació vol

dir bons modos i tracte fi. Per lo vist, algú
s'ha cregut que això de l'Educació Nacio
nal volia dir que haviem d'escriure am
guants i parlar am la boca perfumada. I
sobre tot el riure, la franca rialla estrepitosa
que

a

tot cor

jove

(tant més ridicol

arranca

un

acte

ridicol

més respectable es el
protagonista), sembla que està vedada a una
revista cientifica i d'educació. Instrucció,
educació, bons modos; no basta, doncs, el
sentit comú pera compendre 1 valor de
aquestes paraules elementals? Ara no po
dem entrar en explicacions; però ns propo
com

altre dia, ja que tant neces
sari sembla. Per avui tingui-s ben entès que
la nostra Educació no renuncía al dret i al
dever de criticar i censurar, i el nostre espe
sem

fer-ho

un

rit
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cientific

no
està renyit amb el bon
quant a modos, bons o dolents,
els que ns calguin, segons els ca
sos, pera assolir el nostre objecte ja cone
gut. Avorrim en especial l'idolatria de les
persones i creiem que quant més alt es llur
pedestal, més responsables són dels llurs
actes. Que ningú s dongui per ofès, car les
persones ens són indiferents i no conten
per res davant els principis de veritat i de
justicia que pretenem defensar. Per lo de
més, si ns errem, acceptarem el castic pro
pri craitals casos, i caigui I ridicol sobre els
nostres
caps. Si no, tindrem la satisfacció
d'haver gosat dir una veritat que molts sen
tien i per interès o covardia no s'atrevien a
dir. Lna vegada per totes: la nostra Educa
ció es edificació del caracter i del
pensament
nacionals, i com que desgraciadament, i so
bre tot en l'estat en que estem, es
impossi
ble edificar res sense destruir molt, anun

humor; i
pendrem

en

ciem, pera
sovint, am

d'agafar

que ningú se n'extranyi, que
gran sentiment nostre, haurem
el picot i brandar la tralla.

Respecte a Mossèn Alcover i a l'aspterosa
wgetilla que tant ha escandalitsat a alguns,

hem de declarar, ja que aquests semblen no
veure-ho o no volguer-ho veure, que això
no ns
priva ni ns privarà d'alabar-lo en
altres empreses de sa gran activitat. Parti
cularment en la magna tasca del Diccionari
no Ii regatejarem
l'aplaudiment: ens té a les
seves ordres i ens considerarem honrats de
poder-lo ajudar en la mida de les nostres
forces. Per lo demés, creiem haver complert
com amics, més que no pas els qui l'aplau

incondicionalment, a radvertir-lo,
intenció crofendre-1, d'un erro que

deixen
més

sense

podia

esser

fatal pera les lletres catalanes.

Federació Escolar Catalana.— El dia
13 del
lloc l'anunciat concert am

corrent

tingué

motiu de la clausura i repartició de premis
del primer concurs fotografic celebrat per
dita societat.
La concurrencia era molt nombrosa, as
sistint-hi moltes senyores i senyoretes,
que contribuiren al major lluhiment de la
festa. El concert fou dirigit i executat per
joves aficionats, baix el següent programa:
1.a part: Don Joan (overtura), Mozart; La
mort d'Ase, Grieg; Lo somni de Faust, Ber
lioz ; Patria nora, Grieg.
2•a part: Cavalleria Rusticana (intermez
zo), Mascagni; Walkvria (Encantament del

Foc), Wagner;

Manfred, Schumann;

(preludi), Wagner.

Entre les dues parts el secretari del jurat,
Vallet, llegí 1 resultat del concurs foto
grafic i foren projectades algunes col.lec
cions de fotografies de molt interès.
Actuaren de directors del concert els se
en
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nyors Alfons Miquel y Manuel Camps,
essent tant l'un com l'altre ovacionats, aixís
com els executants senyors 1. Sicart, Tarri

da, Muntadas, Cariellas, Pascual, Figueras,
Asbert (violins), M. Miquel, Dalmau (vio
loncels), J. Sicart (armonium) y Massó (pia

no). Foren notablement executats La ,11011
d'Ase, la Cavalleria Rusticana, Lo somni de
Faust i

la Patria

nova.

