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Avui ne convocat, a leL bis de la tarda, en

en aquest klosbatge del Carrer de la Cucurulls, Nuins.
1 i 3, 4 t . pis, 1 Q porta., en casa propietat de la
meva esposa, els Senyore segtlents:
d'Eduard Pontaere, Díreyctor del Serv€.i "retcorolàóic
de Cutalunya.
En Jordi Rubió i Balaguer, Director de la Biblioteca

de Catalunya.
"t'Agusti Duran i Sampere, Director del Arxiu-historie

Municipal de Barfis.
Ei Mtre. Francesc Pujol, del Orfeó Catala,
E n Josep via . Batista i Roca, President de la Secció

de Folklore del Cezitre LxcLu,wíonista de Catalunyt,.
Els iie convocat per a constituir en lalLwa, solemnitat
E1 corisell de la "Institució Patxot". De fet, ja lio eren
perquè tots ells colz,.boren de temps en les meves tasques,
la rea.l.isaci o* de les (, u&ls m'.iauria estat impossible sense llur capacitat eienLifica i il.ur ami.cai benvoiellga.
El pis on tenim esbatge es conbtrult de nou, amb el:,

locals actualment buics, sense parament de cap merla, llevat del meu despaig que ric eetat moblat £a pocs dies. Twu-
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1 9 2 6 poe es montat encara l l ascensor de la casa.
17 Jany.

No eeísent jiabital el píbp una mica abkánz de I l horá me

aom posat a fer de porter, eituant-me al replia
la a

la cheapujada delb convouabs.

de guiar- i distreure la
De primer ha arribab En Duran
fí

el Dr. Pontbere i

i

el filtre. Pujo-L als

de

Sampere, poe debpré:b
qua-La he enaí--aáat les

nostres pareth nuca. Mentrebtant entrava En Batista i Roca

i En Duran i Sampere me rellevaba generobament de porLer
fina a la, vin&ada d'En Jordi Rubío.
Cal dir que' Is meus £ÁoE;tes no semblaven pas sentir•

gens l l eutranyor d' un ebtatge preberitment tarit poc: uatáolap
sino que mes aviat la

g oE3a , ns

feia una certa ii.luoio a

tota ., com evocant en nosaltres te MperamentE estudiantils
bon xic preterita, í que no es pas cap mal síntoma <.jue revinguin de tant en tant.
ResbeguideL les faturee dependinciea, canviades les
degudes cortesies, i espl&iat;E^ els primcre seatimeii-toens
hem c ons t íta lt en C ons ells

començant la centada iri^ ugural

de la I. P. en el mea deBpai6.

Bistoriant una mica, lac recordat fue en la meva 1,c l uaciO jo m'havia acollit a les nosbr£s Corporacions popui-arb

i aixb no aolament per acatamt ; nt a la tradicio que elles
reprebe.ataven, hinó bbmbé perque volia deblliurar-íae del

defecte corrent a casa noebra, d l indivíuaalibbr mask>a les
tasqaee g les quais no coordiilantee cacuientment, acaben
per malmetre pbrt del t,aforg esmergat.
Vaig obrar així mentr" GaLaluny& curava leg&lw^nt de

la seva personalítat i la x-efermbva dintre del dret constitult. MeL d l enga de la díctadura milítar á l Eepanáa, aqÁc
lles Corporaciona nan eLtat apabbionadament inté ; rvea¿,udee
per demunt de la lleip i la noció de govern devenint eacegada fun(;iO de domini, la e y perilticia 1 n-, acaba de mosLrar
el

perill

de

im.,tntenir la iniciatíva individual sotslesa alu

1 9 2 6 incideata i la inestabilíLat d e dite s corporacions.
Per aqueíxk, rao vaig reuoIdr e maxitar unes oficineb
17 Junv.
reuniria'I.0 .Iue

on

teníam entre mana i que eren es-

campats en lloes integurs. Aix'O implicava uns. major Eiistem& tísaciO i aqacut era l l motia que l au ap.Legava, car la
I. P. va aixsÁmp1ant el seu camp d'acciO per disciplínes
Ê

molL ?--.Ilun4ade§3 de la mí3va i Ja aabiem que jo tot 601 no

podria pas menar-la plenament a ternie.
A mes, ái ha moments en elíà qaaIe, no bolameaL el meu

f í sJc j, sinó majorment el meu esperit, feblien, í,kiaventm l en adonat prou Jo mateix, elB preg ava que, d l una banda.,
mrz perdonessin ela fLiliments en ele ç i vals jo ha6í encori-egut i o de l'altra ,, eIe demtÁnava' l l obra de carítat de ,,ue
me zsos;.inguessín amb llur fortitud quê=Ln iiie vegeuk3ia tn aef ai I ença.
Ea Jordi Rubio ua-

5post deixant vibrar el seu leal

r6.,

op-timí.,3.ne ., oferinL-se en tot i per tot, donLnt-me una autoritai que uoc llun,y de pobselr í ea canvi rebaixant exageradament la llur, afegint amb l'abze.ntimeilt dels seas
compaa.va, que ebtuva convengui de que la reuni0 Beria molt
profito.g a pera l la ideal: culturals de Catalurláa.
Reprenent la nota intiíua ; he volgut fer- los remarcar
que jo actuava deupl&gat car, per raonz d'oráre moral que
Dea sub, jo havia traspas--at a la "FandaciO Concepeí0 Rabell i Cíbila, Vda. Ro~era" , diverses iniciatives tesitámeniarief.i mí,:-ves ., que pertocaven dreturerament a la meya
família p a la tradiciO i

a-L

nom Patxot.

Aíxi les "Crbai4uer> Catalanes", riguroksament devi e zi

liaver-se pubjicat soba l l nom del meu avi.En Rafel Patxot i
Ferrer, que fou un bell e,; ,,emple de civísme i molt adonet
als eratudía kii.,:st'Orice.
El I Tangoner Fopular de Catalun y, a" ,, ptr.LanyiL indí'tica-
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tiblement al meu pe,re N'Eusebi Patxot i LIugubtera t mái^ie

17 Juny. de debó í cultissim literat.
1 eis treballs de "Nefologia CaLulana l, era cosa de
lligar-se amb e¡ meu nom, per ser la contínuacio de experimentacions començades en el meu 11 0bservatori Catala ll de
St. Feliu de Gai>o1s i realísacio actual de progectes que
aleshoreEk devin,^-,,ueren imposaibles.
Constitueix això un acte de desprendiment intel.lectual que no volia que ells ignoressin, al judicar les ¡ueve$ orientacions.

Inventariant les activitats de la I. P. 9 tenim rac zualment:
ler.- Els Concur8os Rafel Pat>ot i Ferrer, comanats
a la R. Academia de Buenas Letras de Barcelona, í ^ ue versea sobre estudis "isto* rico- polític ,socíale.
20n.- Els Concursos musicais EuBebí Patxot i Lla^gustera, ci ue regeix 1'Orfe0 Cat&lá.
.

-

posades O-riginaríamiunt
soba la egida de la Biblioteca de Catalunya, de la cival
s*tian tingut de emancipar per les raons exposades; en un
3er _

es "TyTemoríes Patiov ,

dels paragrafs anteriors.
i

1

4t*.- Bibliografía Genera! Catalana, en la qual be compendra tot lo publicat en catalá i es tasca que ve realitsantee aata la direcciO d'En Jordí Rubio.
5't .- Repertori dele Manuecrits Catal&„-Lu; es rein

mengada aciueEt hivern per En 1-lere Boüigas i eils proposejn
inventariar-iii toto ei g3 manuk3erite eatalanu coneguts.
I,

5
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6e.- ^le^ri Pop ular Catal^, degut a una proposta

17 Juny. d'En Rossend Serra y Pagès i devent-se iniciat ja l l aplegaMent de materials.

'jè.- Tenim en premsa la "^uarebma de St. Vicent Fer rer", utilivant un m&nuberit çue'ns oferí el Reval. Dr. J.
Sancliis .5ivera, de la Seu de Valencia.

8 e .- Encare que la Majoria deis presents jd ho cabien,
eis he enterat de la avinença feta amb el " Institut d' Estu dis Catalans", i en virtut àe la qual, agaests podran con-

tinuar les seves publicacions, en forma coadicionada i "a
despeses de la I. P.

9 e .- Dintre la convenció precedent resulta enclosa, la
publicació de la premiada " Arqueologia

Litár,^,ica"

de Mossen

Gudiol.

101 .- Entre les laá^-,ueb en cartera pera'i vinent hivern

senyalava lloc preferent a1 "Refra.ner

Popul ar

de Catalunya"

a baoe dels maberi a is de Mire. Yáarian A6ui!ó, que' 1 seu
fill A.agel Aguiló m'havia generosament donats. Ttimbe disposem de les col.leccions de moltes altres folkloristes.

Fíe pregat an En Jordi Rubió que expliques quelcom
respecte de

la Bibliografía. Catalana que ja fa tempis te-

nim entre mans.

Ea recordat que en una conversa li vaig proposar pri-

merament una Bibliografia Científica de Catalunya i com
derpre:, de mica en mica, la idea ori ginaria s'era conver-

tída en una pretensió a toba la Bibliografia Catalana,. Fa
cosa d'un parell d'anys que hi treballem tenint actualment
arxivades unes 25.000 fitxes dels segles IIX e i Xi b . Com

a lími l modern hem posat el 1923, tenint en compte que des

6

1 9 2 6 d'aquesta data ja hi ha qui va continuant la nostra biblio17 Juny, graf ¡a.
A fi de que sia meb avíat utilíBable aqueixa

quanti-

tat de mt.Lerials, a l hem comengat la ordinicio pera aaarla
publicant en forma espec;ia.Líb a da i se,-,,,u¡nt a4uest criterí,,
En Givanel esti prepararkt i completant tot go que perioca
a la Preuisa Catalana, que begurameut formará l l primer volum, sí bé, naturalment, no seran

pab

seriats, sin0 inde-

pendenta dinire del corpus general.
EntrbLs dintre la Biblíografia, be m'&uudf que calia
71

complet,arkio azíb ela i>*.anu 5 cribi3 Cetal

ns.

Ale:5harea En Pubío

me fea sabedor de la avinentesa d I En Pere Boiiigas, el qual
havent eutat pensionat a Paris, Ii podiciu propoaar tbsea
suplementaria.
En Boiiigaa ho accept& i a nores d l ara tenim fityate
tots els manuscrito catalkxns de Pari s i elb d'ulgunes Biblioteques depkirtamenLala francebes. '.'es endevant conti
nuara la fL.ina a Lonáres i aixi succeseiv u meut.
Dels manuscrito mes notables ne treiem fotograries
pera.ornair i docu¡uenLar les nostres publícacionb.En Jordí Rubío, creu que arribarew a notar uns 2.000
manuberita ea-ualaas.
Adressantme an En Duran i Sampf-re 1' he invitat a confesear
siO

leb

coseL amb les ,uaIs ell m l iiavia penj(orat en uca-

que jo vísitaba l l seu Arxia i ell no volgue deixar-mlen

sortir enterament lliure.
lle .- 1 En Duran i Sampere l ns ¡la parlat de publicar
"Les Solemnitate de Ca-talan y "I , comengant pcia codex de
seBarcelona, que potEser farien uns tres vol ums, als
guírien dos mes referents a d l altres indrets de Catajunya.
Pe1'que respecta als materialb de Barcelona, ¡mí,
-f

afegit

li,

1 9 2 6 que practícament estan a punt d l anar a Ilímpremta.
17 Juny.

1211.- Ha contínuat Eri Duran i Samper-e tructant d l una
"Bibliografia histórica de Catalunya", que an elí í a mi,
ens navia ocupat mea d' una vegada, i que cié;uría consistir

en aplegar, en forma critica i detallada, tot ço que hi
riagi publicat respecte de les diferentes contractes o po-

blacions de Catalunya.
El Dr. Pontsere ha subratllat el valor pric-tie del
propòsit, c^►r actualment els (,ae fan cert es inve-stígaciona,

perden un temps considerable en recerquea monee Y¿gades
n

inUtíls., com 11 era esdevii8wL an ell al voler : ,,itu&r a
Cai,a!unya fenoiát--xis uiL;mo1 ZOgica, i z-tixb , ns ho es^.aIviLriem

el día que tinguessim degudam e n-t orde4ades les nostres
fonts dlínforació.
S'ha convingut que En Duran i Samperc-, cuidaria de

realisar la seva proposició, ben acordaatBe de primLr i
totstempk3 amb 1",, n RubíÓ, per L" de no duplicar fitxes bibIiogr^.f iques.

l'ha semblat convenient no aludix- al Mtre. Pujol ,, a
fi d l eistalviarli un conflicte de discreció, i pel meu compte he insinuat que la I. P. esta madux-aal un estudi molt
documentat de musica catalaiia migeval, prenent peu del premi guanyat per Mu. 1-".i¿íni Azigles cu els Concursos ¿ubebi

Patxot í Llagustera.
Amb En Balista i Roca £iem repre% b el teíu ► del "Refraner Popular" en el qual ja uavia intervingut temps erirerb.

Actualment, tenim 61 Refraner de 2,14tre. Aguiló i se,ne

han ofert riombro2eL col.le(;eiona aplegades per folkloristes
de diverses contrades catialane5Continuant una qüestió anterior li 4e d ui auz;Lt si po-

m

`-*j

1 9 2 6 dríez coniptar amb el Refraner d'En Sebaat¡Z¡ Tarnes. Ha
17 Juny. respost que En rtarnes tenia cedida la seva col.lecció per
escri-t a.L l'Arxíu d'Etaoe>rafia i Folklore de Catalutiya",,
de la seva mort, car se la
reservaba en vída. De moment g eembia .jue En Faralb se reempero solament pera

11

debpréb

fusa a puglober lo seu umb ela al -Lres, poteer per rao de
e.ue navent trebailat tants anLjs en un£:i orientací0 deteminada, ara li fa l l efecte de iac e l ariuia la eeva perbonalitat.

molt ruma, mea no te aplicació
al iiostre cae i jo he ínsistit en q-ue no se tractava
0 beri al contrari 1 de
d'aminorar l l obra de cadascu ,, sin'
Aqueix argument es

pbs

proclamarla i enlairarla ,, fent-1.-Li l 1 deguG acatament. ,ue
lo (jue jo pretenia cra l l '.' , franer Popular de Catalun4a i
perxb tothom hi havía d l abocar el seu provelment.
Rc,

Per tant, la I. P. no podia pas publicar refranere

individuals, que foren inevitableínent incompleba. A mesp
jo creia ci-, je en els moments actualo, no teilim pas encara
preparacío necesearía pera l l dífícil es ,tudi comparatíu,
eíno que l ne havíein de limitar a recollir lo meu ri¿urosala

ment pousible l

niaterialu, pera deixarlos ben ordenatb

lb

als venidoro foikioristes, ela qua.Ls-aixi manejaran un mellor uLíllatge.

1

Posat a dir, he repetit ço que arrea vaig pregonant:
que la I. P. no solement no vol peiláre reL- a nírw,,4, sitió
cíue ho dona tot i àdhuc se dona cilu mateixa. Perque l l nom
- el meu, sinO 1 1 delb meus pasPat y ot eue fa sonar no (-, a p"
sateque m l han legat uria tradíci6 secular de família, i ja
que l l nom r,'&caba amb mí ., jo vuil posarkli -un termenal digne de la veneració i l'exemple llurs.
Tornant al Refraner, i pel que respecta. al "Arxiu dIEt
nografi,, i ?o1k.Lore de Catalunya" ele he fet s4bedors de
que l l any paesat el Dr. Carrerab i Artau había acceptat amb
entusiasme l'idea d'una intima colaboraciO, fent tota mena

1 9 2 6 d l oferimentb, comunícant-me adnae la iseva visío d l un Refra17 Jany. ner segons -un plan mes extena i co m. plexe 4ue l l nostre, car
s l hi eacloía l l estudí critie i les derívacions dele mate -

rot aix'0 son lejica que per-Gociaen al eector representat per En B¿tiBta i Roca, el qual iia acceptat á l encar -

rcg¿,reeri ,, posant esment en lligar la nobtra tradiciO folkArica autodidac-Lica, amb la dísuiplízui mes estricta de

eg eoles modernes. 1 en quant al Refraner d I En Varnes,
na 4 fegit En Batista i Roca que no calia p" perdre Lota
leki

esperanS;a, ja que una de lee -geves filicu iiavia compreb el
bon íntent de la propoota ilobtra.
Canviades aqueixes primereb ,impressions dlinicíativa,
la conversa 3' ha familiarísat, devínguent meb impi-ecisa i
eseent unicament de consig~ la atínada remarea d l aii dele
preeents, el qual feia notar 4ue az.,uesta reuni0 nobtra en

pro de la cul ,tura i espiritualitat de Catalunya, segurament
coincídia amb unEi altra d l antitetica ., on se tractava de tre
=1

pitjar i ec-canZiar, bi poeible £os, tot quan nosiltres es-

timem, des de la, llengua fino a la intel.lectualitat.
Eren leb vuit del vespre quan don&vem per enilestida
i devailzinl de llura betiala de conse.iler, eis co¿upanás m l han ajudat numílment a tancar perla presa de posbeabiG o

sianes, balcous i portes, mentreb elu fumadors feien llum,
perque encara no es feta la instalacio electrica en el nostre hostatge.
1 al repassar aquelles skiles buides liem ¡,,entít _,ue ja
hi havia un esperit ., :,. ue Deu faci ben llevador~.
A les s í s de la tarda he rebut en la I.P.:
l*yas ia Cata- En Francesc MaSPOna i Ang.Lasell, President del Centre
lana".
Excursionista de Cataluaya.
Fandg . C.R.C.
18 Juny.

1

1

En JoeeP Danes i lorras # Arquitecte.

10
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En Llais Bonet i Garí,

15 Juny

En Josep Y-

§ . Batista

id.

i Roca,

ela euais conatítuei y en la ComissiO "¿^'xecativa pera l l esTu-

dí de la "Mas¡¿ Catalana' § , que. la I TundaciO Concepci0* Ra-

bell i Cibilu, Vda. Ramaguera ll te comanat al Centre Eicurbioriista de Catalanáa.
El C.ñ.C. havent estat re ; istrat varies vegades per- la
policia, era previsor alluny araen a fí de c.ue, sí l l elauauraven ., no resulteesín pre s onerb elo mk:; LteriLIs i interromputs
elb
Aleshores í com a cosa transitoria ., En Lluiti Bonet
s I oferf pers. Lenír l' oficinaa cesa seva, bo i esperant
mellor solució.

Posteriorment tot retornà al C.E.C.
r , aí y b l n resultava una existencia nbmada que treia

efectivitat a les tas(~s en curs.
Afí d l estabilisar en lo pok3sibie a,.. k ueixa actuacio p —a
la qual es y ic moralment llígat—, la

I. P. se complau en

oferír a la "M,"ía Catalana ll la sala mt'5> b gran del notitre
e s ttztge, on podr %&, e^ tablirue independentmen-t para repenare

la beva feíiia, perLorbada per les actuals contstel.lacioab.
1 c.= 4ue se tr a ct a d' obra. externa a la

cOn^;ig-

no merament el fet.
llo tingut una sentada amb En Francesc Cambo pera

2 5 Juny.

Fr ances c cambo,

qUestionB de la nostra dèria cultura¡ respectiva.
Encare que de bell començament ja. fossim co ►ple-

tament avin6uta, la pzQctica lia énsen3at que cExlia anar &rticulant les tasqu es raes iritimán-ienL.
En primer lloc ,, li ile fet avinent qu e algun erudit, te

nínt obertes les nosLres dues portes, ne fa un joc de con-

veniencía personal i oblida mabsa facilment la rígídesa deis
deures de la íntel.ligencía. N l hí he acaYalat especialment
un cas i tiem ac l arit que no complia ni an ell ni a mi, ex-

11
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cusantsc bempi-e amb 1' altre de nosalt-res que llintex-rogava,
i en realitat posantíse a servei de tercer, preteri.nt ele

seus compromisos anteriors. Fiem convin,^:,ut allissonarlo
discretament, imposant la disciplina; pera lo qual ell enviaria a cerca aquell autor en falliment i li deixaria endevinar que les ao:3Lres dues portes facílment podien taticar.c^e dre Iure res .
Li lie explicat tot el meu camp d'acció, oferint en -

viarli notL detallada per escrit, a fi de que coneiyen,tlo
bé, no permeti a cap dels seus cubordinats que se fiqui
dintre le-s nosTrea bfro-ntacionb, car ai y%o era una juriodieciO z4 ue'ns reservavem exclusívament. TI *aquesta manera evi-

tarem incidenis i moltes impares-es.
Pa s sant a un altre te-,--a p Ii sim exposat que la I Tundaci6 ConcepciO Rabell í Cíbilo > Vda. Ronaguera" era senzillamenL un mite, lo mateii que la

ara anava
-1 lo

ll insti-Lucio

rat y.ot ,, ciue

sor ,tiri t a llum.
r^.teix

que la "Fundací0 Bernat I-I et¿e" -m l hu in-

terromput ell soYnrient.

-Dones be; tambe som vin¿ut per aiib, per veure si h¡
hauria mariera de coneolidar a,queixes coses. Jo M he peribat

molt í no ho trobo pab per ara; en primer lloe per una certa malfianga dels homes que he apres en la meva trista experiencia testamentaria, i segonament, pe.rqui l l actual po-

der pUblic no comporta la iniciativa particular, i el present estatieme tendeix cada dia mes vErs l l analucio del home. -Remarejuela ,,ue no parlo pas poliLica, Bino que tracto
merament sociolw^ZD:, ia experimental!

Ell m l lia contat que uavia estat a punt de donar forma

seva Fundacío, quan sobreviagué l l Cop d'Estat espanyol,
emper'o' llavors ho deixá corre posaatse a veure -venir, ri&.,Jorment &.1 adowurse de que no se respectava ço que fins aleshores havía estat respectat.

a ja

Com a possible solució, s'inclina a ferrie uns; societat

12

condicíonada amb una cerLa interveiicio estrangera
25 Juny. —per exemple, el "Institut de France"— i a bemblanga de la institució osma.
Donant toL, ,e al lema,, me som enterat de que la discuti26

anbnima,

da fundacio del ex-ministre ebpanáol Oama, fou redactada
pel ivateix Antonio `aura, ebsent a,..,ueet President del Consell de mini b ires, <;onbiitulal la feia un "tableau" coiLpie-t
de minísterialísme ebpanyol, al qual se pot afegir que abdos
iuiniatres s , cucandtxlivaven del separatibme en el Congrez.
Be tancat l l entrevibLa parlant del II Institaz

Catalana ll .i que la fobía de la

dIEstudis

actatLl Diputació con-sidera no

e,xistente i el nom dele qw_1s adkluc voldria fer deeaparei-

-xer. L l kie sorprc-o a.mb la nova de que no man quen intel lectuala catalans, arrecerate en. una, Corporació erucita i
contraria al I. E. C., que ara treballem a l l ombra pera
serne l la hereus al meny is de Ja pai*t hibtor • icc>-fílolo'gica.
Altra sorpresa al dirli com iothom ignorav-a ,ae el I. E. C.
fou gestaciO d l unes converses amb el Dr. N. Pont i

Sw,ue.,

tíngudes a casa meva í que anareil preient estat finb arribar an En Prut de la Ríba l que erradament les deixia. faisonar a N'Eugen¡ d'Ora i wíuest coinete el, mancament de

desviarYio, de la pura concepeí0 cienlífiva ori¿ínaria, per
la qual ra0 jo m l era mantíngui personalment allanjat Gel
I. E . C. 9 si be fentui se ►p •e moralment costal.
1 en a,.j uest moment de criii, jo bentia novameiii el deare de sostenir el I. E. C. » car poáx-ia ebsertie la salvació
ai l ns permetia eman(;iparlo de fet, coíu jo ho iiavia pretingut de dret . no fa pas gaireia unys.
Per mor d'&íx'o, jo acabava de Es¡¿nar una aviiienga amb
P
el I. E. C. mitjangant lt, qual acluest 'co.ntinuaria les sevos
C>

publicaciona 4ue serien editades "a deepeE;es de la lAsti-tucio Patxotll.

En Cambo silia complbgut d l aqueixa decisio i

l' ha com-

particia ratificant que en les tieves edíciona d l art ca:tala

13
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Lambi&,; faria :301lur `l noia de l- I. E. C -

26 Juny.

En la s":-.la d-l acLes -del "Club Montanáenc 1,1 , s' pia

fet l'obertura de plecs i el repartiment oe premía

Llegendari
Català.

del primer Conearu del " Llegendari Ckátalli", de la
I. P.
La crida no

Sia

pae Gionat tot

el

que n I naviem esperat.,

ni en el nombre ni en la qualitat dels treballa prebentate;
potser per no

haver tingut

prou

publicitat

o per

resultar

ur>kÁ mica curt el Leríue fiXal.
Le Lotes maneres o hi iú, f, ueleom

interessant i sobretot

la lligO de la experl¿^acia modiiicaiii la nostra primitíva
visiO; car al uot3tat del Jlegr endari folklói-ic, que noaéálíres

convoct--Yem, han coa..paregat eis eruditb de la lie clzy> enda iiís-

tbrica i ela literate br&,dant noveles al seu entorti.
Aixb fa pen.-jcár desk3eguída en dos llegendaria: el verament popular i el cri

cels notreB temps cozk-

tals.

En el Jurat hem ap l egat • epre s entaci ó de la 11greaterl,
Catalunya: N*Horaci Chanvet ., de Perpinj&, Prei;iuent cje la
"Colla del Rosselló" . i En Francebe iVarLinez i Martínez,
de Vale-ncia, a qui iia pertocat ¡a Presidencia del &ete.

IN I Anáreu Ferrer i i,3rinart y de Artà, no'na ha pogut. dar personalment l l alenadá mailorquina, perquè li nan nú,,.-at el
permis'i no l'han deixat assistir a l^à. riob-ira feL-;ta.
Parlany, de les diverses contrades, En CliÁrivet kia dit
,ie £ora magre la colabora(;io del Robbello per mor de ;,ue
be ningá -je cuída de ¡es llegendes eatalanec, llevat

d l un col.lecciorii-dor d'Arles al qua! miraral iálinteresear
persionalment.

En Fra-ricese ;;artinez i 'Vartinez ens na pintat en sen-

i.iL opLimisha l I ueLual esperit v&lencíà on couenga d'liaveríii jovenalla que se dei y onda 1 guaita cap a Czutalanya recordant ei gerinatilvol pabuat. Al trac-Lar del 'Rat Penat"

14
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pera contenir l'esclat valencianista,

que

toleraven escassETLen-(, com esplai literari.
Avui mateix s'na publicat la convocatoria, del segon

Concurs, donant un teme major

i especificant mellor el

caracter folklbric de la crida.

4 Juliol

Rebut una carta del Dr. Carreras i Artau, escri-

Dr. Carreras ta des d'Olot, en la dual me parla llargament del "Rei Artau.
franer Català. ".
"Refraner".
Se veu :l ue En Batista i Roca, eguint la meva indicació, na encetat la represa de aquesta gUestiO, i En Carreras
i Artau, quelcom alarmat, empero molt correcte i efusia,
a' afanya a. fer avinent que' 1 seu "Arxiu dl'Etao ,r&fia, i Folklore de Catalunya", ja está ficat en aquesta tasca., que es
una de les seves il.lueions personals.
Fa casa d'un any tinguerem una sentada a casa seva
respecte d'aquest tema i la incquietut del Dr. Carreras i
Artau es filla de les coses vistes a distancia i amb dedez
insuficientes.

5 Juliol.
F. CambO.

Ice tingut une, breu entrevista emb En Cumbó, epileg de la, del 25 Juny.
M I ha dit que envio. a cercar l'autor aludit l'altre
dia, el qual s'excusi dient que

havia trobat feina mes re-

munerativa.
Jo he afegit que aixó no era sinó und part de la veritat, car feia mesos que nosaltres li i.uviEm ofert un au ment d'honoraris,

rei la feina no li resultava prou a compte.

Malgrat la nostra iribístencias aquell autor no'ns havia. respost, 1 ce que'1 nostre meridíonalisme no ec encara prou
discipli,na,t pera persistir

m~3a temps en una direcció de-

terminada i necessita saltironar d'una cosa a l'altra.
Aixis agufat el fil, nem parlat lleument de 1'exces
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ni proa personal per .a z:,.tendreles ,, cai(.m en un industrialis-

me desmoralisador de la poca gent

etil

que tenim: un efecte

que ja coinencem a toc&r ell i jo.
Li he deixat nz)tü detallada áe1 camp d'activitats de
I&

, Fundacio

de la.

Conce p ció R¿zbell

i Cibila, Vda. Ro£aguara" i

"IrisbituciO Patxot".

També li ne donat co pia

de la avinença feta per lf-- T.P.

amb el "Institut d 1 12,studie CEztalans", pera IL, co-ntinu&cio

de ler, publicacions ab &ndonades per la Diputac;io Provin cial.
MI ha

per,-;,

ció

ãíí; que havia comprat un aparell de fotocopies

I&. Bibli& j a Paris, i el posava a Ia nostra disposi-

sins convenia.

10 Juliol. Avui he reupout la carta del Dr. Carreras i Ar"Refraner l '.
Dr. Carreras i

tau, referent al "Refraner".

Li escrío cue si considerti l l "Refr,, iner" com una

Artau.

J. Batista í

Roca.

tasca proí,,iament d i eli, jo li deixaré la vía lliure.
No m*he ocupat del refraner d l enga que ne parlarem amb ell

un any enrera, i en quant an En Farnes nc) he f et ma'¡ cap
ge s Li0 direp-te, per rao de que coneixía llurs pactes mutualo.

Coiltinuo exposant la meva visi ó de 1' obradei R(--fra-

ner lL qual no na pas d'ésser indi^vidtÃ&I, sinó del poble
catula.

Ara be; tenim la Lradicio folkl loríca del Centre Ex -

cursionista de Catalunya, i la escola més no-vella del Arxiu d'Etno grafia i Folklore de Caba.Lunya. El "Refraner" te
d'Ésser obra conjunta de les dues bran q ues, i pera facili-

tarho jo ofereixo lL Il institucio ratxot,,.
Al mateíx

,temps, escric

an En J. Batiuta i Roca, acom-

puay&ntli duplícat d'aciueixa carta, i cridantli mc-- s nu"ent,

16

1 0, 2 6 l'atenció bobre l l problema enunciat discretament cri la me10 Juliol va reapobta al Dr. Carreras i Artau; car la realítat es:
,-,ue ""í.¿ 1 Arxiu d l -tnw-rir raf

¡a"

maridat amb la Universiti^,-t , on

no le- respecta la espiritualitat de Catalun y a, t£., actualment un gros sector de gent catalana al enfront.

15 -Juliol

lla víngut
a visitarnie En J. Baliuta i Roca, perCD

B atista í
Roca.
"Ref*raner".

J.

mor de IF, copia que li v&íg ' enviar l l altre dia i tambe per Laver rebut carta del Dr. Carrera.91 Artau.
Ell ha fet constar que era injustificada la prew-nció

ciue lií havia contra 11 L I Ary.1u`, al quel mogue l l bon iriLent
d'in-Lroduir el catala dirtre de la Univerbitat, bi b(-', de
fet, n*era independerit.

Li he

dit

que jo no pretenia avalar actitut_- dlalt•i,

emper0 1 1e, p rot)leme-,7 _ on el que,zon, i no pab el que vo -J-

dríem que fo-sín. De Lotes maneres, jo entenia que l l , Refraner" , devia esser feina conjunta i aiA no bolament pera
0
01
la plena realisaciO de 1' obre., eino a mes, co,a e>-emp1e de

civieme pera anar fent escola de cooperació i conbinuitat .
He repetit que la " I nstitució Pat y ot 1' e l ofereix a fer
i Pu CL>'ar IL edició, sota la resporisbbilitat cie , ntifica d'una
comissió de publicac;iO co,%posta de:

a) Secció de Folklore del "Centre Excursionista de
Catalun.ya", que

convindria fos representada pex , En RO-bsend

Serra y ragés.
b) 11 L I Arxiu d'Stnografiu i Folklore cie C&zalu%a 11 er,
la persona del Dr. Carreras i Artau,.

o) En '_Batista i Roca, com a representant tecnie i conA

seller de la "Ins-LiLuciO Patxot".

D l aquesta manera se lligarien tots cis caps i be faria
acatament Ei la nostra tradició folklbrica p tot continui.;xnt.La
honorablement. Si no arríbeii, paz 6Ln

això, jo

franer 1l lliure.nent al "Arxiu", tal com ve ig
ig manifestar.

En Batista í Roca a l es mob-trat conforme amb el meu

IsRe-

e
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15 Juliol

pant de vista; ha obgectat a lo del seu nom, i hem convingut eue deixaritr.,i reposar la qdestio finb pabsat llestiu.

Eavent ofert la I. P. el feree carreg, en forma
Inutitat d'Ea- condicionada, de la despesa de publicació de certs
22 Juliol.

tudis Catalans.
"Coma . de Pu-

blicacíons,'.

treballs del Tnstitut d'Estudis Catalans, avui ens hem
aplegat a la Biblioteca de Catalunya pera constitulr

cascuna de les Seccions del I. E. C. i la I. P. com segueix:

una " C omissió de Publícacíono" on uon representadee

Per la ''Secció riisto"rico-Arc4ueol %ogir-a", En Ramon d'Albs-

Yoner i de Lou.

Per la "Secci0 FilolO% gica" En Nicolau d'Olwer.
Per la "Seccio de Cieneies" IN I Eduard Fontgere',
Per la "Inr>tituci0 Patxot" En Rafel Patxot i Jubert.

S'ha estuâiat la mariera de continuar i posar al dia
1' Anuari de Ia Secció 11istorico-Arqueolè6iea, converLit,
únicament en Crónica i desglozantae les mono¿rai^ies que seran incloses en altres publicacions.
pera
S'ha convingut en iniciar una serie de
, ;^da una de les Seccions.

Ha compartít momentaniament la eessio En R. d'Abadal
fdzib

el (j ual hem parlal óe la publicacio dele seus "Privi-

logis Cirolingis", que ja liavien ebtat en bona part composLos, empero ;,,ue ¡ , actual President de la Lipulacio Provin-

cial mauem fer fondre a la Impremta de la Casa Provincial de
Caritat, gesta simptomatica dels temps Gue correm í de les
mentalitat,s que hi actuen. Aquests "Privilegikj Carolingisiq
podran fer per sí sols Lot un vol. de, ""IremZOríes".
hem coiLenrr at a tractar la presentació tipogr&fica d l aqueíxes impre:3sions.

27 Julio!

1 -E.C. Publícacions.

Ens jaem reunit novament ia "Comissio de Publicacíons" del T. E. C.
Hem úecidiL ,ue vagi a l'impremta:

18
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de la Secció

rera. les

27 Juliol

ca: a) El Sepul( : re de Sant -krmenjo1,, Bisbe d'Urgell. Per
i.

Pere

Pujol.

b i ocun.ents

hebre-ics de Jueus CatalLms. Per

'En

Vi11anow..

S

j.i rá " ecció

Filològica"

iniLiar!L les bevee "MeíLu
'ries"

amb "Les Flors del Gu J Skaber. Per En Josep Anglada..
Tenint en compte l l eitensio del treball de N'•bad&j,
dcL d' Grapas--rar^ aixímateix a i' imprenta.

1.',em estudiat c,ivere modej---, de portz.,.des, tipus, conipaginaciO, cobertes, cic. i tota. meiia de C--etalis preliiLinars

de les publicacions que tenen anima 1 perio se fan amb amor.
16 d'Agost.

D'ença d l abans d'ahir, dissabte — diada del ai-

Mob i liar i . guat—, tenia- En el rioatre estzAj., e tree ariaris-arxius de
Bibliografi;F-, fets cons-Lr-air expressament.

En consecllenc-ia ., avui s' ha començat a trazasportarbi
les nostres fitxes, que eren emma¿atzeiLades a la Biblioteca

d e Catalunya, on treballavem aquests darrers an^s.
Presentment, el total de fitxes pleneL, suma unes 25.000
anotacions, referents a1s segles. YTYe i YY e .
la

Aíx'o apart de

tanca dels b'. ,.&nuscrit.s Catalans, a urreg d'En Fere Boãi-

geso

el çual te &¡nm&.teix el seu arffiari ebpecial.
V aquea ta manera vaig Lreiant la nostra obra de les

Corporacions Qficialb, on no hi cap actualmerit ni la llíbertat de la. i,-iLel.lígencia, ni s' hi tolera la lea.Átad del

car s' en foragita tot lo eata-LE.a
Per civisme vaíg,arracerarm l ni í permor del civisme ne

sentiment,

fujo. Això vol dir que les institucions politiquea, no son
pas sempre una re-,,ultant social i facilment poáen devenir
unti, hux.anes ,, si per humanitat a l enten quelcom mes que forca,
arbitrarietat i egoisme.

19 -
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p e ra reboldre le.,9 qUebtions que
k,
va.a sor¿ír* i en la Qomposicio uipogrLfica ai les 11 ^em'ories" I. E. C., en les- beveza diferentea Secciona.

25 OcLabre
I.E.C. Publicacions.

d'Ol*er i

¡la -lieij' i t»
<D

le b

ka C IC b d e leb dc c íbiOnb

an-

teriora i. al múteix temps el Tietari l, dintre, del qual
tot un iáistorial on se van in s crivint detalla de la gestaciO de leb tasques.

llein vibt probeb compaginadeb dej. Lrebail de *n. rajo l.
en e l (j ual j1i Izavia problemes de.

cie- gravats.

Aixi,muteix o l ha fet la cri-uicz;,, d I uní,- Pul gina ezi primera proba, d l un trebail d' En Fabra, on celia arinunisar diver s hipuls de LleLrF_- que hi juguen.
f,,b cultiob

:t ue

ziklgrat lo

seiLpre

a

l

¡.¡

bre¿Lt íytilG ua uom ja es é,,a

iroba ajíb

devegadea purL la caíia de, leb iíapremtee.
T t,zbe Lem decidit les portadez, cobertes,
llevat d e leb de la j bu(;iO Ue CíCncies, per-

i

qub la co.Lor de¡ paper no resultava ebcai í-nta vista en pe9a.
N

# Aj'0 a

na - coauiiicat ,ae era comengat el l'Anuari", re-

duit a Ja forma conving> uda de mera crbuíca.
Ha llegib uria carta de I'Abadal enviant mí-'b original
pera l ls seuts , Dípiomeb cfro.Lirigia l, c1Ue

jLi.

uon a mans de la

impremta.
Ir

Les

foiogr¿,fieb de dol.;umen#,ís Jueab ijue acoiLpanyen

l l eetadi d'En líil.L l¿s ¿ ^aurib' d l esber en fotoLipía.
.,em 4orna-L i:., traui»ar de la cont iau¿ixcio del

ci onarí

Aguil0 ,1 , iíuperb c~a una -aitra iiíiprc-,, mta, per raona de previsiO ben, comprenaibles. Referent an a¡.xÓ N I Alba ha preseratat

una propost¿, de la impremta Elsevi,riana,
uik,sabi

per tro-uarse

czra, b I ha. d£,¡xat
,t

N I AAv ena ha dít clue En lUbi'
0 i Lluchhaviaofert
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un trebail sobre 1 'Pach57Meras i le Crónica, d'Fn Mantuaer.11
Avui ebcric an En Batiste, i Roca, permor de acla-

5 Novembre.

Refraner.
J. Batista i

Roca,.

rir la caes i i ó del " Ref ra.ner" , (lue ell ja coneix tant,
per haverni int( rvinjut se:^pre.
Concreto la mev L^ pro p osta de s ub venir a l a publicací<í

del '" R efr a ner• Fo p alar äe Cutdlunya'", entenent per ta.l tot
el que hi iiag i recollit a la nu tra terra.
A q u e ixa obr a verie sota
eier.t í f içues d' un Con s ell

de

la

direcció

i

rebpor.s a bilitat

Publicaci ó, format

per

un re-

presentant de cascuna de les tre á se gd ents enti z a.ts o institiacions:

a) Centre Lxcurcioni3ta, de Catalunya.
b) Arxiu d'Etnografia i Folklore ce Catalunya.
e) Institacio Patxot.

— Aixis, respectant a tothom, seguiríem la lliyó moral
que jo tirie cura de no oblidar en la meva actuació, o sia:
fer Escola. en obra conjunta i predicant amb l'exemple, la

mancúa de desili-ararnow d' an dele nos ires üef ectes mes
greus." - Tal ec el paragraf final 'Émb el qual, jo cloc la
meva carta.

8 Novembre.

temps enrera, parlant amb En Re-mon d' Alós, feFerr a n de -j e Carem inci d enta.l ment retret de la
garra.
"áigil•lografi a ". tuiana" de E n Ferran de S egarr a , i se m'acudi demana.rli respecte de la continuació o acabament d l aquella obra,
klevr,.or•es poguí enterarme de cue se pensava publicar
solament el text cel vol. TTI, mes no pas les il.lustracions,
per la cual raó vaig dirli que, si calia, la "Inst ç . Patxot',
seria gojosa de poder ajudar a, l'acabament de la publicacio.

Per:mor d' això, aquesta tarda ¡re rebut la visita, d Ien
Ferran de Segarra el qual m l zia dït que tenia cobrada, la
coiiuigrlució del anterior Ajuntament amb destinació al no-

vell vol. de la "Sígil.lo^raf ia," ; er^^però que tal çuntitat
a.

21

1 9 2 6 era íneuficient i Unicament lí permetia imprimír el text.
Com 4ue d l acuesta manera se desfígararia una publica8 Movembre.

ció tan bellament començada, jo

li he ofert que la J. P.

se faria carreg de les il.luetracioab.
En Perran de Segarra tio h& agralt efusivamenL í feia

pler de veure vibrar un esperit tan joveaivol dintre una
corpora prou envellida.
També m'ha dit que caldria publicar un Apendix amb les
troballes fetes durant el curs de l'obra.
amb

1 hem acabat la sentada fent comparances del preeent
altres èpoques riibtbrii i ues aimilara, que el¡ te minu-

ciosament eaLudiades i adhiic historiades, f ina al punt que
serva inèdit un volum, acLualment impublicable, uue caldrà
mirar no a l es6arii, pera uoríir a llum, k,,uan hora uía.
13 Novembre.
Dr. Carreras
i Artau.
I 'Refraner » .

Me bom topat per etzar amb ei Dr. Carrerzue i Artau ell t;.j carrer i he provocut la conversa respecte
del "Refraner".

Tol parlant, ne descobert que'¡ Dr. Carreras s'havia
imaginat com si , s volgues deixar a l'ombra el nom del l 'Arxiu d*Etnografia i llolklore de

í s'ha tret un

pés de sobre al adonarse de (fue nináu -tit-via tingut tant
tractava de que tothom ni aportes
lleig acudit ., sinó
el aeu esforç degudament, fentho coriutar tal com es de llei.
Despres d' enraonar bel-la estona, he resumit pz • opoisantli que amb e;Lraeter oficiós i amical, e11 ,,

!^n

Sei-r& i pagèsl

í En Batista i Roca, tinguessin una sentada, i uíxís en catalana familia folklorista, resoleasin la qfteatio a grat
de tots.

He inbistit en qUe actualmbnt a mi jue manca humor pera
get3T,io£w dílomati(:Lues: que t3i me í)orteu 11 i:etu i pas tadaI'
unk, bolucíO executiva del I'Refranerl, en forma global i Lo m
obra conjunta, alebâore s Ia "IUSt Q Patxot" estará' a Ilur .
dispo.sicio, tal com ve of p-rínt. Altrameat, J O 'm limitaria a
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13 Novem es un deare moral que me som imposat.
bre.

Sembla que ara la qUest-¡o del "Refraner", llauria de
sortir de Ia fotia on eï teriim encailat.

Desprge de la acabíó d'avui del Consell kl on b ul« Refraner s -.
tiu del Cançoner Popular de Catalua «Va, G-1 Dr. Carreras
i Artau m l iia dit kue sentía no pouer conarzie, per ara, la
so, iacio de la qúeatio del Refraner Popular, el ,u&¡ fa temps
22 Desembre.

estic bregant inutilment pera encarrilar.
M'
amb

En

ha.

enterat dc- que -auvia

Serra

y

tingut

una primera conversa

Pagis sense poder arribar a cap reuu.Lta t con-

cret i el Dr. Carreras i Artau ee de paz-er que, de moment,
lo mellor £or ► deixar enc ^pír aque s t tema.
:,I ualsevol diria que l ls folkloristes, malgrat

lo

satu-

rats que son de savie-ea popular, no saben pas facilment po-g arla en aceío.
31 Desembre.

S'ho val de consignar .juelcom d' una conversa tin-

"Biblioteca de guda av-ui al hrxiu amb
Cata1un,ya1'.
Jt-M., YilL i
propiament coa& de la

Campe.

En

Duran

i

Sampere. i.jo ee pas

I.P., experÓ kii juguen qdestions
dlespiriiuslitat ;l ue m'afecten bon Yico
Incidentalment, en untt entrevieta amb 1' actualPresi-

dent de La Diputacio :provincial de Barcelona, Josep y=. iriIa i Camps, aquest li comuníca l l seu intent de resoldre la

sítuaciO de la Biblioteca de CataIun^ , a, 4 ue -se veu pesa ai

present Poder Públic, per rai de que no cent ,, ni ehtíma
I l aníma de Ia nostra obr,,-,: empero ,, en canvi, odic, Ia força, que representa.

Seguint el díaleg $ En Vlila i Caalp;h li feu avinent ^,^Ue

una possible solució fora, trasladar la Biblioteca al Hospital de la Santa Crea.
Aleshores, En Duran i Sampere li descobri que molt an-

teriorment, en te-mps de la Mancomunitat, jo vaig estar a
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31 De—

sembre.

Cibílts Vda. Romaguera i ho feia peri.,uè jo volia de totes
pasbades e^:ancípar ILt Biblioteca de

vol dependencia poli-tica, fos

de

Cata..Lun^, a, de c,ut-£lse-

lL, mena ,,ue foz.

Com que En Duran i Sampei-e coneix prou w.,ueata histb-

ría, l l ana enterant de que jo ja tenia clu capa lligats
amb l*llospital, l'Ajantament, la DiputaciO i les G;Oúíist3iona

de la Yancomunítat. 311anca ya solament coronar llempresa,
que se vege aturada en el punt de dalt. Pera l l meu deacarreg moral, jo vaíg ee , tar eeperant durant dos an y s, amb-sis
millions de peseetes a les mans i pasbat aquell temps, convengut de ^.ue hí havia qui no volia Qita independencia i
ejue, per tant, era ínutil la me ya espera, me vaig desllíura.r d l une diners que jo no podia aplícar a go que hauría
estat la meva gran obra de marmeboor.
En Vila i Camws resta sorprès devant de tala revela-

cions, s l iii entusiasma aferrantee a !'idea i prega an En
Duran i Sampere me dígues ciue ell se pofiava a la neva di8posicio, que me donaría totes les facilitatas, c-,ue resol driem les difícultats que se presentessín, cte. Jo no coneC person¿--Iment al actual Precident de la Diputació, empero si e l uonegues A faria notar q ut semblanL llen¿uatge
traeíx la seva sang catalana., (iue s l ha deixat enterbolir.
Adl,iuc afegi que, tenínt en coaple la astra. díferencia de pensar en politica, ni tan solament caldria que veges an ell per res. Segurament ho deia coz un maximum de
consíderacío, bi be no l m feiu gaire jusLicia a¡ cre-are aixf que jo no sapigues respectar a d l altri una manera d l esser diferenta a la meva. r.,lur apaosionament, llur cataib.nofobía ela fa oblidar que en la regio de la

intel.ligència

no hi ha passiop sinó ben sovint compassió.
En Duran i Sampere respongué que m'ho trametria,

si

be creia --1-1 ae no kii ".uria res a f er, 'car se deixà perdre el

bell moment i d'alconores enga iaavia pa8sat temps.
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31 De- aquella greu recaíiga meva: quan jo podía, no m 1 ho deíxaren
sembre.
fer els qui devien, i ara qae no pue, m' ho sol.licíten cis
quí no deurien ferho.
Perib ho lie vo.Lguiu consignar, a f i de uue cada p¿,.l
aguanti la seva vela í Ca-talanya PU¿ui judicar, kjuan.,nora

sia.
Cloem l'any amb el terme d l admissiO del aart Concurs
31 Desembre.
"Ylembries de les ll itemo'x-ies Patxot," el lema del qual era OFisica atmos
Patyotll.
ferica aplicada a Cataluaya".
S l nen preizientat els tres plecs begtlenta:
a) un estudi experímental de fotometría sobre la "Distribucio de la claror del cel i claror de¡ lenib a Barueio-

na$# , per Niatraei Alvarek.-Castrillon. L'autor ht, tingut ja
bona pensada d'aeompanyarhi e1k3 seus carnets d 1 obäerv& cíons, fa,cíliLant ai y ís la aturada tasca del Jurat.
b) un "Aasaig d l eetabliment del reim pluviometrie a
Catajun,yal! per Eu Joaquim Febrer, traduít en molte;,3 tabulacíons í nombroses grafiques, q ue l'autor ofereix augmentar car se veu ta +, fet just de bempa.
el un treball de Ytr. Marcel Chevalier, que sembla conte generalitata aplicades u Cbtaluná.a.

1927

,

Privis convocatoria, que ja kiavia anat demoraatue. per

3 Gener majaltia d e algun o altre, avuí enb hem aplegat.
C onsell
NIEduard Fontaere,
N I Agustí Duran.
El Mtxwe. F. Pujol.
En Josep Y*-*. Batista i Roca.
En Jordi Rubió no ha pogut absístir perqt;Ce te la
"grippe l, i fa llit.

Després de la salutacio d'Any Novell, Els som enterats
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3 Gener ve z ,, que tenen una ceris valor básica adhac en la practíca

intel.lectual.
Els lie dit que, entre les moltes eosk;B que me preocupen, ni havia la d l as.-,egurar en lo poez3ible la continuació
i

1' acabament de les ntres. taeueki, en el cas . de la meva

mort; empero

cercant la irianertá de ^,ue la meva familia rjo

se trobes lligada amb co g es ciue, no fan per ella i que jo
vull eí:3talviarli.

!fio

prebine pas una babbtitaciO perdurable en la qual

no crec ,, perquC tota cosa humana es tranbíent i les insti-

tucions se modifiquen fatalment, ja eia per decaiment propi o bé perque i' ambient w, canviant fentles men.,y a adequadea. Per aquest cami, hi 12a ¡no Lítucioria que acaben tornantac efectívament

inverses de

la

intenció del fundador.

Jo me contentava amb que la generacio ,,ue'na segueix aca-

bes d l enllestir ço que nosaltres poguem deixar inacabat.
En

altres terres,, la qüestió fora resoIta conabiLulnt

una entítut científica o cultural. a Ja qual

s'assignarien

i un capital.
Aquí ,, en aquest moment històric de ll iumes" i

una finalitat,

una deures

de

fòbies,

l'estat rebuLjaria ia me-va 1a5^íLauio pel crim de lluir un
nom catala. D l altra banda, Js, ii<,, m vibt com l'actual poder

tractava. arbitrariament les Ct^rporacíons, per
,a
exemple, el Col.legi d'Advocats, í . urriba talment
con s umar un robatori com el del Centre de Dependents. S egueix
governatiu

actuant la llei iii 5 -torica espanyola de confonare la noció

de govern amb la de domini i l'administració umb l l explotacio.

Tampoc hi. cab L'antiga solució testament^ria dels
hereas; de confianga, per q ul amb lea ac -iaiila lleis de transmissiO de bens, la lierbacía entre estranye deve practicament unulada mitjangant und confiscacio disfregacla i progressiva.
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3 Gener funcíona a base d l idealitat i lligument moral, crec 4ue lo
mellor fora seguir movent:3e dintre d' aquesta Llei superior,
tenint Ja Intel.ligència per finulitat i la conciericia per
activitat.

Considerat ai>Â 9 el problema ce oímplifica i jo proposava senzillament sítabx un capibal a Suiga, depouitat a
nom de quatre dels pre ,.r. ents ela quals, en cas de mort, ani-

rien renovant el dip o
' sít, privia subbtiiuciO de persones,
fina que s i naguU eazuergat «Lot el eapital en la finalitat
convinguda. Car jo recomariavzzL d l uzi& m6Lne--ra eLpecial quelle

meus contimaadors i substituts no se limitessiri pas a utiels

lisar

interessos, sia'o qu6

r-esolLameu-t el

capital, abaorbíntlo en les realiáauions de la lastitucio.
Be demanat aIu consellers que m l ái ái6uessin lliure-

ment llur parer ., car jo no l la convocaya mai pera que vinguesein merament a fer acatament a les meves iniciatíves
í

molt menás en el cas present on deoatiem puntb comple-

-xe.s

i

transcendents.

El Dr. Fontsere pr-imer í despres els altres companys
han anat manífestant que, en a(^-uestes qUeetions, ella se
trobaven menya competents que UO Pa S Jo i cl ue des del moment ú,ue jo kiavía arribut a formar parer, ells creien que

cra l l mellor; per tant, l'a,eceptaven i¿ualm6nL.
Ales tiores, ela he llcgít
el

la

meva corresponUncia amb

Credit Suiq de ZUricli, encamint.,da a tal fi i ele he pre-

sentat el model de contracte que di-La Societat proposaya,
reunint leE condícíons deiLanades í on t com a conceseío es-

pecíal, se'ns admeten quatre depositarits.

fegít que e l meu intent era situar al estranger
pe.ra l ls fine de la Institució Patxou, un capital de cent
mil duros, la meitat dels quals fora en valors.espanyo.Le
He t

(Exterior• 4
tory Bonda 4

<) i
<,) -

l l altra, meitat en valoro anglesos (Vie-
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Gener agralta de la mostra.de confiança; jo l la he donat gracies
per la comanda que així tan de grat prenien sobre úlells,
í a la seguida he= formalícat per duplicat el contracte
proposat per-el Credit Suiq de Zürich, firmant jo primer,
i despréB
N I Eduard I?ontsere i Ríba.
N'Kgustí Duran i Sampere.
En Josep M§ . BaLista i Roca.
E.e explicat que l l Mtre. Pujol rectava momentaniament

fora, per l ue la Fund... Conc£pció Rabell duia entre mans una
decísío semblanta i aleshores tocaria an ell firmar per,
1 1 0bra del C;.,ngoner i l l absent Jordi Rubio, per les Cr ò niques C a taIanes- Ijaventhi coíaboradors uomuna a ambdues InsLi-Lucions t ens haviem de repartír la. gent.
També; he fet notar que,, en els diposita, triava les
persones azib doble intent: que hí

figurin noms representa-

tias de leu diferentes activitats cienufii..ues, i que fossin d l edat e s caIonada , perque rio calia oblidar que actuaveu de cara a la mort i en previsio de la mateixa.
EnIleszit aquest punt, que era l l determinant de la
convocatòria.,
0> ilem passat a tractar breument de les
coses enej- oues en la Institució

varis:)

Patxot i que aquesta te ja

en méirxa, en estudi o a 1' imprenta.
Començant per els Concursos Rafel Patxot í Ferrer coanats a la "Real Academia de Buenas Letras" hem rebut dos

-L

treballa: un, referent al Re¡ Joan I 6r , on hi ha gros aplegament de material documental pera un bell libre-, l'altre,
obtant al premi '* social" lla estat retiraú per el seu autor.
En quant als Concursos Eusebi Patxot i Llagubtera seguim desenrotllant el fruit d'un dels darrera i completant
la documentació i estadi de la musica catalana mígeval. El
Revnt. Mn. Higini Angles bii fel algun viatge de recerca a
conueqfllneia dels Ll uala hem aumentat el material grilic
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3 Gerier-

pera l l obra que l ns proposem publiciar,
11.Vembries Patiot".- - Tenim en iaanb del Jurat: un t-,etu-

di de fotometria barcelonina, una sintebi de pluviometria
cat"
,ana i un treball de fisi06rafia general, aplicada a
Catalunya: S e llo val de notar que concurren un aubor cabte-

11a ,, uti de cabLíla i, un frances, si be tota han preeertat
llurs treballs en català, per raó de la uonvocatbria.

Bibliografía Catalana.- Concentrem I l esforg en el volum de "Premia" , que voldriem portar a l ' impremta abane
del eetiu. En Givanel ha fet una exploració per terres

valene i, a,nes aplegant bona colla de referencíes que no teniem i essent arreu molt ben rebut.
ManuEcríte Catalans.- En Boliigas torna esser a pa-

rís, o.n ja La acabat el fons catala. Ara se posa. a reaseguir el fons

llat í .

Fet això, d'aquí pocs mesos, aniré a

l'Anglaterra on podria iiaverhi :ualçue Lor,preea.

,uare,., ma de St. Vicent.- Aquest volum avenga regularment, haventhi mes de 200 paga, tiradeb que, en exempiar
de fil p he mos-zrat als coribelleriB. ' Completará l l llíbre un

cetadi comparatiu dels Sermone i un Proleg on reprodulrem
al,-,,unb retaule : interebeants. Crec que l l obra podra s ortir

aquesta primavera i el meu intent es dedicarla a l l espirítualitat de Valincia-, l¿, qual sembla oblídar el nostre parentia.
Publicacions 1. E. C.- Son ja a 1' impremta, les 1"lN^iemò-

ríes" áe

la seccio ljíut'orico- -krqueolo'¿ica i les

de itá See-

ci6 r4iloA6ica, naventn l hi d l altre.Ei compo-steb. Tambe estem
tirant les portades i inde.>..,a dels l'Arxias de Ciencies ,l , per

tal de completarlos i aturarlos á,egudament.
Es igualment ti 1' impremta el famos treball d'En Millors
sobre Juheu., s catalans, que l'any passat motivà ilanal ► cio
de les seves oposicions a catedràtic.

A nués, hem rebat ja l l materíal tipogràfic que manc&va

pera rependre i aca1bar la publicació del Dicuionari Aguiló.
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3 Gener

Entre leb publicacioris, diguemne, "adoptíves l',,

1A

halls

"Estudis Universitaris Cata1Gns", la segona epoca dels quala

comengará l l mes entrant a judicar per Teetat dlimpressio
del primer volum.
La Inst Q . Patxot ha ofert an En Ferran de Sagarra pagar les il.lustracions que nan d'acompanyar el IlTer vo lum de la seva sigil.lografia Catalana.
Tambe l ns hem encarregat de fei , un tiratge apart del
bell comentar¡ de les Sonates áe Beethoven per Na Blanca
Selva i publicat a la -Revista T'5'usical Catalana del Orfeó
CataIa.

