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Rebut de S. Eutchinson Harris éls dos .darrers ca-

1 9 3 4
8 Gener.

pítois de la seve obra " he Doctrine of Personal

modificats ea el seitib d l escursarlos, tal
S. Hutehinson Ri CD
Harris.
com li demaní.
Amb una ductilitat que rio es pas corrent en els eutors, ell oferí adhue suprimir els dos capitols, cosa, a
la qual vice vaig oposar, per raó de que contenen molla, materia interessant.
Ja te una primera remesa de pi-obea d l impremLa i me
sembla que la t eine Lni.rk:2 mes planera que amb la gerit d' aci.
L'impressor ha fet un descobriment de filologia comparada i es que la caixa nostra es insuf'icierit per a certes
llengdeb estrangeres, car ja ha tingut de dema iiar dues vew, t, h & e.
n
gades suplement de consonants,

En J. Carbonell ha vingut a durme un exemplar de

10 Gener.

J. Carbonell la seva conferencia "Idea e Politica Culturalas de
Occitania
Catalonha", publicada a Tolosa per la Societat d'Estudis OcciLans, i am -b motiu d'això hem parlat de coses
d' ací i d' alla, mes o menys conexes.
Ta.mbe m'ha demanat parer respecte del Jurat per un
premi d l historia que vaig oferir a dita Societat i hem
convingut proposar En Ferran Soldevila.
M'ha explicat la represa de relacions amb I l Universitat de Montpeller, de la qual m'havia parlat En Batista i
Roca. Diem represa per quant la Dictadura militar espanyola obLing-u6 del Govern de la República Francesa,, la prohibició de que I l Universita.t de Mon-.peller correspori¿ueE amb
la de Barcelona.
Incidentalment m'ha confirmat la sospita de que 1'Es-

glCsia, no

havia permès que' ls funerals d'En Francesc Macià

se celebressin en la Seu de Barcelona.
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10 Ge -

ner.

Gene-

Tocant a l 'acció cultural i transcendent de

1 9 3 4

ralitat, s'

L-i

Y:

expressat e
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forma

dep,orabilíssirn

u de

í

totho n.

Amb motiu dels treballs preparatoris del progec

17 Gener.
Lord Dickinson.

tat Concurs sobre la revisió del concepte d'Estat,

dies enrera escri¿uí a Lord Dickinson, antic President de
l'Uní0 interpariameataria Interriacional, explicant-li 1'o-

rientaciO del

meu

propOsit i dema,nantIi si li seria grat

de formar part del Jurat.
Avui me respon que es sent molt lionorat per 1' oferiment, més que no serviria per a la tasca, car està absorbit en altres menes de treball.
Aix0 sembla justificar el que ja ens digué el Dr. Ammende, ço es, que actualment Lord Dickinson s'es donat a
les qüestions religioses.

24 Gener.

Escric al Secretari de la "International
"L aw Association", de Londres, recordantli el

"International

L aw Assoeiati on" . Concurs de La iaia, p(„r el qual e,11

5' havia in-

teressat temps enrera.
Aleshores no s'atorgà el premi i penso oferirlo de
nou, dema.rlarit una revisió de la noció d'Estat, perquè adkluc
en Anglaterra la gent se plany de ll over-Government" i en
el Continent les coses encara estan molt pitjor. L'Estat

es necessari pero únicament com orguen de coordinació,
deixant lliure esplai a l l iiome moral, que are es esclafat
dintre un automatisme que fa minvar la civilització.
Presentat així e1 tema, li dic que crec molt impor tant que en el Jurat hi figuri la mentalitat anglesa, per
raó de que l'Anglaterra ja coneix l l experiencia de moltes
coses que en altre:: terres encara no son mes que ideeb abstractes.
I per acabar li demano si té qualque nom per proposar.

?3ß

Verament, es un tema que fa de mal capir -i menys sen-

1 9 3 4

24 Ge -tir- per un ciutadá angleb, que gaudeix un Estat fili del
ner.
mateix poble.

Dintre el terme d' admissió, s' han preseaLa,t dos

25 Gener.
XIV e Concurs

treballs a Concurs:

Patxot i Ferrer.

NQ 1. Lema "Lluita pel teu dret i def ensa.ras

la teva dignitat".

NQ) 2. Ensenya "Si vols conéixer l'Univers, acompanya't
c.i' un

irif'ant" .
Amb tota recança i fent-me molta pena, aquest ma-

26 Gener.
Ferran de

S agarra.

ti he anat a l'Arxiu Històric de la Ciutat, per a dur
un desengany al venerable i patriota vellet En Ferran

d.e Sagàrra. Abans, ja havia encarregat a 1' amic En Ramon
d'Alós que el preparés, com així ho feu.
En Ferran de S agarra, a l'acabament de l'estiu, vin gue a presentarme el matiuscril d'una obra seva, acabada de

fresc, i de l a qual feia temps ^,ae me parlava, refe.rent al
"Compte d'España i la Junta de Berga", documentat estudi
Històric de la guerrtà, carlina dels "Set Anys". I en la refiança de que m'interessaria, s'imaginava que jo li publi-

c ar,i a.
E1 tema se surt de la meva òrbita i no lliga -eris amb
la ntra.. tradició de Ïa.milia. A més d'això, 1'edició impliea una despesa de la kual l'autor té una ideé molt errada.

b,e dolia; tant tenir de refredar així ' el beu entusiasme, qae mai m'e.rribava l'hora, majorment quan en aquella
Yiistòria hi juga un antecessor seu i cowprene la part sentimental que el llibre enclou.

Avui m'he decidit a sortir del mui pas i Eri Ferran de
Sa.garra ha rebut la nova amb una desil.lusió que jo ja temía, que he endolcit tant com he pogut i poc se pensa ell
el que m'he fet patir, però les presents circumstancies
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económiques m'imposen el deure d'anar liquidant els meus

26 Gener.

compromisos culturals, sense afegir-n'rii de nous, mentre
no sia aclarida la situació.
Avui es publica la, convocatoria del 7V e Con-

28 Gener.

JVe Concurs
Patxot i Ferrer.

cars Patxot i Werrer, amb un tema d'urgencia, imposat per la deplorable experiencia de certee co-

ses que s'esdevenen a Catalunya.
T,' antiga invasió burocratica,

e s timulada i mantin _`uda.

per els governs de la Monarc,uia, s' es agrava.da derrerament
amb la gent que fuig expontanialLenU de casa seva i desembo-

ca a, casa nostra, en cerca, de mellor viure, sense yue ee la
sotsmeti a selecció, ni control de cap meña, com se fa a
-tot arreu i aconsella el mes rudiluenbari esperit de con ser•vació.
tia Generalitat actual, no solament no ria encarrilat
practica,ment gens aquesta ,reu gUestiO, sinó que, continuant les practiqueb de la Mon arquia, ha

explotit per

fins electorals les multiLudb forasteres, a

a

leb quals té

obertes: les portes de bat a bat.
Per tal de cridar l'atenció sobre a(,uest teme,, (iue va
pre vent un caire tragie, com factor pertorbador de la nostra vida nacional, on Yla caut considerable augment de cri-

min-a litat > lie posat a Concurs el problema de l, la Immigració
a Catdlunya".

Amb uns carta de presentació d'En Maspons i

7 Març.

AnglaselI, m'ha vingut avui una Comissió de na-

Comissió donostiarra. L'opera
"Amaya".

cionalistes bascs, composta de dos representants

de 1'orf eó Donostiarra, als duals acompanyaven.dos delegats
res-idents

acf.

Venen a organitzar Ia representuciO cri el Liceu, de

l'opera euskara "Amaga", i en previsió de no cobrir despe-

ses, segons com se presentessin les coses, estan cercant
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amb q-ui . comp-Lar per

7 'wlarg.

juntame nt eis

alleugerir-se' n. La 'Generaii-tat i 1' A-

prom s una. subvencio,
1

Aquest és L l ai,;pecLe material de -',fer,
pero, (-om ha
1a
dic molt, bé urL dels presents, el veritable objecte es anar
estrenyent l'ami2tat

per l'art

i aixi anant-ho extene.at a d'altr e s sec-Lorb.

Al comengament no gosaven descobi , ir ben be llurs sen-timents, per Zo &v iat eis he fet comprendre l l inutilítat de
de seguída ens hem trobat duplicant l l es-

llur precaució i

tat d'esperit de catalu,iiya. 1
, e inbistíL en que llavinenga
dels dos Pobles,

en, go que hi ha de comunitat ideol%o g ica,

fa molt de temps

que llavía d l have, r e p tat feta, i tots hi

liauriem guanyat.

M'he

interessat for c a coneixer amb exactitud de prime-

ra m^, la vibraciO actual d'Euskadi, i despres de fer-loshi aviaent l l estretor de les meves disponibilituts, com expressiO sentimental els he ofert contribulr

amb una quan-

Litat determiriada, si dissortadament esdevingues llar te-

m e nga de no cobrir la deepesa.
22 Marc.

L' honorable SecreLari de la " Inte r,nati onal

Sír John Fischer
Williams p K. C.

Tuavv Absociation ll , de Londres, amb referencia al

progectat Coneura sobre la revisiO de la nocio

d'Estat ., me proposa dos noma al se-a entendre ebcaients per
al Jura-L ., un d l ells Sir John Fischer ' Williama, Y.

C.,

d'Ox-

f ord.

Amb moLia d l ai y ß li escrig- ui, present&nt i r a on&nt

di.seretament el nosLre tema del futur Coneurs

oferintli
un lloe en el Jurat. Avui he rebut la resposta i tot i
i

agrainG- ho molt

i

ment, li dol

no poder-ho acceptar perque, ultra que no

de

considerantse molt honrat amb l l oferi-

es considera capacítat per a judicar ari estudi.dlacluesta
mena, li sobra treball d l altres ordres.
La

resposta

de h-')ir Fischer Williams, unida a l'anterior
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1 9 3 4 de Lord Dickinson, revela elarameni que la menzalitat an 22 març. glesa
no capeix les nostres raons i considera lieterodoxe
C>

l'enunciat que no;^altres pi-oposem.
Pr• ob^,bleme.nt també els deu e_-verar el saber que un
dels membres del J-arat es represc-.ntant del Corigres de 'r^acionaIitats Europees e i qual, de fet, resialia una afirmació anticolonial i

Sentada aur b En Maspons i Anglasell, per -Uractar
de resoldre les dificultats que van sor.,rint en l l in-

23 Marc.

Geografia
ideolO'gica.

tent d l en(;aixar elb anglesok3 en el Jura-Y. de la pr-opo-

Bada revisio del concepte dEstat..
Procidint per aliminaciO, hem reabeguit un cure de
o, eografia

C>

Uem fet l l i-asobpitat debeobriment
i(ieolbC> ica i

(lue l l Europa es esdevinguda tant petita, que la nostra tesi gaire be ja no cab enlloc; ignoro si aquesta conclusio
es una lloanga o be una condemna, per'0 resulta indubitable.
Els Estats llatina son unitaris per naixença; l'Europa central s l Y.ií ha tornat ., els oriuntals i e; ,candinaus

cialistes

i

son so-

l'Anglaterra no e. s vol comprometre.

Resten alguns oasis, de vegades aparente, perquè la
Suissa P.e. explota aqueixes psicologies na-cionalo, per'o
C>

no les sent, ni vol sentirles; Bélgica te els flamenos que
la fan recelosa; lío

Landa, se-gurament ena ajudaria, mes ja

la varem utilitzar;

DinamaLrea es dubtoaa; Irlanda, de 4io-

ment, no convé.

Complert el deure de cortesia envers Anglaterra, se'ns
ha acudit que poLeer, ben cercat, ti-ooariem un company a
Escocia i riem decidit cercar-l'hi, al mateix temps que esbx, inu,rem el sentir de Dinamarca.

De totes maneres, son constatacions simptomàtiques
de l'estat mental de Ia vella Europa, qu e retorria als pe-

cats d l abano i dels quals semblava havien de purgarla, les
dolors de la guerra. Il Lasciate ogni speranzall?
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Ens nem aplegal . aquest matí a la Biblioteca de

10 Abril.

Cerveri de

Cutajunya: En iy:iassó. Tori °erts, Eñ Nicolau d'O1wer, En.

Girona.
Jordi rabió i jo, per tul de tractar de l'edició d'En

Cerveri de Giroria, , que f a temps vine preparant i per a la
dual tenim ja arxivades les 1:otografies de tots els manuscrits coneguts.

En Y&ssO `1'orrenLs ha, ofert portar a 1' obra tots els
materials que ell havia recolert durant Els seus estudis.
L a meva idea na estafi sempre, publicar una reprod ueció de totes aquelles fotograf ies, acompanyada senzilla -

ment d'una transcripció per tal de facilitar la lectura
dels manuscrits i també algunes notes on se corretgeixin
les errades de noms

i falses interpretacions, geográfieues

particularment, que abuilden en la majoria de eb edicions
fetes. An això afegirem una descripció de les fonts.

Per tan,

rio e .,

tracta pair de cap edició critica, sinó

de fa.ciïitar els materials b^sics als erudits, d fi de que

hi puñuin treballar e.i.is mateixos.

E1 meu parer era, fer uri curt tiratge, però En nacolau
kia demLua.t un tiratge relativaaerit nombrós per quant, se gens ell, a(,ueá ies cáiuioiis especialitzades s osi molt re cercades i s l exiïaureixea sempre.

Malgrat lo atractivo¡ del temeL. llibertat

16 Abril.
JIV Concurs
Patxot i Ferrer.
Veredicte.

d'ensenyament, el YIV a Concurs Pa.tiot i Ferrer
no ha pas eetat sortós.
Per corneiiçar,

malgrat lú seva oportunitat en un

momerit CD

bé passional, no més vingueren dos treballs.

E1

Jurat, forma-t pel Prof. Eduard Fontsere, el Prof.

Pau Romeva i jo, avui ha decidit no atorgar el premi.
TJn dels treballs era una mera defensa casuística de
la convocatoria, i l'altre, molt mes extens, no veia en
1 l ensenyamerit sinó l'infant. Cap d'ells s'ha adonat de
que en la convocatòria s'apuntava re-soltament una doctrina
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ci, ue calia desenrotllar.

16 Abril.

Es que, en aquest Concurs, com eri aquell altre de la

llibertút t eli¿iosa, els ilui mé:,. clamen pubiicameïiL, serien
potser els primers de no ac adir - iii, pf:r q uè en el fonds son
ells els çue no volen

17 Abril.

llibertats?

Precedits d'una deinanda teIEf ònica, al caure de

Cortesia dels
Euskars.

la tardà m 1 ,^i&n comparegut en corporació, els nscionaIiàtes euskars amb el Director de l'orfeó donos-

tiarra i una colla de 11 xistularis ,1 els duals han vingut a
ferme una visít& de eortewia. Al üdona.rse de que, per r&o
de no sortir de nits, jo no assistia a llurs festes, han
volgut portar-m'en graciosunient un tast a casa.
. Naturalment, les respectives 'qüestions nacionalistes

kian estat 1' e.utrada en mdteria.
Jo els he parlat a cor obert, per tal de que s'estalviessin de disfreçar els pensaments i sentiments llurs.

