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obres que, com es el de la nostra
ha d'ajudar a conèixer els elements

quelles

DISCURS DEL SENYOR PRESIDENT

ens

raça,
que hem de

(Acabament)

Per això Is nostres

despertar

de

la curiositat

intelligencies

de les

l'ensopiment dels
espanyols; i el catedratic

avesades

educatius

centres

professors
emperesida

han mirat

a

conreuar
pera respondre al tem
i
fins
lo que hem de cor
nostre,
perament
retgir i millorar pera fer cara a les evolu

procurava esperonar a
alumnes pera que escorcollessin tot lo
que hi ha amagat en el dret que ha viscut
en la terra i que ha deixat vestigis tant no
tables

de la

seva

fortalesa;

i el catedratic

Catalunya ha acompanyat a
deixebles als arxius on se guarden els

Dr.

No solament

sigles

de tots els

de tota

i

pel poble

sigut senyor d'ell
ha ensenyat les despulles dels

català

mateix,

i els

monuments

de la terra, que, després de compreses, par
len millor que res més a les intelligencies
que han sabut

llegir

el

seu

llenguatge.

Aquesta es la tasca que esperem que serà
primera que s conseguirà amb els nostres

la

esforços.
professor

de Literatura

les conferencies que féu

com a

Catalana,

prolec

de

que pera fer l'his
literaria del nostre poble calia fer un

Fensenyança d'enguany,
toria

previ que ha d'esser l'obra de moltis
sims collaboradors, com es la formació d'un
treball

inventari detallat de
en
a

un o

tots

els

eScriptors que
alguna cosa

altre sentit han portat

la manifestació del pensament català, i de
produit. Jo no dubto

poble

en

en

els

els docu

dret

incomparable
an

ell

que 1

mateix, segons

les necessitats de cada epoca. El sentit de
moltes de nostres institucions juridiques,
a que responien i a que volien
l'estat social que atravessava la

les necessitats

remei,

quan naixien i quan evolucionaven,
significat mateix de moltes paraules que

terra

el

formen part de la tecnica del
oblidats, esperant qui anirà a

aquests testimonis vivents

dret, jeuen
cercar

en

d'epoques

passa
des l'íntima satisfacció de fer descobriments
que poden esser fonament de l'avenç de la
ciencia juridica catalana. Allí hi ha d'haver
el secret de la substancia del dret

que ell treurà I planter d'escorcolladors que
han de fer aquest inventari i que amb els
seus estudis han
d'exprémer l'esperit d'a

historia

cl número anterior.

i

plets i

els armaris i calaixeres de

s'es anat donant

ha d'haver

Vegi•s

sinó fins

catalanes,
tre dret, d'aqueix

totes les obres que han

1)

els tras1lats dels

totes les cases, sobre tot de les terratinentes
hi ha amagats els secrets del nos

posar

Deia 1
en

ments desats en

en

Catalunya,
parroquials

llibres dels arxius

feta

els manuals dels notaris

en

sos

l'epopeia

nous

totes les ciencies i de totes les arts.

causes

mentres ha

els

I lo que deia de la Literatura Catalana 1
Rubió i Lluch, s'ha de dir també de

d'Historia de
records de

que demanin

temps.

de Dret Civil català
sos

progressives

cions

l'amagatall

aon

se

català,

hi

tanca la seva

interna, a la qual, per temptador
sia
escriure-la, ningú ha gosat posar-hi
que
la iìiã fins ara. Els alumnes de Dret Civil
català,

l'ensenyança ensinis
d'investigació propria,

que sortiran de

trats pera

fer treball
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portaran els elements necessaris pera aquesta
tasca, que tant profitosa
avenços del pervindre.

ha d'esser pera Is

De l'historia sembla haver-se fet
molt més lo que falta fer
riquesa no hi ha aidescobrir
es

liars,

íntimes,

memories

Quina

encara.

cartes fami

en

datos

corporacions, gremis

taris de

molt,

i

i

solts, die
confraries,

món, no tenen cap eficacia pel sol poder de
fórmules, sinó que demanen una prac

les

tica constant, en que cada adepte sia un ob
servador que cerqui en el treball les combi
nacions felices que no doned per elles solcs
les induccions ni les deduccions de les teo
ries apreses.
En l'historia de les arts de

que han desenterrat cuidadosament totes les

diuen els mestres

nacions que van endavant en la civilisació,
cercant-hi I secret de la seva vida, i quina

ha gravat cl

publicació, sa ordenació, sa
reconstitució cronologica, i en la seva crítica
després, i en l'aprofitament de les seves en
senyances pera vulgarisar am narracions
literaries i populars cl coneixement de lo

nifestacions

que fou i de lo que es i de lo que ha d'esser
l'anima catalana. Als alumn_s de la nostra

diar-la

feinada

en

sa

ja
posar la sal a la boca l'any
i
confiem
que no han d'esser tarda
passat,
nes les primeres cullites que ns donguin.
1 aixís en tot. La manera com vivia l'in
catedra

sels

va

dustria catalana abans de la revolució

els

de que s'es escapat, les errades

perills

són

d'una escola que ensenyi a
la vida que viu l'industria

en

forçada dels elements
de treball , primeres materies i utillatge,
fugint d'economies teoriques que s'aconten
dins de

sa

combinació

ten am definicions
ten

remei

a

entercades,

que

no

por

la

geologia,

res.

mateixes, que semblen de
universal, com per exemple la
geografia, i altres semblants,

han de tenir la mirada fixa
crets, que

puguin

objectes con
nousaprofita•
després de co

a

donar lloca

ments, que seran més facils
nèixer tots els elements de la terra;
que aixís

aquelles

i, pera
coneguin

sia,

es menester que no s
ciencies solament per les

lliçons

apreses en els llibres o de boca dels mestres,
sinó per l'estudi directe fet sobre la cosa es

tudiada, portant-hi
pogut observar

am

cada hu
sa

mirada,

lo

que

haja

ensinistrada

ensenyança escaiguda.
Les ciencies fisiques i quimiques, que
am son avenç han fet donar una girada al
per

una

ma•

més que

veu

Catalunya

en

al mateix

escrits,

troben els elements

més pro
del
nostre
sobre
1s
shae
caracter,
quals
pris
de fundar els nous progressos pera que siet•
solits i responguin a les qualitats de la nos
s

tra raça.

les

A tots aquests camins voldriem porta.energies de la nostra Institució, i no des

confiem de

portar-les-hi,
despertar

viduals de la

generació

plegades
a

de tot

que arriba, perqu,'J
facin donar una passa de ge

la cultura catalana de l'única

que això pot

fet,

esser

maner.

sia cercant amb

o

desplegament d'aquestes
duals el caracter especitic
a

l'ajuda

am

les iniciatives indi

hom. Volem

iniciatives indiv;que ti convé teni

la civilisació catalana.

lluny ets

Ja són
com a

tat

fórmula

possible

en

temps

d'avenç

en

la

que

s

major

totes les coses. Han

predica
uniform

caigut

ei

somnis d'una

Les ciencies
caracter més

els documents

en

temps que

gant

fer els estudis

s'hi

progrés;
qüestions histariques que
incognita pels que s limiten a estu -

una

estudi pot enSenyar, són altres tants datos
que solament poden descobrir els que hagin

sigut aprenents

les dife

en

vina la solució de

totes

manera

i

i estudiant-les s'ende

el camí del

d'esmenar-les que aquest

fetes i la

artistiques

enlloc l'evolució constant de

eco

nomica que l'ha transformada per tot arrcu,
la formació de la que ns ha donat força i
empenta en el darrer sigle, els mals soferts,

poble;

d'un

transformacions que prenen les

rentes

—

aquesta materia— hi

en

geni

Catalunya

monarquia universal que s
molts estadistes davant dels engran -

forjaren

d'alguns pobles, i ha pas
les concepcions pol
tiques filosofiques que volien esser aplica
bles a totes les societats. L'avenç del mew
diments successius

sat també la moda de

s'ha fet

en

tots els ordres

ferenciació,

i fins

avui els que
nor

ample

arribar

a

per medi de la di
la diferenciació acudet,

a

afalaguen

que abraci

extendre-s

a

I la diferenciació
ria que
tant, de

l'idea d'una germa
pobles i pugn.

molts

tota l'humanitat.
en

res es

més

necessa

els dominis de la ciencia i, per lo
l'ensenyança. Solament per ella se

en

contribució tots els tempera
avenços que aquella sempre de

poden

posar

ments

pels

mana, i

a

en

a

sa

conseqüencia

solament pe
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ella

poden despertar totes les capacitats de
poble i de cada individuu i l'immensa
varietat de les facultats humanes poden do
s

cada

rinfinida varietat dels

nar

aquí

seus

fruits. Veus

nosaltres volem

les

per què
que
ensenyances dels «Estudis Universitaris Ca
talans» se cerqui sobre tot el desvetllament
en

de totes les iniciatives individuals que
clou aquesta diferenciació.

Ademés,

en

aquesta diferenciació que ha

d'esser lema del

nostre

treball,

i per la

ha de trobar-se l'individualitat

qual

apropriada

poble, respon en nosaltres a una
convicció fonda de lo que avui demanen les
circumstancies que passa.
al nostre

Estem

pleta

epoca de restabració com
de tot lo que teniem desconegut i de

lo que

en

una

L'impuls per
palpa, i es irre
vulgui prescindir,

havia arrebassat.

sens

aquest camí

es un

fet que

sistible. Es
i

s

en va
que sen
que s vulgui :combatre. La cor
més forta que la voluntat de l'home,

es en

va

rent es

ho són sempre 1s moviments de les so
cietats quan han emprès un camí dret cap a
un
objectiu conegut. Els que n prescindei
com

xen
xos

són arrastrats per la corrent; els matei
que volen combatre-la, inconscientment

ajuden.

hi

un

exèrcit infinit de combatents i n'hi

havia molts que no se n'adonaven, molts
que no ho volien, i a molts els sabria greu,
pot-ser, si ho arribessin a sospitar.
El que ha plantat una industria nova;
els que han juntat interessos comuns pera
cercar

aventatges

en

la defensa dels matei

xos; els que han sostingut una ensenyança
tecnica, la majoria treballant dins de les

ocupacions personals
propri profit;
campanyes d'oposició violenta

seves

altre pen
fins els que

sense

sament que 1 del
am

vocat un

buit
es

la

d'un

an

destí que ha de seguir en la vida, i
als medis de que s'ha de valdre pera reali
sar-lo. Per això aquella diferenciació de que
al

parlava

us

d'inspirar les nostres ense
pera que elles donguin com a re
estat d'esperit que respongui a lo

nyances,
sultat un

ha

que demana 1 nostre temperament.
No Ii falta a Catalunya una civilisació

conseguida am l'esforç de tot el poble, i el
poble, a rengendrar-la, Ii donà un esperit a
sa
imatge i semblança, fill de sa propria na
turalesa i nascut de ses qualitats i fins dels
seus

defectes;

major entusiasme,

han pro
tots han contri

aquest desvetllament

primera

dopinió, que
manifestació del reviscolament

poble.