1)J-L tot lo qual j, he donat per acab&da la seseio, re-

petínt novament les gracieb als consellers, que tan 9,w-ne •osament m*assis ,teixen amb llur saber, formant aixi escola
d l espiriLualitat catalan&> que l w pí=etra navegar sereríament en mig del a.ctual temporal.
Dek3pres, e., JB he invitats a vieítar l l estudi

de.

la " Ms-

sia Catalana", (FundQ. C. R. C.), on elb Srs. DaneL i Bo-

net ens han e y plícat llur organibacio, mostran, tnoa una serie dialbume amb centenare de fotografies., ordenades ja dia
tre de una sistematisacio, que enclou bota Catalunya i es
aconsellada per les experiencies prbvíes. Es una grosza
tasca que ja fa via ben encarrilada.
Som anat a veure En C&mbo t cui me telefona ahir

12 Gener
F.

Cambio
Irrst. Est.

pregantme que hi passes si l m llevia.
Com ja supoqüva i^ resultat c,ac, era permor del

Cate.
Institut

d'Estudis

C&talufis-

M I ha dit que ue li havia presentat Ezi Nicolau d'Olwer
exposantli la situació precaria del I. E. C. per ra0 de que

la Diputació no li dona cap diner i així ella no tenen medi
de sostenir cert personal.
Eem llegit les dade:3 adminisbrU-Liveu que li havien dei
xat, preguntaatme

sí

ho coneixia.
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He respost que ignorava totes aqueixes

interioritats,

12 Gener que tal com el vaig enterar, la InsLitucio Patxot carregaria amb la despesa d 1 ai6unes publicacions; que això era
una mena dheretatge for9o.5, que jo aCeeptava de grat, a
fi de contríbuir a la perduracio d l un riom representajiu
de una bella obra de l l espiritualitat noutra. En quant a
sous i honorarís jo m l en navia inbibit, per .íuant amb lo

altre ja fe¡& ben be l l que l m pertocava.
Ell ha afegit que en publicacions seves feria bonar
ígualment el noz del I. E. C.

Respecte * ale diners que l ls man(,uen pera sosteniment

de l'organisme administratiu, sembla que l ls aconsellarà,
que acudin a la iniciativa particular.
Jo he aprofitat l'avinentesa pera subratllar el meu
criteri de que l ls cataIans ries devien avesaree a t&ls actes de civiu me

o

a et^tiaií.:3ar mellor ilurs donaciond ., car, a

Barcelona especialment, s

I en doria molt de diner, emperb se

,

rep,,rteix m,-,lament-

19 Gener

Pera fallar el Vie Coneara Rafel Patxot i Ferrcr,
Concara Pat- ens hem aplegat al Ateneu Barceloneu:
x Ot i Ferrer.
En F. Carrera-4 á Candí.

En F.

Uralls

i Taberner.

En D. Girona i Llagostera.

S'havien prebentat dos treballs: un, optant a la part,
històrica i l'altre, optant a Ia part social; emperò aquest

darrer va eseer despres retirat per el seu autor.
El treball de caractfr històric tracta del rei Joan ler
i ee, rie de docamentaci6 l la major part d'ellza inláila; bi
be amb el f i de coirpletar el t ema S'ni apleguen iguAment
m,aLeriala ja publicuts. Permor d'a¡xb a l esvaeíx llinc'o.,irnit
i queda en descobert el bea &utor, el Dr. Joséph M§. Roca.
Sense discussió hem convingut que l l premi li p 4 rtocava. Mes aqueix grob aplegament de materiais per u¡ sol no
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19 Gener deixant pera l l final bota la part documental, de la qual
se'n pot fer una sintesía narrativa que constitueixi el
text propíi-.ment de l'obra. També l'autor, pera deslliu rarse d l influencies externes, iia preseindit dels tractadistes anteriors, mes abans de publicar aquest treball, caldrà
integran-ii la nombrosa bibliografia referent a dit interessant monarca.
En cuant aiia temes de c&raeter social, jo he fet notar
que si algun plec se presenta, ela autors no estudien generalment d l una manera abstracta que no s l ave amb llesperit
de aquests Concursos, que son pera lionorar la meiaoria dlun
homc d l acciO. Tenínt

%

&¡X 0 COMPLe,

jo era de parer que en

la vinbnta convocatoria a l advertiás que demanavem llanllisio
d l e-y periencies viscudes i feLa consumats, cis

ci

aals calia

treuren les coaseqtiencieí3 o allis
posar eobre la taula
sonamente,.fosain ele (lue fó'.ssín.
pera

Passant ala convocatòria del Vlll e Concurs iiem adoptat eis te,nes següents:
a) Vonografia sobre la politica exterior d'algun dels
monarques catalans, del segle IITc al XV I inclusiu; o sobre algunjLi de les Tnsí,¡Lucíons de Catalunya fins el Decret
de Nova. Planta.

b) Estudiar la familia dintre de les cobtur., i la legislació de la societat conteniporania.

3 Febrer

Avui he recollert del "Orfeo CutaIa" el capital

Orfeo Cataia
C Oneursos Eu-

que li ijavía donat pera*Ib Concursos Mabicale Eueebi

Patyot i Llagubtera.
Els tempb son molt canviats d l enga que vaig fer aquella Institució, junyintla a la sort corporabiva del "Orfeo
Catalall , perque l l Poder Páblic iue ara a l estíla ena ku, en-

Bebí ratxot.

L

senyat que la llei es un& mera convenció facílment vulnerable i c,,ue l'autoritat es senzillament

un acte de voluntat,
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raonkada o no.

Per a(iueF,1 camí, la Fundacio mu2icai en record"
„

3 .?ebrer

de!

meu Fase podis f àcilment co-L-.rriarse en balderes mans gov p- rnaLives i adliuc esFier brataliuent violada., com tantes al-

tres coses ja ho i.Lan estat.
Preveient això,

convínguerem. amb ele umics del

Catalla desfer la concepció

Orfeó

primítiva - i ara estudiarem la

~era de situarnos en la regressiO migeval delb temps que

correu.
lo dirE^ pas ^,,Àe i' actualmoment hist'orie sía precisamerLt agradable, empero' indubtableínent ^,ue es molt interec-

sant, perqae amb aparences de una re&ccio , go qae realment
se fa es ra-Lificar una decadència oecular.
l r Marg
J. Puig i

defalah.

AWaí m'ha vin g ut a veure En J. Puig i Cadaf alczi

pera propozarme la publicacío d l una obra aeva,-on estudia temes d'art romanie i er. la dual se sintetisen
inveetígacio lis, que segue¡y de tempo i que en part ja La
exposat en les seves conferencíes de la Sorbonne de París

Ca-

C'^

i la !1arvard University. "T.S.

17,a portat probes inpreues que ha fet fer amb intent
de

veure'ls problemes tipogràfics

en els

llibres

sorgeixen majorment

abundosos d'jl.lustrwuion,9 j ^ com

ixo

seria

aquest.

Com que l o tracta de presentar en forma global la seva
tesis, ell de-.ítjaria publicarno en cata la i lligat riaturalment affib el 1. E. C.
Despres de raonar uzia estona qüestions anexes al Lema,

se.,ayalantli qae me fan anar altre cop f'ora de cam , amb
aquei,Na iierencia civicament forgosa del I. E. C., i després
de planyermie de que als que, rio soin esclaus del diner 8eIns
suposa una bossa molt uapex-ior a la ^,ue realLient tenim, i
en conseqtlencia, se l as exígeixen met3 co8es de lec que podem

i devem fer, ixe convingut en que l l obra proposadaslenclo-
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guí ., fent tot un vo.lum, en les Memoriez de la SecciO His-

l r I.ti arg.

tOrico-Arqueclógica del I. E. C.
Li he exposat a mes el zeu intent de mantenir el noí ^
del T. E. C., tot lo poesible.

Inciderital,ment, la converba na tocat la taa,(;a cultural
de la !,.Iia-ticomunítat i aleshores Jo h-- repetit la meva preocupaciO per lo fallada que trobo Catalunya en el cam, de ¡es
ciencies flsi .ques í les Ylatemati,.,ues. Si he comunictát l l íntencio tie jo havía tingut d l agafar el prímer jovíncel que
se , na reveles com fisio prometedor, pera enviaz-lo a fer
aprenentatge en eis laboratorie estrangers i ferne deaprt',-k,>
aq,ali la base del nostre pro,pi laboratorí; emperb aixb0 Va-

1

.

resultant impracticable per 4ue la Pacultat de Ci1ncies de
1'Universitat de Barceloria ebta en pli winvant dlalumn s s,
i tant el Dr. Pontseri coma el Dr. Jardi jao in t amaguen pas
llur peesimísine en quant a la mátería prima, per causa del

Pecat original del sistema.
També riem parlat de 1' accióo personalitat interria cíon&,1. de la Catalunya. cícnilfica, en L.,,ual aspecte anem gua

náant índubtablement i En Puig i Cadafaicki kia apuntat la
co nvenilncia d l una las , titucio Ciutalana a la SorborLne de
Pari s, on dones uns cursos anyalment. 4,questa tendincia
vers l , Tristítut de Franca, vaig collírla tambe an En Cambo,
i potser tínguin rao conoideraniho corü a trona pera pregonar interna.cionalment la nostra feiria cíentifica. lles cal rio
oblidar tampoe, que si b(1 molte íntel.lectuals francesos
coneixen í respecten. Cut&-Iunya degud¿,ment, en canvi la LT ran

ga polít,iea no fa mes que servirse de nosal-tres pera les w e
ves prbpíes conveniencieb, jugant, sense Cpgenerobitat amb CataiurLya. ja se ue d l ai y o se l n diu . áiplom % ciu; ezáper Z noi^al
treu no l ns hem pas d l oferir exporitani timezvt per eines dial-

tri; una major recíprocitat forti de,,3itjable i justa.
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19 Yarg.
Orfeó Català
Concurs Eusebi Patiot.

nat a instituir ela "Concursos Ma8icula Eusebi Patxot
i L lag,usterall.
La part orgánica dele wateixis resma pràcticament

tal com era, ja des del començament, emperb hi uem afegit
la facultaL de capítaiisar els premia no adjudicatu, en
previsió de minva de renta, cosa que no sembla molt llunyana, dintre les actuals orientacions fiscals.
En canvi; hem capgirat totalment la part administrativa, allíssonats per les práctiques del Tou Regim, que no
dubtá en apoderarse de go dele altres, en nom d'un Poder
&

Públic l'origen del qual desconeixem, per,_£ué 1 1 poble no hi
te cap part í sí ho esbrinem una mica, trobem que es fill
d' una transgressió.
Presentment, 1' Orfeó Català co un mer admíní s tradordc,-)ositari de-lo diners deis Ton(;ursos llusic& , ls" i civalsevol Cela nostra familia te'¡ dret de retirar aquest capítal, sexpre que li Plag-ui 1 pera l l c a s de que nosaltres no hi eíem, una
cae rever: ió Lá sabstitu aiy 7 en determina- de:: c ircumstancies,
rat>Ot"> J si aqueuta tampo c eliotís, la Jun
C a~ tali", ve obligiada a repartir el
ta Directiva. del

la "instit ució

"Orfeó

capital entre l lo mUble-9 catalanu mes necessitate.
Han assistit al acte í tingui la bella cortesia de fir
2.,ar en qualitat de testimonis: la piarlíuta Na Blanca Selvas
i el Yestre N i colau, Director de l'Escola Municipal de t¿usica.
22 Març.
Pera assistir al Congres d I lliiutbri& de lag Yuuica,
M Ossen R.Ang.Lès. que se celebrara a Viena e! 25 ct., &mb motía del
Congres de Viena.
Centenari Beetho- ceatenari de lu mort de Beethoven, ha marxat avui
ven .

Mossen liigini Anglès Pvre., el qual hí porta Ia representaciO de 1& " Institució PutxOt"Allà fura una comunicació de c&ràcter híbtbrie-bibliogrdfic, on accidentalment farà ek3ment dels trebalIe que tenim
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1 9 2 7 entre mane pera la publicació de la música catalana migeval,
22 arg en un Ilibre que contindra coses desconegudes fins ara.
? a nostra f illa ,Concepció sortí i gualment allir peru
Viena, on s'hi trobares wiib dit IN'n. AngUês, i el Ytre. Pujol, el (j ual hi representt ►rá 1 — Orfeo Catala l, i la "Tunda.ció Concepció Rabell, i Cibils, Vda. Romaguerall.

lla vingut, En P. llaspona i Anglasell pera

29 Març
Concursos.
R. Patxot i Oerrer.
Uníversitat de Genbve.
P. Maspona i Aiiglasell.

traciar qUestions diverses que portem entre
mans, permor del, seu cirreg de Pre c ídent del
Centre E y c,, ur.-,ionír>ta de Ciatalun5a i t,,-mbe

amb carkLeter particular.
M'ha parlat de la MIedalla del Centre Excureíonista,
respecte de la qual li ne repetit que efectivament perbocaria concedírlag entre altres, a persones representatives
de certes entitats culturals catalans; empero% hem convingut cue, en els temps que correm, sense poder parlar lliure
ment d l una manera e ,-caíenta a la sígnifícacio deis medali-lis
tea, j*acte resultaria ziaesa esfumat i adliuc ai y l podría
comprometre inatilment lee corporacione debignades; per la
qual ra0 es preferible esperar que s'acI¿Lre¡7¡ la- nuvolada.
Tot passant, li iie senáalat que aíximateíx caldria fer en. trar en compte l le veritables alpinistes que hi La aettuilment

entre la• jovenalla

del Centre.

Aclarit aciueix punt, quf tenia una certa premura, per
ésser cosa estatuid,a a data fixa, i.em pas cat a anu, altra
qUestiO, que ja era embastada i cue comença de pendre un
cEäire interessant.
Cozi que en eis "Concursos Rafel Patxot í Ferrer ,', que
patrocina aquesta ".R eal Academia de Buerias Letras", els te-

mes de e p-racter poliUic-social van reLtarit,repetid"
--Yeiit de1

1

serts ., ja sia perquè no essoleixen la publicitat requerida,
o be perquè no

kil

tenim proue aficionats ,,'o be, mes proba-

blement, perq uè patim m a 8ea manca d l aire; sia com se vull&,
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i3e m l liavía acadit mollee ve g udes 11.a idea d l ízlternacionali-

2 0 u arç

sarloti practicame.

liib me Lexpvava pur molt,-.is raoau„ no

ee.s ent pas, la mes

ll intent de prepanur un

recer:s ori pot-;arieia la no . bLr2, feina cultural,

ai

peráaravali

prop0.-,-it de àe4feraoz^ 1'C'.iiima i .9 1 allar6ava massa 1 l regne
de ia forqa batejada d1auLorít^t.
jo

hcduri6L pr • eferit a:^i1ar a 1'Ac4qI&terra

la nostra activi-tat intel.lectual, mes bi ha llinconvení,ent
de que -" un paiEs bon xic fbra de camí . E n canvi p la Suiga es
betublaritNient un pais molt atractivol civ¡c"rent i ben ceri-

trat en, les ruteo del nobtre intercanvi ínternacíonal.
En Maspons í Arigia-sell kiavent Coutpbrtit a Genive les

n£-,

aci oruUbo m u ísembl-,,. perso-

áci Con¿rc-z de

tasq

i iiöicadL-- per& cont'iarli l .L meu progecte. Desrc-guicia cou l-

fres ciue s de GenCve , i aya¡ = , ¡¡a comuni-

les eeve p-

cat els primer-- re;aulLat.,, de

1^

5cvGe exploracíor&s.

El RecLor ¿íe la Unívc-rsítat de Genàve se .^ostra dispost
&,

dorjur acoiiií-uc-riL ais concursos

d£

14

Il inzLituciO

P&txov,

i escamparlob des d l alla. No solamerit ai>b, birlo c, , ue iriijinua
la c;re¿- .ci 0 d' arar:d l es -Ludís catalans, que es precisament la finalitat a J & qual jo pra-cenia ' arribbr i que poc
m e e^3 perava que se m I oferis

tazit, cxpontf^aíament.

Aquest tela& ha ecupat la major part ' de Ia aentada á' avui

amb Er, N.7asponB í Angiasell, pertal d l ariar perfilant 1 1 eetractura dels concurzos i precisunt lo de la c1tedra, en tocs
els seus

Per fi nan 5 ortit els "Estudio Universitaris Ca-

30 d'Abríl
E studis.

talans" dc- lí a uonti-auací0 dele qual s se feu c'rreg l a

Cat a lans.

" 7,ns-tituci6o

Uníversítarís

repren la serie, en segona Ipoca, uab el

vol. 71., corresponent al s e gon semestre de 1926.
Ju U-íu temps que re,-cor&,vem'amb recança aquc ïxa publí
"r
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cF-, ciO ., d l unu utilitat índis(;utible pera la formacio i tria

30 Abril de co.L.Iaboradors i Li ensems, CaLedra d I assaig de les no-

tiL ai-x ò en coíupte í ill:Lvent-ne local practicatrt:zabeend'ezicia .. no' :u coulal geria á l acceptar la proposta d' +a Jordi Rubio ., 1.1^ ae esl'^r,,íma de la,novella empresa.

3 Mai g -

Universitat

de Geneve.

Avui escric al Prof. Dr. W. Rappard, Director de
I*Urliveriaitat de Gen è ve, respecte dels Concursos R.Pat
iot i 2errer.
41 mateix tempti li prego vul1a eater;bruos âe

s a,uió i L-,b"t de 1'SseQl& d' Alts EstUàis

Ixit^;rnacio yl^ ta,

que s6tbcín- s'est& prowccr, a nt á, úk;'-tieve, pr-ra mellor judicar

fins a quin panL ens podría convenir dleaserhi.

EI Dr. Rappard es gendre d'En Gautier per la ^.j aal rao
el

Dr. Ponteere el previndra de la meva carLa. D'altra ban-

da Fn u!aspwas pagiabell fara por^ar a mLri:^ el meu e,,-,crit,
pre:^entunt10 úeguduLnento

1 aquesta qUeslio,, de mera actualitat, bí'; podria ésser
que devin-gaes tz-t-ia-.3eeadGnta.

Se pub.Líca l l veredicte ael quart \Joncurs de

8 maig.

U*,i1eía%Ories 1-'atyot ,I . le^3 uyem 0"ries Patxot." i per primera vf--,gaáa ten i m
I V coneura.
a mt,,rit3 treballo ben encaixate amb l l euperit i la.
finEj 1j lat de lee
De ice moriugrafieo presentades, ducs aon a,ereíyedores

de premi: i l experimentacio fotomètríca de N I AlvLrez-Cautrillon i la isisteluatisacío de la Pluviometria Catalana álza

jouçiuim Febrer.

Per mor d l aixb concedim un prezA supletori

i

1 l adjudi-

cací0 del IV Coneuro resulla aiyí:
Cinq mil pessetes> &a En Jo&quim Febrer.
^.-aL-tre míl pessetes a I NT 'Alvarez Ca,,itrilion.
vie e oncur", . . Al m,,te-íx temps corivoíuem e.i vie cozlcÀr .3 í sot& la
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impressió del terrtitrt',> ínol del Vontse ny, donem cosa a tema:

8 '.'.Paig."1E"8zudiar 1eutabi!itat de les ueta&1s construccíons cLtalar.e.s, cori:Aderadet so-ta l l punt de vista s1:3ric". Don&da
la

del

el concura es eolament catali.

Rebut la resposta de.À. Rector de la Uriíversi-

19 Maig

tat de Geneve.

"I"lbitut de Hautez Etades Internatiorialeall.

En ella ine diu clac a Drí.mera ímpressio no

Geneveo

1-,o i, pas donarme un pro,,,,ecTe detallat de col.laboraziO, exper'o' que pren neta de la mevtg carta

i

elifereix

a trac.^xetre i a reco.,n&ns • les meves íni<Aatives uiz seus
coia,paí^s dei "1nstitut de Pautes 57 tuóeí^ Iate-rnatíonaleall.
bll acoiúpe,Aya a ,.r, ir.p.riab- reCerent

a

dit institut, el q.ual

te per bae& leD subvencíon bl del "Leura Spelman R ockefeller
Vemoria1". el Canto de Geneve i 6 iner, un erCdit de la Confedert.,ci *

Saisba. rocLrinalment, fe la impreasio q:1 ue i s inis-

titui,, poteer sense voler i tot, confon practícament l " -estat ,, , fet polítie, a=b la 11 nacío l ' ,, ret bio1b o íc. Ai>,o% es
fleilr,Le,,,rit explica,ble teniri-t en compte que l la fautor p, del
nji tijut periariyen a estate- democralícament ben coristítuits,
(lue klali sapjl.¿at acordL.r ele dos feta; per y o no s l ijkin recor-

dat prou del,,-. pobles que breguen per obbcniriáo .
Tuabe me parla, b co,'jlirjtkko i,.mb eiogi, del pror,:ost,,t

coiicuro intL=auioual "Rafel Patxot í Ferrer", sobre temes
de cEràeter polít^ic-i3Ouia11,

fa constar que parla unicauent en nzm per-

sonal

i a l ofereix, si cal, a venir a Barce l ona, pera trac-

tar F-queí y e::, co--es verbalinent.

6

Jany.

Respono ^,d Rector de la Uriiversita-t de Geneve,
Z

"Institut de llau deepres d l havc-r tractat el meii punt,
tes Etudes Intid—r

de

vista amb

nati onales". — En P. ivaspons í Anglasell, í el rr, Eduard Pontscre,
G

e -i'e4 ve.

als quals be llegit aiximateix la meva ear-ta,abanu
de cursarla.

39
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6 J-arlá• .

Etacies Internatiori^-les ll i es indubtable ^.j ue c-,t:Lulou u.11;-,
idea que pot di-:, Yertír• s y.c-,iuplbir
tingui tota la IlibertzA

i

i

fruclífera ., ¿,,4b tal de ,ue

zampliiut (iue perto ^ uen

a

í L in-

vesti¿,aciO rigw•oá3amc.,it, cienLIfica. ',,o obttarit, aiy, %o rio

s l hi r e bpir& paz prou en l l izpreb cae tinc a la viGia, i
jo cree el mea deure de senyalarelshi academicament, i d l aquesta manera pledi C>l-1 -F-rt-' buc;-4 Llzient el sentir

i

penear

de

molt.-- dc- pobleb, massa oblidate.
Per tL-iít, despi ,eb d 1 agrAr al Rector la, Beva cortesia
j.

d l avengarlí ciue coz 4ue l Lu nowGres coíap¿iny s passen sovint

per Ge.ribve, no Ii calár& pas la molestiL, de venir aquí ., entro tí foris de la rj--tCI*ía, 6>Pos&..,It la meva tea¡

tota

elaretat.

Li dic ¿,ue jo m l ocupo de les c iencies flsíque s

i

ara,

en ea,,-ivi ., ¡a¿ toca tréíct&r qUestioris en les quale no tine
,L,utoritat ,, per la quLl ruo ho faré practíiuunt el "treís-

El pros-pecte del '1USLitut" fa temer .,ue se limiii a
estudiar l l ebttit, fet politíe cor-sumat. No obatant, la ijetbri a en_- revelL urá faetzr mes perrú¿-nent: el "substr&.tum"
biol io,j ¡c 9 noble o riacio. A ^, uei,xza eola dif e r¿.-,nclacío a,clarei y cok3es cu¿ la Ciencia rio PO T, i,-,rlortr, parqui deu eL-

collar la veu de tot: cib pobles i en ela paísos mal cona-Litultb y la (^oni'ubio oel ebtat amb el poble o nL cio ., con. ll eO.L.-írkg
verteí x el govera en un dowini 7 : l lae Mena de drel al
siavery" de E. Speacer.
Dc b del moment que llur "IrístítuV' no es Fas I, one síded",

al COSlat del e L3 Lat d i P l OULAC 3 t'

ves fonts; car
abiso.Luto

rl l kii

j

.,ue

se-

Pict y ua son rellrzi.Nob
heterogénia, fe,tb pule> conqueridors,

mentre£w tale pobles segkxc-ixen esaperani
drets llurs,

d'esbrinar les

l& promulis,^¿aci O

deliz,

te d l esBer !a gran obra social de, la ntra.

centuart a. Cal uria c¿Ltedr-a on ., a mes cl l a' 1-4rF, s coses, be do-

NL~
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6 Juny.

ní acollíment an w,,uells pi*oblemcE-, pera csser inveati¿,ats
en les r 4-,¿., íuris sere-ies de la intel.Ii6 g'zincía: aix'u no es
pas fe;x• poliLica, sinó .L l esperit ct, ibtilx en acció.
Sí aciueiia cateara

de paLroriatge, propob,o al

Rector y -ue ceruem la zanera u l arribar a una 1, entente dociáe me permeii oferirelaia, en nom

trinale et
de

j- u Catalurya iritei.lectua.L. La caledra publicaria un

anuarí, Éionorant le-, lle n J Ues d61s co-L.Iz ► boracol:^s, car zio.g altr ^ s es t imem i oefeaEiem la (iostra. , uoíú expresbiu de

Reprerleat 1' idea de.L GoíícÁrta, li dic ¡ue l l tema podria
L-.

é ss er, per exemple:

meãio£vuI en

p£-r^,ue aíxUl uax•act£, riva un dels

l"^,aroPa

salts e ll r. e ra úe la pos-t-, uerri-.L.
Final,,-jent # fúi6 corwtar j ue bi se tractes dIopiníorás
1
personu.1.b, jo no iiauz, ia dil res, emperó la; mi-:;, va coribejencia i:;ent el deure de uenj alar l l obliúarig¿..i

aspec-•

te fonsriental del in-Leraacionalibmf-, que -autamelo a la conbidaracio de ilur Insbitul.
Arriba la resposba del Rector de la Universitat

12 Juny
Universite de

dc, Gerlevel

Geneve.

Per cortesia, iu t acaza deasez; aiáa rebut de la me-

v,-r:t carta de.L ¿> et., dient que aband de tr-actar ia

coba

con-

cretamen-L, ciekjitja consulLai , el Director del Institut i el
Frek3¡den*L del Collweij- d l 1notrucció Publica ginebri.
P,-:-r -L b, seva part, ell comparteix el meu punt de vista
" r, zoLa sijLpati;z,, afegi.-it el sca par e r d e que J»Iltw--titat

t6 d l esluâiar els í;roblemeu amb Iliberbat absolutu; j ue bí,
d"wu-- bandL,, cul evi t ar Lot

ae, I l uitxa # tam-

poe 8 , 11,

de tr&ctar cob ; s per p or ac j ue paguin

contrar J - ar certs

go verni3.

Akueixr

clue pertoca

carta

i

escri-LL% umb la izidependen<,;i&

escau a la intel.ligència, be mereix un co-

41
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12 Juny

Ilvoila

qui est Purle!I,

14 Juny

L'Institut d'Estudis Catalans dona novument

"Inst. d*Estudis
CataIans1'.
Membries.

fe de vida, iniciant la st%>I ríe de "Mem'Oriee o clue,

cada Seccio publicara independentment.
Avui la SecciO Hiethr-ico-Arqueol %ogíca comenga de re-

partir al estrariger els faccieles 1 1 2 del ecu vol. jer
de "Memòri£s"*'

Amb motia dei Congres Cientific de Praga,,

15 Juny

"Cosas de Espafía".

el 11 1nstitazo Geografíco" de 1,',ladríd, na eireu-

lat unes ínstruccions en les Livala se Ilegeix que presentara a di*t Con¿-res,, entre altres coses, un "Eá3tadio meteorologíco del "^"editerranco Occidental y Mab ebpecia-lmen-te
de lab costac ea-talanas", go es ,, precisament el tema, traduit liter-alment, del V e Concurs de les MemZSries Patxot,
convocal l l any passat.
En alares terres, aix'o form uila 6ro.Lieria inuonce l., ible .,

mes tractantac

,, arresto"

de

Madríd» eb una incongruenga mes, un

burocràtic o una patrioLeria oficial, áe les jue

k:xa s l estilen "pro domo sua".

p otser Ia meva convouatbría l Is induí realment a fer
algun treball i ara tracten d' anticiparse al meu Concurs,
que no se fallaré, fins a lax Primavera, mentres que Ia reu-

nit¡ de 7raga sera el Setembre vinent.
Sia com se vulla, aquest incident deplorable es digne
d' ésserconsignat perque revela la lleugeresa o Ja gl hidalguia" d' aquell centre oficial.
La SecciO ?iloAgica del Institut d'Esludis

21 Juny
"Inst.

d'Estudis

C at al afins *' -

Mem ò rie e .

Catalana

comença

la seva

sèrie

de na'em%ories pub.¡¡

cant ela fascicles 1 1 2 del ecu Vol. I. contenínt un treball d'En Pompeu Pabra babat ea documents canci-
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21 juny J. Anglade, de T oulouse.
Se véu que l l Dr. Pontsere sentí mes que jo mateix
22Juny
Instituto Geo- la incorreuciO del Instituto Geo,,,ráftco de Yiadrid
grafico de Madríd.
al apropiarse barroerament el temadel V e Concurs
de les Miembries Patxot.
Preveient la posbibilitat de que jo portes el fet a
les sessioria del Con6res de Praga, h4 tingut la generosa
inicíatíva d l escriure dírectament al Sr. Galbis ,, a Yzadrid,
sea,yalantli aquella inconveniencia. Aix ZO motiva explíca cions amb el Sr. —eseguer i a fi

de comptes ha resulta

que all'0 fou mera suposanga, que a Praga no hí anira aquell
treball per la senzilla ra0

de que encara no esta llest,

que malgrat les ordree donades, potser Lampoe
a les Membries

Pat y ot, que ningu te la culpa,

coneorreran
etc. etc.

Val

mes aixís!

4 Agost
Consell

El Recior de I*Universitat de Gene y e mlescriguéll
25 de Juliol referent al tema que veniem debatint, aca

Geneve.

demicament fina ara.

Institut de

Com que ja tocavem a les ret3olucioris executives, se
veu que posteriorment la qUesti0 a'ha enfilat a les alta-

res i en conaeqoLencia, han començat a intervenirhi
•

novells

factors, per la dual rao , la resposta del Rector ha canviat
de tó, perdent aquella leal efusió d' entre intel.lectuals
i ara as g aija de ferse enrera,

malgrat les seves anteriors

afírmacions.

El Prof. Rappard havia respost de primer seguint el
liberal impuls del seu civisme sui9, mes ara se dea haver
trobat amb que això del "in t e-rria u iOria-Libme",, no es pas precisament una cosa abstracta, una idealital, sino cosa ben
concreta i una convenient utilitat industrial, cor. el turisme, ela sariatorio, la fabricació de xacojala, la Societat
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de '11acions, etc. etc. Permor de lo qual, cal no somoure, ni

4 Agost

esverar el mercat, i lií durrera lletra del Rector, plegantee
an aqueiles exigencíes, recorda les "gacetillas" de qualsevol Gobernador de Barcelona, camunyintee en la buidor d'algunes frases estereotipades.
Vetaci f l motiu que m'he fet cridar ele companys a Consell i per tal ob o ecte ene hem reunit:
El Dr. N I Eduard

Fontsere.

En Jordi RubiO i Balaguer.
N*Agusti Duran i Sampere.
Eri Josep M§ . Batista i Roca.
A mes t

JA ha assistit cow invitatp

En P. Maspona i Anglasell
per la eeva íntervenciO en el comengament de relacions amb
1*Universitat de Geneve.
En quant al f1tre. Francese Pu jol no
perque estli

küzL

pogat coneorrer

estiuejant fora de Barcelona, perb ha tramas la

seva salutaciO a la reunio.

Pera situar elb que no coneixíen el detall de les negociacioria ., elía tie llegit el "dobbier" correoponent í aiximateí)c, el borrador de reeposttá que se m 1 hi-sivia acudít, pera
l l ultima carta Qel Rector. L l obgecte del. Conbell era preci-

sament demanar parer sobre aquesta reeposta, perque ara jo-m
troba y a amb una bífurcacio de cami í no.volia sobre mí tot
sol > la ree-ponsabilitat moral de la direceí0 a pendre.
He fet constar el meu parer que eri.., de mantenir l o afir-

inacio del drel natural

delb

pobles, perque no es pas politi-

cá, Bino sen ill cent doctrina i un fet experimerital fill de

la hietoría í ratíficat per experíIncies prou acLuaja. Si les
negocíacion ts en cura liavien de finar aci, ePa mellor que
per la negativa de Geneve que nO

fob

P as P er claudicació nobtra,

car jo defensava l l convenciment d * una teui i

nO

pas l l obten-

cio o conceosí6 d l una clátedra.
El paragraf de la meva resposta definint la catedra, ha
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9 2 7 donat lloe a que tothom prengues la paraula, exp08ant cadasAgost cU el beu particular punL de vibta i llem aasaijat diverses
redaccions amb intent de prevenir que les llissona proposades derivessin a una tònica inversa de la concepció nostra.
Pr'L,etícament, no s l âa trobat cap exposició ben batirDfac

t ò ría, perque le¿r- indeterminacioaz no aclareixen conceptes i
obren !a porta a LoGa mena de sorprebes. T-1,ona part delb assistente s l ha inclinat a substítulr l l enunciacio del —dret
natural" , per l l estudi de "l l evolució de les nocions de poble, nació i e gtatil , cosa que tambe facílmeat pot menar a
cuntar el Deu-eutat, k.,ue es el mal de la societat contempora-nia, que anula l l home i en comptes de pobles, vol fer remate.
AÍ--,uestes q?Àeztions essent molt inconvenient tractarles

per e--crit, ear s l allarguen inneceu8ariainent, previnc al Ree

tor de I l Univereitat de Gínebra que l l ariiriá a saludar 'u na
persona auhorisada pera aciarir verbalment ele punte dubto$os*

•

El Sr. ?,Taspons ha fet avinent que el¡ tenia d l anar aquest

meo a Ginebra i s' ha ofert per ço 4ue coxivingue£.
BO i a9ra.ínt1i l'Oferiment, JO 116 tin^,ut la indiscre-

ció de dir que sabia ci ae l l Dr. Fonuscre tambe pabsaría proximament per Ginebra í com í.,ue l l Sr. Maapow hi unava pera
assistír al Congres de : ,linorieb " ' acionals, teninu en compte
l l esperít que respírava la carta del Rector, me bemblava mes
acordat que l l mireatger fos el Dr. Fonteere, la persorialitat
del qual era exclusivkaine-ni cientifica; parer que totk iom kla
compartit, coínengant per el propi Sr. fMaspons.

1 així complerta la finalitat del Consell, hem quedat
en donar cura al meu borrador i kue 1 l Dr. T1'on1aeré saludes
al Rector de la Unívársitat de Geaeve i completes verbalment
la insuficiencía de la correspoadencia, í.,ue ara perillaria
de "trainer en longucur"» i s l encalles en la literatura epis
tolar.
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En la meva visita de consuetut ai Servei !v*^eteoro-

6 Agost

Université de

1%ogie de Catalunya ) &vui he parlal amb £1 Dr. Fon-Lse-

Gene-ve.
re de lu, in eva

resposta

a l'Uaiversitat

de Genève, que

moliva la nos tré-Á reunio ã l abans d'"ir.
Al Dr. rontsere tampo(.; li :3utis£^

iãodificat

de Ia -catedra propoBada,, car es de parer que aciucixa te dles
ser go que nosaltres pmteaim i si per convenienciee
o particulars no l le eceau, que la rebut.-in senzillament.
Aquesta manera de wure es ben be l l punt on jo volia

ítuarme; per tant, la Meva reapostoa
t
uiarxa avui amb la pri mitiva redacció , una mica accentuada,i bol, proposant: ll etadier le droít natarel des peuples, fait fondamental ante rieur et supericur aux conventionD politiquee ou eetbltalesll.
Per mi, tal es la vera doctrina, que algú trobara que

es d' ahir, mes que jo crec seré, la de dema.

L'amic Dr. Pontsere marxa avui pera assistir al

19 Agost

Dr. Fontscre.

Univer.g itC de
Geneve.

CongrCa Internacional de Geofl.--,ica ,, a rraga, el meb
. entrant, i al pasear per Genive vibitara l l Rector de

1'Universitat pera aclarir defínitivament la questio de la

c&tedra que la. Institució Patxot voldria oferir

&I

"Institut

de H,.utes Etudes Internationales".

Nosaltres volem refermar la independencia. de Ira intelligencia 1 perxb proposem una c àtedra on a l estudii doctrimlment i iliare el dret natural dele pobleb, lema d'una gran
oportanit a t, que afecta a molta de pobles,, Catz;áluri y a entre
ella.
Es clar íue pera algunes orelles, aix'o semblaz-ia una

alusiO ben certera, oomovent remordiments de consciencia;
mes la culpa no es pus nostra.
Veurem com s'expliquen els saigou en l'efusió de ia

intimitat.
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22 Agost
Dr. Míllasi,

fla Secció b-'ist %Orico-Arqueo!'o'gica del Institut
d'Estudis Catalana, en les seves 1",,lemoricell vol J.

fase. 3. acaba d l imprimír els "Documents hebraics de
Jueus Cata1ans 1' per J. itíllita i Vallíerosa, actualment catedratie de I'Uníversítat de N',adrid.
Aquesta publicació mereix un comentar¡ kiist'oric-bibliogr€,f i c.
Se traa cta del f ►mOs treball que valgué an En Y-,Jll & s la
perdua de les oposiciona a la ebtedra'd l hebreu de Barcelona,
que kiavía guanyat per unaniínitat del Tribunal. Mes aobrevinguC

uria demanda de nulitat rirmada per un altre opositor.

Mn. Bages ,, home índigne com a ciutadi, com a Catala i com
a sacerdot, malgrat lo qual, en ela tempe que correm, fou
seguídament atesa la dei ►-inda i aauladea les oposícions.
En convocatoría posterior, En Míllal a torna a guanlar la
el,tedra de Barfia., ni es l l obligaren a acetptar la de Madrid,
sota la menaga de deixarlo riovament al carrer. De moment
ell refuiiava, per%0 acabii acceptant la propobta, seguint el
consell dele seus amies.
Tot lo qual pregona. la valor moral del actual Poder Páblie i elo seus procedimente governatius, ausilíars de que

se serveix, etc. etc.
1 el "Nuevo Régimen" ha fet surar

i ha premiat una co-

lla de capellans que no fan cap honor a la Iglesia., car son
la negací0 vivenL i practica de la doctrina cristiana.
De retorn de Ginebra, En lJaspons i Anglasell m*es30 d'Agost.
Maspona i An- criu dee de Bigas, parleLatme de una s c(;i etat juridica,
glasell.
en gestacio0 a Ginebra, pera l l estudí del dret de les
Nacions, particularment en el sentit dels problemes de convivencia dintre d'un mt:,, ,Lei y estat.
Es curios lo temptador- que va resultant aquest tema í

la pressa que tenen divers elements pera apoderer8en, pres-

1 9 2 7 sealint que enclou una potencialitat q ue en el perviadre
uu.

30 Most. jug¿xa indubtablement coiLálgaprem o tasco formidables.
-Rebut caz-La áci Dr. Fon-Laer-k',,, datada a '¡Jeipzig.,

2 Setembre.
Dr. Fontsere.
Pro£. Ruppard.

en la qual traaket, tot paszant , lü Beva impreasio

Se veu q ue l l Prof. R a ppard 2e troba L-%&t:zfat entre la
ntra. argumentacio i 1 11, encadrement" dintre l l.

q ual

bellugar. L-11 ja u-- sent que íntei.lectualiacat

i

s l iia de

moral, la

ntra. posicío f-b la me ,_ for-La, pero l l Dire* ctor de I l Universítat de Gencve no's pot des eiiir enteramenL, precíbament
de¡ eutatieme que nosaltre-- arlatemisem. Aixi leu coses,

l l honrem de treure nosaltreb matei>os del embarras en que
1' hem ficaL, al ferli remarcar el revers de la medalla que
ells presenten, mabsa refíadament.
He visi el-Dr. ^ontutre acabat d l arrivar del Con14 Setembre
Dr. Ponteer,C. grCa de Geofisica de Pra¿a i que al pasear per GineProf .
p
Rappard. bra iingué uria eGntada aiub el Rector d l aÁiuella Univeruitat ,, refererit a la ntra. correepondencia.
EU reeultat tia
mt^,I.grat toL,, a L

no li inte-rewsen

,, Institut
puB

dei, Iíautes

=

poble,

í,,ae a

ELudes Ini,6rnationales11

els dr,-:-tc> natursxls dels poblc;s j,

deixa de banda, parLiiiz cw
cí0

la primiLiva impress ió de que

confirmat

j_s

que

í:supQ çsi-. á a i6uz--ILaL: c s tat

nosaltres i a

iaatkj

=

na-

d l ultres, I l experièa-

cia l nz ã esmFnteix quo tidíanam ^_nt.

nIve

El Dr. Fonteeré ha afegit, amb sorpresa meva, quc- a Gei maj orment entre llerwenáament oficial, imperen reb-

pecte de Catalany a les idees
drid. Aíx *ó vol

dir ciue

per la gent de rJ't-

Ginebra ha devingut rLpidtment sote-

mesa al industrialisme polibie que ni ha portat la socíctat

de les Nacion-9- J a es

una bona davaliada pera l l rOusseaunis

me ginebri.
Eu

aqueixes condicíona,

el Dr.

Fon-Lseré creu

r

s pr^,,c-

nn
e
om
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tic i preferíble no inaistir en voler doiar al "Institut

14 Se -

des Hautes '-',-tuáes Internationales 1, un caire que acceptaria

tembre.

difícilment, perq-ae pugna amb l l esperit de la seva riaixen9a.

15 Setembre.
P. Masporis i
Anglasell.

He aprofitat una anada al Montseny pera fer una
torta cap a Bi g as i aixi corplir la vísita que tenia
C>

oferta al casal dela Maspons.

Bigas.

Debpreu de passar rieruls piiitarescs p un (;. ". inal d e a.L-

zines (;eatcnaríc-s ens :^ coaduit a la porta de la, masia

i

hem aorpreb la gent una mica aba.nts de l l iiora convinguda.

Tot passejant munt i avall de 1' ampla era, En Maspona
m'ha explicat les seves impressions de Genéve on ha estat

com jurista, a penãre part de la reaniQ de minorics nacioCoz ci-ae En 1aspona estb en contacte amb elements cat %o-

lica d'acció, les seves explicacions son interessantes de
debó car un hom hi endevina la forta lluita silenciosa que
hi na a Ginebra entre catòlics i luterans, a recers de les
baumes de la Societat de les ;racions.

En quan al dret dels pobles, es una bandera, que atrau,
nombroses colles íniel.lectuaIs i 4par se'n vulguin &poderar certs auclis l. de caient evidentment germ' ic .. que ja pre
nen posicions i trien armes pera dema.
La seva opinió personal es: ( i ae tA se vol fer queleom

en aci aeixa mena d' estudis, en comptes Ge deixarse absorbir
per cap ori,;anís,-üe dels jue actualment somouen -L a qUesti6.,
fora mei-lor ereaxgl en un "ad hoc".

5 d'Octubre.

¡le tingut la centada convinguda a ea--&- del Mtre.

Juli Garreta. p au CaeLls, perb. tractar de les c;oue£; d'En Juli Garrep ha Casals.
Agustí Calvet. ta.

A la seguida de Ia mort d'aquest, escrigui &n Eu Marian
Vín,yas,, per a que traiüete-3

éà

la Vda,.

el

meu oferímenr. dleditar
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1 9 2 7 obres del =auie ¿juíxo1enc. La meva propobicío sembla se
5 d'Oc-

perde en la buidor o car passk tempa i tempe senbe .j ue , n ba-

tubre.

pi¿uee rebo
Ví.st aixb, en t;erta ocai3io vaig arriscarme a deuariar ari
En Vinyab bi poclia dirae quelcox, i me respongue que crela
que aciueixa qUeaLi6 j¿ era cri médna cel Imtre. Cabaib.
Alesiioreb no ia l e n va¡¿ preoc-apar iu-es.

No obztant: El mes pacsat N I ASUsti Calvet lue ving-^Ue

a

tr-obar, venint de St. Felía de Guixols, pera pintarme la
trista siLuacio de la Vda. d'En Garreta, in--ibtint en la

necessitat de portarli ajud.
Amb motiu d 1 ai>, Zo vaig hibtoriar an En Cblvet el meu
oferiment, Ini3inuant Ia temença. de 4ue I Is uns pe I I s altres
cau ek3te,5sií-ü sense fer res, c..aLia precisament

lé.,

publicació

d'obres donava una manera delicada d'ajudar a la Viuda.
En Cal vet me digué cj ue

ria aipb la Viuda i
sals

kzI

tornar a 5t. Peliu ne; parltt-

--egons i.ejla vol¿ut'.s,

eacriaria an En Ca-

a fí de tenir una entrevista on posai,iem fil a llagulla.

I aquesta visittw,

es

la realisiáda avui amb

a5sistència

de

N I Agustí Calvet.
El Mtre. C,_aalu, ha a¿rait molt l l oferiaent de la
titacio PbLt>. oi l, que jo lí
sio de 1'

ocrrd

he

i,epetít. ha eipouat la beva vi-

d* L n Gi;xreta, els manut3crita del qual ell va

inventariant i recollint; -En Cu.Lvel ha senyalat 1 1 ur¿encia
d'assegurar ela trets de propietat; ' riem trac-Bat, cie les pos-

sibilitats i maneres d'editar ¡'obra i xia parlat de la conveniència de convocar unea quantes persones, amb vistes a

assegurar la part material de la tasca, etc. etc.
Ara me cal esperrx la nova reunió í probubI£-mEnt acaba-

rem per fer feina.
10 Octubre.
Joan Amades.
Nicolau d'01wer.

Tin,&-at un b sentada a la Biblioteca de Catalunya
amb En Nicolau d'Ol*er pera tractar d'uns, carta que he
rebut d' En Joan Amades, en la qual me parla de vocabu-

50

1 10, 2 7 laria dele petíts oficis que van desapareíxent. Coia que
10 Octu aqueixea tasques ja lee íiavia cow-,jnbadea i , oficína de la
bre. —
Seccio Fílol Zogica del 1. E. C., abans de respondre la carta n' he vo1,9u#^ parlar amb En T,nieoIau,

kj^e

es membre, d l aque-

lla, Sec(;iO. M'Iia dit que efectívam---, rit s'h&vie-ri preocupat
eL^PeeialjLÇ-,> nt

tema i elae an aix'o tendien cls pus-

$a1.6 coucursos .,

el

el "Butlletí

Piale c tolQ-'^^c^ íL Catalana" i actualment devia,

de

anaren pub.Licant en

restar ben poca casa en curtert* . En quant a continuar la
recerca,, preLentmeiiL era impobbible a lE.'E oficines ., perqu è

depenien airectament de la D-ipatacio Províiicíal í el 4eu
actuízil servilis m e obliga a n l a.^;uesla c;orporacio a rebutjar
la nostra llengua i oblidar l'anima catalaria.

Pompeu Pabra.

Despres hem telefonat an En Pompeu ?abra,
1
Manel de 'MoAtoliu. que ha comparegat, reprenent la sentada toLs
Mícolau d'OIwer.
tres.
L l objecte cra l l "Di(;ciontri Agail5" ., la publicacío

del qual jo vaig oferir continuar i ac&bar. L' impremta
Elzeviriuna te en tre mans 1&, feiw, d(;; compondre, mes dc-,
bell cwAenq&m6ril,

(,, no .ú-em

encallat per raó de gue Sn 4;nuel,

de '.'11 ontoliu no faciliLa 1'ori^2,inaI c..ac pertoca. La impremta se plany insiatentment de ,,ue tul joc

ma2-,&;

jo ja vaig parlarnf- perisonalment amb En Montoliu, (,u¡ me

dona Loba Mena d'asi3e¿urailces, que la ret-. :litat fa en, orar

i perib porto 1& qtXesti.o &1s pre-Bents u fi de veure si hi
ha ~era d I estabilik3ar akuesta feina,

no lia-

w,r estat emprk^sa meva, jo la voldría cOLLpIetar com a tri-

but an En T',íTarian Aguilo i pera mantenir en lo pobsíble,
•

l l o'bra espíritua,1 de Ia "VGncomunita^, Catalun&.

De primer En Fabra i de¿-Pr^b ^n Nicolau, ian anat es-

pla i ant ir.,Líiaí ,tate Gel pasaat, agreujedes en el present, a
les qiÁals jo he afegit al,_unes experíencies personals i ai-

xf la conversa ha derivat vera ele campe de la itica l dlon
el rellotge I l ba vinguda a treure caritativ4ment.

1927

1 1&

s'ha acabat amb 1'

oferiment

d'En Fubra de

10 Octu v e ure dema an Ln iNfor--Loliu p e r&- iate-n t &r pos&r la cos a ca
bre.
:4arxa novament. Deu hi faci meE que nosaltres, com oeiz-à,11

bon pe s cador emporc ,ianès, CLe s prés de calar.
Jo çjue alguna vegada potser no som estrat prou respectuOs amb 1a psi,,;oiogia. experímenLal, ara resu1ba .,ue comcz;ngo d l esscr-nf;, expectador í Liaç por d l i--rribar a ser--rie mig-

mebLre.

19 Octubre.

El Rector de I'Uriiveriiibat de Ginebra per axa no
Uníversi-te de ha respoel a la meiva carta del 6 d'A¿oaL en !u que A
Geneve.
prevenia l'arrívada d' unamic nobLre, i com que aqueixa visita

ja

ria ei3ta-t feta, et;-L.,,naae-- enrera, no l m zembia

prou correcte que la cosa acabi aix'.b, i, ja que ell no es-

criu, com

era de ¡le¡, do,,-iurit compte de l'entrevista, avui

me decideixo a fer-ho jo mateix, pera tancar la qUebLí0 de
la cátedra de Ginebra, que Liavent començat per un impuls

een ,Limental en pro á l u—ria- abstracció Doctrinaria, ha acabat
amb una mera constatació

í3ocio.Lo%,-,icu.

En la carta d' avui li fa¡,-, no-Lui- com la meva demarida
, c:aienta, car u'adr esi3ava preciasment a dues na era ben e.z
ciorib-

>

com la i3ui s sa

i e1s Estata Unitb, l l ori¿en de les

civalb es justament 1 1 u-firmaciO del Cret iiatural dela pobles;
més, com que veig prou b¿, (iue la meva teiji ¡ , ¡u,. fi (;at en un

compromíb dificíl de re;-,oldrc per . e11, Jo
iii-arar.i.en, perque en els

íwprebos c_jue

m , afar£yo a des -

va envibLi• ju b , ende-

vínava que l l Il InsbíLut de H&uteb E4tudes 1nternc.Lio,,riz-Á1ew'

iluí

cauient ^iractava LeL relaciona poliliques o interbtat a ls,

malgrar, lo (íual, jo l m vai6 cre-ure en el deure de üei-Wularlí

cl dret natural delb pobléc,

carresar'
a

tcbi

(; ue la rea.LiLa-k. s' en-

de mantenir. Els Leuton.,;s .3ezblen voler ft^rne ac-

tuaj,¿aent un instrument pera l l llur fu-Lur joe.

En recordanga de la nosLra correopondénciz .,, li ofereixo l l canvi de Pu:bIíca(:i0nk3 í li dis; c íue z36mPre rCllegire amb
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pler la seva carta del 1C de Juziá . en la

19 OC tubre.

rement el civiume lielvecia, a la porLa del kj uzA jo iÁLIVia
tr*ucat.

fondb

El

¿íe

tot ai y b ee, l l indu^, trialísme caracteristic

de la Ginebra moderna, on i l iriternacíonbLlibrLe tarit pregonat
es senzillament una aioda.'Litab
q 6ctor

A.L

ze-drL

del "modus vivendi" 1c(;a1.

de I'UniverLjital, ci tenla ¡'idea de una

mi .b pera l l

c^.-

1luíment i profib del novell Insbitut, i

s 1 a.venqà fen -b indícacion£3 que no encaixaveti.

sar la, meva iuea ,, i

Jo VLig expo-

11 eDpc-,rit . liberal del Prof .

o,ii9 vibra eu JIu s eva reLpobza del 10 ce Juny.
Permor
í

Iu meva prete.uya, - d l ordre intc^I.1ecLual

m;Dral, fou ularament del'i nidu >

i

al arribar an aqae,-s -t punt,

el Rector- tirigue coriEsell amb uls scuL uoripunáis, &l¿u.-a dela
quala probablewenL coiae t C &.a indelicadesa d l enterarrie gent

forana, (¡u¡ inspira la cieplorable resposta del 25 Julio1p
on trbnbllueix la t 4orlica i adhue l'estil dels goberriadarb
eupan,yola del Noa Re¿,im.
En llar afany de maueriuli , tat ,, ela .71stat.- empeayen la

ideulitat, o uia la int el.li¿lncia, cap u la rebeldia, i
lk. Suiga... hi ajuda.

3 Novbre.

11,1rian -vin¿u1. a viuitkár el Dr. Pío Poai

"Flora de Catalunyall ., d' Eja

Cadevall. Dr.

i

.¿uero

acompany at de¡ Dr- Fontraeril, pera tractar de la
.11
continuac ió de la "Flora de Cuialanya l, d' En Cadeval4

P. F oiit i

la pubáieaciQ compIetu de la qual tinc oferta al

quer.

Institut

d'ist.udis Catalans.

Hem coavirágat a l ordenar i

cosir en volume uencers.ela

fascíeleb que ja iii íia publícais p i en elb que seguiran,

prescindirem de raoiiu d l editor-induztrial, uom el nojore de
estrietament per les axi g enci 'es
plees, etc. i ens re-Urem
ci
del ri6orii3me, cientific. Tamba hem deí.;idii suprimir leb lamince de color, jue no rabulteil prou ex¡-.Leteb.
Per acabar l l obra, m¿Ánca editar treb volu.a: L, més i un

r, 3
..0

1 0, 2 7

Apèndix, amb riotes complemen%Eiries i algunes rectificaciono.

3 No vbre.

El Dr. Font i uer ha acceptat encarregaree de la realis&cío d'aqueíxa tasca científica, en les condicione que
ja te ciposades per eberit al Institut d'EbLudig C-&,ta-^1 anzi.
A¡>, 1s farem tribut de digna recoi-danga al botaníc que
no tirigue l l goíg de veure acabada la seva. obra, i al mateix
temps afirmarem eue l'espiritualitat catalana compleix el

seu deare de continuar les belles

coses,

que la tírania o

be poca solta contemporànies s'obstinen en voler metar.

6 Novbre.
Unive. rsite de
Geneve.

El Rector de I*Universitat de Gínebra, 7.Prof
Rappard, contesta a la iueva. carta, de s prCs dliiaver--

ne donat conei y enga al Sen&t de 1'Universitat.
Agraeix la visita del Dr. FontGerC i dia que

si be no iia ebtat pobsible de doiar realivaciO inmedísta
al meu progeete, eii canvi ell te 1a scAtisface . io de benLirbe enterament d' acord amb el Dr. Fun-tsere i amb mi.

Aixís ha acabat aquest epíebodi, que no manca pas d'ésser interessant i eloqüent en les seves incidiricies.
7 Povbre.

De conformit&t amb go anteriormenz conviri,,at, avui

Juli Garreta

ens hem re u nit a casa l l Mítre. Dau Caeale ., pera tnLetar

Pau Cusalo.

de la c.,.UestiO Garreta.
Eren preeents: el Yitre. Casals, En Vidal y uadras pel
Pa tronat de l'Orquestra, En cluselle per la ^riu2ica de came-

ra, 1P Agusti Calvet; l'Orfeó Català i d'&ltreE S'LL-zn adlierit.
El Mtre. Casal s ens ha enterat de 1'LpuraCiseirna 2itua-

cío de la Vda. Garreta, completament mancada de medie de
subsistencia i devent adhue la m a laltia d'En Juli, quantitat que ara¡ Iltre. Casals li wL donar a fi de que eilu pogué ( retornar-¡a an En Varill, l'amic d'En G,Lrreta ,ue la kií
Lavia deiyuda i que presentment tambe neceseitava argentjo no lie

p06-ut, menys d' expressar Ia me va sorpresa da-
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bre,

d'En Garreta i junt airib el meu coiidol ,, jo vai6 ft-r iirametre oferiments, que no vau és^ser ;^cceptzkts.
El y.itre. C&sals mlha

en príiaer lloc-, la

r6fusat tot aj Lit

Vda. Garreta fins derrerament

rliar-i i m'ha deixat cadevinar,, a m&3, (,,ue poLFer lbl meu
oferiment no -rLavia, ebIt2 t c-arsat per vía prou grata.
rian-Le, i a -L

ei problema

riem anat

resoldre 1& qUestio d I urg Zencía o k^ia

a

a la

Vda. Els presenta hem cuscrit una q uota anyal, que afegida
a les- p a,rticipacíono ainb

K ue

cowptem contríbalr a,n al,-une s

entitat s i particulars ilo assistente, faran la .,.uanzitat
q ,ae judiquem decorosa pera. la aubsistencia de la VCáa. Gar-

reta. Tal com je, vaig proposar de bell

comerayan.ent,

aques-

ta quantitat se donara co m un acompte deis árebz, álautor

per la progeotada pubiicacio de les obres i d*aq-ae sta iabnera, la Vda. podrii dignament acceptarho.
16. zucitat

kle ofert ai mtre. Ca.9als

de lo q ue ell havia bestret per ia z.ziIaitia d'En Juli, segón.9 en acabava ác- confet3sF-Á -r. Tambe m' he ofert a

enterar de

tot aix0 an En Cambo, ci ue a c tu al ment bi fora de
L l or,,,.uestra Pau Cacal s obríra una Il Seccio Juli Garreta"
que cuidarL, de l'adxini--traeiQ d<-1 bubve,-Lii4i.(,, at convízi-ut.
En quant a 1' edició de les obres, el iYtre. Cabt;,.Ls Lo
ha dei y at pera me-s endavant, per(,.u^ acLualmeat e-11 se troba a punt de marxa.-

7 Tlovbre.
J. Puig i

Cadafalch.

I.,4#ha vineut & v,.;ure ï.n Pui-7 i Cudafaleã pera enterarme del punk ou be troba La gestació

dei beu estudi

d' Arquitectura, pera* 1'(,Ual jz¡7, te gran nowbre de grab&ta
fets & e & ba, i*nen. ríeh i

q ue formarl -Lot un vo.Luíji de j- e b r»w,,e-

moriee- del I. E. C.
Tambe

s' 'rau

d f,,spedit pera un viatgc, tue ara va a fer,
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2 7 para compIement^-,r dades q -ai li faa

priricipalment

c 3 del füiin. A la zt:va Luraacia poGrit,. ç;onjerigar
7 Nobre. en terre -

i l ímpres.si6 el Le>t Ue la qual ju te prk,,<;-Gicamen-t llest.
He agirreit la _ cva cortesiaa-i li ha fet avinent (,ue.
de totes maneres alusiioreL el (;ü;apanyonisiae prescrivia
sotsmetre l l seu treball a

1&

Iricide,ntaJ-iue.it tia par.Á."at

Comissio editorik.^I.
del

"Anuari'', Golca-tse de

que no eetes tan avengat c o ► el i i jo voldrieMy mes ca1íG no oblidar- que abans se podia wanar certs orEani -,mes
i

ara se depenia de llur, boiia voiuritLit, Ja civa.L cosa, pro-

áuYa l 1s ret&rás inevitablea.
r-,F- Vda. d'En

1 9 2 7
10

Novbre.