Es corrent l'errada -premeditada per part de l l adversari-

de considerar e1 nacion a lisme corn una qüestió política o
administrativa, essent així que el nacionalisme es una doctrina, en la qual la política solament pot venir o existir
'a posteriori". Un partit politie sempre resulta massa esquifit o bonyegut perd poder contenir cap nacionalisme.

Precisament aquesta es la gran errada de l'Esquerra Catalana. i també la de les Dretes espanyoles, al menys judicant-les per llur dissortat Ilenjua,tge.

Plens de fervor ns,cional ï

amb

gran optimisme, els

euskaro han anat exposant l'estat de llur problema.

tali

La çtlesti0

nacional

d' Araria, i

li

euskara, nasqué pràcticament amb

manca la tr-ddicio

iiistbrica secular de

Catalunya; però te sobre nosaltres 1' avantatge del sentiment reli ios que uneix i fortiifica; el costum d' uiiEL relativa autonomia administrativa facilita l'extensió del sentit nacionalista i també la derrera guerra carliná hi ha
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17 Abril

deixat un llevat d'organitzaci© i disciplina, que els na-

C;iUna -í-c teb llan sabut aprofíta.r i posar en obra.
Edo els mane gi;. pa.s el costat tr^bL6ïe: la pluzoerucia ináustria1 ha estimulat una im4ïgracio 4ue ara els destorba
força car, com aci, es explotada pels poli-Licaíres i gira-

da en contra de la terra qáe el s doria e1 pa. La prezericio
de la propria llengua es un entrebanc amb el qual lluiten
de ferm i han obbinbpat grans vietories en eis darrers anys.
Els e>espera l'actuació faceiosa de la RepUbïica
panyola, perqué, malgrat haver guanyat les eleccions . els
nacionalistés i per majories considerables, topen arreu
amb les famoses "comissions gestores", que els neguen el
pa i 11aigua.

En ca.rivi, estan contentleeiins de la manem,; com se'ls
ha rebut aci, on se senten envoltats d'una coLriprenk3io una
sïmpa -^ ia i lleialtat que els entusiasma.
ítem parlat de 1'Ebtatut noàtre i del llur, i jo els
he fet remarcar ^jue una delegació ce serveis no es cap au-

tonomia,, la. qual, : , í de cab, existeix i se posseeix. "per
be". Com tots els devots d'un ideal, voldriem asi3olir-lo i
fruir-lo de seguida, mé:i jo els recorauv a que eri els poblt:s
els processos son lents i convé que ho siguin; a més d'aiA, en les multituds, igualment que en els individus, la
sofrença es elemenL de perfecció.

De passada., o'i ía trbcubt- cels personatges que actuulmerit aparenten en primer rengle, a l a majoria dels quais
"elb ve gran" el lloc r,ue ocupen; una, fase que cal soportar i passar.
De cara a Madrid, els euskars topen amb la mateixa
malvolença que nosaltres, i encara més, per la qual raó no
s'estan pas de dir que, llevat dels catalans, alls no tenen
cap altre amic més.
Be recomanat moll al President, que no s'oblidessin

d'enviar sempre reprebentacio al "Congris des Na.tionnali-
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1 9 3 4 tés Européennes", perquè això, si bé no els donara cap f or17 Abril. ça material, en cai vi els ezaf ortira moralment . ihi uanyarem tots, Euskadi. i Catalunya..

Caldria també mirar que Ga-

licia formés amb nosaltres.
Tocant moltes tecles, la conversa s'xiu allargat, i al
parlar d l intel.lectualita.t, ui'lie vist obligat a retreure
aquella famosa visita delu intel.lectua.la castellans a Catalunya, després de la qua!, ells ma.teixob s' afanyaren a
esborrar lu.re proprib lirismes i s'oposaren per iots els
medis a que Caca-Lurlya, pogués dispoaar áb! seu baseiïáàinent,
i 1' oposició rio solament fou eri el Parla jierlt, -s inó més encara per habilitats ta ubterranieb,

en lee quals sobresurti

T"enendez Pidal, el fingit ainie de Catalunya. Aa ells tan
se'ls en don a de la llibertat d'intel.ligència, la gdestio

es mantenir i fruir llur monopoli estatal.
Com que el temps passava, ha vingut el torn dels "xistularis", ela civals ens bari donat

uns audició situantae en

el ja.rdi de casa. Es curiós ço que l'art pot treure del
1, xistu", un flabiol de tres forats, ,clos a sobre i un a sota. Pan tocat cançons i danses

populars i finál.merit, una

:nena de poema a base de temes euskars, d' una execuçiO dificilissima i que

ha resultat uns meravella. Aleshores,

al felicites el "virtuós", m'h an dit, que era el primer

pre-

mi de "xistu". Hem demanat la procedencia del: Locadors
i ens iran nomenat divers pobles que coneixiem, ço que els
ha complagut molt.
Després
cretari s'iran

d'un petit, refresc, el President i el seu SedespediL, car tenien hora amb el President

de la Gerieralïtat. Els he acompanyat fins a 1a porta, on
el meu "Gora Euskadi!" ha estat respost per un "Visca Catalunya lliure!"
Amb la rest a dels visitants,

ziem

continuat

la vespra-

da, insistint tots en que cal mantenir i estrenyer aquesta
comprensió d'Euskadi i Catalunya. Han explicat agradables

24
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1 9 3 4 detalls de l'estada llur, fins que l'hora els ha obli;at
17 Abril. a ariar a preparar la funció del Liceu, pera, la qual han
deixat una llotja que, en representació meva, ocuparan la
ntra. filla i el seu marit.
Com que, per t&l d'arribar a Donostia a entrada de
nit, marxen'dema de bon mati, han resolt no f icarse al
llit, de manera que, sortint del Liceu, faran ballades i
cançons euskares a. la. Plaça de Catalunya, fins a l'hora
de sortir el tren.
Que per molts anys puguin i puguem fer semblants
obres!

19 Abril.

Se m'ha presentat el Sr. Juan de Aïdazabal 1'em-

Presentalla
Euskara.

baixador dels euskars -segons dirien ells- i, en nom
dels seus companys, m'ha fet ofrena d'un exemplar del

"Libro de oro de la Patria", que conté una exposició i
lloança de Euskadi i el seu esperit.
A més d'un autògraf de De Valera i d'En Macia, en el
llibre hi ha alguna col.laboració catalana i. nombrosos assaigs dels patriotes eubkars, que en art i en literatura
impulsen la renaixença d'aquell Poble.
Es un exemplar de presentació, amb bell& enc.uadernació, gravats en colore, etc.

La Festa de la Dledalla, del Centre Excur -

23 Abril.
Medalla C.E.C.
T omas Raguer.

sionista de Catalunya, m'he renovat el contacte
amb coneixences fetes anys enrera a Ripoli, en

la colla intel.lectualment catalana d'En Tornas Raguer, medallista, d'enguany.
D'aleshores ençà hsn passat masses coses. La dolor ha
seguit esqueixant la nobtra.familia, però la vida d'altri
feia el seu curs i empenyia 1' af irmaci o sentimental. ripollenca: En Raguer realitzava la seva idea de Museu F olklòric i la jovenalla que ell contribuía a fer madurar esdeve-
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1 9 3 4 nia gran í es situava en l l e.,scenari de la vida; d l el ,ls he
23 Abril. retrobat en j_ l accio pública el Dr. Roqué, sacerdot jove
proitictedor, i En Puig, actual Batlle de Ripoll, ^_iue ha acom
pan,yat En Raguer, per tal de fer-ne !'apologia.
Com de consuetut> naa assistit a la Pestu delegatb del

Parlament de Catalunja, de la Gerieralitat, de llAjuntament,
de. 1'Universitat, de¡ Bisbe i d 1 altreb Corporacion s ofi -

ciáis i particulars. El representant de la Generalitut era
En Ventura Gassol, Conseiler de CulLara.
També rea vingut ana comissió de, I' Ajuntament de Ri -

poll, que amb el seu Batlle, feien costat an En Raguer.

La significanga de Hipoll en el passat i en la nostra renai y enga era ziassa tempzadora per a ,ue no la teixis
en el meu parlament, treient-ne ímatges on la meva consciencia exposava la seva di8conformitat amb eli5 descarreraments de tota giena en mig dels quala ens trobem i no
poes especulen.

Després de recordar que la Medalla nas qué en temps de

la Dictadura i de fer not a r coin la Dictadura b l anorrea ella
mateixa en la propria transgressio, mentre la ?-, T edalla perdura, he ebruentat la ressa ya eepiritual que ens mareja i
el nostre jovent que sembla enfredorat; he -,,loriejat el -

sentiment i iie cridat la nova generací0 a l l entusiasme,

per tal de que assoleixi la beatitud de la il.lusio, mare
de realitza,cions.

Com que els sobrevinguts parlen massa i ao sempre prou
correctament, els he dit ras i curt que els que ja som

grana també tenim aret a parlar i que la nostra paraula és
escoltadora quan transcriu obra'd l idees cimentada amb sentiment.

He declarat que la nau de Catalunya no serva prou,

perqu è en les empopades perd la senya i deixa jugar el
timo. He remarcat el desarrelament, ue ens du a un mimetisme ciue no es altra cosa que la claudicació personal
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i així ens encaminem vers el feudalisme futurista, ciue he

23 Abril. rebutjat i condemnat cruament.
Esment ¿: ;nt

el

"Scriptorium"

de Ripoll, l ' he situat en

la cultura mig-eval; això m'ha portat al lilonebLir i a retre homenGtge al Bisbe Y orgades, qui volgué epiloga.r el
cicle constantinià amb el retorn d la doctrina cristiana,
sense que li'rl sabessin grat les directives ecle i soques,
les cy uals tenen cura de mantenir en oblidança la seva exemplaritat, perquè torbaria llurs mal dissimulades enyorances de promi --cuitat estatal, en les civals elles es íuúntenen, agra.vant el divorci moral del poble.

Amb la llegenda del Compte 1'Arnau, úe fet notar com
hi triomfa el bé i constitueix una encoratjadora lliçó
secular.
Aprofitant 1' alenada pirenrz rica d'En Tomàu Raguer, hem
raonat així alguns estats d l èsperit de l'anima catalana,
prescindint d l açuella "temença de veritat ", que fa tant
de mal a casa nostra.
He fet notar la coni,inuitat moral que assegura 1 1-existencia dels pobles i dintre d'ella he situat En Tomò,s Raguer amb la seva obra, subratllant-ne la valor moral, anatemitzant els pobles besats en lleis escrites, perqué podran ésser moltes coses, Estats, societat, però, sense el
sentiment no seran pas li~nitat.
E1 meu parlament

s'ha clos amb und adrebsa

germ"ivo-

la a Mestre Tomàs Raguer, la, vida del qual s' es acomplerta
en la beatitud de la il.lusió realitzada.
Val a dir que el meu discurs no tenia cap intent po
li-tie, ni molt menys, sinó que era una semilla, però categ,òrica, exposició doctrinal, del pensar i el sentir i
l l obrar, de la nostra generació de la passada centuria.
Malgrat això, und part del públic, movent -se en una

actualitat passional, que jo desconec i no comparteixo, ha
començat a esclatar en demonstracions d'aprovació i entu-

250
1 9 3 4

siasme, que me som afanyat a contenir alçant la mà, senyal

23 Abril.

que ha

obeït de seguida, amb una corte sia que a6raebc.

En el mateix estat d'esperit que aquell públic, En
Ventura Gassol, representant de la Generalitat, es veu que

s'ha sentit al.ludit . i volant revindicar-se, ha fet un parlament d'un bell i pur sentit catalanesc que, no solament
no lligava
vens amb ço que ell representava en aquell mo>
ment

sinó que en constituïa una lleial acusació: "l'Esta-

tut no es res i moltes altres coses tampoc, nosaltres hem
d'anar molt més enllà, servant aquella catalanitat que ha
impulsat els nostres sentiments i dintre el caliu dels
quals poden i deuen conviure totes les idees que comporta
la Patria catalana".
Ha insistit molt en això de la. Cg ermanor i la convi-

vencia. Efubiond.nt-se dintre

,

d l a,, u^- bta

tònica, na recordat

les seves emocioris quan anava per ta terra catalana, en
qualitat de missioner de l'Obra del Cançoner Popular de
Catalunya, recollint cançons de . boca de vells i velletes
venerables.
No m'ha fet cap retret, sinó al contrari, que m'ha
tractat amb respectuosa amistat.
Ha confessat que en l'escalf del Centre Excursionista de Catalunya, s'hi trobava molt a pler i que, amb representació o sense, tindria curà de no mancar-hi cada
any -ha dit- si Deu vol.
Del públic li han subratllat iròaicament aquell "si
Deu vol" i ell s'hi ha encarat dignament repetint "sl, si
Deu vol".
Ea tancat E1 seu parlament amb les salutacions protocolàries.

Acabat l' acte, hem fet conversa particular, canviant
punts de vista respecte 1' estat actual de Catalunya, i les
avinenteses passades, car la caiguda de la Monarquia fou

un momeilt hist Zo ric d' aquells que dificilment tornen i que,

com tants i tants altres, nosalLi-es perderem per maiica
1934
23 Abril_ ã I Iiome s de volada en el seatit politic. Eil Gabsol h a respost ,_,ue ales norea elis "no podi en" però tiue de totes maiieres li semblava que a Catalunya en pasbaria "una de
grossa" i ¡¡o h¿,i repeLit varies vegades.
28 Maig.

Aquest mati, Wla Mica d'aparatositat oficial.
El general Deleambre, Presídent de la ITomis-

Generalitat
de Catalunya.
Atlas C.E.N. . sion pour l l Etude áes Nuages", del Comite IZeteoroib,,¡e Internacional i Director de 1 11'iffice "ational MCtáorologi(,ue de France", kla voljut

fer-me presentalla dlun

luiós exenplar especial, en Japo, de 1' Atlas Geriera.l dels
i ola
,iUv

publica.t per la C.E.N.

Enllestit el volum el -.eneral Deleambre el lliurá a
.4

1'Embaixada d".*,s opunya, a Paris, preijant que me l l

fecin

a

ma-ris ll amb certa solemnitatIl.
U

l amie Dr. Foritsere n'13.a,-,uÉ:i esaent i ju l en enterá

creta,jicat; ale--áores jo, per

teiíienga

dis-

de ciae no es deLfiguC>

ressin les coses i bemblei3 el que no soa, vaig aprorilar
l l avinenLesa de q ae En Pi i Sua j er fus Mini s ire de la Re-pUblica

a IMadrid, per a fer-Ii irl g inuar el meu debig de

que el meu volum vinguCa a

Barcelona í me tos I.Liurat pel

President de la Ge.neralitat, representaíit oficial de Catalany a.
Mentres el volum estava deturat per les lentituds burocraLíques, caigu6 aquell Ministeri i la *presentalla acaba d l encallar-se en la revolgor de la crisi poli-tica.
Per fi, En Pon-Lsere recorda l l afer a la w,-ent de la
Generalitat, la qual rebol bue la qttestio encarregant a un
dip-utat que cerques

el ¡libre pels Ministeris de Madrid i

si el trobava, se l l emportes ell mateix e ap aci p com ai7l
es fea.
La Generalitat oferi lliarar-me el volum amb ííolta
solemnitat, peró tin¿ue l l encert de consLálLar- ho abana dl
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Dr. Fontseré, el qual aconsellà un acte íntim, a peu dret.