Però si les forces

escaduceres, quan són
solament
juntades
per la corrent que les
no
més
arrastra,
augmenten la potencia pel
volum
de
la massa; quan són cons
major

sapigueren

que

encarnar

aquell esperit

se

manera d'esser, fou
prou poderosa
pera donar caracter distintiu al nostre po
ble, i prou feconda pera influir en altres

nostra

pobles i portar-los

els elements que 1s calien
pera que s formessin les seves civilisacions
segons lo que demanava 1 seu caracter.
Dins de la Societat catalana hi ha també
avui prou llevat pera fer una civilisació ben
nostra, i aquesta civilisació es la que ha de

conseguir-se

desvetllant

Us diré

en

totes les iniciatives

esperit.

del nostre

això lo mateix que

en
aquest
del que era
president dels «Estudis Universitaris Cata
lans», extenent-ho de l'individuu a tot el

mateix lloc sentíreu

l'any passat

poble.
Ell

us

recordava la sintesi

Desmolin,
extraordinaria,
d'en

que causà
fent veure

d'un llibre

França sensació
com la
superiori

a

tat del ciutadà britanic se devia sobre tot al

sistema d'educació que procura despertar
les iniciatives individuals i el valer personal

hú, de manera que l'home s valgui
ell mateix en totes les circumstancies de
la vida, seáe esperar que Ii haja de venir
de cada
an

Lot del

patrimoni dels seus pares, ni de la
protecció de l'Estat.
Es sorprenent el quadro de veritat que
salta de les pagines d'aquell Ilibre quan
pinta als pobles quals individuus tot ho espe
ren

de

dels auxilis artificials

l'Estat,

que

narisme que 1s

feina necessaria la feina
de fer conscient la societat catalana respecte

tots

es una

orfana aquesta civilisa
en tots els ordres,

gons lo que demanava cada epoca. I aqueixa
civilisació, com a producte natural de la

dirigides pel propri camí, la mul
d'una
manera incomparable.
tipliquen
cientment

Per això

no es

ció catalana de mestres

caracteristiques

A la restauració catalana hi ha contri
buit

159

Lot

s

pública,

afoga, perquè mata en

medis
en

sobre

tot

corsequen dins d'un funcio

pensament que
els

vinguts

un

no

lloc

qualsevol

sia el de
en

dels

l'home

cercar

per

l'administració
seus

multiplicats
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16o.

que Is individuus han
a valer-se d'ells mateixos, que, sentint
après
se forts, am conciencia del seu valer, se des
rams; i els

pobles

en

que Is sembla
les feines que
vergonyosa, i treballen
són veritablement productores de riquesa

dependencia

d'una

entenen

en

i que empenyen al món

camí del pro

pel

grés.

incapacitat pera esser amo d'ell mateix.
Té d'afogar el seu caracter, té de matar la seva
individualitat, i junyir-se al serv-atge d'una
dependencia que robliga a afalagar anaquell
de qui s'espera I favor, sia individuu, sia co
està

munitat.
En cambi l'home a qui han ensenyat a
valer-se d'ell mateix, té la veritable llibertat.

Ses

d'una naturalesa i d'una industria mig aban
donades; i els altres guanyen i prosperen
perquè treuen la seva vida d'aquells matei

probabilitats

que descuiden les

xos

fonts de

seves

pro

I les

unes

naixen de la

diferenta

seva

primeres, per força ha d'esser el
problema capital de la vida l'agitació poli
tica interna, perquè ella es la que porta 1
cambi dellocs i dóna als guanyadors la con
secució del seu objecte, malmetent-se en
En les

totes les forces de la

aquesta feina esteril
societat; en les segones, els vessa rabundan
cia de vida que surt de les energies que han

desplegat
a

els

ciutadans,

seus

l'exterior amb

potencia

una

i

i fer ferma la

seva

voluntat

nacional,

i ha

força

o

han

altre

faran

sortit,

memoria de la font d'ont

i cridaran

l'aliança

del

poble

Sembla

això,

un

viduus i

haver-hi,

i séns dubte hi ha

paralelisme complet
els pobles.

en

entre ls indi

L'home avesat per l'educació a com ptar
sempre amb els altres, que espera resoldre 1
problema de la seva vida per mercède quel
com que viu defóra d'ell mateix, ja fiant
solament amb el patrimoni adquirit per una

naixença
que Ii

sortosa,

asseguri

ja

sia demanant

a

l'Estat

Is medis de subsistencia dis

part de lo que essencialment
hauria- d'esmerçar-se en benefici general,
tribuint-li

una

en

el mirall de les socie

un

1 coneixement del

poble

mimveu-li les iniciatives

propri valer,
caracteristiques de la seva individualitat,
afogueu-li l'originalitat del seu seny i del
voler, i l'haureu mort. Tot ho haurà
d'emmanllevar, i ja no serà amo d'ell mateix:
seu

haurà de viure

qu11

a

actes

aniran

qui

en

absoluta d'a
cabals, i els seus

dependencia

pertanyen

lligats

al

sos

pensament

i

la

a

vo

luntat d'un altre.
Un
seva

poble

aquestes

en

llibertat,

en

condicions

el sentit de

arbitre,

franc

seu

i

se

moure-s

perd

la

segons

d'aquell
La subjec

fa esclau

l'impuls per la vida.
hi significa quasi res en el
política
seu aperduament: no més es un accident del
procés total d'aquesta anulació d'una indivi
dualitat. Lo capital es l'haver-se esborrat la
seva personalitat i rhaver desaparegut del
ció

no

món

una

Ja

Ilevor de civilisació i avenç.

no

pénsar pel

pot

Iligat

que

s veu

seu

pensament,

gendra

que Is ha infantat.

a

seu

que Ii dóna

prepara

la victoria

conseguir

Veus-aquí, doncs,

fecondant que

que sembra entre Is
conseguit
altres pobles elements de civilisació que ella
ha engendrat, que són fills seus, i que un
tanta

dia

té de

tats.

el

i assegura l'hegemonia d'aquella societat,
caracteristic
que ha sabut avivar el seu geni

d'amagar

la Iluita per rexistencia.

s'escampa cap

deixa rastre per tot allà ont arriba i

ha

no

les per por de desagradar a ningú, sinó que,
al contrari, com més les mostri a l'exterior
com prou poderoses pera obrir-se camí, més

Traieu-li

influencies que
manera d'esser.

trabes;

limitacions ni

sense

ducció.
societats i les altres senten les

propries poden desplegar-se

facultats

aquells una vida d'empobriment
miseria, perquè s fan incapaços de crear
riquesa, i tot el procés de la seva vida eco
nomica s tanca en la feina de regular una
distribució artificial dels escassos productes
Viuen

i

res

seu

compte, sinó

lo que pensa un altre. El
si encara 1 formula, no en

a

practic, perquè a

l'anar

traduir

a

altre pensament
obra,
Fent-se esteril, el pensar s'ar.
I
domina.
que
riba a convertir en una temptació enfadosa,
Iluita amb

se en

i s'esborra

poc

a

al

poc pera emmotllar-se
pensament d'un altre. El
a

completament
poble torna a l'instint
de

l'incapaç,

i

no

Ha

d'ap.:ndre
aprèn

d'imitació del noi

gosa tenir

propri.
amb ella hi

un

una
un

un

o

pensament

llengua forastera,
d'expressió que

medi

respon a una mentalitat
altra manera de voler, a

diferenta,
un

altre

a

una

geni.

El
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pensament s'ha d'acabar de

seu

voluntat ha d'acabar

seva

què ja

no

carnar, i

un

pensament i serveix
Ha de
que Ii

es

i la

d'anular-se,

per
el verb en que s'han d'en
verb que encarna un altre

tenen
usa

perdre,

a una

altra voluntat.

les petjades d'una literatura

seguir

extranya, d'un

art que Ii ensenyen

regles fixes, 1, desterrant així 1 foc de
l'inspiració que naix dins del propri ser, se
condemna a no produir res, perquè no s
pot dir que sia produir l'escarnir les obres
am

dels altres.

perd la seva voluntat, no s pot fer
lleis, i es veu fermat a manaments
que prou vegades no responen a lo que de
manen les seves necessitats, i fins a lo que
Com

les

seves

l'inspira 1
i

ver,

convenciment del

així,

propri

de

trasvalsades les mateixes arrels

substancials de la llei i del
corromp

seu

l'idea

sagrada

dret,

de

la

se

mimva i

responsabi

güent,

pera inventar res de nou i pera avan
el camí del progrés. La seva vida en

en

çar

.161

totes ses manifestacions està

subjecte

a

poble, i amb això n'hi ha prou
pera que visqui en una dependencia abso
luta d'ell, sense llibertat pera dibuixar una
altre

personalitat propria.
Enfront dels pobles
situació,

aquesta
en

depenen

res

que s troben en
mireu als pobles forts, que
de ningú, que tenen plena

llibertat en tots sos actes, i veureu que en
ells se dibuixa sobre tot la força d'una per
sonalitat caracteristica que no s confon am
cap altre.
Ja no han

d'apendre

les

en

lliçons

de

ningú,
propris

sinó que ells mateixos són els seus
mestres. Deixen que les seves inicia

tives-

desenrotIlin i que les seves energies
sobre 1 món exterior. Així,

se

se

despleguin

ses

facultats creixen cada

dia,

i fins els

seus

litát.

defectes contribueixen

Li ensenyen ciencies que no responen a
lo que ha de menester, i aquelles que po

mia

drien servir-li per la seva vida, pot-ser jeuen
oblidades o menyspreades. El pa mateix,

Orgullosos d'aquesta personalitat pro
pria, segurs dé l'abundosa força d'aquesta
personalitat, que ningú pot disputar-los,
perquè ningú la té igual, se senten podero
sos no solament
pera encaminar sa vida pel

els

productes

on

ni

com

entrebancs
la

del

a

producció

combatre-is

la

res:

sembla,
activitat,

pot cercar-los
perquè troba

energies i

a

l'imitació servil

d'unes altres activi

pugui aconseguir-les ni so
brepassar-les, perquè no són les seves, per
què les té emmanllevades i ha d'apendre a
tats,

sense

que

cada instant la

manera

de moure-les.