,sacie: per

Vda. Garreta.

la

Juli Garrk;tt-- es virig~u"a

a.

d onar,

m e va c"tr,ibiÄLio a pos ar en u:aria

16, ci tlestíó cie 1'

obra

aL"ical del uibu

gib lo

qual se i i reo.Len
.,ís
an ella al ¿un6aperboriaia.
-i

,lo he pogut menys de feri-L avinent íuan me doliall

117

-Gemps perdut i les 2 ,.n^.,rgjrs

tin g ut ae pa s ear,

„ ,ÄG

essent aiii (i ae l .L LiLteix dia de li:& morii d'En Gizr ,rEta ., jo
escri&-t2,i fiEiit

rial (1-ae

En

Juli pogut's deiiar-.

P robablement
Probablement

davant de¡ seu trabbalg, poLBel- no 1' hi
j^

gosaren c"í1
^ - i e lla no

ee3men1- de la, meva oferta fins

temps despre-- cuLn ja sljuavit% c;oÀipruiw,-u a

6-z 1 M-Lre.

Ha e-xplieLt lez gestions. preparatorieb 1i--1 ue te,
rázi

Ca-

fe-

tes pera l l in--crípc;iO del crG~t á 1 uutor i lee bonce disposícíon.-s del Regístre de la Propietat Intei.lecLual, justament, sapiguent la 11pre;^;ua
d l a(^acet formolí^3n,, e s£- li
1
via a(;uCí¡t

mes

d `un COIP

ác

vcnirlaC

a:,

veure, perb rio ha-

via osat.
Hem parlat de lee
síát el desig

de ,Uc fos

d'En Juli i jo he expree-

' la "Insti tució Pat>Ot" la que !ea

publiques, no solament en parLitar-a pera cobla, bino també
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fentne una tria, c ue t.anseriuriem pera piano, aplegades

10 ',Nobre. en albam de recordariga Fil musie empordanCffi. E11a, s 1 1A ha

moetrat gojosa d l acord i ea tal sentit ha dit ne perlEa.ria
al yItre. Casals, t i van el Vegés.

lia afegit 4ae en(;ara li mancava recollir alguriu origínalE de sardanes, táBea de I& que curaria preferentment

i

d'una manera. personal, ara que retornsva a St. Feliu de

Gui›.. Ols.

11 Novembre.

C om que l l Ytre. Casals marxa ai estranger, m'ha ira
Com

Juli Garreta. blal converiient visitarlo, despres de la visita que ahir

Pau Casals.
me fea lE, Vda. Garreta.

Be proposat, co. ^i engar • desaeguida la feina, utilibant el

sela.9 venia oferint i que se podria ocuYtre. Balcells,
par en enlleb^ir copias pera la i .necripcio dels dret s d'autor.
TA he dit el ineu desig de que la Insti , LuciO Patxot

s'encarregués de l'obra sardanistíca d'En Juli,-fent l l edicí0 » no solament pera cobla, sinó tambe reduccions pera píavqll*y

EI eitre. Ctisal.9 ha acceptat tot 61 m eu di r ; m ' h a dema-

nat si volia que be íne lliuressin originals, a Ia qual cosa
he respost ci ue jo preferia que l ls urigínale no se mo.,luc6sin

arxiu i que- establíssim hores de treball alla ma-teíy.
En Casals s'ha mostrat su=ament, efusiu í lealment cortès; iif-, donat repetidament les 6racies, jo li he desitjat
un bon viatge i se'n h& anat a lee seves tasques, deixaiitme
del

en compa n yia del Pre-,Adent i altres membre ,-- del Patronat de

la Orquestra Casa-L s La conversa &Iesj.-iores e l es dílulda en teze-- gerierals

í entre altres coses Jo he suggerit que la tria d l obres a
editar d'En Garreta> fos feta per un Consell representatiu
del mon musícal catalay per exemple: Yzre. Nicolau, Ytre.
Mílle-t, Mtre. Tjamotc- i V< 'L -re - C&Oals- Aix í resultaria un bell
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11 Nobre. deàc^rrog pera lü z• £^3po:lsabilitat moral nostra. Sis presents
expressat tots llur c;onf ormitat ï hem quedat en parlarne amb el Pure. Cabàl:3, -: ia primera ocasió, cz^r a(^ue , ta

han

gtIestió,

15

de moruerit, no es ur6ent.
^.' altre diu al Grfeó Cataï iL ,

A7ovbre.

F.

"'=-epons i
i^i^lasell .

"aspons

i vai g

i

ans

creadram►

amb 2,n

apro f itar l'avinentesa.

veare . .? conb egüencia d' ai-

pera Qirli que l l

xò, avui ,i.a vir ¿ut.
Primer, el som enterw.t del final de la çtteetió de Ginebra, en lta, yaal eil tenia part.
Com c;ue' i Prof. RC ppard no responia, nespres de e. perar unes setmunez:

jo l m v;.

,i6 decidir a es cr í ureIi i ell me

re--pon6uC amb certa solemnitat oficial: tots -.aals documents

1i

i:e llegit.
Yeu no Gra pas pre;cisu:aent .por ó.ixò c ue jo desi t jwvu

parlar•li, sino perc,,ub aclarit lo de Gine bra, i reprenent
la mevb priwi tïva idea de Coricurs, potser va,l ¿ri.a 1i, pona.
d' e: tudiar si'¡ llenÇa,vem des de I,a, Haia, demanant un tractat de Pret Flataral dels

pobles,

,ue seri.a

judicat per un

Jurat de tres membreE^,: un de La iiaia, tultre d' Arigl^terra i
altre, de Ca.La.luny a.
111 h . dit ,ue ixo trobava molt be; que L. L a I-Iaia tenim
s,cturái,iuent estuciiantw c;a.tulune; -j ue un parc;nt, seu iíavi.a estat preci s a,merit a 1' euibaixa,da

de

Lb ftLi a

i

kue tot

aplegat ens podria facilitar dades.

enfilar l l aï, ulla per aquest costat i
guelc:om per dimos rest;ecte
toriia.rnoà a veure (quan
Ziem cori vía^, ut en

d' ai x 0.
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19 '7ovbre.

Se1,11P el Ytre. Pujol, En Duran i Sampere, En Jordí Ru-

Consell.
Snatruccions
de Giiiatge.

biO í En. Batista í Roca.
Eli; he cridat pera lli-ararlos c'ópia ,--,ut%ogra-ra

d'una iriena dliia s trac e- i 0 n s0

q

iP,

jo nomeno "guiatge ll , pera
tiv

facilitar el mellor coupliment de la finalitut de la linszitucío pE tyot, als que ne substiLaei y in deEpre-e de la meva mort.
T, I ori n inL-1 d e c-quect document, es en poder de la famil¡&, perb tanibé l l l-ie portat a. la reunió i elo l l kie llegit jo wateix ,, m.entres el rr. PonLsere escoltant, coruprovava la còpia cyue després he confiat &n ell mateí y., en oa

dualitat

de

conseller

mes gran.

E¿,ztric;Lciment pr-rlant,

aqueixes instraccioab no son pas

uni, ciioi)oE l icio test^..mentari ,;I, sirio una k3enzí¡la expoi3lcio

en acordanga awb els quals piiguiri re-

a l ídees i

girse l lo conselle.rs restants, dintre les cir'eux-str-.nues
qtic jo no pac ., ní pretine, preveure.
Comença ï' escrit, ímposant <--Is eon , ^-, elIcrs substituts,

1' obligació de

desIliurar 1€,. mcva

de lo-ta compli-

caciO províneritu de !obra ínzeI.leetual en curs, 1& dircecio í re:3ponsabi1itat de I R qu& l elif3 as:^umirLn,, desse.,7,uidu
cie la meva mort.

nespres, v<^L^'

C^>

inVE;nzL;,rí&nt elo bens cieritiCies

i mate-

rials que cons-#jituei>,en el patrimun i de la Tns-.¡tuei6 Patxot;
la manera, com tine or^;&nis&ã}^ ILxr a(3ministrac^io i comptE.biC;>

litat; e l po,,; O. inc;,J¿ieattimerit cer-Leb conviccions perconalb
meves j uiasLifico sigrun ao-Le de l l actuacio publíca meva. Tam
—
bF-"ls traníserie, li lueralment una elausula de reversió, ,,ue
poL lli-C91i r

lnijti-i»ucio Patxot famb els

Concursos Musicals 7'uuébj ratxot i Llagustera, comanats al

Orfeó Català*
Pinalment, faig avinent als (;onuellers que a(j uest capital ,ue deixo en llurs mars, pz,^r-tz:Lay inoralment a la meva
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famí.Lia, i en conse(-,UCneía, si aquesta per dissort ne tin-

19 ft - gues neees : itat, eI1 : els ibl 11iur a ri e n immíediatwnent.

vembre.

Elr, consellers, tot desiLjGntme 11&r_.." vida i a6,ra1nt

novament la confianga, han Lrobat moll encertada la previsiO d I una orientaui0 eserit-a pera llur comés.
Universite
de Genbve.

Despres, els he fut coneixer l l acabament de la
nostra correspondincia amb 1*Universite de Cenive

i

he

pregat al rlr. Fontsere que dones coL,,,pte de la viz, ^ita que
fea al Rector d l aquella Univerksitat amb carkl:Icter oficíLl,
com a, conseller de

la

InstitaciO NAxot.

Dr. Fon ítseré ha dit l& bona acollida -que li feu el
Prof. Rapp g rd, justament convalescent de
com an&
El

exposant el seu nissatge i I" cire-amst G nciee e,, ec¡&1s

que l l motivaven; la sorpresa que ckusaren ele fets de la
Dr. ?on i sere h á tancat el seu narratíu, amb aquesta sintesi: "Me sembla (-1ue

noat,ra terra, que elis iíjnoraven,

i el

d'alguna c osa els vaig conveacer, per n d l altres, me £G-u
l l efecte que no l m crC-íen."

l

Resultat de la vii;ita del Dr. Fontsere Cou c ,ue l rrof.

Rappard, aquest colp, li confesséi, lealment (^ue, malgrat

el seu bon deeig, no trobava

què la

manera de complaurens, pernoetra pro p obta no encaixava proa amb l'intent de
la

llur "Institut de Hautes Etudes Internationale. -,".

Dr. Fornsere ha anat explicant interioritats de
l l actual bastida diplomatica de Ginebra, on no maw¡uen
El

.T

agents de ' adrid, entre ells el Sr. Palacios, qui faig atinbsfera, i elo elements docent-- de 1"Univer^bilet de Gine-

bra, se veu que beuen en aqueixa font

i s e deixen ínfluior

per ella.
collb ignarg una a,neeaota recollidu pe , i Dr. Fontsere.

Anava 6râb el fill d'u.rl s eu a m ic; aBtronom ginebrí, el cuLi,
pariant de coues d'aqLlell a terra li digué : "Ja podeu corre
la Suiç:a, que no iii trobLreu sino (;oziercianLs de sopa ,, . 1

segons aqueixa afirmacio, a Ginebra son kiostalers de la

M

6C
1 Q
,

2 7

Societat de %raciono í servidors ã6 11-ar c1ienteIa.
ne ^;,fegit ; áue com äue mal -

Repretient jo la

19 Novi embre.

grat haver esperat s:3etmaaeb, no ve-aien nove s. de Gíaebra,
me decíd a ederiuz-e jo la carta an daplicat de la qw. 1

1:e llegit
aI^3 presents i ^,cub^^d&- la seva lecLura, EEn Jordi
C)
Rubio s 1

h^

,

kif a.Ti lia

1 ",uin^,

Wort

de , o-^^u'
^, e

es -

criare lo :-ue un riom pensa !"
A continuació, he lieé>, iL
plimenLoi3a de¡ Pro£. tl.u ,-)perú,
jo

wteí y

li

la resposta com^,ui

reprodueix

que

Havia facilitat ébaráb. Fa coni3tar

c,ue

eiscriu

M-

després d l ,r&avo-r posLt la meviL carta ea coriei.^ciaerit del 11T
reau

da

SF-nat de

de G"íneve » cil IL- äessi6

del

dia ^^'bans.

21t3

apIegUta jIcm (;otn.:3Lutut ciue la referidc.& corre: ]^on-

Il dok3.sier 11

dencia, cons`4éizuL un

interessant, veritables

LeríaIS do- Sociologia experimental.
Lu Haia.

= Clos el tema de Ciaeb •a ,, els iie comunicat ( -l ue se m I Lcu-

dia íntentar iin conciirs inte--rnacion,-1 a La Haia, pera un
tract ,,,ít de r,,ret NaL ,,a_ral del^ pobleo. Actuz:IMer1t Li:.via co-

men9bt a sitaarme, i si

La

cosa s l ericarrilavu ju l ls entera-

rib.
2a 2.ubíQ

£,a

fet notar c,,.ue probablement f,ni3 ho entre-

bancarien a tot arreu i que si l ls de Ginebra han eetat iribí s l adon a ven de

diucre-ts, potaer eis d l aci rue
e,ue trktcLva a 1,a Hh»¡u

i calia uo •¿,pesar si era preferible

la a(;uio e y terfia o la inturno, com ell erG-ia.
Jo he respost que l'actual Puder Ptkbjic essent ¿rbi-

trari, me oemblava debades pre3uposdr :3e ,-, ureLat personal,

p

ni ea un E untit, Lií en raltre.
jkp,-ori-La.nL la, pre..-,enciz:. d'-jrá Batista

j

Roca j,

li

úe re-

cordat que teniem sempre pendent Ia tasca dei Refran e-r ]II?o-

pular ,, 4ue encare rio zi&viem P-acetut, i .,Ãe un uiL o ultre
caldria començar.
Llay ors En Duran

i

Sampere ha iabinuat que NJIAureli
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19 NOvembre.

hauria reciprocitats d'avantatges pera tothora.
Hem pres la suggestió en consideració, perque l l Refraner es un feix de mal 11i64r.
Avui ha sortit el primer fasuiele del vol IIE-r.,

15 Desbre.
Institut d'Fatudia Catalans.

"MeMOries".

Sec ,2 . Ciències.

de la Secció de Cíencieb de¡ Institut d I ESLudie Catalano.
Es una mono grat ía d'En M. Alvbrez-Castrillon.,

Vol. , T. fase.

jer.

referent ala Mícrasiemee obeervi-,te a Barcelona (Obs.
Fabra), conbtituÍ, nt un treball molt ebpecíalisat, acompa n.yat de tabulacions i llur traducció grUica. El uuesucix un
abatracte en angles, presentut a Prague a la reanio de la
Uni0 Internacional de Geodesia í Geofisica.
D l a,ciueeta manera ja tenim altre colp en marxa tolee les
Seccions del I. E. C. que l ls homenb del Nou Rlgim no osaren
v
deE^tra1r directainenL, per'O que desiLjziven veure morir.

Pera tal fer, posaren la consignació a nom d'uns suposets "Altos Istudiob de Cataluña"

i

aixia

el

I. E. C. al

ariar a cobrar la conbignacio hauria conaumat la seva autódestruccio. En canvi, no anant a uobr ar. el
trobava serise üíners í

I. E. C. se
,

kiavía de mor-ir ebtrangulat per la

inanicío.

.3ort,obament,encara batega la ¡dealitat a casa noetra,
i mereCs an ella, el I. E. C. segueix vivint í publicant>
independentment deis or6aniumes polític-adminibtraï,iub, que
aparenten ignwar la seva existencia, ço <ju£. es retalment !o

mellor que poden fer.
21 Desem

En companj ia deis Mestres, Lluia Btillet, Francese Pujol

bre.

Blanca Sel- i Joan Llongueras, aqu e sta tarda tie anEit a casa de Na
va: Sonates
Blanca Selva, a ofrenarli leb priuiicieu de l l ediciO de
Beethoven.
les seves conferencies sobre les "Sonates de Beethovenil .

^

LI hem portat deu exemplars del tirat,,,, e en paper de fil
f1

LI2

1 9 2 7 í deu del tiratge ubual, tot lo qual feia quatre bella vo21 Be - luminosos paquets.
sembre.
Com que nosaltres també gi rem quatre,

jo

lie, proí;osat

que entresaím Lots, portant cadascu el sea corresponent paquet deseota l i brup, car aíxí seriem ela Reía diorientpfent
vlstosa la presentalla, i a mea de la sorpresa, Na Blanca
Selva se trobaría amb el conflicte de cue lí seria ímpossible la cor,lesia de descari-egarnob delb noutreL envolums,
tots d l un colp: uaa entra=aliadura d l eLtudiant que l l llestre
Millet,

í elk)

altres tiarl tácollib amb entusíasme ríoler.

Carregate tots

eren pae petita,

amb el

nostre paquet, kue verament no

pujat l'escala de la torre de St. Gervasíp i al arribar al segon pis, el Mtre. Millet ha trucat
hem

amb e l paquet a braç í ens ha obert una velleta venerable
(mare de Na Blanca), qui kla restat mig esverada i totes dub-

tosa, davant de la noeLre colla de gent curregada.
Passat el primer surt, com
. ^j ue

coneí y ia En Llorigueras,

q ue

s l l~ia deixat veure, enb ha donat entrada i s l na afanyat
a avisar la zeva filia l T.a Blanca Selva, i ens hem trobat
tots, les Senyores, ela MehLres i ela paqueta embogant el col,
reáoret.
Mig

d'esma, hem desembocat en

l l eeLadi,

una bella cam-

bra al angal de mig . jorn de la casa tota inundada, de sol pon£l at en tiquella hora, on Na Blanca Selva ebtava enlle sti nt
la seva seusio d l aquest mateí y vespre.

El

Ytre. Millet li ha clít breument que li portaven

una preeentalla en admiracio de l'Art sev a í en justa correopondência de la seva catalt;Lnítat.

Na Blanca Selva, tota co=osa

i

aomrienta o ena ha ea-

tret efus ivament, un darrera l'alGre,

la ma jue teniem

lliure, repetint: "jo no puc dir rea l'. "no puc dir res".
Trencant l l empac,ictaMent de la sítaacio, liem obert

els nokstre.B envoltiffi , treicnine un ciemplar en paper de
fil i

altre

delp

usuals per

&

Alerlloreki,

11
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1 9 2 7 ella s' ha adonat de que hi klavia un Prefací del Mtre. Mi 21 De -

sembre.

llet ., i prenent l el amb les dues mano i guaítant-a l el de
f it,s

ell a anava dient: Il tambeo tambár.
e ? me jo no puc dir

res", i al cap d'un moment de e¡-Lencí, esplaiant els ecue
sentiments, com en solílocl ui, zia afegit: " Avui no subre tocar! "
Llavors jo 1,e respost, que encara çue lio fea uL&lamentp

ja l ns acontentavem, percue aziox , es indulgenta i CLtalunyu
estima ais qui. ilesLinien.

Despre-s d'una petita conversa, i deixant-li un escampall del ,sea ¡libre per totes lea cadires, ena hem de speciit
a fi de que ell ► po¿uea prepararee pera la sessiO de¡ ve8pre. Ens kia acompanyat fins a l l escala i mentres baixavem,
ellag des de dalt, repetía la seva frase px*ou eloqüent de
"no pue dir res".

1 hem retornat al "Orfeó Catala llI s tots contents de la

nostra criaturada.
22 Desbre.

Ha sortit el volum deis Ebtudis Universitario Ca-

Estudis Uní- talana corresponent al aemebtre Graner-Juny d' enguany i

versitaris

Catalana.

el seu contingut apar boa xic engruxít re specte del an-terior.

Referent an aqueeta Institucio, que va reprenent la seva vida, En Cs^mbó me deia 1 1 &,3.tru dia, que b l iiavien reunit

pera veure d l k."Loslatjar lab el.tedres en un locui -mes eecaient
que l l que are atiiiben.

He aplegat el Consell de la Institució Patxot a

23 Desbre.

Consell.
FundQ. C.R.C.
Instruccions
de . Guiatge.

fi de que fossin testiimoníb de¡ acte de lectura de lea

meves II Instrucciono de Gui&tge I ' s .¡-j ue avui lliarava als
.
Sra. Continuadore de la * Tundacio Concepeío Rab ell i

Cibils, Vda. Rowaguera "q en previsió de Ja me y a mort.
De la "Institució Patxot II' hí navia: el Dr. Fontseres

el litre. Pujol, Bri Jordi Rubió, EA Duran i Stimpere, i En Ba-
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tista i Roca.

23 Desembre.

Com a continuadors de la Fund e . C. R. C.: el Mestre
Franceec Pujol, En Jordí Rubió i En Jobep Danés í Torras.
llo he fet pera que bentiasin áiistoriar !origen de la
Fund i . C.R.C.

i

aixi tote po-C-yueusin ben juaicar
la ínisex-ia
j

espiritual d l aquells representant-o de la 1¿7> Ieziag que norebpectaren llur benefactor, ni l l acte de caritat qu e ell

eis comanava, ni la seva esposa ,, etc. etc. i per am,:>r al
din,er ho trepiLjaren tat, motivant el vergonyos escandol i
la deplorabíilbsiíaa traarzere-g ai6 de la incori(;ebib.Le 11 testa-

,

1

í ,^en Laria Romagueral'.

Amb aquest LíLol kie enviat avui unes rutlles a la

928
5 Gener.

premsa catalana: "La Veu de Catalunya", "La Publicitat"

"Esplaí"

i "La Nau".

1

Es un escrit veritablement "esplai" de l'home í.,ue comença a estar cangat de que ela táltres be recordin Mas-5a

d'ell i

en forma mal avinenta.

L' um quant temps ençà, n' hi ha que 1 1 nan. donada per

ferme coses sense l l meu consentiment previ i naturalment,
aixO iia prodult desafinades meb o meny8 ridicules o depiorables.

Uns ho Clan fet amb la mellor bona intenció, però amb

curtedat d l intel.ligencia o molt oscada finor moral; d'altri ho fa.n merament creient poder així explotar en profit
d e elis mateixos, una preE3upoaiada vanit a t meva. Derrerament,
un autor català ha intentat dedicarme un llibre seu editát
en Castella.

Pera prevenir I& continuació d'ac,uests feta, on slhi
veuen massee miseri ^ s h^neE disfregadeb d l idealitat, í
que en certb aspecteso no soiament fan ti-istor, bino que
adhuc arriben a ofendre l he escrit el meu o esplai n , que la
majoria de

la gent trobara sibil.litie, perb ho entendran
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de sobres elb qui ho hagin d'entendre.

5 Gener.

A la Sala de Ciencies, de la Biblioteca de Cata-

16 Gener.

Publicacions lunáa, eno hem aplegat: el Dr. Pontscre, En Nicolau
T. E. C.
d'Olver i En Ramon d'A16s, pera tractar de 1 e 1I MIJembr• ies ll

del Institut d l ,]Lí3Taaís Catalans.

Seguint l'usangs- d' altres vegades, i i jue pinta be l l actual situacio íntel.lectual dela gobernants, hem inbistit en
no circular les monografies per CataluaZia, finb des prez d,ha

ver expedit tot l l intercanvi internacíonal i hever-nos comengat a arrivar ele bulletinb de recepcio.

Com a noves monografies pérL anar a l'impremta, s'han
proposat:
Secció Filológica. Un estudi de Les 1, Inscripcione llatines de Catalunya ".
Secció Híst'orico-Ai,c,, ueol %o,,,,, íca. Un treball sobre la
"Topografia romana de Catalunya".
Tant En Nicolau, com N'Al ò s, nan ãem;i nat uria cera ur•genis pera aquests dos fascicles vinents, car.eIs voldrie n
presentar pel Maig a la reunió Interriacíonal de Bruyelleb.

Llur proposta ha estat aeceptada, acordantse que passes de se g uida a la impremta.

20 Gener.

Per fi avui surt la "Quaresma de St. Vícent ?er-

1` '-; uaresma de rer" que ja fe¡& une dos anye teniem en premea a l l ímSt. Vicent
premta Atenas, A.G.
Ferrer,I .

Es la tran£., cripcíó d l an manu s crit de Valencia feta per
el Canonge Dr. Senchis Sivera, la publicacio del qua¡ havia
est¿--t proposada al 1. E. C.; mes ara per ruo de les circumstances, la l il e ti-tació Patxot s' en

¡.La

encarregat.

L l obra resulta interebeant per el llerj6uat,-,e, per l l ebpecial im4,tgeria que ni vee s'a, perque l ns perfiia la disculida personalitat del

beu autor i eno presenta el mare socíal

m

M.

l

1 9 2 8 dintre del qua actuava amb gran debinvoltura, potser massa
20 Ge-

i tot, barrejant I'Apostol -.mb el l'meneur 11 de multiLuds.

?4l ha semt)l&t escuieiiL d l ofrenar Ia publicacíó a la Il espíritu4âlitat de Valèncial", fent unu frase 'que deixa a cobert
els meus bentiment.-3 í

la meva conbcièneía.

Mossen A. Griera m I eberi~ el 12 ct.

21 Gener.

?

dient

-Mossen A. Grieque per raons especiale ell no podri conLinuii:x el
0
ra. '*ButIletí
de Dialectolo-"Butlletí de
d' acord amb la Secci ó
gí a l, .

Filológica del 1. L. C. i demanava -si jo' l podia

ajudar, de-t,a1lantme al mabeix temps les k3r,-,ves investiga-

cíoria preparatorieb en a ^, ucut sentit.

També me recordava 1' oferimentque jo IÁavia fet, si
calia ,, per a ^áue_ no s' in terrompés la publicaci 0ó del Butile-

tL
Avui responc a Mn. Griera que efectivament segueixo
dispoilt a facilitar la continuació del "B utlletí de Dialec-

tologia" ,, però sempre dintre del Institut d'Estudis Cata lana > tal com
tures de la

proposar de bell comengwxient. A les al-

intel.ligència tenim el deure de no compartir

les errades del nooïre poble i així hem

d'evitar la inter-

mitencia 1 la duplícitat d l esforg, perque altrament ao arribariem mai a constituir

escola, que vol dir conLinuitat,

entre ai-tres coses,
Afegeixo que segurament el I. E. C. no rebutjaria pus
la seva colaboracio i que per part meva, rei venen propostes
.g eves a ja

Comissió

editorial, ja pot compt a r amb 4 ue jo

sere l l primer d 1 acollírles ben de grat.

Avui be publica el veredicte del Setè Concura Rw28 Gener.
Me Concurs. fel patxot i Perrer.
R. Pat y ot i
Enguany no s 1 ^ presentat cap treball optant a Ia
Perrer.
part híst'Orica , per la qual rao el Concuro h& rek3uitat
desert.
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28 Ge ner.

En la part pilitic-social, uan concorregut
dos tre -'
C>

balls.
L'un d'ells, du per vitol "Un romanticiame poli-Líe

llatí" i ve, a sczr una cri Lit a de¡ teihperament llaLí , adalerat, per'o mancat de px-eparacio i constancia. Din,tre de
la seva particularisaciO excesalva, aqueata monografia es
apreciable, pero% rio Le ni l l extenbio, ni la profunditat requerioa, pera l l premi.
L ' altre treball

s'intitula "La Crísí de lea llibertats

pUbli-l ues". Maltiauradament ,, es fragiaentari, car altrament,,
tarit per la seva redaccio, com per l l orientacio,
premi. Eutrictament, potber no a l avtÍ ciel bot

mereixeriall

aíub la lletx-u

de la convocatoria, mes a¡ que n l iia ben copsat llesperit..
L l autor hi tracia l l movimeat ac-Lual de les 11 £¡nories nacionals" amb una conipetbncía í-,ue me fa boopitar En Maspons i
Anglasell. No l l acompenya cap plica.
El Jurat lia acordat: no aLorgar el preiui; duilar un
accessit de 750 ple. al "RomanticiL3me poi-ltíc; llatP , i repetir el tema ,, solament amb un an y de terme, per si l l auto • del irebail inacabat volguez completarlo.
Iye Concurs. La convocatoria ¿el Novè Coneuro Rafel

Patxot i Ferrer,

compren els dos segUents tem".
a). Estudi de contrasts històrics. Els ideals de Ilibertat de la passada centuria i llur crisi en la present.
b). Monografia íÁistoríca cat"ana

dintre dels seg,4-es

71 C i Yile.

En Ferran de Sagarra viA,,,ue l l altre dia a

8 Febrer.

Ferran de Sagarra:

ínvitarme pera la reunio d 1 aquest vespre a casa

"S igíl.lograf ía"
I. E. co

seva, un :je trobaria la "Secci.0 Riuto'rico-Ar -

queo1 %09 ica ,, ãei I. E. C. la qual cor-tesia vaig agrair de6udament car jo no uoc membre d e i I. E. C.; peró com que se
trè:â.ct4va de la , Sígí.L.Iografia" i Ia IrisLítuuio paL>o- t
fet carreg

stlla

ãe publícar elb gravats del lljer volum , 1 & meva

-MI.
1
1
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8 Pie bre r.

presencia era quelcom justificada.
A l l nora convinguda enb hem aplegat: En Perran de SaC>-arra , En J. :'ui -; i Cadafelch, N' A. Duran i Sampere ., En J.
Massó Torrento, En F. Valls i Taberner, En Flazíon d'Alos i

En F. Yartoreil.

Be primer, el Sr. Sugarra ens ha ofert un te, servit
per una. sevta, nora

i uns neta; després, al voltant de la

taula, plenir, de reproduccionb de segells, el Sr. Sagarra
ens ha anat explicant l'estructura de¡ Ijjer vol. de la
"Sígíl.lografia" que . jti te a punt- d'anar a l'impremta; s'ha
eites en consideracions d'especialista i ha demanat parer
respecte d l alguns punts que han eetat resolta, previ intercanvi d'opinions entre l lo presents.
També l i Sr. Sugarra ens ha mostrat gran nombre de carteres contenint, ja acabat, un estad i d l investigaciO aistbrica referent als feto del lb40 i del qual ene ha llegit
fragmen,te. A,.,ues t trebail aclualment no es publiccible, per
rao de klue la veritat i la intel.ligencitá son dues coseL
intolerableb, pera l is actuale governantks.
C>

Ela aplegats àem felicitat, el Sr. Uagarra, e)^cmpIe de

treballador infatigable, deaitjantli molte anys de vida,
pera continuar la seva tasca, tant profi^oaa en b¿ de l l ebpiritualitat de catLlunàa.

Febrer.

N' Angel Aguil0 ha vingut a ferme preeentalla del
Marian Agui10. prímer excuipl&r arrivat a Barcelona, de la BibIío,,,^ra9

Bibliografia
Catalana.

C>

fiFi Catalana del Leu pare En Mariari Aguilo

edítadt:à. a "adríd amb el titol de "Catal06o de Obras en Len-

gup- Catalana, impmsas desde 1474 hasta 1860.11

T, l obra fou premiada el 1860 ea el concurs de la Biblioteca Nu-cional de '9 adrid i wegono resa la portada "es impresa
a e>pensas del Estado" que, tal com se veu, ,. aa necessitat
67 any s pera la seva publícaQí6, i en el pecat ha trobat la

peaitc,-ncia ,, perque en aqueste momentb de catalanofobia s 1,a-

e
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2 8 parícío del ¡libre de Ytre- Aguilo resulta un sarcál abi e ana-

9 Fe brer.

eronisme, contradient l l encegament cepaniolista qu 3 ts l obstína en ne g ar una úibt ó ria becular i repren la brega pera
cm>

ofegar un fet bocial natural, que ibempre be li reprodueix
agrava, per rao de que es forca ace peráurable que l ls accidents juerament polítics del Eutat.
4p

Es curios de c omparar l l eEperib del Proleg que Y1,tre.Vaposá
7 r&fes que
rían A,,-C1:;jui«Lo7ir¡ el seu llibre, amb les notee aut^6
C>

acivalmenL nobalires trobem en Leb seves carteres 'del Can-

çoner Popular.

pous tinya Yitre. Aguiló iiavia traabalbat
considerablement les seves apreciaciona; la seva naixen ç a
En

catalana u l liavía arroentat i li era e_-devín6ut, justament
an ell mateix, alib que en el Px•oieg deia que no L-i havia
por de que ax - riv¿a.
Com a caracteriabica de dueb epoquet3, val* la pena de

e-ontraposar aquesta Bibliografia CatL-,16na de Itre. :%rian
AguilO ,, impresa +rn Cas-telI à # a 1 --adrid, amb Ia lIBiblio6rafia
.3panàola
,, k
d'1t àlia" que N I Eduard Toda ara ebta publicé:xnt en
outala, dec- del seu Castell d'Esc:ornalbou.
Waci míLja centuría, qui sap quins fruits espírituais

haura doriat Ia present tirania eepaayoIa, filli:L d l un l'acte
U.legal II ., segons propla confe.,3siO delb q ui I l exerceixen i
uíá-af ru e t ue a?

5

M arç.

Ik,

"Membrice l, I.E.C.

Sec. Cibaciesp
f aBc. 2.

sortit el fase. 2

de

la Secció de Ciencies

del InbLítut d'Estudis Catalans.
Es un treball áel Dr. Ja rdí bobre l l in,ten ^ í-

tat cle la pluja a Barria., busat en el6 día¿,-rrameL del seu plu
vibgraf, que ha e_-tat experijuentánt aci uebts darrera anyb.

El pluvi'Ograf Jardí C.- conuebut amb vibteb a e-,Ladiar
la inten b ítat deja xafega, tan característíc b del nostre
ploure.

Es un aparcil que Letua l ment ja conutrueix la casa
Richard de Paris i fígara en cl beu catL'-leg amb el nom de
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plivi'ograf Jardi, de-I 3f,-rvei MeteorolO'gio de

5 warg.

5 Març.
Cooperacio

intel.lectual?

La Societat de les T-Taciorisp de Giriebra, va resul,lant una completa autiaomia. Conceb u da en un
moment de sentimentali s me i adhae potser de remor-

díment, de mica en mica es devingruda iriverab- o sia, ratifi-

caciO i agravaciO del fet polític Estat, contra l lb pobles o
nacions qtte l lg composen o sofreixen.
Ho demostra el .5e.,gtlent incident, tjue es de la mateixa
familía d' aquell altre de Ginebra, detalladament kiietoriat
l l any passat.

Entre les d,ependincies de la Societat de les Macíons,
semb l a que k¡¡ ha un organisme de "cooperaci ó inte l .lectual".
Relacionat amb això, uns coiLpanyb mk> propoã^aren d'&sf3iL;tir a l Congrea d l Art Popula.r -,,ue se celebrarti a Praga,

iàea c,ue vaíg aeceptar de grat, pen-,ue cree q ue Catalixnya
deu uferrar sempre la seva persorialiLat i mí:,jorm e nt de car&

al estranger.
Per raons que ignoro,, 1a nostra decisió £ou comunicada a Paris, d'ori ciits companás reberen una resposLa dient
que ho trametien a Viadrid. Posteriorwe. n-L lian 'via¿ut de Ma-

drid-ans nomenaments pera uns Sru. dlací.

"ges, com que plantejada en aquei3te terme-s la qUebtiop
implica sotrmetre la intel.ligència a un acte polític previ,
jo kie tingut de fer avinent a dits companys ;ue me desentenia de 11,ir proposta perquè entene que Ia intel.ligència
deu actuar lliurement, preseindint d l una coiia tan tranbient
í generalment ímpura coz es el fet POlitie Fsstat. La meva
decisio tia pr*oduit gran desil.lubio a algunb delb meus oidors,

pero jo tine de cunjplir el mea deure, i no sotumetre la ¡u tel.ligencia a nirigu, ni a res, llevat de Deu i la me ya coris
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Eaventme trobat diee enrera amb ^Yan. Griera, a qui

"ButIleti de vaig preguntar pel 1'Butllet1 de Dialectología Catalana",, me reepon¿ue molt raonadament, en for , ma ciac- transCatalana".
Mn. Griera.
0.
llula un estat d l esperit M¿s gonciliador q ue Guan la
Dialecbolo,gía

nostra pr-imera conversa.
A

conseqüència d l aíxo% , me y esrlb1à avin(:;nt dlenterarne

an En Pompeu Fabra i despre8 n l enraon2erem awb En R"on

d'Alob., En Jordi Rubio ., En Nicolaa á'Olwer i En Éontuere,
essent tots de parer cue calia repondre la publicació del
Catalana" aprorítarit
Il ButIle y,1 de -Líialectoloziia
bones disposicions d e tothom.
C.O

-

Per tant, degudament asE3es c„orat i. &utorisat, avui he
tíngu-t uria sentada a La Biblioteca de Catalanya ,, amb Mrn.

Griera a quí he enterat detaliadament de los me yes gestions
í el meu punt de vista particular. fi l he posat al corrent
de l l urticulacio del Inotitut d*Eatudis Catalans aiab 1 1 1.natilucio Patxot i de llur manera conjunta.
A la seguida, li kle proposat la coabinuacio

de¡

But-

lletí, sobs!ues waturaíment e. l,-- mateixa convencio c,,Ue re-

geíx les altres publicacions. Deupres d l kiaverli resolt al¿unes objeccioas i dubtes, he demazlat a Yn. Griera la beva

í la de.Ls ueus cowpanva,B¡.xníls, En Montoliu, cte. Tambe calia mantenír_i aixamplar la colabor-acio
colzaboracio

estrangera.

Mn. Griera ha fet la bona obra d'acabar acceptant i en
principi, hem passat llit-La dels arterials disponibles pLra
posar la publicació ai dia. yuan no tinguem, ha dit que ell
era de parer cie que l l Butiletf surtis

En el curs de la seva conversa m'ha exposat que ee li
havía dembnat co.Laboracio al Anuari de tl ilologia l que publicará e.L Foirient de Píetal Catalana, on treballaran iivalment
En Par, En Miquei y Planas, etc. Respecte d l aíxb r jo li he
reepo st,

que eren coses particulara d l ell, en les quals no

m l hay ia de ficar per res i que Jo sempre trobo molt !loable
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tot cl uan sía espiritLiz,^i-Lat i ciencía cabalanes.,

21 Ytx9

A la sala d'actes del "Club Montanyenc 1 ', ens

2 3 Marg

Llegendari Ca
tala.
Segon Conuur.-,.

hem aplegat el Jurat pera fallar el Segon Concurs
de¡ Llegendari CatalL.
`ormaven Jurat: ErL Sebastià

Farnes, vingut expressament

de Canet de Mar ,, el Dr. Carreras í Artau,' n Valer¡ Serra í
Bo-LdU, En Pere Boíiigaa i jo.

Per cortesia, hem pregat que assistissin a Ia reunió,
com expectz;Lciorb: la filla d'En Farns, que l'aco£apunyk^.va,

i En Rossend Serra i Pages, President de ILt Secció de Fol-

klore de¡ "Club Viontanyenc" y (jue na convocat el conears, a
propoeta de la "Institució 1'atxot".

He pr , opoiaat per a la Prez-idetlíjía del Jurat En Sebastià
é , car tots li reconei›,iem aquest cire-L propi, i com L,
Secretari En Pere Bo£A¿as, perque era deure ituiereiii a la
BeVL joventut.

E18 treballs presentat s a uoncure eren 18, desde Ia
senzilla llibreta fins a gruixuts w>lums mecanografíatb i
encivadernaLs. Per la redacció s' ui endevina-va l l Ro-suello i

M-allorca.
En Sebastià Farnés ha començat exposant la seva aprecíacio dele diferente reculle, e>tenentse eA nombrobes digressions de recordanga personal i tractant natura.Lment el

tema amb l l amor i la severitaG del folklUri.9ta iUe I.Li ha eSmergat tota la seva vida.

Jo li he fet notar que calia ben si -tuar8e dintre de
l l ez3pe-cial finalitat del concura ciue era: aplegar el major
nouibre de materiale pera in(;orporarlou a una obra de uonjunt
í que si b¿ calia preiaíar rigurobament el míwrit llur, lambelns
haviem á l abse wg urar —o comprar— el d ret

d I utilisar els ma-

teriala presentate. En conaeqUencía, dintre delu diferente
valera, haviem de premiar tot go (i iáe contirl¿uee q uelcom dla-
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profitable.
- le.
Entorn de la meva tesi nem. parlat deLin^udamenz fins

(i ue reprenent la visío á'L-n Farnes, el Dr. Carrerb.o i Artau ha dít :j ue ell i En -P ere Boiiigaa kiuvien establart unes

ea-tegories tue l us anaveil a zotswetre per si poÜien servír
de base per a leo adjudicacions.
La classificacíO'presentadk-- en el fonás ha resultat

forca aving-ada amb les notes que tots por, tbvez i purLint
d l &-ix'o licám adjudicaL e!,-; premís aivariciats í dez,-prCe- hem fet

una e£^cüla de ponderació, seguint la qual àeaí repartit els
diners re2-taz-ts.

Dels divuit treballs presentats n'hem premiats tretze,,
restantne cín(i fora concurs, deis qw--► ib la major part eren

taxativame, at eliminats per les condicions de convocatoria.
Ac&bc,-da la miusio dej- Jurat, En Serra i Pagat ritz. proposat q ue l l repartiinent de pre;.uiis- -se fes el 31 de varg, en
la sala d l k-ctes del "Club 11,ontari^ene" ,, com 1' altra: vegada.
C.Z
£aMbe ., per indicació d'En Serra i PagCs. farem una

tercera i darrer a convocatoria pera l l Llegendari Cetali,
que será publicada de- seguida.

23

Znguan,>, ei, Centre

Abril

Medalla. del Centre Excursionis-

ta. de Catalunya:

de C^£tr;^.unya
1

1,a atorgat I& Medalla an En Franceseã Matheu, el
qual h& intentat resistirse dient ,ue ell estava

Prancesch
sempre diopozai. a fer k;oacs peas raltre-., per'o no
li a6r a dava ciue a l hi fecin an ell. Jo li he rebpost que &i1

y,b sonava ma s s t, dictatorial per un poeta í ell ha aevs.11at

a La confessió, ja mes conciliadora " ,.,ue si no fos cosa
d'En Pat7ot ut,,.uria refusat la nLedalla"- La veritat e s i..ue
no es pas cosa meva, sino una decisió de la Direc^iva de¡

C.E.C.

de

Iiu qual ni

se val" com deia En
La desigriLció

de

tant :solament formo

part;

però "tant

ragall.
la persona

j
j

aa estat arreu unL*aim,,,iment

aclamada i la ''edalla (;wapleix ben be la seva inísbiO uoc;ial,
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car en ?rancesch Muthea eB beliament represen*Latiu de tota
.^ 2 3
23 Abril una generacio a la qual devem molt i de la qu al Lenim forga per apendre. Ai y,1 bonorant el me Lr&tge dels predecesí -

sors ,

la C> eneracio

actu&l se di c^ni L i ca i k^Àonora ella matei-

Ee assistít &I za cte, per simpaLia i cortesia, mes sense pendre-rií la paraula.

Wo

es pas cae l l oc4siO no fos

ben temptadura pera euraonar de cara

als noctres intel.lec-

tuais i dirlo.9 :.uelcom 4 ue ja fa tem a me burja pel maj,;,1.
Per beabar- hu d 1 a¿rcávar,

el

President En M. e e>pons

i,

AnZla-

sell m l ha estirat materialment la llengua al ferme la fineba

de,

po u arme la ilátedalla

la M&
' a

a

f i

de c,,ue

En

FraaceBch

Ylath, eu la rebés de mí.
No obetbnt, jo no ¡¡e badtit bocea, perqui moralment ní fí-

sica, no podia parlar.
T,a darrer a ve gada que va¡ <g, enraoriar en

nía alli en elo rengleí3

del

i amb aquesta evocaciO i

el C.E.C.

te-

meu devant Ibi Plariona

la seva imatge en el cór i el cer-

vell, jo m l hauría trencat si hagu¿s obert la boca. Ja explicare an '17 .a "atheu l l cipaírexit descortezíai tant ell com En
TZaupons, la capiran eLe sobres.

La Vedalla del Centre Excursionista. de Cataluaya,

29 Abril
Dinar Ma,theu.

atorgada enguany an En Francebch llatkáeu,

donat lloc

hp
-

a un dinar intim, de més de . quurantu coberts, eue s l lia celebri...t avui

e.

Pedralbes, prebicLit pei- 114tre, en

el

res-taurant

feta ja no ui ' en ha culpat

de la Font del Lleó.
MI tre. Viatheu, car bap prou

bC-

q.Áe ai y b no es pas la meva es-

pecialitzat i a uses, a les elaree, e'na vist cou, era cosa
d'En Joaquíw CsboL

i

Rovira.

y l ha.tacat anar a la preiideacía, a la dreta de Ytre.
Yatheu ,, qui eE-tt:,.va tot enfellonit fent ciírregs an

En

Cabots

per la gent que huvi p, remogut, car En Matileu xiavíiz:, rebut a

ea,- F_ seva gran nombre de cartes i telegranies, apart d'altres
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adkkesions que' ls or6-anísadors publicaven uban^ de comengar

29 libríl 11^pat.

MItre.Guasc4 ha !le,-,it uns e-cs caíenth mots d l endrega i
En Cabot ha elob amb el mot d'oráre,de que no láí haurien
discurBos.
Al &cabar cl dinar, En Francesch T,fiatrieu La fet un breu
remerciamenL, aí*egirit en --inteaí i entre graria aplaudimenLs.
que com í.,ue l l homenat gt na era pab prec;isamei-iL an ell ., w iao
a uni;. pila d 1 altrer- coses, ell tambe b'Ldlierit, a la febttá.
Debpreb de po8tres, ens Le= compartíL en grupb i En P.

Aldavert m*ha vín¿,-ut L- abragar, dientme cos£b falagueres i
finb ha J-ntentat bebarme la ma. L'emociO del vent-,rabl£- vellet m l hu fet molta imprebeio i m l he afan<yat a aturarlo

re., ponentii c,iue sense ItÁ feina preptirat'Qri& d*blib, jo
m l liauria trobbt mancat de colaboradox-z pera rezlibar la
tesc& eupiritual ejue tots ^ le,,-ate
ariL ,Y£.m
C)
Jj7e invitaL cis a g bibtetitz a dorÁa r uns volta per el
"Clos Yontzerrat", i la comitiva s'Pa pos a t en maria i.3itu

una navolada prii n-,averal, acompany ada de tronb per la banda de ponent.

Enel Clos Montserrat, la gent s' es iLpleji--Ida begoris

les respectivez afiaituts, i ueguint caminala divers, ena
hem retrobat tota en el inenjados-ct del cim. All ► s*han fet
fok#ografies i al cap d I unt:,. estona de vo.Ltar ha comeng4t la
davallada,, que hem Lintut d l accelerar periab ela trono refermaven i la gotellc da. coíuenp dva.
En serit a la casa del masover, ena uem isoplujat din tre l l celler, (..ue ni , Apeles Meetres ha cozparat a un c;au Oe
con.g pira,áora a bota terra i 'jE n

i Planas t

fet notar

que all'0 del "Jeu de Paume" i a Fraja(¡a, devia naver ebtat

quelcom de seablant.
7,Durant aqueixee remar ci ,.e.9 de criLica 1,.istbri(;a i lit eraria revoj-ucio, niu anat millv>-,,iit, la P.Luia i -kipobiiom ¡ju retornat a caza seva amb la satísfacuio d I unt:í. obra de gé
C> ~rmuri or
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espíri-tukii, clup- leb riLivo.Lu,¿ie c, de ia terra ao han poáut
enZD

29 Abril terbolír.

8

Peral¡ Conciara ¿¡ I enguariy , s' ha presentat un

~faig

Pa-Lxot
Concurs.

sol ^rebail, d' autor aa¿lea y consistent en un

Memòries
VI
-

assaig ciiruaiològic de Ia Medi-ierru'ala Occidental.
L l aar,or iii posa aoIta borla volautat i c> l âa donant wol-

ta feína pera -,íLuarse, maigrat lo 4 ual
tants ob.-3ervacíonb ja pubileadeb.

Ii

A iüe--,

eL^capen ímpor-

no tracta per res

l l aspecte dinamie ae¡ probi eíua, que ce jabLament go
ens in

j ue rues

terebsa.

Per L-,quei>(eb

raons

iiem a(;ordaL no donai , el

premi i

repe-b í-r el Concursa, aucenbuan-t el nostr e
níic en la Convocatoria.
Al ;unes axutorit,aaa,s ruetear4lògiques

vien ofert coneori , chi

i

krstran6eru€3 ens £4b-

probableí ►enl no rian tingut temps

d 1 acabax la tas c a o be benzillajítbnt. 1' hauran deixada corre

al descobrir lu díficaltad

tema proposat, que nosaltres
coneixem pl& be ., per e>perik'la(;ia í)rO'pia.

9 Maig

k,ue^t vespre uem ariut a casa d , En !. rancescb-

Francesch Matheu

Sorpreses.

de¡

MatiÁcu, la t

illa

del qual .,

Nat

Montíaerra't,, me feia

uii concert iniim, complirii un oferiment

del

hivern.

No hi luavia altre públic.
Aprofitant un moment de repOu ael piuno, els ne d E izanat
¡É l excuseí3b, in de no nbver pr!E la paraula el dia de ia Festa
de la liedalla3. No es pag3 que l l acte no a l xio v.Lá1¿ues de sobrea, ni (iue m 1 en man^,uebain ganes, i que En Mabpons au
agraves aqueata temptarjio amb el bcu uuuóít de £erwe lliarar la medalla, gest caval..'Lerese quL) eLuivkaiia a eb ^, irarme
la llengua.
`I^4a1grat

P
Got, lu meva boc^-- rom,^.^ué

e.Lo g a. Per

FerquZá, 1kà, derrí-,ru v66adk;,, que vaig pariar ea el C.E.C.p

tenia ali U era els rcng.Les del meu dez;wLnt la ntrd. filla Xa-

E,
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:úiona

9 ;'j Lj-y
C> e

tut enraonar, m l iÀauria fallat el cor, precisamenZ perquè

En aqueixes iircumatanceb, u¡ Lagues inten-

m' en sobra.
£ri 1,latneu, visiblem6nt emocionuZ d l escoltarme, m' na
aturat de se<uz> uida, ¿ion ^ alme les grt'%,c;ies, car ja vaig fer
prou ai3bietint al acte, malgrat aqueixa cradel evocació.

Pe-r^; atenuar Ia meva õcEcorte2ib &parent&, li ne llegit un ., arIamEnt suplexenib,ri ,ue ara "a posteriori" li
endreçava.

Ee començat ciemLinanUi çi ue l m deixèa fer ei criatura,

perquè ja esbie cazigat d'ét3;ser gran 1 prenent peu d l uria llegenda del nord, l l iic- convertida en epibsodi de la. nQuira
ebpirituaiiLat, fentne borLir els Jocub Flora-Lo amb llur
florida í 6ranada, proíuetecora ae ¡uellor pervinúre.
til meu
da .,ue 1 s v

s1 inicia amb una wena de prosa rimatransformant en intent de verb i acaba, natural-

ment ., en un esclat optimibta, com

Jo uavia escrit

Pertoca tad infanta.

aixb, per uoi-teuia intima y bentimen-

tal, be,,,iibe cap preueaga liLeraria; med 1' emoció de ivare. lfa-

tcÀeu li na volgui, donar una valor que certament no te pas
í

que guire

bé,

m'xía fet arrepentir de nawr-li-no ilegit.

Posats, a relliscar, ell també s l àa tret uns papers de
la butxaca i lia llegit versos que havia. (;omengat i que me

des tiriava.
L' aquesta iaarLera,

káí

iia ilLigal aorpreba mutual, que

a'liEi f:ickbEit reprenent el concert per Na Montserrat YLtheu,

la qual ai>ib no 1 riL estat solt;, a omplir el programa de la

23 MaigEn
Y.

Crarrabeo

aenti,.L.L¿,

ll ^N ormes del
C

omer.c i ant ', -

1r1.

Carrasco í I?c>ruiíguc-.trti. es vín Cl:,>ut a ferne pre-

del

p.-imcr volum de les beves "Normes del Co-

mp-rciant". a La publicació del qual llibre áe coritri-

buí'-L materialment com acte de zimpalia deverb ei zeu autor,
ariI.,

de

Iew- prímeres -vietínies de lu catalanofobia dictato -

m1
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rial.

EmpresonaL per delicte d l ímpremta í desprc-s --ortat al

23 Maíg

penal de `Burgos, lli gr at de peas amb un veritabIG . crimirial
1

coiu si ho

f

os bratalísat ,, el cas ICarrL..seoInb
V
revelaí

to-La

l l arbitrarietab de la persecucí6 que slinici ava.
1 pera major áissort, el pobre Camusco tamblt?, s*cucai¿ue esser de la Junta del Col.leii d'Advocata, qu4a En Raymand d'Abadal i demes coiipaiiys foren exil&, te- perque osaren
defendre llur dret i di--,
Cw.>nitbt professional davant de la
f orça.

23 Juny

Ha sortit el aUM. 2 del vol. YI'-r dels E. U. C. en

Estudis Uni- els quals ELn Pere Boligas comença a deixar veure el
versitarís
Catalans.

treball que cotem L-C ent respecte dels "til^La-^izei » i-L i3C a-

talans I, i. pablica un report bat3laiit, extens de la miasió
d'A.nglaterra, que ell va realibar l'any passat.
El :3eu treball es il.lustrat aí ► b fo t ograva t s, reducc i ó

dels manaserits ori T inals i treta de les fotografies i eliy es

(iae

tenim apleguLa en :,lb cedularis del nostre Arxiu.

11
.Sa
meva idea es ferne una publicaci

f
ormat

ó

global i ea-mujor

% interinament
interinament doni^xcm resumidament el resultat

de les nostres encerques, a utilital del: erudite que les
necessitin.

En Fuig

6 Juliol

Institut d'l",'studis
Catalans. SecQ

i

kl adaf alch ha tirigut la genti-

lesa d l invitarme a casa seva, on u l aple,gava avu¡ Ip- Seceí0 l l istbrico - Arqueolbgica del

Paig i Cadafalch.
-, studi2 Ct,tulans.
Institut d Ir

En auuesta reunia, En Puig presentava l l resultat de les
seves eneer q uea per. -ruropa rc-ferc-rita al primer Art R o12,nic

i el conjunt de les quais forma un volum q ue la Tálrizbitució

PP-tiot oferi publicarli; d'P_c, la írivitacio esmentada.
Fä&n assistit al acte: E ri Ferran de Segarra, En J. ^°Useo
i

Torrents; En -IRaín0a d I Alos, Ea

P.

Valls

i

Taberner,

j En
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Francesc '^;Extorell.
Lesa SreL,-. de la cava ens iian ofert un u ^rad .a refrebc

6 Julíol

i despres B'kie,pai3sat .a tractar l'obgecte de la convocato'En Puig i Cadafalch ¡.,a fet un rceum donant la vibío
¿global áel Lema que fti tinjís ve cebudiant i perse r uint en

nombrosos víat¿ee per Europa; ens ha estructurat els diferenta capitols que composen el llibre; ha tinut despleg.ant
carteres de material gr'&fíc amb els e-a s aupee correeponente í aiil l ns hem trobat davant d l una obra e.,.,>pecialisada,
que cridarL- l l etencio per l l autori tut dócumentel que, llacon,_
panla, a Laes del rigorieme cientific dintre l l q.ual se de genrotlla i l l Lmor al Art que -, a inspira.
He felicitat an En Puig i Cad&falch; li he repetit com

me, plavia cie poder associar la. 1n s ti-Lueió Pti Llot a treb&11i3
de semblant valer i a'- ralnt Ia corte&í£:z i l a col.Iabor6cio,
del.b

tLs-i--Aent s, me com mtir&t cenae ewpcz .r tL r

I L,. f i

c^e

la

sessio ., per rLO de ;;ue I m, cridavz , un COL.írowis en altre lloc.

Fe tingut una centada amb En n l abpons í An,;,r1ase1l ,

1 9 2 8

17 Agost
F.Maepons i
Anglasell.

La Haia.

ciue marxar a avibt cap a Ginc-bra, amb representsció juridica í jo lí Lav¡a proposat bi li fora grat d l ar ribar a La Haia per a tantejar la manera d l etifocar j
llengar des d l alli un C' oncura internacional demanant

un Tractat de Dret Natural deje Pobles, ço es: proclamar

el fet natural ho.me- família -poble per demunt del accident
polítie estat, que tia de derivar d l aquell i serlí sempre
kiem enraonat una, bona estona, examinant
detalla í cairea divers del problema, no solu,uien-u en el seu
Entorn d'això,

f onds .. sino tambíi en la f orma de plante Jarlo.
Li he llegit unes

on jo havia as--aijat

seq Uenga mo t iv,-.zda i cue no
trie satisfeien A,, ens, per q ue no h ; r.via encertat incloure el
de preeentar la qUebtió en uab,

5MMI

uvi

2 8 nostre c" concret dintre d'un enuncíat abstracte, d'ordre
17 A a.Ost z►erament inzel.leotual. Aixi i tot„ v-a Yaspons m l lka demanat

1 9

l'escrit, dient

que

ell

redacció

mirezrie;i si li ourzia la

desiLiada.
lle,n quedat (iue jo li tornaría la visita a Bigues, pera

continuar l l afinament del projecte.
1

No navent pQ-l-uL anar a Bi g ues, l l altra día, En

27 Agost

C>

^iD

Yaspons i An- F. Maspoab i 4ngl?--bell es Virl¿al ael aquest M¿' bí ' per
La Haia.

a enrainar una ebiona, en la *Bi'oliotcca de

La seva redaccio dela mobius del Conearb projectat, es ,ta molt ben encaí y ada áintre del taranna professional i el pre g ent "Lingla.do"' d l iqueixes activitato europees.,

que ell

fa

temps estudia

i

coneix forca.