També fou

força

aplaudit el bariton Sr. Calvet, que demos
trà possehir bones facultats, encara que poc
desenrotllades, puix es novell en l'art.

Felicitem coralment als Srs. Vailet, Mí
Sicars i demés organisadors d'aquest
concert, esperant que, animats per la bona
acullida que is feu la concurrencia, ho repe
tiran sovint.

quel,

A l'Academia d'Enginyers de la Fede
ració Escolar Catalana donà la seva anun
ciada conferencia D. Ignasi Vilaplana.
Tractà 1 conferenciant d'un nou metode
de fabricació mecanica de tubos metalics,
fent compendre els aventatges que reporta
tal fabricació, donant més solidesa als tubos
sense augmentar el seu cost.
Explicà també les seves aplicacions a la
fabricació de calderes i als aparells de guer
socis
ra, essent molt felicitat a l'acabar pels
a l'acte.
assistiren
que
Baix la presidencia den Pere Fuster
Campderà celebrà l'«Academia de Medecina

Escolar Catalana» sessió
pera elegir nova junta. Resultaren elegits
per majoria de vots els senyors següents:
President, en Frederic Brassó. —Secre
tari, en Josep Roig i Raventós.— Vice-secre
tari, en Enric Samsó.— Tresorer, en Joa
quim Capdevila.— Vocals, en Josep Basas i
Lladós i en Pere Fuster Campderà.
Després de breus paraules del president
dimitent, donant possessió al nou, s'aixecà
la sessió.
de la Federació

En la «Federació Escolar Catalana» s'hi
han celebrat els següents actes:
Academia de Medecina: El doctor Ra
ventós donà una conferencia sobre 'l tema:
Paper del cirurgià en las supuracions pe
linares.
Academia de Farmacia: Celebrà una
sessió cientifica, en la qual en Joan Suaso
discrtà sobre l'Estudi dels glicols, especial
M ent

l'etilenic.
D.

Francisco
Academia d'Agricultura:
Novellas donà una conferencia parlant de
Les aplicacions químiques de la
Tots foren molt aplaudits.

Regional. — En aquesta impor
associació
obrera de Sant Martí de Pro
tant
vensals hi ha donat sa anunciada conferen
Foment

cia 1

doctor Soler i

tema: La rida en les

Pla,

disertant sobre 1

plantes.

Després d'una sentida salutació an aquell
Centre de cultura, que tant se desvetlla pera
difundir l'instrucció entre l'element treba
llador de la Sagrera, ont està instalat, feu
un estudi detallat de la vida en les plantes,
com una modalitat de la força universal,
que varía segons les condicions del medi,
descrivint les manifestacions de la mateixa.
Feu una enumeració dels atributs de
aquesta en els vegetals, tals com la renova
ció de substancia, creixement, irritabilitat,
etcetera, estudiant d'una manera clara i per
fecta els moviments, reproducció, associació,
lluita per la vida i els seus colors, i acabà
detallant el parasitisme.
Aquesta conferencia, que 1 doctor Soler
i Pla desenrotllà am molt acert i eloqüen
cia, Ii valgué nodrits aplaudiments i corals
felicitacions a l'acabar.
Centre Escolar Catalanista. — En la secció
de Ciencies d'aquest Centre, el Sr. Sans i
Oliveres donà sa anunciada conferencia so
bre la regla de calco!.
El disertant començà explicant la teoria
de la regla de calcol, am la qual se rebaixa
la categoria de les operacions com amb els
logaritmes; explicà aixís mateix les opera
cions que poden fer-s'hi, posant exemples
de cada una d'elles.
A l'acabar fou molt aplaudit i felicitat
pels concurrents a l'acte.