Lo

que sab no ho ha après dins d'ell mateix, per
la propria meditació, per l'observació dels
fets i per l'aplicació al món exterior de les
seves

energies:

tot Ii ha

ensenyat

un

altre

am

pobles

ells

se

faran

amos

i fins

am

respecte
no

s

veuran

qui

Is

manca

poble

de la civilisació

progrés;

mereixeran el
un

caracter, i

que vulgui seguir el
i servir-lo, té clara

senyalat el camí, i aquest es el d'aixe
seva personalitat propria i caracteris
de tal manera que sia reconeguda per

ment
car

la

altre,

porten a sofrir
vatge. Ha de

a caminar pel seu compte.
après d'un altre, i l'atavisme
d'una educació esguerrada l'ha avesat a
seguir-li les petjades, a anar sempre a rera
çaga d'ell, i l'ha impossibilitat, per conse

nacional

atrevir-se

del món i donaran els

menyspreats
aquells a
i
voluntat
pensament
propria.

Per això tot
curs

Si

com

veu, sense atrevir-se a contradir-lo, sense
atrevir-se a apartar-se de les seves lliçons,
Tot ho ha

caracter.

seu

concepcions genials,

qualitats migrades
que imposa sempre

coratjosament

sense

tenen

dolls més abundosos de la font del

i els deixebles que tot ho han après d'un
altre, solen esser sempre 1 ressò de la seva

se

feso

que es un element de
tot altre poble.

temperament i al

seu

aquests

tica

com

una

cantó que creuen més convenient, sinó pera
la creació de les novetats que responen més

sol ensenyar avui, sobre Is
Ilibres i sobre lo que expliquen els mestres;

poble,

donar-los

marcada,

diferenciació

al
resta condemnat a no pro

ha de reduir-se

d'unes altres

no

que lleven a
les forces que té d'esmerçar en
i vence-ls, o en apartar-sen i
seva

fugir-ne.
Aquest poble
duir

treball,

millor Ii

ben

a

Ha de lluitar
d'un
deslliurant-se de les influencies que I

tot-hom,

de

dins i de fóra.
contra

la

dependencia

aquella dependencia i escla
despertar la seva conciencia
pera que emmotlli am senyals ines

borrables la seva fesomia.
1 com que la societat ha de

moure-s

amb

el moviment dels nucleus i dels individuus

que la formen, s'ha de treballar

sense

repòs
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fer conèixer als

en

i als altres el tempe

uns

del

propria
poble.
Ha d'inspirar-sels el respecte i l'orgull de
seva llengua, verb del seu pensar i mani

rament, el caracter, la fesomia
seu

la

festació externa del
trar-sels el
de

ments

propria

sa

manifestacions de les
lleis i
han
que

els

vida i

mos

diverses arts; el

la substancia de les seves
la manera com en la seva evolució

en

responent als

anat

les

apareixien;

industries,

i

ordres socials

necessitats i la

l'historia de les

en

geni

seu

seves

nacional.

pobles que

Així ho han fet tots els

vençut

en

civilisació,

la lluita de la

han

i tots els

les seves institucions obli
que han restaurat
dades o vençudes. No hi ha hagut cap poble
tota l'historia de l'humanitat que hagi
en

empengut la civilisació i

preeminents,
propri

caracter

donar-se

seu

fesomia

valer,

i la
an

que

la

els llocs

fesomia

seva

seu

especial,

i

ell mateix la conciencia
en l'orgull d'aqueixa
confiança en ses forces,
precisa conseqüencia.

fundada

propria,

i la

que n'ha d'esser la
La societat ve a
de les forces

conseguit

determinar ben bé 1

sense

del

remoguin totes ses energies pera cum
plir-lo degudament. Creiem que es així com

resultant

esser com una

multiplicades

constitueixen;

i

i

per

uniformes

no

això

aquells

resultats s'han de conseguir despertant les
iniciatives individuals per medi d'una edu •
cació que faci a l'home amo d'ell mateix,
que 1 faci més home, més capaç d'obrar com
a tal home, cercant en totes ses energies la
manera de mostrar-se tal com es, i de que

elles u serveixin peta vèncer

en

la lluita de

que no anem endarrerits
i avança, i que amb
treballa
que

conseguir-se

pot

del món

esforç

un

constant

esfera hi

seva

que tot-hom dins de

a

porti

1

seu

Arribarem

poble:

del nostre

aquests moviments
a

català, que donaren mostra de
de
les idees que us acabo d ex
que, segurs
posar, volien esser ells mateixos, per un

propries energies, els que
sa propria educa
ció; l'auxili trobat en tantes corporacions i
en un bon número de particulars, a tots els
quals faig constar ragraiment de l'Associació
que presideixo, fan entendre que serà pro
impuls de
posessin el

ses

fonament de

fitós el treball de
Perd

feina del

tots.

necessari

es

l'educació de les
lo que

ha

noves

generacions,

d'assegurar-lo,

saben

demana 1

de

Veus-aquí per què l'Institució en nom
qui us parlo creu que ha de cercar en les

l'ensenyança i el geni peculiar
del nostre poble, convençuda de que sola
ment despertant les especialitats dormides
l'avenç

es

que

llarga

i

i

i

el sosteniment

l'establiment

de

les altres

de tots. Demana 1

concurs

con

dels estudiants que han de cercar en
elles aquella educació que volgueren donar
curs

ensenyances que estableix la diferenciació
la necessitat
que demanen al mateix temps
de

feina

es

ensenyances avui establertes

costosa. A les

les

de que la
poble i de

convence-s

reviscolament d'un

seguir-ne d'altres,

d'un altre.

s

alt i

un

Universitari

unes

o

no

objecte
digne.
L'origen d'ell, degut precisament als
mateixos estudiants reunits en el Congrés
detenen quan responen

han de

fugint de tot lo que representi
apendre lliçons de lo que Is altres
han trobat, pera no fer-se dependent
i

vui

no

condensació d'un moviment social

com una

de

vida;

Jo

conseguir-ho?

a

dubtar-ne. He dit abans que mirava l'Insti
tució dels «Estudis Universitaris Catalans»

tancar-se a

la

podrem
pobles que

concurs,

posar-nos al costat dels altres
viuen una vida de civilisació.

vida ha de formar-sels la conciencia

seva

sense

poble

la

ma

les manifestacions de

totes

en

nous

seves

de satisfer-les

nera

del

de les

ha de

en

literatura i

seves

monu

català de lo que són i de lo que valen;
i per això volem que Is individuus i la socie
tat coneguin el seu temperament i el seu
caracter, cerquin en ell el destí de la seva

caracter en

seu

la

voler;

seu

temperament

seu

i pot portar al món alguna cosa de nou que
sia profitosa pera ravenç de la civilisació.
Volem fer conscients als catalans i al

de

en

els individuus i

los

un

secret no

pera la vida i el

en

la societat pot donar

més conegut d'ells

progrés

dels

uns

mateixos,
l'altra,

i de

se

posaren la primera
Institució; i demana 1

quan

nostra

tot-hom
pera 1

perquè

seu

no

faltin

pedra

medis

una cosa

ni altre han de

faltar. Estem tots

massa

interessats

món que camina
estem interessats

no

deixi

no

de

materials

desenrofflament.

Séns dubte ni

deure

de la

concurs

ns

en

que I

endarrera;

hi

s'ha de
perquè
solament el que I pensament català
en

això
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renaixi

poderós i prosperi davant de tot-hom,

sinó 1 que Is nostres interessos
gats pels interessos dels pobles
la

cultura. En això

seva

tota la nostra

ens

no

sien afo

superiors en
doncs,

hi va,

vida.
havien de

Si per
altra causa
les institucions que s'empenyen en portar i
enfondir l'educació en el nostre poble, seria
una o

aquesta obra

no
respon a un moviment
social ; seria que la societat catalana no se
sent capaç d'esser mestressa d'ella mateixa,
no se

sent forta pera viure.

per damunt de totes les altres
idees hi poso 1 convenciment que tinc de la
vitalitat i de la força de l'anima catalana, al
I

com

jo

deixar obert
sitaris

en

nom

Catalans»

pervindre

una

dels «Estudis Univer

aquest

curs,

veig

en

serie inacabable d'altres

aniran

les

el

cur

que
completant-se
nyances i formant-se alhora aqueixa con
ciencia individual i nacional que ha de
portar-nos altra vegada a la corrent dels
en

sos,

pobles
gressiu

ense

que segueixen el camí sempre pro
de la civilisació humana.
RAIMOND

D'ABADAL

primera

La

més reduida en

es

el temps i més

ampla en l'espai; la literatura es homogenia,
organica, nacional i evolutiva, en oposició a l'his
toria literaria, que té les proprietats precisament

oposades.
No pot prescindir-se de l'una a l'estudiar l'al
En nostra literatura se fa
aquest estudi

caure

que la necessitat d'aixecar-la per damunt de
tot no seria vista per tot-hom; seria que
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precís

tra.

simultani per la coexistencia am la literatura pro

vençal.
La

literatura es

l'expressió

dels sentiments

poble unificats per l'esperit nacional i per
llengua propria. Conformant-se an aquest

d'un
la

se té d'admetre que la literatura catalana
mai literatura de raça, sinó una literatura

criteri,
no es

nacional.

politica

Les convulsions i modalitats de la vida

reflexen sempre en la literatura; l'imperialisme
politic se manifesta en l'hegemonia literaria; les
se

lluites

sigle XV a França i a Alema
interrompen la producció
respectius paísos.

podtiques

al

nya als sigles XVI i XVII
literaria en els
La
tant

literatura nacional catalana, sense esser
com la provençal, ni tenir les

cosmopolita

grans virtuts de l'italiana i la francesa, es, més
que cap de les novollatines, nacional, té una
reflexa
tendencia popular i

magnifica
les

totes

expansiva,

diferencials del caracter

per això mateix pràctica i
dencia democratica.