Rem tornat a revisar el seu escrit; i al arribar al
enuncí,-A del tema, per a la co--ivocatO% ria, jo lie volgut pre-

d l c-vitar qiie be l ab descarrilessin aquells
cone-ursants, que vearan el proble pia d ès Ú' uns. síLuació --or-

uisarho mis, a

fi

tosamen-L ben dístínta del ntre. aclual punt de vibi-ta. Aixis hem topat novament amb la ratei y a dificultaí, de les
altres vegadeb, ço es, el perill ue que l ls tractaOistes,
moventee en un Lubre tant diferent del noi31pre, potser no

é,
ual-"Iírn

el sentit de dít;tinciona eue l l experílacia eno

ensenya son fonamentale per a la propia defensa.
Cal eztudíár a fon(is i revivar, a la ilum de la coas-

el fet individual de l'home, í el col.lectiu dels
poblles.
.Rebpecte del fet individual,

;slafti..nya vera

l l anulacio de la personalitat YLumana í vol un liome-aut %oma-

ta, mer iríí3z;rumc--n-L ebtatal. Això es per raó

de

que la pre-

sent dLría socíalísta, no es, ni cristiana, ni democr'Uica,

aí verament social, sinó un socialisme d'Estat, pr-ovinent
de que la burocr,%., cia u l ha apoderat de! mecanisme i l'usu-

fructua, invertíntne la funció, de manera cue, en compt-er,
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1 9 2 8 de servir al poble, ella va fentsc servir pel poble, diací
27 Ag ost que, com mes unipersonal
EE n

quant rel

sia aquest,

íuellor.

fet col.lectiu, l I Z* stat nega'l fet natu-

ral dels pobles i brega per esborrar, adhae amb violencia,

11

I l heterogenitat, car crea

nuclis de resistència, mentres

que al Estat .lí es grata la uníformitat ., perqui facilitall

parassiLisme, 1 'iava^3ió, el domini i f i naIment la tirania.
Mes tot a¡>'0 meria a l'eíxox%ju¡tzL i constilueix greus
problemes socíals del pervindre, del;;-, ,,.uais
cia deu preouuparse, estudíanteIs am'b temps ,, p e r a tenir

solucions (.,uan arribí 1 1 hora. Sembl&nta pensaments sont
els que l ns Ilan sug-,-C;.,,erít l'idi^^a âel Concurs entre nians.

La noció í practi(.,u"

actuals del Estat

cal que des-

apareguin i síguin substituldes per una conegpciO a baBe
d' absolut respecte a la,personalitat del home. I ela pobles, com a col.lectivítats etniques, tenen d l esser reconeguts í consagrate causa deteraínant i arbitre del fet
o aecídent polltic !.-,stat.
L l era colonial :3'

en

va a la posta, i eis iluperia co-

mencen d l afluixarse, i malgrat que lo cowi¿nut

via encara

una heretgia diplouiL'ILica, quelcom d'aíx %o va furgant actualment per Europa, i es curiO:s de notar - hi com I'Allemtnya
te gran cura de fer-s'en unki cina d'at;c¡0, mentres la Franga se la deixa pendre, potser per por de desvetllar cl propi remordíment. Cartament, la llibertat lirica es llatirlap
pero la efectiva, s*tiobLatja mes a ?Zorá.
i

Tornant an En Maspona, hem arribat a presentar la noatra t %c-ui en forma academicament pasaaciora.
Ara jo la

traduiré

al

francès i

la iií enviaré a Gene-

ve » per on En Maspona surt aquest vespre. Després s l ar ríbaría.a La Haia on

li expediré també algun llibre i pros-

pectes d l altres concursos, a fi de que vegin elarament quina mena de treball

intel.lectual

ee el nostre.
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30 Agost

De . retorn del Montseny, me som trobat a

Prof. Rappard

casa amb un telegrama inintel.ligible, provi -

de Geneve.

"Reprise".

ne nt d'En Mabpons i Anglasell, UL de Ginebra.

Sortosament, també havia arribat la carta expli eu4iva que

1' acompanyava.
Se veu que en una reunió universitaria frian presentat

al Prof. Rappard; :fue

durant

la conversa ha sonat el

meu nom, i que al dir En Maspons que coneixia les paseadec
negociacions amb el "Institut de Hautes E4#udes Internationales", cel Prof. Rappard, qui en tenían "eoeur gros ", se
li ha esplaiat, i segurament per a reiiabiliti- rse, li ha

fet una nova• pro p osta, de mes digna volada intel.lectual,
que aquella deplorabillseima re g irada., aiíuili-buro era kicameridional, amb la qual el Rector áe 1'JniverbiLat de Ginebra, abandona'l e>^zp.

En Maspons, s' af anys a. ' transmetre'ls oferiments del
Prof. R&ppard, que . reu mei-eixen acollarse com una represa de relacions, i rel mateix tèmpa demana instruccions.

Jo li lee re 3post, tele ràficamenL, que pot negociar
"ad ref erendum" amb el Prof. i?apprLrd, però sense coupromis, i çue apart d'aix o' , realisi la tasc u convinguda d'exploració de La fiaia.

Demà, per carta, li raonaré agae c Leiegrama., sense
b ra gar:Li

que a mi me plauen mes concursos i llibres,

perçuè son mes permanents i tenen major difusió, mentres
yue'ls cursos a l esca.pen faci .Lment del intent del instituidor i adhue poden devallar a un paraseitisiLe, ben ves-

tat.
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En tvl asponu i Anglaeell arribà a La

9 Setembre.

P.aia diumenge pasaat i durant totia queEta

La Haia.

Yiaspons i Anglasell.
Concurs.

setmana hem tingut aiiimada correepondE'ancia,

par't d'ella per telegraf, i leii seves dei-

reres noticies donen rewoita satisfactoriameni

i

amb elo-

gi, la qUesti0 del Concurs que vaig proposar.
De primer, n' enraonà amb el Prof. Yai Eluber, qui acollí !.'idea amb entasiasine l hi fea &tinadee observacions i
dicta una llísta de noms., eccaicnts pera*¡ Jurat, per mor
de llur autoritat científica.
Mes >

coeu

sol

succeir

en semblants casob l la dificul-

tat ha estat de poder-los trobar en aquesta !poca de vacarices; la majoria eren al estranger, un a Amèrica; uii
&1^,re se morf aquells dies ze.teíx ., etc.

.,uan era entremig d l uqueste entrebancs, En Vatiponz
rebe una invitacio de l'Altamira i ptrl&rea íricid, ,_rital-

ment de 1& qUeEti0. Aleshores, l'Altamir6 tambe trob&ll
te"a encertaâiBsim i s l oferi c.Npontaniament a afavorir
el Concurs, amb les ueve8 relucions com resídeiit de La
Després d l ú.aLde c;„ i vingudes ineVi-4ableB ., per fi, el
dia 6 et., a májeL nit g En -.',"aspoas pogue telegrafiarme

que l l avínenga era. feta. A la seguida, día 7, torriava
a telegrafiar coniunicant (iue l l endeMa, dia 8, firmtkven
el docuinent correaponent, si be mancaria recollir la firma d l un Prof., actualment a Ginebra, en la LegaciO holandeca a

la

Societat^<ie les Naciow.

La derrera carta d' in IWaaponb, de¡ 6 ct. 9 que ara
acabo de rebre, me dona la constitacio del Jurat com segueix:

Sr. Anzílottí, italía» actual President del Tribunal
de JusLIcia Internacional.

Prof. T!-„yainga, hol.landeug de l'Univereitht de Leyden.

L.

1

~

F.Maspons i Angluse, 11 ., ea^al& j, ex-pi • esident de l'Aes-

9 2 8

9 Setem, demía de- Jarisprudeacía de Barcelona, dele6ut de Ia Instibre..
^UeiO Patyot.
noves i seguint la mzAcixa

A conseqULencia

indicaciO d'^5n Maspons, iie telegrafiat al Pz • "ident Anzilotti Fgr&-Yntli l , honor que feia ai noBtrrz Concuro i ai
Sr. Utamira, &, .Joa-nt la seva exponLaaiz,,, eola.boració.
A.ra muaca q(.£e Lorni en Maspons í expliqui aneedéticaine- nt lu seva gestio,

hmb 7n. Gríera i en un reconet de la B iblioteca

10 Setembre.

Butlletí de de Catalunya, ¡,cm revisat les galerades del VocabulaDialectolo,gia
ri del Art del Taper, amb el qual reprenem la publiCatalana.
Mn. Griera.
caciO del "Bat.Lletí de Dialectolo¿ia Catalana".
Com 4 ue ell ju les tia.vía repaueLdes de primer,
solament, m l iia calgut af1n^rhí algun concepte ,,ue resultava
massa balder. A quest vocabulari es fill d' una iniciativa,
de ry

A9UBti Cr^E3a.B-

1 a. Griera n¡ ¡la posat un prefaci oaberut i ;,n uanvi,
M

jo li he ofert una meria d'introducció, de caire bon xic
menys

formalista.

Tenim ja a punt, l'original necessari per a posar la,

publicació 4,1 dias coba (,ue comptem reLlisar durant 1' hivern, si l' impremta no l ns falla.

13 Setembre.

Som anat a Bigues per a veure En Mas-

B i gue s .

pons-i Anglasell i felicitar-lo verbalment
per l l espleadil re s ultat CC la, seva

.

mis -

En Maspons i Anglasell toraa enca-ritat de lo k ue ha

sentit, parlant k:,,mb grans figiure.-, juridiç,,acs d'Europa, &1C>

gu.,ja

de

t

LE .L

ciaalu Li ha di-t

4ue la atrti. tesi

es el problEma del per-vindr,e.
Genève.
Prof. Rappard.

A Gizie'bra, el Prof. Rappk4rd

a jui3tifi(;areeij
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confessant (,,ue elis no.havien capit el atre. p~ant de vis-

13 Se-

ta, car bembluya ciue voí¿uessim preacindir del Ebtat i

tembre.

aqueLt es necessarí; d l a ul k -Lie no Lrvbezbin aolaciO ti la
proposta.
Ip
En Masponi3 li rebpoii¿ue (,ue ilubal -Lreb no preucindiem

pas del EBtEa.t, que es un elemerit ínevitable de ejordinacio, pero% Ii explical (; om el voliem 1111 del poble s botsmes an aquest i, per Lant ,, negaven al E-stat la iaculbal
dkr £abrícar pobles i el dret de mercadejz:,,r-hí; li formula
la

distinció del fet riàtural poble

o corivelici9 polfiAca Esta-t; li

o

i

llacuíüent

• emarcá que perik io, Maceix,

eIs pobIck3 b'on Lorq a, mes perda rabích

EstaLs,

eLc.'

cobab c,¡Áe per íioaal L rC;:j

ju son

i en canvi, a,,laiuelid Srs.#

,k 1s sopbavea com an miu nou.
capir i l in-

Ei Pro £. Rtppard

soepiLat problema que

g c l lii

liavia eL c orregui de-; leb ¡Lunb

a altes Uoreb de la nil, díxiT»re l l auto a plujiu bttent, confessi, lealínent

que,

com

qu£.

entre' la Corwej.I(o&3

u&vien

ri l ui

de boci alíbLes ,, aquF-b t b s l etiveraren davant la meya
de

tractar 1'Es-Lat.

weva

Ei Prof. Rappard invit a En traspone a dinar• a casa
l l endema, a fí de repenáre la coav e .r^sa mea avirient-

ment. Alli o ínbleti novamf,, ,,.,t en fernoó ^oba u.eabL d l oferimente

i

eil de: -..edir p e pre¿Z,

Primavera

al

En

lí'ltioporib L j ue,

anés a doncLr un uura de

kil

m6nj s, a ¡a

llibsons, t s-

sent la despesa a c&rrG-g dtI "Ia.-sLiLut de Hautea Eiudeí3
latcraabionale,u". El prob.Lema de¡ an^ pastsat t se e tla ijavia
tor n t furciO inversa:

jo oferia i ara

b Qa

eils;

ià&are1 â6 continuar aquest dosbier.
La 1`&¡a.

=

De la Eaia, En I-liabpons m l ha portat cartes

i

docu-

ínente on se ve-a la &L-ataciO de¡ Coneura: Vactuacio del

Prof. blax Huber, 11iLtes de noms pEra l l Jurat; borradore
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de convo(;atoría amb el s seus suecessiub r e^tocs, fins ar-

13 Setembre.

x•ibar a ia r e dacció definiliva; provik3io de Jara t s sa plents ,, dipbsit del premi, Iliutes pera le:^ circulars,,
etc. No eueabíma elogis a 1' Altemire. qui l'ajuá,14 decisivawen ,L a re V oJ-dx»e la bitÁacío creuda per I l zábaiLuuia de

molbb delb proposata per- Max TIabG,-r.
1mpressioa'Z, molt án En Masponb la uentada amb el
Dr. Anzílotti, achu,,,1 Pre--iderit de la, Cour PL-rmanenue de
Jusbice lilterriatioria.Le. el ciaal feu unes noteíi mar-gínals
a le, convocaloria aiiaant- ne' l seabit d l armi mtnera extra-

ordinai , ia

i

donant uria abatracte generalitat a lo que,

noealtres, udxiuc senbe voler, exposa y em zámb rellei y de
punyída.

Per l l acolliment .,ue troba !*idea,

En

Maspons slkia

convengut de que l l Lractar aqueEtes uobe-- es posarbe a
px-íínera caLegoria. Jo crec es el comeng"eiit de la croa-

contra l l estat víolador

da du-

del

ho -

me.

27

Setembre.

Val la perla de notar

¡Ana

gebta mee de la

"Cosas de España". incorregible bar-rocria xerraire cíe sempre.
"La Publicitat" d' avui encapeala un
ma de Madrid cient: ijue la Legació a'Eapa^ía a Liik líaáa uu
informat el Ministeri d`17,stat de ,- ae ur, catala iiavizá, of e rt
un premi, ebe. etc., es a ciir ., esbomoant

lo

del ConcÁrs, en e! qual aci uel.Lb orgttriiíáiueE. riu tenen rea
k,ua ve,ure i per la matei y a r.-.to ve-,-jien ob!i¿>atb a una discrecío ej ue o a iaés d I és,--er lauerenta al.,s carregu áip.Lom b -

ties, tambe erc, impobada per la mes elemental corteuia devers

les

personalitate que han de convocar el Coneara.

Aquestes son Je E: (¡ue áaa de parlar primer i no pas una

burocracia. boca-molla.
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20 Octubre

L'altre dia vingu6 a vibi L arme l l P. Miquel

Il FranLíscalia lld`P",spl ugues O.M.C., justament quaii jo era fora
P. Miciuei d'Esde casa i m&l-z-&t
L-averbe eLperat uaa estona y
C>
plugues.
no l ns pouerem veure. Deix a I l

obj6ebe

de 16 se-

va visita que, ert-- ferme present&Il& d l aa magnífic exemplar
de l'Franciscalia l, en paper de fil i com a corresponae-acia

a les mevee publicacions.
Pe£Dpres d' haver fullejat une míca l l llibre, ml íie afanyat a durio a enquadernar, i avui dono gracies, per carta,
al P. ¡Vícjuel.
A íuea de la referencia al homenatge que acaben de pu-

blicar, trbetantbe de francibuans, no me som pogut estar
¿Pesplaiar breument la tesi espiritual d'aquest moment nibtbríe, ço es:

bra quc l l lglebia burocriática deve ins-

trument del Cebar, fa goig de veure que dintre la familia
crisuiana, segaeí y nuy entrií qui miinte la doctrina, co,nstítutnt ai y b uri fri pera la decadeacia á'avu¡ i un fogar de
recristianibucio pera dem&.
Fora interessant un col.loqui del P. Viquel, que es
avesat a fílosofar, amb mí, que prefereixo experi m entar.,
27 Octubre.

Concurs de La Haia.

Akae.,;ita tarda líeín Lingu-t ae-ritbáa amb En
Maspona i Aiiglasell, referent ai Concurs de

T,a Haia, Ic-u condicions del gual li ha enviat
TAILamira. des de Madrid, redactades seguint la pauta verbalmenL convinguda.
Ves abans d' entraren materia, En -Maspona m l aa donat
a

Ilegir

dê,, rebre del Prof. Van Ey-

una car;,& íaEe

sin6a ., de 1 I Univerk3itat de- Geyden, açceptant el carr£. g de
Jurat,

se li klz,;,via ofer-t i agraÍ'nt d l aaa mariena e4,;re-

cial l a corzebia d l inclo-are

la

Ilengua liol.Iandesa ea 61

Concurs, si be feia notar ,, m Olt f iaament #

,L

( UL- k3

I úäuria de

dir "neerlandesa". Aquest pul lis-me, tant s imPLom&lic, en8
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km¡ entubíasmat, perij ac- revela un esti-A d I eLperii, i una sen-

27 Oc-

timentalitat sembleatita als nopüres i probF- 4 ue hem enoertat

tabre.
1 1

home.

Sn quarit a

Icb b--beb

presentades, estari

U

en

el

foíiás, per'0 iii he fet al e,unes í3upprebájiQnb i adáicionás,
he pre(Abat concepLes ., etc., -Lot lo (ival, ení,.rlobEát en
un contrapr^oj ,-ct(,-, mecatiografíat oe nou, En Mabponb ho
trametri a La Haia, u, ,(;ompan i

del primítiu projecte; per

tt-.nt, aci uest punL tambe pot corbíderarbe, pr%&,cLícamerit resolt.
Ara l ns manca so.La£enl, decidir els dos jurats su -

plents que encara romanen 6n blanc i pera duals llocs ja
tenim candidats.
També hem decidit ciue les convocuLo,rieb s l imprimi -

i

ríen a La Hai g

se circularien d l aill estant, per raó,

de que,, amb el Dr. r# onLsere, hem descobert que moltes de

lee coavjcatories de les 11 "Jembries Fatxot", no uan ary •ibat
a destinaci6, ni tampoe leb reinebeb el ebtr• ariger en sobre
tancat, coma cartes.
n.o es cap secret que la violz:,cio de la correspondencia ec uriz--

áe

li es multiples formes dels

mento govera&ti" ,ue aixis

veneri

procedi-

a

uu0.-3 í C;ObtuMS.

29 Obtubre.

De Llibres.

LlímpressiO Qe. l l obra d'Ea Pai C- i CLdafalcki aobre l' Art Rom%anic, que ser à 1 1 vol. III e-r de les
* gica del I.E.C.
l liatb-ico-Arqueoló
0 :r
mbries" de la Secció -

ha motivat una reunió a La Biblioteca de Catalunya. , a la
qual han as2ibtit: l'autor, Ea Ramón d'Al ós,

NIHermenegild

Alsina, (,ue es el no.9Lre t6cnie tipo,,jr l fic, i jo.

Se true-L&v& de resoldre'l problema dels fotogrb,vats. de

V

obra, que ea L;1 meu paper, fabricat en vistez-- a

1,,

perdu_

ració dels textei3, no resulten tant bé com en LI 11(;ouchei!
q ue En Puíg í Ck:àafalch. dem a aaVa i qu e jo tine proucrit de

MMI

w1^j
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les ntree. edicions.

29 Oc -

DIaixb n' ha rebultat una seaLi5- 1:orga pintore.-ca a

tubre.

es•orLes i 6n la quaI En Puíg i Caduf&1ch mG de-ia que no
I 1 enLusiasmava mLssa lu per;u&aencia del Llíbre, perqae Ia
ciiE, ncia varia i lo meilo • e:: ,orna• a fern e un ui -Lre mes

endevant; qut ell kio sacrificava Lot L, la perfeuciS dei
grdva'r,, com eJexeat docÀme- ntal,

y,ue i us relativa-

ment transíeato,
-Aquei)<a te-g i, en c;er-Lei^ ocaaionu, me I l lia expozada
SeMblantmeni Eri Jordi ubio.
Francament, jo no

me 2e

avenir amb !'idea del llibre>

cosa efímera, reduit a la uoacilcio de prospectes, álídees

Azieu tá t3bber q ui te r&O!
Potser tocllom; perque ella consideren el llibre bolement un instrument, un wiedi de proi;lamaciO o intere a nvi
intel.lectual; mentreb ciae jo, pobre de íL¡-!, l l eEtimo maosa; ne fa¡,g un fi, la fiNacio d'un moment ^iist %oric de «La
pensa humana i, devegLzcle,<ai, un íaonument de recordanga. Ban
mirat, probabi-ement, trobariem (_,uc 1'unica diferencia quelns
separa consiste¡> en

Tumor meva, te un fonds de do-

lor que, sirLobamen-i,, an E lle ela manca.
DeBpréa d I una gran abuncior de raonamentá3, que nan acab¿:xt per eoser-

I:ilobofies.. Aem decidilu, per

eiicepci0, fc-r el biratge en paper 1 'coucáe 1 ' i uns poc;s, sobre, JapO, pera consolarmc, a ml.

5

Novembre.

Mossen A. Griera,
Institut Iriterriacional de Lleagka
Catalana.

Amb motiu de La. corx-c-cciÓ de probeu dr-1 Vocabalari de l'Art del Taper, fue ea 1a repreLa í
contjnueciQ Cifzl ButlieLl de Di&lectolo<3i,,, CataI&na j mossen A. Grier& m' pia detallat els divers

materials que

te a

punt pera posar la pÁblicacio

al dia i

m o na fet molt de pler (i ue expontaniament me parlés d l inelourehi un

homenatge an En P. Fabra, per

el qual 1,he

"M
*A

rwi

1928

felicitat.
",ra Leva conversa s l kia anat'eLplaivat i uu aczLbat per

5 ^Ovem
bre

comuaicarme uii projecte d l lnsLiz-at Lat c-raacioaal de Lleng-,xa Catai-ana, a buse
estrangers (iue j a

de

W,, ent d l z;,.cf i d' uns(^uar1ts

f]

1Ó18gS

me l

La nomenat. k-jaest Institut,

ria'l Ba-tl1ei.1 i la Biblioteca FiloAgica.
Li

ãí;-

re^:pozt en príncipi, --oc partidari d l in -

ternacionalisar l l eupiri L ualítat ea-La.Laiia, pería<'-, aiib te

grarl eficacia;

pero, de momerit, li he cong ellat que vagi

madurant el projecte ' a: Lb ela altrea fiAlego cabalatib, la
col.laboracio delo ^, ual :^ sería ináib ,, encuble; que mentrestant, tornúrim a arrencar cl "BatlIeLi ll ., i v,uc- '-luan el Lindrem al di¿;,, iüietjuore-el

7

mument de -trac b ar aeriament

'te=& de¡ "InstiLat Internacioaal de Llen&ua Catalanall.

Avui escríe al Pro.1. Ra-11 pz;.rd de I'Univbrbitat

Novembre.

Prof. Rappard.
Geneve.

de Genive

les explicacion- duniudes ex-

pontarliamenL ¿,a En ,'abpons i An¿lasell » quan
aquest pasua per al1,1, i li afegeixo lo molt que uí l ha complagu*t de veare c.,ue no íA P,^ivia iiagut cap introzáBsió po- .
j.l tica en Jti nos ira anterior correspondeacia, com ialxitvia
fet bospítar una de les reveo r-.;upobteb.
En quant a les noves propo.-iles i oferimentb que de
Erá

eu marba avengat

a mes lea nostre¿ dii apuilibíli-tatb ja

i

Mabponsq

dic t,,ue en¿-aany el cu r a

part d l ell tramct¿

li

son destiriadet5.

ApLrt d 1 aiA, re--ta bempre la qUes¡io primot , dial de
ben fixar el Lema ---que

mateixos confebuen no £iz--ver

capit prou— per la qual ra0 inbinuo .,ue si

En

Máspons9

seguint i l invitFci0 de! Prof. Rapp a rd, va a Genive mee enáavant g
Lleure

a

donar an curset de lligona, z;,le.,,noreb tindran

de discutir la meva llsis í d'arribar a precisar

una base pera possibles negociacions ulieriors.
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Eu I^laspona i Anglasell m l jaa co£uaivat

20 No vembre.

una carta del Prof. Altamira, referent al
Coneurs.

Prof . Altamira.

Concurs de La Haia.

El Prof. Altamira escriu des de Hollan-

Llengtles.

da, on acaba d l arríbar, però procedent de
Madrid, després d'haver- hi fet estada.

Deuiana d'abandonar fideu de pabj-icar elo sia Jurats:
tres a c t ius i tres suplents, perquè, diu, re--ultaria depriment pera l Is que figuressin a se,,,_z,un rengle coso a suplenta

i en aq uei y a forma no l s pot oferir el lloc a ningú, sense

perill de que l ns el rebutgin.
També proposa ,ue a lea tres 1.Lerígtles convingudes

per a la convocatoria: fraricib, angles i ulemany ,, s*Iii
afegeixi l l eepanyol, sobretot amb vitateís a1s americans.

Eii aqueet sentit, afegeix, ha parlat al Dr. Anzílotti ,ue
ho na trobat be, naturalment, perquè a l ha cregut quell
Prof. Altamira parlava en representació nostra, cesent
així

que nosaltres no tá tenim rea que veure.

El Prof. Altamira espera la ntra. resposta a les dues
qüest i ons, afi d l elimínarse,ell i despres deixar q ue l l Dr.

Anzilottí s'entengui directament amb nosaltres.
Aquest tema es delicat

i

una mica espinós, perquè

lb

propo.g ta del Prof. Altamira, lo mateix poi eiieer una oficiositat íseva, que un rhasee d 1 w.¡uellB que ara aleatilen
i

iue e.Ll

laagi

portat de Madi-id o que alla Ii liagin impo-

sat: ens fa dubtGLr si ueguim tractant amb el íntel.leactual
o be si l na na sortil l l ebtatista., el diplomatie.
Amb En '-'Xabpona- irem examinat tota els aspectes

del

problema i ac;;m resolt que, ma16rat ell re s pongui ai Dr..

Altamira, jo ezerib-ui tamb é al Dr. Anziloiti i al. inateix

Sr. Altamira.
De co.aformitat amb aixó* , eacric al Dr. AnLilotti que
a mi m'anava be; L'idea de.L.2 sis Jurats, perq uè diü(i ue s ta ma-

nera bonava l i nom del Prof Altamira, qui a l lio mcreix de so-
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20 No- que comprene les raons adáuldes í ^,ue veníni del Sr. Altaveinbre.

mira l'idea d l climinarse el l maLeix 2 nL-viem de respectar el

seu voler.
(Valtra banda, això pot Lenir per ell lIavaatatge

de posarlo en condició u- e pendre part al Coneursi .
En quant a la qUesti0 cremadora de les llengdes, discretament li faig avinent qae si l ns 6orLim de l'uswiga de
les tres liengUes eutataldeL, el Concurs aparentara quelcom que jo me som esforçat d'evitar.
I al tractar aqueL-t tema, en la mevu carta al Prof.

Altamira, vaig al fondb de la bituacio per e!¡ creada,
fentli notar que jo he do .naL l'exemple no inclulnt el catblia en les convocalbries, malgrat tractarse á' unainiciativa de Catalun y a i. reblo 1' argument fent constar que som
intel.lectuals que estudien punts doctrinals, fora de ll apabi onamíttntos terrenos".

Suposo Lae l l Prof. Altamira eullirL tot l'abast del
raonament, i-iue li posa &queL3t dilema: o no íasistir en
afegiriií 1 l ebp6zjol o be acaLt;,,r iEualmk;nt, el çéLLala*

De l a seva reepoeta dedulrem sí ha , promogut ínocentmtnt la qtiestio o be ei uetua per L;ompte dle:;lLri.
Si es lo primer, a l adonarli de la improcedencia de la

Beva iniciativa i adkiuc de la ínvolantaria deLconeíderacio que representa vers el eb.tala i bembia que no hi quedar& altra camí que retíraria.
Si en canvi 1 4 soste mal6rat la me ya resposta, hi
motiu per a su posar- que en alguna baLida h& cetat indiscret durant la seva estada a Madrid i que aix0 es el

haura

reneix d' allò.

Aquestes dificuitats internes fan mes interessant la
treballosa geLtacio del Concurs.

m
1 19

Dies ei-irerG rebi, d'En Jobep Carbonell i Ge-

28

28 no yembre.

nep de Sitges l una carta acompanáant tres quaderna

"Societat d'Estudis Occitans.11

on eiposa i detalla el seu progecte d l una "Societat d'Estudis Occit&ns", que radicar•¡a a Tolosa i

Ir

extendria. la seva ac;cío a iot el migdia de ranga i a mesp
a C&taIunya, Ve,lenci& i Balears.

He llegi-t detingudameni aque s ta concepci ó iaeol'Ogica,
que trobo molt oportuna en ele iLeLuala mome-ate de fallida
de la personalítat humana i 4ue

considero ben eficient pera

refermar tai germanor eepirilual cabalano-occitana, que tanto
de nosaltres hem pogut constatar en noabrosos intel.lectuala
í perbonalitate científiques con c emporitnieb.
En tal sentit li escrí(; avui, sense eLeatiwrli ja sim-

patia, perquè crec que es fer obra d'humanitat i de lliber-

i

tat, tot lo c ue sia proclamar les unitats naturals de pobles,

elements fonamentals
tat

pera la mellor organisacio de la socie-

del pervindre, quan l l Estat heara esterilisat les gene-

racions presente.

30 No yembre.
J. Carbonell i GenC.

M*ha vingut a veure En Josep Carbonell
i Gene, de Sitges, pera donar gracie¿ de la

meva carta í amb mobia d 1 aiA »
seu

hem

parlal uria estoria dej.

progecte.
Tjjs més joví,-, de.L í,ue ercia i fa pierde constatar t s ub,

derrera nostra, se va revelant una generació d ' acci ó q,ue
capeix í vol enfocar en tota la seva plenitud el$ problemes
dintre dels qual: se troba Catalunya.

Parla amb uno visió forca junta de la tasca a fer i no
li i an pas paosat per al i, els ensenãameaLb de l l experiencia
catalana d'&(;uesst8 víntícine anàb darre-jys.
li tävelli,ii

jo demanat,

m'j:J:a exp.-Licab 14ae

ja havia consul-

tat an En Cambo j, (jai li don'a' consei.Lii divers i est à

dit3poebt

a subvenlr I l empresa, per la qutil ra3 En Cai,bonell sent el
deure moral de cercar colaboradors que li permetin preeentar-
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se an En Cambo podent dirli £,ue solament necessi La un ajud

30 No - material complementari. Ai.Yo% ei, un¿-L delicadesa de bona llei
vembre.
i revela que En C&.rbonell sent fondament l l idealitut pera ¡a
^u&I treballa.

En la conversa, heia parlat

d ' En Perbase amb (.,u¡ ja fa

anyá que jo he perdat contacte. Li he áemanat l l adres.,sa afi
d l enviarli la "(,uaresma de SL. Vicent Ferrc-r", que sembla li
interesea, car En Perbouc h& trobat 4ocuments inidita referents al Sant.
He ofert, an En Carbonell una suscripcio de protecció,

pera yue coiisti com comparteixo l l seu enlaírat propbsit i si
trobi coluboradors a l' aal.

dei ueu entusiasme, aquest jo-

ve far&
% boria fein,,ç;, er1ee tamt uns: 61tra fase d e i l aç;cio cata-

2 Desembre.

Prof. Altamira.
Concurs de La
H&ia.

EI lrof. Altamira, de :^ de 'JCI adrid, re2pon a la

carta que li vaig udre2.sar a La Haia.
Troba moll be el que jo

glies diu que jo ;,ine

e!

l i deia i en q auat a leb llen-

dret de resoldre la

forma que me semb-Li,sí be

fa

en

la.

constar (lue eil te uni:L altra

idea respecte de la vulor internacional del cuutella.*
Ja I ns trobem zámb lo de eempre: que no l na entenem ni en
les alturekz de la inentalítat. Nínc1u lí ú¿:i parlat dlexercir
drets, ni Ii ha díscu-tít la valor de relacío del castella,,
perb la posício del Prof.Altamira era falsa i no h,-, sabut
e--LinLolarse com calia t ni (;aure d l aria manera
lo primer, n l kli h.,- Yia prou amb fer acbLLalu e nt

elegant. Pera

kil

cattilii ., in-

diquant que se fe-cin convocatorica en catal e, í en
pera lo segon, podia naver retirat la beva inoporLuna ofícío
aítat , cionantse (;ompte de la irijusticia (juu- representava devers Gata.Lunya-

n,o na fet ni una cosa ni altra

i

la seva carta es formu

lista, fredament correcta i deixa un regust d'amargor.
El Prof. A.Ltamira ha oblidat

els raonaments que motiven

1.1
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2 Desem no l a pot estar de bocpiiar que, en comptes d'una finalitat
bre. —

científica í set de justicia, ell no ha vist en el Concurs,
sino 1 l avinenlet3a d l un efectisme ebpanyol. "Labciate ogni
aper-awa! 11

.E
Con. ja suposava, En Maspons i Anglasell m l et^pe-

3 Deseiubre.

rava a la Biblioteca de Catalunya.-

Vaspons i
Anglbsell.

també ha rebut carta de¡ Prof. Altamira; unes ratj.íeB breas de dee-pedida encarcarad i , (,ue no díuen verament
Ell

res

i

davbnt de les quala sembia lo mellor (,ue En M.aspona

don¡ aqu -st incident per liquídat. Ja
algune diej, kíuan m l hagí respoel

el

ii

ezeriarl

jo

dlací

Dr. Ank.ílotLi.

Hem resolt no perdre mee temps amb aqueet joc de pilota epistolar, difivaitat $ a més, per la mobilitat excessiva

del personal de La llaía.
En aquest sentit En "^taspons'eacx-iuri al Dr. Anv-iIottí,
q, ue cal llençar el Concurs abans de Udal í que notia.,L-Lres

ja ho tenim tot apunt.
No vull dubtar de la cavalierobitat de¡ prof. Albuwir& ., pero b.ra es a „^adx-íd i l'ambi6at de '4radríd e8 fatal.

4 Desembre.

Rebut car•ta del Dr. Anzilotti, acuzápan líaiit copies

An2.ilottí. de la reduccio definitiva
Coneurs de La
D.

Haia.

de

la Convocatoria, amb l l ob-

jecte del concurs i lev coiluicíjnb (.j ue l l re¿ir^n.

Diu (lue l ns encai-riuguem de leb brtduccione anglesa í Ue

manya; també de I'iiâpreek:io í distribució de la convocatoria,

per(,ue ell no estL pki.0 org&nifjat per això. En canvi, s'ofereix per a tot el .,ue sia donar publicitat al colicurs.
En conseqflencía» meritres acabem d' enllestir íce, traduc-

ciona, hem re s olt amb En llaspow ,, portar desse6uida la convocatoria franceea a l l impremta i activax- la preparacio d' L, dresseb, áe lee quala ja l ri tenim algunb milere, perqui fa
die- que Pái treballa uns, de lee nobires bibliotecarieb.

1 9 2 8
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4 Desem
bre. —

Encar clue l ls ímpresos ui e n fe t s aci, volem mirar 4ue
l l escampame-nt vin6ui de La Haia.
Tia publicacio del Concurs, te d I esser leB noutreb entre
nes de 1,Tadal o Cap d'Any, a Catalauya.

20 Desembre.
Concurs de
^, a Haia.

Per fi sembla que ara arre-ncarem El Concars, el
qual si be no s erà pera Nadal, com áuviem vo16ut, no
obstant, se publicar'u per Any Nou.
EI

Pro£. Anzilotti te donada la seva conformitat a la

prova d'impremta que li trameLerem.

£a

la qual i referent al

Jurat, ha tingut Ia cortesia de suüstituir

el

mot Il sousins-

crít.g " ., per el de 1 'soussignés",, que nosaltres no orarem po-

sarhi., sense una autorisací0 ben explícita, com aquesta.
Per la seva part, El Prof. vaa Eysiriga sug,-,erl algun retoe, veritables.minacieB, i amés, proposava intercalar una
frase incidental, amb intent de E;ubratllar una de lea manifes
taciono 4ue nosalLres conbiderem vítals en l l exposicío del
objecte del Coneara. En el fondo, no era sino preocapacio de
mentalítat o bintaxis alemanya, que no te aplicaciO a les nos
tres liengdes iliitines, car mes aviat trencava la elaredat
afirmaLiva, per la qual rao deinanarem a-L Prof. van Eysinga
permeL6a ometrela.
Obtinguda telegrafi( ; ament la s eva, conforinitat, le s coa-

passen

a l'impremta i sembla que Caurem
acabat la cerrera d'obstauleu.

1929

El derrer diu de terme pera l l

concurs de lee

NTemor
b ¡es Pa-tiot , Es l kia presentat al estudi del Car-

2 Gener.

"Mem ó i:,ies Pat>ot'!rer de la Cucuruila, un
sobre la

gros treball amb un

assaig;

ciència catalana mig aval: es d'En MillLa i Valli-

crosa.

Tinc ei presseritiment de ,ue aquestes botides carpetes
ens donaran molt que fer, per,.:Lue En Millas es orientalista,

97
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som f

i no so=

2 Gener. orientalistea, de manera que no ze coin lligarU ai y b. No
trí,,-arem gaire a saber-no.

Dies enrera me telefona En Cambo dient que l as hau-

7 Gener.
Cambó* -Fabra..

riem de veure. Ale-_..Lores jo íiavi a fet llit i encara no

podia ,-orLir de c a i3a; á l alLr", baxida, e.LI Tambe ebLava 4 acicom
:i.acEit, se wono me corianíc'uá
C.>

A :,ue s t matl

kli --ou,

anat i m l iia ptxIat del project¿it ho-

ínenaLje an En Pompea FL-,.bra; ^; ue u,,-ua comi s siO li Lavia eac;arrejat ^,-ae m' en parI¿s, >., fi de .j ue ni doilebbim una ¿;mpenta.
i una casa, pro£ya
Seiíibla %.a, ue al —,u havíz^, pensal en relz;,,riU
posíci6 i.nocenta de gent (_lue no sap el trasto que es actualment la prop i etat. n l idea s 1 afina 4. coricreta eía el propO'.,biu
de ferli un capitt-1 de eciit mil pe^c^oetez.
He demanet an En Cambo ue me donZa el aeu parer pera

e,ue jo l m pu,_, ués 8iLua.r. Ha rcs^,ost ciuc eli pensava po..-,Lr£ii
1

deu mil pessetes i li semblava que jo havia de f e r altre tant.
Dixisti!
^ 1,

De^-, préb hem convingut (., ue Catalunya d6u fer une ofrena
per l'Estil al retre. millet, com j t. s l i.Lavie. tractat en altra
ocasió, -ç--i be de moment, vu.Lia mes dei.>arhi aaar un xic de
temis catre una Lo-g a i altra.
Finalment, ens rem esbravat una mica rezpecTe de I l cicLitud de¡ Va-bie ,, que l s va defiaint contra ziooaltres i a fa-

vor de l l ebtatisacío ecle-c i!Lb'Lica, permor del

prebenaisme.

Ell n , esjava ¡rió¡C> nat i jó s ozírciu recordant la "te--Lamenta-

ria Tiomaguera ll , que ' me fea meotre d 1 aquebtee realitats que
ara escanda.lisen a totriom i verien de rioa, =al¿,jraL cebar coba
vell,,Á i reíneídent. Amb woLiu d l aixb i referent a l l aparato-

sa informcio del Nunci Ii he repetit go que vaig dir de calent eri calent a lT # Anguera: "que a(iuel.Lu iní'ormacío me feia
l l efecte d l un ebpi.onatge de compte-meitat enire Roni, i Madrid.
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Avui reopone ai, Prof. Altan.ira -ae am e$ a

2 9

7 Ge. ne r.

YzArid.

Resposta Altawiíra.

Lí die que assaíjaré d l ablanir la rí C.>,,íQesa clue
se serit en la seva carta; que estan-t avesat a llex
periiuentaciO, no debeonce la valor internacional del eiipanyol,
pero que no e--, cas de qualíLat, -ni de quantitat , sino senii-

Concura La &¡a
H.

llament de, concomit-% ncití; que canino de c&ra a la mort, realisant el meu propí tecta.sent, per la cual ra6 eis de-ares
t^ -

m l intere.c,^se-,i 0meb q.¡e no pas elb drete, perque l l sacrifící
e l acorda mellor L, -üb la dolor dels ^,,ue --ofrim; que sue gelos
de la llibertat de l l intelligencia i ciue perx %0 vull procla, mar el Cone l irs ' d I una manera ben visiblement independenta "de
los .,listeríamos, revuelos e inversionee- ,-jue padecen actualme-.ite algunos pueblos l&-t¡nos".
Afegeixo
que Si eSLE-S aqUI, amb nosaltres ,
C.:.

aviat se con-

venceri pi de lo meritori ci ue, son certes actituds. Retree

la

deplorable indíberecio d l aciaell c j telegrames áe `-'adrid, esbomba.at el project,-;. t Coneurs, quan encara l ls intereasate no havien dit res i tot just ho estaven estudíant.
La meva epistola acabb boI.licítLi-it que ell ens a-com-

ponyi fi-is al acab f-,ment d 1 w j uest Coneurs, ¿l qual ell, de
bell coiiiengument, e l liavia sumat tant expóntani¿,L n:exiL.
10 Gener

Com que ja fa dos o tree dies que deaen Ub yer co-

PublicaciO del
Con(;urb de La

mengat d l e--cw
-iparse ieB convocat'ories de 'Arja raja, de-

F-bía.

ciáirein amb En

illaspons

que le premsa d l ael podia pu-

blícarho i en conseqUencia avui "La Veu de Cata-Lunya" i altres diaris ja Lo duen.

14 Gener

Rebut carta d*Ei Rafael Altamira ,. dé "iArid.

Incídent Altamira.
Acabament.

La seva. resposta es lealment efusíva; eiplica
ci-ae ell no -abandona pas el Coneurs, sino ç,.ue el de¡

.y a en altres mans perqui an ell ja no -be l l necebiita, pero'
q,ae a la menor indicacio nobtra, vindra de seg., u ¡da amb el

1 "0
M

M.M

1 9 2 9 m a teiy entusiasme de sempre.
14 Gener.

Afegeiy que la

se

propost4 era feta pensant en la opiniO ' americana que, al menás per ell ., es una valor que no cal
oblidar t ni ebgar-riar.
Se veu que ha ben compree e motíue de la meva actitud
dliridependencia.
Aludeix a l l índiscreciO díplomatica que esbomb¿L el Concurs abaria d 1 hora, calificantrio d l liíst'oria curíosa c.ue algun
uia m l esplícará:

ll ana

liabilídad egoia-,.b, muy frecuentc- c.n

quie1,1 la empleo"»

Tambe dematia exeinplars de la convocatoria per a repartir.
", er tant,
18 Gener.
Calma Holandesa.

ll

incident e l ha resolt satibfactoriament.

En MasponB acaba de teletoriarme fora de si, pz rque ha rebut ctz,,ria de La Iaia en la qual li escriuen

tranquil.laraent

llestides, a

ki ue

penben tenir aviat leb convoca ,tories en-

pant de tirar al correu; detallen lo rebut i de-

sitgen saber bi

encare n , enviarem gairce mes i ti ue

mentres-

tant, gestionen del, correu hol¿i_ndes que l la faui una rebaixa.
Ai y ls kian e-5tat debades boteL leb nos t re c-: previbioris i
co m. bi,riaciona: aquelles reLliei3e .,, e-lcalonades ,, la, cortesia de
deixar per a la cua, lcb adrebseL de la Peniabula Iberica; la
preasa de fer e y pedicionb de sobreb per <xvio, conver-ínt

¿umb

el correa de terra, etc. 1 es que nosaltre s riuviem c o£Yptttt
amb mol-t e s cobee i deta.Lis, menás la lant cone gada calma tiolaride w a l ben diferenta del nobtre temperament.
En altrez3 ocaaionb l aixb fora un punt ebeapal ci ue podria
haver ebpatllat la reii(ida de li_- tabea, meb aque z-t concurb se
vea (íue

19 Gener.

A c

P&t>ot
i Ferrer.
Concurs

e-- nat amb bonb eetrella

i te Wanar be per fo.rga.

bsa d'-T7'n Carreras i Candi 7 ens hem aplegat

amb En Vailb 1 Tabernor pera l l vcrediete del

Concurs

Pat,xot i Ferrer. E-1 Daniel Girona S ' Ila eleabat per no
poder sortir de casa.

100
E`j ca-ivi d 1 impressiv-ns ha esLat breu, pErk;ué 1 Is parers
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19 Ge ner.

rc;;sulLaven l'orga concQrõan.ts.
3 1 1-,,a aonvin6ut premi&.r el brebaI1 ., f--,n franees. , sobre lu
poli tics oriental d'Alfons V, d' autor rum^, 'Marinescu, que
no !i;-, voiguiu amagar el seu zloia.

en

Hem donut un accessib de 1 .501 0 pts. a un

c&tt^la, sobre "Tu Crisi de les Ilibert&ts nacionuls 11 ,, que
potser no encai>.a ben bé diritre l l, íieTa , per'o que es molt don.Qórei1 laria tesi que l ac; tocs MOI .L d'&Prop.
iambC Li r£é;,.vi& uz-.i k;L1 1ure trebaII, kiuc resultG lora de

c orivocz7.t ò ria, pret-critarit aria vibiO de conjunt del ebperi t
j ,,r

cit^ib

jue nt

a , y
oa

: una elposicio bumaen-- iáa .5ejíblal poder bos-

pilar la plu-mu á I llin á"aabponb 1 Ariglasell. Ctldria que a 4uebt
ti-ebail 'Ioa public e t.
Rcaol-,, f-1 veredicte, En C&.rrerLs i Candi, m' ha dit qae
tetiia I 1 encéxreg, £-n nom de dues perz3 ones,

de terne Gvinent

zzL Lc-^áe-b iAsLb.r ies, que uofi M6í:5

la

nostres i teiiim massa oblidats ; en lloc dt qUesbionb de filoeQf ia sociel.

H1 e respost qua é,,que:-La observació ja feia temps

e me

l l eoperava ,, si be volia remarcar q-ue es ine)(acte la preterici5 de temeE; iiii3t'Oricía, car en elE coneurija ., sempre hi i,,avia

úa-jat un tema hist'uriu alternant amb altre, d*ciperimenlacio
social, uiblgrat ¡o qu" "bdue c- menea rebultaven mabi:ia so -

vint deserts. 'r.l altra banda, ele concursos so-n - nom i en
recordaliga d 1 un home, l l acciO rj a racitirlbtíca
aq-ae,.at aspe(;Le

des

4u a 1 fou

que jo no ponia aoLbmetre ni

ninsu.
1
,, a

veritat de 1' observació d' En Carreras i Candi es que,

perQor de l c¿ir¿,cter de uorporaluío oficíLl c,,ue -Le I'Aca-demia
de BoneL, Lál etres, 1 l 4 ctubl uoripo;jiuio de lu mabeixa i la
creiient -h ivari-Lor de certi3 proolemab de ia vída pdblica a
c L-. sa noutra ; els

^Le-me-- d c vagade s comprometen. lliportu-

lei

1 9 2 9 aisme tradicional de grari nombre d l acad é mies. Es un mal
19 Ge- que ja v4Ag preveare i fer consti:-r de bell comengament i
ner.

que íio Le altra solució que l l sotstraure l la Concursos Pat.y ot i Perrer, de tot llig
C21am corporatia.
En Va.Llb i T ^ bernar

s' ha,

mostrat molt inLer ,ei3zat en

a,-juest dialeg, e.mb el kua .l ell no comptava.

Dese Conears
Patiot í Ferrer.

, = Enllestint la feína, nem paaaat a la con-

vocatbría del .,debh co,-.-lcurs, fixantne l ls temeu.
A proposta d'En Carreras i Candi, oferim. un premi de

1.500 Pt S. al estad¡ d' algun deis "Moví^ue,-1ts uocialb, politios o econbmies de CGt&1uaya, dels £ : ecz;le u XV1 e al YVIII`4.

1 liavent-ens enteral En Valls i TLberner de l l exisLene¡& d' un

treball,

en

francès, d' autor diferit,

sobre la

3
coricars de 1.X0
pt g . per si
la viuda l l

22 Gener.

volia presentar.
Ela

coneguts de la redacció del lI Scriptoriam 11 de

L'Arxíu de Ri- Ripoll —co.Lla Tom a
* s Raguer i Cia.— vingueren a tropoll.

baríne aqueoba tardor sol.licizant cooperaciO per l'Ar
.xia que progecien inbtal-lar en l l igleEia de Sant Pere, de

dit Iloc. Elb vaig dir eue jo ara ja portava una e arrega mausa feixuga pera poder esbai-riar el meu esforg, per'O que miraria de fer queleom, e y presaí0 de la meva ,;3iii,.p&tia personal ,, 1& valor de Ia qaal fora d' ordre moral i úo u l havia pas
de judícar per la eevu aLaterialitat.
Arribat el moment de realizar aquell oferiment, ara ens
trobem bmb leb ordree de Roma, ircient el catalli de la.iglesia, perseguint

i

e>patriant bacerdots catalaria

i

en un mol,

pretenint barrar el p¿:as a l l inima catalaaa ki ie Dea ent3 dontá .

Ai.xi leb CO-9e-sx avui escric ail a4utlie companys dient-

ela que me dol no poder oferirIos go c .,ue jo volia, perquè, se
tracta d l un Ar>iu Parroc-i uial ) ch u dir, una oficína buruerà-[,Jca eu t atig3 ta ,

nosaltreb,

el b

se6on.-^ la ilova pr'etieu
romaíia, Lmb Ia qual
a

cataiaw, no tenim re s que veure, car som ro-

10^1,1
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masos al carrer servant la doctrína cristiana que la Tglesia

22 Ge ner.

íii ha deixat oblidada.
Ebtie begu • de (.j ue la meva :r » eL,>pobia punáirá fondamosani
an at,uelib bons,

ba-qt mes quan interíorment elis

matei.xoro tambe iian de compar-Lír l l argumentí lo'¡ pode.q dec-

fer. Ara, noaalLres coniinuem l l lglesia del Chribt, mentres
que l ls altres, Roma, a l ha venut an el Cebar. ¡:oleb leb decadencieb-aori puriones.
Per fi ,, dpbpreb, d l uns inesos d l eacallamea4, segorio

23 Gener.

Butlleti de

costum de lee impreintes, avui kia sortit el "But,11£, tí de

Díalectologia

Catalana.

Dialectologia Catalana". vol. 7111, corre--ponent al se-

meetre Juliol, Desembre del 1925, amb el qual reprenem la
coutinuaciO d I aquebtiu, seriosa publíc;acio.
A

la seguida, aniran els . voIs . corresporients 61s aays

1

1926> 1927 i 1928, els materit^1b delo quais sor, a punt, i

i

d'aci a Nadal ,, ens proposem deixar al dia

i

2 Febrer

"ButIlet a ".

Acabem d l ent,-xrdx .6a Robscad Serra

Sk,^benL-eI gruvemeilt malalt, zun.i^3
Rossead Serra
y Pagès.
a visitarlo i me à-econegue encar, dient -me:

I 'ffo l a

pot peabar l

l alegría

y Pag Zé5.

a l met' ani
d'aliir

c¡ue'.w donaV

Se posE% a parlar de folklore, danceb popLálars, lleg enC>u
a
repren g e l l delvari, durant
dar¡ i amb la ma^eix arii,-aiacio,

el (iaal retreia lee be y eL obres teatrais -(;osa que jo ignorava- i, com que l ! panteig c;reixia a mida que seguia l l exci-

tacio, vbig mirar de calmar-lb dient-li (.,ue l e cansar¡& masLa
í calía reposar una íhica, comí aixi río feti i al cap d l uaa estona de ci uietut, vaig aprofítkar el beu ensopiment pera reti-

rarme sense badar boca. Mes tard hi eatrá Ln Miquel y Planas
i ja no l l recone¿,ue.
Vorí atlir al matl*, que Deu 11hagi.

En Roesead Serra y Pagè e encarna Loba una bpoca de folklore a cisa nos t ra. Autodidactie, com e.La de¡ beu temps,

19

é^

9

2 Fe brer.

103
suplí amb l l entusíasme i la consbaíiciao lbe, matica d l utillatge inevibable en.
ensca.ya pera

tu-La eis

comengaments, treb¿;Llla benbe repoo,

guanyarse la vidkx, col.lec;cíonli, i sota una a-

critut nies apareal k.,ue real, fiLLÁ de tragedies ínLiiues, ama
gava una delicadeba, rcubítud. i <;avallerosiLat,
a.peadre els que l l criticaven barroerament.

on poden

Veig mirar d'endolcir els seus darrers anys amb la
dalla del Centre

Me-

Excursionista de CaLalanya i aixis poguí
C>

i,etornar.Lo a la entitat on áavia esmergat, gran part de la
seva vida. Amb el mateix iritent de jusbicia. Ii eneoíuani l l aplegament del Llegendari Catala. Deepres entra a l'Academía
de Bones Lictres.
Ye venia a veure sovint els diumenges acompanyat d'En
Gassíot » resultantne la parella mes antibetica que as po¿ueu
imaginar; solia passar a casa bona parL de la tarda i gairebe teaia ell seaipre la piaraula. -Guan a l en unaven, era per seguir l l iLinerari cap a caza En Yftiquel y Planas t un áela seus
4.

grana amics ,, al meays en aquebts teiapa darrers.
En el nombrok3ibbim acompariyardent del seu enterrament.,
ens £¡cm t robat aplegats toba la colla de ro;La.ILíca i idealiateb de la paseada centuri ► , en honor dels qualu Espaaya ha
comes un altre cop d l estat, perqui nosaltres ena obstinem en
pensar í creui-e i afirmar í voler

practicar, (_,ue l i nome es

quelcom mea de go a que preteneri minvarlo les

modernes buro-

cracies goverriativeb, civils í eclesiastit.,ueb.

17 Febrer.
Miseries-

Misèrrimes.

Fragment d' una converse telefònica que acabo de
tenir amb En Carreras i Cailaip President de l'Acadèmia
Lletres:
-Escolti, Patiot » l'altre ola, a la se2bio de I*Acadide Bones

al repartir la convocatoria deis Concursos Patiot i Ferrer, un acadèmic se sor-prengue de veure-Ui figurar En Valls i
Taberner, per

l'Inbbit,ut d'Estudis Cataians, e:>se.ih aixi (iue

aqucwts son Cisolta.

1 C
-,Aíx'0 es la vella cangO del any pasLat, que alcehores
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ja vaig respondre com calia.

17 Febrer.

- Es que com que som corporaciO oficíal...
- sí. van anib mala compaayia. Viri, Sr. Ciirreras. Voste
no ha, pas de reepondre delb acres d l altri i si algu firma
com I.E.C., es cosa d l ell, no pas de Vostes.
-Es ciue 1 1 1naLiLut ee disolt.
-Jo no no se pas ., ni l le del Institut tampoe, car fins
ara níngU'lu ha dit res.
-Vo 1 que ho preg.unti an En Mila?
-Home, aixo fora un acte de sabotatge indigne. Aquest
C>

academic que l s mostra tan devot del servílisme oficial, deu
esc-,er algun famíliar de L l accio uecreta kue ara slestila.
01

-Dones, si lí sembla, en la vinent ueusio diré , que ho
ne preguntat a Voste í m l ha reoposi; queU I.E.C. tio era disolts -

% b'e i pot afegirni
Esta
la me y a reeposia del any
e)

pab-

sat, que Vostá recordara i que ara repeteixo. fue be sepia,
el I.E.C. no ha estat disolt, perb.si ho fos, En 'Pat

y ot ej.

continuaria, i si prete nien ofegarlo aci, rebrotaria fora
d l ací, perquiD jo no sotsmeto l l intel.lígencia a cap autoritat » llevat de la consciencia iiue Deu m l ila donat.
-Es que amb els tempa que correm, tot soa coriflictes...
-I mit3 è ries.
Ai,uest elixe, reprodueix fídelment la mentalitat i la

valor moral, d l una colla de gent de VAcademia de Bones T ' letres, que certament no I mareix pas ¡'ajada (,ue li he domit
_,

b

en moments ben crities per ellaá
1Nota
z

bigravant. En Ferran Valib i Taberner eb a la pre-

o, perq uè recollia firmes per un document quet s'enviava a

Roma amb motiu de les ordres tramesee d'allà contra la crib-

tianitat de Catalunya. Probablement, aquell pobriesím académic a causarit de¡ incident que traaberie, deu tenir por
,, oficial" d'aquest mon i por llecler>iL'2,stíco-gubernativa-ita-

m

1à.05

1929

liana" de 1 1 altre .
Vet-ací, al deecobert, una de

17 Pebrer.

societat

lea lareb

de la nostra

contemporaaia. , Aixb es u;Ll de casa, molL pitjor

q-ae l l que puguin fer- els enemics de £bra. 1 fi>euvQs quells
que aí y iu obren, pretenen esber intel.lectuals.

Amb inoLiu d' una carta trL-.mek3a pel Prof. Aw4ilotti,
en la qual un concursant demana si ui iiauria. prefe -

18 Abril.
Dr. Anvilolti.
14.Ja Huia •

rencía en quent a l'extensió dels treballs que se pre
sentessin, responc al President del Jurat, que efectivament

kiaviem íractat aciuebt tema amb el Dr. Maspono; que degut a
la meva experiencia, jo era periidari de liíuitar llexteba
deis treballa, car aixb facilítaría molt la taeca del Jurat;
pero,
Z com tambE-' r,esulta un entres bane per a l l autor, decidirem deiiar la cosa enlaire, tal com
ha fet,

éil

eil

malcix diu que ho

aclarir la consulta de! coneursant.

Aprofibo l l avinenteau de corre: pondre amb el Dr. Aniilotti pera eaterarlo de que hem rebut varies lletres de don2.elles dels Estbte Units, les quais pretenen concorrer.
Per ii tenim llest el vol. VI del Dicciotriari A,,--, ui-

10 Abril.

Di e . Aguilo.
Vol. VI.

lo, ci ue estava encallat, coz tanies altreb coseg3.
No díc pes que íia surbit, perque En Ftzbra es de

parer que no se don¡ al public,

finb que

bia

tot ell imprbe.

L a rao d*En Fabra eb que., amb la dería que té certa igent

de fer meríte anti-caialano, ene podrien

venir

amb el ciri

trencat de que &¡>b pertany a la DiputaciO i acluesta no,na
completar l l obra. De pitjor a l hem vistes, com alió
de fer fondre galerb.des i mes galerades ja compa,- inades.

dei y es

P.ctualment manqueri encar& dos volums per a rematar I l o-

bra del Dic. Aguiló, tasca tue la I.P. s'ha proposat com homenatge d l agraiment al bell exemple de Mtre. Marian Aguiló.
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He caigut en la temptació de volei, dir 4uel

9

23 Abril

com, amb motiu de la Festa de la Medalla, que

Centre Excursionista
de Catalunya.
Pesta de la 7 ledalla.

enguany s l h donLt al davanter dele alpinistes catalans En Lluir, Ebtasen.

Moaben Llorenç Ribé ria fei anzi evocació de St. Jordi,
bella en el fons i ea la forma; `1,a "aria Perpíny"a ha. llegit

amb brao uaa be ri concebuda poe--ia

i En

Masporia bot deeeap-

deilant l l i-cbuaciO de fe prlícbicizí, lía anat dient coses í

trertant frases nuablem-ent precí-bes per un jux-ista.
Despreb m'ha tocat a mi el cloure la Feta, sermonejant.