Catalanista». — Lo dia 28
de Febrer tingué lloc en el
«Centre Escolar Catalanista» l'anunciada
vetllada.
Oberta la sessió, el senyor Isidre Camp
llonch Ilegí un interessant treball sobre El
Radium i la constitució de/a nzateria, que fou
«Centre Escolar

del passat

mes

molt aplaudit.
El senyor

en
Josep M. Folch i Tor
llegí am valenta entonació l'inspirada
poesia del senyor Franquesa y Gomis, Bach
res

de Roda.
El distingit

escriptor

en

Ramon Suri

Senties llegí un bonic quadret tito
lat La cordada de presos.
Am ferma i justa entonació fou llegida
per en Eladi Crehuet la poesia d'en Josep

nyach

M.' Roca, El cacic.
El Sr. Poch llegí un notable treball so
bre l'estudi de l'Historia, que fou aplaudi
dissim.
Per en Joan Martinez i Seritià foren lle
gides unes poesies de lo senyoreta Na Maria
Basca.
La part musical tingué una brillant in
terpretació per part de les senvoretes Pomar
Carbonell,
i Botey, del mestre en Josep
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del violinista Sr. Brugués i del violoncelista
Sr. Huguet.
Lo Dr. Martí i Julià, president de l'«Unió
Catalanista», tancà la festa amb un breu
discurs.
Tots els que prengueren part en la vet
llada foren extraordinariament aplaudits al
acabar sos treballs.

catalanista Lo Geronès, i
s'han fet ressò d'una
nova important que ns donem pressa en
comunicar als nostres lectors:
Aviat serà un fet restabliment en algu
nes Universitats
alemanyes de catedres de
idioma català i de literatura catalana. Això
sol demostra lo que val Catalunya a fóra
d'Espanya i el concepte que n'han format a
l'extranger del caracter que sagella 1s fills
de Catalunya. La premsa extrangera, a
l'ocupar-se dels problemes catalans, dóna
també una idea de la manera com els de
fóra d'Espanva miren amb ulls serens les
qüestions catalanes. De manera que l'impor
tancia de Catalunya té 1 seu propri preu
fóra d'Espanya.
Donat lo caracter d'aquesta revista, pro
curarem informar-nos detalladament
d'a
El setmanari

posteriorment La Veu,

quest

projecte

pera

enterar-ne

ment als nostres

completa

llegidors. An aquests els
preguem que si n saben alguna cosa que is
mereixi confiança, ens ho comuniquin pera
a4ipliar més aquesta informació, que ben
segur serà molt plaent a tots els llegidors de
l'UNIVERSITAT CATALANA.

Don

Josep

Torrenbó Coderch ha pre
la Diputació un projecte pera la
ueació a la provincia de Barcelona d'un
Museu Social», baix la protecció de dita
Corporació i amb el concurs de les princi
pals entitats. Dit Museu tindrà per objecte
posar a la disposició del public; amb in
formacions i consultes, els documents, mo
dels, plans, estatuts, etc., de les institucions
socials que tenen per resultat la millora de
la situació moral i material dels treballadors.
El «Museu Social» se dividirà en les se
püents seccions: direcció i secretaría, ar
xius, biblioteca, servei industrial i obrer,
servei agricol, setvei de la mutualitat i de
la cooperació, informes i missions, corres
ponsals, conferencies i publicacions.
El projecte del senyor Torrenbó va pre
cedit d'una Memoria justificativa de la ne
cessitat del «Museu Social» a Barcelona.
El Sr. Torrenbó està organisant una
serie de conferencies en els Ateneus obrers
d'aquesta ciutat amb el fi de donar a conèi
xer
ampliament el referit projecte de «Mu
.r'ntat a