23 Maig.

De conformitat amb això, circuli. unes invitacions
me'rl lliura una part, que vaig donar a

i

aïguns amics i com-

panys de treball. Molts d'ells han tingut la benvolença
d' assistir a l'acte, en el qual hi llavis, representants de

totes les tendencies: l'Alcalde, En Nicolau d'O1wer, En
Pere Coromines, En Massó i Torrents, En Valls i Taberner,
el 11tre. F. Pujol, En Maspons i Anglasell, el Dr. Cardo,
etc., etc. També k i i havia algunes senyores fent cos Lat a

la meva esposa: la Sra. Verdaguer, la Sra. Fontseré, una
representació de l'Institut de Cultura, de la

Dona, etc.

No hi era el Conseller de Cultura Sr. Ventura GGabsol.
El Dr. Fontseré ha exposat el que era i representava
l'Atlas Internacional C.E.N. que m' oferien i la ver a historia del qual ell coneix mellor que

ningú.

E1 President de la Generalitat, Sr. Companys, ha fet
un petit parlament en el qual ha recordat la meva actitud
durant la Dictadura espanyola, quan vaig sostenir,

eritre

altres coses, l'Institut d'Estudis Catalans, afegint

-hi

frases de corLesia i oferint la simpatia de la Generalitat
per a l'obra cultural i

científica.

Finalment he parlat jo, associant

com era de llei el

nom del Dr. F oAtscre a l'acte. lle explïcal el perquè i de
quina manera el nom de Catalunya anava pel mon vinculat
amb l'Atlas C.E.N. Adressant-me en francès al representant
del Coiisul de França, he recordat la meva estada a Champag ne (Reims); les meves relacions amb l'Observatori de
Paris, quan la construcció del meu Observatori de St. Feliu de Guixols; les experiencies amb el Dr. Fines, de l'Observatori de Perpinya, per a l'Estudi de la, tramontana,
etc. etc.
Després el President de la Generalitat ens ha ofert
un cocktail, durant el qual klem tingut uns moments de conversa, verament catalana de fons i de forma, però quan el
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dialeg, esdevenia més interessant, e:, Sr. Puig i Ca.dafalch

28 Puig.

l'ha trencat acostant -se per dem^.nar la continuació del

mc.pa de Catalunya.
He publicat en la premsa catalana la convo-

l er. Juny.
Institució Patxot
Segon Concurs
Internacional.
Barcelona:
"Revisió de la
Noció d'Estat".

catoria d'un Segon Concurs Internacional, fill
del de La Haia, del 1928.
No hàvent-se atorgat el premi aleshores,
l'aplico enguany a un novell Concurs, que raona

una agravaciO del tema ori, ^,,- inari proposat en aquell i que
la intervenció del Dr. Anzilotti feu derivar cap al Dret
Internacional.
En la

motivació del Concurs, després de lligarlo amb

el de La Haia, faig constatar 1'areujament de la T i sis
anterior, perquè el penediment degut a les sofrences de
la guerra, s'és anat esmor• tuint i els Estats tornen a la
pret e,nça d'omnipotència.
Confonent amb premeditació les nocions d'Estat, N a ció i Pa-tria, l'Estat s'afanya a intervenir -ho Lot, adhae
les lleis morals i naturals; anul.la l'home; desconeix la
família; esLimula el parassitisme; no comporta la dife renciació peroorial i va esvanint la llibertat d'intel.li-

gencia, etc. etc.
Aquestes consideracions me porten a. demanar la "Revisio de la Moció d'Estat".
En la Convocatoria, assenyalo als concursants I l eiperiencia de Catalunya, on els autors poden fer observacions
aclaridores del tema proposat.
He sotamès la meva redacció de ponencia a divers amics
i personalitats, havent merescut llur aprovació i molts
d'ells han subratllat l'oportunitat ï adhue la urgencia

del tema..
El terme del Concurs son dos anys 1934- 1936 i el
premi mil lliures esterlines.
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18 Setembre.
Coses siinptomatiques.

Dies enrera me sorpren¿ue, ael al itontaeny, uryL
carta del Dr. Fontacre en la qual, entre alLres coses, me deia que havia, pensat dimitir la Direcció del

Sei-vei MeteoroAgic de CataIun y a, í m'acompany ava c'o .,,)ia de
la dimissió, que teaia redactada, pregant -me que jo hi penses- una nit i despres li l n dones parer.

El motiu era que de la Conselleria de Cultura, el Cap
de Negociat li notificava aris decisió r(;i:ereut al personal
de 1' Observatori del MorAseny,

que era una desautoritzacio

implícita, del Dr. Fontsere,
V aig., telefonarli

de seguida, irivitant - 10 a venir a di-

nar amb nosaltres l l endema, a la lqasia Mariona, amb la se-

va. e*sposa í filla soltera, coba que ell accepta.
El meu parer fou que de moment no curses res fins que

Jo kiagues enviat -uns mots al Conseller de Cultura, Ventura
Gassol. I l l endema vaig

trametre per propri una carta par-

-Licular aii En Gassol, cridant-Ii l l atencio sobre el fet i
les seves conseqU e ncies, cue jo estaba detarant, amb la
co nvicciO de que ell, En Gabsol, no hi tenia res
Me respongue

que veure.

ue,-,uidameaL per teléfon, desfent-se en

udmir-aciO i benvolenga pel Dr. Pontser ,é'.- i deivanant-me que
es poses en contacte amb ell.
Per aquest cami hem at-riba-L a la ver • ítut del cas,que
no es é=,>"aire eyemplar.
L'actual 'observador del Taro de l l Home s l iia de rellevar per raons diverses i sobreres, i en a q uest se-n-ti-t havía
informat el Dr. Pontsere degudament. Perb0 acluella

persona

s l havia entes dírectament amb el Secretar¡ particular i el

Cap de „Zegociat del , Conseller de Cultura i, passant per
damunt d 1 aquest i preseindín-c ta.rabe del Dr. Fontsere,*s 1 havien resolt motu proprio la qüe g tio a favor

de llur patro-

cinat adventici.
D'incidents simptoziaties com acíuests la Generalitat
n'és plena. Les Democràcies que han entrat en funció des-
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18 Setembre.

més autoordticament ciue les Dictadures ciue pretenen substituir, d' ací 1' abandaiicia de repúbliques faccioses-.
De retorn de Ginebra, En

20 Setembre
Minories TTacionals.

Ginebra.

Anglasell ha vingut

a dinar

I..aspons

i

Yontseny a

enraonar una mica respecte de les impres-

sions f oranes .
He tret la impressió de que enguany kii ha nagut quelcom de auvolós en e1 Congres de Minories Nacionals Europees.

Poloaïa, que actualmerit f a un joc tèrbol, ha dut una, proposició que, tot aparentant afavorir i eiLenáre la protecció

de les Minories Nacionals, de fet pocia r •esultt,r un parany
per a malmetre els compronisos que imposen els T ractats
respecte d'aquest particular; però el Congrée se'n lla do-

nat perfectament coztpte i hd tirgut la, previsió d' inutilitzar la part perillosa de l a iniciativa polonesa. Sembla que la maniobra formava part d'una colaboraciO a l'ac-

tual tèeGica alemarija, contra el 'Tractat de Versailleb. Els
Estats ja n o es recorden de la contrició que co,inençareri a
sentir quan les dolors de la guerra i s'afanyen a tornar a

les males practiques d' abans.
Y' ha dit que diferentes personalitats li havien parlat del nostre Concurs demanant la "Revisió de la Noció
d'Estat", la. Convoca.toria del qual ha pogut veure en la
Biblioteca de la Societat de ^Tacions.
Els bascs també feren acte de presencia.

kvui al matí, sentada planera i intima

26 Octubre.
Dr. Carles Cardó, Pvre.

"Paraules. Cristianes" .

amb el Dr. Carles Cardó, a l'Institut de la

Cultura, de la Dena.

E1 Dr. Cardó es vin¿at ara d'Italia, però .era passat

l'estiu al 'Tirol, a Innsbruck, per la, i,ual^ raó el meu primer Deu vos guard ha estat dema,rcarli si s'havia germanitzat,
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i m'ha respost de seguida:

26 4ctubre.

"!4o, res d' aii(b;

are menys . ue mai!"

qual cose, 1' he felicitat, car ell ja coneix la meva tòsi de que la mentalitat catalana no digereix sense

per ïa

dany la germanofilia,, ni l'hi és emp c- ltable. També m'ha

dit

que 1'

alemany el mare ja.va i jo 1' i i e acorisolat fent-

li remarcar que això no era mes que la confirmació de
la meva teoria.

I,i he de:nana.t la, sevd impressió de 1' Italia, contemporania, tant més d'escoltar quant ell iii havia viscut
ur.s quants anys d' eszudiant. Diu que en la gent de trenta anys per amunt, ningú és feixista, Lino çue, per por,
solament oren dir-ho a cau d'orella, mentre que, de trenta per-avall, tothom ho ee, perçuò 1'Ebtat, mitjançant
l'escola, els fabrica aixi, amb gran perill per a Europa,

car vindrò, un dia ^-ue aquesta jovenalla, explotar, enfora.
"També podria explotar endins, a la mort de Mussolíni",
li he fet jo; eri qual cas el Duce no fora sinó un replà de
l'escala que està seguint Italia.
Després hem pa.rli,t del veritable motiu de la nostra
coiiversa i çue no era altra que la, publicació, que temps
enrera vaig oferirli subvenir, d' a lguna dels seus escrits.
Per ra0 d'això, ac,,uest estiu ell m'envià còpia d'alguns dels seus pòrtics en la revista "Ta Paraula Cristiana", la qual així motivaria el títol del futur llibre o
aplec.

;l'ha pregat que jo mateix els seleccionés, oferiment
que, naturalment, he refusat, i després m'ha dít si jo volia prologarli el llibre, cortesi a que tampoc he acceptat,
entre altres raons, per tal d l estalviarli un problema insoluble amb la censura eclesiàstica; però sí -he afeg:itque no hi havia cap inconvenient en q-ae fes sonar el meu
nom en la edició, perquè, apart de la finalitat cristiana
i de l'amistat, creia molt convenient que es veiés ben clar
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trabats, arreconats o perseguits. Roma manté la proa contra Catalunya sepaint una. tradició que no ve pas del Compromis de Casp, com molts creuen, sinó de molt més ábans:
d' ença. del dia en que bar, eta la doctrina cristiana per
l'estatisme i la germanor espiritual esdevingué poder tempor•al .

17 Novembre.
Senyals del
temps.

Aquest matí, en la meva passada de costum, els
dissabtes, pel Servei ,íeteorolòGic de Catalunya, despres de parlar de la feina científica que duem entre

mans, la conversa ¡la esdevingut menys especialitzada i
aleshores el Dr. Pontsere m'ha enterst de que s l iiavia rebut una ordre de l'actual President de la Generalitat
- estem en estat de guerra i suspensió de garanties eri la dual se'ls manava que retornessin tots els segells
que tinguessin i que, d'ací endavant, enviessin tota la
correspondència oberta a la Generalitat, la qual decidiria si calia o no cursarlaúa censura a la vida i relació científic.ues pinta bé
1' apassi onada ma.lf i ança del moment actual.

22 Novembre.
Verdagueriana.

Procedent de Mallorca, se m'ha presentat el
P. Monjab, musti de l'Escorial, que Le publicat

un volum referent a Moboen Jaseinto Verdaguer.
M I La e y plica,t que veniu rastrejant unes llibretes autògrafes del Poeta, de les quals ja tenien vagament esment
els literats de la corleixençu de Mossen Cinto.
Aqueiies llibretes, en nombre de sis, ara, han sortit i
ell treballa per a recobrarles, afi de depositarles a l'Arxiu de Ripoll, el qual contribueix a l'adquisició, segons
una carta d'En Tomàs Raguer, que m'ha deixat llegir.
M'ha ensenyat una de dites llibretes, efectivament
-autògrafes de Mossen Cinto i, després de parlar una mica de
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deixantla molt a vora la xifra re^,uerida.

L a conversa ha derivat per camps divers i en certs
moments segurament 1'Yiauran sobtat les meves apreciacons
tocant a l'actitud de l'Església a Catalunya: jo parlava
en cristià i ell raonava en catolicisme estatal, de manera. que adhue en les altures de l a intel.lectualitat castellana ha resultat inevitable la incongruença estereoti-

pada:
"Claro. Bien está que se ame la patria xica, pero naturalmente sin perjuicio de la grande".
Es lo de sempre. Mai no distingiran la Patria, fet
natural, de 1'Esta.t, convenció política, perquè per a
ells és una identificació còmodament parcial, mentre per
a nosaltres son una antítesi secular molt aspre, que no
s'adobarà pas amb lirismes verbals o literaris.

26 Novembre.

"ConIlevancial' .

Un pic de telèfon del Dr. Fontsere demanant

si el podia rebre, m'ha fet suposar alguna nove-

tat que s'ho valia.
Ha vingut i m'ha explicat que dissabte passat, a les
deu de la nit, fou pregat amb urgencia pera que es presentés a la Generalitat, on l'actual President accidental, que
és militar per raó de l'estat de guerra, li digué amb molta cortesia i fins semblant dolent-se'n, que havia rebut
ordre telegrlifica del Ministeri privant-lo de representar
el Servei Meteorològic de Catalunya en 1'0r ,,-añitzaciO Meteorològica Internacional i concretament en la Conferencia
de Directors que te de celebrar-se el 1935.
Aquesta precisió revela la procedencia de l'ordre: és
a demanda del Servicio Meteorológico Espanyol, el qual ja
fa temps sent gelosia de la ntra. activitat i mira d'én trebancarla tant com pot,.
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Per a que no hi hagués cap mena de dubte, el Dr. Fontseré rebia l'endemà una comunicació del President Aecidéntal de la Generalitat en la qual, a més de la indicació
anterior, li diu que:"por orden del Excmo. Sr. Presidente
de! Consejo de Ministros, en telegrama de ayer, se dispone
que cese toda actividad meteorológica relativa a la región
catalana, por ser esta función relativa del Servicio Yeteorológico Español, cïue comunico a Vd. para su conocimiento
y cumplimiento, et c."
Aqueïx ordre mostra ben be la frulo ciO passional amb
que s'acullen semblants misèries adhae a les altures de la,
Presidencia del Consell i ensenya la qualitat de la política espanyola. Es unu actuació subterrània tradicional i
continuació de 1a del Coronel Mesbeguer quan la reunió de
Copenhagen i la dels intel.lectuals castellans -sense oblidar Menéndez Pidal- quan la discussió parlamentaria de la
pseudo-autonomia universitaria, escanyada en uri embull per
l'estil del que ara ens ocupa.
Hem examinat la qüestió en tots els seus aspectes i
després de rebutjar idees que no tindrien efectivitat en
la interinitat d' aci i el tuiitineig ministerial d' allà,
hem decidit no fer res de moment i esperar a veure que
vindra després, si la dissolució del S.T.C., o . bé si resta la cosa així en els llims, com tantes i tantes altres.
Evidencia la barroeria passional de les altures el
que la Conferència probida, no ha de tenir lloc fins al
Setembre de l'any vinent.
Mercès a la generositat i capacitat científiques del
Dr. Fontseré el Servei Meteorològic de Catalunya gaudeix
personalitat i consideració internacional i això que deuria respectar-se, es precisament ço que 1' estatisme buro
cratie no pot comportar.
També m'ha dit el Dr. Fontseré que la Generalitat no
havi a cursat el mapa meteorològic de Catalunya, que diaria-
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Nota final. L'observador del Montseny, Josep Gil,
que tot ho deu al Dr. Fontseré, l'ha denunciat com separatista.- Aquestes denuncies son especulacions propries
de les dictadures.