Determinant la

estudiar-se

deuen

llengua

plena

català,

essent

d'una gran ten

i la nació la literatura,
factors

particu

aquests dos

larment.

RESSENYES DE LES CATEDRES

Els elements constitutius de la nació catalana

són,
LITERATURA

a

talisme
L'historia literaria es un coneixement de mo
derna i dificil formació. Si Is grecs i els romans
en varen tenir algunes nocions, aquestes se per
den en absolut dintre del caos
carta

del

Portugal

marquès

mig-eval. Sols

en

la

de Santillana al Condestable de

n'hi ha una

preNisió. En els sigles XVI
aquella primitiva quasi

i XVII la crítica informa

bé infantil historia literaria. Però I Renaixement
tenia una critica

formalista, purament externa,
precisa la democra
Romanticisme, que,

per tant, incompleta. Se fa
tica revolució literaria, dita

passant per l'Enciclopedia i l'invenció de l'este
tica, diversifica I concepte de l'historia literaria.
Llavors se va separar l'historia literaria de l'his
toria cientifica i

van

cions

o

plastiques

més de

tianisme,

CATALANA

agermanar-se les manifesta
de la bellesa,

representatives

formant-se les belles arts.

en

el

l'indigena,

germanisme

ses

dugues

el

romanisme,

el cris

i el semitisme o orien

tendencies

arabiga

i

jueva.

té raça nacional: té, això sí, un
sediment o fons etnic
que, assirnilant-se
d'una manera eclectica les diverses influencies

Catalunya

no

primitiu

rebudes, les cristallisa en epoca apropriada en un
estat. L'existencia d'aquest element i la distinta
extensió de ditas influencies es lo que ns diversi
fica d'altres pobles també subjectes a les mateixes.
Com més fonda es aquesta diferencial primi

tiva,

més vella i arrelada

i menys influida dels

mig-evals resulta la nació. Així ha suc
ceit a Basconia, Gales i Bretanya.
La llengua iberica, que es la d'aquesta raça,
es ignorada: ses uniques reliqu:es les busca en
Balari i Jovany en la toponomastica, no tenint
semblança am cap llengua posterior.
elements

poble cambía d'ànima
l'expressió de lo que

La màxima de que un
quan cambía de llengua, es

obres de

succeí als ibers subjectes a l'influencia romana :
la seva ànima fou cambiada per una menys pri

que l'historia literaria o exposició de totes les
obres literaries que s'hagin produit a Catalunya.

mitiva.
L'unic sediment que ha deixat la raça

L'historia de la literatura o estudi critic de les
llengua i esperit català no es lo mateix

indi

-
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gena I trobem en el caracter

apte pera produir

un

poble,

particularista

català,

mai un estat. L'An

toni Aulestia fa observar sobre això que les comar
ques naturals foren els limits dels pobles

Turmeda, tots més o menys visionaris o il.lumi
nats, apostols, emprenedors, plens de fe i esperit
expansiu.
L'influencia del cristianisme es evidentissima

primi

que s conservaren en l'Edat Mitjana amb el
Les influencies gregues i feni
nom de
cies foren tal volta les iniciadores de
cos

tius,

vegueries.

l'esperit

i comercial que
als catalans.

mopolita

distingeix

a

Catalunya

deformació o informació de l'element

pri

geografics

se
Molts dels nostres noms
troben al N. d'Italia i S. de França. L'influen

migeni.
cia en

notabilissima,

l'art es

de

també en

com

la

les més novollatines.

llengua catalana,
L'organisació politica i Pinclinació
una

la observació

a

i la filosofia dels romans, també s troben en el
dret, en la filosofia i en la literatura catalanes.
I es curiós que, am tot i tanta romanisació,
una literatura com la de Bilbilis o la

produís

no s

la

reconegui

superioritat

perquè Catalunya

aquest fet

de l'Iglesia, la nació
gibellinista, mereixent

no

fou

més que una colonia romana, mai un element
integrant de la nació romana. En tant es cert

per millor com

tinguessin

reis que la papes
batre als dimonis que an ella.
sos

Aquesta

l'esperit

tant

repercuteix

nota

literatura, sobre

el camp de la
tot i respec

en

Muntaner,

tot en en

cristià.

Una altra influencia té I cristianisme, i es la
literatura

Ilatina

eclesiastica.

L'Iglesia refrenà

politica

i pro
l'anarquia que imperava en nostra
tegí I dret i les arts. L'ordre dominicana o element

intel•lectual, seriós, escolastic, produí Is Ramon
Martí, Ramon de Penyafort, Aymerich, Fra
Anton Canals, Sant Vicenç Ferrer. Els franciscans
són més populars: són els almogavers, els aven

prediquen

aventurers que
per tot el món,
fins a Moscou, i es diuen Ramon Lull, Eximeniç,
Turrneda, Fra Bassols i Guillem Rubió, deixebles

çats i

Betica.

S'explica

tant

catalana fou essencialment

Tant o més important que l'element indigena
es l'influencia romana. En la toponomastica i en
els cognoms (apellidos) s'evidencía aquesta pri
mera

els temps de l'Edat Miljana, en que la fe fou
segura en el dogma com en l'acció; més, am
tot i que Eximeniç «per dret divinal e temporal»
en

aquests dos ultims de Duns Scot.

això, que fins al Renaixement no influí en nostra
literatura la llatina, fbra de les migrades influen

M.

RAVENTÓS

cies indirectes del llatí eclesiastic.
Un llaç de germanor molt més intens que 1
romanisme i l'element indigena fou el cristianis
me. Roma consumà l'unitat en el dret, art, llen
gua, literatura i
Panteó tots els
devia

politica,

aquell

que a

tots

suplantar.

De grans beneficis es deutora Catalunya, com
tots els
mig-evals, als eclesiastics. La cultu
la feren els monastirs, i fou tal
ra de

pobles
Catalunya

sa

influencia que

tori,

una

amb el

produí

un

dret canonic

suple

de

Plany

Maria,

lo

primer

monument

es impor
Mitjana lo que I gotic a la
filosofia; i Ramon Martí, Eximeniç, Bernat Metge,
adhuc Auzias March, són escolastics. Aquesta
escola, qual principal catedra era l'Universitat de
París, influí en la teologia, dret politic, ciencia i

l'Edat

era a

literatura de
de

tot

cavalleria,

discussions

i els

mig-eval.

nostre

Adhuc en llibres

Tiran1 lo

Blanc,

hi ha

l'istil

a

se

el món

com

Abans del

literatura,

Començà 1 senyor Carreras fent una explica
ció sobre les ciencies auxiliars de l'historia, les
fonts de la mateixa i la

després

de lo

anem a

sintetisar.

d'aquella escola.
XIV, en que se secularisa la
disputen son domini els dominicans

sigle

franciscans.

Els dominicans

l'element

conservador, definidor

ortodoxe

en

representen

i de

la nostra literatura; els

l'equilibri

franciscans,

democratic i cosmo

l'element exaltat, somniador,
polita. Aquests ens donen els grans autors cata
lans, Sant Ramon, Lull, Peretallada Eximeniç,

qual

geografia

entrà de

Proto-historia.

filosofia escolastica, i inicià la literatura

literari català. L'influencia escolastica
tant:

(Lliçons I-XIII)

admetent al

religió

i en

déus, menys

CATALUNYA

HISTORIA DE

—

ple

de nostra
les

en

patria,

lliçons

Aquells temps dels

que

que

cap tradició ni documentació,
essent impossible fixar la seva historia, reben el
s conserva

no

nom

de

proto-historics.

M. Monteller els divideix en III edats: de la
i neolitic), del
eolitic,
pedra

(períodes

bronze i del ferro

paleolitic
(periodes etrusc,

romà i mero

vingi).
En el

període

eolitic s'usaven instruments de

percussió,

silex trencats per
sió. D'aquesta epoca són

mortellament i pres

hjoekennweddinas,
barrejades amb bssos

els

que són despulles de cuines
i instruments, atribuits per M.
«edat del goç».

Mossèn

Gayetà

Quatrefages
Soler

creu

a

la

que

n'hi havia un a Badalona.

Els homes

primitius habitaren

en

cavernes o

coves, que també serviren d'enterraments. A Cata
lunya hi ha la del Tabac, la Cassimonga, la de

Gurb,

la del Drach,

etc.

Més tard habitaren en
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les habitacions

lacustres, anomenadespolofits.

En

casos

de guerra aquella primitiva humanitat se
refugiava en les construccions dites hibernacula,

com

el de Sant

Miquel de Campmajor.
Monuments megalitics són els formats de
grans pedres sobreposades. Ses principals especies
són els dolmens i els menhirs. Aquells són cons
truccions formades de pedres verticals i altres
horisontals, coberts molts cops per un tumithrs.
A Catalunya s'anomenaren
orques (campde l'arca,
vulgarment dit de l'arpa). Els menhirs, nomenats
en nostra terra pedres-fites o
pera-fites, són pedres
de gran alçada, arrodonides en la
part sobirana.
De dolmens se n'hi conten més de vint a la nostra
patria. També són d'aquesta epoca Is talaiots,
navetes

i toules.

passadiços de

les

paralelograms de pedres (Castellvell, Bell
Pallerols, Aguiló), o roquesexcavades(Olér

coves o

munt,

dula,
(Sant

castell

d'Aramprunyà),

o

bé olles cineraries

Feliu de

Guíxols, Cabrera de Manresa).
Primers pobladors. — Deixant apart les
llegendes, sembla que Is primers pobladors de
Catalunya foren els Ibers i els Celtes, que, mixti
ficant-se, produiren els Celtibers. En nostra patria
hi habitaren quasi exclusivament aquells;
per çh
fou la verdadera Iberia.