Retreient, l'idealisme de la passada centúria, r;-mb motiu
de
la

donarse la medaila a un munt¿zLnáenc o lie assaijat de glosar
muntant' a, aprofi -LEat el seu simbolisme.
Esmentant l'anu l.laci ó de la persorialítat LuiLana, que

perse,gueixen les pretebes societata or¿anisades, acollintjzLe
a la !íatur£%, les he poeat la muntan5(a

en

front, corporia

protesta contra l l arrasameat i he mirat de deberiure quelcom del ejlcía poemiitic d l ella. Elogiaril les qualitate que a

muntanya adquireixen ele alpiriistes, ela kle propo-sat com a
guiatge per &plegar-noz Lot s , part da=ant dels bolatges de
3

la plana. Probableinent, com l l altra vegada, la Cenaura gobernatíva aturar, leb me-ve-b (^u artei.les.
28

A 4 ueFtE; dies Ea Fontsere m'ha fet fer la coneixen-

Abril.

l'or Bergeßoa.

ça de Tor Ber&eson, del Servei Meteorològic Narueg.
Per coiápte del Yeteorological Office de Londres, £la pasE&t
uns mesos de comissió a !:alta, a fi d'estudiar la Mediter-

rania Occidental i bra retoraa per Barcelona, volent completar els ceus mapeb amb le e- obbervacione del Servei Meteorologie de 1('atalunya-

Tu ne fet avinent que jo tinc posat a concurs el tema
de la Meteorologia "!editerranie, i que li havia enviat una
convocatoria a.Bergen, la qual ell no coneixia encara per
haverne estat absent.

107

1 9 2 9

28 Abríl

Eno h& donat una conversa, a la R. Acadeiaia de Cíencies

sobre la teoria i aplícacíons del front poiar, detailan-G
a.Lguns cesob molt interessants.

Despres, en conversa particular amb En Ponteere,

fet avinent 1,ue ael rares

ve¿a.deaz

lí

liem

enu arriba l l front polar,

pero, en canvi, elo racAob d'Africa l w comencen de revelar
u-na mena de "front equatorial ll , car la noctra Medíterrania

va resaltant mas africana que al t ra coa&.
En Bergesiti, aqueE4s diea Y s'lia mosLrat un infatigable
trebailador interieiu i a totes hor-e^c be l l troba y a regirant
els ntre s .,registre-- pera omplir falle b del b-eu trabail.
,.j

hc. aeomp za:lyat,

amb

la beva, MU.LJ .Le r, al Inbtítut de

Cultura de la Doaa, on justament be ballaven dances populbre,

han interesaat moltiosia

en llapreciacio.de
les quuls he descoberb que La Bergeson era forg ► musie. AJeLque l le

i

hor-es tambe elb rie dul al Orfeo Catala, que estaba enbaijL.nt,
i la cara. del norueg a l ha anat eucalfant, entubíabmat de go

(,,ue oia i de la feíni, del Y-tre. Míllet que g en m'"
1 ega de ca-

misa, anava afinant ela cantuires individualment. M'h¿,. dit
yue compttiva poderse i.abtalar a Oslo i com ;,,I ue alia aíbpob&_
ria

de-

mes elements ', organisaria un ckior

í

ena deíianariL-. can-

gons catalanes.

29

Abril.

A fi

"Carnegie
Endowment".
Wasníngton.
Concurs La Haia.

de mellor asee z.,urar la círculacio, prin-

cipalment a AMCrica, de Ie«ks nostreF. convocutories
de Tia Paía, vuíg eseri-are a la Carnegie de Nashíngton, bol.licitant coiiseil i ajuda respecte del p ar

Licular.

.Ni e ha resposL ei T)irector de la "Divi2ion of International T,avv" e i bmes Brown Scott, dient que ells reproduiran la
convocatoria en'1 11, American Journal of International '.tawt , i

aixis paseara per- la vista de 2.500 llegidorß. A me^>, me referei y. a una Llista d'adre-g ses en l" , Endowment lear Book ll ,
meree-- a ja (jual noualtres j'Liem enviut dire c tament 580 eireu-

i
.i,
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lars als Estats Uni ts,.

29 Abrí¡
El D. r.

8 Ya ig
YeM'Ories Patiot.
111 Coneurs. b) -

i Vuilierosa presenta un l'Asbaig

d'Listiria de leis idees fisiquez i m&tejli¿iti ,.I Uec, a
Cata¡-an,ya, durant L'Eúat. Mitjanal'-

,a

personalitab d I En

que ha y ent guaná , at dues

vegadeb la e àtedra de Barfta., i l .Li kin negada pel crim áleE:-

ser catala i fínalxerit I l úan ebtaca> t a Mudrid; la quantit&t
i qualitat del treball pre;3entat i l l entasiasme í, tew.citat
(íuc- tot ejl re ccpira; le. seva competel acia en l l època tríada,

tot aplegat feien que la meva actuací0 de Jurat fos de l e E
mes deiia¿rLdose-- Llue m'-uaa ticat firis ara.

No es pas que de bell co.nengament no l z vei j e prou evidenta la decisío. En Millas exposa i di:bcuteix begorib, els
ceÁnona de la ui.Eitorio¿rafía, pero nosiltreis, fL3ics, soa eb-

trictura. t.o diferen-Lment, de ivanera 4..ue no es posE.;ib le l l uvine-nga.
enB calen re.-,altants, sintetiE;Ldeb diatre la coistruccio

científica del Ipoca. 1 es -,ue l l seu tema sol¿-.ment poaia ebser tractiA pel maridatge d l an físic amb wa orientalista,
aquest provelnt els elemente que aquell hauria po o ut articuD l altra banda el treball VEn ¡Nrillas es gros i de profi t

inóubi ' table ,

car dona ua apleg de monografias, au gg erint

probleme c-: ,ue caldr%a rependre i e—brirlar.
El rebultat final del ' c;onr..iLictb sentimental i cientIfic
en que , na iib po em z-.L l l amie Ilillás e

q ue

nosaltres, com a fí-

sies no pocijem pas donar.Li el premi, (-,ae no riem atoi-gat, pe
rb lí hem &djudicat uiia compenzaciO áe bet mil pebsetes, ai-

xía recoi.-iei ^ erit el seu ceforg i fenuli honorable acatament.
VI e C oncurs .

També acabava avui el Sisè Concurs (1927), proposant 1 1 es

ludí de l l estabi.Lital, de ICS atreb. construccions, conbiderades sois'! punt de vista. sísmic, pero no klem rebat cap tre-

W2
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bali amb aquest tema.

8Y--aig.

Fa

imaíg.

D. Luis Ulloa.
Colom

mesos

-¡de D. Luis JI.LOU M l eavia amb dedicatb-

ría ,, uti ex6mplar dei seu darrer llibre, 11 £1 Pre- 1

CatalL.
descabrimierito hi s pano- ca-Láiàn de kzerica en 1477".
A -La. se6uida üe I rz s bfzve-- 6,nteriors publicacíoris i l l ex-

perièn,uía que a l hagu£', l'autor, confesso

títol dlaqueLt

llibre me feu molta ebtranyeba, sobretot al veure accentuada
m la nota en la portada, "Xristo- ferens Colom, Fernando
el Católico y la Cataluila.

lb,

Segons propia conlessicí, la primera ve6ada cine

D.

Luis

Ulloa arrit)á a 'ß'adrid duent la seva tlk3i de¡ Colom Cabalá,
creguC que ae l l ac olliria amb palínesp i el sorprengue la
fredor priínk-l r, i detzipreu, l l iioatilitat no díasimulada: els
ea,-.tellans s l eLtimaveri mes (íLie Co.Lom fo--- __genovée que no pas

cabala. A.Leshores, l l autor debeobrí ; ue l l ebperit de Ferran
el. Catblic perdurava i¿ual i1jac en l l epoca per ell cíAudiada,
i de beguida coííprengue moltea uobeb que abaas Ii uemblaven
f Os,-lues.

Però, la seva campanya
lliga gens

amb

de

rectificticiO iiisbbx-ica, no

i l ucCual títol, verG,ment "feraandesc" ., o sin,

ca.r llavors soIaíncnt hi ziavia uniu

fals,

de óos

monar<^ues i, per tz:tat, uo existia. 1 1 -Estat ., ni la '1CacaIuha
E3pahola Il ., fora de la m;L-,la inL£-nciO CLe Perran el Catòlic.
Amb mo^ia d l aix'o, li he ek.crit a6,--ra1,atIi la ,,--eva corte-

sií;,. i &profito I l avíac--,q tesa per a ferli aoLar Ia incon^ruencia del tízol eLmentat, Ll ae fa l'efcc t e de cosa, no pas I'Jlla
de la veritat ài.3t'orica, sino ,-;ewillament imposat per frecs
o conveiiiericies dipIomatíquesj q ub sovint reEul -Len massa ín-

teressad&. ,ment menziãere s .
5 Juny .

Serra y Pagès.
Deixa

tual.

intel.Ice-

M'han convocat

6L

casa d'En Serra

y

Pagès, que

Deu Iláagi.
iii

la seva filla e Na S. ara Llorens i En
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9 2 9 Mi q uel y Planas. Previament, En Gassiot ja m'havia enterat
Juny.

de (ae ,, havexitse trobat unes disposicíona autògra£es d'E n
Serra y Pages ,,

les

havíen

convertides

ca te:^tament olo
'6raf.

En Serra. y Fagèw erts parlava sovint de Dla Sara Llo -

però jo no lk:,. corieixia
encar: es un esperit fort hostatjat en un cos molt feble i

rens,

la seva deixebla predilecta,

- gastat.

instruccions d'En Ser,ra 1 Pagesp
permor de les quala Na Sara Llorens, En ?4i4ae1 y Planas i
jo, som els ci ae hem de decidir l'aplicació del seu áeretatY l han fet llegir les

ge intel.lectual.

Respectant la manera d' És--er d'En Serra y Pagés, que
coneixiem prou, y recordant afirm—ctcions categbriques seves,
hem comengat per reeoluciona ne g a ti ves: la deixa d'En Serra y PageS, no anira a parar, ni a.L Arxiu de I,Universitat,
ni a l l Academía de Bones Lletres, on romandiria en 4 uistat.
Tant.la seva biblioteca folklorica, com el.9 nombrobos materiala (íue tertia recollerte, i ele treballa inbdits, s,han
de conservar aplegats * perb, on elb podrem bihuar, particularment en les actuals circumstb.ncieb IC.rboles?
Un coip mes, jo he tingut de repetir la vella cançó:
que per arL-z, a IÊ, ntra. t€-xra,, rio Lí I.La m"erz;;L d I e-.tabilí-

sar cap fundació, i que no havent trobat cap solució pera

mi mateix, tampoc podia oferirue als alLres.
El meu raon&újent hu debi.L.Iut3íoaat visiblement Na Sura
Llorens, car s'1Áa adonat de juoltee cobeL i aspectes Vor6anísacio publica, que ignoraba.

Com a solució expectant i preventiva, els lic,- dit que
me semblava lo menys defectuós acollírnos al Arxiu llistloríe
,Vanicipal, on el Patronat Maueana te jurisdicció es-pecial,
que probablCMerit facilitaria una combinació, a base de dípOsit inventariat. En g uant a ferae

donació, jo m l en som

declarat absolutament contrari.
A

fi de (.I ue"ls cozp^:nys poguessin ferse c^.rrieg de la

111
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5 Juny. pregat que anesEia a visitar l'Arxiu Municipal i m'ne ofert
pera presentarhí a Na Sara Llorens qui ., ee veu, no coneix
gens aquella casa. A¡x'Q ha estat acceptat en principi,i quan
Na Sara Llorens torni de Pineda, m 1 avisarl i continu e.rem la
tasca.

Respecte d l els originals inèdits, que molt a gent (Àemana i cobeja ., jo som de parer de retenirlos nosaltres, per a
major se, ure'Lat de moment, i a mes, pere,,u6
' m l ha, semblat trau

llu i r en ',%Ta S &r& Lloreas, una certa ii.lasí0

de

pub1icar1or^

ella, si podía.
14 Juny.

A,.,,uests dies liem tingui, reunida acT, sota lt;L Pre-

Atlas

eneral C. Delcaábre, Ja "Commibsion laaideiicia del general

International

de inuvols.

ternationale pour l l Etude des Nu&ges", C.E.N.
Ha vingut, aprofitant l'avinentesa de la reunió, per a
fer acatament a la col.lecció de nuvols de la OFunda<;i0 Concepció Rabell i Cibile, Vda. Romaguera", que el President ha
calificat de única al mon, tant per Ia quantítat, com per la
manera sistemática d'ésser aplegada.
L'objecte
A.i bjecte de la reunió era discutir 1'Atlaa Provisori
de Nu y ols, i deixarlo en forma definitiva per a ésser promul

gat en la reunió de Copeníiagen el Sebeiúbre vinent.
Solament he pogut assistir a les primeres sessions,per_

(iub les mevez mineries corporals, prebe.atantse inoportuna ment, m'han obligat a fer llit. Soruosameni, restava el Dr.

.P onLaer¿ per a mantenir bellament, com sempre, la representa
ció de Catoa.Lunya. El novel¡ Atlas contindrá :alquiles apreciaz Lreas q capgiren certera idees corrents,
cions físiquee no d
i una cin(i-aantena de fotografien, ti,iadeb del Arxiu de Nefo-

logía de la Fundació C.R.C. ,
LI dia abans de cloure 1e8 Lasques de lka. C.E.N. $ el ge-

neral Delüambre ni-z suprimit la ße--jaio de tarda, per a tenir
la gentilesa de venir a ferute una estona de companyia amb el

OM
1

9 2 9 Dr. Pontaere.
Absegut a la capsalera del meu llit, Lem, parlat llarga~

14 Juny .

ment aiub e l "c, lrebident de questioria de meltoroloiCr ia, de re>

cordb del passat p de coses

de

Franca., del estat iiitel.lectual

d'Europa, de la ciencia, cultura

i

neguita de Cataíanya, etc.

yL4lavors jo li he ratificat l l oferiment, Gue ja coneiiia per

conducte d l -En Fontacre, de ,ue la Institucio Ps.txot,s l honoraria de subvenir a la publicaciO del Novell Atlas Interna cional de nuvols. Ho na agralt fondament i hem fixat unes pri

meres linees

de

realisacio, q ue precibarem deíspres de la reu-

ni0 de Copenhag- en..

1 osaltres hem obseuuíat la C.E.N. al Orfeo Catal&, amb
N

un concert d 1 homenatge, ciue fou molt reeíxit, tant p(,r la pazt

artistica, com per el pUblic que l as respongue omplint aquell

Acompua iat d'Ea Maspons i Anglaseli, se mlha

17 JunY .

Dr.'B. Ammende.
"Nacionalítutu
Europees".

present&.t avui

el

Dr. E. Ammende l alemany d'Estoniao

Secretar¡ de¡ "Congrés de ",.acionalitatb Europees".

Tornant de Madrid, pasba per Caialunya, l l idea.Litat de la
qual coi neix
tar per

,graeiet

prou, i ha tin¿uL la fineba de venirme a felici-

rao de¡ Coneurs de la I.P. a La Haia, donarit-mlen
en noa de llídeolo---,,ia dels pobles ., per a mí, mal no~

menats, "minoritaris".
u
He agralt la delícadeea 1 a causa de l l opregeio que patim, agravada amb l l estat pa,ssional característic dele meridioaale, lí ne fet avinent la necesbitat i justicia de, que

les Nacionalitate Europees 9 coneguin i preg.,onin la sofrenga
de Catalunya. En el centre ú l Europa, aqueixea Nacionalitats
se troben de cobtat i sempre senten l l escalf de i l emocio ljur,
mentres que riosalLreag i gola-Ls en un cantO del mapa t eitremig
el gal-lic t que l ns convertei y en en un mercadei ^; diplomittie l segona les respectives convenihacie bp som

del bloc iberie

i

pricticament una regiO ocupada, una vietima q ue eal_recordar
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-Efectivament, na respost, sou la Russia d'Europa.
Aíxís encetada la conversa, li iie dit que, partínt de
la áisiíncio r,^ntre I*Estat, artifici politíe, i el Poble o
NaciO, fet aatural, que ja comenga d l eaber acceptada, ezilia
anar resoltamént i sense embuts a la revisiO del concepte
d'Estat, un de.Ls íaolts problemes que la nostra ceiltur-ia tell

deure de resolúre. A Europa, 1'Estat no es sinó la Contínuacio d 1 aatieb absoluzisxeu, agr-avats amb abstracelons encielopediciuet3, que faciliten la creixenga i áibfrebsa d l egoismes socials. Relliscant per la pendent d l un socialisme innumá, 1'Ebtat cowagra l l parasbitíame i s l hi foaaínenta i ja toqiiem al 11 coming slavery" de Spencer.
Cal afa%arBe a esventar Lot aixo', perqal^ ni ha nombrosos simptomeb greus. Per exeínple, la Fraaga, (.jue tant concirosa e-,ta per rao de la minva de , poblacio, no te l l coratee de
dir qae una de les causes del mal, es senzillament l l abus del
estatisme, que no respecta ni la cel.lula socíal blisica -la
fajailia- i la tracta com un mex "fournioscur" de con-tribu ierits i de soldate; aixi escarnida, fora de la seva finalitat
moral, la familia se maree¡> i deve xorca. 1 continuant la
ne,gacio, la familia devindr& urm.; ,i futició d l ebtat, cow la fabricaciO de segells o de moneda.
Raonant per l l esbíl, hem arríbat molL lluny i jo fins lí
exposat que no veia perque un poble o nacio, no podia formar
part d'Estate díferente i per cobe-- diverses. ^¿uin dubte hi
ha que a Catalunya li convindria tenír un cunveni amb Espanya
i un altre amb Fraaga, segow perque?
Eiacatint nombrosoo caires d l aquestes qUe2tions co Lplicades p me som planyut de la distincío entre minor-ies protegides i no protegides, car reoult e. un esti ama per al dret, i
un sarcasme per a la moral, inbernacionais.
Si l a tracta l l probieuia per, i amb, justicia, aquesta ha
d l esser general i compendre tots els casoe; altrament, fora
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una ínvítacio a la revolLa, paix ,ue solameal per la forga

17 JunY

be podria arri lbar a La
..j a

ll eoí-dísaute ll

proteccio.

denomin a eio de "minories" es ben poc encertada, per-

(.iue presuposa L l acatame nL a un

TEStat, mulLes vegades ti-aas-

,grebí bor. A Catalunya no som cap mínoria, ibinó arLa zajoria.,

tot un poble s i la minor-ia san ela Llireb, els invai3ors, que
usufruci,uen iEst&L i no a.,I,,raeixen ni r

ebpecLen Ilhostatge

que se l lo dona. El calificatiu de "naciO de&BposaL . lda" es més
dretarer eri senibi ^:.nts e asos.
Gerieraiisant les presents inquicLuds de l'Europa e--piri-

.ual, li ne di r, que, bl meu enten¿ira, hem de desplegar i msne>

tenir tres afirmacions cupcíkala: a) llíbertut d l intel.ligen
cia,

b)

-

defensar la personalitat riamaria, a tot es-Lrop l, e > re-

visar la nocío d'Estat, reduintla a 16 condiciO álinstrument
consen:Lit i paceio-aat. Aix %0 deuria consbibulr el credo del

neo-libc,ralisme: l l epoca de leb coloníes, ja e!¡ finada.
Els meus panU de vis La, probableíuerit expo».>atw amb rectitud

mass& geometrica per a . un diploi aatie cow ei Dr. Awmen-

de l, de Loteb marleres l l ijan intereb-sat iaolt ., i depr'.
b es de deuíariar la bolidt,.ritat de Ca L aluaya, iiavtzn-t c;o£pIert el beu
coíue. b p enL tiem áebpedit ratificant la sirazatia interriacional.

Hem completat el vol. XIII dele "¿studib Universi-

24 Juliol.
Estudia `Uni-

ver.sitarib

CatuIb,W.
Vol. XIII.

taris CataIanb", correepoaent al Eay 1928.
El IIUM 2 9 del s egon beme£¡ire,. que n& sorLit ara,
conte la continu s cio de! tre ball de P. Rerir sóbre l l Pa-

pat a Catalanya, un estudi d'En Reparbz (fill) sobre cartòcuiLalarw; una no-La á'En Boúígab referent al ReperLori
dels °Tanuscrit s Catt% Jarig , ,recencionb, et c . Al final i com a
informacio pera ar y.ivar, reproducix la convocaibria del Con-

grafs

cure de Ia Institució PatxOt> z_, La Haia.
30 Juny.
Coneurs La Llaia.

Encara qae tot bovint - iieiu d'anar repartint
coavocat'OrieiLs, que se l ns vancL:>mainant, l'£beampada
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30 Jarly

ja e s practic:i-,,uent reLiisada i potser val la peiia de conb-igriarne lee xifres.

En nombre-, rodons he= enviat: t).000 convocatoriee franecE,es, 4-000 ' d 1 angIese: i 2.000 d 1 &Iemc-,nyes. Les primeres

d I e.ii.,aurirse foren les alemanyes, ãespres les franceses,
le^,'quaIs ferem reímprimir.

lla sortit el fa-se. 4 del vol. 1 de les 1, Ve-

6 Juliol

MeMOríca
I.E.C.
SeccíO HiBtbríco-Arqueo lbgica.

mories" äe, 1 Institut

Catalans, secció

Bi st'O ríco-ArqueoIb,2^ ica.
CD

En ella en Serra-Rafols comença la publicació

Bactulo-Blanda.
de, la "Forma Conventus Tarraconeasis 11 , parc cor responent a B,,--etalo - Blk;ánda, (;or,.piinL la colaboracio de Catalunà,,a ala "Foi-mz;, Qrbis li'owèsKlílll, segona amb LIU.-iion
Academáque Internationale.

W.1i.an vin^,at a visitar N 1 ,- steIrien i En Cam&.lans,,

16 Juliol.

EsteIrieh-Cazpalans .
laternaciona-

demanant parer sobre ciive.rs- aspectes de ï' actuació de

Cat,alanya i ínciáe ,,italnent, hem parlat del llibre que

liame.
acaba de publicar

referent a Iú qUestió

de les minories nacionals.
Els xie dit ,.,ue una de les inolLes corses

;,,Lie titidre^n d

l a-

gralr al Director¡ 7¡lit . ar d' Alfons YIII, es naver colaborat
a definir lb qaestio catalana, dintre de cwsa, al ensems que'
iis obligava a duria nora, per ¿,Igermuaarla amb situacions nacionals europees mes o menys simii-ars.
Jo cree Liae es fer bona obra í tranacendent, LO - L el que

sia internacíoriaiij a r Catalanya. En aiáue-st sentit vine ac tuant segons la meva capí cita1Z i iiem de multiplicar i &nar
ai)Camplant aclucEta internacio,,nalisacio.
si Catalanisme Ilha d'^éwer

una modalítui de l'actual re-

novaciO eEpiriLual d'Europa. D'aquesta wu-nera, la ressont-.ncia
d' unaidea.Logia -pan-europea, bera "cutulaaieme 11 a casa nostre

on, a me E; $ eo justificada i preexistent per causes local.2 i
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antecedents riibtbrica. Una, idea ai-+í presentada., serf. avala-

16 Julio1.

de per totez les.tenUericies polítiques: les aretes, en nora
de le tradició; el centre, per esperit de conservació; í les

ezq, uerres, perm.or de radíca.lisme enfront de les tiranies imperanta; se tràc La sen2.illame.nt de ca:,ar el roriantici szie de
la paseado centuria, amb 1'a.spira.ci© dreturera dels temps que
corren, Creient- ne major vitalitat. Ester encara dintre la
neurosi de la guerra, .tes veritables reiultants de ïa cïual

s'han de precisar, però 1'intel.ligencía ja ha començat la

seva; croada i va prenent la, davantera.
¡xb' as ira dat a fer una .emana de recompte de 1' actual
representació Inter-la.ciona.l de Catalunya i N'Estelr¡ch ha
contraï a.l¿una anècdo ,^. a curiosa.

Passant d'u.-.a, cosa a 1' altra, hem tocat - oiteL tecles,
i j o' ls he de,-.-. anat kue m' ajudessin a completar les mevcia titxes de c¡encí£s policici zee i socials, perçue ara'ls Concursos
Patiot i Ferrer, seran estr.acturate en la Institució ratxot i
fent F-catament a la vera personalitat del meu avi Patxot i

Ferrer, penso enunciar un seguit de temes d'aquells çue la,
gent de casca nosrra, no mes osa tractar en la conversa pa,rti-

uuldr i encara amb estranyes ten.ences. Rem d'esventar molts
d' aquesta fin^fimctits i preocupacions, provinente de la. m.an ca de personalitat, csue es una de les nostres malures més do-

lentes.

N I Esteirich m' ha enterat d e l a àebpeLa (jue implica 1' actuació interna,ciontA col.lectiva, viat—cs, vida de relació,

etc., deE.peba que fine arri ve soportada per contribucions
volantaries, i m' rea demanat bo i.n ient, psi' m Y- ora grat d' adjuntar.mtli. Jo' ls he respost fue, com ells ji¿ saben, porto una
t'eixuga clirrega, per a la ;,ual no demano ajud a ningú; no

obbiarit, coro penyora de solidarïtab woral, no tinc inconvenient rn ^^uE' m parin en aturs Llistes, si bé demano, per la

raó damunt dita., que oe me -consideri "victima Propiciatoríal,
únicament

en case

extrem.
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Ha sorL,¡t el fiibc. -5

Agost

er , del vol. 1 de lee,

".Y4,,eM'Qrias" de la Seuc;ió ¿iloAgi(;a del InaLitut

MemOries I.E.C.
SecciO Filol'09¡ea

dl ^ etuclis C,-At.,laas.

Conte un e>tens -'^ s Ludi de Toponimia Catala-

P. AebisnLer

Toponimia CaLalana.

na per raal.Aebit3k.-Ler de I'Univerbitat ne Fri-

bour-g (Suissaj . El Le1t es en jranc¿ S i en ell se trLcta

rLomb de persot-ia en cerueb cate t_ories de nomb de lloe

delo

í de noria de lloc de certa terminació a C Ltalu.fiya i el Ros-

sello.

treball int e reLisant, perqu è es fet amb uri esperit
crític que no es p,--E el elLbsic o tradicional d'aquesta mena
E;3 un

Fe rebut una carta d' aquest 11.P. zinglis, refe-

21 Agost
P.Llewe1i,yn-Jonei^,
"Concurs lia Paia,,

rent a l Concurs de L& Haia,

Congres Giriebra.

llegit en anu revista 41emanãa, en cone>i6 amb le.,3

la aoticia dei qual lia

"Tacioria.Litats ^"ínoriL6xiee VEuropa.
r,emana prospf;-ctes i detalls, fent-me &,.vinent ,uc; :3erà a

Ginebra el mes entrant, per

6

assistir

E2,1

Congrèz-, de dites

Nacionalitats i pr.,ga d l uria itianera esijecial

-i iie

l'enteri de

les "activitieb of yo-ar groaplI.

Fer ra0 de 1,-í sev a procedencia 6kJeba i 1' esperit que
entr,-,da eta escena resulta interessants i

respira,

caldra que 'í'.,,'n ',taspotis i Angla bell ni faci coneixença i acla-

reixi

la filiació poliLica del novell factor.

Avui En Maspons i Angle-sell done fe

31 A g ost

Maspone i Anglasell
Congres de Ginebra.

de vi--

da des de Ginebra, omplint. uns quanta fulls en
foli cjue, aquesta vegada, soriosament, son e b -

crite aiub tía-ta.

Se mostra satisfet de 1' actuació dels anglesos, entrelis
quals ha saludat '!r. F. Liewellyn-Joneb qui result!L eseer di-

patat liberal

i li

ha dit que probablement i l intej.lectuali-

tat del Pais de Gales, de 5 de I*Uiiiversit¿it ,, peridria pt-írt 41
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31 Agost

Concui-s de La

T-Mentera de ^,uiE encara remen& la cua a q uella correspondencia amb el Rector de I'Universitat de Ginebra, Dr. Rappard,
car, en el Secretariat de la Societat de Yacíons, s'ha par
lat d'

urea

eLteára a I I I.nstitut Rockefeller, "aux soins

-

de

Mr. PatxotI'.
ITosaltres, d'

això

no l n

sabem

res, fora de que a Ginebra

eue si no troben un compleg
juguen ,^ rat; perb tampoe inorem
CZB
-tiLució Rockefeller, . aquest la
l dei y ar l finar als
cinq

&njs de !a a e va funáLwiO. Da. vant del dilema, re-ulta

ren,ys e y plícable la tbrbola actuaciO de l l Universitat de Ginebra ea la meva proposiciO de Il ia illo tempore". Yo obstant,
per a nosaltres, fo-a una sort aquella g irada, perque l w , ha

írienat a La I!Fa,¡a on ni ha ine -riys iiidui3 ' riai-iszie ínterriacional,
o -mellor dit, internacionalisÁme industrial.

Me diu que ., en uria de les seosions, un jurísta nongares
fou ben
una moció
Clemer Jakabffi, proposa a
J

acollida, elogiant l' activitat del-- ca talens i Yr. Patxot,

per raó del Concurs de La Haia. M'hauré de u¿alfiar de aquestes . ap a ratositats, recordant ciue, entre l ls molts pc-rillb de
la vellesa, hi

¡la 1,a

vanítat.

Maspons, retrassa anb dies la tornada permor de fer
la conei y eriga persjnal del Prof. van Eysiriga, ,,ue va a GineEU n

bra com delegat hola.ndbs per a la

S. de N.

També me dia que, ise,,!zaint la meva recom^,.nauiO, ja ha

parlaT, amb el Dr. Viktor Bruns, de Ber.Líri, referent al concure ' "Religion und ',`,atteroprtíctie", que jo tenia en ebrtera,

i que ara han llen9at aquells simplities debeoneguts de la
"Fo'rsc'

£/w * de YUnster. El plany llur es actualment

tant nostre l q.ue be pocria nomenarae, mal d'Jglesia ,, go es,
ma-terialisacio de la dictriia.

P
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peiidre part a la reani0 del l`Covite International ble-

C.E.N.
Kopenhagen.
Prof. Fontseré.

teorologiquell i p g rti c ularment a lee sessiona de la
ori

De

danL: ra l i darro-r colp de m,
a a la publi-

cacio del "Atlas Internatiorial des Nuai-r_t; s", com epileg- de
la reUni0 de, -Barceloria.
Es en aq uestes ocasíons (I.ue verement íne dol no estar

en condicíorLs de v'iiatjar, per ra5

de I-aue son tas k -ae-,9: atrac-

tívoles per al mea te.yiperarae.,it. Ael teiiim un d6ls aspecres
trL¿ics de la vida: cae, yuan hom arriba a se.itírse cent"rat,
intel.lactualment i moral, alschorea generalment falla e

l fi-

sic i el resta-nt de ben poca cosa serveix. De iotee maneres ,, a.-nb el Dr. For1 1,,oe r é. j,_

n l lji ha prou.

El Dr. Ponisere es portador d l arja c,%Lrta me y a al General
Delcumbre,, pre ,_¡dent de la C.E.N., en la qual jo vaig precisant la ineva manera de sentir i concebre l l edicio del At-

las Tn.ternacio.aal, I `aux

fr a. is

de,

P.a,tyot de Ca-

talosne l'.
Z>

Aixb ha estat provoca.t per l l incorrectu intr-omí.,asiO del
Direchor del Ser. vei 7 -J! e -Leurolà,,,, ic de '%áríd, Sr. ',,'easeguer,,
*

preteniri,L kíiic se ijupr•imis el noin de Catalunja i a l ri posee
el d l Eepaí%a, en les plames provinentes de la Pundacio
C.R.C. Es lo de sempre: ni fan ni volea deixar fer.
T, l actaal Director del Servei "Tacíonal de Vadrid, que
a l , Exposicio de 117uvols de la C. 1E.N.,

a Barcelona, presF-nt¿L

com obra de l l Aviació espan y ola uab sir¡e de

fotog
CP

rafies

presei3 del Atlas del ntre. coiLpa.riy Cuenisset de la Societe

Astronomique de France, ara voldria desria-tura-Lisar ijualment
caLalana. SeguraLme-at que
reel treball ceis
sultat sera seilblant: llavors ell ma-ueix tingue álzarrencer
disfregados í ra li sortiran mes
i endarsen 1¿,.-i
Catalunyes de les que a.Ltrame.nt ilaurien Lipa •egut.
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H in sortit d l uzi cop eis vols. YIV ,, YV i XVI d e l

9
1

Setembre.

Putlle-Lí de rJ&IecLologia Catalana, corre s ponents

Butiletí de

als an^;s 1926, 1927 1 1 928; a ixi terim tambC al dia

Dialecí.i.olo,,,Yla
C&,t alana.

aqueeta publicc,,cio.

Eti el vol. XIV, hi ha un intereseant "Voctibulari
de la peca'", que caldria completar amb les variants de les
diferentes contirade-c litorals. llalgrut no hayerlo vist fins
que j a era. compaginat jo vaig, po.-uerhi enquibir norbroses

addiuionsá de =era recjrdanga.
El vol. XV, (1927) es pl1 de "Es-c erb, fantÉ-.aTíes", dee,Grits per Eia J. AmadeE-, .

I el vol. XV?, (1928) 0

1'

ocupa. W.n. A. Griera, am.b un

aple,,3 de "Feines i eDstw2s que desaparei>:en 11 , on 1&., filologia va de bracet airib el folklore; deEprt;' , s segrueixen notí -

cie-c, bibliografía, recensions, etc.
Ac,uest "Butlletí" ., ara rependrá la seva marxa,

En 7aspons i Anglasell, de reLorn de Ginebra,

17 Setembre.
Yaspons i Anglabell.
Reunio de Ginebra.

via Bígas, m' ha vingut a veure

turda i

ha e y pli.cat detEilladament elb punta capdals de
le. --eva carta.

Per ell he supigut, emb

estranyesa,

que I'AbBa;nblea de

nLelon,alítato Minoritaries iiavi a acordat e.nvia,rine un telegrama ( t ue no he rebut encara. M ' ha: contat l l efusiva coneixenga que 11u amb el seu coiLpany ,

,de

Jurat, Prof. van Eybinga,

i el cbn,, íc em
ibarri;ib ,,ue tingue el gubt de cuasar al Prof.
Rappard, L, q ui sorprenguC , i aa'U bLludar, mentres 11po.-^&-va11,

d&vant de dos dibuixants, pera una publicació ginebrina.
F & pogut esbrinar L„ae l l

vas

R&ppard Lingue per causa.

(íue dit Sr. parl'& massa publicarnent abana d l iiora, motivz-.,nt
ç ue

algun sgent r.:)JILic for^ el feb desdir del liberaliLmip

que ve c sa en la eeva priinera . correE3pondbncia i li suegeris
l l estil b ; .iroc r^iLic werídional on finaren elb atres. poiupaders.
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17 Setembre.

el Va -Lica arreu fa com a Catajanya o pitjor
-p. e. la Transilvan i a- car, aclu&lment, 1 1 1,glea¡a es devin,gada comanditaría del Estat j operen de compte-meitat: es la
veu que

novella formala dei rom&nisme.
felicitat per la seva Pre--ideneia de l'Asoeiac;jo
t

Internacional coiistituida a fi d'estudiar els drets de les

aacionaj.itats.
%Q'

ha donat -an cxemp.LLir francio dLel fiLLiet. que ja kiavia

publicat en alemany, exposant el punt de vista tz;ztkÁl^ refe-

rent

&-1 procediment

de protecció de les Mi.,lorie., Nacionals.

PC.t, aquest caLil la conversa ila anat tá parar a les dificu.Lta -L.b (jue En á't"'.LLapo,,ls tindria per a saLisfer el debig
dels delegats angi-esos Dickinson í Llevwcilyn-^Jo,-ierp, els

qualu demanc-n pub.Licacioab Oa eat udiar la qdebtio catalana,
essent ai y í que no l a teaim en llengua estrangera.
Re.Uereat

&a

aixb
0,

jo li ne re.,3pos -t, que, ja za texp39

vaig paritár amb En 1 "11 ¡colau d'01v.er de la nece.,ssit i,,t d' es

criure una jáistoria

de

la fualtura catalana, destin ^ da als

i que ce 6ur"-en t no fora ciífícíl d'editar a Lon drías, formant part á l alguna de jcs nombroEse ,- s è ries inter-

nacionals que ali^ tan abuncen.

20 Setembre.

Cambo.

T-fáe som trobat amb En Cambó i ens íiem ¡--bp1eíat uria Inic<-á

respecte de ies proses ac t'obra cultural

i

entre elles, la

neeessit, at de discipliriar lu majoria dels Ntres. a.utOrs que,
a mec de preL-enLar leB obres geaLi , almerit d'UUa, iuunera intel-

lí6ible, ãe.,:,pree ies van fent i refent duraut Ia correcció

de proves, que áevé interminabif;, i de pa:;sada P aix.j iupQ^sibiliben el

gularizata

q ue

de

u.n iiom pugui imposarbe nioraliaent a les irre-

leb imprem t es. Ha ebbat un veritable duo de

PILU.YS.

Ml ha demanal pel Coneura de La Haia i jo li som exp_LicaL la se. w. gl-nebi: la meva primera ideb d l un Coneurs, que
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quella Uriiversitat, per a convertir la meva iniciativa en

càtedra; els pompar-lerss referents an a.,uesta, i la revivada
fïnal del Recior Dr. RL.ppard, que jo vaig rebaL jar, per reo
haverse :uantiriguL en el reialiae de i' inLel.l¡gencia, pura. i
independent.

Wlavors. En Ctmb' rana not¡fivat que ja teziia realisa.t
el seu prop'Osit d' una cs^tedra a paris, a base de professor i

sèries de conferencies en lesa quels a.ltarnarà geni d' ací.
L'ne felicitat.
Això ens L& dut a tractar un cop més la insoluble yiUes-

tió de la continuita -u cec ieL fu.náaci.ona.

V I ia dit que abans,

i,ua.n hi havien lleis, la solució ja , era impossible, i ara,
no haventhi lleis, era debades pensarà¡.

p resentment,

ell no

veu altra. manera que una societat anònima, domiciliada en
terres més acollidores, com j ulç e. , p.e., jo li he respost

que no creia en la perennitat

Ge lesa

coses.

yue V al-

tra, part, tampoc resultava convenient a la llarga, i que per

mo inenUania ,lent estructurat prescindint
de les llei; escrii,es i r efiantme de la llei iuora.l, afegínt,
per a rebatre un possible argament, que sui m' "a de robar,
m'estimo mei, que ia robi un p¿ure de familïa que no pae 1'Esaque.jta raó, ho

tenia

t at .
-T la, troc:x de "-".adrid, qui la desse.ubu.11&rà?
Ha fet la seva uonLraccio facial caracLerística i sense

respondre a la !neva pregarila, m 1 ha coma ficat qac, üurant
1' estiu, apro: iT,a.rit eis lli areà d' a bord, n^,via, esscri -L un
llibre, (ue no bri ari gaire a borLir, sobra 'Ua fi de les
dictadures", perqu , ha insistit, "no vull que yuan vinduill

xafec, el que s'hi troni soba, doni la culpa als qui

no'n

tenen".

-Serà interessant de veure qui !liga caps sense poder

civil i amb 1' exèrcit desfet.. .
-I la. Mla.gistra.tura.
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20 3eter,ubre.

-1 I'I6Ie:^ia fent de marxant al en gros. Si ara hí ha.gUO6'S religiO ja tindriem un grapat de cismes.
-£s que tio n l hi lia de rei-igio,

-Ni I'Ig-1^ ebia es cristiatia.
-rerxÓ' ha durat tant.

- P otser

si.

1 Ltmb uque4t

slanava deccarnant rapida-

merit, nem tx•encL^ la^

uem

ú(-"sPedit i

cudascu

a

la seva

Dialego: Varia. .

llavetit deixat En Cambó he anat G raure a ánz, colla,

la convert3a de la qua¡ kia resu.Llat aatei.lit de l'"terior,
perquè En `Puig i Cadbíalcii e l ui dolia precisameni de que li

ñavi,s- fallat En Valls i Taberner per a les confer,encies de
la cÙ tedra d' :n Cambo,

a Paribe

Tamb é hi era En '4"icolau d'Oiwer a qui he recordat la
necessitat

d I uLi falíeL, g buri -G de, cara al poble arig.Lès, ex-

posant la qUestio cuLuibna, oía-tlLícamerit i en leb altares.
Adhuc lí iie ofert el titol, cur, re(;ordanU la bella proba de
Yilton, ce, Wilez acudit

cuL, lz:z citra. exposició podría ti-Lu -

larse: ' 1 Cataloaia's placa 1' orque

poso

"justice" i no pbs "liberty". Ha aoiurigub.
era de

Com qae

lat colla,

m l rÀa retret les

Minories 'Jacionals de Ginebra i la Cooperació Intel.lectual
1ntc-;rn&cioaà1.
Jo li lLe repeLit que inentree ¡a Cooperació Inta.L..Lectual
oia org&iiisada

6L

ba^t-

de

pateatd d'Estab, jo uo l rl vall k;k.ber

b
kL ae^au pur
'^ u^ant
aa
de la poIi-^ic&
res, car I l intel.Jigaci
r->

í

lef, fron-ieres; .,ue y,uan rebo uxDx d'6,,.,uf:oixeb aotificuciow
provi.ie.q tes d'E csLaAp ãi no t o lu reuepuiu Gm'Q Ilapís blau i
a la uezaída j, un zero ví-;rmeli, arxivaatr-Ào curiobamewL i
guardé.,nt-me, de re5poadre, per(,,ué> ao.vull coui;ribuiv r a que

l l intel.ligeiicía ni tant wol"eat
e s ta t isme: a mi, primer

se m bli un parábait Líles del
abano ijue deíxarme

12 4
192g

clavar un timbre :no°,ril al clatell.

20 Se-

b embre .

Rebo un telegrama. de Kobennavn, del Prof.

22 áeteaibre.

van Eiverdingr ea. Preside=n de la Conferencia

Prof . Van Everdiri en.
"Atlas Internacional

I nternaci oi al ei eorolò¿ica, (;ue alls, e' a,ca.-

de ?núvols".

ba de celebrar, acceptant lec proposicions de

la Institució Patxot pe.r a l'Edició del Atlas Internacional

de ^?uvols i doria.nt -ne gracies en non de la, ciericirs. i la collaboracIO internacionals.
Entre altre , Coses, això vol dir que tindrem Atlas Internacional

de :"uvols en

ca.talL,

i dec fer

constar ^,uc lu

reeixida d' acluesta a,ctuacip pertoca, en priiLer lloc,

i:, 1 Dr.

Fontbere, i twube, a. l l ei(,uisiàa discreció i benvolença del

gerZ.era.l E. Delcambre, nostre President de la C.E.N.
25 Setembre.

Ha tornar el Dr. Fontser¿ de la Conferència

Kobenhavn. dé, InterhGc:io.::i
Copeníiagucc:taoroiògica
on, a
Atlas de Nuvolb.
Colonel MeseGier.
mea de
seva perzona,li.tai, duia la r• epreseataExportació de

la

fòbies.

ció de la b'.C.R.C. i actuava en quali.tut de Con-

seller de la I.P.
M

'ri& explicat l'acolliment fet v, s:^aris, pel .„neral Del-

cambre, ales neves oferta i propo^iciono re.terents a la publicocio del Atlas Internacional de > iuvola, i la forma deii-

nitiv& convinguda per a Ésser presentades a la C.E. N.
^a Y^.via ms,rxat, vingué a Barcelona

^uan el Dr.

E1 Director del Servei "''eteoroiògic de T'acrid, Coloner '1 eseguer, i la segiierit 'narraci6 ácla.reix le:^ maniobreb d'aquest
Sr.,

aprofit a nt 1' absencia del Dr. FontserÉ.
Cumplint amenbceb prèvies, el Director Cel Servei Wre-

teorològic
declarant

de Yadrid,

haviu obtingut dc.l M ini b tre una R.O.

e,ue a lú reunió d e CopenY ia g ue no

hi h avie, altra re-

preeentant d'Espanya c,,ue' 1 Colonel ^reseQuer. Aixi armat, pass4

per

Ba.rcelorza

i

s' ana a espluiar a mb el Capit a Geners.].

sobre' 1 separatisme de la meteorolooia catrslane.; de-,pres,

125
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25 Se- -Sr. Vil ia i Camps, a fi de ciue e.-¿,criguek; al Dr. Fontaeré retembre.
conianant que l l Ser,vei Meteoro1bgíe de CatalunZ a, a Copenha(

gue ap.areg,
,ueés sota, L L¿ depenálticia
e
de¡ Sr.
i Camps feu la cartik demanada i la

pob&

,7uer. En MíA

,
IVése CD

en mana del Colonel

Yese,g,,uer per a que la doneb el Dr. Fon-Leere. De -Lal m&nera
:

preueL les pobicions tlictíco-buz-oorátiques, el Coloap-I Meseguer pa,rti cap 4 CoperLii--¿ue amb coratge, de verLeer el separatíiilue dels nuVola.
Un cop alli, s l afziiny&l a visitar ei Dr. Fonzoeré, a qui
presenta la carta d'En YiIk i Camps , fen aonar la R.O. que
,

dula

, mbut y acada í tornü a

F-

lt,

seva dería de que l l Dr. Pont-

sere demanés personalmen-t al General Delcombre, President de
la G.E.N., la supressió del nom de Catalunya, que figura en
1 11, Atlas Provisoire ll , car, de cap de ¡es

maneres, no havia_

depausar, al Atlas oficial.
El *Dr. Fontsere li respongué que, així com ni ell ni jo
r.o haviem posat el nom de Catalunya en 1 1 "Atlas Proviao¡re",,
tampoe farie cap gestio per a (jue l l enLre¿-ue sin, entre al tres raoris, perque ell kiüvia de tornar a la reva terra i no
volia arribarhi amb el cap cot.
Eselatat ei conflicte premeditat per la caLalanofobitz

central, el Dr. Pontsere cregue, cíae devia enterarne el gener-al Delc&mb • e, qui ja n l liavia begut esment, per raó de

que l l Sr. Mese~r ne feia plat a favor seu.
Aleshores iribervirj¿,-ue el temperament expeditiu del General Deleambre, oui de-, tacii L-Ir. Wenrltí a trobar el Sr.
Veeseguer al cival ma.nifesta _,ue sí el Director del Servei
1,5eteorol'o,,i,Y,,ic de Vadríd preí3entava la R.O. al Comi-Lt':, Intere,
dela d l alla ebtant, deivaaaria
nacional Mete
el.L .,

telegraficament,, mi.jatigsnt 1'Embeixador franc ès a Madrid,
una audiencia al Reí en la qua.L
PC rsonalitat

li expiicaria la

cientifica del Colonel ¡Meseguer. Aquesta

inLi-

maciO feu que l-1 Sr. Meseguer se presentes debseguida al

ae-

C>
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nera,l Deleambre.

Les cròni;,uea no diuen _i 1' entrevi la fou gaire repte,

25 Seiembre.

però se

--ab

posi vivament que, entrant en accio, el geners

Delc=bre ir_sist,^, ras i curt, en iae no havia, de sortir per

res la malraura.da R.O. i a ès,

ex¡¿í del Sr. r°ese^uer un

este pUblic de consideració i desagr bvi al Dr. Fontaere.

I

I 1' enciemè, mentres Fn F onLseré era a passem, amb la
seva filla, vet-ací

que a,rribè a ïlar hótei un aros ram de

rosco, destinat a la filla del Dr. ?onisere i wcompanyat
d' una afectuosa tarja, on el Color^el Meseguer feia acatament al seu pc;re. L'ls comparnye del Dr. Fontsere, çue s'Lvien adonat de queicom del incident, copsaren les primícies

de 1' ine^.wperada cortesia, de rranera c,ue c;ua.n ell torni emb
ia seva filla, trobè coaipleza. la "u., i.se en scène", sense
mancúrili els cEipectaüors ccrrebponenLe, c,ue hi e: baven La oralment

7

ínteress ato.

Octubre

A la, Bibliobteb de C^:talun5L

m'han prESent€.t

el Dr. Carl a W illemben, de I ITJniversit rüt de Frei-

Dr. Villemaen
"Leges Paletinae I' .

burg (Alemá .)

siel

qual m' aa,vien parlat

per

raó

d'estar fent recerques en les nostre. cobee.
Fem

Lractat de la publicació de le. "Leges Pa,l&Lina.e"

de Jaume 11 de "!allorca segons el marnaserit de la, 1?iblioteca

^eial de Bruxellee, que dit Dr. te copiat zi.mb nombroses fotografies i un esLudi prelíjLinar.
- d'En Jordi rubio, hi havia En Ra m on d' Alòs-'. oner,
A me_

com Secretari del I.E.C.
Despráe de beri considerat 1' oferiment del Dr. Willemsen,
hem decidit utilisarlo pera completar E1 vol. I

er .

ri.es de la SecciáIiàLarico-Arçueolàgica del I.E.C.

de "nemòDoria rem

la trkn g eripcío de Lot ei text, amb fototi p ieb de caplletres

i reproduirem en colors un`t p ^Lgina de! original.
En Jordi Rubió ='ha dit cjue'1 Dr. ráillemsen s'ha mostrat sorprès de la facilitat bmb la k ual ens hein entès.
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rie^ eixera E£i CwLbô m' envió un exemp1&rlfresc

12 Octubre.
"Lea Lictadures',
F. Ca. mbó.

de l l imprembu, de¡ sea llibre 111,es DictadareeO.
l?av e .-,itio 11e¿it, avui li l a dono grbcies. Es

I.Libre d l ub

e-urib a dues careb: cara dalt i cara

baix. Situa crui;,:ríe.,ib

cíe le ,; aictaduree damun ,u els

1

poble.,:;i inc-ultes

i

tot pussaat, i3 l ii diÁea uoue-_ ,ue toti-jom

hauria de
Poli ; icafaent, posa anz:z mica de sea ii la porta per la
^,ual la dicuadura t3em.bla

Yo-Ler cixir

de ! , escena, si be roma-

rieat com ¿;puntador, aíüagada del poble.
Ara bi l s trucL's
Ara,
e d' Lina r6cepta pera "us intern", me
veuria anib cor d l endevinar noltLi i-i redieata que En Cambó0 ni
af egiriFs,.

12 Octubre.

Prí,:viu c;onvocEtoria, ens Àem k;tp16,_ ut en l l an-

Deixa intel.lectuai
SerrEÁ. y

Pagese

tie e statge d I En Serra y Pages: 1& seva filla DoL1or e nb

loretes,
i Moret, i EnSíquel
Na Sara Llorbns
,L& estat tt>,mbé

ra

y Pagee,

y

^=b eï

seu ffiF-tr,it Serra,

P1zm4s.

de

6, r ïipoli,

Serra, ,,.uc lia e,, ^tiuej&t a Cow.breny,
ori

G1s

pGreaL^ i coneguts d l E^i Ser-

eL-peci&lment En To rm s RagaC ., deman
ren iue'1s nia-

teriuls d l £rl 3c:rru y -1

agés

sien

1

A rxiu

de Ripoll, çreient interprez^r :uixí una inte.i(;Í6
L

a dcma.ada 1,LcL sigut etitadiada

Lmb

Comarcai

úel

difunt.

la mL-Jor cara i i)oria

volun-t¿át; jo iie Lornat a reper-ir c,ue no soía barceloní, a£¡rmació q ue re--ervo

solemniaIB; perb, comprovant

les impreusion ,:i persoiiais de cada zia de nosaltres, aquesta
darrers anSs, amb En Serra y Pages, kiem convergit en que
1 1 inLeicio d l

e.11, rio

e.ra pas la que suposaven e1s ripollenecs.

""n conse , 4deaciu, la qtleatio resta expectant, tal co£ü la
deixarem al í.;oíneng, ."me,,it del esLiu.
I.lterinamen.t, a Sara Llorens va catalogrant ela llibres
i

meb end a vant, q uan torni, se posarÉL en uontacte amb el Pa-

tron,-,t ','aaear-ap per tal ce veure

si

llici-^l?uem Capa

i

decídir

KW1
2

9

DIC conoíxe-',lont,

42 Octubre
21 octilbre

,a acostiruída a I # ofieínt.i

Al mar a for la

Concerts

del Congoner, mo són trobmt a-Ib Un SavilDer, dialorant

latro. Alfredo amb un fortinter, quo

no-,uida

he

suposkit music, -

jId, oo, iipo ,iltor 1 planísta do

^> re el iltreo, jilfreao

Venozuelta, resident

de

a

Pada , un

deli

molts ilue han

vingut per,--ior dolo Gonoerts, Ibero-Aiwrictins, orTanis cIts

per i gnotual DiDutacío i?roviricíal rovernativa,
con que jo estava

cnttUrcat

as.Ls ínciaents que havien

tallat elo pro,-,,00tats concerts, li ho preruntat intenoionndnriont:
,P- Con que Vds. y-m

-ido "301,10r.

que

so

van?

nos

-Ve Vcl. son inconvenienten de venír oficialrwnte con
sir,,nados.

-T iene Vd. mucha razón*. por e s to volverezios otra vez
on oalidiid (te artísttis libres.
0

.Jarán Vffli. iiuy bíon, porqxu) Ica Intolíf,>,enol-¿i no debe

--7

ser condi a lona (.Ijn- por frontolyis, ni niiolo i,,mnos el Arto DUOdO

SUJOttIrSO

11 íMPUrOWS

POI

i^tiCtIgo

-Vda., han coaetído el gnin pocado de a p ercibirse del

aLm de C,,itnJ.YiAn y do tluorer ponerse on contacto con su es ,,)írJ.tualíd,, td, bsto, natitralriente, no punde coiwontirlo
la f ¡oolón i,,,uborn,!:,itiv,r,i Ii.,xperantes De aki< ilue los conotertos linynn sído brutalmnto nmputados, sín respetar la ínvíttieíón, ní loo cor., iDro:^isos pendíontes.

-Ásta emperloncia conducira a Vds. ti ratificar la sí
r,xiíente def i n i c ión; iía actual lixpo,,3:Lcio'n de lyircelona, es

un. oilfia Te,# que

el

gobíerno diota luorial

de

I, ] ha
lispti J'«

hecho del puoblo catalán dis poniendo nrbitrariixnonte

dol

(Unero de llircelonn, sin Dedírlo parecer ni cowgoiitíraen.
^^

to. Tal

09 lç'l

verd,*Id, OrucLg Y MUCUA, Y

OS

1

JXISticia estrio11

l^9
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tu que se nopa y se procialM.

21 Octubre

-Pierd-nn Vds,. cuidado tluo esto de sobran lo entnnos ti,)renaionito,>.

0fici,',lr,w- nt ,

s®n ana ts

10 cosa os

(lis gus

una colla s*en

s, porb Rltl-,1 colla resta íntliamt

a pib els músics C R tal lIns

t

fist0n encisat.s

(lo

dencobrir una

vitalitat =síCal que OIS altr©s volien emng
4 ,ar-los,
1,*Orfed Gatalb als donarl i ni (.,- o yn eert d'l obsequí, si be
sonso terho constar pifblioa-mont en ol pro ^,,rwia.

28 Octubre
cerver< ac

A la 13:LblíOteon de Catalunya heii tírirPu4,- la colita-

Grírona

da

convint",uda pera trnotar de 1*ed:LcIÓ' de les obres

d%n Cerver i' de Giroriaa 1.11 1 , invía-. ¡in Jordi ¡ jubid,

En

llícoltiu d s olvier, Un liano*n d 9 1tI ó:^ 1 el ntro, censor típo(P, rhí'íc En A . jilsinn.
Ja

fli t 0mPs que vtli g PrOPOSfir la publicacid dels es-

oríts d 9,11n Cerver i' , 1 s ttil f^, ^ 011 an,
- -,j- t recollint ela
clíxw de tota ols mntv-.3crits conop,,uts.
PnríS 1 VOnú z1 a .

CO M

(IUEY RIXO" Ira ja ho toním, forit unos

160 pInques, otílin decidír In r*inera (lo elonarlo, aln ro!jUl .r
nistes; d • ad In rouní0, dyavui.
Sei'! , natwtil,,ient a curt tirnf.,,e, s obre pa-

par de fil i reproduir-N, en fotocople, tots ols iinnusorits,
por ttil de posiir cis doemients bhsícs a la v i sta dels, orudits, flnírN p recedida d * una trrinsorípeid, mo ra ment díplo.
rahtíoa, -irib loa corron, porion ts note:r . bibliolrhfiques, nos

sonne proten-ga, d 11 odie10 eretIon. La ooripletarom a tab Im
Index (In noi-m, ser P uint itt ,iurle g ticf c1 1, -n

N i0 01 8 11 (1*01170r.

Por aque-sta tason, o lutílis grã"l treball (lue d>~
te fot ^n i. 1~ so í Torrents, ap~ntho, anb oj^q estudis
d' E n Nicolau Volvier, de r,,Yinern 'qUe"l llibre durh la firmi d
Penso clodlícar I ll obra ,,i l ,'intel.loctwijít^-,lt d,01 Gironè,-,,, com vel dol Baix iimpor&N.

^Kr*,

1

9 a 9' . ¡le rebut la ví.r,,íta (101 Dr., JIMV10 iSuad¿ 1 Utro
118 Octubre
Dr, J A gu tidd
de los »Ii0norrtifies 1>,,Ihdiqueug*,
í lari
vol trrtl)linr lcn seva aoció cultural1 -progeota
unn mena; d"linoíolopciU,9 oi

cant i'fion,

pera la clual

va--

nít,-'.i a demamar njtid-ri, nol.lícitant m 0 anca rre,"
,&q del volun,
&o ile,;Joorolopl<c l,
j,..i Ino respont - que agraL ln dístincí<f que al-x‹ Pia fei n ,
:L

no

betr. tomD tavn yl

riajornent en aquests miaents do

turbulencia rioteorolb nIoa, jo no tenía pns llovLre pera enser
autor, sín¿ que*ia c dil dedicartie a unar e .envent
M
a tothom,
porquC, altrtinent, s*oncallaría

el

carro que entem

tlrt,int .

M- Ohri enteriit de que les Llonografles 1,Adíques, conerol txln,ont, s"R7,,unntavm totes solos í aixb li foia venír g,anoi do transforraar on anhníran ln sova omprona a fl d yanarla eixariplant. i1a aref",it: ^►qlk«ln nixh ala, M*11011 (la POITAStra pidolar qua1 ,que njxidn , por petíta que sía».