17 Desembre.

E1 Prof. Eduard Fontseré me tramet una curiosa

"Convivencia"
i

demanda que acaba de rebre del Sr. Enrique Píese -

"Conllevancia"

guer, actual Jefe del "Servicio Geográfico", de Ma-

drid.
Es tracta d'una coneixença antiga, car dit Sr. Mese-

guer fou Director del "Servicio ^Meteorológico Ebpaf^ol" i,
quan la reunió del Comite Internacional a Copenhagen, men-

tre el Prof. F onLeeré ja. rodava cap a. la 11,lar del Nord, el
Director Sr, TIfeseguer voltà per Barcelona i s'afanyà a de-

latar-nos com separatistes al general Barrera, aleshores
"factotum" de la Dictadura. Fet això, continua cap a Co-

penhagen, en el seu caràcter de funcionari oficial i duent
a la butxaca una R.O. la lletra i l'intent de la qual era
fer-nos excloure de la Comissió Irilernacion^l. Aquella R.O.
ni tant solamLnt pogué eixir de la seva butxaca i en canvi
ïi valgué la cortesia imposada de tenir que regalar un

ram de roses a la fiila del Prof. F ontoere, que acompanyava el seu pare.

També, el Director Sr. 1Meseguer, quan 1' Exposició Internacional de f otografiee de Núvols, feta a Barcelona amb
motiu de la reunió tinguda ací per la C.E.N., presenta com

del "Servicio Tileteorológico Español", una sèrie de fotog rafies que no eren altra cosa que reproduccions de

les

del nostre col.lega bir. ^uenisset, de Paris. El President
de la C.E.N., general Delcambre, al prendre esment de la
primera de dites reproduccions esclafi en una rialla de
sonoritat francesa, però, a mida que anà trobant tota la
sèrie reproduida, es posà seriós i em digué: 11 0n peut en
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gober une, niaís pas toutes, e l ezt trop fcjrtil,
Suposo que elis dos liquidaren aqueixa ensope,,J,,,ada,
,perque l l endema -Lota aciuella pseudo-representaciO del
"Servicio i Teteoroló,-,,ico Esparl oj o, s l era esvanida i solament hí romangueren eis originals de Mr. ^Quenisset.

Aquella malhaurada actuacio, fou abundosa á'incidents
pintorescos.
Dones be, l l esmentat Sr. 14eseguer, eberiu al Prof.
Fonteere deiiianant-li un exemplar frances de l l Atlas General C. E. N. pez,que - segons
ell mateiy conf ebsa- no pot
rl:>
anar-ho a consultar a la Biblioteca del "Servicio Meteorologico Espahol l, i d l on el foragitaren els Beus propís su-

bordinata.
Ell aprofíta l l ocasio pera fer constar (,. ue de tot cor
deplora el callament inariat al Serveí Meteorolo'gic de Cata-

lanya pel President del Consell de Ministres, Sr. Lerrouy,
de la qual ordre s l ha enterat per la premsa i afegeix que
CD

no hi esta pas ecinforine

i (j ue

Suposa que 1' ordre seral temporal. Ai)c'o ho firica en paper oficial a(.iuell Sr. Yaseguer
que malda per a fer altre tan-t civan la reunio de Copenha-

gen, pero no li reeixi perque les 11 habilidades 1, pol'tic
1 ,ues
madrilenyes no es cotitzen en les altures cientifíqiies ín-

El'Prof. Pontoere era de parer- de no respondre a la
carta del Sr. Mebeguer, perci ue c ertament no s l ho mereix pkts,

pero jo trobo que la iiicongruenga de 1'enemie b¿'; val una
corLesia desinvolta, de manera ( j ue avui li e y pedeiyo llexem
plar de l'Atlas General C.E.N. i li l n faig present, acoinpanyat d l uria tarja particular meva que tranbcrie:
' I R. P. i F. saluda al Sr. Meseguer y le ofrece el At-

las General C.E.N., solicitado.
Y..e hace iwaciil g iiDb, gracia que -sus excouipañeros le
hayan condenado a la mibma pena que a nosotros. Por
lo visto g la Vieteorol ogía Central es muá desaixida y

262

1934

ello aclara naLturalmente, no pocos problemas de elimatol0,1,11a espiri ,tual. Afortunadamente, nosotro.,s somos litorales.

17 De-

sembre.

Le desea Buena `Javidad á Año Nuevo".

22 Desembre.

Com que,

"La Paraula Cristiaia":
Ei.Eitoria discreta dlun

llibre.

malgrat

haver fet presentalla

del llibre del Prof. Lau.n "Slaat und Volk" >

dl Col.legi dAávocats

i

a

divers

juris-

tes de cusa riostra, encara nirigu d l ells, ni cap revista,
ni diari, no en deien res, a(.,ueet estiu, en la M & sia yariona de Mioscaroles,

me vi a¿u e la temptacio de suplir jo
mateix 1'oblidanga d*altri i, naturalment, selise cap pretenga professional, perque no son coseb del meu elos.
Aixi vaig posar-me a escriure pensant fer-ne un senzill article de diari, però, el tema no hi cabia i, sense
voler, se'm torna un arricle de revista.

lle ofert c op ies a les poques revistes catalanes que
ara es publiquen
a

mans

í

una d l aquestes c bpiee ha anat a parar

del Revnt. Dr. Carles Cardo, Director-fundador de

"La Paraula CrisLiana".
Francament, no em semblava pas que el meu escrit fos

gaire escaient en aquella revista, però el Dr. Cardo me
diu que si que l'hi vol publicar, per a la qual cosa me
demana dues lleus modii:i(;a(;ion.-:>.

Una d' elles es), que quan jo esmento els divers fLe-

tors que han ajudat a fer Estats unti-naturals, hi poso
les ll eolaboracions cetesíii.s-Liques"; ell ja confessa que
tinc raó, però ell no ho pot pas dir.
Després, al parlar jo del dret divinal dels reis,
m l .ii proposa una distinciO escolis -tica d l aquelles que volen salvar coses que la i'.libtor^ia no es caj_la, pas.

Li he acceptat ambdues perc.,ue trobo que, tal com es
ara aci^ la jerarquia ecIesi^P_tica,
a
el Dr. Cardó ja fa ben

bé proa de publicar el meu article. De totes maneres, li he
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advertit que, al publicar-se en altres revistes, 1'origi-

22 Des embre .

nal sortirà tal com es, sense les modificacions suggerides
per ell.
Explico la gestació del Concurs que done naixença a
l'obra, dintre la discreció requerida pels noms dels qui
hi intervingueren i que segueixen tenint una posició internacional de co.promis. Per això no sona per res la Universitat de Ginebra, ni el seu rector Prof. Rappard, com
tampoc sona cap nom al contar jo certs humorismes històrics, amb Els quals els nostres colaboradors ens donaven
a entendre que capien de sobres, ço que nosaltres els
anavem dient.
T ampoc hi consta explícitament la dimiseiO del President del Jurat, Dr. D. Anzilotti, provocada pel feixisme, però la faig endevinar dient que entrà en el Jurat un
angles, Sir Cecil Hurst.
Dono breument la meva apreciació, no professional, de
les obres presentades i detallo els mals -de-cap que ens
causà 1a trarueEa de les pliques a ?.a Haia i que esdevinGué
un veritable afer diplomàtic.
Faig una presentació esquemàtica i un resum de les
tres parts que composen el llibre, extractant-ne la doctrina tan literalment com puc, si bé, inevitablemen ru , se
m'hi ha escapat alguna apreciació personal, vista la qual
cosa, m'he pres tot un paràgraf lliurement a compte meu,
on exposo el meu pensar i sentir, moral i cívic.
Acabo remarcant que, amb aquesta obra, Catalunya respongué a la Dictadura mitjançant l'aval internacional.
Verament, repeteixo, aquest article És una feina que
tenien d'haver fet els altres, però per falla d'ells, 1'he
feta jo.
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Amb motiu de la retirada d'En Joaquim Cabot

28 Desembre.

i

Rovira de la. Presidencia de l'Orfeó Català, se'm fe--

Orfeó Català. ren insinuacions primer i després se m'na pregat directament ainb insistència pel látre. Millet i companys, a
fi de que jo acceptés dita Presidència.
Naturalment, l'he relusada agraint la cortesia excessiva que això suposa, perquè la veritat és que jo no ser-

veixo per cap c&rreg públic: físicament, no puc actuar en
la forma que aquests demanen, i moralment, lampoe tinc les
condicions requerides per fer de personatge.
E1 Ditre. Millet no m'na pas convençut amb ela seus
precs reiterats, en els quals hi havia molt de sentiment,
ni els meus raonaments ha convençut al Mtre. Millet, senzillament perquÈ el contrariaven i no li convenien.
La desavinença s' kia. resolt- fent,-me el Mtre. Millet
retret de que jo "no cls estimava" i aleshores, somrient,
li he respost que, amb el seu permís, jo li donaria una
prova de la meva estimació, dient-li çueleom que potser
ningú li havia dit encara.
L'Orfeó Català es troba actualment en un punt xcralment crític. Els qui feren i aguanten l'Orfeó, perquè en
son verament l'ànima, s'ho consideren, naturalment, cosa
propia, i en son tan ben intencionadament gelosos, que els
esvera l'entrada de forasters en el seu clos directiu;
per això els càrre—s es van repetint i reelegint indefinidament.
Vinculat sempre en les mateixes persones, l'Orfeó,
irievitablement, resultà un reflexe d'elles i, en conseçtiericia, com que aquestes enveílleix.en, igualment va envellint l'Entitat.
En una obra personal, aixó no tindria cap transcendencia i potser fora just i tot, perb, en una idealitat
col.lectiva, concebuda de cara al Poble ï per a ell, cal
assegurar la continuitat, obrint la porta a la jovenesa i

'
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fent escola amb ella, car no hi ha altra in-a,n.era de man-

28 De- tenir-hi la vitalitat normalment. No vol pas dir això
sembre .
que s'hagi d l a,rreconar ningú, ni molt menys fer-li injusticia, però es necessaria sana prudent ' renovecio de
earregs perquè fa. reserves. Altrament, com ho farem
el dia que mori el Altre. Millet?
Al oir el meu discurs improvisat, el pobre Itltre. Millet prenia, un aire tan encaparrat, que jo he trencat la
meva arrencada fent amb humorisme:
"Ja que em voliau per President, en ac;uests pocs
minuts que n'he estat fent, n'haureu tirut uri tast,
i suposo us heu convençut de sobres que, tal com us
deia, jo no serveixo pel carreg que tant erradament m'oferiu".
Després, hem continuat ld conversa, ben"avinguts
aquesta vegada, per malparlar de la humanitút actual,
en un pendent pessimista que també jo he deturat, dient:
"Això és parlar de vells, perquè quan erem joves no
pa.rlavem pas així, de manera que la culpa es nostra i de
ningú més."

1 935
21 Gener.

lf l han vingut a trobar N* Oliveró i En Serrailacli, en representació de l'Associació d'Es-

Associació d'Estudiants: "Conferencies Urliversitaries".

tudiantb de Dret, pera notificar-me que, a fi
de cridar l'atenció sobre el problema universitari, -inajorment després de la suspensió de l l Es-

tatut i de l l ofe.asiva de Madrid ajudada per bond part del
professorat d'aci- tenien el propòsit de donar uns, sèrie
de Conferències sobre temes universitaris, pera les çuale
ja disposaven de la sala d'actes de l'Ateneu Barcelonés.
Els conferenciants serien d l ideoloYies diferents i en
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posicions politiques diverses, aixir ml han ebmeritat'Din Co-

21 Ge -

rominas, En Cambo., En Serra Munter, N I EsteIrich, etc. per

ner.

acabar dient-me que m l havien rebervat de eloure la serie
de conferencies amb el tema "La Universitat lliure".

Els he lloat el bell esperíL de la írticiutiva llur,
que considero oport-anissiiiia, perO els he fet aviaent que,
en go que a mi pertoca, me dolia no poderlos complaure
perqut, no serveíxo pel cas, , ni la cosa fa per
mi; si be no m l kie pas estat d 1 afegir que m l afalagava el
sel.lzl

CD

tema que tant encertadament volien r r^b servar-me car, entre
les moltes coses que jo ne g o a I I Ebiat, hi hes. l l ensenya CD

ment, universitari.

.

A traves d l ells, he mirat de pulsar l l actual disposiciO de I'Urtiversitat,, profes ' orat i eetudiants, que conee
bon )(le per altres conducteb molt aatoritzats; hem pai-lat
de l l esperit de certs iluelis, de la ínvasiO de professors
foras*terb, etc. i els he despedit encoratjant-elo a esser
idealistes actiuo, tal coiu es presenLen.

22 Gener.
En Carbonell kia fet acte de preseacia a4uesSocietat d'Estudis ta tarda i ha c' ompareguL tot carregat de Pa Occitans: "Premi
Dom Vaíaseta I .
ciaets.
El seu primer Peu vos guard ha estat:
-Ja he vist el vostre articie en 111,a Paraula Cristiana ll i me 1 1 haurieu de doriar perq-ue tambe el publícariem en
* ¡ Oc I, i potsei- trad-uit i -bot.

Se veu li ha fet grada la historia del llibre del
Prof..Laun i aquella al.lusiO de Vaa Ejainga al Princep
d'Orange; perxo', ea la conver-sa, jo he eBlat una mica mÉs
indiscret respecte d 1 al6uris incidents que en el meu articic es deixen a 1 1 ombra.

Debpreb, En Carboilell iia ariat de^,.,plegant i explicant
go que portava.