seu

Social».
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Coneixedores,

les societats escolars al
de que alguns estudiants, en
nom de tots els demés, havien demanat a
l'Alcalde l'ús dels estandards de les diverses
facultats i escoles, han visitat al mateix pera
fer-li avinent que no estan conformes en
que s dongui a dits senyors representacions
que no són certes, puix no constitueixen
sinó una insignificant minoria de l'element
escolar.
Les mateixes societats ens preguen fem
pública la seva protesta per aital acte, a fi
de que ningú s'erri sobre la veritable repre
sentació dels seus autors. —Centre Escolar
Catalanista. — Agrupació Escolar Catala
nista Ramon Llull. — Associació Escolar
— Federació
Escolar Catala
Republicana.
na. — Associació Escolar Robert. —Joven
tut Escolar Carlista.
peu

indicades,

Llegim en el Mercure de France:
Espanya i Erolució lini2isiica de
l'America Espanyola.— M'he permès escriu
«E

el prefaci d'un recull de poemes, Las
Sombras de Hellas, del Sr. Leopoldo Diaz,
poeta argentí, que respanyol de rAmerica
del Sud estava en camí de separar-se, dins
de matiços que devindran colors, del vell
castellà. Això ha desagradat als professors
re en

espanyols, an aquells, per exemple, que,
com D. Miquel de Unamuno, regeixen, al
dellà dels

Pireneus,

universitats fantasmcs.
el mestre de les ombres que va
guen per les antigues escoles de Salamanca.
Segueix creient-se contemporani del cele
bre «Batxiller», i, pera ell, l'America del
Sud no es més que un munt de barraques i
de cabanyes, ont els tractants apleguen dia
mants i plomes. Ell ignora que una civilisa
ció tota nova s desenrotlla allà baix, no sota
l'influencia de l'Espanya, sinó sota l'influen
cia d'Europa. A l'observació de que tot es
tudiant es capaç de fer, que l'espanyol escrit
a Buenos Aires es castellà pel só i la forma
dels mots, emperò francès per la sintaxi i
la construcció de la frase, el rector de rt'ni
versitat fantasma on prengué 1s seus graus
el Batxiller de Salamanca, s'ha sentit el seu
cap classic ple d'invectives i les ha deixa
des sortir. El Sr. Unamuno detesta primer
que tot París i les idees de Ilibertat que
aquest escampa pel món. «Sens desdenyar
—diu aquell professor — la literatura fran

Aquest

es

cesa...»

»Ja la pot desdenyar. El Sr. Unamuno es
celebre a Salamanca i desconegut a París.
Això explica la seva agror i la seva actitut
reaccionaria. A França en tenim a dotzenes
d'Unamunos, i no representen pas la França.
Si 1 Sr. Miquel de Unamuno representa
l'Espanya, es ben bé de planyer l'Espanya.
- REMY DE GOURMONT.»
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Llegim

en un

colega

propietaire. Usufruitier. Architecte. Honoraires.

:

«Ha sigut autorisat pera donar lliçons
com a Privat docent en la Facultat de Filo
sofia de l'Universitat alemanya d'Halle 1
Dr. Bernhard Schädel, havent-se-li conside
rat com a merit especial son treball sobre
Ja fonetica catalana
Untersuchungen A-ur

hatalanischen Laut-enIlvickelung).

»Fa pocs anys que no fou admesa, se
gons tenim entès, una Memoria de Doctorat
en 1' Universitat espanyola de Madrit, no
pas perquè no estés bé, sinó sols perquè era
un estudi de literatura catalana.»
Cert que aquell qui no pot obeir no pot
lliure, ni menys encara governar: el qui
no es l'inferior de res, no pot esser el supe
rior de res, l'igual de res.

Convention. Calcul des honoraires avant rabais.
—Planches: Lechoir progressif et méthodique
système Emile Ruelle. Petite maison de
Villa Deshayes, rue Didot, à Paris, et petit hotel,
326, rue Saint Jacques, à Paris; M. G. Vaucheret,
alchitecte.

rapport;

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES
ELECTRICIENS. Febrer i9o4.—Sumari: Procédésde
réglage de la vitesse des moteurs à courant con
tinu (M. Brunswick).—Moteurs à courants alter
natifs à vitesse variable, sans altération de rende
ment (M. Marius Latour).— Discussion (M. M.