Uhe clit que l l ieu osperit
tual oren summnt Biraphtic!-,

i

1

ln seva teina íntej,loe

nerolxíen cornany onía; perb

que tin^:ues en co.iinte que jo porto un foix nio l
. t foixuo í

oomplio,cit, por la (jual mó, creo que mereixo oompesslo. A
J.
0
mes, '.'-oto tmíji la ntrti, níssio i l,<,'¡ ráevn-, es pronentar í
mntonír xictunnt l o espiritunlitnt catalatia al entronpor,
cona que absorbeíic totes los i i. evos capacitate í no n*lian
de debílítiar tirab derívtielonse
UI I)r , ~

dö í flirá* parla anb 1 1, optin.I.,,3nio d Il uma f

jovenlvoln i CreU que*1 poble es la jiellor palrera pera la
reoon.
- t3:*uooi0

de Cotalunyn, lin abatrnote, te nao,

perb

ml-

.itmrndxnnent,, el poble entalib so doíxn pervertir per Ivantío
rlr,in

í ñr#a I n delm mt ►rialínar por el novoli. L*08t a tis -

me anul.la lt.i por.<3owlitnt I~na; resultantne tota nana
de

servítuts 1 tirnnios,

131
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llovbre.
sita

2, V1111s 1

En Malls 1 Taberner os vingut a vourem, en VI
2 1ornoió. seg ons la seva proT)js frase.
d • e-, ,,,

Taberner.
!la rebut carta del Dr, Ulloa, ¡auni:Cestant que

Dr. Ullon

dositjaria venir a fer enoorclues en oís krxiva de
la PetiLasula, pera continuar I

seva twí cle roloiti;

-)erb necessitaria ajud pecuniari, raotívant les visites que
oath font ^n Vells pera situarse.
¡)e ball co~
.,gai-aent tse declarat clite son coses fora
del Imil aloa 1 (lue los noves ospucitata jit oren

absorbí-

des en la fo=la que Lín Valls szlb prou bd.

Al Dr, Ulloa li encilgu< temp s enrera, amb notíu del
seu (larrer ll i bre, que ri ll envíh dedicat,1 el t i^ tol del ilual
no feu deplorabil<ssím efecto, que rio vultTd disgíx,,,ndtir,
p orque uniq estudis d*histhria cri'tica, tant indo -pondmtnent ínicínts arib un Coloij, ct-ital^Nr,

presenten sota

l*stiquetn d*unn Catalunya enDanyola, aplícaU el so(,,Pl'e
1-.Ve. quan 1*Lapanya no

1 La trar idorU:i de ríermn el

Cathlic encara iio havin colaplert, tota la im-ila intenoid que
hí posc,tvn*l sou relal tiutor . AqueLca etíqueta deal., cou dar-

rer llibre, fti penstir en una subriíssio a indicacíons o con
venionoien wib,-aix,-adoroi<lues i aíxb no faría güíre favor, -

ni za la cíanoia,, ni a Iti llibertat intel.lectual.
lie.owaint l*argumentacío,, i (incal-a que jo no oontríbuei
z:i a les dospoaes sol.licítadoa, li

volgut fer avinent m

^n Valla i Tabortier, que era un doiire mom1 1 civío,1 ad-

vert i r al Dr. Ulloa quo tls

vír pera

diners

catalans, no poden

peas

sor

w~ ospanyolístes, ni oportunisnes desavín-

p,iits m.ib la veritut histáriene
U tha £<-t gracia :¡in Valls, quan,

incident a lme nt

en la

J#

conv<ir,q n,, ha dit que im canbo iio sentía IPms de sinpatia
0
por cojori, llauro de mírtir de ferli explicar el porqub, el

me'n recordo,
un Valls , xa> ha dit ttxnbe' clucs ?)robable^,-,ient cal tindrem
de D i rector en l*lirxíu de la Cororia de ílrar.,0 .

Tant de bd y
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Conversa te1efc^n1cu anb bn uaspons 1 Anglasoll.

13 Novbre .
Maspons 1

-r->scolteu, Pat:cot, estio en el (;olelegi d*AdVO-

An.glasell

.

Coneurs de

1

La ¡la i a

ctits, í remeriant papers,, acabo de £er un descobriment
que r.,i 9 nfenyo a coriiunícarvos.
En wicq rovísta âurÉlien de Líndríd, veíg publica-

R$ 0 *

de una i^ * 0. del 26 4t13otbro, 1929, donmt coneíxemnt

dei vtre,, concurs do -iin Haia, i en ia qual,, entro altron
fio rots, so us traetn de #í^strónoT.tio conosp
- >n que es moco --iíxo* l i vos, g r• socretarí, si clue

heu badat de deixar-vos pasear fins ara tant bellos coses!
-T el nom de ls Inst i tuc ió Pat-.,r1Ot es

arrou en

catal4^ * * o
L

~~IXO ononra m 9 8 radLa imoe » A tant soí ,,nour, tant
honnour-s.

.

-1 j s. i s".'aí publícluen los bases.

—iin

la

-»:1f.

-D ' un Coneurs que encare, no era- convocat. Veíty, que
tiqueixa ¡¡ * o, es senzíllnriont el teict Vaquell telof.wr-eria
que 1, 1 ',,,Linísterí ¿L O'L, stat oíroulh a la pro-niffa, es bombant hi.trroorament t inoporttina o, ol con c urs (liie nostiltres encara no
teniem ben cosit.

—j;n canvi, Ja revista d'on ho trac,

es

publícnda dos-

pré*13 (le ln convoctitoría, m1rrst lo qual, noi::ios publica Ion beses 1 so Y.aenja pudoronarient el davantal quo los r.m.

tiva,

-í11x6 ja no m 1'n^;rnc]n tant; porè vull suposar, carítativarinnt,

que

deurin e.9.ior

co a^ ngar o exT)resn-r 1 9 :Ln-

disúreta lojuncittit oficíal del conengwik-ient.
faltes (te p p ra cíes por la nova, de la qun1 preno nota,

en^r, de toten imneres revoln consideraci
o'

devern ei con-

que 9 10 qui hí aem intervingut no som pas tAint mala
gent,

com

n ie iti ha que voldrien Per creure.

Aqueixa indiscreció retilordenísado In farem explicar
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13 ^ílovbre,

al smi ool,.lega, el Prof, Altaraira, si *s deixa vei,am
qwin torní a passnr por no<*
ilepeteíxo les gl4ácies, 1 ttdoilssínul :1 no us envaniU PaB T703?

1,'--1

PUJ?t

klUO US t0001

ácm fot .1.a presontaoiO de Na csI arn ílorens de

16 Novbre,
.ArXíU ',,IíStérí0

,^0rra al 1krxiu Histêrío Uwlíoípalo

EIXMícipal.

sou mrit jäln

Deixa t Ii e Viei-ra

Iiii.

Serrn
, i Mo-

;Planaa .

Duran i ,,3anT)ere tna Ilis rebut en la sala Íjassana., ha

l

e-^^líen, t

el

funcionament ac

la

ca-sa, amb um-i equanirútat

exeiaplar í lia detaliat la forma
c ud doi 2atronat mass-ma.

ul parIanent

d el

Director ha estra-t tant clar i oon-

plet. que iin 3am ^Iorens gairebú zio ha tingut ziLio denunar

res n o s, llevnt de qimlque detall. L-1111a 1 •ha trivítat a
anar a voure la deixo intel.lectual d •iin Sorra í Paghag a
fi de jwliopr iaellor la rianera

• instalarla, tenínt en

ooripto l*lietero,",,onitat dels materials i el desig de conserv a rlos aple!PRts con una unitat provinenta d*hln 'Iiossend
ferra í

PagIs,

19 llovbre.
1¿tidon,«.i Vell &"1 g

Tot dialogant:
—Vínc d o nllh 11013 orenada,

uer

-Madona Verdnguer, jo iw prec tínguou en oorip.

Be0,a Mar i a
patléco t

te que a .
desprá

1,a riewi

(lo

edat no convenen neguits 1 n, eiiys

dínar*

-^.perxo arribam nos tt-ird del convírm,-,,ut,,, a fl de (lue la
ntra., vísita resultds ines allunyade del rep-Na.
-s # agmeix I llatencíO, si b ó no proiiet gaire

^o.,:3

de bo.

&o¡ por dirvos íluo amb tiíXO de los beques, nshIL
ha quo ubtusen de

vos

1 nosaltres llo ho hwn pas de compor'

tar a

-jpou nolt bon fot 1 Deu vos ho pac. i~oneo.. iaudonn,

1.3 4
quevi mal ve de lImny, porque no pi lie ent qes -mal en

1 9 2 9
19 llovb-re.

dones 1 serij-yre n"11e d.01=1t ell,«PanYIi-r, -,mrh quí sab sí
aíA es defecte o qualitat? Vos in coneí.-,-,eu In nieva

t",í , dt,.ls inconvenients de fer

be

i n'estic tfint convongut

que cieve-,,ncios penso sí fora rieJ..j.or de(iteFinac a £er iini,
-1;9

qi-ie prenentvonho ni

j4o un podeu i-,wp,.,ínar

lo

^

ja cone-neeu ti ferna- (10 rkql!

eroimada ijue estío fra dios i aiA

(lue jo tililbe tíne los r,Yarxs foradades.
- iue Der „>iolts anyt3 e ofpueu fer se,--ibl,-unts obreal Car

sone wpag de no

norios pel plaer de que "rl vín

,r,ueu a reptar n¡x<. Madona, t r mt enfadada.

20 Novbre.

Akluest estiu 1.Ie Visíth l'e(11tor ¡in Gusttlu Gíli,

P r o f . i^qu,,ird

Pontacre

el clusl por ra0 de for 25 anys nvíat (lue trobrilla-

Crustau Gíll

va a ca.in novn el prof, Bdvtnrd pontaord ,oensor otent<fic, volia rdtrolí publio li oi ,no nat^-., e

on

formn de llibre, per J. Il ostil dels *Pertsohriften ,1 aleiinnys.
lío denanA a jucl.k3 1 oonvínp,,ueron en parlarno de nou ppnsat
1 'e:ß viu.

Dotl,,txdament t,iiitorírnt,, vaíc,, desuobrir el pro."ote al
propí Prof. Fontsero i.lui s l en riiborinb con una donzella,
re-iponerit ras 1 curt, (lue en In seva vida no ni iiavia pasta porti s et -Iblant cosa . Jo li responpuí que essent ell part
interonat-i&,ri, na podin jiidicarho i vair,,- invitarlo a estudiar tota (tos la qUestío, cor-i e i 's traet ¿ s de persona estranyia.,

Los vegades (lue ae ,.iromgut acluo,,it tema, durtint

1 1^ab-

sencia d l lin Crustau Crllí, rae sori trobet tiempre, d ►unti banda
ai-ib IR mdesti g exenylar d*j in Pontsord i de 1 • altra, arib
dolícnd.esos de con-s e. ¡ ello l a 1 de sentlient (lue *m deím-ven
des,-irr-mt v cor coiieo bon xío aqiiest caire lntím, que roe
el priner de respetar, porquOÍ tambO n 1l anrada quo so >n respectí.
^i

aqueixa brege Vordre moTnI ilem possat

ei

temp s
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semso nrribar ,-i (Xip x-osultat ixitorIal; Sn GustaU Gíli lia
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tornat de fora; m lliq svisat peru ro,,,)rendxo la tz:asoü, 1
vía umi dnrrera sontada unib ¡in rtontseré, avu i

n il b a calg Ut

confessar an Un Gustau Gil¡ que rio l ra semblava factible
1*hor,ienatge en I,-«:i j:orria por ell progeott-idkio,
En Giint<r:iu Gil¡ s l I«ia nkóst-,.,at nolt decebut,, car s*haque la riem, ínter-venclo poditi oanviar les
condícions del proble.,ai , aCegínt que donaria tiltra fox=,-A
til neu íntent, iiii canvi,, el i^>ror, i?ontacré ens h a reblat
aqu<)st conentari: s xll #-liou tict un phs de nobrejw,

W. veritat es que*1 2rof. llontecre persoiiifíca

a"-

rableá, iont un d*aquaUs oasos d ll j,-ieroíoitF't ailbilí:M,, caraotrarL-,icío

renecío que estom pas-

ter<stios

de I*bnot-",q de

sant , olis

qunis dírícílrioiit farb just ^cia la

1

que no Soauoí"r- S rvllrrnt 10 1,101t que

03-Ul

r

ols- dein

3on d*una Álieroloitat trk,,,Icti aqueixen víclos plener,
d l ldoalitat, pe:co'
desfer oln eubolios

on
1

la

presa

do

redregar els torts d'altri. sosto-

nint situooíon
.s i orgnnIstAcions poo rlonys que insosteni-

blos i suportant entro sltros cosoa * 1 ,$ injustác18 delo mateixos (Iiio ellos lian formt,
Dotat

(lo

vo(,,, ací0 i etip ,,icitr-it eionti'fiqxiúr,, arib

el

sou

enforg gueinyh una chtedrrri (jun desl)ré*S li ba rata •en arbí.
traríamOnt por altrii ilue no orti la de los sevos anor,.q ,, Constítul fon<-Un 1 la pujá niab el fruít Vun trebaU os.t la natortalittit clo deuros burooa-migador í tot cuaplín
oriNtíos sobreviWuts. aQ-> ui lluitant por I ll ILdealitat eiiri-

t^ríoa, coiistítuíntne cri oentro MUtrGO010

al volttint del

qual e s e.-Rta°ijoturarimi inícíntivnn dívornos, que han subais.
tit j-mIg-.ut els entrebanos., perqub la tenacitat es el pti
dols convengixts. An ell (leu Gritalurrya la persont.ilítnt in-

terwcíonal, (jus J"ruoi,= actualiaent or, ol raon de les cion.
ejeo fir.,iiquos; sonsa ell no tíndriei ,,,i ara #1 nollor arxiu
cio n&,Z^

<lei pidii,

ni sE3ri®n re.-,,-,,)eotata corto aiitorn eis

1,36
1 9 2 9

dísbavito dols quals 011 nna-va corroltínt genoroamient

20 Novbro.

dol seu estudí (lo. ohn Gil i . Teripci-ament In-

a

depenclont, es nostro on I'Art diffeil de discíplí nar 1 1, independeiiciEi, sense i-iínva ni

e. Laudioaoi<S

de onp riena, 1 jo

no m p hnuría arriscat ti Cortes orip reso.s, sí tio lla( vm4s tin,u t ell al r-ieu coottit, no solament pel co-ap loment de maber
que re -,)resentti

so ituncíams

sinO' tfb,-ibé perque l l ;seu gran douini de los

ri g ajuda consídor,9b18munt a twinov 'Ir z,30111c3.ons

quo jo tot sol resold:vin i..ios r.miar,.wnt.

Dei2m

1^errft

:jera pasmit
cl

In

vat3prnda an

jin :^ossena ,3,errn i

3nra ilorons

iIi ânvíti
ranti

de

quo

(lor'deil:L

fou

lri.
ia

28f;

Lc i nova :cílla

ei

quo Doll l* &

Doloretos i iía

aa rti

Semi. lio iin co rpcira^^ut ^n it * 1,43.Illol

í

^,lo-

Pla-

nao, senurtiment por4uh encara es a Madrid assnijant d l ndo-

ba r, un dlabarat goboinatíu dols comitÓS parítzirís do los

13ospr&3 d'una otitoritx d*ospox a , por cortenia al obient,
o, rkg

hora penat n

la

feina, rM Sara itoims r i lliin fot eiitrnr

a I-n caribreta do tral.inll d #ljn Se=n

1 . 1^erp.bs,

1,1 9ha riontrat

dottilladament lor, novos co.L. loco Ionv. , ln seva bibliotson,
los carteros do minitsorits; m*ha o x nlíc n t oom,, atib ajuda
Vima biblíotecaria volunttirítt,, anavon catr.iló^ ,,ant oln llibrOS, eSP00inUOntS, nolxiint rígu-,,osnr.ient 1x-_i olansifícaoi<S
cient^í'íoFx aol sou iáestre ii, serra i i>arbr o, ciel qwil ijo sara Uoreno pf.trls sa,,-,ipro arib una reveronciti que íni,)roaníona,,,
an acobtit í]J.entiae que » olla nixi a ll en te d ll nn-ar a in-vermr,,
por ra0

do

Ui

,.30 ,,Tn solut,, i iio podrd tornlar fíno al

por jor d o aiz
-è. me feina,

o fí do que

.LI lie

qiio m 9 ononrro^^>uos

no G"n1larf;;u&

poilyer la

.188,q.
12

ofort que fazin"1 (lue sabri„i„ per eozisideracio0

21 dífunt, por colaborar n Ia devocio oxaiaplar que ella 11
ao~<,3

t !,-

19

por arlor n

10.9

tnaque.S íntel,100t11n18

í

fiW#1-1nent

por nilb de qtm ► elo canrc,,ats fan la foínnw, í a Uí de feína
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r_i#on sobra, )or6

tstant oe,

Zo Jovbre.
1 aUN

val , ►

con
, doia l*anie morra ,11.
"

- vist, per dorrora voen 1,q ownbra ori jo linví n

^:n 'hOssená ^e=,, i PagNs, parinntne imifi ".ionant, mig
dolírnnt,, el día abans de In nev-r nort, aqualIn dom- exnres-

.q antso am* tanta fortítut ", Diritual, im1gra-t ol seu doíe
P,*ftIrob j inex-istent; amb tijuell mmt do enrteros plenos (lo
raanuscrits, fruit do tota wie vi&-i, omplint talmont, ei ian.

teíx llit on va finar llur autor, ern una esonna soimmini.
en la dual se selitin taliient la contínuítat de¡ esperít,
i,,Ydr
, 2?t-t t lín nort

22 Novbre,

del cos.

Ul Conr,,,r4s d*1l linthria, convowt tuib notiu de

Prof * Abdul
ilumíd

1%xPosicIO

Internaoional de Baroelonti, 1 del qual,

B1 Abbadí

sQ^ u:Ltit la dictatorial usança espanyola, son exclor,os e 1 ,3 autors i tejies entalnna, ena ha dut estrangers prou obrci^vndors pe-.r3 adon rirse
0:íCí'-118 que

de les

incon,;ruonoíes

Drotenon envoitarloe; 1, entro elis, tiv-txí milia

fot visita Abdiil limíd , gil Abbadi,, Prof, adjunt de 1*]Tniverdel Cniro,, on s*ocupa d s t'lístbrin Islhmicii,

.U*aoo x^p,#,inVtiva En i An^; lasell,

qui to voca cí0

1 ha-

bilitats d ll íntrodiictor d9eribai^cadors.

►z-i conversa án estat en anfP_> lbs,
juo I I o^,,ipcih mnnojn

o
on
mos f'4cilmnt,

p orqub

es 1
.n Jlon,^-,un

a páirt de ln

Im Plia explicnt Ilue aprofitnva 1 9 avinentesa

del

Gon^;r4s

d O Ai.stària pari-i vonir a oscorcollar doemionts rol'orontn ta
l,n invfisio' ísiAníw; que por-. ,,.o,

ci s r,aí

aniA

a

i,YAciria

sobretot i o ínterossnven oir, clociznontr, do cOrdobn

t

í

que

sevilia.

De rdeEi on mío<", I'erIMOnar lltl Rnat fent solo i liei

descobort punts de vista 1 sentimnts, cotiuni, in linvía re-mmnt co:1 en los botí gues tothoxi li. deja que orem Ontal.,anú;
m illm pnrlat d ll un doemient arnbir, dol lic. 1 ^ n Jaume,, oto, etc.
¡irud1t en quant al pns.<3nt 1 obiorvndor m el prc3,-,Ont,
1 111te enterzit de la ficciO tiun volia enror 1 1%",osici O

de

e

ias
I

Bnroolona í el divorci que hi I-taví,,,t entre 111opurenga

9 2 9

22 Novbro,

oílicial 1 l*gnInn del ntre, poblo, que no ora respeotada, aind en~i&amont por~1,,uídn, íMie enterat do
l*exclusid dels ntres. iístorindors, , -els no,,w dels (lu-alo
li ho donat, pregant an Un 1,,Iiaqpona (lue cls li presentes;
li ho onsenv.nt les ntres *, publicacions ciontftíquen i d*es
tudí, q-,xo havío-n de for poe nanys que d I ana^;,qt, perque al-

zo en obra pecaminosa s"-,,ons I s actual poder pxfblio osponyólg
de minem crie nolts deL,% ntres, erudits que ell coneixeria,
a nos de Ilur vQe cíent<fio, tonien ol i. ,iêrít dvíc cl Ilhaver óatl-lt eiipresonatr,

i

exilats, por v ent que ni intol.leoni de lluny .

tu,ilntint, ni noral, no podíen
A

nída que enfondien l o exl) ► .<;íoifS

&,1.-1poih

qll antiva:i trobuint

»h

de

oonco!)tes, ol j>rof,

l • ní-se n 1 ooril a conclusíO, ha

roèq unít soririont: ##^a lio ent-ono; ad, jo . swi cata-lanísta,
í

te
n la iiovn to=,,j,, von sou o,,,,Ipoíé; ara, nosnitros s<>n pra

tica=^i,i(^nt índoponclontri,o.

id'hn repetit Insírtontnent, que se c-,ong ídororía mlt
4lionrut (te

colnbornr a aíb nostiltres; que

li

envíessín
., les ,

ntros., provo-9 axèbí(;u<)s por correr,, Ir, i s 9 1vi ofert a renotrens trtinscripeíO dols clocirwnts nxèbí^;a quo ll ns puguin con
vonir.
lp

A M.,s, m blia derinnnt convocatories, en frtmeen i.en an-

g,l^s, del concurs de J4a Haia, pern donnrlei; perconulmnt a
jurístos ojiDol.it^ na. que ostava s", ixr hí coneorrorion
1:
j, díntro lti
I al:d

Ip

e(líter3?,Nní,,rci, en la reg4
_,,.o

de

l' in.

*4

toi.líqêncín., bem enonixnt loninent I ll oríont i 190ecí(lent,

30 Dona

ibre

-,ía nortit el vol. xiv, n&i. 1, deis untucun

L.Itudig

liniversitaris

iiniversitarin

Apart de la continuaeicf de tr e balls c-interiors,

hí ha un estudí

VIO

llícolau d*Olvior sobre • Bsor:La

toro llatins de Cat-91unY,11*; un altro d"Un Durnn IL r>anperel>

139
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rerorent zila ► 3ostres, -," tien de la Casa de la eíutnt
de 13nrealona • a,.7ib ínteros.santa fotofrarlor,

1

recen_-

,3íorw nombrosen,

!in

3 Gener
Dr. I.,luís

i anglasell m olia a cO^lp.*:InVat el Dro

Llitis íieo«.ison.-, 1 ., Auhes, CatedAtía de Alosofla del

liconsona

Dret, a i p univer,.viitat de (3antía,^"
,

2111

de

(te

cK,,iiiQia.

pares oataJano, lia estudiat al estrtiw,org

príncípalment e,,,¡ 1*Buropa Central 1 revela una visió riolt
clara í encertade d elo proble,,., >xes áw,-nns que soiaouon la so-

cietat oontenponinía. Lynth al anunit do vacants ori la Chte.
di*a de la Oácultat, de Drot (lo 1 11IJníversit.nt de aircalonti 1
el díti quo lao puy,,,uí assolir, se3-ibla. que seA un bon eloraent

nostro.
^í lio pre.-, imtnt sobro 1 9 ' estat d'esperit

do

(;a líoía
r

1

ha rosposta que II-A existeix wwi rencelo de sentin.ent. m.ib

Una- idealítat encara no tant ben definida coca
c
, la fet elogi

la

noses a.

del S • I¡M93A d*1ti .<Itlldis Ocillegos. dol qual

jo li Parlavon.

U.i curiosa la sewt ej:inmoi0* referent a la Dictaciura.
DIU (IUO rialgrot tot el que ac i' es malp"irin (10 1,ei
írVer-cint,, la vorltnt os que enlloe lzi Dlcta(turn lia trobat

tant de sostonírient oo,,i a catalunyu.
si vorrinont es tiix^, resultaria tlue la Dietndura que
nasqué0 a entalunya, aproj:ít<,xnt el descontentament d*aci,

se sog t® nnb Gatalunya ~,rot Gatalunyn: í,, poden, predir.,
que ilo • irh per Gataluriy,«i*

7 Gener *

lin, Onrbonell, l^:apbstol de Ixi convivencie oocitanti,

M0090

ns vin1,,ut a r^ , collir une r • ionoría (lue ni l hsvíiri deíxat, historitint i t itotunoió' d*tsoo rl dur ant 1 • '#,iny finat 1 demanant

-id
,ajad.

pe.A

l*any que conienga,

140
u#lia explicat l o íncíclent CIO la susponsid d f ,+Oo* por

1 9 3 o
7 rronor

]ai polícít-i ospanyolt-i de lti f-.ontera, prollibint-rio l*entrada; les

gestions que *s

foren per resoldre el cin g,

els

personatr,es que cto ivallerona-,iorit -ií Intervinnunren 1 - han

contat anhodotos interessants respecto dele proco(Lilionts
l : mbbils gobo2,nntíus que nin s*estilen,
IM (letallat ols prineipl„il-- colaborn(lors i entusi„ristes
oceitano; els troballs que lI s :Can per a l*austaiimt ortog h
fle; los titndiiecionn i Uibros occitanz; que ja s l ostan im-

únt, ent re

priri

ellsloss G

1

als

liven^,*elís l, oto.

,,ái3 un jove (lue vessa optIi sno i £a bo de voure níA en un
homo de lu F.,,pnerecló cluo l nn vo a darrer,9 la qw11 no brílla,

corta..mnt pas, ni por la sovn ldenlítat, ni per eLi now3
. entusíasnDS,
15 Gener
111 0 -". concuro
del à~,eridnri
Cutal

2;1 torcer concurs (lei Uo^;ondarI, ai racnys en
quant a volum, lia ostat rios productíu que*In ante
ríors, porqu^ en(-,uriny litin ontrat 16 ~nlecs o vo-

luns.
.i.a mrt d*Bn seTrn i ~,hs (osc os, ), ne co
poe aquesta reina ,

no

de la quz-ii ella era *1 capitost.

^scrígd o Na Sem Áloreris de SolTng la presídmeia
dol J urnt, paró ha respont que no huvontlio vol:-;ut accopttir m vida

d *LU

serra 1

eni oncaro te rm.s r-.ions por

* poc, Devalit d*níxN, he coristítuír JUrlt

no nocnT)tnr.ho t .irlj^

a¡i-b !in Du n )n í .,an-)ere, Un Ba ti s ta 1 lioca í jo, si us plau

por

25

força.

Gener

licadbnía de

Ivui envío uns car*m al w. Presídont de

Bones Uetros

IgAcadbj,,de de T3onas Uotres, fent-lo sabedor de

concursos

que, n cortT)tar d e an,~
, ny,

Pat: ,-ot

í

imirrer

ola

Coricursos P-qtxot 1

porrer,, sor, enclosos dínt: re la Institució !?ntxot,
¡ j,- m conseqUncía, new-in regits por elln,
lin aque n ts Concursos Iii lis un alpecto. 01 Polftío-

sociol, que no

llíj-,a

amb l lc-i mnnera

de

sor de V.Ncaci"a,

1
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De boll oo ,.iengu.-,nont ja l lo ao vnllg fer avineiit, -mIgrat

25 Ga
. n er
lo qUg l l*ACI(Ibrlllín"13 UOOIÁ..I :f .
D*aleslioros engll.. 1 9 1: cacli,,;dci s l es tormada mos-

ijes

,lo.uíoínl ,,, í tot la oficiol es devirjjmt encogadaiaent Éintioi. itala, k :^e ijanera que O ls teriies pol^tíc-.-.ocials esveren U¡
majoría dolo

ola quals no*la anguleíxen o subs-

titucixen,, re4ultantno wa- dosfiguraciÓ del trenp cívio
d*loi llatxot

í 2orrer .

D*altra banda, son m al i-iio,-ient psíaoIbf.v,_.íc pi,x compar
tír lt-a croa(1n de 1*íntal»lirencla que bate-Ta arreu dLU20pa, ay-ib protenga de diT 7= 1 ea -- la persomilítat hmanna i
d*obtonir I*al.líberecí0 deis pobles,, reduint l*llstat a
la sOWI Dmcío coordimitiva, servILdora de los col.lectívi-

tato i conrentida per aquestos.
als dos anjector, osmnttita son naturfit=ieiit ,^in'S.Ijitbtios

i perXO elo Concursos Pntxot 1 !Porrer g se fan índepondenta
C3,® la tirriiiiti oj:leíal, fiorm perjuUci de (" jo ar,,moixi
a l*AcadeiAa de Bones Uetren, la convivenci a espiritual
d~nt ola an.vs pos .3atr,, en bona recordunga de la qyw1,w.
qwm repreap,>um ols ternes d*erudício liístèrion, tornard
a oferir a

un lloe en el Jurat.

Uo obstant, de i,,,,io,,,3ent í per la rno dita * els Conew-

sos l^t.xot í líl errar, van ondei-rorítn do trobalis d#ozcperi.
mnt(loíÓ social 1 &'lian de rescaixilax do te2?Á, ~ vivonts
abana de pe-inar en los en4uesto 3 foss i l.-,.

25 Gencar

1,1*12a vin^ut a veuro I^n Josop . (;arl)onei.1 a qui

00oltonit,1

jo havia werít denanant nI, m podia donar una
Josep uarhonell

Deloct,a d*edrossoa ocoltanes a qui trai-letro 1,,3 .
dolo concursos i>atxot i porrer.
1101,1

PO-r18t

dcls idealísnes do l'altra ben-

da dol 2íríneu í Jo 11 1,0 PrOPO8,*It que si aquella gent fa
un aplec de ,jonof,,rtt£ie;a Vestudi, on j:jF,,,urí Itintol.1(3ctua.

lítat dols diversos pobles occitann,, , dos de Provenga a la
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25 Gener

Gusconing la Instítuoíd Pat ,.cot els les editartli 1 nm

fa-

nIN oj:ronn de j.erminor mapíritual, 14o *;a tracta
J-

temria,o síno' de trobnllo do j:onlq , d'l invertli ; acío liístb-

ríen, recorquer, solcota de llocurients, p er-=
son,alitatspretOrites. oto.
!¡n Carbonell lia prouha tran m; ,,ietre-iio 1 ooxiparsen ser,uíclament., despedíntse d llallb tiés content,
'T"bnt mtoíx fa pler (le veure que entro la rriror de
la gonoraeld que ser,,ueíx, r-o 1,lanquen ols idon7.i qt00 (lue

han de salvarla de l linconaciencia 1 1..n rinteríalitzat,

27 (imier

Un sortit el vol, XVII dol "Butllet i! de -Dialeo-

Butlletí de

Dialectoloóp,mla tologia Oatalann*,, corresponent al aiiy 19 29, tr-lo .,1-Rne-

catalana

ra que era tenia aquesta publicaci ó al dia.

Vol. xvii

ContO treballs en catalb,, frances 1 Filen any; entxo ollo. 11,um meitudia 11 1 imt
i

*Gnv^irra, ►

pt, sellent 1,J,1 noil de los plantasn í IM.

Gríera *10 II • lixengf-1 , los osposalles, la mOrt » , O.to.
Aquent vol. js de(lícnt a Polipeu Aibra en el neu solzante finíversari.
D ll arti endavant., lAn * Grí gra Vol CIUS Sin tríl>,103tlMle

26 Genor

XI coneura
patx0 ,1.; 1

Porrer

Travietro als diaris de Barcolona la convocatoria
any-al deli Concursos Patxot í Yorrer, a ft de que la
publíquín sí 1,9 conrura ho doíxa pnssar., conn quesn
sonble dubtosa,
L'n

ällnixb, ja ra unn quinzena quo a(Iiiosta -

(;onvoaatorja va sortint per correu, adresondn als centren
Intel.lectua-1s 1 a pornonalitatn

t1•1;uropn,

en noribre d'uns notioentos,
,Aquez,st (letall donzi ben bé la nída del es p erit rdrevi-il
deal Poder P4blio (iuo ai-a É^ove2nn. o r;iellor dit. desfyovorna;

presentnont, la funci0l
tiionr.i.

(10 I"intel.117,blicía no judien delíe.

iriovítablOnOnt , rO.MIlta s0, 1,=O en front dolr,

1-443
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Tarips za venír, ola iitres , suecos.-oim se £a-

3 c,

26 Crener

r1an oreiis d 9 aquesta

recsul oc;tln

de la vi&n pifbllcn,, perb dí-

f:totl-,ient o,#cipir.m fins ¡a qxdn
no sentiran,, es en nost-tltros

punt

el rionyspreu que ells

feridora viojhncía,

Á, l actim-i.1 (0
.
tonuw-s
e
enceta unn , serio de tox:ier,, que rw

proposo tinx-ir prolonant,

,m.t surtin bon xío de

ler, po-

ninues tradielons o fíri-,^íts respecten que aci masa s*estilen,
1
¡Jentro
s la

llur novolla

poblats

-nosíoló

forta. (Ixie Irian fet la rPuerra,, cerquen

d'l oquílibrí, n íl lil lia d ' altres que, -sol

So hnverIR fotn, pntnixon apollanont ..Iil <itérie 1, fent
enror,g ,

,vilt

los orm(los soculnro que Il ls, denballents-

reprenen

ron í, vostintlan (lo sonorítato llanpÉi. nts , irian desformt
tota llei

de

passíoris. ¡-, =ralitato í

m^tiv,-.int

el te.mn del p ,., ,isent XI O • Concitrs, internticíonal wartudíar
ela casos (lo rei,,-resrio pifblicn que voie ,.,i en 1%, uropa Gont(^ ipoAnin,l,
igo

1 11,s inrí» a

del i)uc d*Alba, que prote of e-

",r l*cni)iritunlíttit de
r>ral.í;rfst
ga

más

ol trogan

durndors

coloninl,

tic> Iinverit apAs elicaras

que ale roto n,,,-.-iturtils son for.

que l ls accId3nta -,iol^tios.

31 Genor t
10 1,inun(1¿ í
Droro 11
at

vinfput a parlarie, ries conerotatient,, do la publica-

iaicíeloT)edin

Cí0 de la ►#IjUoiclol)edie Clent<fioa,*, que tarips enre-

cíent^ríca.

roblit la visíta del .1}r. Aguadé 1 PILro ', qItí ha

ra Ja n ll hnvia nnimoítit.
A 1-a seva demand ri d*njud,, jo he respont al.ib in

mev.n cone^. ,,uda onn¡p0:
d
queino
un jeotorla de la qivtl
4.sa tra

no ll ia pue desvíar,, porque ella sola is abso~ix, de sobres,
los j..io ,,rof3 di,,qponíbílittf'ito.

1-> or aquesta rao, no pue oolaho:-Lar g ort*arjent a onp orjpresn foro del i ,ieu p ropl oarI<; si be, quían o l o<3eau,, rio Diau

donar provos de sInpatia norTil a deternínados bollos obres ,
entre leis quals onolota lti sevct.
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31 Geno r

Deoprds (1 1 0xil'tioiiu-r ma ostona, a f1 elo trobar Iti mnor,9

d*encal=3r olo sows, projectos amb 1,-i rizva organisa-

cio, ão tacabat oferíntli (lue la instítucío Patxot se raA
etNrreg de JLn de ;)ublioacío* ao trw o (juntro voluns
de oíenclei fJ!àíques, eis orJgJw--xJs delo quala rao sQt011,0.
tran, abans d &anar a. I » Imprenta l feiit acatanent al meu costttn de reservaxr^1e ol ► sveto,o, a les publioacíons que ban de dur a la portadn- , el noii de la »Instituoíd .1-,atxot,**

Ir *Febrer

llna de Us deíxobles d »Bn lionsend Se=a 1 Pagbs, jla

Tribut
,,%a.ría Baldo de Torres,,

13 bella penonda de que,, en

ln dinde dols funorals , que han estat avui tant i! , s o a-ple-

guesrAn en el estudi quo fou r>erra J pat1bs, loa seves deixoblos quO PorvUessíli, í dospr4s de dir cada una

uns riiots de record;ang,-9,, ofreneasín un ra ,1,11011 de flora, sobre la taula on J f n Serra solía trebellar,

Na Sara Uoreiis . (lue víngue exl-)ressar,.mnt . n, tentoi-á

del acto,, al qual,, d*altra banda,, m o hevía invitat la iniciador*a, Na' liaría Baldi,

Anb Mo`u*¡u d ISIA., ens J.I<xa trobat sentdbieiitalmnt aple
rtits, upr.i colla de Sonyoros 1 .31 enyoretes, entro ellos un.a
de nordwierícana, a non (lel marit de lia 3ara Uorens, lin
Ulquel 1 Planas, í í.,n Vulori

i Baldó.

encabint-nos com hori pogut en Ja caubretn diastudl

del (lifunt, envoltant la soya taula d l escríptor, totiáou
ha anut dient la seva oraoío** ,, desprá de la (jual, les Da.
,nos deimiven llur raiiioll dai-iunt Ja taulota, quo ha rest a t
oixruUti de flors, sota la presidhnoia de In no-ra filla Dolora 1 de Na i3ara Uorons, loa -quals m llhan Invítat a pc-irlar
. darrerniaent, qulln ja 1*eilocíd bateínava fortamant

en In canibra.
,La Y;i~ oració ha estat iiolt breu, i~ordant que jo
teniu tres filles; ara, dues de mortes í min d t oll os. deixeble d%n Serra í Pagès, ho ofert e4 tribut de la filfa
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mortn í, derrera (I # OlIt-1, 118 fot ao.atal-wnt el

pare

deagre-

Ir,Febrer
cint.
r1n Sara Uorone no ha pogut parlar, de g,,r)r(fg , porqub
los llè'( ,,rinos li han entelat lea vou, ilavors. el sou mearit ha clos l'acte, 110,rPínt uno-9 quartollos de recordança

folklèrion.
=Ea estnt unta p3?o^-,ona tripressiO do clevoei o í sentínent.
(lo 1 í o a di^s s im s .

Indubtnblw^iont, (le j 'espia tualitnt hiLnnnn, sempre
- quelcon.
re.g tn

3 Pobrer

^,,1 General Delowibro quí, (líNs onro^i g enn sob-

intermolont-ii th arib l-n nova de (lue, l*Atlan re(luit (le N1IVOls, ha-

de N&01.1

via de nortír el lr, do ' ,'Anrs, nvui respon a la oarta
clue 11 escrí^-,,u<-' sota la írkDresrío cle la -consculadoY,

cluo pe.r nornitros roprosontnva aquella sorpresa,

Per Lq g ovs Sandn, nl ntre. Prosiclent, -iLeribl,-i quo tan
be lí ha vi ^-,ut de noii el ntre. osveim.-, aunt, perqu6 dona

detnI.Indos explícaoíons sobre l'estat, les (Iífioultats

i

la mar'xn (lo la feina, afanytint - io a tra,>,letro ^ o el oor -ien-

gay ient del text, neoranografiat , a fi de que pogue z^a fer-no
la triaduceíO, tot e.-q pert-mt Varribada ¿lo la continimtoíd -

(lol oríi-,inal.
iíl GenernI ¡)eloam. bre ratifica la ntra, convenoítf 1
ofereix retrans,-ir,, s i c a l, la sortída do I s ediciO do j>a -

ris, fíni que la ntrn. edíció catalana síii a p unt . Taub4
deriana qUe*1 Dro Pontsor4 vaq-i a Par i s, per rior clo rósoldro (lubtes ique pilauin nro-sentarse. Nosiiltros non velen -

ln neconsítat. Ho conengat a desbrossar Iza traduceí 0`, lti qual seA

revi,<3nda por j,1n Pontsere i Finbi.los establírom dos-nr4s el
text definit i u,, quan tíngue.n a la viste el; pleos que víndi-hn (lo rads, a nida que se vajín tirant.

146

1930
3 lileb ro r

11 Robrer
Llibrer:la
Balva

111 llaurh probleiaes (lo llewv,,untge , no guire planers
de resoldro, go que Pa la tasen nds atraot i'vola,
llavent mort repentiiiw-.lent el llíbretor 1 antíquari s.
Balva, tots els que*1 coneguerexn s*han preoctkDat, naturalment,v del inport €int i`i, ,.c;I-,i, fonda d*obres rar<ssi-,,ies i Ynaluosea, referents ra Catalunya, que tenia aplegados en la seva llíbreria . Lle n*ha yarlat En Jordí RubioS 1 En Duran i
SGLIPOrO, A IIOS, !¡ti MOA114 í BrasoS m lha tolefonat dientrio que Interve en ln líquídaciO (lo la i..libreria Balva í
p~ntuo que hi anos a enraonar una mica .
Aqu es ta t,11rd,1 hi soa ant at i ho postit en elar la altuaciO
de les co gos d*iín Balva. ¡la nort
lntt) s tat; deixa una viuda arib fílls d lell 1 dipaltra mirít;
el neu fill ci ¡ ,wnor d l edat, no se lí troba ooinptabilitat,
ní diners; no hí lia ocatáleg ní fítxatge, de llibres, oto,
.n un not, os,, con "i dil-,,uensira uw-t cLoíxa en -,4g de la
plaga 1 oiivoltada de nalfiances,
Tot parInnt, he fet (avínent que no lií havía res a
f or, iientro no fo-ssín nula ríts ar uests, tres punts: a) quí
era que venia; b) arib quin clret venía; o) que es go quo se
venín,
Un 4, 4011n4 y Brnsdi het assnij,,rit de resoldro aquest sis
"rm d*oquncioris,, assi-gnant (jun traiiítarlen 1-hpída,-,wnt 1 1> Intestat, (luo*l problería era jui-idíoarient elar i sonzill
que,, a ser posible, ho voldríen vendro en bloc per un miJJO de possetos i que ell venia ún represontacío cle la viuda, ¡A he fet algunen- preriiritos llOS certeros a los ,Iimls ha respost quo, tant ell con la viuda, garantíen que
no sortiría otip, llíbre d t allh, í cor.i que enoara lil ha algimes setmne li de margo, ha ofert iivisarme quFin in cosa os tiguda a punt.
Ilentrestant, allh diritro, on fou *Santo Santorum,, d 1,:in Balva, hí htivia un llibroter foraster, reinenant Ut-

147
1 9

-3 o

breu i sopnmnt lots.

11 Pebrer

Zntre l*enronoii de novo.ri degut a la- oalguda del

12, Pobrer
Biblíotooa

de Ctita^unya
F.

Directori Plílitar d*AlfOns XIII 9 els diarís han fet

Caiibó
sonar el non, d*iin Canbd, fent víatg-e r,-inb im futur Alcal,de do
iM

Barcolona, Aix6 1m donh íd~

(te

prwguntar

a

Jordi ;^úbiO,, aí li so ! Íblava oportul que I l tindo a veurog

,z,ib
intent de ropendro 0 1 prol«>Iorw-,i del canvi de casa de la
ar

Biblíot ea de Catalunya.
j.3i Rubí d trobh ilolt encertat aprofitar olr, actuals mo

tienta d*indoci q l<§ 1 aquest s^ t i^

sol-11

estilt a case d%-n Gam-

bó. a p res entarli J£i qllostíd*
A fi de klue no Ignords precedents, que, a iaí ia l interos-

sa for constar, li lio explicat que. actuant de mrimssor
de Na ConcepciO ;aboll í Cíbil g g Vda. Bormit,.tuera, vaíg pro-ponnr-in ei.^.,kineipar

In

Biblioteca

po.nMneia

(le

Catalunya,

de

tota

de-

pofinntlii sots un Patro

nat oon,,)ost de partloulars caractorinata, en noi ibro
.
rediiit g, i en el qutil hi tInMm,9,,-,ín represontací(S los Corpo-

otoíoiis lootiln o regiont. tls, tluo subvencioneasín la Biblíoteon, perb roninnent aquesta arímpre índe pendenta, 'cora por-

toca^a 1*íntol.lighncía.
cant al

onnvi a # estatgo, varen cercar por tot wirce-

JLona im lown1 d*a,-iconOeneía histhrlea i no l n trobaram (lial
trn que I t ilo qpítal

de

3ta . Creu, en aquells moa ,ionts venut

al Ajunto--ient de Bürcelowa.
.¡,a

cu g a de Gonvalesoencíii?

-Ido;

Fer

los sil los

ghtíques del ¡¡el I"firtf.

tal cle qun no *s pogués

dír que

:se'ns

donava ron,,

ar iib caractor de LWrmes-nor vaíg for una reserva de'

sis

mi-

lions de ponsetos. dostinades al ntro. projoctd,.
4, ;n

Jordí Rubio s ll entusiamiN i m • ajiidh do

la rneva port, jo antiva

deb<f;

'peir,

otapa aub l #Hoapítt^ l. '40
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Crous mib l l iljwitu„-ont de

Barna.,

az,ib la Diputaeid i el

Gon,soll de la l ^a nco ^unitat, Tot anava coin uma rod !i i adhue, a ráb !;n Bubíd, js tenío-n los plantes del edífíol í liaa dístribuirno los anles; farlem una cala

vien

Gonce-ocio j<abel1 on aplegn
> ríem los obres eserítes por donos o reí:orents a la dona; una orala ilontrerrat Pat.,cot, i ¡ía
boll, destínada als infanta,, aplerpanthi des de O ls o-,IrtollíR
i <,,il,labarís fíiin zils ti-,,,iotats do -,,)edarol"> Ia 1 psícologia
lnfentíls; umi wila 2at:zot, de Gíencias,, a baiie de los novf.is col,leceíon--->, jue antríti aixariplant; etc. etc.
;»Ablava que ja ho tenie:i,, qwin, al arríbar el ntro,
projecto al 11,tosident de la iLIancoiau-liitat, ix lluíg 1 cadafaloll a

11 Va btarrar el pos, arib Inde£inible sorpresn nos-

t ra ,
lin cambO., ~ t s veu conoix nolt inco ,.^.ipletar.ioiit Vafor g 9,.ncolt,,,iva amb noltti atencio* 1 in*ha Interroz—iput novi , ment :

 I por quína rao* lio va aturar En Puig?
—Ho i(M
,,OIO; potsor nospíta aI fM,'néi :irLníobrti Pol<tIcn,
oblidant la -neva ln(lep(--,ndmola lntel.loctvknl,, prou conofr,u(in d*En Prnt de 1,a ldba.,
-1 els (Iíners, ara ja no hi deuen ser°?
-Vaig esperar dos anys n.ib ela díners a la =ui, 1
volent (lue perdia el tenpr., ols vair p deixar anar a d*altra destinaoio , perclue darrera neu no n.er; hí liavíti (jus dones,, a las qwils j a volía donlliurar d*erabolicn.
-I de qui es ta rn 1`¡Lospital?
-Actuali,lent es del Ajuntcirient t la 131blíoteoa de en.

talunya es de 1,,a Diputaci j ; por tant, aixo nuposa un probleim (lo re^ini ,,mntao:lo escrita, que no*n, pertí. % ca a mí resoldro, perquh jo ii*ocupo solar-wnt de la lici moral.
Us he vine a parl llr, en aquests iaoiiento t4rbolg dé'

la pol itica o por oriterarno n del fallat project .o j vouro
i

pí hi hauría rliinera

11
de ropondre*1. en una fo-riFa o al

tra»

143
1 9 aC
12 Febrer

!,a Bibliotcac€a de Catalunya, tal co r a as

d*e s trani,;ulnci+á, cal

c;4anviearin

ara,

m o i-í rh

S

d+0 039€3 i orra nisari n

1'`arit^l€asa, ca.m í nntitucaim riera r tearzt cultural i lliure, i
1*estat n0 mOS ndd.iant foren esqu011AS Walas que trn. }?ei
nostre ban d

per

^;aa€ari mo nt del con i que ara n osaltras

sa^) I ic€12yie* 1 n

flel esp erit. í lue j o sapi€a, t€al s

edi ficis no tonen tactaxaLmcant oap' cica at í nsaeici cïeaterr^.nacl<a;

si be totho n cals vol; de ri anara que creo
salvar un bQll

raon wnú nt,

c:anfiantl í

mía

un^.^a bell n

a ter:aps do

ingtit=uei©,

, 1 raeu parlaTmt hm intearaass€at molt a á<,n Carabo* , m*ha

c1

d®ra€anfat por les i^Crbníq,uas» 1 hera €aceal-)ut, cora altroa vega—
dos, pltinyentnos de los (Iífioult€ats d *autora i d^irzpres-

nors'z, que 'na ferri n guany€ar el oel#
1 E3 Febrer

Na 11,iarie d* jibnd:€al, quea ha vinf^ ut sa visit a r la

COl.leai

d* A dvocats filla. m *ontearn de .jun,

on

ntrn.

a que r t a moments, el Presi-

dent de 1*Aucli o" noia, ent N- resti t uint els

chrre(;s a la

Juntca dQl C01.l.e(;3. d *AcIvocats, clue fou erapx•esonsadn ß eXiJL£ada per el Directori Militar d'Alfons XIII.

U

Fe?=r r d*€aixá, m *€afeanyo €a felicitar ml Presido nt n
E yr^aond d l í^bn(Ull 1 a laJunt€a, ll ur retorn n uns

ooup€iven per voler (le

llurs

lloes que

coril>anyys, expresnat dintro la

llet,.
Al M tei , termo, els racor.apanyo convoc€atorien del Concurs !?g txOt i 2elrer•

iz cleriií<§ d *ac uesto ecneurros fou. publicada

20 rebrer
Concursos

2atxot i Ferren

en el scu ter pa, peA la redsocIO del verodicto

Veredicte deal

pera *l

X-1^ . Conc izrs b)

3

no

nostro >arxiu ha ekstet

s*h€a enll es tit

3il treb€al]. ct:e M c.
cant h

Flach

laborj os€a

fins ara,

nobre

FJa rche d*k; epa gno, i

documontalmont; be9 i panxó fou decidit premí arli, som

brotot teanint an oompte 1*encartrat rnonamrant d

*^;a

F. Valls
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20 Pobrer i Taberner qui foia notar que, tractantso d*un treball
inhdit d*atitor dífunt 1 d yunti fdLraa oori lx.i del liíqtoríador
Zr# Plach sobre un toma que*ns toca tt-int directaríjant.. calía incorporarlo a loa nostres -publicacions.
2erh, Pir, PInoh,, en una sof ona part., es.>,)eoula l> lz feta

d"tuv-t imnera tant exa r,,Oradamont afrancesada,, que*1 jurat

tenía do salvar el propí parer • lín Valls 1 Tabolmer ho
enllest< en un 13arat-,raf elar i ben enter
,,orlo,, qua ^;n C a,.
rreras 1 Condi t-robb ínstificíent p<>r la (jual rad calp->Ue
rlxltictnr novariont el verediote, cosa clue fe u cil mateix ,
in.iír,tínt en pimts divera.
!;n tot aíA w curiooc; do conrtatarhi la preocupaci<S
eStatir,t,q í de vouro fíns a quin punt arríba a enterbolir
,i cbiuc las lntel.11mencios han conrondos,
Ltr, Flac1i ens Pa franconos i parla do la 2mnga 1 do.
I ll esperit franchs en
nenYS' tal 00-1 0118

ho

una

Npoca kim- res d #aixb exi<,,;tIti, el

entonm, per l y ortil de la dbría

USPU11O R d*altrOR, Ontro*ls quals, potaer * el mitoíx carrertas i
lis

C €andi.

una do las moltos i varíades forzins que pren 1 ,l os-

tatieme el qual

na

*n tfS prou ar-ib estiafer 1 0 hone, sírio que

twibo vol(lria wmiotIlar IIIntel*lig,

yffars
iU 20nont de
Cultum de lax
Diputarcid
17

Sr.o Jansana

U .13r. Jansana, actual dlputnt, ponoilt de Cultul-a de la DíPutacíd de Baxfla. # m*lia fet laj col-te.

siu dn ven11nm- a trobar

1,9

Bíblíot~

cie

C,-Itulu«.

nya., ti I shora que solo unar-hi,
M*Iia (Iít clue essant ell nove.ngh en oi ohrreg, asha-

via voltat de oonsellera especíalinste, 1 *j: f < de raellor
:situar-se i _poder obrar amb mnjor encert, sol.l ic itava
c-¡Jxí irgitoix el pcier de Li gent autorinada,
,¡j*ha onterat (le que la Diputaoíd anava ai refor tot
ço (lue la Di ctadura esnanYola, ajxidada pols »ouragiratsl
de casa nostra, linvim fet rialbé o desrígurat. Dintre d#a-
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quest oi>I-teri voni-,ci a ptirlarrie dei Institut d ll l;.9 tuctii Cß-

17
tal,ans, que jo estic apuntel,-nnt,

LJL he res-oost (Ino la -.Wvn 'actitut era filla &o 19-9—
r--lor a iti CíNnela 1 del meu cívisno oatalh, poré que al ma
toix ternps, aprofitava l »avinontesa da de. iostrar ex.D ari-

ne,nt ,alneiit Ia tesi que fn molta anyc, vinc predicant,, ço
en: Lliio 1 ^ Intel ligNnola lia d ll aotuar d*una i-,rinera obsoliitament indepen(lonta ele Ia biiroorêeia 1 Ia polINíca o, perquo no te ros quo vouro arib ellos 91n4 que, per da-m-ant
el*ellos

fk

1 J,1u:!^s r~des,, in íntclli^,,éncia tó ln nússid
la continultrA espiritual de Isliumanítat,,

L O 1,0,C, bolln 1 trnr-,eendent inioíativn de lti !*incomunítat (lo Gatalunya,, fou concobtida 1 or,"
.,nísadn com ma

oficína cultural,, presidída pel M.teix 2resídent de La ,knooriunítate AqUOsta de pendencía j'unyi.n 1 1 1.,E.C, a tota
mona d Il aventures -cor. i los que hen presencíat- 1 don.nva
a l l obra culturtil etitalanii umi n ►ntalítat que L-i contproTiietía fonra z^mtalmnt,

Les ntres. teiinnws £oren avínt confirmados, si bÓ
los senyals eron clo que*1 Inva.-,, ;íO seria de la btinda del
repúblicanímm unitarl espanyoli.g tti, rAs, avínt (lue de la
elbsica Insubordínací¿ rdlitar espanyola, con ha suooeit.
.0

tíni,,ue olalii visio del novell esttit de coso.s

1 no onirPué en ol parany de col.)r,*,Ir la sevta subvencio

nrib un nor.i onstellh diferent Ciel seu, oar hauría esVat un

veritable sulcidi; perb w en canvi, no fent alxb, rest.avn
sonse reoursos i havía de iiorír ígualraent per estrangula.
ciO. Fou

(iue la InstítijetO Patxot oferl conti.

ntlRr los publícacJonR

por asse?-,war l*interoanví

cient<fic internaciorial,

Ara oal a profitar la i)resnnt olaria-na, no por a tor-

nar al natatu quo ante*, sino* pera tiitui.ir

dluna

rjanern tal (_ple, despr4s d ,'t*-i(lue.<it formalís , le inicial, 011
rnteix pik-,puí em
inoi p arso fina assolir I t indopencINnoia que
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17 Mars

Posará a cobert de cotr,U(,,,f3dez o recaí-

tiu,^ibe 11 iie parlat del r.mu passat propbiit respecte
de la Bíblioteca de Catalunya, repetíntli 1*historíal que

Ja 1mvía fet arab j¡n Carahi 1 in.g is luínt en que actuaLwnt
s ll haiirí,-ri de repondro 1*íden sí b¿ jo no 31.a podía alqiifrernar aiib ola íriportants cabala tostarientaris de que

disposavía qwort vaíg prorloiire

la

qdesticf.

U sre Jansana esoolt rava atmtnent, s l ha intereseat
nolt, en Z-i neva expo,, ;Ioio* , potsor s*h,:iurá* c.,,3verit inte-

ríornent una níoa al ofr oor* luer, afír.:,mciona rie.ves 1 ha

acabat Li senta(la despedíntnos m- ,ib oferLwnta mutua-ls,

la i^ rs
,..librería
Balva

aplejet a ensa soya: j£n Daníh íánteu, En Gtlstau Gilí,

Josep 201,te

ele dos geinm
, na 1.11o.lrh i jo,

A íniciatívti del llibretor Josep 2ort4 eno

par

hem

vouro d*onearrilar

la qtlosti0 de la jlíbrería Balva,
h'n P ► rttf ena ha llegít un roswj deis escan(12115

fots a la ulibrería Balva, pera arríbar a una volornold aProxirvada :1 a Ita seguída lia co ,..ieng r:it el wanví d r impressíons,
Áj^n c.-Ili tractava de constituir una societat anèním- ,

pera desenrotllar una gran oiprosa e ditorial a bnse del

fons Balva.
3e li ha rospost quo 11 1 ntro, intent ora senzillament
d'l ovitar 1.9 fuglda del fons Balva, a fi de que los (;orpo.
rnolons 1 els prartículars de casa nostra por uensín adclui.

rir-no col.Iceeíons,

fota la qual

cosa d'ordre moral,,rea-

ti.-i.-ia la i.o.itortalítat Muna líquídací '
0 coraercial q^ ue
el

or,

que r, ieny , ; interc q savrn, Ales-l iores ¡in Gil i ha (lit que

essent aix<, un ell no li convenía participar-mái.
~sant a los condíctons de realisacío** , í;n Portd ha
forriulat unos pretensions tan poc oncaíxndos que heia con.
0
nidorat debades tractar ma el problerm i ena hem de ^ ,.,pe •
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dit posant -nos a la dl,,,q poiíoid VIM Domeneo Carles-n b lrh,
que es el qui de boll co ,,iongwwnt ha pros Illínícín-tívii
d ,I nquesta (plestid.

Joan , ,3oldovíla.

A

Marína Catalana

conseq<lbncin d*unos ínclicaciona que n*havía

a ve—
ret ]in j)omenech , llíbretor , avuí m ll ha vinft,-i,it
u
re sii joan ruadevíza pera traettir (lo las encer,,luce

(lue estIN fent reJerenta a la —arína catalana,
1y1(91^l a ensonyat un inventari (le doeiitaonta, tret dels

Arxíw.

de

N-ireolona

p,tiss,a&i centwia
Á.a

poi

1

cica

ni

tinent

de

emiençw,.ient de ia

á,Orina J. ,3ans de i39ruteli.

nava Idea £ora publicar aquest repertori p er

fa-

c i l i t a r als, inve ,,,itípadors la conelxengi-.t del Uoe on poden trobar els, doexLicnt.«3 (lue pug uin convenirlos.
I0w-dnat el (locir.wntal que ha presentat, m sha fet
quo fOra mellor públía#c,1r unn serlo de *Docu-

rionts pora 1 9 hístoría cle Ia Marína Cetalanan, que jo iníoíai'ín í R1^u o altro contínunrIa #, titinscrivint una seloc"n ciol-i d ►cimonts ínventarints., enlegnnt-eIs por regnuta o h4 per centurios. c~ vol. s*encapanlaria -,mb

ma -icriorte bi -, tèi> iea del ,)ertod, que co ,,ipon(U,,In

í

awbn-

ríe ai ,ib im vocabular i resultant dols dooixx)nt.s trnnrciits.
;^,
qlje

nou punt de vínta

11

lia ne, ,-blat

jo *n P3r1a2iu amb bn ValIjB

1

be

i 'aem

(luedat

'Nbeimer j, pora utílíoar

I*A3r,cíu de la Corona d"A-,mro.