Segons
que

aquí

s

d'Empuries),

els monuments de

Catalunya,

se veu

conegué l'escriptura henzisferica,

com

posta de cercles i arcs, units per medi de rectes,
com la descoberta en la Solana de
Cabanyes.
Creuen la

major part dels historiadors que Is
qui primer habitaren la península
que d'ells se digué lberica. Tenien un alfabet que,
segons el numismatic Delgado, constava de XXIV
Ibers foren els

conquestes
Illes

allí

d'esquerra

s'escligués

a

dreta

(per

influencia

grega),

de dreta a esquerra, per influencia

oriental.

que toca
rretans ,

pobles iberics, la de
(171 abans C.) es la següent, per lo
a nostra terra: Lacetans,
Ilergetes, Co
Indihets, Ilans, Laletans, Cossetans,

Ilercavons i Aussetans.
Colonies.
costes

—

Els

Algarbes.

de Tartessia en el

sigle

en

les

IX abans C. Estrabó

capital

gueren a gran nombre de ciutats.
Els Etruscs, que s'havien establert a
a

Cosse

Etruria,

(Tarragona), donant-li I

mateix

que a una ciutat de la seva terra.
Els grecs de la Focida fundaren l'actual Mar

nom

(sigle VII abans C.); els de lilia de Rodes
vingueren a Catalunya i hi fundaren a Rhode
(Roses). Els grecs anaren extenent-se (cap a l'any
sella

desde I Mar Negre a les
i desde l'Escandinavia fins als

imperi

Se prova llur estada a
pels
de Cabrera de Maresma i Peralada

Catalunya

enterraments

l'Empordà. En el sigle III abans C. tornaren
Celtes, més en aquest mateix sigle decau el seu
imperi. En Balari i Jovany ha trobat relliquies
de sa llengua en els nostras noms geografics.
de

els

tra

Cartaginesos.—Posaren

península

a causa

el peu en nos

d'una

qüestió entre Is Fe
nicis i els Turdetans de Gades, a les ordres de
Amílcar Barca. A la mort d'aquest capdill el
succeí son gendre Asdrubal, que firmà un trac
tat amb els romans, senyalant com limit de les
conquestes d'aquests paísos el riu Ebre, tractat
que seria en sos nou anys de comandament
a 220 abans
Son successor, Annibal, provocà
la segona guerra punica, atacant a Sagunt, ciutat

(fins

C.).

grega de la costa i aliada de Roma. Després con
cebí I progecte de portar la guerra a Italia, i amb
un
gros exèrcit passà l'Ebre i els Pireneus,

Catalunya a

deixant a

Han non am io,000 homes.

Scipió volgué impedir-li que atravessés el
Royne; més quan hi arribà ja l'havia passat (218
abans de C.), com ho feu amb els Alps, derrotant
als romans al Tessino, a Trevia, al Trassimeno i
Publi

a

hi

Cannas. Molts són els records que als Pireneus
queden del pas d'Annibal (escales, insula,
etc., d'Annibal), més sense
Tampoc ne té la lapida de Roses.

Vinguda
desembarcà a
a

Hannon

a

dels

Romans . — Cneus

Empuries (218

Kissa

abans

(Guissona);

reuní

valor
•

Scipió

C.) i derrotà
a Tarragona

congrés dels pobles Ibers i, unit am son
germà Publi, fou derrotat a la Celtiberia. Els
generals cartaginesos, units am Nlassiniça, torna
ren a derrotar-los:
primer a Publi, i més tard a
Cneus, morint amdós en la batalla.
S'ha cregut que la «torre dels

Fenicis s'establiren

coloca aquest aconteixement quan la guerra de
Trola. Feren
a Gades, i desde allí s'exten

fundaren

de

un

De les classificacions dels
Ptolomeu

un

Brilaniques,

historic.

crivia

dita

Els Celtes. — Procedents de I 'Asia s'establi
entre I Rhin i el Danubi, formant am ses

espills, salt,

Asturies o

(Sant Martí
d'aquesta, a
Diopolis i
dugues: la grega i

davant

ren

notable

certa afinitat
amb el fenici. Es
aquest alfabet s'extengués fins a
Lusitania, i, que mentres aquí s'es

Paleopolis

a

tard,

l'indiheta.

lletres i tenia
que

i més

Emporion (Empuries),
gemina, doncs constava

Els

Els enterraments o eren els

C.) i fundaren

abans

655
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Scipions», de

Tarragona, era l'enterrament d'aquests dos ger
mans; més, degudament examinat, resulta esser
d'un particular.
Publi Corneli Scipió, fill de Publi, desembarcà
a Empuries i se
posà al cap de l'exèrcit (209
abans C.); a Tarragona celebrà un altre congrés
dels Ibers, guanyant-se l'amistat d'Indibil i Man
doni. Apoderant-se de Cádiz, feu sortir als Carta
ginesos de la peninsula.
Dominació Romana.

lunya

se

Indibil.

revoltaren

Scipió

Is

a

—

Els Ibers de Cata

les ordres de

perdonà; més,

Mandoni i

havent

reincidit,
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Centulus i Manlius els derrotaren, morint en la

UNA

batalla I ndibil i essent posat en creu Nlandoni.
en
Cite
Els romans dividiren la
Ulterior.
i
rior
la
corresponia Catalunya)

peninsula

(Acabament)

(a
qual
L'any 195 abans C. vingué M. Porcius Cató, que
combaté molts pobles, desarmant-los tots. Aquell
mateix segle invadiren els Cimbris i Teutons;

En

proscrit
peninsula un estat
organisació ro

segon M. Perpenna,
lo
que minvà l'insur
àpat
recció, acabant-la Metelus i Cneus Pompeius. Es
sertoriana trobada a Vich.
notable una
Fou assessinàt

un

a

Etosca,

pel

seu

lapida

aquell vingués
rals

quals

pompeians Agronius

rotà en la campanya del

peius

el

feren

tornar,

les

Legende of

Goode

s'afanyen

a

badar-se.

Prenc comiat del meu llibre i ma fallera.»

Emperò jo dubto que, si ell hagués fruit
les nostres aventatges, hagués pogut esser
tant segur de separar-sen, adhuc en el mes

l'Imperi,

de

acaparant per

(30 abans C.):,
terra (27 abans .C.), estant-hi
temps nasqué Jesucrist, l'any

dignitats

la
:

Segre. Els fillS de Pom
però foren vençuts a

Munda.
Octavi August formà
vida totes

i les flors

Pompeius prod.uí que

a la Citerior, combatent als gene
der
i Petreius, als

de

que dels meus Ilibres me faci apartar,
manco sia, rarament, en jorn sagrat,
salvant, certament, quan el mes de Maig
es vingut, i jo sento cantar els galls,

am

La rivalitat de Cesar i

proleg

«I en quant a mi, encar que sapiga ben poc,
jo m daleixo am Ilibres pera llegir,
i amb ells jo tinc fe i plena credença,
i en el meu cor els tinc reverença,
tant coralment, que no hi ha pas cap joc

de Sila. Tractà de formar en.la
independent de Roma, però amb
en

el

Women, Chaucer diu

deixant poc rastre en nostra terra.
En aquell temps vingué C. Sertorius,

mana.

DE LLIBRES

CANÇÓ

Maig.
tenia tot lo que la
l'estament i el talent

Macaulay, qui

romanes

riquesa

construccions (thermes
Barà, etc.). Adrià passà un hivern a Tarragona.
En temps de Constantí logrà. imposar-se I

podien
malgrat açò, es dels
Ilibres que Ii pervenia la seva major felici
tat. Sir G. Trevelyan, en la seva encisadora
biografia, diu que «dels sentiments que
Macaulay servava vers les grans intelligen
ces del passat, no n pot pas parlar ningú,

Cristianisme per medi. de l'Edicte de Milon. Fins
I lavors havia estat com batut per la Romadecadent.
Donà un nou impuls a l'Imperi I b.etic Teo
a sa mort .el dividí entre Arcadi i

que
el guiaven cap a la veritat; com omplien
l'enteniment d'ell d'imatges nobles i gra

vingué

a

nostra

any. En son
253 de Roma.
Durant
un

les lluites pera l'inde
se feren importants
de Barcelona, Arc de

l'Imperi•cesSen

pendencia.

dossius,

En temps de

Trajà

que

emperador (416 'des
per primera volta ls
s'establí. a Barcelona.

Honori. En temps d'aquest

prés C.) vinguerén a
Goths. Son capdill

Catalunya
Ataulf

Walia ab,Indonà Catalunya i s'establí a Tolosa.
con
la sublevació
Es

dels«Bogaudas»

important

tra Is extrangers. Els venceren Asturi i Merobou-,
de Lleida,
rei dels Jueus,
des.
es derrotat
romans i Teodoret. Teodoric

s'apodera
Requiari,
pels
però
ajudà a Valentinià 111 contra Is:mateixOs enemics
(454), Bogaudas i Jueus.
L'any 476 després C., en temps d'Euric, caigué
l'imperi romà d'Occident, am la deposició de
Romulus

,

Augnstus

per Odoacre, rei dels Heruls,

després d'aquest fet, també d'Italia.
Catalunya, que fins ara ha estat romana, passa

a esser

gotica.

son

NICOLAU

més que docti ines.
RENAN

que,

llevat d'ell mateix. Ell ens ha dit lo incal
culable
era I deute seu envers ells; com

romangueren al costat seu en
totes les vicissituts; aconhortadors en la
malhaurança, l'assistiren en la malaltia,
en la solitut, aquells vells
foren

cioses;

com

companys
amics que mai se veuen am cares noves;
mateixos en la riquesa i en la
que són els
en la gloria i en la fosca. Grans

pobresa,

ossessions que
ploma, tots els
Macaulay adquirí
sabien
ben
bé
1
que 1s titols
qui conegueren
i les recompenses que ell guanyà am ses
com

foren els honors i les
am

propries obres,

la

eren com

comparat amb el

seva

si

plaer que

res en

la

balança

Ii feien les obres

d'altri».
Per

LIAJÍS

Els homes

l'anomenada,
donar, sens diu
i

que fos, no hi havia pas
Londres que Macaulay l'ha

agradosa

cap societat

a

gués preferida a l'esmorzar o a dinar «en la
companyia de Sterne o Fielding, Horace
Walpole o Boswell». L'afició a llegir que
Gibbon
tots

els

va

declarar

tresors

de la

cambiaria pas per
India, era de fet, pera

no
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Macaulay,
citat
mai

en

hagi

element fonamental de feli

«un

una

de les vides més sortoses que

pertocat

a

biograf

un

pera apun

tar».