Boucherot, Brunswick).— Régulateur électrique
courant alternatif éxécutées au Laboratoire cen
tral d'Electricité

(M. Laporte.)

ser

ADVERTIMENTS

CARLYLE
el nostre proposit de tenir al
als lectors de l'estat economic de la
Revista, insertem el següent estat de comp
tes fins a la data:

Seguint

corrent

BIBLIOGRAFIA
Publicacions Nbudes:
Revista Luliana, Union pour l'Action Morale,
Joventut, Lo Geronès, Panadès Nou, La Veu del
Ampurda, Gent Nova, La Devantera, La Crònica,
Contra la Tisis, Llevor, Lo Vendrellench, Gaeta
Catalana, La Costa de Llevant, Boletín de la So
ciedad Arqueológica litliona, Revista Musical Ca
talana, Revista Jurídica de Cataluiía, Revista So
cial, En Patufet, Revista Científica Profesional,
La Hembra, El Trabajo Nacional.

Cobrat per suscripcions, venda
de números i anuncis
.
.
Gastos de publicació .
.

JOAN GABRIEL BORKMAN, d'Enric lbsen, tra
ducció de J. Roca i Cupull.— Biblioteca popular
de
capdal del gran dramaturg norueg, ja coneguda
del public per sa representació en la darrera serie
del Teatre Intim. Es un treball molt esmerat i
encertat que honra al traductor, a qui felicitem,
lo mateix que als editors. Obres com aquestes
i acrediten una Bi
convenen al nostre
blioteca.

Amb això no cal insistir en la necessitat
de que tots els que s'interessen per la conti
nuació de l'UNIVERSITAT CATALANA se don
guin pressa a suscriure-s.
Am doble motiu hem de pregar als se
nyors suscriptors que no estiguin al corrent
de pago, ho verifiquin lo més haviat pos
sible.

«L'Avenç».—Excellenttraducciód'aquestaobra

public

Hem rebut també:
MEMORIA-MÉDICO TOROGRAFICA DE
per J. Tuizans.

BADALONA,

CATHOLIQUE DE LOUVAIN. — PRO
COURS.—ANNÉE ACADÉMIQUE 1903-4.

UNIVERSITÉ
GRAMME DES

—En un altre número donarem un extracte d'a
quests estudis, que creiem d'interès pera Is nostres
lectors.
ANNALES DE
LA CONSTRUCTION.
1904. —Sumari:Texte: Notes el documents:
Les ciments de laitier, tipe Portland.— Petite
maison de rapport, Villa Deshayes, rue Didot, à
Paris; M. G. Vaucheret, architecte.—Petit hotel,
326, rue Saint-Jacques, à Paris; M. G. Vaucheret,
architecte.—
Goudronnage et pétro•
lage des routes (troisième et dernier article).—
diverses: utiles
Jurisprudence:
nécessaires. Grosses reparations. Exécution. Nu

NOUVELLES

Saldo

a

favor

nostre..

.

343'75
289'8o

Pts.

53'75

Pts.

»

Queden per cobrar algunes suscripcions.
24 de Març de 1904.

Preguem als autors, editors i directors
de tota mena de publicacions, que tinguin
la bondat de remetre exemplars a la nostra
Redacció, a fi de poder-ne donar compte en
aquestes planes. Tinguin present que amb
això cooperaran a una obra de caritat i de
cultura, perquè, com ja diguerem en el pri
mer número, l'Institut Obre;- Català se pro
posa per aquest medi organisar una petita
biblioteca i sala de lectura pera ús dels seus
socis, obrers en sa majoria.

Març

Chronique:

Als

qui vulguin adquirir

números atra

çats els preguem se serveixin demanar-los
a la Llibreria
aon s'ha cons
tituit el

((L'Avenç),
deposit de la Hevista.

Bail-Réparations

Tip. «L'Avenç»,

Ronda Universitat.

20