20 ¡Ws
Butllet< de

¡In sortit el fasciolo del »9,utlIeti

Díalectolo7,la

Catalanso oorresponent al

de Di9loctologia

tril'ins tre

V OM- utmy,

Catalana
—Ino A, ryriera VOMPIO :airabe tot amb una interessant exposíoiO*

1

aeUr^it vocabulari d-e ^.Àturr,"í8

popular, coriongant al:d L" novella " ,.eie d"activitat
quosta- publícneio#,,

d#a-
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ay tvira

alTA) jm c,*uíllorn 30xtew,, dio la Ciutut de íJallor-

nuiller.i Portesn
La "poesessio

ea, referent a : i .,i masin ontelnna 1 ti la Ponsesslo

i

ibljorquina„ er- el (-jual pese fortw
-nent I*autoritgt 4 ,vLn Josep Rurüs d , j%yreflor 1 surela, de 1-.!U11.orcaa es,o--¡o r in ii riQrtezn invitant, eis mtl.Lorcluina

entrar

a

la -.rjCva torenTjína ro-mlintíco-intel.lectual, a qual

en

21 la

,# Instítuoio Patxot » ola ofereix la publicaoíd d s un vol=
de(Ucat al estudí,, tant co zaplet coil ala possible j, de la
1,103seasío ilallorquina amb 11.1ust raciona,, cte.
lla

tm.ips (lue br"..,o por vonc ílr oertos resistencias in--

sulnra que por altra

bandir,

so coYI-Pxim preferissin fer la

publicació ells Moixos. abans do donarla a inícíatívee
continentals, s1 bo, en el riou cas -ja*lo ho í'níg oonatar- hi ha l*indísoutíble titonmint de que la iovn iníolatíva es ervordanosa,

29 ¡da=
voreluote del

concurs del
.L.logo da rí
cnt,riik 0

A fí dc. ) rod-ciotar el VOrodicto del Me * CorL-

oura del

►-endnri Popular de Untalunya, ens

liema apleiTt al estudi, del carrer de ¡a ulucurulla:
> d DUXnn í .1 1anpero,
1,1*~

á^z josop 1,1

4 * Mista

i

j~a, 1 jog ald constituint Jurat, 4a riort d%n ^ ossend

Serim 1 Ba,-,Gs, qvii diríain
aquestes aotivituts., w
* xui soC3
trao

T>ros en I*obrri dol L .:Lcaendarí.
Owi aporttició, aquent JIJ O * Concura es el rAs abuiidos

de totsg peA s*4111 troben les rwtoíxes caraoter:totíques.

!;n peneral, la iiinioría dels concursants no ll a clonen
prou =Xp te de que apleguan naterials . ela (lmls so 'n liau-

rIOn de ti-,19etro ta.1 co!-'^ son eí',Cíts ele la boca del pobl®.
M')so el tem &-, temptaflor 1 10 ^ent se deixa anar facil-

mont a arrodonirio en forrm lítert,,iría, lievantli aíxi!9I
oflira que a nostiltro-9 MO.11

ens interessa m aquost raoyaent.,

hlntre l ls ploes vinguts a Concurs n lhl ha aZ,~
, de b-en

~lks
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P,<J 1b. rs

íritcrosinnt, ilue s ll escau forti de los

condicions

retluerí.

des: per exemple, un rooiill valonciá, gairs b¿ tot ell a
base de cosa ja publicada.

Hen del.xat enli-estlt el Verodíete pora w l nclub jontanyenen situant-nm en el punt de vista <.I oaple^,,nr rimtemèrit.

ríal,q 1, Untre a*aix6 1 prepú^jr Oja de

1r..ábríl

.juan ja*ra o-rein que ailuent afor ci-a definítivaim-nt

Á,libreria
Ba lVa

nífI lles avnll, -¡e uori trob<at a y..ib En DwiIn , -,,*o Ca3?IOS-`TO1—
rd , quí ri y lla dít (lue tenia la cosa resolta: ero rta lai jaratá Unteu. ola (tos ,^errinn,,9 11,oIA 1 jo •, (lue liavla fet una
entrega a coripto a la Vda, j3alva; que- J,9 tenía le g olawg

ete.
Davant d*.ni".ch., 11 i io Indicat (luc. 1.o -1011or J mes correcto £ora que arn tota lit tiliF ;ue"15í,-,1 Dartr, Irm1a 1 j-jo

ha trobat b4.

llevent rebut una lnTltaoid del*Alealde de ipr-

4.3 ib rí 1
2.
Promí Mansana

oelona, Etquent ma« lie sesistit al acto drontrer

A. Durrin í

sanpero

del Jl rerd Missana a IJ O Agustí

1 janpere, pel

sou treball *Un retaulos de pe(Ir€3 a entaluziju; sop,>ler, XIV 1 XV !9 ,, jo coretionía s*ha celobr.it en el gran sa-

l

«

10 (le l Ar XiU lfí

q tèríe

r

Ifirnlcipal. 111 h zavia algunos, dcanos,

>
:r<vpi(lox>i
- , represontarits de corpor-,ioíonI,, meribres del
oto.
Un UVirco ha llegit I*nota oorresponent tal concu.-4s,,
la newi de trelx«ill,<,i presentuts,, raonant el veredicte.
Desprd5 , I*Aletalde l, (;oatu de GUC11 ha fet un bell

parlwient ontiltint I *esperi t do Catalunya n que lm sabut .
pordumr i~rnt Ia dura probn (lue acaba

de

i)ai3sar,*; hn

1-Lont l l exoipinrltat dels ciutadans

cot-r<

erudits cor.i En Durum

t:: ceba nrib im parggrof

encoratjador qiw,

11

1

á;anpere

1 lia

Ln iPssam i els

lia valgut I t aplaudi-,uent dels asslstent,
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• Idaig
A, Jansann

Cor,4 que (le tot -,- =eu za • arxlbaven novos ao que * a

Dipxitacio ao Barifla., Bn Pu:Ig
^:3t.«-itu

tornar los coses al

í

la

(;a(laf p-loh treballavti por

quo ante,» i, entre £11os.

T) retenin, quo "lwjnstítu+ d sLI sImdís Gutal-uns si-uds,
mu.
u
ofícina o dependencía

de la

j)Iputnoio, ooLi antar1.orr:ient,

m # ha senblnt previsor tonír altra aontada aL ,ib el Pon(mt
de Gultura, - .3r , Junsana.
Aquest ri l hn w~at bmi Iwalniont l i estat lntuiu

dx)

ln q&stí0 1 coi JUn Valis 1 Taberner, havent liaeut esiiont
de los

oriontaoíoiis

:?rOnident

de 3.n

d # lm

puig

í

ca ,'Ia;ca1011. oscrigue

DiputaciÔ, " ar, Maluquer

í

úl

Viladot Vuna

oarta oposnntse an aquell cri; teri 1 que L'Muría provooat
uila díDeussí0 pública poo desitjable, por 1a. Tual

:^n

o
Janstúna prengue uura W I evitarla,, fent que 0 1 diotaraen restds dmiunt la taula i mntrestant- s # oa:Ici4s ai

&a-

manantlí en quines condiolono s ll enuarre?,ciria de cort norri-

bro de serveis especialíWits que, per sí

s ►in
-.

la Diputa-

ció no pot ter, sen.se trw direce10* tècnica,
AíDd 10,9 e.ORCO --¿la

dit

111 JunBana- jUan l'I#

^ *C*

res pon,c,,uí, no cal pus (lue se lí,,iítí estríctament a la 2^
terialítat cio la nostra

consxil-Ú-a,, sind que pot esDialarao

tan coia vulp,>id í exposnr resoludw-wnt aquesta teni de la
tievtt in(lepen(Iencia„, »quo vor, -aropiLlneu„ molt eiieertada1

non to 0
11

:re 9,gra.ft akluoíxos t.:)anifestacions; ii(:,1 insistit en

que la InstituciO Patm t no, ha pan sontingut 19-

)i*, C*

per tornar a deixarlo cauro en el seu pecat ori ginal; he
nfói,>ít qac, roforent an tiíxb, ponso onviEir urm colmícacIO, eierítti en noii (lo l*Institticid Patxot, de la (íual -

donnr4 copía an i;n Jansana., ej, ilateix día (lue la trazastí
al I. II., e. ,. a ft de que*1 Ponont de Cultum

"u¡t tote

els ele,,=to cle juilloí per Infor-inr, exuottirient el seu con
Dell.

157

1 9 3 0

a ButIled del Centro ¡Drol=sionírta de C-atalu-

lo Ijala

del
centro iixoursío yi íste de
13utll4-3t:f

MM 0<>rrc".3DOnent an acille lq t r,,ws

de

íwiaig,

pub l icará

el parlarient que V,-119 lleel írllí en 1.9 Resta de la

ClitilluiVI-n

Mdulla de 1 ,l any 192 5 ,, en ocaziícf d • atorgarse la Re.

Feota

de

la
da .11,9

1,10dalla

i

en iún i~send 3erra

G0 111

que

en Qquell ten_)s cre pt en plena ofens i va

dictatorIaI, quan presontaren loo iiover, p-uje^Éiados
u IR COnSUM

rntllh tot , llevat del

jllítar * aclUOSta ¡lo

PrVIO:r nPa-"tUt 1. n Ilis , a'r lenc9g ,,: i anb supr1i r el. Butllotl,

sí de cas se tornava a presentarlí un altre escrit noT^blant, Ailuostla Consit-ra devin confondre la -nova exponicio*

arib ols -Ct.-LOts de la propía conselencía, car jo tractava
cones pem, inents í la Dictadur.
o i oapanyola n ► era m es, que

un hísterim,-w, recurrent si s s vol, perh sennre histerisr.lo 1 , por tant, fe"L-. -inlaltíg.
Arng con ho,,Ywmatr,,e pbstix, ,i an En Serra i 2"Ns. la red'acoí0 lia
UM

deciclit publicar

ol meu

sermo i

jo

hi

lio

afogít

opost dnta » que co.,ipleta 9 1 d-ígcuj?s 21ns a l*Abríl

de

1930 , aP lictilIt *n P O ,,:,3toriort ► , alguns dolo seus eniLiolato.

15 iiníg
í i-,atThs.,

Ne

3ciru -ulOrc-115 U 3GITO es vinruda de Pineda 1

k

j ori roprin l*execuotó

de

la deixa ,.,iossend gerra 1 2a.

D*aoor& arab un 1>=n 1 ^A
1 npere... portarem de seguida

t, 0 -1.a

els objectes í

lla

biblioteca al segon .pis del

Arxiu ÍUístbrio Izunicipai co ,,iençant aixl 9 1 i,,moeu zolicibríc
que ora la gran dèri,-i
Ims

d esa

,,;erra

1 i>agês*

carteres (le iantLiorits reston a oiira de Na para

à-lorens perLmr d*un pree autégrat d ► En se= í

j^,r;èn, 1

desprOS Jo tríard les crae ne pertoquen con elerwnts de

trobtill pern I, 1 ilegenctnri.
na, etc.

eJ.

IMfraner, Ia ljisía Catala-
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1930

per ff, avul hom, rebut del ntro, 2rosidant.,

lo Minig

Interna-

nenertil Delcaribre, los probos impresos (tel to-,xt

cional (lo llu-

vole.
o

franOOS dofinitixi de l # iitl T:.in Internacional dolo
liuvols., que ja fa tonpa estenvem es perant, pera por-

* E . N.

t ,clr a l*iri,,)ro7 ltn la nost re edició
So veu (juo lia estat riolt trob, <,^illOS .'arribar a

una

ro(1scciO final, car el Presídont enr, confons-a aritoalnent
el teo ulagernent,* qu, tindrh quan la ttiew sia enllestídki l,

ço que es riolt roturtil en críprosos co.i^i.aliondos cori la

present en los qunls a y,~ (le la dificultat cientúíca,
hi ha el fet inevitable del nrnn escarinainont del personal que A colabore i la (liversitnt de nacions a los qwil.i

portanyen.
A nOsUltre.c3 tarib "ns triga deixar realisada um foinit quo (lo t,-m liuny vonin pro.-,)arant,

Avui he (tonnt al Dr, itlontsere', a ff de quo la

21 1,iaig
In.qtitut d":Getuckis Catalann

raei a rmns dol*Izistitut d*Latudie catalens, en-

Drs i?ontsore

sono com a ,:icnibro í on (lunlítat de
:call
de l*Instituci '0 ¡Intxot.
«

un

exposi

do].
d

Cipnde

fets, quo act,7ibzri raonant In iaeva thst de l b urghnaia de l ll independencía clal I.I;*(;.

uls dio que la rievín, convivenota emb el I.E.C. dur-int
aquer,ta anys de ".,,)Ictadur.ri ospanyola, excusen la, prcitenga

de donfir peror en una q«osti0 vital por&

í faig

constar llue in diguf un un Prat de la Aba, ço que ara
01.9 ropetoixo.
.LA Instítucio Patxot !in posiit gpran oura ert no s^nf,,,ulal-lsarse, sírio* tlue —mentres ',.a porut- ha anat aplegnaa
arib ols, or r-,aní srio <.3 existentos: Bíblíoteca de ,Catalunyta,,
Orfeo ctitalá 9 A cadbmia de Bonos Uetres . etc. ! Tambe* v¿aig
dontir un Wn Caribo la ptiiita de la iaava actuaql'^ cultural,
por tal de clue los nostros taskluos resultoslixi 000rdínctdos

malgrat llur oo rapleta índepondoncia,
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^u,--in Ia gent de la IdOtudurR ofer t al I * ¡¡.G * ixia sub

lk-liis

voncío on forma quo ora un suicidi noceptarla, vaíg sentirrie lionorat do (lue la
publicnoíons &ol

Institucío 2atxOt contiiiues los
pero l ll interotinví olent<fio i n-

terna4onal.

1 ar,-,i ,,lue ae tracta do (lorinir i consolidar el i.i;.c.
ínr,i`teíxo ou qiie la intei.liGència, pora que puguí o^pjjr

la seva jüssí0*

de

rmiitenír I l espírítualitat per daiiunt dels

fnUímentS hwnnno i, te

de

víure meo mlairo

que

el replh

on brom> ien los passíonz- col.10otívos. Aixè i_r iplíca convortir

en institueí6 ciont^fíca independente de to-

t^1 ostrileturacio po11^tíco-adxiínistrativa, cosa ti la qwil
no s , w)osanm eis £.io,, aes que actuainent regoíxen les corpo
.0

r^icíons 1>úblíquen, w4r bon elar Iiiin proclamt lIura senti-raents de dignificació c^vica.

I acabo fent constar que la Instítucí0 !?atxot no vol
colaborar a que I II I *E *Ue toimi a exl)osarse a recalgues en
1 00 volettats í ols sotracs íbOries,

sr. jansana

Aquest r^int^ T.Mteíx

lio

donnt al lloiinnt

de

(;altura

'3r, Jansano, obp1a del doounent original que tonia el
Dr.

Fo nt seré,
Lí lia llegit g lf,,-,unos xífrea referents a Ia despe-

sa fete pera loa públicacionís

del 1,14, í, a iICS, lí he

donat obpia del meu refds de riei libre del Patronat da la Biblioteo,a de Catalunya, que m ll havia trames la é,,P ent de iti
Diotadura, sense con.g ultar--i.lo, dos n rds d l haver

fe de

n.<iíxonga

de

Ja ntra. Bíbliotoca

i el

víolat la

pr"tíu

Pa-

tromat., del qm--1 l o era . Encara que se trzactí tio cosa i)re
tèrita, vull ^lue conegui la redEiooíó litoral d i-aquell rofiia. que moguè bon xic de polsaguoru 1nternF-1 entwolls

t=sg.res.gora

del

dret públic, wi dels nes 4ntícatuJxina
1

dols qiz-els segueix fonuLmt part de la Diputqoío,
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¡lo fet coneíxenga personal arib I # Ivon I>uscop
29 Maig
que m*havia escrit tractant do la propera publicaIvon 1 l iisoop
oíd del seu llibre »W Llenpun de
»La LI~.>,un de
Jo li respongui cluc, ultra el pler de conoixer
la »
sin ell., m lagradaria tenir una ídos del sou llibro,
perque si b¿ es cort que en el Christ se:ipro ens tro
berori tots,, en canvi quan vaig el laot iisrplesía me oal esseg,urar priner clel que iP s tracta , rknjorrient ara i a onsn nostrn, on I*Ear,14sin ofícíal i buroci?htica s 9 es feta un
reforg d*ocxknaoíd, en contra de la doctrina cristiana 1
dels sentil,-wnts del poble que I*ha acollida,
A conseqvlhncici d Il aquesta resposta raov s , I.,in. Ricard

Aragd os vínput 1 hem enraonat bellti estonza.
M*ha portat els plegs tirnts de la sova obrn, que ha
ani.it fuUejant curosnrmnt, on fa 1 0-historial dols concilís, Coristitucions, decreta diocesala, etc., resinecto de
la predíenció* en cattilh, í en ol seu docurienttal he víst
el ararrient fíns a quin punt 1%sgl4sía ha vulnenit tot aixb a case nostra, per i.aor d llarreplegar materialitata transiento,

IP conversa s vha enet allar?-,ant, s 9es esgarríada per
car,iínals dívera í, entro altros coses, 11 kis llegit fragments de oarten quo jo liaviii escrít a gernrquies Vad i
de Roria arib motiu del deplortible rieradeig espiritual que
m*havia passtit per los nans durant alguns -anys.
llen iioralísnt orístianament una =lea, ri olia esDilont
la seva estada a llor-in í a Gínebra i jo lí lie dwiltinat 50
exwiplars dol seu Ilíbro, por repartir entro l ls infidols,
Promis dol iiie •Bn l*estntge del »Club Liontanyena s , aquest
Coneurs (tel
vespre hi ht.i hagut el repartirwnt de preamís ,# Uef.,,ondari Popultir
Catai.N o.
del Teroor Concijrs por l l Llegendari 110D Ul lIr Cat,alã, que dírígia ai difunt 1<ossond <,3erra 1
Pagès.

1e

1.61
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Jo no hi sor,,i anat, perb m*ha representat y-J # Ar,ust<

29 lta
ig
ran

i k,3nnDore, qui ha fet

llu-

el llíuraiierit dela premis.

IM 1,dquel í Planas., Invitat por el oclub ,.jontanyon<p,
ha tractat de la pe rconalitat d"En Serra i Parb s , en un
encortat parlament,, que ha emoc ionat Ia concurrNnoia,

Previ avia tolefbníc n'ha

G Juny

comparegut

En peritin

Valls í Tabernor, amb iyn Níoolau c1 9, 01wer, els cluols han

Atoneu,

NarceloAs
excusat 1 11 absencía d*Un PoikDeu Pabra t lui taribe devia

a-

coTq)nnyarlos.

Jo 9 n creia qu(-3 1, ls port^iva, (luelooiii rolncíonat anb 1*ín
pei,6 En Nicolau m l ha sortit

dopondoncia clel

(lo

se-

guídLi anb (lue era cosa ntenoísta, car voníon sen?Allament
a

oferirne, la Prosídoncía dol Ateriou Beroelonès, Volien

mui candiclatura

de

cairo cionti`fic, senso lluita, i porxb

havien pensat on m?.
Elsa

he agraft la consídera,oid porsonal que 11n 'r pro-

posta re.presentava,

la qun1 1*he

refusada

porqub,

doixant de banda que no he tingut mai condicions por anar
en priimrn linea, ara tl neu f<síc tcimbó m*iripoesíbilit,,i
-, ,)or ohrrolys cluo requeixon una netuncíô* constant.
llhpídai,aent liquidada la qxlostid l, iie «-iprofitsit 1 # avinentooa pera entornriw d'interioritats de la Diput-acid i
de 1 11 AJuntament i hom iaoabat la sesr,¡J 'en un oiirip gaireb4

untitbtío del ooi.iengw,.,lent.
9 J uny

idr. jlirtin-

Chabot

A J*Arxíu de la Corona d*Aragió, Jh'n Perran llalls :L

Tabernor m lllia presentat Mr * Fern e Li ^; hne Llartin -Ulhabot,,
de l'Arxiu lintíonal de I-larís, wib el qwnl lien oonvingut

lía seva collibon-lelo a la publicació del ^Líber Oondorrdw
p.orque, entre altros coses, I£r * !Sartín-cliabot estaba pro-

parat,, ínclopondeiitrient, un estudi de los míníatures
mnnus crit ,

deal

16Z

1
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9 Juny

El :taostro oi:oririent d*oiiclouro l .L en el ntre. llibre
l•lia complagut molt í cort cluc, durant la conversa la par-

lat de troballs provençals jo I*he fet sabedor de la proãoctadn nilisco1.lania

occitana ,, í

11 ho reco4milat

(lue so #n

recordes per ni trobava quelcom dtenealente
Desprds, l #he aooji.,-L>anynt a 1 1 ,Arxíu i listérío 1,,Mícipal
de Baríía., on he tingut de fer los lionors de la

w-t se

por reÓ*

de que llh j)uran i Spnpero erti fora de Bariía.

Pinalment, co ,, ,i que l o intoressavú J*Arxíu upisoopel,
l'110

deimt a1I^,

cil

;,.ians

de

Ui. Ganobre,

Mr. I.Jartín-Chabot estil 1 ,101t ben enterat de los cosea
ad,

car no

en á.a ntrn.

t erra.

do por

os

pas la pririera vegada klue nojorna

1,1*ha víi~g. ,,ut a veure ^;n Josop Carbonell a quí ão ao-

Ir. j ull 01

J, Garbonoll

manet perque no vonia

Miscel,Iz-inía

1 9 aJuda que robien de Catalunye, la colla 000ítuna no

noco

1'm #ha respost (lue, m1grat

1900„

occitana,

podía continuar la publícucio por rrid (te que l ls riazioava ,91 g uport

de

l ll tiltra Isanda,

Davant <l l'aíA, ^n (;arbonell iin proposat a IOAjuntanent
i a la Díputacio dfi Barfias la conntítuclo' d o un (;omítá" de
relaciona InCridionals , atib íntent de coritínuar pruo-'t,Icüiient la ttinca iniciada íntol.lectuiilmorit per »Oo,# * Sembla
quo, en priiicípi , la sovta Idon no lia pas estat -mal ncollide o

HOM acabat parlant de la Dliscel.lania Occitana í iasha
ensonyat wia llí <sta Ll a troballo pronesos, la nejor part
de

curãetor fílolõglo, cora que la Societat (1 1',1;stxidís Occi-

tans asta tmi rmrxa, ercuen que por cap

d'any tindrem aple-

gat s tots eis mtorials per a for V01m.
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L*Alsin-ri ens ha portut els dos prir.iers exem-

14 Julíol

plara del vol. i r* de les wD% mrios Patxot»o Lln

1,5,enoríes Patxot
vol. Ir -

ell Iii ha el cornua pluví-oiabtrio de C-atalmrja 1
Un Atlas pem la realiasoío del qual iie pot dir
quo el Dr. Pontsord í jo 'aem troballat c,,,:,aírebC'

tusa quarentonn dgnnya.

10 Novenbre

I-le visitat -un En Ga mbó* qu e £a poc lia tornat

CaribÓ

VAnglatorra, on fou opei: ,.it aquesta prir,,mveinc

cíencía orícial
espanyola

luath considerablement millor a t i molt satiafet d*liaver axriientat 6 Izga. de phe, ell que' ja-

mal en tota la seva ví&^ *no havia pog-ut aunentar
15 grs. *
Hen parlat de coses clJLversos 1 com que el seu non sura
novament On la D011tica OCITanYOlas li he dit que mlgrat lo
. ltir,iont que ens tractaven ols d*alIN 9, jo 9 1s volía, corresm
ponelre i--lb be l, a qltil ofocto l*he entorn 't dels incídento .4

,t índesirables ,# promruto en la Cíoncia internacíonnl por
qualque reDrosentarit ofíeír-il espanyol, que confon la altn

act,uscI` oletit<j:icfi wrib una taula de cafO

(lo

la Puerta del

30 1 o el corredor d l un cuartel.
,

mnvn relsoío 1 91m interesmit mos râpid^-iiv3nt

jo erein, p erque hti ,)3?bs un carnet
encríure, vist lo ilual,
re.piLircar

la

jo 11

que

noten s o ha posat a

he dit que no s*oblíddo

de

generositat de l*advertencia cat€alrana, per lue

a nosaltres ens afavoria rios
(.,vi que li

de

(lel

Ja

contíniiacíó del desnrestí.

seivalava.

Desprdn hem aca-bat ariib los 1-,ai,,,ientacíoiin de consuetut
ref e rents a los díficultnt.9 en la publícaoió* de llíbres,>
nutors , íikT)ren
, ta,

oto. oto, o
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121e rebut una cartn, desconcertant del Dr • &nzí-

1 9 3 0

lotti, car dem.ana senzillanent qxie se 1, 1 deslliuri -

21 Novei.ibro

Dr. Anzílotti d f notuar en el jurnt del conoxirs de Dret
Gencur.q de

Públic, la

convocatoria del qwil du la seva firma con President

La il-ifliia

del Tríbunal Pernanont de juatlein Intermacional.

.nio fonniionta en 1 11 ende rrerli-,iont de feina que li han
portnt els anys de p residencia, ço que 1*ímponsibilataría
de dedícarhi tot el temps que roilxieroix 1,a tí-,iportancia del
tori,n 1 (tol pineird; ,a i:,tes -diu- per raono donlre personal

que no

fora

del wnr, e xp osar„

cor.i que en la seva

raaaístratura intor-

nacíonal, no hí oab conocíÓ, ni elaudio.- i oí¿ -adhue tmint
en cornipto 1,9 follía del reíxísme,

car ell

es ítalib- vull

orouro que la- carta ha estat dictada per una dopressid :r?Isima provínn.nta de
14*he afanyiit a pmarho en coneixe r^:nt d*I;n Maspons
í ~ltisoli qui s olia (lixe&-it astorat ai Onteror-a , çn, í ao

:seguida ens lien posat n estudiar

Ia

q<]estid por tots els

selis oarres,, del dret í del revers, sense que hi trobassim oxnlícncíoo sntí'9ffaCtorí8*

-.. P i.triíoa conclusio n Ia qual hera arrivat os que no IA
havía altra co-sa a for qiie appufar el tren í anar a La llala
a aol eirír--lio personalment,

IZ oonseqüNneia, den^ passatIM Maspon s surt (lirectaniont oap a flolanda,
llentrestant., no prejutgen res J volen
so=spita

23 Novenbre

que ons

furga

rebut j tir una

insístentriont. quina on £oral ,.

11n Unspons i Atinlesoli, avib la rm1eta'a la mh,

Pro£ * Alttimira
Cone= de

porque mrxa aquesta tarda cap a j xe linte g, mllha fet

La llal a

a mans una ocarta que acaba de rebre dol Proro Alta-

mírn, referent ai oas Anzílotti. se vou que nquosta
c=arta tonia d llarrivar pri rier, perè anava ed.-,Ossada
a Biruos í d1 11 a01 el sou rotAg.

193o
23 Novez-ábre

~ii
i4aturalment, el -2r0f. íiltwaíra es .,Y6 explicit
quo el Dr. 4nzílottí í, por tant # Ia nova eawtn te nolta mujor i ,-iporthncíü, * Diu que el Dr. Anzilottí lfha

prer.at d ll apoíar la sovti denends 1 (lue ell hí acoodaix.

.SI 2rof, Altarúra to cuila cle no justiricar la decinid
Anzilottí, ni d ► apoiarla ontensíblerwnt , síiid que la

trans-

met aLib una r,,ierki de condescondont simpatia. Armat per

Al -

tar,xtxn, llegiri te,,ctualiwnt.- nal el sr. Anzilotti oroo que
0
su con«lk»xínuacio n en el Jurado ~puede trtierle peligras persoDesprds continua: »Hadíe riejor que 41 , por otra
porte, puede conocer las condíciones del ambiente ítaliano aotwal* , i a:Ceg,,eíx nos tivall: #*Naaíe tat-ip000 puede incurrír en la responsabílidad (le forzirlo, si oso fuera posible, a mantenerse en su puesto (lue 41 oon gidora al-tora de
tanto riesgo para su persona- en relacíon con su propío

Pidas * 9
Tot

aixb

deriostraria planaijant I # existencía d e una atao-

naga -Ja sia oficial, de

l'actual díctadura ítaliana, o be

secreta del feíxi.zii..;,ie oriidri al- sí no foz clue el prof. AltaiUra referint -se a les nions del Dr. Anzilotti ooLmn9a
la carta dtont: opor ser esas razonos r.ianifestacion (te una
anenaza ooripletariente personal le apreciar mos Hechos, no
oabe apoyarlas (.m otras rezones objetivas, -mucho menos dis
cutírl.as desde ose punto de vIsta"#
0

Al mateix temps que vtt aciaríiit-so la situsolo
foSqUeiXe

¡l 1.,»

víl de l'AnZI10tU

OS 1.11

rill personal; porb, aquorta teuenga

tO

teMen9U

B l en-

dUn PO-

realítat,, es ob-

joctivti, o be, es un estat subjeotíu. mia folia dels nervís

ga stato,, una eliooío iiípereetb-sica o

ete, etca**1W

Aquella sospíta de ball coi-,.ionga-,aent furga res punxenta 4ue na¡; ranlgnit tot milobstino en rebutjarla fins al
darrer noi.iont
Llostre Idaspons: teniu unti bella tasca entre mana * licu
Oi
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1

d*nclarir s5_ el Pro.,ctídent del neo alt Tribunal de b«f Un-

19 3 0

ticía del mó*n, aa cstat arienagat precisarnient pe-" un

23 tiovaabre

dels matel:cos movernr, que contribueíxen al neu nomenament 1 sostenlient., 0 # altrul-lent , -S I el PrLAOr

ll"r-,il3trat

Tntormoíonal ocupti un lloc co!-,lpletu,,nont Indefens,, que fa
ir,ipj onsíble la justIaía i converteix el Tribunal, iritoimacio
nal en una £¡caí¿ -.,os nef^p,,ativar lent tra3condont que los altres *

31 resi;LLItoa verítut 1 1, m.icnaga -oficial o socretaquízi coeZícient Ms Dliiplor.,lbtiu fora de Ia reg,,rensio quo

esth patint 1-ti civilisnoíÓ europeal
De

traen

trineres, aqiiost Licid(-int

tan

greu, es la jus

tirícaci0* <iel concars, i li fa aureola.

24 Novembre

;livul ', bn., oriora m lllla portat

Butllet< de
Díalontolof la
C..*it,-il,-Iina

el

Butllot<

(10 Dia-

lectología catalana, co=sponent al 4t - trímentro
Veriguany.

Gaire be tot ell es ocupat Der un ostuni en aleminy de otto XIespar,, referant a In sint<axís de los conjun
ciolis mi el ca lMIh niitio i es notable la bibliografía que
l PaconpEinya, ,, la qual l l autor, diu, que ha vista tota a Hamburg.

Cora que., de(Put a I llactivítat de 1,1no Griara, aíluesta publía^icicl va devoií.nt iids important,, he -tornat a lnsiqtir
davera 1;n PorVeu jil#abra í ^iM riloolau d w olti7er,, a f

de que

hí sin mes expl:tolta la depondoncia 1 intervenold de la
~ oíoj Vilolof"íoa 14, uG •

:^ stel1- rOPOrtint l'AUSS Internaclonal de Nu-

37 Noveribre
Atlas
Intornaoímal
da NUV

OIS

co S. 11.

VOJ-D :L dels listat.19 del col. ediold reílidd n. desti

nada ales obserra dora .
Aquosta edició catalana la publica la ijhmdaoio Conce p ció Eabell 1 Cíbils, Vda, 11<>maguex »a,,, la qual ha

l6
1 9 3 0

posat a dísposicief del sewvel AeteoroAgio de eutalu-

27 Novembre

nya tots ols exotiplara que 11 calguin por a ofrenarlos als colaboradora catalano,
A IR4s,, n'enviem un exemplar

colegues de la

a1f.-,un dols qualn s o hn :interessat forca por les publícaoions

oiontifi(luos oatalÊmes,
Ha tornat (lo ¡.,o Haia !¡n l*ispona i Anflasell ha-

lr. Dosembre
Máspon,r,i

vent aclarit el fono de la qUestid AnzilottI. porb no

concura de

La lialti

p,¿,lts 1,9

fonm, seguranent perque deu esser una d*aque-

llos coros lletgos que, defufpon la llum, Llevat del ' 0

Prof,a Altardni, quí ha fet d*ínterlilodí €ir:l l, nlly pu sabía res
del oas g ni el Prof * Van :Uysí"O,, ooMany de Jurat del Dr*

Anzílottí.
Durant los novos ^,, ostíoxis a ^A Aaia, iz iluspons 1
,Inglasell, en compten cl*osoriuro cartos. Im tingut la bo-

na pensada d w anar envít-int una iaena de dictar¡, on lil hn
detalle 1 anhedotos sixmment interessants per a lit consíxenga d*aquello, estats d l esperit í a:ibíents jur<díes, que
resulten ben avín^,,,uta aiib los orien tacIons
u
del no citre Concuro u1 Pro£, iMax llubor ens he -e(.)ooriantit,

coix

altros vega-

des, que el ntro. tena es de Dret Publio no ens l'hem pas
de deixar internacíonallsar, serurament al.lud i • t a un np,ni-tat que el Dr. Anzilottí ena va orlíssaro en la convoontoria, 1 que la dcsfi.!rura una núca, porb que nosaltros
aceópthr(.xi por

cortesia

devers la firian que oris avalava, el

Concurs, des de ii-t Presidencia del I.Tibunal Internacional.
El Prof. van cysíne-a, en el eiirs de 1 * entrevíz; ta. cla-

vant d ll un retrcrit del Priiioep d*Oranje,, feu unen a,-L.)reoja~
cions, del reí Felip d l l;spanyaa 1 el seu obrar., que tot Catalunyn suscriuria: se vou (lue za liollrinda mw- rza f ernenta

el llevat del Duo d'Alba.
Tornant til mbvíl dol víntge d wlgn Maspons, ha resultut

VOrítat alUCIJa CSOSPítR qUO 'MS £Ur"Va 1 qUe n0S^ltrC0

lr. Dosenbro

volíci.a robutjar*
Dariunt del Dro 4nzí lot t1 IA ília l*cu.ienaga de pordre la

sova ohtoâro, de ilona t de, no podor (x., tmr a Italiag s1. notua en r,1 Jurat (lol concurs pez ell mateix convoiwat. Ilo sabem si 1 , wiennqn hti estat ofieia.^ ,,x:mt dooxuientada o be ni
es lnnínw-tciÓ Ardicla por conducte, lridírect ra;
0 som de p n3.-3r
que es níx0" dar3?0r.* seguint los pActíques feixistes 1 díetatortals',

deus nel en que hn vína'>,Ut a parir el wonan"uícís-

iao libel--til 1 derooAtio de Ia

p~ad.,i conturial

Sei,-ibla quo la quoq tio ja venl.a de Illmyg perb 01 Dr.

Anzílottí ln deixavS OrrOSSOr la. 11,a esperat el &Arror MOnent por a pltintojarin: ara- os tanon el Tribunal 1 ell
s e en va a italía a pnasar el liadal.
qw,m !tin Máspons li (lonà la rieva cnrt,,a on Ia que 11

doia (jim

lhavent-nos ell nculiat.t nn cav&14
`

eronarmnt. jo

eri feia un deure de corresporxlrelí on tot go que de mi depengues ., al Dr, Anzilotti se

li

tregue visiblement un pos

enorm de sobilt). VCt--ac^ urm I.Iltlttl justificacíó bon cone"
ta dol concurs P.,itxot i j^orrer on s*esnenta
p4blica, en lea j;urona oontomporhnía»,*

L*Incident., por la seva arevotat í les alturos noculs m los qualr, so desenrotIla. dona ben bé In
, mída de

l*notual situació íntermi dUtnlía.

1.

potser., revela tmm-

01 e

be que e f oixisiw no va pns nassa en popa.
.Por substituir el Dr. Anzilottí. entra a fonmr pa.-&+,
del Jurnt el reprosentant ar4gAs sIr cocil Z.B. 'Iurst klui
ha noceptt-it nolt plrinernrmrtt desprOS d'liaverlí úx,-,.)osat tote la verittit del ems, a la qiwi ell res-,non,~
-,' senzíllament:
»Aqueir,os questiorio n4sn1tres-n erís los podor,^i ni3?War de part
de Lora ,*» L,'s un

ealearrei it

dnl Yoreign.

Off

Ice i,

Y-.nes

quo un

(Ioct,rínari erxiiit, reprosonta el sentír prihotic de los solucions, escaionts al tonps í a los cirox£,isthrioles,

fi.*

4 r =a ;Cill-a -grou3.4 2mf . Altaul:ca, malgrnt ten-.

1 9 3 o
lr. Deseribre

ment izilalta l,, lia ajud:-ut vulentero3aiment a resoldro el
conflicte 1 otil csnent,3m^ nub a,",rnlr,,ient ln sova cleoídida coInboracio***

Anb lo qual resta clos I l íncident, que jo consícloro un

triw.at per al ntri3. -Coneurn.

3 Desembro

^scrio a slr Cocil J.Be Hurst donantU les grã-

c'31r
J.13, llurst

clos

1)e," ub la sova aeceptt,aoiO clou l # Incident provo-

at* por lo iUrúscí6 forQadn del 1)r * Anzilotti,
Concurs clo

La líniti

l4,

dic <que el ntro. #:Lnteroourse» me recordnA

la mera 4,ovenesti, quan jo era e,-,tuciítmt a Aa,Iaterra,
LP serruírjt aquest fil d I`jdees , m*ha de per..Ietre confesom"

11 que 31 ntre, Concura no vol pao ser una <>Ixerrei(la dissertacicÇ

sino que os talment set cio just<oía 1

m:Llloranent socíal, pi-ovínentos dels mls tractes í pítjors
~riencíes governaimtc,,ls o, que Imni sofert.
"rieralistint aquests fetz de Cutalun3ra, nastlui; el ntre.
Concurs o, i no plau malt (Ii-te I ll es-perit anf^,lès vinf,,uí a intezvonírlo,,

fer presentalla del vol. 1 re de les 11,01--ibríos

9 De q enbre

Marquln de Garnpo Patxot al I=ni. .12,*re llarquIs de calup3 * quí es Prenlent de la Confwll enaoíc>

Corporactons

del pírineu

ofic,in1s

DIt Sr. al clonar gracíes , diu que s*ha prbc.,

la

llíberttit de pn ,.inar el vol, a la Cont'odeimoiÓ a fi de que

oonet-› ul trebalLg foto, quía li son indispeninbles 1 demna
que se *1 excusi el tal deoí o;íd no £os enoortada.
Amb motiu d tníxb, avul traneto iin ialtre Oxe¡Aplar al

¡4árquNS de canjns, aprovant el Deu gest o, 1 aprofítm l pfclvinentesa per a explioarlí que, per ra<S de mnea de reciproeitat

1 cortesia, (le part de In g-,eneralitat cL® los Gor-
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Poraoíoxis oi-Icialo espanyoles. # qui . acUiuc ros. ponien anb

9 !)esenbre

aír;ro-L a los nostwes dístíncions,, fa tempo que vaig treure di tos Go ,.,.. ,poi-aciona de loa ntres. llístos d P intercanvi, port.*::11 Vavítar que seguisnin prenent -so Malanent go

na, era penyora de germnor entra colib.
nula,

que, ¿le par
cuco*

23 Desenbro

A(IuOst Mati'. a Oar,8 &%n LIBSPOWS í Anglasol.1 hem

coilenqut # afinar un projecto

PrOjeOto de

(JUC

ja haviera tractat

llibre

mo-3 :1 1, un oalp incidentalment.
(lel Gonowcs de Jn ilata * se presontaren oonei-trmmts a I-a Biblíoteon tlel Px-ilau de ¡.a Pau, demarumt IUbrtls per a Sítuarse prírtolpaliaent en el que afeota a la personalítut social de Catalunye que Álla estat pror..,iotora del Conoureg, en dixaunde de JustUia,

1, 33Ziaw.radarientw arri eiis hom adonat que, en aquella

13í-

blioteoa, rmnea aquest :Conels, 1 el matoíx Director, Dr.
Jf.-icob Ter i.lanlau., ená sol.licita Ia rwiesa tle im
. toríal,, coso <luv ja h eia ooiilong,,it a for, tan im mespona mm jo, el mateíx torqjs que l ao reoor!iuneni ala oompanys,

Sa-ffilant realítat. (lue nosaltres no liavíera previst,

ens rocordn la núcossitat clo publicar un Uíbro,, destínat
sobretot a 1*estranger, on a*exposín cíntêtioaLient oL5 antecoclonts liíBtbrios del poble catali^ 1 la sova persona litnt sooia4, una mena de ovade-meoizan de catalunyra, que donds oríontuoíons alo Investi€,,&dors i eis sonyald,9 el -card
por a trobar loa fonto doouxwmtnls, sq3ona I ll especialisacid d.e cadasou*
iílicariíziat an aixb, avui iie portet mi lo Ijospona un pri

mor

d*index de¡ !libre projectat, a fi de que l o es-

ti,ldíi 1 el litodíiíquí coa lí wublí per tal de trobar la
resultant

nco,0

encertz-lclao

Jo concebeíxo el !Ubre seguint les fases iii3thriques

17J.
1 9

la. WYn '-'t (firw '1 1  . YJ V ) f<) r -

dívíàít en owit -' e

3 ú'

23 ,Do-.gw^,ibi,o ció

í

oxpan(liivmt

del

poble catelh,, culnínant en Ia olvl-

-P%díterrhníae P.", péirt (s. rf a XVIII) (Ieozldhnría#

lisacI.0

reis 2ointitei^r,,
persocucíd, oto *

1*Bstat
3".

nin
- J>

jwrt

(s .

Catalunyn.

XIX) imnaIxengKi,, ,m-"riantleír,-

<-~101 pol?tíq a ,, P-rat de la jilba, 4U.

part (9, XX),- Mneor-lunitat, llostguerro. Díctadura espanyoI.a. Post-dictadura. li-x Gntilunvn contemporbía on el entaI.anímw, un eix
th-si

floi-,ileo4c amb la nova í 01 "Ont IW,'twal deLI3 Pobles,

de

Gloin,in l ll obr.n un Apon(117- arib la níblior,,Irafía, tan ooia,
plota- co-; , i 11.'<,.
os uoisi ble,

Tarib4 ^n M03pons ii*ba ensony.-,,it unes pr$imros notes seves "'> la vísí0 del llibre. u1l el divideix en diios pa.,.-,ta:
en Ja prP-mra hi ha els, n:ntcoodm
-tq histbríc.q i en la ser,o nti ell
por

lil

Posartá una abrio

ospecia3.i.st ©s 1

que

clestínato

de

trob-alis monor.,raríca fote

als

especíaliste.,s e

a 21 ¿lo

loa deus or imir a posar llurs ultaríorn

IMICor(JUOS

o

-An sn Maspons li ha nnrn,,V-at iina
s s es panta de
De tfltes

lEi

el

rmu projecte, uerb

"va realítevanlo por uanca de personal.

7mnere ^; ., ve resultant e,lue l"obima ha de eser

,nínthtio,-t; un trehall ool.loctíu de divers autom; centrad.n

en

tent

el

1,y

Poble ontnlh ooyn

s

fet hxLrib díferonolal

finnl,.acnt, te clo presentar

ima

1

persis-

Bíblío-

lea O<mon,º,g t n revísar el Personal (la colt-abornolo 1

llem ¡Ooidtt Parlar-los-m 1 denanar-los parer, donprds de
lo ,lwil tornamm a dí,,,wrir l'idea,

30 D0sw¿íb-"e
concui-a
La linia

de

Toluen nl texTe d*acbni.<,iníd (le treballa por el Conoiirs de iáa ¡!ata,, alf,,izw dols quals non encara en mmf,
segons not<cim; (livi en t enitn,, 1 que probablemont no

Obres rebudes
arribarán fins a wp d*any.
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àotualiient hom re~,, biit concursmts do: WashingPton,

1 9 a o
30 Desembre

Paris, Umnila, liarburg, Heln:Lr4<,,-£ors, Ilapoli, 11anburg,
<-,),tr,#,issburg í Níjímogon (Hol-anda).
Entre els paquets rebuts, hi ha tres o (juntro obras

groeses, nl ,-ionys per 11, ir extonsiO, Ara ryinca solarient que
lti valor cioiitífíca ss

proporciow11 úl vo.LxL-1 escrit.

Con, a ljeris:uatgo dor-dna IltiloLiany.
Taripoe r-,taiioa la nota
thu h
ior:If^,tion, car on un trebrall

de

poca exte,-,n í a más fora

concurs por V-10 tie71 tom (lue

tnaotn, hi lia 1,q divís--a: -tolet s)ecuníti? ►

Al prínor colp d'ull, £a l'efecte z luo cortB autors s'han :Ci ,,,mt nassa en 1,a onpatileri >i que el Dr. Anzílotti va
postir til nostra Concuxn

1,

en canvi, no linn i^wdítat prou

que l'acoupimyava.
Voureia firin a quin punt donina el doTantieri^o ost-atal
1 si Iii lia €Ta1re gent (lix) se recordi del poble, del qxxil
solaiiont pot derívar lojistat•

1 9 3 1

Aquests dios herz robut paquete de Paris, J.^xu,.%zina,

7 cloner

Borlíri i Bre,uen.

Concurs de

linteri esnerant-ne un altre de Baviera., clue ja fa

La

Obxw

clíos ens varen avinar í a,,rib Bn Uisp~ beta docídit pu-

rebuílos
blío.ar

lli

liísta total, de seruida (lue tiquest sin tir-

rivtit.
1,a

de

22 (.10nor

najorie (lels darrern coneurstrints proEitenton feines

oatoc,,or i^ne
.M*hU víne,-iit a voure IZ P. 2abra Der a tractar del

POTI-,)eu 2abra

enoarrilai'a,entdefínítiu dol *ButlIet^ de Díaloctoloq1a

DínIcotolog,is
Ca taJ.,ina .

CataInna•

BUtlIctf de

aquost Butlletl fou un denla aspeo.
tos de l'activitat do Ia C.1)000i0 Pilolér:íca I•1i.U.
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Aturat durnrit la Díetad=i os ., i,, inyola. por -causes in-

2 2 Gen or ternos 1 oxtornes, jo vai(,,, oforír subvenínio la publioaoí 04
1 en aquest

sentit

pnrl< ayib Mo (11,rriom (jui alesbores os~

tavn prneticmont nil-imvat dols seus co-inanys en in

D—osprós d i nif,,una vn eillaoí<;. I--O2. Gríora acabh per aoceptnr 3.a ldoa ele Ia continimcíÓ' del BitIIeti•, el (lwil de
s,nF;uída tornN a sortir ropronent Ia seriticio prUiitíva * Se
posh fhcUnmt al (lia í, l ll any pn.i-sat, cresqiid de
n tríruostrn1.

u1 iiou oferirlent foii fet a la Secció iiII.Lolb ^;len 1.íJ.C,
perb aquosta no lio írit<3rviripus

de boll oor,,ienqr-ir.iont , sin0'

que ho tloixh a rians de ? In. arlorct 1 aix<, lnovitriblement,
el Butlled tenla un airú, _éxssa persoilal, rospecto del qual
jo javín crídat l l atencIO repotidos ver,,ados an ^ n ¡¡m.,wn dlAl
vd, I:n I.Tioolnu d o olríer i adhue al rritoix Ptibra, car no con0
ve en los publicaoíono cíantl !fíques í Tionyc enenra aiib loor,
perít doninúnt a casa nostra, ja visita d*bn Fabra es con-

,130 pl
qííNnote Vaquosta tintcoodents.,
Víen, trnot.nt clo r>otsmetre ol j3utl1ot< ti un comíto do re
dacci0 9 del (lutil iTa, Griern for,.„mrin part i on , oalclrie agle

rar allunr, elemntr, forrin.9, l"edho.<,iio clels qutil,9 T)otaer no
situ

tan didell con ambla,
m i&tbrt9 1 jo fa

unit

ciiinrontem-i (1 1, tinys lUe ih n s conei-

xem (lo ry-inorn, fluo ena hen perrabs filosofar tuiti níca rosneote (lo la ntra, íntollílotualitat i jo A lio repet íl; Unfi ve—
p,ada mos el mu retret (lo que fou iuv-t e=ada envíar ponsíonatr, a AloHnnya on sonso una forta preparaoló , ols ntres.

cervell:, no arriven a digerir aquell aribíent, i ens han osp.*,-itllat nos d*unn Intel lirptincíit

28 Geno-L
ConcUrSOS
Pat-1,cot i
Ferrer.
Dot-.h Concurs

altrament

apn> C ito ble,

Avui, dinda de recordanga faraillar, 44^,, publicat,
con, de consuotut, In Convocatoria del Dotz conouro

1.Iatxot 1 Ferror, en el qxinl, se"
,int la via Iniciada
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l*any p assat, v^3íg proposant qúest5. ons cremadorcs que no

o o# de (lue Ja convoncíonn-I
28 Gener a ll estilon entro nos-altres,, por r a

oivílítat no hi coriporta que se pon¡ en lletros

de

n.otllo

o se pre,^ oni on nita vou, allh riateix clxio la Wjoría de -

^o^^

la re nt ecth ponsant o sontint. UA es una de los

nocíals mél5 rreun, (leguda til ntro. remíf,›ret Qneny
.sai.-wnt

tote d I onguany: ► io ilibertt.it roligiosa i l ll wtatiem eclesibltíe , ► , es oalcÉlt oi-i el servílisus quo la Diotadura esPanyola obtíngu4 de Homa por a ser aplient a cattilunya: -)roliíbící0 del cotalh a l l esfIlOSla; esplonatro,,

delacio* , persocuoió* ,, proteríoío 1 oxpulsío (lo woordotis
catalana, barra-tne deln swdnarí9 a los vocaclows oatala-

nos, ordres secretos ( trnueses en ítnlíN) contrci l • esperit
de la torrn; catecímie on llo~ est • nya ► oto, oto ► ; es

a dir, defensa de poniciona 1 lntoresnos riatoriala, a oanvi de tranal.,,re tir la (loctrína 1 (Lo entraferne la valor mo-

ral ,

Abaiis de llengar la convocatoria, deiaani parer a diver,ina porsonalitalis, sacordot.ala i lal , lues , por tal do situar,le nol-Lor; perb (tesprOr. d O aquo : t intercanvi,

la

oons~

ciencía no m*ha pr.,te fet ennvicIr le redacci¿ que jo jrtri tenia c.noríta anteriorment .
Proposo el tww prticedízit-cl d • una expoz,.Ací0* sinthjp

tio*ri, que no os ziés que wi díscret clixe da foto eonsxi3,ats
enfrorit dels qwi.Ls fonitilo In ,iova protesta en leo alturos
do la íiitel.lí it>Tencía.

2obrer
Concurs do
lo

^31r Cecíl Iturst en r, escriu

díos

do x.a

^aia

robe ols onzo pl es (lue vuísrg enviarli

qúq

ja £a

pe^1''

correu

IA Hola

1 ara diu qtio lí han tivisat loarr Ibada per v$p, mr‹ti-

mi do la oaixeta amb els trobalis rosta,nto., ^ht`ro tots,
disset,
.L.1

Pro f, van eys.^)rkc.,,ta tanbe oris lis (iscrít que' do no.
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guida d*ticabar los sossions del Tribunal Interiincíonal,

10 pobrer

se ponarten a despa^Mr el ntre. concurs,

iilz derrers treballe vínguto £oren: un d • Iwiobruok 1
altro de Símback e/ inn (Bavíera).
14 9 U ha un en franobs, anf,,113 , hol,,zandho, alci.nny 1
Italih * PeA els, ale, 3Rnye predondnen en noribre

1

extmsid*

ser entortiment estrany en aquesta .:iena doestu
dis , he resser,,uít tots el r concursants i alr_,,uns d ,, ells for
go

detíngudarient,
2er mi, 9* que devianama, un tractat de Dret Na+vUral

dols pobles, no hi es pon, entre o.L-. trobtilin presontate .
Potsor

sía

perque los r.iodi:Cloncioni de rodaceío provi-

nents dol í)r, Anzílotti feren sQnnr mansa el Dret Intorna-

ciontil. en la convocatoría o he i 'aIxa es pitjor: Porque
OIS Jurí s tOS 80n clor.,T-£Itif3ato pel concepto d ll .Uotat í oblídon l*exístencia prliiordird dels
41-113

Loblee,

operen senpre amb un Vot 1.1, t abstm-cto, pxx?,scindínt

de sí or, fill del poble o no no*lo acud sospítar que 1%,s_
tat puqui ser --com pasos prou sovint- una ficeío tirliníou,
verittible cintí-poble.
La majoria dolo iietat d*Buropa no son rien (luc, ols ¿lio

►

reu.s i. contínuadors d l entios podoro absolut s, son fills de
conquesta 0

(Lo

lluí «',*se :s (Ltv)lorib*L»AI(Ixxeo, no pas wia resultant

dela poblciso J>erxb son estructurats d guna rxinera t rin poe
avinguda aub los ídeos democrátiques quo ara líiporen,
Un l*iistat i,.iodorrl,, continmi la tradíoi0* autoci-Atioa
usufructuada por una burocinácia, voritabla
del
.t
astat
al qixil vii tornc,int punissitarl í es tuy, ¿lo 1»(y8 l.ml.
i
ten oausos (te

la

laulauanga coon&,dc,,-i que el3toWas,-nt,

ljj

poder pornonal Vabans es devínfput el pocier anbníia d • :avuí

en día í aixf el tenim Irronponsoble,
quant ala drets dols pobles, mliiment aijoincilats r a ra
Ildrot m3.11o3^ltarí ,, la rmjoríu

de

Los obres prosontades ni

17t
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tan solament no MIGU * AdllUc I`autor qui se deAca exclu-

-10 Febrer

<31var,,»3,lt aln Tractats múnorítarin, ho £a oon.,;íderiont-ols
i,lon-ir,ient co.r'.1 provinenta d*un micte, o co: ,.proiiís entro

^s-

tatso 1 no pas cori un dret dels pobles, r1lon o.11a iii,.,orent,.

1, per tant, anteríor :L superíor el fet pol?t1c jístato llo
rwinca autor quí, al parlar de lan I.Anorios o statals, troba
`

ue i
'11 ha ',:IinOriüt3 t1110 Oal rWP00tkIr í (loalu

kiue s1lum

d llaas:L, iiltar. Por arrodonír 1,a barroja, note= un autor suis
tluo

aib

los

solucími.<3 foi:dstec) .

No obstant, malí,, ,,:u-at aqueixa obsossí 0' dol Estat-dogma,
acon.nol.n de podor constatar en Ijotos los obros prosentados,

un esblatient., co.nnciflnt o Inconscient , de la nocIÓ olho,síen respeote lia sobirania del Ustat .
Ai,-cli :vitoix en curi0'9 de veuro com corts autors no tro-

ban res entro 1 9 homo i 1 0 1^ stat- cap llígum ni orr,,Paníano
elitrerdg,;

ni dístin(Pelxen el et pol^tío del fet racial o

biolh ^ io,, moral o psícolár,,ío, oto, etc.; somíblen e.iutbriatos
funcionmt dintro im riaro do convencí onalisms .
jo haviti sormiat un penmidor (luí me prosontos una o-

bra doctrína i síntbtíca, a base de justicia, i ao surt
una colla d*advocate -1 (ImIque fílosof- tluí slontrotena
en ozamínar riíororcbpícariont docirients díplor.u^tíor,, del
dret í dal rmás, 1 van f ílant I.Luro f lccioiis. coi.i sí fossin tirtícios de fe. -

A(lUflí= GE-3 la rieva Lupressio IrA--prof essional; ara el

Jurat té la paraula, oar jo son un intrús,
11

Pobrer

I.Oanlo Dr. carles Card¿,w cano" ¿Lo ],,a zeu de Bar-

Dr . Carlos Oolona., fa tmin- s que on els pbrtien de »ja Pernula CrisGardd
tiana* 1 en eli da yantal n, (lo *bil ilati l ► va publizant cor,os ilue no¡ no s l estílen dítos arib tantti drotura 1 olqrotat
í ilolt -,wnys por part de plura.e.,i
2ermr d*aíxb i en la lriposnibilit-.,it de fer •ho vorbal
raent l, lí oserle tivul una .mota de relicitacio., ropetint-li

una ooli.-i (1 • MIMO i Ci t£3 kI'LW 011 CO nO íZ 110 SOhMS, Onr n*lleM

1 9 3

11 pobrer

i-mIt-oti vc^dOq»
AI rintoíx. tor,.ip a 11 recordo (luc --Bi W110 P OI'71Ot- tints
intent de forli unn edioío' de presentalla, aple^ ,,,tint win
s,electcl d o escrits seus, zluo jo oixlyílla u1s de oait(ctor
r,D,lí ^-,íos . r»-rnj»

12 onbrer
11m10 1,,comi
(10 W,itolu-

nya*

0 :3001,

31, go es^ ols- dootrinaris,, no e-

i^preecnt el I)r">octo tlo Ilíbro n ,ib dwtlw. oío als
Ortrt-M1^rs qui v<>Ion ontorarso do ^a provinenÇa h1. 13thrion &^i pobio cutnlh i entudiar cio seun ne^tz3

ao -

tua-Ia., a base do doM,^ntaoiO" 0 1"1 1 ► 1naI s hc.n c<>nvín,!vut
i Anrilinoll convocar uno rouníd a In qutil,

n7,,jb ^n

convíclaroin totn ois

que pur
, ,uln

opor-t,^jrU una "ionof ,,raf1a de

^L^ ros—
fnreti wi pr1r^x9r oivil d O im

nions 1 puntn çlo vintn
bl G,nent,

-,1,0*n nojo

(jurnnt oit; qunis sorf ,,m irm indubtucolabora ílors,

(to

011d

tOt13

apl(",,q t,q míren afinant r iollor i p ont-rueturnioló (lo Llobila,
j,lonaltros a<>n
, de ixirer. fluo cal un llibrc
.c;ílltbtic. Pirult

i1 3

de <UA .O

(10

- 110110.S .. P ( a r
totO "

a

' 111,0

01 ',

n—

toix. llcu:Iclor pu<,,,ui oríonterse no! ; oni3 loi soves nfíc'iozw

:1

supILO on ami r a oerw.,r par olmnplur el propí cump, 2e^r —
a.luontti r,10* , nintor non , • rinormnom
na nat .