«L' Historia

jove

un

sia

—

vell

diu

sense

arrugues

blancs, privilegiant-lo
l'edat

Fuller

en

—

fa que
ni cabells
de

l'experiença

am

tenir.-ne les enfermetats ni Is
inconvenients.»
sense

Verament són tant delitosos els nostres

llibres,

que cal tenir compte de que no ns
facin oblidar altres devers: tot conresant
devem pas oblidar el cos.
l'esperit
A l'aimador de la literatura o la ciencia,
no

moltes de

vegades,

l'exercici Ii apar

tasca

enutjosa,

joliu
qui,

deixeble d'Ascham

(lady

Jane

com

el

Gray),

mentre Is corns sonaven

fortament,

lladraven

tral,

i més d'un ha sentit

una

seia

i els goços
el solitari fines

en

amb els ulls reblats

en

aquella plana

Aitals engrunes de literatura tenen vera
un encís
especial i peculiar. Jo crec

ment

que açò, en part, es degut precisament al
fet de que són breus. Molts de llegidors
perden bona part del plaer de llegir forçant
romandre

se a

assumpte. En

carril,

exemple,

per
unicament
es

a

que,

mitja

de

cançats.
encara

rentes, i

més,

plorós»'.

com va

remarcar

justament

d'ells

un

essent

de

caracter entre

tenidor, probablement
biarit-los

desseguida

trobarien que, cam
que sentissin cança

ment, retornarien a cascun am disposició
renovada, i les hores irien passant plasent
ment.

sí

Es clar que cada hu té de jutjar per
tal es, al menys, la meva

mateix; emperò,

variada,

tal

Aixís
lord
tant

es

que

iddesleigh
més

si

bé,

jo

estic del tot d'acord

com

més

important

es

ample

pera la malaltia.
Els Ilibres, també,

sinó que

que són

a

l'encalç

de

gaire

són tant baratos
bé tot-hom.

No

que

tinguem

tindriem de començar per
aconduhiran cap els altres.

Naturalment que hi ha alguns Ilibres que
llegir, anotar, apendre i pair inte
riorment. Emperò aquests són excepcions.

Lover's Enchiridion

Respecte

a

val

llegir-los depressa,

dec

molt,

lo mateix

Natural
a

fi

de

Mary
noi

parada
«Vegí

am

diu
la

History of Selborne de White, que,
possehir-ne un exemplar, copià 1

Ilibre tot
d'un

ens

sencer.

Lamb fa
estudiós

patetica descripció
perterint davant d'una

una

de llibres:
un

noi

d'esguard afanyós

obrir un Ilibre sÜbre la parada,
i llegir, com si I volgués devorar tot;
lo qual, al veure-ho l'home qui espiava,
tost sentí que així cridava al noi:

«Vós, senyor, mai

ne

»i per tant ni un sol ne podeu guaitar».
El noi marxà poc a poc, i, fent un sospir,
desitjà que mai li haguessin ensenyat de llegir,
car així Is Ilibres del vell groller no Ii haurien fet

[falla.»
1) Macaulay.
2) Parlament en el Col legi de Liverpool, 1873.

més

solament

portants.
que
més

la gran

majoria, probablement
deturant-nos

els passatges mellors i més im
D'aquesta manera no hi ha dubte

en

perdrem

molta cosa,

emperò

guanyem

esplaiant-nos en un camp més vast. 1)e
fet, jo crec que podem aplicar a la lectura la
savia dita de lord Brougham respecte l'edu
cació, i dir que està bé de llegir tot de quel
com i
quelcom de tot. Solament d'aquesta
manera
podem descobrir l'inclinació dels
nostres gustos, car es una regla general, si
bé no pas invariable, que ns fan poc profit
els llibres que

compreu cap de llibre,

pas

ells,
ells, i

an

certament ens

devem

jo

el camp,

No vol

de confinar-nos

sempre fou així. Es un do ben recent.
Mr. Ireland, a qual Ilibre encisador Book
que tots els aimadors de la lectura,
que quan era noi fou tant delitat

es

que beneficiem dels

mellors Ilibres de cada classe.
dir

am

respecte l'encís de la lectura

el passat lord Derby
aquells qui no troben
lleura pera l'exercici hauran de trobar Ileura
ara

en

Mentre que si tinguessin dos, o
mellor tres llibres, sobre coses dife

del

escarceller

llarga jornada

molta de gent agafa
llibre. La conseqüença

sol

un

una

menys que sia una novela, després
hora o d'una hora ja n són força

experiença.

seu

temps continuadament

massa

un

en

immortal que diu am quina mansuetut i
coratge (Socrates) el primer martre de la
Ilibertat intel.lectual agafà la copa de mans
A

167

no

fruim.

Cadascú,
obstant, pot servir-se es
caientment. La varietat es inacabable.
No solament una llibreria conté «infini
des riqueses en un petit espai»
sinó que
a
la
seure
nostra
llibreria
podem
i, no obs
no

1)

Marlowe.
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ser a

tant,

tots els recons del món.

Podem

al voltant de la terra amb el

viatjar

capità

VALOR NORAL BE L'ASCETISME 1 BE LA POBRESA
cascú de nosaltres

Ruskin, cls

Hi ha

quals
ensenyaran molt més pot-ser de
lo que sabriem veure nosaltres mateixos.
Adhuc el món no té pas limits pera nosal
tres: Humboldt i Herschel sens emportaran

i

pregon
considerar la vida

enllà cap a les misterioses nebuloses,
al d'allà del sol i adhuc dels estels; el temps
l'historia
no té
pas més termes que l'espai;
i
la
geologia os farà
s'allarga enrera nostra,
abans
de la creació
recullir milions

rós,

Cook

o

Darwin,

am

Kingsley

o

ens

lluny

d'anys

l'home,

de

adhuc fins al mateix

l'Univers material.
una
ens

Tampoc

som

origen

de

limitats

a

de pensaments. Aristotil i Plató
transportaran a una esfera no pas menys
mena

delitosa

encara

que

no

la poguem

senSe alguna preparació.
Conhort i consolació,

apreciar

rebejament

i be

nanança, verament poden esser trobats a la
seva llibreria per qualsevol «qui portarà la
clau daurada que obra la
ciosa»'. Una llibreria es

seva

porta silen

una terra encan

palau de dillecció, una badia de
repòs després de les tempestes i els mals-de
tada,

un

sols n'usem dreture
cap del món. Si tant
nosaltres
rament,
podem fer d'una llibreria
un veritable Paradís sobre la terra, un jardí
d'Edem

què

sense

ment, la fruita de

qual

sens

sacrificà

seu inconvenient; per
obert, inclòs, i especial
l'Arbre de la Saviesa, pel

diu que la nostra
tots els plaers del

podem llegir

primera

mare

Paradís.

les histories més

Ací

notables,

els

volums més atraients de viatges i d'aventu
res, els contes més interessants, els més bells
poemes;

estadistes,

podem

trobar els

poetes i

més eminents

LORD

Traducchi de R.

aspra

AVEBURY

PATXOT 1 JUISERT

elegant;

tragedia,

es

lo més

com

no:

i lo que
amarc.

en

priva

simple

una

es

de

farsa

la vida

ella

instint

un

ns

o

es una

més sabo

En. l'escena del món

l'heroisme i sols l'heroisme, el que juga
els grans papers. Prou sentim que es en
l'heroisme aon se troba amagat el suprem
misteri de la vida. Un home no es res, quan
es

incapaç de fer cap- sacrifici
porta quin objecte. I, per altra
es

vulga

siguin les flaqueses

que

im

pera

no

part,

qualse

home,

d'un

si

està prompte a donar la vida per la causa
del seu cor, el seu heroisme l'ennobleix
prou als nostres ulls pera fer-nos oblidar tot
lo demés. Adhuc quan ens fos inferior baix
molts altres punts de vista, si nosaltres ens
sen
arrapem a la vida, mentres que ell
desfà com qui llença una flor, sentim que
té sobre nosaltres una incalculable superio

Cascú

ritat.

intern,

nosaltres,

de

està intimament

taria facilment totes les

en

el

persuadit que
seves

fur

seu

faltes si

resca

podia

propria vida amb aquesta magna
nima indiferencia.
tractar sa

Es

un

a

l'abraçar

del qual el ma
alguna intuició, que

metafisic,

misteri

teix sentit comú

en

la mort

té
se

veritat de la
en

qual

perfeta; profonda

l'ascetisme ha estat

campió.
Fintelligencia s resisteix

pendre,
pera sempre més
nificació profonda i vivent.
conserva

Deixem de banda tots els
aon
en

sem

La follia de

el món el fidel

pre
la creu, que

alta,

la vida més

viu

la més intensa i la més

filosops, aprofitant-nos

de les idees dels més grans pensadors, i fruir
les creacions més grandioses del geni humà.

indesarrelable que

comedia

una

aquell

tenim

tot ho

en

a com

una

sig

esgarriaments

l'ascetisme ha pogut menar als homes
els temps passats, quan l'intelligencia

humana estava envolta

en

tenebres. Despu

que a voltes l'han
desfigurat, cal bé reconèixer que pera com
pendre la vida i viure-la bé, l'ascetisme es

exageracions

llat

de les

una

actitut infinidament

superior a

l'actitut

inversa.
mots inflats que sols cobreixen el
de
la
buit
pensa, veus-ací l'efecte que pro
sobre
nosaltres l'optimisme natura
dueix
lista quan el comparem am l'ascetisme. En

Grans

Aquell qui
güelf pels gibel
gibellí pels güelfs, aquell està en la
es

tractat de

lins i de
veritat.