El plee meks voluminOs, taricava ur a colla de llibretes
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1 9 ^ 5 en provengal, guany adores del premi qúe jo vaig oferir
22 Gener. temps enrera a la Sociedad d'Estudis Oecítaiis y de Tolosa l í que ella lia aplicat al "Premi Dom Vaisseta e, 1934.
Acompanyava eib originals ., el judici d'En Ferran Soldevila vota el

punt de vibta

de la historiografia.

El treball du per t ítol '% 'Empres-ti de Consolida (ii0n Pe r 10 Seti d'Auriol e de Rocavaira ll , 1381 - 1387.

Es una contribució & la historia d'a-a-ti b ue-L- families ivarselleses.
Amb motiu d 1 aixó, liem parlat dC 1' Esperit de Ia -gent
C>

d'enllà del Pirineu, i ell s'expressa amb l'optimisme de
sempre, la qual cosa es essencial per a un apostolat.
Li he demanat e l q ue havia fet la Generalitat en
aquest, sentit i m'ha dit ciue qualsevol casino esejuerra
de barriada, havia estat mes considerat que l l accio ultrapirene.nca, perque de la Generalitat solament havia obtingut una subvenciO de 2.000 ptb., quan la Dipu-LaciO amb
la presidencía d'En Yaluquer i Viladot li havia donat
10 -000 Pts., en plena Dictadura.

Liquidat el premi, els originals de l qual m' he quedat per a Ilegirlos, En Carbonell â-- anat exhibint una
colla de plecs tirats de publicacions començades:
del vol. II de l l Occitania Cristíaria, amb la traducció en llenguadocia dels "Actes dels Apos-Lols i les Lle -

tres als Romans i als Corintis 11 , feta per l'Abat Juli Cubaynes;

del vol.. 1 de l'Oecitanía Clàssica amb els "Idil-list,

de Teocrit, traduit2 en provençal per Pau Cyasavel;
del vol. IV de l l Occitania Cristiana amb ela 1'Evangelis" en , gascó pel canonge C. -La-ffargue;

del vol. I de la Col.lecció "Renaissenga" d'Escriptors
Occitans T1,Toderns, amb la l 'Leg,enda
d'Esclarmonda l ' de Valeri
a,
Bernard.
del vol. 1 de la,Col-leccio Pedagógica, "Ramon Vidal de

ol,
1 9 3 .5
24 2 G1'ener.

Be s alU", amb la II Gramàtica Occitana ll de Lois Alibert.
Coiu es veu, no es pa-9 empen-(,a go que manca, sino ., com

semPre, els medis materials de realitzacio.
Es plaent de consignar que totes aqueiyes.p-ablicacions
es fan en la impremta de la Casa de Caritat, de Barcelona.
En Carbonell m'ha

dit que tornaria d'aci dos mesos,

quan jo naiire tro -bat lleure de llegi • el lI Premi Dom Vais-

seta", atorgat. Naturalment, amb aixà ell ama;3Z>ava
una
-<
temptació per ai meu entusiasme idealoc-ic.

25

Gener.

Es veu que el tema de "Ta Immigració a Ca0

XV e . Coneura
Patxot i Ferrer.
Plees rebuta.

talunjiall, cor•r esponerit al YV P- Coneurs Patxot i
Ferrer, ha tin¿ut la bort á l interessar mes gent

Liue els dos a,nteriors, els temes dels quals no
i ►eays cremadors i t. runs e

eren pas

eilden ts.

Enguany iiem rebut tres plees que, a judicar merameirt

d'impressió pels indexs que enclouen, son com segueix:
w) 1. Lema: Il Eotimeu

a Cai;alunyal1.

Aplec de docaments tret8 de 1'Arxiu PoLarial,referents als esclaus, als jueus i als eetrangers, corresponenLs als segles y, Ve i XVe. S l acompaa j en

a1,-gunes fotocb-

pies.
nº 2. Lema: "En defensa de la Patriale.
Aspectes divers del tema, principalment sota el
punt de vista económieo-social, sub gràfiques i -mapes.
na 3. Lema: "Catalunya. Futura".

Estudi dei tema especialment
nica amb les revea derivacions

com problema d l eugè-

morals, socials i finalment

politiquess . Tambe du gr àfiques dela factors de poblaciO i
un mapa.
28 Gener.
XVI e Coneurs
Patxot i Ferrer:
Convocatoria.

Sliia publicas la Convocatoria del XVI e Concurs Patxot í

Ferrer, propobant el tema: "Apolo-

gia i neceseitat

de l l Estament mi-tjiu% o com element
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social.
La Corivocatoria comença remarcant que, així com j'-uncionalment la societat li bi estat cor parada, alub un orc;anisme, considerada en l a seva estabilitat, és comparable amb
el mon inorganic, perquè el fet nabaral de la societat,

consisteix en una mena d' estraLíficaciO sedimentaria.'
Però e1 liberalisme de la passaria centúria feu l 'errada de basar aciuell procés en e1 nombre i prescindint de la
densitat dels elements, provocant així una subversió d'es-

trates mal avinguda amb la gravitació social i el braç mitja n'és una de leu víctimes princípals.
No obbtaxit, 1' estament mitjà és una zona de; resistència que connecta el nombre amb la densitat i ac,ue i3 t nexe
importantíssim de la vida pública., no sol¿.ment es

troba

actualment preterit, sino adklue amerxaçat, perquè no ivarica
qui Yia procla.mat que té

de desapareixer.

A mes, es tracta d' un dels factors ineo eficients en
la perdurançà de la iaostra cataldnitat.

Temps enrera vaig suggerir al Dr. Car-

23 Febrer.

Dr. Carles Cardo edó que fes una tria dele seus 11 Portics 1l de
"La Nit Transparent" .
111ja .Paraula Cristiana" i els edités aple gats eti volum, oferint-1i clue de grat jo'm faria cèrreo, de
la despesa.

Avui m'envia, lea probes corretgides de tot el llibre,
de cap a cap i apunt de tirar, amb el títol "La Nit Transparent" que és el d'un dels pórtics.
L' atuir Dr. Cardó acompanya la maqueta del llibre amb

una carta en la qual me'l sotsmet, segurament per haver
oblidat el meu criteri respecte la censura intel.lectual.
E1 Dr. C i :rdo és un cristi a emitrent de 1' Església catalana, coaccionada per l'Església estatista oficial.
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A miaja tarda, ens riem aplegat a la Sala Mas

1ß35
10 Abril.

sana, en l'Arxiu històric de la Ciutat, el Jurat

Vered icte del
YV e
oncurs

del YV e Concurs Patxot i Ferrer, format pels Srs.

Patxot ¡ Ferrer.

Francesc Puig i Alfonso, Josep M° Pi i Suñ.er, i

R. Patxot i Jubert.
Abans d'entrar en materia, he cregut devia enterarlos
d'una estranyesa que s l riaviu prodult mentre el Jurat esta-

va en funcions. La premsa va publicar el resina d'una conferencia donada pel Sr. Vandellos i que resultava senzillament la recensió del treball nº. 3 presentat a Conears.

El treball n g 1, conté un interessant recull de documents extrets de l'Arxiu Notarial i que deixa entreveure
la població adventicia de Catalunya durant els segles XIV i
XV. Aquest recull, degudament aumentat i seleccionat, fora
la base d'un tema important de la nostra historiografia
que escassament s'ha encetat. L'autor el fa precedir d'una
presentació en la qual esplaia una tesi bon xic aventurada,
car prete que 1a decadència de Catalunya, fou un fet racial
degut a la manumissió dels eselaus, de la dual kii ha nom brosoe exemples en la documentació del seu treball.
L'obra n° 2, es de caràcter experimental i tant en la
seva presentació, com en la seva redacció, tranallueix el
temperament de l'home d'acció, probablement un enginyer.
Prescindint de formalismes, ell apunta el cas concret en
la part mes cremadora i l'exposa , amb una vivor que, de vegades, gairebé esdevé agressiva. Un cert ,nombre de mapes
i gráfiques transcriuen el resultat d'al ,,unes Kabul acionb.
Com que l l a.uzor• ofereix, si cal, revisar i completar
el seu treball, se li podria dir que hi manca 4n c4pitol

tractant de la Beneficencia i del parasitisme, queien ella
representa la ¡imigracio. A mÉS, altre ' capít;p-^ , estudiant
la invasió burocràtica, que adiluc a les alt ures del, professorat es mostra ingrata i passional, com s'ha vist ara amb
motiu de la Universitat.
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El treball nö 3 es d' une. f z: ,c turc,, me ,_ acadèmica. En

1 9 3 5

10 Abril forma doctrinal, va desenrotllant la, seva tesi, que s' en-

camina. principalment als probïeaies d' eug mica, amb derivacions respecte la minva de nàtali-Lat, resultants d'lierencia., decadencia racial, etc. Ilguilo €,speeies estadís-

tics son traduits aíximateix en forma graf ica. Es veu
c,,ue l l a.utor és molt influit per les idees italianes i,

malgrat ell mateix, resu tz . quelcom feixista. La minva
de la natalitat, que es

un fenòmen mundial, deprimeix

l'autor en quant a Catalunya, fins el punt que en

alöun

lloc, eembla fatalista. 1 0 obstant, és un treball ben
traoat, que reve la inolta cultura i disciplina cientifiques.
Tot ben considerat, i tenint en compte que l'intent
del Concurs, a més d'estudiar el tema, es presentarlo
forma que cridi l'atenció dels dirigents

en

de Catalunáa,el

partir el premi entre els treballs n° 2 i

Jurat ha acordat
ng 3, yo és:

pts. 2.500 al treball ng 2,

lema: "En defensa de la. Patria",

del qual resulta autor En Lluis Creus i Vidal.
pts. 2.500 al treball nP 3, lema: "Catalunya Futura", del

qual resulta autor En Josep A. Vandellos ¡,Sola.
Firmada l'acte corresponent, se .n'ha tret còpia per
a ésser publicada

se;aidament en la premsa.

L'ésser En Josep

M.I. Pi i Suñer, actual Secretari de

l'Ajuntament de Barcelona, m'ha temptat a pre ( untarlí interioritats pollviques del

moment i a.ixi parlant, de mica

en mica, hem anat a parar a l a bo jeria del 6 d' Octubre
1934, de la qual ell és

bon testimoni perquè, en.la aeva

qualitat de funcionari, tenia l'obligació de ésser-hi pre-

sent i hi es-tigue tancat tota la nit.
He insistit

en l'obligació

que teni a d'escriure la

seva impressió d' aquell fet i m' ha dit que efectivament
tenia pensat de fer-ho, però jo li iie respost que ja devia
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10 Abril la his toria sia realment historio, i no es converteixi en
mentides oficials.
Unà, recomanació per l'estil ae adressat an En Fuig i

Alfonso, e1 qual acaba de publicar un interessant volum,
no posat a la venta, ".Recordant coses passades", on ell
intervingué, pero n'hi resten moltes altres en cartera.
De la narració d'En Pi i Su li.er, vull conservar un
detall anecdótic revelador. luan es vege ben evident el
collapse, els regidors de l'Esquerra s'afanyaren a desferse de llurs pistoles, amagant-les en els pupitres dels regidors de la Lliga Ca.talana: és un fet històric que no
s'ha de perdre, per la seva aclaparadora eiogüencia.

Diu çue l' únic que mostra e--peri L de sacrifici fins
el darrer inoirent, L'ou l' Alcalde d' Gleshore-, En Carles Pi
i Suñer.
També ha fet grans elogis de la. telefonista, la qual

mantingué la comunicació eatremig;ide les bales i els esclacs de granada i potser óracies an aixó la tragèdia no
prengué més volada,, perquè es conservè, el contacte amb el

general BEztbt.
Avui, diada dE St. Jordi, Festa de la Meda-

23 Abril.

Medalla C. E. C.
B. Ubach, Q.S.B.

lla a1 Centre Excui-bionibta. de C&tL,lunya; a la.
qual enguany també he pogut assistir.

La medalla

illa

estat atorgada. al P. B. Ubach, Q.S.B.,

per raó del seu erudit excursionisme oriental..,'
E1 medul.lïsta actualment és a Jerusalem enfeinat en la
Biblia de Montserrat i m'escrigué kue li dolia molt no poder assistir personalment a la ceremonia perqué,'^,,t:^ part de
la urgencia del treball en el qual esta aboorbit, 4o es
veia amb cor d'emprendre un llarg viatge per

mar, 'car

sem-

bl a esta delicat de salut, segons ja m'havia insinuat tam-

bé el P.

Prior de Tllontserrat.
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Enguuny les autoritats politiques no n6,n fet acte de
23 Abril presencia a lu Festa i han fet molt bé, perquè actualment
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a Catalunya el Poble no hi te pas autoritats, car les que
així es nomenen i actuen, no son més que representants delegats dels partits po ities espanyols.
He aprofitat l'avinentesa per a fer un discurs reaccionari, no solament respecte l'estat de l'esperit públic
produit per aquella incomprensible follia del Ei d'Octubre,
sinó també resoltament contrari a l'orientació política i
social que l'Estat va emprenent arreu.
E1 causant de la guerra fou l'abús del concepte d'Estat i ara tots els Estats volen guarir els desastres d'aquella agravant- ne la causa determinant o sia, el mateix

Estat.
A Catalunya, on la República fou acollida com un inici de lliberaci6, l'actuació dictatorial d'una pretesa democracia ha portat la desil.lusió i a,dhue l'escepticisme
a sectors importants de la nostra gent d'acció, de manera
que d'un costat l'home es troba cada dia més i més cons tret per l'Estat i de l'altra l'idealisme se li va esfu mant fins al no res.
En el meu parlament, he volgut considerar el nostre
estat d'esperit avui respecte dels entusiasmes d' ahir i
dels senyals del demà que s'endevina.
He començat fent avinent que la ntra. impressionabilitat atorga una transcendencia exagerada a la derrera
barrabassada política. E1 ntre. problema es reproduirè,
malgrat les pròpies errades, perquè es una manera c^ue te
la natura de preparar la substitució de les caducitats.
Nosaltres ho amidem tot amb l'esquifit compás de la vida
numana i per això ens sorprenen i contorben coses que son
dictats d'una justicia superior actuant amb una amplitud
que descompassa de molt el viure personal.
Tot passant, al.ludeixo el bledallista el qual, entre-
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23 Abril lluiçoro d'Orient que l'acompanyen i això em fa situar de ea
ra a Llevant ja que el

Ponent no vol ésser acollidor i és de

cara a Llevant que vull fer sentir a la jovenesa el mon -

d' ahir que aconhort a la vellesa dels ntres. avis.
La invasió napoleònica feu despertar molts de pobles,
els qua.is s'€donaren Uue tenien una ánima, però que se
1 1 havi. en deixat estrafer. A Catalunya aquest sentiment
esclatà en l'Oda a ia Pàtria de N I Aribau,

inici d'una re-

naixença que no tothom coneix prou i (ue molts dels qui
en frueixen els guanys tampoc agraeixen prou.
He

anat glosant l'obra dels Jocs Florals, retreient

el "Cant del LIatí fi , proposta de
guanyada per un poeta

N'Albert de Quintana,

romanès.