MAQUIAVEL.

tant que nosaltres

Matthews.

prear

tinguem l'esperit religiós,

malament, me sembla,
l'ascetisme, com la major

fatem ben

de menys

part dels
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homes semblen

disposats

tiva i

vers una

deuriem
fi

objec

aquestes privacions i sofri
els vells ascetes sols conduien

practica

ments que en
a

fer-ho;

a

més aviat tractar de desviar

patetiques

criaturades

o a

regoisme

renzill
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pleguen; sembla que la vida s'elevi
nivell superior de força i grandesa.

cament en

No

posat

uni

esforçant-se

augmentar sa propria perfecció.
podriem deixar caure • totes aquestes
formes antiquades de mortificació, tot en
tretenint amb
la

una

raó, l'esperit

que les havia

me

Veus-aquí

activitat

més conforme

a

de renunciament i d'herois

insignificant,

el camp de batalla, se desprèn
tot excés de tendresa envers sa

en

aviat de

persona, i pot devenir sense gran
veritable monstre d'insensibi

preciosa
treball

de

potencia,

un

litat.

inspirades?
exemple de lo que
les riqueses i del luxe

Més quan comparem l'ideal militar de
envers ell mateix amb el de l'asceta

vull

un

dir. El culte de

un

Lo que fa baix aquest aspecte la bellesa
de la guerra es la seva gran conformitat am
la naturalesa mitja de l'home. L'atavisme fa
de tots nosaltres guerrers en
manera
que l'individuu més

i esquerp d'un individuu

a

baix

severitat

descobrim

diferencia

fona

formes que constitueix en
part l'esperit del nostre temps, no
es pas la porta oberta que condueix a la
mollesa i a l'absencia de virilitat? A l'educar

piadós,

als nostres fills amb aquesta somrient indul
gencia, tant extesa avui i tant diferenta de la

austriac que hi veu clar—no es pas el lema
d'un exèrcit. Menyspreu pera Is seus com

severitat que s desplegava fa cent anys, sobre
tot entre la gent religiosa, no ns arrisquem

d'armes, menyspreu
enemigues, i, per sobre de

les

totes

seves

tant gran

una

mental entre ls dos estats

d'esperit

corres

ponents.
«Viure i deixar viure—escriu

un

oficial

febles, sense cap força de resistencia? (Dic
això, entengui-s bé, sense desconèixer tot el

pera les tropes
tot, un ferestec
la
propria persona, es lo
menyspreu pera
de quiscun de nosal
la
reclama
guerra
que
tres. Val més, pera un exercit, esser massa

valor de les relacions intimes i afectuoses

brutal,

1s pares i els fills.) Doncs, bé: no
podriem trobar en aquest domini l'ocasió
d'un ascetisme nou, no absolut com l'antic,

esser massa

pas de formar

els nostres fills caracters

en

entre

sinó transformat i vivificat?
Molts dels nostres

contemporanis

reco

neixen de bon grat l'existencia de tal perill,
però ells hi troben cl remei en els sports
atletics, el militarisme, les empreses hardi
des i les aventures, siguin dels individuus
de les nacions. Aquests ideals contempora

o

nis

son

una

estimulants

vida heroica

com

nia sembla esser,
poc

energic

energics
religió contempora
general, un estimulant

en

pera viure

tant

la

el mateix sentit. Es incon

en

testable que la guerra i les aventures Ilunya
nes priven an aquells que s'hi entreguen

regalar-se
prodigiosos,

de

Reclamen esforços tant
provisions d'energia, que s

massa.

tals

sempre mantenir i renovar, que tota
l'escala dels motius d'acció resulta transfor
mada. Les privacions i els trafecs, la fam i
la pluja, el dolor i el fred, la bruticia i la
deu

pudor ja

ns

no

costum. La

l'imperi
nostre esperit
com

un

cosa

com a

pera la guerra. En temps de guerra, fins
en temps de pau, el soldat està obligat a
tenir

una

porta

en

quals

se

moral ben

particular. El recluta
vulgar, de les

ell nocions de moral
veu

obligat

a

desfer-se immedia

tament. Cal que pera ell la victoria i l'èxit
tot: les tendencies més barbres
ho

sigui

endormiscades

en

l'home resuciten

en

la

guerra, i pera ls fins propris de la guerra
són d'un valor incalculable.»
I no s cregui que hi ha aquí cap exage
ració. El fi immediat de la vida del soldat,
la destruc
segons la paraula den Moltke, es
ció i res més que la destrucció; totes les
construccions que semblen esser el resultat
d'una guerra, ne són les conseqüencies
indirectes i

no

tenen res de militar.

Per lo tant, el soldat mai podrà ofegar
massa en ell mateix tots els sentiments ordi

s'es

dir,

energies se

des

ja

somni. Noves

valgui alguna

cal que sigui exactament lo contrari
d'un home que reflexiona i que pensa. La
seva virtut se mesura segons la seva utilitat

exerceix,
general,
pera privar-nos d'obrar,

sobre 1

soldat

un

que
Si s

soldat,

i tot

en

crudel, massa inhumà,
sensible, massa raonable.

massa

vol que

banalitat,

mort de.vé una

que ella

vaeix

produeixen l'impressió

de

panys

naris

qual

tendencia

tots els sentiments

envers

es

conservadora, es

a

de simpatia i respecte

les persones,

ja

envers

les

coses.
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ferm, doncs,

Resta
es

prolongació
sal,

d'un instint

es encara

ble

a

el fet de que la guerra
ardua i d'heroisme;

escola de vida

una

tots sense

Més

qüestió

primitiu

univer

fins avui l'única escola accesi

excepció.

cop això reconegut,
sens
posa al davant: es,
un

una

grave
doncs, la

guerra, aquesta organisació monstruosa de
la follia i del crim, la nostra sola defensa

cobardia?

contra la mollesa i la

espanta i

sament ens

gencia

parla
lo que
social

ens

Aquest

inspira

pen
més indul

pera l'ascetisme religiós. En fisica s
de l'equivdent mecanic de la calor:
ns

cal

ara

descobrir

el domini

moral de la guerra:

l'equivalent

es

en

quelcom d'heroic que
dels homes, de tots els

parlarà
homes,

a

l'esperit

tant com la

guerra, i que alhora estarà plenament d'a
cord am Ilur vida espiritual, en lloc de

estar-hi,

com

la guerra,

tant

manifestament

ra

diner, el

1

tenim per

perfeta integritat

de

l'ànima,

viril de les

de

la terra, el dret de

donar

coses

vida

sa

la,

brillants,

sense corne

tambors, sense ls aplaudiments de les
sense
en deliri, sense mentides,
frases;—sí: el veritable heroísme està en la
pobresa. Quan se veu fins a quin punt la
persecució de la riquesa es l'ideal unic que
transforma a la seva imatge i penetra fins
tes ni

gentades

al moll dels óssos la

pregunta

se

nostra

generació,
de l'antiga
un

si la restauració

creença de que la pobresa es una veritable
vocació religiosa ns donaria aquesta trasm u

dança del coratge militar, aquesta reforma
espiritual, que la nostra epoca necessita més
que cap altra cosa.
Es principalment entre
de

nosaltres, pobles

nar

hardidament,

que fóra necessari ento
una vegada més, les lloan

quan esperem pera

pugui

casa

esser

quan tremolem
una criatura que
d'un

seu a casa

demnada

a

es

ja

protestin

tingui un capital a nom
banquer i que estigui con
no

viure del treball

contra un estat

gant, que

no

pensen més que

en corre

darre

poc

desplegar les nostres energies superiors,
riquesa val més que la pobresa, i es ella

la que

devem escullir. Però

aquest

cas.

no sempre es
sovint també que I
desig de guanyar diners i la por de perdre-ls
són els més grans estimulants a la covardia

i la

Passa ben

cumstancies
denat per
mentres
no

radical. Hi ha milers de cir

corrupció

té

res

que

un

que

qui està enca
forçosament esclau,
pera qui la pobresa

home

un

riqueses

ses

es

home

d'esfereidor devé

Quina força
absoluta

en

no n

en

relació

am

personal quan defensem
gens ben vistes?
Ja

no

un

home lliure.

treiem d'una indiferencia

necessitem

la nostra
causes

callar, ja

situació

que

no

no

són

tenim por

per les reformes o les revolucions
semblen bones. Els nostres titols de

votar

que ns
renda

poden baixar, nostres esperances
d'avenç esvair-se, poden tancar-se totes les
tremolar

Se

tant

En tant que la

una reserva.

pobres. Menyspreem a qualsevol que abraci
la pobresa, a fi de simplificar la seva exis
tencia i salvar sa vida interior. Perquè no
se junta ab la corrúa dels que passen esbufe

pobresa.

d'esperit

seves

pensen

religiós.

portes davant nostre;

de la

de les

hora que tots els que

procura lleure pera treballar i
fins superiors, i ens dona ocasions

riquesa
la

l'idea de posar al món

a

ns

atènyer
de

casar-nos que la nostra
artisticament moblada;

pot dir al peu de
la lletra que actualment tenim por d'esser
ces

sense

esglaiar, com mai s'hagi vist en el passat, per
les lletgeses i miseries de la vida material;

de

llengua inglesa,

moment,

sió i sempre disposta pera 1 combat de la
vida. Quan nosaltres, que pertanyem a les
classes anomenades superiors, ens deixem

pedantisme que l'infestava en
altre temps, podia haver-hi quelcom d'a
quest equivalent de la guerra que estem
cercant. La vida heroica i dificil no podria
pas realisar-se per la pobresa lliurement
acceptada, sense necessitat de esclafar els
Sense uniformes

desdeny

cap responsabilitat; en una parau
l'actitut atletica, l'ànima sempre en ten

viril i tant poc
Cal fer aquí

febles?

qualsevol

a

el

caure en

mans;

el

de

que significaria l'antic ideal de la pobresa.
El deslliurament de tota traba material, la

oposat. Ben sovint he pensat que en el culte
de la pobresa, aquest vell ideal monacal,

malgrat

apatic i deslligat

tota ambició. Ni tant sols tenim idea de lo

mentres la vida no ns

abandoni donarem el nostre
un

i amb el nostre
tra

generació

a

la realitat

desIliurar-se.

a

Sens dubte
necessitat del

testimoni,sense

espiritual,
exemple ajudarem a la nos

instant,

tota

diner;

gran

causa

més pera

té

avui

nosaltres,
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que servim
cia s'amida

aquésta
pel

causa, la nostra

.poten

desprendiment

nostre

de

riquesa.

tota

Me sembla que val la pena de reflexio
nar-hi. La por de la pobresa que regna en
les classes cultes

es sens

rèplica la pitjor de
pateix la nostra

les malalties morals que
civilisació contemporania.

wiLLiam

JAMES

Traducció de CLAUDI GRAU

( Union pour re4ction Moral, 15 Juny 1903)

NOVES 1 NOTES
Federació Escolar Catalana.—A l'Acade
rnia de Farmacia d'aquesta associació se
celebrà la sessió inaugural del present
curs, que presidí 1 Dr. Pedemonte y Fál
guera.

l'acta pel secretari, pronuncià'l
Dr. Pedemonte un notable discurs relatiu a
l'institució de la Farmacia, són estat

Llegida

necessitats presents, que fou molt

aplaudit.

la mateixa associació, el dia 25 del
passat, donà D. Francisco Escoda una
conferencia sobre'l tema L'Estudi del Dret
Romà desde'l sigle XII fins nostres dies, rela
tant somerament
dels glosadors,
A

mes

comentaristes, humanistes,

i tractant am
més detalls de l'escola historica, que es la
que de més aprop ens interessa.