Així el Poble recobrava 1'áriima produint les crea cions d'on treiem la. f or ç a moral que ens sosté.
Esmento En Verdaguer, En Guimerá i Eii Maragall.
3f-ercès an aquesta resurrecció En Prat de la Riba aplegà les nostres gents per damunt de lee "provincies" de patro franco-espanyol. Tot això ho ignoren els fills pròdigs
que

es creuen que la civilització comença amb ells.
Retrec la Pàtria, ciutadà de 1' Humanitat, amb el dret natu

ral inherent a l a seva ciutadania i glor•iejo la Fe amb que els
ntres. passats ens feren llegat moral de llurs emocions i co-

bejances.
Passo a examinar la manera com nosa tres mantenim avui
la. comanda del passat.
La primera dictadura malmenà el ntre.

jovent i aquesta

deformació produeix la desorientació present que àdhuc torba certes directrius

espirituals.

L a societat organitzada -Grit ura l'home real i el vol
baratar per l'home

abstracte el qual resulta deshumanitzat.

La tragedia social d'avui en dia, es

e.L

divorci de la

Humanitat -natura i la civilització-artifici, cosa que exemplifico amb una anècdota del camp de batalla, en la ñuerra

2^ 75

1 9 3 5 europea.

Altra obsessiu de les generalitzacions és el concepte

23 Abril

de "unitat", eufemisme capciós de domini. Això son propostes d'unitat externa. La unitat vera, moral, és consubstan-

cial amb la Humanitat.
Disciplina és convenciment obrat en voluntet i precisament la ntra. malaltia és minva de voluntat per falta de
convenciment i mancant el deure tot es vol resoldre per imposició que produeix covardia i revolta.

Recomano tenir escola en sentit de continultat i apunto les perdues de Catalunya per culpa de la discontinuitat.
Faig una crida al jovent a fi de que no es distregui
en superficialitats i s l a.vesi a anar sense por al fons de
les coses:-Catalunya és un fet extrapolitie i metajuridie,
en això hi ha la salvacío i esperança nostres.
Els problemes s'han de plantejar rigorosament, tant
si agraden com si n0; la veritat no més pot existir sencera i una. La llengua és el verb de la ntra. independencia
mental, inexpugnable amb la f orga material.
Recomano a la jovenesa que s'empari en l'humanisme
en el sentit de reivindicació de l'home en tota la seva
integritat, moral i espiritual.

La 'Tontana de Jovença 1 ' únicament e:; troba en el
reialme de l'esperit.
Després de la tensió de la guerra ha sobrevirw,,ut una
crisis de raó que no comporta les C;eneraciona idealistes;
per

això les traba mentre fabrica els

a:utòmates ci ue

tenen

de substituirles i aquesta es l'entrada de demá.

En faig un pronòstic per tal de que oiguin la condemna que fem de la nov1ssima civilització els qui no tenim
vocació d'esclavatge.
T, I home- autòmats. de la industria social veaidora no
tindrä ánima, ni llinatge, ni sensaciona, ni horitzons i

estar'a fermat als commutadors del tauler de distribució
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23 Abril. ;iecàníeo-sociG,I. L'home "humà" serà intervin6ut; tot ho

tindrà micromètricament reglamentat i no li caldrà conscièacia perquè li faria massa nosa.
La família, que ja és una dependencia d'Estat, s'esvanirà amb la igualtat de l'home i la dona., que anul.larà

1' humanal gradient.
Aleshores el proveïment d'autòmates el farà la sec ció d l eugènica del Ministeri d'Homicicultura, el qual
standarditzurà les seves llocades per tal de que totes

sien intercanviables i es mantinguin ben rases.
Í

Proibint el dret d'opinar, s'anorrearà la contradic elo i s l enquistará la, inte,l.ligèacia; així el progrès tindrè via, lliure perquè no l'entrebancaran ni les idees, ni
els sentiments.
Deslliurada del mon moral, la civilització mecànica

abassegarà

el

mon material, de molt més fácil maneig. Es

castígtira la, iniciativa privada, es matarà 1'estimul i,
amalgamant totes les possibilitats, es convertirà el mon

en una superficie equípotencial negativa..
Afegim que per amor de la uniformitat, les lleis no
contindran drets personals i totes seran ret.`oaetives.
Acabo trencant els clixés que ens donen aqueixes visions tant.maleStrugues i tenint f ermança d'un bell redree

çament, predico l l abrandament d l idealitat, a fi de que els
redimits de demà aesat puguin trobar en el ntre. solc la
clapa d'homes que encara tenim Pàtria.

En Francesc Cambo m'ha enviat els dos vols. sor-

20 Maig
"monumenta
Cataloniae"
Graciee.

tits dels "Monuments Cataloniae", a la qual finesa he
correspost amb les següents gracies:
"Preat Amic. He rebut els dos vols. dels Vonumenta

Catalonia.e", esplèndida presentalla vostra que us a^rae8e.
E1 passat que aquestes pedres testifiquen ens dona
força moral i arguments materials per a resistir la invasió

2 T
1 9 3 5 d'animalitat que estem patint i per a entrebancar la dèria
20 Maig. dels que voldrien una Catalunya nova de trinca, amb una
incògnita per cervell i un penell per cabellera.

De Moment, me sembla que la, feina cultural és la cosa
més transcendent i internacional que podem fer.
Amb la meva felicitació, rebeu l'encaixada emporda-

nesa de

P. "
Degudament enquadernat en marroqui blau, faig

20 raig.
Falliment
Eclesiàstic.

presentalla al Dr. Carles Cardó de l'exemplar nº. 2

en paper de fil de la seva "Nit Transparent", que sorti el mes passat.
E1 Dr. Cardó m'havia demanat que li prolo^.¿es el seu
llibre, demanda que vaig refusar per tal d'estalviar-li
dificultats fàcils de preveure.
Però un cop publicat el llibre, l'actitud del Bisbat
de Barcelona m'imposa el deure de consciència de dir ço

que segueix i que he autografiat i signat en l'exemplar

de referencia:
"La inversió de. conceptes i confasiO d'idees al mig

dels c,ua1s s' enterboleix l'actual generació, comporta la
meva ¡neorigruença de dedicar-vos a,,.,uest exemplar de la
vostra propia obra.
Es veu que 1'enterboliment ha encdlçat la jerarquia
eclesiàstica la qual, en un Bisbat. de Catalunya, i en un
llibre català adressat al Poble Català, es preseata forastera, ignorant la llengua del poble, però respectant curosament I l estatofilia, ço és, aquelles cobejances terreres
que li encomanà Constantí.
Verament, cal tornar al Crist; mes, ai!, que encara
després del papal "Instaurare omnia in Ckiribto", a Catalunya ens ha escandalitzat la famosa informació Tedeuchiai,
que capgirà la veritat i donà al Cesar ço que era de Déu:
la nostrá fe de naixença. I així el poble, que ja vivia
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20 Yaig la jerarquia espiritual.
Beus-ací explicat el present conflicte eclesiastic
sense el recurs de la TMasoneria, tapadora c©moda d'aquells
escriptors ca,tàlics que volen defugir l l a.Lliçonador "mea
culpa" .
Derrerament -ja ho sabeu- ens demanaren. vocacions
eclesiàstiques en castellà, feriat els nostres cors, que
en el temple tingueren de respondre aaib la noble exclamació de Tàcik..
I malgrat la caiguda del Cesar,

cial a la conLrició, el llindar

invitació providen-

castellà que

iran posat al

vostre llibre, no eb pas penyora d'esmena.
La meva corlsciéricia, contristada, compadeix aquest
llindar mancat de Cristia,.nitat i segellat de domini, perquè, tal com deia St. Joan, "Deu és amor" i amor és donació, no pas imposició de domini.
"Quonsque tandem?" P.

20 Agost.

Tanmateix 1' obra de !fr. ä. Hutchinson IIa.rris, "The

Símptomes Doctrine of Personal Right", va resultant doblement intedecadents.
ressant.
L'autor em demanà autorització per a fer- una edició
als Estats Units, a la qual cosa vaig accedir ben de grat.
De seguida, es posà a la feina cercant amb qui en-tendre's entre les seves

relacions editorials: els uns ho tro-

baven massa acadèmic, d'altres poc vendible per al públic
de mercat, i de mica en mica ha anat passant tota la seva
llista, sense haver pogut trobar editor.
quelcom semblant ha esdevinóuL a 1'Atiglaterra amb els
llibreters ais quals ha proposat el dipósit i la represen-

tació per a la venda: els uns darrera els altres s'han anat
excusant i finalment tampoe ila trobat un llibreter comissionista.
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Com es això?

20 Agost

Senzillament.

I,' obra de "Rr. Harris és doctrinariament b.nti-estatista, tal com pertoca a un experimentat spenceria. A més,

en ella s' exposen i jud¡ uen sense a Lenua.cions fets del
gran mon financier, que ell coneix força per raó de la, seva conexio familiar amb la "Hudson's Bay Company". També
exhibeix una sèrie de elixès polítics la nuesa dels quals
deu resultar massa "shocking" a l'actual sensibilitat comercial anglesa. El llibre va contra-corrent i es veu que
als oportunistes d'all a tampoc els agrada d'anar proa a
vent.
Tot aplegat, em fa l'efecte que aquesta experiencia
justifica una temença meva, que he apuntat més d'un cop:
amb la guerra europea l'Anglaterra es va continentalitzar
i així aprengué a fer escarafalib de coses que abans trac-

tava en aquell dreLurer "plain english",

ai qual aquell

Poble deu la seva grandesa. No hi ha dubte que això és un
simptoma mor-al més del començament de 1a dec adència: se li
ha encomanat la "temença. de veritat".
Es clar que no manca la reacció contra la davallada
i naturalment son aquests elements els que s'han encarregat
de la venda del llibre de Vr. Harris.

7 és per amor d' això qae la. "League for the Restoration of L¡berty", de Londres, ha esdevingut llibreter.

En Maspons i Anglasell ha vin6^ut a passar el

7 Setembre.

Mals usatges. dia a la Vasia Mariona, de Moscaroles, i amb motiu
d' això m' he enterat de que enguany, trencant el costum,
no anava a Ginebra a fer acte de presència entre els Minoritaris.

Com que en altra ocasió estigué a punt de succeir

això mateix, i jo' m vaig afanyar a suplir la falla, material de les institucions i homes públics nostres, m'ha
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sorpres que En IP-asp on no me'n iiagues dit res oportunament

7 Se -

i li he pregat, ra.s i curt, que m'ho a,claris.

tembre.

Aleshores m'ha de-cobert i,ue els actuals polítics ca-

Q

talans, malgrat liaver estat precisament ells els qui, anys
enrera,

iniciaren

l'anada

a Ginebra., ara no

volen

que

s' hi

vü.gi .
Els de la dreta ho dissimulen dient qae no hi creuen,
però, alguns d'ells, més franes, coilfeb-en que en aquest
moment ells son governamentals i, per tant, cal no mor-Lificar Madrid.

Els de 1' esquerra, per 1' estil, temen que 1' Azañ^a els
excomuniqués -frase textual- i així, en el fons, concorden
amb les dretes.
D l aquee-ta mGnera i enganyada una vcgadà més per oportunismes venturers, Cat aiunya va continuant la seva mancança, de seny polític transcendent.

En Prat de la Riba, home de dreta i esperit conservador, era més práctica.ment revolucionari que les esc,uerres, barroeres i dictatorials, del pre-¿,ent.

g

Per fi, després de vencer les dificultats

Setembre.

Conferencies so- 'íniierents a 1' aplegament d' autors divers, amb
bre la Universitat

ocupacions, temperament i sensibilitat tan di-

de Barcelona.
Repartiment.

f erents, s'ha acabat la impressió de les "Conferencies sobre la Universitat de Barcelona", donades a.

l' Ateneu Barcelonès, i lia començei.t llur repartimeiit.
Com que 1' Associació d' Estudiants c,ue promogué aquestes Conferencies, expontániament m'hi havia reservat un
torn amb el tema "La Universitat lliure", malgrat no naver-

hi près part perquè jo no soc conferenciant,rie volgut expressar ben clarament la meva conformitat a la tesi assignada, per la qual raó. obro el llibre amb la següent dedicatòria

"Als E studi a nts de

Ca.talunj a":

"No havent pogut compartir la vostra ini(;íativa perso-
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nalment tal co:ü cm deänatit%-. reu, compenso la meva falla amb
1' editi© d' aqueNtes Conferencies, que oí`cre b c bo i repetint-vos la mcv4 tesi: ^a Uíiivi;rsitct ha d' é boer lli.ure.

m
yuan,

a 1' .í.ivern, aquel Les Conferencies eren a. punt

de coiráençar, ele Estudiants Catòlice v ol,..,ue r eri prepararne una alLra serie sobre el mazeix tema, segons m' entera
el ir. President, de 1'Atenen Barcelonèb, Dr. ?oatser¿, el

cual Els resporigue- que els auolliria ben de grat en la ma beixa serie, pero no pas sepa,radamer .^L, perquè se:nbl¿,ria
una conirovcrsia i uixò . no llij¿,va amb 1' Ateneu.
i::fEctivàment; En una convtrsa., En M-asponu i Anglasell
em dimzue .,ue ell iiavia esLat requeriu per ele rstadiaats
Cutolics i alewnores, ^► i Ljanç4nt el seu conCucte, vaig mi-

rar de casar les due b inici iE:tivEs, peró, ni El Prof. Fontseré, ni En ^"t.spons i AnálabEll, n i
ho po ¿ ,uerem as -

jo,

solir

eï zi o u tre bon propò:ai L, perquÈ els Eatudi ants Catò-

lics preferireri abandonar llur intent abane que anar- en
c ompa ny ia d' al t ri .

L'edició És úe preàcrít&ll& i no er, posarà a 1Q venda .
11

Setembre.

AparencEe i

reülita.ts.

En 7 ovenubre

derrer, el Director del Servei Báeteo-

rolòvic c:e Catalun,ys, Dr. ? oriLserÉ, rebé un a
iegr•'a fica.

R epública

del

President

del

ordre

Corisaell de M inistres

E:apa,nyola, D. Alejandro Lerroux, i.n4Láca

rector del

"Servicio Lsparïol",

xa.Liv atnent que e'aosLir z¿ ués d'assisLir

a la

te-

de

pel Di-

manant - li

La-

rea ., iih del Coer- a„^xso-

;..eteorolò;ic Interriacional , que
vi a i de la qua¡ eil f orma v a pa.rL en ^,ualita.L de Dire4Lor

mite

S.Y.C.; a més, se li proi,.ibiu exteriorit ^,, ar,

aa

iiuc a

casa

i

nos ira, cap u,a a ife s Laci o- d'ac t i ^,•i a t ci er,tii'ic a . A queste:3
prouibicione vingueren àe: prée d' a.s:;aig5 diplo:ué:Lics, no
rèeixiLs, per a e y cloure el S. M .C. de la seva posició in-

ternacional.

1a.
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Malgrat semblarit arbitrarietat estatal, arribat el mo-
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11 Setem mer.t, la buzucru,uia ea.usa.nt de 1a prohibició s'ha abstin bre.
gut prudentment de f er acte de presencia a Warsovia, pro -

ba.bleir,ent malfiant-se de 1' atmòsiera que allà havia creat
ella mateixa, o bé per Lemença de trobar-s'hi amb el Dr.
Fortsere.
?erò, lee

circumstancies roan portat

que,

coincidint

amb la reunió internacional, el Dr. ?ontseré tináue d'anar

a TFadr¡d a formes part del Tribunal de o;uobicions a la càtedra d'Astronomia de la Universitat de Barha, a les quals

concorria un català, i això ha fet que no pogués anar a
,.rsovia, resultant així aparentment efectiva 1'ebmenta.da
prohi'iciO, si be també sense gaudença de la part contraria.
Com sempre, la Llei moral ha estat més iorta que la
llei eocr ï;a.

Cal a.rlotar el resultat de les oposicions que

5 Octubre.
Fòbies tradicionals.

privaren al Dr. PontaerÉ d'anar a =darsovia, en re presentació del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hi 'ria,via vacant

la c Ü tedra. d' Astrono w id de la Univer-

sitat de Barceloria i el Tribunal es reuní a Madrid; dos
dels seus membres eren catalans.
Es pre ,^enLaven dos candidats: un de Murcia, patroci-

nat en companyonia per la majoria; dei fribuiial, i un altre
de

cwtallà.
Sense que les oposicions fossin res d'extraordinari,

era, evident la superioritat del ca t alà, però la majoria,
no podent donar la càtedra al de Yurcía, decidí declarar

desert el Concurs per tal de c,ue meaLrestaznt no 1' obtín gués un catalü.
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5 Octubre.

berme a la Biblioteca de Catalunya per a fer-

Congrés Internacional
de ljusicologia a
Barcelona.

me sabedor de que el Congrés Internacional
de Yusi(;DIo Q ias'aple aria a Barcelona a

1' Abril vinent.
En la conversa m'he enterat de que, malgrat ésser ai-

xò un acord près de temps, la seva realització s'anava entrebancant pels alemanys "nazis", els quals volien celebrar

l'acte a cesa llur, però que el represeritant d'Anglaterra
s'hi havia oposat enér6icamenL reclamant el compliment estricte de l'acord pres.

Decidit en aquesta forma 1' apleg a.
nicà al

Barcelona, es comu-

Gobera de Vadrid sol.licitant la seva cooperació

oficial i la resposta fou: que si el Conó"res es reunís a
Madrid, l'Estat es faria cdrreg de tota la despesa, però

que si era a Barcelona, no en volien saber res. Això es el
separatisme actiu de que no es pot letalment parlar i que

els polítics pretenen resoldre amb neoloC;ismes.

1936

1936

Aquesta tarda m'ha fet visita el P. Rodès, Direc-

23 Gener. tor de l'Observatori de l'Ebre, a qui no havia vist de temps,
P. Rodés
Observatori
de l'Ebre.

ço és, d'ençà de ia reunió de la Comissió Internacio f
nal d'estudi
dels núvols, a Barcelona i de la qual ell,

encara no formava part.
Li he demanat que m I enterÉs de

del seu Observatori i m'

h2:í

l'actual situació legal

dit que era definitivament resol-

ta i que ddhuc tornaven a tenir subvenció de l'Estat. rgl'en
he aleñrat, si bé no cal refiar-se massa, perquè, en els
temps que correm, ni els Estats, ni els Goberns, no honoren
;aire llurs compromisos.
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Parlant del primer intent d l incautacio, li he explicat
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23 Ge-

l'habilitat del Dr. Fontsere, quan els delegats-de Madrid

ner.
vingueren a cercarlo per tal de realitzar, tots plegats,
la incautacio proposada.. Al Dr. i^ontsere -çue no volia colaborar-hi, ni tarr,poe s'hi podia refusar en la seva qualitat

de funcionari- se li acudí argrumeritar que si realment procedia la incautacio, l'Observatori de Tortosa no corresponia pas a Madrid, sirio que pertocava a Cat

a¡anya, o sia, - a

la Generalitat. Davant d'aquest raonament, els delegats no
volgueren saber res més del Dr. Fo iitbere, ni de la Generalitat, ni'de Catalunya. Hem rigut una estona,glosant el
tema, cada,:cU a la seva. manera.
Després riem tractat de l'Astronomia moderna, de Les
sèries espectrals, de la metagolaxia, de la Relativitat
-que no'ns entusiasma massa-; de la geometria no -Euclidiana- que tampoc; de la Fisica i de la teoria de la Mat eria i això és força atractivol, etc. etc.
Tot aplegat, una, llarga seatada ben plaent i molt diferent de les que tinc de soporza.ir massa sovint, llevat de

les estones en que filosofem, moralment i física, amb el
Dr. F ontsere.

Avui, diUda de terme del XVI e Concurs Patxot

25 Gener.
XVIe Concurs
Patxot i Ferrer:

?Tecs rebuts.

i Perrer, tenim aplegats quatre treballs presen-

tats, un d' ells arribat rocs u,inutb abans de tan-

cz:cr.

Una primera ullada als Indexs respectius, dona la im,

pressió cle que els autors s' iia.n fixat més

-o coneixen més-

els impressionismes, oportunísmee i orientacions del pre-

sent, que no pas le s centirïes d' acció de l l estament mitjà,
en les realitzacions de les quals hi ha la seva mellor apo-

log¡e i la. raó de que Catalunya aguanti tant, malgrat les
fallides de dalt i l'encegament de baix. Ai.A vol dir que,
per companys de Jurat, m'hauré de triar: un historiador i
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un

sociòleg.
Ti& Convocatoria del -IVlje Concurs Patxot j

1936

28 Gener.

Ferrer,

XV]-je Conearo

suposo que¡ com cada ve-ada,,
la reduira . a la iL"1C>
nima, e y pressió, enunuiani merament el tema -i

Patiot i Ferrer.

Convocatbría.

kia estat repartida a la premsa la qual

preseindint dels raonamenLe que el juszific,.uen.
Erig,uany, aqiueixa ,,nutj,IÉacio sera tant mes rigorosa,

quan, amb mo g iu de les eleccions, elb- diaris neceseiten
tot l l espai per a bescantar-se gro llerament els uns als altres, i -aquesta vegada l l ebeenari electoral es mee deplorable que mai, per quant nin ou es recorda de la doctrina que
invoquen i diuen represen.tar, sino que tots,^s l enceguen amb
P

1

1 o

b e

es siO de guanyar

i

guanyar
per qualsevol mitjá.
w
a 'Les

derreres eleccions foren -una brutalitat de les esquerres i
les d l ara, no meb que amb les candidatures proposadeG, son
una apos.tasia i una indignitat de tote costats.
Tornant al Concurs, el tema que pt-oposa es: "ReivindicaciO de la Familia, en la vida privada i en el Dret Páblic".
lia ConvocaLoria. comenga fe -nt -notar coz la consideracio
de la Familia ens dona el judiei d l una civilitzacio, car es
el fonament de la societat ¡ . la seva jerarci ,uia moral, les
c,juals coses es van descalgant amb la difusio i el desarrelament d l avui d,ia.
Aputita els diferents factors publieb que malden pera
influir la familia i eEmenta la 1, course ?a i l enfant", no pas
per amor Vell, sino per esperit de doiníni fins a la rel
social.

Re-tree aquella, frase brutal de

Vo.a Papen,

cap del par-

tit cat ò lic alemany , el qu&1 dicTue que la Miss io de la dona
era proveir de sold &te el camp de batalla.
Convez , Lint aixi la llar en -un mercat pub -Líe, la familia s l enfredora i ei5deve xorca, Lue e' 0 Vactual malura arreu
i que debades es vol remeiar amb els avantat-C>es materials
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I fallada d'homes, la societat esdevé una massa vivent

28 Gener.

que segueix d'esma qualsevol capitost que se li posi davant.
Però, cola q ue la societat s'ha de refer amb l'home i
l' home s'haurá de recolzar en la familia, V ací el tema del
Concurs.
El llibre d'En Vandellos, que hem publicat, dona actualitat psicològico-social al tema i a més, jo voldria cridar
l'atenció sobre el seu aspecte d l indepeadencia moral humana.

La publicació, que tenim entre mans, del lli-

15 Abril.

Conversa amb
en P. Fabra.
"Falla de feina".

bre premiat d'En Ll. Crleue i Vidal sobre "L a Immigració", ens posa el problema del castellanis-

me "atur forçós"', que els diaris han consagrat malgrat esser inacceptable.
Per aquesta raó avui matí he anat a trobar En Fabra a

fi de parlar de la qüestió i de cercar -ne la solució. M'he
trobat amb que ell, naturalment, tampoc accepta la locució
"atur f orços" i que ja

n'havien tractat sovint, pero sense

saber-ho resoldre.
Jo lï he fet avinent que, a la meva terra, el poble,

tradicionalment, n'havia dit seíupre: "manca de feina" o
"falla de feina"', les quals expressions hem analitzat del
dret i del revers i que de totes maneres ell també conBidera molt mellors que les adoptades pel periodisme.
Despre d'una bona estona de sospesar-ho tots dos,hem
acabat per adopLar "falla de feina'", que serf► la que figurara arreu era el llibre d'En Creus i Vidal, amb intent

de

veure si arribem a foragitar e1 mal trobat "atur forçós" .
23 Abril.
Medalla C. E. C.
Eduard Toda i Güell.

Malgrat no estar gaire en condicions de
sortir de casa, i encara

menys de "predicar",

enguany també he anat a la ceremonia de la

28'j
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NIedalla del Centre Excursionista de Catalunya, car m,hi
obligava el fet d l esser blíedallista N I Eduard Toda i G-Uell.
Ei huvia representacio de la Generalitat, l l Ajunta m,ent, nombroses Corporacions culturals i la sala dlactes
resultava compl e tament plena-

En la Pesta jordiana ha, ressaltat una magnifica poesia de VIn. Melendres, i ,ecitada per l l autor d l una manera magistral.
. Tambe ha resultat interessantisEima la, biografia de
1N I Eduard Toda i Glell »oda.
feta i lle-ida per En Basse?J,

Di.ntre d l una exposicio tematica , , eneral, jo he cercat
j,
C.D

la manera de dir tot pasbant, tres o quatre coses d l actualitat que féia teinps em - dictava la consciencia i cm punxaven la lleng-ua.
He camengat lloant el valor kiistbr-ic que te l l aaécdota i he retret la que En Francebch Matheu m l havia contat
a.nys enrera de la seva colla, quan comengaren a publicar
una revista que ells mateixos es c owpruyen; un infantílisme la conseqttencia del dual ha estat l l a.lgament de Catalunya.
Lligant les incerteses del present amb el passat nostre, la vida ínterior• i la coneixeaga de si mateix, he subre,tllat que Catalunya "guaita i espera massa enfora ll , repetint una errada de la dual ja ene llauriem d l haver guarit.
C>

Prenent un e y emple corrent d l obj-íd de t.radicio com es
el suprimir la conj-u.nei'o entre ela noms de pare i mare,
faig reasortir que

aiA rebaixa la mare a una,mera adjec-

tivacío> a., tall de les II=esnadas 1l castellanes. Proposo, si
de cas, áei y ar- aquesta pretericio per a les mares inconscie,nts, que assistides per una indus tria immoral g redueixen
la maternitat a uns minuts d l a-,iestbsia, ciÁr ai juesta practiea es va e y tenent d l una mÉ.,nera tan perillosa, per a la mare i 1'¡nfant, com
merciants.

prof itosa

per als metg-es indignament co-
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He fet avinerit a la joventut del Centre que està bé
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23 Abril que tinguin curs del cos i practiquin el sport, però que
aquest es marceix mentre que l'esperit perdura i precisament el problema orgánie dels pobles es que

tenen ebrpora

de sobres, perà mànca d'esperit i d'ael les revivades i

el comerç de la política vulgar. Amb motiu d'això els recorda l'espiritualitat catalana i anatemitzo l l eetatola tria, que és . 1 1 actual passa social.

Reprenc l'esperit dels jovineels de l'anbedota als
quals pertany

N'Eduard roda i Güell, i en sentit parabò-

lic parlo dels mots que es desfan en 1'orfanesa de sentit
moral,

esmentant bruzElitats de la "cultura faustiana" i

l'apoteosi de la vïoleacia, que em nego a %racLar.
Els arcaismes recurrents, com revolucionaris i altres,

assaigen de compondre signi icances novelles amb les lle tres esbar°riades, però aquestes tenen un sea-Lit eminent ment humà i s'hi refusen, esperant llur

reposició vera.

Ga tasca noble de vivificar paraules caigudes la fa
la joventut quan va confegint les seves il.lusions i la
vellesa quan s'aconnortü de records; aleskiores les il.lu sions son l'esclat de joia de les idees que lian recobrat
llur manera d' expressió.
Catalunya f a und centúria que treballa en

el reco -

brament, d' ençà que N' Aribau enyorà el mot " Pàtria" que

es desfeia i s'anava perdent , en l'universalisme polític.
Per eï sentiment de Pàtria, oirem "La Veu de

les Rui-

nes" i alià a Ripoll jau el Bisbe que feu "el pecat esta tal" de retornar la doctrina al nostre poble, restitució
confirmada pel seu successor.
La Cristianitat clogué les volces de Ripoll i el patriotisme d'En Tode, i

GUell està retornant les naus

de Po-

blet.

He elogiat el M.edallista com autor i bibliòfil, re treient la seva finíssima protesta d'haver publicat en
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catala la "Bibliografia Espanyola d l Itali.a", que tenia es-

23 Abril

crits en castells i dic que lio feu .ferit per la eatalanofobia d.e la Dictadura de la Monarquia espanyola.
Contrasto això amb la deplorable censura eclesiástica castellana,°posada a "La Nit Transparent" del Dr. Cardó.
Em

referei.-_o

a "La Destrucció de Poblet" del Sr. To-

da i li prego que completi amb anecdotes viscudes, el capitol dels

tresor--

llegendaris de Poblet. Al

oi
lr

això, En

Toda i GUell no ha pogut contenir una rialla, car Jia comprès que jo li recordava aquella nit en que el General
Barrera, després d I naverlo allunyat de Poblet, hi destaca
d'Esquadra amb un (;ara¡ , per tal de recollir els

Yoços

cobejats tresors.
Referint-me a la "Historia de Poblet" del P. Fines-

tres, he acabat fent presentalla. al Sr. `l'oda del manuscrit
f

del volum V e ., que jo tenia en 1a meva biblioteca i que
havia estat enquadernat en vedell per a l'ocasió i duent
gofre. ts 1'ex-libris d'Escornalbou en la tapa dé davant i el
meu en la de darrera.
Aquesta sorpresa que ningú coneixia llevat del President, ha, complagut visiblement al Medallista i el públic,
entre el qual ni havia altres membres del Patronat de Poblet,

que ai.ximateix ha.n vingut a donar-m e' n les gracies.
28 Abril

En el Jurat d'aquest XVI e Concurs em fan

Veredicte del XVI e . companyia els Srs. Josep y§. Gich i En Ferran
Concurs Patxot i
Ferrer: Manuel Re- Soldevila. La nostra tasca ha estat bon xic envenLos i Bordoy.

trebanc ada per malaltia d'En Soldevila, que ens

hi ha tingut personalment incomunicats, de manera que tot
s'ha hagut de resoldre per Escrit.