En l'Academia de Dret de la Federació
Escolar Catalana s'han fet ja'Is treballspre
liminars pera l'establiment d'unes oficines
baix la direcció dels socis ja advo
les quals se resoldran els dubtes dels
estudiants i simularan causes civils i crimi
nals pera que aquests puguin així adquirir
la pràctica que no is ofereix l'Universitat.
Cal felicitar als organisadors d'aquesta
secció i esperar tinguin bon èxit els seus
treballs pera'l bé de la classe escolar.

judicials,
cats,

en

En l'Academia de Dret d'aquesta asso
ciació s'han donat les següents conferencies.
Lo senyor Ferran de Segarra i Castellarnau
disertà am molt Iluiment sobre El positirisme
en l'Art.
També fou molt aplaudit lo senyor Sans
y Buigas en la conferencia que donà sobre
La pena de mort.
Després de les conferencies solen susci •
tar-se discussions sobre 1 mateix tema, pre
nent la paraula diferents socis pera defensar
Ilus respectius punts de vista.

L'Academia d'Enginyers celebrà una bri
llant sessió en la qual prengueren la paraula 1
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soci en Ramon Marquès i el president de la
secció en Joan Dalmau.
El primer va descriure una interessant
excursió industrial a Sitges i Vallcarca i el
segon va exposar am tota claretat la teoria
de la fabricació de la cervesa, essent un i
altre molt aplaudits per la nombrosa con
currencia.
Estudis Universitaris Catalans.—Continuen
celebrant-se am gran èxit i Iluhiment en el
local de la «Federació Escolar Catalana» les
conferencies encarregades a D. Joseph Pella
i Forgas sobre 1 tema Institucions politiquesi
antigues llibertats de l'antiga Catalunya. Am
tal motiu el saló d'actes de la «Federació
Escolar Catalana» se veu .surnament con
corregut tots els dilluns per una selecta
reunió que escolta y aplaudeix amb entu
siasme Is notables conceptes i riquesa de
datos que avaloren aquests discursos.
'

Centre Autonomista de Dependents de Co
alumnes de la classe de «Drets y
devers delciutadà» han començat la con
feOció dels 5o grans'mapes historics nacio
nalistes que 'han de dibuixar i pintar en el
present curs. AqueStes cartes murals, d'un
metre quadrat cada una, són la part pràc
tica-cle la «teoria de les Nacionalitats». Un
cop acabats, se facilitaran a totes les asso
ciacions y escoles Catalanes que vulguin

merç.—Els

copiár-los.

Són molt concorregudes les conferen
cies que D. Joan Bardina continua donant
en el mateix Centre sobre la Teoria de les
Nacionalitats. Després d'ocupar-se am l'aten
ció deguda dels preliminars geografis i pre
liminars historics d'aquesta qüestió, ha en
trat en l'exposició crítica de les cliferentes
teories que intenten resoldre-la, tractant
principalment de les escoles centralista,
descentralisadora, federal, nacionalista i fue
rista.
a deliniar
pels alumnes
mapes historics de Cata

S'han començat

professor els
lunya que han
d'aquest mes.

d'il.lustrar les ensenyances

Joventut Autonomista de Gracia. —Consti
tuida definitivament aquesta societat, han
sigut votats els següents càrrecs:

Consell federal.—President, Ignasi Gir
industrial i proprietari; vice-president
primer, Alfred Perez, comerciant; vice-pre

bau,

sident segon, Joaquim Bisbe, obrer; secre
tari general, Joan Motllor, advocat; vice

secretari, Joseph Campins, del comerç ;
vice-secretari segon, Joseph Oliu, fabricant;
tresorer, Josep Cabanach, enginyer; vocals:
Ignasi Soler, literat; Salvi Saladich, obrer,
y Josep Soronellas, del comerç.
Lliga de joves.—President, Alfred Perez;
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vice-president, Josep Soronellas; secretari,
Miquel Sazafornil.' vice-secretari, Eudalt
Muns; comptador, Ferran Aspiazu; vocals,
Francesch Oliu, Joseph Ortinez, Rafel

Figueras i Joseph Solà.
Lliga d'obrers.—President, Joaquim

Bis

be; vice-president, Salvi Saladich; compta
dor, Baldiri Verdiu; secretari, Isidre Sarsa
neda; vice4ecretari, Carles Sanz; vocals,

Joan Elias i Antoni Eloy.
Secció Excursionista.—President, Rafel
Figueras; Andreu Buil, Pere Batallé, Ja
cinto Sala, Felip Batista, Ricart Perich;
secretari, Ignasi Vilarrasa.
Secció d'Instrucció.— President, Fran
cesc
Oliu; Joseph Boigas, Joan Bardina,
Antoni Garriga, Joseph Font, Joan Cava

ller; secretari,

Manel Grau.
Secció de Biblioteca.—President, Eudalt

Muns;

Joan

Campins, Joseph Cavaller,

Joan Elias; secretari, Joan Montllor.
Secció de Festes.—President, Joseph
Ortinez; Joaquim Richarte, Ricart Perich,
Isidro Batalla; secretari, Eudalt Muns.
Secció Dramatica.— Director, Enric Par
do; Francesc Viials, Josep Ortinez, Salvi

Saladich; secretari, Josep

Solà.

Comissió del Cens.— President,
Montllor; Antoni Garriga, secretari;
Soronellas Roig, Josep Bofarull i

Garriga

Joan

Josep
Joan

Torrents.

Secció de Sport.—President, Francesc
Antoni Casellas i Ramon Casa.

Viñals,

Ateneo Obrer del Districte segon.—S'hi han
donat diverses i notables conferencies. Fou
sa darrera
la del nostre distingit amic en
Raimond d'Abadal, qui, am la justesa de
frase i claretat d'expressió que Ii són pro
pries, desenrotllà 1 tema La llibertat dun
poble es independent de la forma de govern
que té.

Agrupació

Escolar Catalanista «Ramon Llull».

—Per estar ja entregat a l'impremta
al del número passat, no poguerem res
senyar l'interessant visita que feu la Secció
de Medecina de l'Agrupació escolar catala
nista «Ramon Llull» a l'Institut Electro-tera
pic «Electron» que I Dr. Anfruns té instalat
al carrer de Clarís, número 7, convencent-se
en ella Is visitants de que 1 doctor Anfruns,
junt am relectricista i conegut tecnic doctor
Ferran Canon, estan fent una veritable obra
de cultura catalana, puix no sols se cuiden
d'anar instalant tots els darrers avenços d'a
quest ram de la ciencia mèdica, -sinó que
allí s treballa de ferm fent continues inves
tigacions i comprovacions.
El Dr. Anfruns i el senyor Canon acom
panvaren als visitants, els quals pogueren
admirar éls avenços de la ciencia moderna
el mentat ram, avenços que l'ensenyança
oficial no ls ha dat a conèixer, tenint-ne
en

obligació.

En l'«Electron » hi ha habitacions amb
aparells d'altes freqüencia i tensió per resso
nancia bipolar de Rochefort, unipolar d'An
din i intensiva d'Arsonval, i anestesia usant
el sistema bipolar de Tesla, adequat als usos
de la terapeutica més exigent, i amb elec
trodos de seguritat pera evitar accidents
imprevistos, aparells pera l'aplicació de l'hi
perconductor especial del «Institut» am les
que constitueixen l'agrupament d'Arsonval.
1-li ha també aparells pera l'electro-ma
soterapia i electro-ormosis; pera la faradisa
ció am generador polimorf, corrents trifa
siques, i electro-inhalació, pera la franklini
sació de dutxa, oreig i fregues, pera la
galvanisació per electrolisis, cataforesis ,
electro-puntura i galvano-caustia; pera la
irradiació ja foto-termica (bany de llum
Guimbail), quimica (Tinseu i Stredel),
fluroscopia i k(5tgen, qual aparell de Bonet
ti, modificat per la casa, manté una hora
seguida sa acció am regularetat i sense
escalfar-se 1 tubo de Krookes.
En totes les instalacions el Dr. Anfruns
i el senyor Canon donaren breus explica
cions dels aparells que les composaven,
molts dels quals feren funcionar.
El Dr. Anfruns posà l'establiment a dis
posició dels visitants, a lo que tots quedaren
molt agrahits.
Am posterioritat el Dr. Anfruns s'oferí a
donar una serie de conferencies sobre gene
ralitats d'Electroterapia, que tenen lloc els
dimecres i dissabtes de cada setmana al
«Electron». Hem assistit a la primera, que
no podem ressenyar en aquest número per
falta d'espai, i hem de confessar que os ha
cridat en tant gran manera l'atenció, prin
cipalment en la forma de donar-la, que en
el vinent número i següents prometem ocu
par-nos-en am gran extensió.

PUBLICACIONS REBUDES:
DESILLUSIO. Novela per J. Massó i Torrents. —
«L'Avenç»).
Segona i última part
ART I LITERATURA, per Joan Alcover
de
teca Popular
«L'Avenç»).
Tms-ross. Novela per Enric de Fuentes (Bi
blioteca Popular de «L'Avenç»).
DIALECHS DRAMATICHS, d'en Joan Puig i Ferre

(Tip.

(Biblio

(Imp. Catalana).
VORA'LS ESTANYS, per 1. Soler
Giró, impressor).
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