Cu.p del: (,u^i.tre treballs presentats respon rigorosament a la Convocatoria i a la :seva motivacio, però n'hi ha
un que de Seguida. sobrepuja Els altres i es fa remarcar per

29C
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28 Abril més qae considerar i sentir el nostre estament mitja, fa
un estudi abstracte del tema, seguint la metodologia i a
través de la bibliografia, alemanyes.
En els altres tres hi tia consideracions i algun capi-

tol interessants, pèrò reetilLen molt incomplets.respecte
del tema proposat, generaluient fugen de camí i son escrits
amb la, preocupació d'anar a parar al corporativisme i al

socialisine catòlic, que És
moment .

L l empassegadà oportunista del

Com que l'autor dei treball sobressÀrtint, posa un adveri;imen.t oferint completarlo i revisarlo, lieín acordat ator-

garli el premi i n 1 ha resultat autor En Manu.el Reventós i
ßordoy.

Aquewt nia,t% e .is

'riem trobat a la Biblioteca de Catalunya amb el Director del Servei
Generalitat.
Atlas General C.E.N.
Meteorològic de Catalunya, Dr. Fontsere, per
tal d' °anar a veure el Conseller de Cultura, En Ventura Gas4 n,"a.ig.

sol, amb el qual havia estat prèviament convirigut que ens

Sr. President de la Generalitat a qui voliem
fer ofrena de 1' edició catalana de 1' Atlas General de Nuvols,
introduiria al

publicat per la Comissió d'Estudi dels lavols, del Comite
Meteorològic Internacional.
E1 Conseller de Cultura, ens

ha rebut de seguida d'ha-

ver-nos fet anunciar i liem tingut una. estona de plaent conversa en la qual, somriserit, tia retret les "bombes" -segons
ell- que jo tiro en el Centre Excursionista de Catalunya i

referint-se així an acuell discurs meu que ell tingué d'aguantar pocs mesos abans del 6 d'octubre i en el qual jo
vaig fer sentir lleialment la disconl`ormitat de la meva
generació amb certs creients del catalanisme oficial d'aleshores. Ha afegit que li sabia. molt greu no niver pogut
assistir enguany, en la di4da de St. Jordi, a la ceremonia
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4 11aig.

Físicament m'ha semblat quelcom més aprimat i la
conversa m'ha deixat una impressió de ponderació, domini
i equanimitat superiors als (,ue probablement hauria tingut
temps enrera.
En poca estona hem tòcat.moltes tecles i m'ha a¿_radat
sentirli confessar (ue "nosaltres estem _Lligats pel par tit, però aquest, de vegades, ens demana coses que no pot
demanar'".
Tractant del contrast que fa la sítaacio actual de Catalunya amb la d'Esp"ya i çue sorpren a tanta gent, jo he
insistit en que aquesta és la vera manera d'evidenciar el
fet diferencial i que el nostre deure ós mantenirlo i re-

forçar-lo així experimentalment i no pas amb lirismes.
Parlavem de Ciencies i ell ens tia sortit amb que li
agradava molt la Teologia i que s'hi havia dedicat amb tot
el seu saber perqué la considerava uns. Ciencía superior.
Per aquell camí, d'una cosa a l'altra, hem anat a parar al Sr. Bisbe i a 1' enterrament d'En Macià..
Aleshores ha explicat, per peces menudes, el conflicte
en que es va trobar per causa del Sr. Bisbe, el dual es resistia a la solució que ell -En Gassol- proposava, per tal
de complaure el desig cab6lic de la familia d'En Macià i la
imposició laica de la Constitució, "encertadament o no", ha
af egi t .
De bell comengament, En Gassol havia proposat, tal com
finalment es feu, que 1' enterrament sortis de casa En Macia
amb creu alçada i la clerecia i, en aquesta forma, lliuressin el cos a la Generalitat, la qual acabaria la ceremonia

en la forma "constitucionalment" laica.
En Gassol deia que el Bisbe Irurita s'hi refusà obstinadament i adnue els tancà la por;,a del Palau Episcopal,
fins que cap al tard s'hi present, En Gassol, duent per
testimoni l'Alcalde de Barcelona., En C. Pi i áuñer, i
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gairebé per forga,, resolgueren 1' afer de la

4 Y aíg.

cional esdevinguda.
Independentment de la teoria conoLïtucional -que ja li
regalava- fent-me ressú de la veu general, li ¡le assenyalat
la conveniencia de c ue 1' actual Sr. Bisbe i'os trasilada t
per raó de la seva incomprensiO de l l

esuerii de la nostra

terra. M*ha respost que ja havien estat a punt d'obtenir-ho,
que se n'havia parlat a Ygr. acelli i que ara

es treballa-

va novament en açuest sentit.
Passant a 1' htlas de DTuvols, s
cament en acyuell--

, ria entusiasmat poe ti-

paisatges aeris que li suggerien la mar

cae coses, de manera que jo kie tingut de portarlo a la prosa., recordant-li que les nostres fotografies no tenien cap
pretensió artística, sinó que ereri ocumen b de

rigorosa

sistematització física.

Amb en Fozitsere tia sortit a pürlar de 1' Observatori del
Turó de l'Home, en el ÏJontseny, i ha donat la seva confor-

mitat a que la Generalitat compri el cim del Turó, a reserva d' un Observatori definitiu, que es construiria el dia que
es pugui.
Jo he insistit en Turgencia de la çUesti0 abans no

ens malmetin també aquells cims i he reforçat l'argument
afegint :,ue si la Generalitat no ho comprava, aleshores ho
compraria jo i m'ha respost que això també "li ho havia dit
un ocellet".
Li hem deixat un

exemplar de l'Atlas General C. E. N.

per ell i ens tia promès trametre'ns un exeLpla,r dedicat del
seu derrer poema "La Mort de 1' os" .
De:pPCB ens ha acompanyat a la Presidencia de la Generalitat.
En L luis Companyb ens ha acollit de seguida, hem encaixat, li hem donat la benvinguda, hem presentat l'Atlas

i jo li he dit çue era l l a.cabament triomfal, no solament
d' una intensa tasca científica., sinó d' una carrera d' obsta-
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4 Maig.

a estones veritable batalla., ea la qual el Dr. Font-

seré i jo haviem bregat de parella durant mes de tretze

anys, fent-hi sures sempre el nom de Catalunya, malgrat
leo introsnissiori5 deslieiala, p oc nobles i més d'un cop
traiáores, de l'alta burocracia espanyola..

Alesxiores el Sr. Presider.it de la Generalitat ha recordat la, ceremonia, d' anys enrera -el Maig del 1934- c^ua.n ell
.mateix em lliura oficialment 1' exemplar espeçi.al de l'edició frances a que, per via diplomiitica, li

navia

trames el

President de la nostra Comissió Internacional, General Delcambre.
Així complert l'acte de cortesia repres entativa, ens
hem, despedit

d'En Lleis Compà.njs, el qual teniu un aspecte

físicament deca.i ;ut i rnslalt i feia uria impressió moralment
depriment, potser per la .mateixa. rao.
I d' acçuestà ruaner a hem tingut el goig d l líaver pogut
arribar al final d'una obra cie.ntíi:icament encoratjadora,

però pr^cticament dificilísima, i çue consti Lueix una gloria berr guanyada pEr là fermesb. de car€^cter• , i ai.t "savoir
faire",

del bon amic

8 Maig.
"L'Estament Mitja''.
I4anuel Reventos i

Pordoy.

Dr. Eduard Fontsere,

Nllha vingut, a veure En M"ael Reventos i
Bord ay,

guanyador dei premi del XVIe. Concurs

Pati ot i Ferrer.
Li

Y.Le

confessat ben fra,^.c&ment que troba-

va El seu treball una, .mica mak3sa abstracte i que, aprofi tart la indicació que posa ai començament, li pregava que

el completes, arrelant-el rés a casa nostra.

Ila reLpost çue, tal com igualment hi

.deia

constar, el-

treball havia estat presentat ,uClcom precipitadament per
falla de - temps, però que estava disposat a, completar-lo.

Alesiaores li iíe insiiivat çue -en el meu entendre- en

el seu assaig ri liavia 1' aspecte final. del tema, i que hi
mancava el precedent hi:^tòric; que l'estament mitja fenia
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una bella història, cue constituei, la seva n:^à.or apologia,

8 ^^`aig.

no pas reduint-la als Gremis, com es sòl fer correntment,

sinó eri tota la seva vida, pública i privada; que jo miraria d' anar a cercar la, naixença de i' estame t mitjà. en el
servatge i el feudalisife, i l'aniria seguint fins a la, seva sofre-ji9a, i desconsideració pública actuals. He afegit
que m' agradaria secitir en el seu llibre, devers llestament
mit jà, la inatei3^a efusió s e ntim e ntal (lue rii ha respecte de
la vida proIetdria i, sobretot, clue no Ii.l manqués 1' arrelament a casa nostra.

M l kla ofert faria el possible, començant pel moment actual i anant reculant histórica.ment > si be -Li semblava que
no arribaria pas tan enlA, en. el passat com jo li indicava.
Li he donat tot el temps que li calgués i que ho deixava a la seva

nia; feta

la qua 1

No és pas d'avui que

20 Maig.
Congres Juri dic Català.

avinença ens riem despedit.

estic treballant en coses

que no son del meu rengle i que aparento el que no soc;

l:idrauc, si

ho enfondissim, potser en això trobariem el

caire més tràgic i meritori -si és que ho és- de la meva
vida espiritual. Però, avui, aquest aspecte i sentit de
desplaçament, ha pres un aire públic i solemnial en el Congres Jurídic Català, en el qual, a proposta d'En F. de Maspons i Anglasell, he estat nomenat Congressista. d'Honor.

Si no fos part iii-L el-ebsada, consignaria c ue en aqueixa
decisió, més _,ue altra cosa, tri ha jugat el sentiment i, en
aquest sentit, em plau, majorment tenint tal provinença.
Precedits de la coinunicacío protocolaria, avui, en re-

present«.cio de la, "Teoa del Congrés,

rn'

ho

clan vingut

a rioti-

ficar personalment En Ra.imorid d' Abadal, En J. Roig i Dergadä, i el Secretari P1'E. Colom.
Al mateix temps que el ri eu agraínent per la insospita-

da i immereLeuda distinció, jo no re po ut :renys de confesearlos la meva sorpresa., però m'rie tornat a trobar amb que
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r"aig semblo el que no so c.
Per cortesia, he enviat a tous ela °:°embres del
Comité M. etcoroló,;ic Internacional, un exemplar de

4 Juny.
Senyals del
temps.

l'edició catalana de l'Atlas General de Nuvols, publicat per la seva Comis.sio d'EsLudi dels Muvols.

Aquests exeiilplars podia iïaverlos expedit per Ia via
diplomática del Canvi I.^tariacio,ial (i4,1¿.drid , però com que
l' experiÈne,ia ens pia ensenyat a defugir-ho, a fi de guanyar
te mp s

m'he

ca.rreGat la des,oesa d' E:ilvi arlos

per Agencia, com

.

paqueta postals.

Ars, be; per tal de qae es veoi un dels innumerables

absurdes dels temps grae corr• e^-4, acaben d' avisar-me que no
deixen sortir d' Espa,n3, a el pu^,act deztíriat a Polonia, sense
presentar abans ei permis d'importació del receptor, que

justament És una, Institució oficial d' ^-guell país.
Tals son la civilització i 1'interiiaciona'Lisme actuals:

els pobles pretenen viure tancant-se a dintre casa i rebutjant

els altres,

&mb la

qual

cosa ara

tothom

s'

oFeaa per

falla de circulació.

5 Juny.
Escolo de

Mar.

. Amb una telefonada prèvia, demanant ésser rebuts,
dies enrera em conpurejuereii dos noiets i dues noietes

de l'escola de iber, sol.licitant la subscripció a llur revista "Garbi", (,ue jo ja, coneixia per áuvèrmela ensenyada
el Dr. ?ontsere, en el Servei Meteorològic de Catalunya.
E5 presentaren molt de3e:ixibs i, tant eis nois com les

noies, parlaven de l'Escola coro d'una cosa propria, sentida,

responent sense embuts i

G, nb

gran precisió les preguntes

(,ae' lä vaig fer, respecte l' orGa.nitzacio, discíplina, manesentada jovera d' ensen;yameot, etc. `rinEuere:n
nivola, que va 6.ca;ba.r fent-me subscriptari essent invitat
a visitar 1':úscola. de Mar.
Avui he, realitzat la visita proinesa.

29
L'Escola de Mar està situada ala platja de ia Ea rce-

1 9 3 6

5 Juny. lonete., en una construcció de fusta sospesa sobre pilars a
fi de :,,xe les ones s' hi esbandeixin per dessota quan fa mala ula,r; te un cos central i daes ales en an gul molt obert.

Depèn de i , Ajanta,nent de Bareciona.

E1 DirecLor Sr. Vergés m' ha rebut en la galeria del
vestíbul, encarada a: mi g jorn, a ple sol i aire: era una
diada lluminosa d' aquelles de la nostra terra i à,dkiuc la

mar ria tingut la consideració de no fer garbí.
Despres d' enraonar uria estona. de temes de mar i de terra, el Sr. Verges ha cridat els ateus

visitants per tal de

que ells mateixos, tots sols, en fecia les honors de PEsCola.
Amb la. major

expontaneitat m'han introduit a les clas-

ses en plò funcionament i batejades amb apel.latius ben
elogUente: Nausica, Ga.rbi, Nines, etc.; m'han explicat
llurs jerarquies, ConselL, cronista., torn de carregs, es-

tiinulant així la personalitat de cadascú. He vist nois
que sense haver apròs mai de dibuix tradueixen grèficament
llurs idees i percercioris; d' altres que modulen en fang;
col.leccions incipients de coses de niar, etc. i per li ens
hem trobat en el menjador, un estol de tauletes parades en-

joiades amb flors i è,dhuc el "menu" donant-vos 1' entrada:
feia goig de debò. Part de fora,

arrenglerades en un banc,

hi havee una collo de cambreretes dispostes a servir - el diner i que t s morien de ganes de riure al veure el vell foraster.
filem an a t a la, direcció, on el Sr. Vergés m'ha presentat
els professors d l ambdòs sexes, sís quals he deixat uns pa-

quets de llibres per a la Biblioteca llur; els infants m'han
fet presentalla. d'una colla de postals i un evangeliari dibuixats i decorats per ells, i ens hem despedit, enduentme'

ti

una ap ra.dosa. impressió

d' escola humana, natural, que

te.nt de bo jo Ykrgues ,pogut fruir.