A quo,st aztí lio robut IS VI.Síta dúl Dro A

18 Pobrer
Ina,1-,itut &%studís cttUilí,.m

1 L).UOh * 0<>m 1r<)nja<3nt del Instítút

Unto--

imise, ecojkmnyt-lt d 11 1M Jo Puil,> i ca(3a£ai011 (10 -ta '<'300»mo me ín

Or!L^"On doi 1> r1!wr cid iastbrioo—Arqueolèrtoa., eli qw . tis hnn vingu t a
Art itorzknio ,# -

a %n puín i co- ofórimo ofícIalmnt ol pr"r omipIrW " nÁ4 GOO*

.,ow
r
dei prtrier Art
. ,rnf<a í elo Or1 (^(
VIO PW#; :L CadDf0101 11
, 9 publicti" ti

obra
¿ís la

Inatítucí¿ Imat:Mte i -Jue coil.ltituoi ,,% el vol., III do Iris
M04rion do ia :300*í0 ai ntérim ArqUOO1èrçiO«*
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Incídentali-aent heu parla-t de la :Uiáopendencí.,,.
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18 JAobrar

J,jc« 1 del hostat ge de 1.9 131blioteca de Catalunya
l ll antio -lospítrll

de la k3tee GrOU. la

del

en

ival cosa seiabla de-

fínitívarient oncarriladn.
CO-ra quo si Dr. liublo 1 I.Luch hil pzlrlat del neu Díplor,Y-itarí oriental. jo 11 lio dlt l lue justanent ara entr,,,,ava en

Prer,Ina el treball del 2,rof * e, ► ',,Iar:Lnoszi¿4ojwa eolitíque or:Lo^n
tales d ,'Alplionse V d*dir ca,-,on » , pilaiiat en un d la Concursos
l'at,-.Ot 1 PorMr. Aletilioros ol Dr» Rub i o* 1 Lluch ens ha f-, xplíctit que al venir el Protonsor i': ,Inrínesel c<>rli.,isíonat per
1"Iioadoni ; 1 de Birrinía, pfir i estiulinr aqu ella opoca,
tróbA amb que el ..)Iploimtarl del Tir, B ubi© i Uuo1a, ja aga

fava el serlo XIV, 1 por tal clo no dunlíonr la feine, convitir,ueron ún (lue el 1?rof, ^3al-lnw"ou trobellaria preferontrient

el segle XV.

27 Rebrer

IM

Vado--Hecum

iin^-,lcirell iio telefona que ahir, rn el

r ron ols colncentro 1;xcurr,,íonistti clo Catalunya, s*aplogd

de Gatalu-k

"I,

0

boradoro Invit <uta a lobrs, jo no pogui os-sorbi por rao
(le aisoríos corporlÈllo.
Ri

liavla En Pompc.,u ^Nbni,, Ma * !I * Anf 0-3 Ibs . bn Pau Vila,

En lloparaz fill, Án NarolLa JasÓ í foren adhesíÓ:Bn Serran
,3oldovíl,,.i i, !in 1?au

-1
1 j^In 7". carrox -ii;
í Artau • Xo as,, ;ís-

tír-m ni ¡in Pero CoronInas, ní .-n 21 1 Si unyor, probableiwnt
Por rio -hay er pagut lllrnr caps en llur £oIna .
Tj otllori trobh cine orte, d<rsí;,ia í urgent la ¡doa « -11s con

cobeíxen ol llíbro on petít for-nat, de papor i de lletrag
mano,,,,,¡vol,, tupit 1 dorkg de feto g expostats -arib p,, rt-¡n sobrie-

tat 1 apuntalat en solecta bíblio(.,,ref i'a, jue podría sistenutínarse al final del v ► lira.

Dentinat als enti-angers 1)er

a

1*ori()ntaei0'

Ilur,

pu-

blícarlwu I*obra en
Htm convinf*,,ut (lue

JM MOspons els faci pot, escrit Ia

pauta a la qual a*liauiran de sotei-iietre, clue els la envíl 1
931
27,Vebrer desprds tornin a reunirse, duent oada q ou una prírlora estruc1

turaciÓ elo In seva Part ,

l:lerzy,,ior de tvrau rj-nitaltía, que rl*obligh a una operlieió'

3o juny

3

0

Parpntesí quírUr?-P,¡ea, se^,,uícla (lo llarga convalescencia (lue diira enca.

ni, aquest historial enclou, un parentosí que s*hauA ewolit noltes cosos í solarient de memoría puc su plime alr,,un
dels fets Li ds írap< >rtmts,

Sen,»'Uínt 1*Usanga, el dia 2 3 d*Abrí1, diada de

.0.l liedalla

del Contre
!;xcurníonista St. Jordí, el Centre Excursíonista de Catalunya celode Catalunya
bit la Pestzi de la lletla.Uii, ilue emjuany fou al-Porgada
a Llaclona 2rancesca Bonne v inison, Vda., Verdaguer.
lki per,.noni.ilít,-it de la ..ledallistti, invitaven a parlar
elo

la dona catalana

vaig aprofitarbo per

1

a

esplaiar algu-

nos amargors lue tle tenps r.,ic furgaven,

hscrif;uf,
ou í

el neu

discurs

(iurtint

In

^

i)ict„idura iiron r(lui-

,ií!,,UE) llegit on plonn eclosió ropublicana * Atxb fou

que no digués r.mites cosoi que liaurien esvertat la ntra. gent,, fml avesada a

Ia

-tor.mnça

de

veritat,

En aquolla dinda jo ora allitat, en vigilias d s oporacío, i I ll azilo Bn Joaquín, Cabot

1

i^ovira tin^uà Ia gentilo-

se de 11o^;ir oi mou. T)arikir^rit, on vai-r, raonant l P oncongi-

mont,, 1-l on(,,nrrlarwnt í la pondornoíÓ', de la dona,
I•ll enoonr,mirient ons dom aquella ínconf ,,ruenga de la
m
oltiudíet-icío d o uns í abUs d oaltri, que ,1-'
metia la dona oori £actor social. Vaíg proclauar (lue la
linvin entrobimont i rníre be ariullat llesforg
rodrogador de la ntra. gonentei0, nitjtingarit el contracto
de r(iolprooítat em virtud del qual els f,,oberris (lo la ivionarquia corresponion amb un m10 iit facíeso al »do ut das» de
le.s
,

Gonwiítato oelesiNstiqu(3.<3, devíngudeo ín g trwmnt

notrao10` í douiní.

elo po-

180

1931
30 j uny

ja dbría ► femenísta,# exoranlifica I*os¿-,arriariont de
lti dona, Unth be* (jun se resolfnil un probleria d'loquílibri
social o—1vint a la donii tans d(.-; cariins on va.substituint
aiib aventatge; perl, de seguída (lue pxy,,ui, val mes
que la dorki recobri el neu lloe clo regina de la llar * I
essont la sova forga d » ordre moral, faíg avincrit lterrada
de voleria encoilirariar a lloís escritos on no bat"-. a el son
tirient,, que 08 la I)o tencíalttat de la dona.
In pondorací0 de la don& l*adr.iírem servínt de rioxe entro*l ncn rmrnl i el :dsic, en el fo,,rp,,ar que alerta la familia i es cal tron de la seva r.,randesa (luan, amb heroicitut imterml, en 1 2 infant se fa brbitro (le la hur.innitat de
deríA que no prodria subsí q tír si la cruesa de sony dela hones
n no for, ondolcida por el sontir de In donao, L-*Oxalg,,lir.iont
d*aquesta estreba -usant la paraula b1llíca- en docer lícial

1

companya i ajud de 19honw.
Incídentalment esmentava el Yort do comq íderar virtut
la íripornonalitat de la dona; la decadoncia de l*liorle en lti

prosent fp,,eneraoio; l t enventaiaont de la frimilia (lue viu

ar,ib la.porta s!wipre oberta í raribleja cont ínizir.iorit, certs
(k-› oísr. tos paternals inasse conruetiit a casa nostru, etc. oto,
llo dird pas que Iii has,, uOS biiidat el seo, perqub es
molt pli. porh Deu n 1,hi do del que escrivia la inova pluma
ei,ipese por experionolos i convíooions nolt fozides,
ii,naunny no.,-,i. stiren a La Renta representanta (la la GOneralitat,,, Ajuntament,, Universitat, Acadomien 1 Corpora -cions, go es,, que 1 1 Autoritat unava anb el poble, jti era
Midorta VerdulTuer feu de respost ► un (Iísoura on el parinva riiassa de nonaltres: el cor no te la oulDa

181
iorti la •#Graribtioa Hie-

Durant la ., -iiavn

1 9 3 1
30 iuny

tà-rica. dol Gatalh Antío* de Liosson Gríci-ao AtIuOs IU t^-

^,1n, Qgora:

ball ora dentínat al T3utllot< cle Dínloctolor;Ia Catala-

ilístorica (101 na, por& la nova re(lnocío"n del T3utl1otf ore D (juo ol

catalé antio.

temi i la seva oxtensíd no hi encaíxava Drou i docid
doí m, rlo fars.

.i,,"Incídent produ< Una difícultat noterial (lue vaig reaoldro oferint que Ia InstitueíÓ i?atxot se faria chrreg d.el cont clo I"edícícf, perh jo no voli a que- el son no:I figur4s on la portada,
11algrO,t ilizb, 1-1n. Griora hi estampia 0 1 nor, ci.© J.& Ins-

titucí O , cors (luc t m dol por rnons nombrosos , fhcíls de conpondre a-l^;une q í c1 9 altros que requereixon a--3jor fínor de

smni bilítnt.
(lonprds de Ia mewr operoold im Maspons

i^íscel.lhnia
Pat-x.Ot

1 AngInsoll vin!,,uo a visítar-m,, 1 deim^i sobro 01 1wU

llit do sofronga un vol, ni,,Iineeloléh-nia 2atxot y# . esplondida-

,i,n .
a énosí (Paquoitti Míscel,lhnia de Dret I-Iúblío ^
ponr, tiry,,u4 cura (lo (loiinria a la prerion detnllada-.ient, _ineA
cors

quo no es reproduiria en el llibre 1, por tan, aquest

potser

rinnca de Preanntacio, cree oonveníezit £orla conitnr

aof .
(luan p ublicaren la convocatoría del Concurs cla ¡.,a llaia,

los Minorí os Xacionn-Is etiropeco ha^ ?,ueren gmin ^oí,, do vouro
lliw questio proclar-iada en

tesi .

dootrinal, nvalad.,9 ,.r
" fir-

ior, (lo r(kproaentacíd cIentl!fioa internacional, clue adhue -

o: ^orcion chrre-p o fi cials en la ml nrionenada jocíotet de
líaoíons.

.u # oni7u.nia,,9 ,m dolr, WIínorítarís ,, atinc,,eri` la Idea (Le donarli unti ronia porimnerit 1 externa, 1 en wra' re-unid tínguda ti París, nasqué el pro(,, octo de uliscel

1

Ihnia Patxot ► f

]L82

1

9

1

30 Juny

(l;ue Bn mapolis i ' iw,lasoll
tan,
"

v,

t

os

i40

una fata
ro

+4

Abe

.^r.L̀.í^

011

fou encarrd,,^t

€i

V < t ízna
V

iJ

o

ntJ.^i^J.O

la qual no tino cap rior1a

ee vau cIue ln
^^ctle im itata
de I3€lroelona

raove

renlinar.

p®r

,L€a (jua1 jo no tinc res que veure,, i.l.o1- ñ7, a parentment al

ti 14 9

que o s altra cosa

Meny s , nixé m.Q fa sQr,ibl€1r noa.^sonat ro ,
par

c^e

de

g1:la lita

,., ni voaacio,

pla note es servir de bandmretca.

Al, de ixII r jo el llit, sort < altra obra q ue roía
tor2ps s'arro: ;se,.;sava per Ia ir^ipronta;

+e ..3oler:lnit€ata de B aràolona %,
1' A rxiu t:iis t b rio Munic ipal.
Aquest U publ.i,caciá, que

el vol. l

de

tret d l un iáanu.:>o r it
vols. es

fE3 A dos

les

de

filla de l.n

raifal Di ctadura militar espanyolsl.
1.' ^ts,juntar^nt dictatorial (lo l3€1rr1a, nos p an(;uó de s eG uida In p ublß.cació d© docuYients liistlrics de l'Arxiu I;rlti.m ioi.
pul per raci

de

que eren t111 cat a lA f. n i

propoanü€.a D ©r un d e€acl,ut3lla fariosos

hi v€alf;u0

repicloarrA o

_l.o

.l

l atenu,«i nt

giia l€i con-

tinuaci© d e l +Tpi.etnri. rle 1 0 *,ntic Consell Wroeloni'=► s e fas
traduint 1'ori-,inal al oastQli€1 i, naturtalrw nt, sense don n r el te<.t ßatG3l N . Val la pom cla que consti aquest incident ood^ monur:i®nt a l servilis ne i a la if;norhncin d*a:Iuall
,
f €irzo8 ti j uiltr3r^?nt .
Alo:3liorea la Institucici Ycat.aot trnot ti amb u n

i
,a€cn^Qra do ,publicar qual klim vol, histbrio que fot) estorioritz,aci.ci de la nost ra protE3sta en 1€a s altures do 1r€i ititelF3uran

li 1,4zici€a 1 a Mat e ix ter^aps que oontimaa oid de La feins corYic^l^ada, podría

d'arx;u=^ont d© reprc^aa per n ^ an-

&n v a nt, quan :La Dictadura s'li€af;u©s estimbat.

Ai:^ cl®cidirorn la publioraeß.cd d e l

Use de les solarhni-

irip ressió cLel qu€11 a •aná allar g nt
1rt4s a®1 qu4 calï^i, puix jo solia que sort ^n durant la Di.otgadura, €a f < do cï.edicar ®1 ll i bre a la ciutat de Ba rña,
tr1t.s,

co]"

1€a

transo l 3. ilci 0

i

rcaivindic tació (le :LEi seva histor ia

i

esperit

cataluna.

1 C3
~3

Ui Dictadura s • o,<3fondrPi abans de tenir llest el vol*—

1 9 3 1
30 Juny

Ir., que no s g aoiibb k1mi a rilíjann de la príranvora 1 ha sortit derrertirient dedio rit a la Ciutat recordantli Ja dí qfroga aríib - que ln violaron els

dictatorial 1 pro-

voníntIn contra desnrrelamnt,<.; futurs*
Un Diurerm 1 Snnpore no presenth al actual Alcalde de
Barfia * Dr. Algund¿, Un eXOPIDIar tirat 8 grIlA jmar^;o en paper
de tivíri verjurtit a ribo

Dr., 14111bs

Vallíerosa:

1

Altre llibre sortit durant al neu parentoai

es el del I)r, 141AIS i vnuícrosa # titulat ►► Aosala

8 1 (IUOB
11 Idees
IL I:ilateritiques,

Vilistoria de lon Idees F<.9¡(jues i ',Iateix^tí(lues a

a Gatalunya,, dura nt

Catalunya, durant l s udat á4ítjana ► #*

I*Jidat iilt

Se trtiota del traball que presenth, fa un parell d*anys. el Coneuro de los Tiemories 2atxot,, i que £ou
dístírp,,it anb una ooy,ipon g ació,
ii~at i rnciBotat

raes

concisarient., form un vol.

molt

lnterer,nant per la docunentaeid inhdita quo aport„11, i„ a,-ib
L'n Jorcit

IMbio, deeltUrom nerviri„ri rer inicitir

In

i-')terie

I„D-

no r,rN£ícn dols Eatxxlis TMívornítarís Catal£ms, on enetibírera obres niassa oxtensos per a la Reviste ^.U.C»

!in Unspons 1 AnP>1asoll ha v1nf,,ut a vouror.i en ol

10 Afnost
conourn (10
1.-4:1 ilm, i t1

lionA(osony,

a in ^l-la gie

lat de donar una

11erlorm i.le iiosearo.Los, i hera pnr-

erapentti

a In rosoluold dol (;oneur,-„ clo

lo, que sagunix encalmt on In flerr-Atioa boirn holendosa.

A fi de nos. el .L ponsa rlarxnr a Ginebra, com de
tur,i,

a

uo.,3-

fer costat als i,..,linoritarie i, tioahat a( juoli corp-,
rd ,
g ,v,

contintiaAC

c.'ap a

LD ilaía * por

veus si envontern quoloom

allá .
Mib 8quor3ta poropoetiVa, li ho 1le^1t unos broxii, qtMr-

tillos que jo tonia oscritos níntotisnnt Ia ímpreasío' rlo-

184

1

9 3 1

b,*il quo m y liixvía fet la lecturit dels troballs presentats,

10 Ap,ost , ir>¡ bé aquent conentarl- ora un doom,lont privat por el racu

s►dossier ►ii, Un ujas pona -n*ha domnat que l fhí deLcés oriportar, enr lí podría sorvír en a gxiolles terros,
Tara,hO

hem antat

rellegirit J es ¡Citxes ilue j a linvía fet

roforent a ca qcun dolr, trobalis presentats 1 so mm los 'Lia
oriportades lpp ualraent, imlgrat enser
*
escritos d*una m-nora
oxcess1wai,ient personal, perquè jo no linvía co ,;,Iptat ensonyarlos ta níxu,,U, sinó tran.serluro Ln
, , ressloits de criteri reserVR(lOb'; per

5 setembre

Concurs de
Baia

MOU

PUiatpe 0

Elan arribat extensos noticies de ^ daia, on os

Dr. LOSPOnS 1
,é^ngIase1l

La

al

netwilmelit el Dr. llas pons 1 AnC.;1asell en funcions do
Secrotarí del Goncurs,
^ 14Ropons aof,, ueíx el sou bon costwa d*escriuro

senzillament unta or^nica do la seva -ictuacid 1 a1x^s

lon, novas que tramet prenon unti vitalitat que augr-iienta llur
í l ltOr6s. DOvO^-^E'dOs, la part fineodUica que coiitonen, definoix tot un onActor.

ilesoltoB 10.9 díficultato por apl",arse arib

sals

altres

don Jurtita, seripre absorbits por el Tribunal Interncicional.
hiin conençat a desbrossar l.q feina,
b'noara no Ã'lnn Ilegit, tots els treballs, perb la tasca

fote ho os conseienelo.garent, potser rjassa i tot, ear adhuo s'han entretingut en treballs (lue no s*ho volíen .
De nonent , llur liapronsío es que el premi lio se podA
adjudícar Ptdx j> fíns tirtie, no l^tan víet cap troball a l*altura del prtx-ií ofert, L»nquon encara alp-uno troballs i ontro olls,--al raou entendro- ol quo s faooste

a la inten-

cí0 de la convoatoria,
c
poro" smse arríbar-llí,
lín previsió (lo (lue el prw,-d restí en Vaíre j, Lm jajospons :atalnrinuat que el furtat, de conforriitta-I'U arab una de
le.q bases, potser podria reoonunar Ia publicaeiÓ dgalguna

w

k
1

9 3 1

obra coneursant., per tzil le (lue, desprds de tan d*caforg,

5 notenbre

el Coneurs no

nttl., lils seus corinanyo lio htin prbs

en cong ídor,,ieió' por a resoldre-ho dellníti~..ient en una
iioya reuni4 ,,

a

!-)arík-> 9 d #eo< un parell (Le t., 1

Un i.luspons aca1,1)a fent constar
deJ.
.pluja,1 Cap a

iiortros qoquedntn i sololados.

Un noabat el ter,,,ííio d o adi ds,<31'0 de t •ehalle por cxl con-

XI Conoura
perrer

.4

ve tip i retip

>*Vox claraantis ni deserto**

3 Octubre
.-atz.0t

jue s *eli

i

aura i,>ütxot i

no s'ha presentat cap pleo. A fb

qxio el tena era interessant i de roente aotualítat: »ip t iar, .,rearloS

pdblíca en 111Lzuropa

De to lMa
-

5

no podron pas dír (pua aquest Concurs

hagi entat fallat,, por(luè ben, enbrinat quo
fou ço que provoco on el Dr.
do jurat doi nostre

Do

el

sou onuncipt

Anzilotti,, 2.a sova renuncia

conaura (lo À-a ilaia.

ul jiw, jinzilotti nonti que
se net-,ultej ^°t, s*enverá

1

el

aoubh ptir

tett,,Ya onciola loitalita;
soj..lteitar

no • l rollo-

vés del c,,-o,-,,Apronis contret.
14o vull orawo ,,,Iuci ^Is foíxisl-,.os 1'# har,,uessin tuienaçat

1 suposo que I f i enveramont potaor 11 enoormná la seva propia
familia; peA es ,iimptt>rihtio,, deplorableniont sir:wtoribtic,,
del i :ior.io-lit p., 3icolhz:io actual,, (lue el 2resident dol Tribunal

llorrxinozit Intelmacional n .o ptr,u¡ coiipartir, ni tcin solement

exanírmir,, Llualsevol tesí , acadMica,

1 aixé osdovd on i*ordro intoilectual, quo dou sucoeir,
,-)í
en

o#

109

questio -lla lntoi-,iacíowilr,, on los

ogois

r.ion juguen al ~,rOS?

5 octubre

Despr4n de rionos d*absencitt (lo l # aocío cultural,, avui

contracoícf reprenc los sentados períhdiques, que constítuoíxon la e<elion monotonla del neu viure cipíritual, Láalhauradament,
engunny

ola

Auguris no son pos riolera,

1

#`i
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Usant la frtino consctpi rac ,i, la contracció 000nbmíc,,9

5 octubre

mundial nfocta, serío.-.ar.,i()nt los ntres. disnonibílitate rm*o
por la qunl x-n¿ lio deoídít a-m-1-bensín -a fí d#any

que ra mys vi-no so s tenint,

una colla (ie

Al,--<

h0

lio prf,-^rinp,,iit an,Un i~n 1 sanpore,, en la movu vísí lit;n de
reprona al Ar-Aiu ^lethrio MmIcípal 9 1 an jin Jordí ImbiO,
durant la ntra. conv(,,,rsn setmnal en la Bíblioteon de Catalunya, <,3ortosa.nient,, 19 -nova iaisrjid es en bow part aoabada,
Durant la Dictadure g, he nostírk.-,ut los publicacion s de
1 11 Dwtitut d OLi'sttktis Catalrans, 1 altres cosess . Pinida la
Diet-ndurli, ara es entalunzi qi-d pot 1 deu vJv£fíoar los se-

ve n Instítucions, 1 jo tírio de roduírw a la novn, t~otoria, d o on rie trar.,> UO ln reín"k. transgrensiO espanyolísta,, abL--irnnnt el rorinnticí.-3rio (lo la renercieí<f 9. la quel estío

molt oontent de portanyero
T«al oo-n -x proposavti, lio realitzat en vída ol neu tes--

tnmont intel.lectual * Doo protias1

lwbut la visita d # Lln Puíg

IS octubre

1 Cadafalch aoom_Tn-nyut

en llur renDoctiu ohrrog

,
Anuaria
I.B .C. d*Un ^, tw!ion d*A. lds els

vol. VII
1 921

- 26

da Presídont 1 ,tI>eoretari,, .lian vinV,,,ut a ofronarnio Ee33.
vol. VII de 1"Anwarí (lo la .3000id

oe dol J,^,G, (lue coiipron ols any ,,j IT.11-26, 1 os publicat
a (10',«3p esa
üls

1e la

Inatítucio Pet-mt.

ho af-prait ilur note

de

cortosia

1

eri

ai

cura de

la convermi„ quo ha vergat iol)re riolts a ,.3p(mteet de la ntra,

intel,lectualitat., he
(lue els Anuarís, por

ins istit en la nova cantarolln de

ti osser tuls, s*Ixaurion de publicar

tmyalmiit 1 lmurion de sortia tllntro P l prímer ser=tro so(,,,uont -al any al qual perto duen , No fent-ho aixi so # ls ho
't(-) eloiinr altro nom que ol cio Anunrí,
i ;n inmon d o!Al<fi lia no.-lrig-ut reT)etida -iont puix conoix
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de llmy a(lueites moves ídees í aevia recordar Lx. -<s (Itunti

16 octubre glossa j:orutilirt,-,i de la eronorietria astronhrrdeao

He tingut el pler do rovou-re el k3ecretarí del

27 Octubre
Dr.o Anumnde

Con^r& ao 1,,Iínorios líac9.onalt,3 1;uropece, Dr, j^,numende,
qui m*lin víng-ut a votire, ncoilpanyat d'aX -1, 13SPOns í AU-

El Dro AniLuende lan co-, -iengat la sevea . siilutació es mo ntant cori les coses oren bon . xío canviades a Catalunyri d l engh que noine liaviem vist.

,j,i he respost

raue

o£eotíva,-.,ient e, perh iio tan cori lio

hauricr,,,,i porut 4sser sí els davanters hafflies esín ostat

a

-

l o altima del noyiient exoe y>oional que hera paso-at 1 que Catalunya ha deixat portlxo oora tans altres . Dels nostres dos
enemíos, la Llonarquia 1 l l esperit híspinio, la priaera ha
estat £ore.gltada, potser una rdea riassa generosament; porb
en tlinnt a la Inoorrolp>íble dhrin espanyola, no solament
19
su
bs1,g teíx. sind tlun s1s republíama e ,.3panyolr,, n , estan pos-

seita

i el

mal o.ntatal ara s ll os agravat arib

ola

soclalia-

tea g a(Ulue '01.s rocialis-1-,Os catalans, 1 mjorrient per GIS
íntol.leotx,u,als ponentins, inclun els qili liliavíen veib,9.1:Lqnt

de oapir l o espiritualítat ontaljina 1 £ingírnn siripatísar ar,ib eI1Fi,

])o

;Cet,, per tant, Ia qÜwtío,

ai

neu entmdro a*bai

4

ria agrouint, go (lue no (lei=-, i d l éseor un aventatgo perquè
va empenyent oap a In rolucIÓ del problervi i -irecinantlo,
1,1 9 l1a (lit que

ell

venía

de

i,,<Iadricl

:L

(lue

aub

l#iintatut

podrion resoldxo r.,ioltea coses,
.Ut

ho fet notar que l*Estatut oncara no

os

acceptat

pel Movem de la ilepifblica e gpanyoln. el (lual g en omví,
vea discutint

i

:s'afanya a aprovar una constitució unitaria,

en In qixal so retalla i cle3nf

per endavant

el

rtifMat i;sta-

tut prosentats, Ido obstrmt a aid i tot, 1 $ e statut, serons qui el rmnej*,1 2, pot Cossor iin forcopo por a extr-ipolticíona -

iripenLgados car, no cal ptis force íl.lustons, el nostre pro-

k]W&

1 931
27

Oetubro

bletia es qvlestio de forceps.
Ha io., iririit apuntant l O ídea d o una federaciO** espanyola.
..<3i I, li lic) Ut, doetrínaria.,, ,iont riolt be; per a noEinltros tt,~ r,,iolt bu; 1 no obstant r--r,
--;Per quê?
-Perqxie elo castellans ni Ia oapírien, ni 1 1, -noceptaríen g ni la complírien, ni la roe-pectarlen, íp present -pe-

pilblioa ja ho havia d w liaver estat Federal 1 ja lio voleu:
unitaría,, contralistag hor, or-ahníca i socíalista, por& dllun
,s1 ocíalísijo de < > titn(Utxtic espanyol.., es a dir, d •fiquell soelalí,, irae abrtracto 1 aroiiío ilue elo pobles avangats ja han

arreconat .
o por

I es que el onstollb no m¿s nerveix per ►sonvor»

► servIdor* ,

perb no snp ser -o no pot- un oor-ipany l i-

beral 1 (lo verate, por ell, la llepulpblíetl son O.,lls 1 el r, overna-L

vol dir namir ells, (Mbrar rlls 1 que eln oiltree -

crer.,uín 1 pta, -sulno Son continuadorís dírootes tio la tx-ndíció

roi*ma l, que no rovernii *rríí cap poble, sino iliie fils (lo.riin ^
tote nentres pof ,›UO. At.ib ilonar(luin o liepdblica,, llux ospe-

rit rorlan ínvariable. I.,.galfprat la ínu*til lligo que la
torta In- esei-lt »e n wibon heilísforíos,se
Dort-ant iin torib a la converna,, oll ha e2j~at el r,.'o¡g
frib el (liril ola lilinoritaría vef,,eren la nova situació de Cataluny,ra, si bo l, de noraont, sontíren tor,lienga do que olr, catalans, oreímtso allíl5erats,, , ibG-ndones gin la oc> r-tunitat mínoritarla í perá tinrueron M=an

aloma cliian vegeren que

els catalano preníen part en el confp rO*S i hí declaraven par boca autorisada, que Catalunya continuaría troballant
ttib ello g per la llibertat clelo pobles enfront del tíral-nic
ostatisrte actual.

Person-al,mnt 11 he subratllat aquent propbsít, a£e gint
que,, por a rú,, te ma*s, inporthncia I s aceí0* ínternoctonal que

no Pan corts efectismos locals: nosaltros son apbstola d ► unri dootrína í en la peneralísací0 triorifal cle la ntra, doc.
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trina go que rV., s ems, ínterossa: volem proclanada la ll 3 bertst dols poblen 1 1-O iintnt reduft a un lnstrum-nt de corro-

27 Octubro

Sía el que sia el resultat do 1"I;statut, li he recor &,it el proe que li fiu I*altra vegada. os a (Iír: iio oblideu
auca olo catal.,mr, tinr. trobem inolate en 1 9 ocoldent el=peu,
de l s, ilíiioritario son oentrats l, ola
m
.ntro que la najia
ti or
unn a cortut dele, altros, uona que totsterapo es rran ava nt atge

«

a<ma a<uibut perlant del (;oncurs (lo •.a Heia, que te exasperat an lin Ijaspono i

por culpa de la cnL-aa Iho-

llandona * AlA enr, ha dut a fer conentaría sobre la r,,bnesí
i les íncidbncíe.<; del Concurs, al(,nmos de los quals ha interonsat ro-Lt al Dre Anwiendo, oar no los conoixia prou be*
ni (lo prúmra ^.
1 s*ha

despedít enoiintantso en

le n

vorados , de crisan-

tempa,, ilue son ara en pleno florida,

19 llovera)r0

I-loviste de

Ca talunya

M*ca-criu 1;n Ferran Soldevila entoriantiio de clue la
llevísta no podA contímar si no troba ajud pocunlarí
•
1 fa riottir lo deploroble que fora la seva desaparicid
afeaoix,, raolt oor -

en ni' insta iorx-3nts. Lm

tasment, quo tio pri.ner n*lio havia volgut dir, tabans (lo ponatir en. altri,

a respono., agrahít de la seva considoracló, la rcoan-

ga (lue l m , duu la seva lletra , ..por(lub uotualment no o l puo aJUCyrir

1,1 que no Peu la DIotadura,, ho esth fent la crisi mun
dialg i jo t,,:mbó lestío en plena retírFid-a por r.m nen clo día~
poníbilít-cata,
Ar,ib pories í t x• obull.-i, vuip, acabunt l*iiipressiO de los
obres en curo, i en plena retlimU,, vaig- allibenintiio dl=
fOIX que llo pito portar

rie*s.

Ul oolp nolarída la rwvci sítua-

olo* . veurO fins on piio seeuir actumt.

L=
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19

,^ -r, -- clnr

podor
- continuar ols Concursos 2atxot 1

jilerro- r on noso tenes del -trioll Y 10 tanceros* que

Iloveribro

tiln. ,,,-on

no< a ses-

. qua (liu i;zi Valls

í

Ttibeinior*

ln Revista dg,ls jwtudio liniver-

111.mib45 voldria

I de oa-ra a l*íntol.leotualitat internacional hauriem
la mmyera del dret natural

do podar ren tenir

dcals pobles, en co , ipanyiil orib CIS 1.,linorítar 1, o*
Do Y.-:10::mnt., In n , ivoJsdo, os fosca, pexb, un díti o altra,

el

sol la
- trmearh.

ims h-,,.i arribnt in proposta ael veredicto elei con.

25 IJOVOTribro

Voredicto dol

ours de 1.a Unia.

Coneura de

un un docirient estrícto í oono?.s , o3c,,,)rosnnnt el

La Ha i a

parer dol Jurat 1 nowipanynt, c1 11,an anexe en el qual se
fa aInt^ticnwnt ol jufUo:t clo lei; obrea pronentn&os, . .

Aquest ,mexe es -volt lntoresnnnt i fa desitjar que

s 9 111 ~

ha"
.,ssín onnlnlnt ms, convertintlo en inT,)reciacio siste

zlcjn tIn,",ut nmtn(ln mb Lm

1,,w4pons í AIk^lRGe-1l 1 Pot-Sor

proposaren una niei-rt cle on-panlera el Verodíeto s porqUb. cobretot llogínt I*nnexo, se vou (jun el rmteíx Jurat solia
doíx.nt ginar mansa pel titol que el Dr. De., Anzilott1 poSN

a

13

Corivocatoría

nt:imntalnmt

do

1

por rad dol

qual

un torm que ®s fo-

Dret natunil, aparenta-va una lncidancía -

dol Dret tnternacíonale
U Ju,,,.,tit no trobti r ,.xanora d O ator(,Par el promi a onp do
los obres pr<)smtados,, peA, n"onn una tle los bai3e.n,, pro--

posa a la "Instituo ,10 Patxot» la publicacio del trehall nºo
7. procodont de llamburg, títulat »Das vleltgevjíssm ,, i que

duu por lem- ,,Justit:fn ont constéins. et I}erpetun voluntes

tus

sum
, nri eu,11.que tribums*.
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^

25 Noveribre

el

el (lue S * n eosta rVI3,8 a la nem.1 intenció. 111 ha

concepto a-bustu de l*Ustat w contrDpoent amb el de

Poble; el redregariolit d ' aquest a causa de la guerra i
durant la post-guerra; la represa- d' l ofensiva 1 predominí
dol vell concepto d O L¿ stat, oto. oto. Mes, conoentrat 1 pur"
,- t de Alonoda, o sí ,11, roduILt a cosa ex , )oríi-, iontal, nquest
n .Q, 7 resultada urk-i presentacío noralrlent trk,,i ea de in

llulta actual entre els drots dols pobles i la tI3:-anIa de
11,ustat,

30 NOVOzábre

Senyals dels temps que corren:

Concuro do

Tenia. d'enviar ,:i i.,a :nia els sobres que contenen

La ifaía

.els nomo dela aiitors concursants, car s'ha de firmr el
Tai fí culta to

vore(lícto abans de Nodal.

mdomos

AiXN, aparont ,,.iont tnn senzill, feia te-Vs

preocupava perjue aquells sobros tancats

í lacrats

q ue me

no poden

.),q s.,3nr cap frontera senne que I*Aduana i la Policía els in-

toi*virtr,uí, cosa (zntraria a los condicions del concuijs 1 a
la cortosía deTuda als mabres del Jurat.
1^er

riirnr da resoläre-tio, avui„ ar.lb Im

ija.s y)Ons i An-

nlasell o, heri anat a cow^ ,-,ular
4.el Gobernador (lo ",gurfial, 1 ,lami

N 1 ~,Uera

de -30JO.

Ena ha dit que jti zi*havía trobet atib dificultuts per

l'estil; hri aconsollat un parell de nolucíons estrietamorit
adr,i <ini.g trzitives,,, porb avui en el cura de la conversa di-7,ue
que rinr)uam aquest vespro aap a 1,q_,idrid,, jo

li

he proposat

unn sortida róidici-il: que el DUnistre d*1i;stat enviOS aquest-s
sobres tancats al Tribunal Internaciontil de Á.,o
61s robria el Prof e Altamir-a, jutr,, e

on

representant Espanyti

en aquell " ríbunal, el qual ela traraetrá al Pro f . Van ey-

sinr,a, 1>rosidont dol Jurat.
N*Anguera ons ha respost (lue aíx^ ho propo sar ia al Go-

bern i

s

*An endú ols sobres wip a Ijadrid.

Veuroiri 001-1 acabarb 1

1 92

-A.

1 9

3

Una cosa abano tan .nonzilla, quo n*hi I-luvia prou

30 NOVO,~rabre

amb certificar-lio al correu, avui en dia se torm-i q&r>p
tío diplo,"Ihtíca.

9 Deacribr o

Un lilas Dcin s 1 ~,lasóll avui ha rmrxnt oap a Ip

Haia * pormr d*onlleetir ol veredicto del Concuro abane

Conoura do
La llaía

CIO

les restos

de

lladLil.

)er ei vinent diven

dres s día 11, 1 l*endomN, día ILI , creíma que ss podA nidiorp,rafíar el resuitnt des d @ Am
.qter(i.-in i Bar(.elo-iia,, nítjnngant
I"Ap,encía Hava—s, ^ar:ib la (jual ten¡-,n fetes F,,estions- prhvies.
Iiii quant ais plers contenint ola noris dela axitorr; con
eiiratints .„ han eg tnt

per Il a via diplorAtimi, tcell

cm.1 vaig proposar a n"Angwr-.,i do ao4o.

15 Dosembro

,jhír reb^ un rExdío,%rtir.in clo ,.n llala, d*,Wn Mapono

Veredicto del
Coneurs de

1

Ln liala

7 en el Dr. I<udoIph uam » untio licetor de 1*Uníversí-

fent-.q-io sabor que I llautor del troball ni¿

A 11-1,

tat d*HambuM 1 jurista de ja i)eiap„aei0 Austriaca, eri
el Traotat

de

S t. GOM91n en Ltiges AiXb ProVa

qIW

pOr

fi

arribaron a 1 0,',l nbaíxada els ploor, ainb no.no d l inutor.s, qlte

el pobre Unspons entaYvn esperant arib candoletos ja £oía
tros di e s allh cUilt.

Avui tota la pronwi d l noi piiblicti en l£¡ socció0, internac i onal 1 procedent de un linia, la dec i si ó del Jurat.
X1 proni no

nero, ele confornitat mib una: cU^

los condicions dol coneurs, el jurat ne proposa la publioaoíÓ de 1*obra del

19 Desfribre
lAaspons i Anc,lagell

conows do
Ln itáía

os=ntada

Ilavont "-Otornat de

riw ariunt.

1-Lia ^ 141aspons i An^,,1asell,,

11 ',rie f®t vi sita a casa sova,,, cor, sí bd ha anat en-

viant el seu dintari, me trigava d*oir el *compte rendu*
verbal.
Deixant de banda In tardar nga en arrivar ela plecs

193
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19 Desombre

els noms d'autors., -que foren consigna t3 al
Pro p:" , Altaníra per conducto del Mini s tezi d # Rstiat. de
contenint

Madrid 1 de 1 111baixada jispaiiyola a wa ilalti- tot anh
00,1 una seda.

149 ha p ortat ol Verodicto sVInat no solamezit per el 1
ijurat,
sino* , a mén,. per el Dr. Anzilottí,, 1 el Dr * Altaii 3. á*

3:7.1, en qualítat de testímonis de la ceremonia, D*aquosta
manera tenín reunides en un ratiteix docizient, los

de

toto els qui aan Intorvínf ,,, ut en el Concurs,
i;l Dr. Van eysiriga doná lircan solorinitat a la crema dels,
pleon, per a la

ual

cosa portá un plat de casa seva., de -

›rat no donarse el premi,, elis troba que el Coli-

oiirs resulta roeixít, perqu^ es considerable el nombre de
troballs presentata, ulruno d l ells Áaolt extensos,, í sorurat,ient de fir^ ,ies autorínades, Han devTanat a:ib Insintencia
sí lií tte« iuría im altro Coneura ,
. hn Uospons els ha deixat -

endovínar que n ll o,<3tf--ivei ^i iirdtint un altre,
11 Dr * hudolph Lam, autor de l ► obra re-cor.iada por el
Jurat., es fill de 1?ra"
,, 1, austriac p er ptirt de pare i rinre, 1 te publícuto noi.ibronor,

el Prof, Van e.ysln-

ga el coneix persona1rient .

Un 1,19--po= lnvith ols firmints a dinar a,,-.ib ell í el
Dr. Anzilotti, qui so í.iostríh

rtolt

satisfet de qiu) se l l con-

vídes noralment con elerwnt del Goneurr,,, esplíoh en l , IntirUtat la sevcci (tiLiíssIO". Val la pena de con r i^Iriarho p erque OS deploriblement revoluctor de I lles perit de.Ls tenps -

qm-n la (;onvocatoria del concurs, la seva redaccio
esveni bon xíc a Italia g on co,iony^ a fer—hi poina,-,tuer ,,n sí
be la correcolo de ¡Cons i de forim, no per i.iote exteríorísar res; perb, despres s 1ladonaren de¡ XI Coneurs 2Í atxot i
Perrer (1930) , en el

dual,

se ú»rticta*: va de la »llorpreasío pü-

blica en 1*Europa Conte,,iporbnía- 1

ttalla --obli-
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19 Desembre

diant que m el rmn 11 3i ha

cq ltres Iwiíses a i-,w*s d*03no r4lar,
, ient en aquest Con-

lla- so nonti
0
curs , sino acutuo cn el cio áa !bía, on se Yo1nud ',reu

re eloble íntencíol 1 el fe¡-,císrm algh tala cridoria quo ar-

rIVA fíns a W Iraía, oblígant aJ. Dr *- Anzílottí a d"tir.
i-jo pinu que ima íníoiatíva pilrament intel.lectual *o -

ttalana hagi e?ccitat el raerídionalisno feíxista.
Ara prepararcri los noten per a la pro-,-wa pro&essional
1 1,9 d llao<g i jo ll m pozard en relacio amb el :are jen permr
de resoldro l P ediciO del seu Uibre que neguranent orldarh

,

l*ate,noío mi terres de lleni ,ua &le.-I<Inyas

uscrío ol ir. liudolph Lan. a ¡Lariburg;

3o Deseribre

ttant-cl per la

Dr* lludolltlh Ioiim
llaríburg,

(lue el jurtit de Ln i-D ia

£a del seu llíbre*, recoi.^lanaolo que ticoopto de nrat, p ►r(liie dintre de l'obra s'hi senton coses

en acordanga amb el punt de vista catalale
,,'entero de, CO1:1 la atrae tesi oriainal, CLO Dret rWtU-

r,il, se convr,)rt< en lncidencla de Dret interniioíonal, quan
el Dr, Anzilott í iionorè el concurs

la sova acooptacio,

DeaprOS de for conntar quo no soe profosutonal , conflo a la seva indul ^,-onciti la neva iripreasio de l P obra. reco
1 11 fal.n

pvíneiit la aliipatía que noreíx- el sentí- -ínad

ment que traspua a tréiverr, de l*colecticiniao del seu eserlur o 1 l*escalenga del títol »Das

U descobreixo la nova enerdztat ar,,ib I #1;stat, tal com
s l enten 1 practica tactualnent, La rran trag-hdla europea
don.sísteíx en una colla d%stats, obra de conTierídorc i

J*hereu dels quals, I # Jstat cont einporani vol continuar en
non de la llibertat ço que ala altres feien pariaor de la
tiraniu,
Ul Dr, 1,an te un

concepte de Poble, elemowt imral,, no

contr tictual * (liw. cal lloar a plena veu 1 que jo 11 antepo-

so a I*Estat 9 parque el Poble es un fet nn-tural,perrk,.ment,

195
rientra I*jil atat solajieiit es una convencio polYtica acci0
cal reduírla a or,,,."nistio
dental, Ia funciÓ de

1 9 3 1
3o 2)e.-3eribre

de corrolaoíO,, per6 I-n sobiranía perttiny al .1 1,oble» no

pas a
al llibre detnlla los Lneidencier, d oaqueciti lluita
d > ídoos,, especít-ilr.iient durant í dos»rf;s de la guerra i l*ex-

POsiníÓ del DT *

IXW-I.

IMIarnt tot í a ri de COr-IPÚ- 0.9), es en--

cora tjadora i sflludable.
Ilecordantli sempro la mova mnoa d'autoritat en gitestíons
juridi ,,Iuoci, lí esplalo la ImpressiO que*m fora los U
eltres obro ci presentades a conoiirq ,, no iiiiagentli que rPstio
oí3o.,-:irid4alítzat de constatar el rprm nombre d l autora qu¡ oapeíxen el Dret d Ouna .nera
m
puriinent liberal o protocola-

I!

ria,, inclopentment del sentit mortal de Justicia, por ells,
dret es una ordemolo, escrita, autoTaAtiom.-ient aplícada.
Despr4n li fnig un qiiestíonarí referent a la publica11

ció, perCIUN =*af,^^aftnr1fl po&e:r inprimír 1*obra aci, a f1 de

quo el sou llibre fes jor,9 aib eln. altres nostres,

Avui ha acabat el terrio d l,<idrjín.g ío del IX Con-

31 Desembre

Meiiorío..3 Pat=t

cures de los Miemoríez Patxot,, sense (jun .,- i llharp

IX coneura

biit cap obm.

re-

Lia convocatoria repetía el ta.ran do la njetoo-

rolo., ;in elo la -Mcliterrnnia oc ci dental ► , lús dificultats
del qual nostiltres conoixem de sobres,
lio obstant, ser-ibla estrany jue no 1 1,hagi intontat aliun liletoorolog £i-tincès o ítúltá, tan intorosa-ato en acia.
rir la ~tió.

Terips enrera, durnnt la visíta que ena feu el Ái--toteoro_ , porb, al- ►
leg Bergeron,, n lhtrivía parltit mab oort entusitaww
tra cop, les nostres fiances han estat £al-Lidei3*,

^
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comnceri a rotornar orígínais doi concurs do W

25 Ge yier

~a, reolarjats

Retorn Wori-

p er llura aiitors.

ja i-aa-jortn deriianen copía del Veredicte; altros

se veu (lue ja tl conoixen 1 sol,líoiton copia dol Rapport del Jumt (Anozca II),, referent a les obres T)resen tades s 0 al m.eny.,3 copla del que diu respecte de la seva obra*
jil preo ílue vol i pos-ir en le s condicion s del concurs,,
díant que la *InatitucIO Patxot»

exempi=

se li deixes un

de cada orígízial per a l*Arxlu, os at^s por uns 1

por altre no,
im la a(.m.nncbt cle rotorn trtinalluoix la psicolo gia do
ot,ld.tincu 1 el acu est-at d' l osperít. tl o hiha un qtií e-,d."Ix
Y> I,a ilestítuci <S de j-ci tres orí ^Inals por retor n. del correum,

con ni ols 11 hnppiiesii-:,i robat: an aquest atitor, que es jurista, i Professor de prat, el teriiT)eniment li sobrepuja la

N*lleína m*ha dut avui el vol, I M la ►Premis»

28 Genor

formnt part de la 9 131blíoqrf-ifía Catalana,# en la qual

Bibli oro, rn f 1 a
Catalana

►

Prman

o

vol.

1

P;i anys estexi trobziUtint,,

AqUOnt

llibre, 1!;imIjwnt que los » .33olemItttits,,,

jo volia :-jue liarueasin sortit durt-int la, DIotadura ^dLlItar
espanyola,, anb uru3 dedic-ntorí cei escaíont, protesta intollactual cont32-a la transt,-resald í tirr)nia de los postrmacríos iaoiihrkluiques; porb, la lentitud d ll íiiliro,-isí0, ha fet
qiin dits llíbr(,w resultensin tardans, 1 jo tint,

¿Lo m5-

díflear Ins prinítIvas cledJ.catàrios.
La viPreri.<3a»

2 vola. que Bn jordi Rkibio í Bala-

gu,or norvina ►el pentoon de la 2remsa Catal-ma1,9

2E3

Ge ncar

XIII Coneura
PatxOt I

Forrer

L'any panstit, diivant del servili.ime nnt'erialiste
"
de los Corumítuto religíodo 1 0 11eglisiti en ,ner-,ql,,

sos en

particular

i majon.iont de la Curia ilonana, mar-
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ondejant a l l ongAs emb la transgressió i-3onárquica i

28 Gener

a prou & # obli&mçn de 1.n Doctrina cristiana, vaig poWae

mar a coneurs el te.m de la *Ul ber tat

ola esdoveni,,,k-nts posteríors iian convertit en -nrofbtíce
ung^y, U yant les or:Lantacíons (le la HeDxl'blica EsPo

ny
,o i

a, adoradora del Deu jistat i els neus privIlegis 1

mono,p olís*. mímetínadora, de la fraseología sovibtica, wib
allb ele la nliepxlblioa de trabajadores vi 1 la -Ppolícía de

asalto-; obsessionalta per un nocíalírmie (iiie l9experiencia
d ialtros torres ja ha oondomat; rienvspreadora de 1*home í
la se-Ta llíbertat lnctividxml 1 collectívas* ertrmlistll de
nor,z, í regressiva do fet, erkePuany -dio- tai..,ihO vaíg contra
corrent i de ,mino a concura la *Apolo(,,ía do la personalitat
hirinna» , pro p osant un socialísmo htL"Illa a 1 1, enfront del socíali ,irm d*ustat í oríRintmt un Dret

PúLblio

mes en acordan-

qzi atib el Dret 1,10tural.
^;n l*notual críst rnmclíal Iii ha tan do ,,aoral cori de

mterít-il, perqiib tiixb p.: o-\ro' d*al1b., i en I ll ordre riortil una

do los concausas es la nanca do pernonalitat hurmna,
L l, Vatat s P os convortir en un or,"nix.,,je parassitari , a

base de l*enul,jacío de 1 11horiG i s ISfanya a substituir la
ntra. Llel rioral por un automatisme regla-riontat que mata
la potmcítilitat socíel 1 obx-n caria` a tota rieria do tiraníos

jo creo en I l hom, porb no pan en ela homos, puix los
r,iiiltíttlds sien do I*ordro que síen, son cosa pilons de bros na que {Iualsovol vent renou; porxb derkgno que s*esti4díl una
inversió (lo coriptos: unta rocietat gravitant entorn do 1 1,hone*

Aquost enunciat, sorh taribe profbtio oom el do lonny
pnse,,, it? nVIriet is the questíon»,
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Amb el t?tol de *j?Inny» 1 duent per leie les parnules

2 1,leb2?0r de St. joan.: *Vox clanantis in desertot, ho envíat a »La
n2lany',

nin 1->u'o 1 icitat-s e 1

Veu de

»

1

una crida

p er alr, Concursos Patyot 1 Porror , tlls qwnls romnen ordínarí cii.-iíuit desorts,, (luan for-nulen teinos d ll uctualit&n t ries o
1.-aenV
. a
ílixb es dG,-,ut

a due r,

causas., um de les quala alo en

l l artielo * rier corkstituir xma falla social nortra,, go eosg,

►vteLionga de veritat ,, ; l y altro iiw 9h
1 deiDca .da en el tinter
1 la dírem ao<*

!>er min pila de rao,,,in g, la iitra, societat conrea una
puail.lanim-it ,at (lue li fa arreconar en
ol.-i j)robler.„ ies trnn <.3onn;-lolltä i r- O obstinn
ficoio
tarin

dor,s-i^tien.

eL-7,

fotq

do

el
a

*Holl r.io tangere»
uaiiearso en u-nn

ineapag i dogprevinCiida„ an vonen

a

sob-

da In

gent

veraclei bon xie eruarient,

,plica I sactual esverar„iont i phnie

oatalana,, que se troba s ,-ab que 19 realitat ha desconparisat
els s aus aprorísmos uaib quo la ntra. sociota l, eo rimuada de

coratr,^,e por a reconcixer que en bona pt-art, el presont estat clo conos I*ha portat la covn inanicíÓ í quo solanont
p
,t
a l en ei xdrU amb unr- Intormancío seva, ben resolta í doci—
dida, desIliura&i dels esporuGuímenta convonciomila- es el

oSntíii de voler educar el poble fant que e1s lioaes no síen
homes ni lar, (lones. dones.

Waltra, bmda,, los discunalons que -sovínt apassionen

tant cri ela cl.íarís 1 adhue en les revistes, son fw.iera sense prou callu pera produír una veritable iaonograria, 1>Iau
al s ntros, íntol.lectuals un papellonojar que eln du a la
producciO frequent í ola allunye de la profmlditat * AiXb
es el que no tliu el neu wp1any ►► ,
Un ell faíg browient j ohistortal dels concursos Pat-

xot 1 Porrer; confonso la riova deoepoío í conto n1f Pun in-eldent de llur internecionalismo, por acabar derianant als
ntres. ponsadors, que vulf puín honorar els ul oncursos ool-la~
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borinthi, estudíant

els problep-res, no galre agra-

2 Pobrer &iblen g poA oxtn-iordl,narí,, tnc?nt lnteressant ,3,, que han portocat a Ja ntra, neneració* í clue loi convocuthrien van pro-

ija Vícenta uarrer en * aceretarla del*Institut de

12 Pobrer

Cultura de la Dolla, m*ha

Medaalla del
Inatl "Gut de
Cultura de
la ^ona

lulo llots Perza Un per-

gw,-V que aco.-ipi-xn-jsarh el tríptíc on sexb estojada la IMB&illo,n que el Centro Excursionista de Gatalmnya atorrbi
l ll any pao.qat a ;Jindona jj'£mcesoa }3onnel-Iaisort,., Vdn,Vor-

dal. luer 1 que equestn accep tA deolarant qi*j la pronta oon
portocant a l*Institut del qual es presidenta,
,Wn aquent mo.nent., en que 1£i ilom oatalana,, patint encara la seva tradicional ímpersonalítat, o tar,ita nerviosa
entro extreris tan imil aviniT,,ut.,i, cm. i la qííestio* oclesihsti-

ca -que ella, naturalment, oonfon amb la relí7,iÓ, porqub
riix^ 11 han ensenyat- 1 im forieníai-m que consísteíx en un
mirwtisr,ie miL-,eular,,, wsculf o be en da.imnar que 11 posin en
lleis escritos, algun (tols riiolts drets que practiotirient ja
td, peA dels quals no pren - enwnt; en aquest vaoi,,.,ient -diore,ntilta hon xío compro,.,10"S flrrvjr un auth g ref que ro.,iandi-N
exposat en 1:3 Sala de uonsell d O una InstítuciÓ confessional.

i'áe seiabla (lue lio llo resolt pansablemerit, escrivint el
d&una certa aotizilitat,, díntro Ia sova peronni

(lue

ttit: *Por ~xt de les Ilois hur— ner . la

iona os forte,

(ju,an la mou mi cor quer , betefp,,a sealdnt la ¡,leí mortal de la
consoíOnoia ►s•

28 Oebrer

Rebut lu visita dL^n . Jos OP Carbonell 1 Goner ,

Josop Carboncli

qui ha vingut a onnenyarmo, proboa dolo m^ng

Llonn,0-Un d 11 ß0

On ll ~Ua d " 0 0, se .COrIS ]a traclUCCiÓ de l*Abbé* ju108 CubanVes. de Grdalon (fit j, fent un llibre que

zoo
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slostà tirant ei Ia Casa de Caríttit g do Barcelona,
Aquesta visiten, ja ne 1,ú tení^i muncía(la

28 Pebrer

í

creía (lue em -j,')er la lliscol.lhnia Occitana, de I-a que
hon renarlat, 1 se veu ooste una raica d*ai-ter aplegant els

m,,teríals, en qunlitat í quantitat,
" notíu d*aíxh, í mentro s 0 acaba do preparar la
1,<Lísoel.lhniti, m P ha proposat Il l edicid do la rrra,, a^ tien oocítarm, ovn, -9 cosa bhsíca; perb jp l i he respont Tic iiantenía 1, 1 meu «erínent respecto la lliscel.lN-nia g m4s no podia
noceptnr altra, cosa.

3 lal rq

51 Dr.

Ion
,

do ji lamburg, quí trít,,N sotruinos a

res-

Dr o 11 . Lam

pondre a la mova o -arta del 30 Dbre. 932,, £iris al punt

Díficultate 1

que

►1 1, n valg, envíar un duplicat erolent que no ltha~

preocupacions via rebuda, acabh par donnr senyal do vída,, en mui
, responta., nolt ¿tensa do preooupticíO, el fondo
llar"
de la qilal ora montrar 1 1, estranyeno do que se r000,-innds la

s.ove

obre,

iemse donarli ol pror.d; tarábe pretenía discutír

íntorprotacions i punts
Con,
0

que

de

víste emb el jurento

el Dr, ijiri, tenint pleno concimenga do la De-

oísio (lel Jurat i dolr, seun anexos, a fl

da

Obre. m,havia

enviat vm PAleg per a la seva obrii, en el qual coi..wntava
allb d-l vuia inanera noble 1 enluirada, ie sorprengud 1 (lol-

' 1v Vostranya preocupecic
0; del Dr. Lam, Vaíg ferlí reonamenti, de tota mena, aconsollantli que reprennUOS la sevu serenítat, d*osporít dol Dbro. 1 cm crein (lue sofwuiria el mexi
oonsoll,* perb, si be esorígué'

:res

breu i nnnsol, toiwivn a

insístir , proponant una novtt rednooío, que no era acUniseíble

per habílldona 1 capcios ► ,
Par

tal d*aonb .ar aquesta (Ifleotío , abana d*ahir 11 vníg

recordar qiie j

no verita oblipmet a InprIl r los obres re-

cor,innados i, en conseqflhnota, 11 ofería la llíbertat de ro
pendre la geva obni, forn de les ntres. pubjioaoíona.
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3 ijwrg

del seta ort

ainal reví.^Y-,it, *nub d<-rLiq tínacío a la Iriprerita, ll*n acuso rebut recor dr3 ntli que precedíran a I*obni: la convocatoria,
la I► istn, d*obres reblides í la Decisió del Jurat Wib eis

saus ane.,xes, es a dir, tots els justifícants, por ordro
cronolh 7 ¡o abans del Prefaci, 1 ao,-.,ibo afo,,,,
int q ue no fard
res 14C ß.rß cliie ell

al s#avd

respost ben

an aíxá.
No eS per (lid s*ha deixat ínfluír aquest hon*e

cal

crí-

terí del qual resulta tan Símp;Ntío en el acu llibre,

!Ul ¡Anspons í Aninlasol i es vinjut per a tractar

10 llarg
ri. Unipona 1
An glnscall

de 1*o£ronsa (lue preptíro, com acte de aíTrnhírlant 1

cortesía, al Jurat del coneure de -un líais I g de pasde OntqkInya 1 anda,, ni f ha deixat un exeiiplar del neu estudí, a punt
r*La Gencirnlítat

la lispúblíca
Sapanyola

de sortir,, sobre # .La Genortilítat (le Ciltalunya 1 -bi
iii>pxfblioa íisl)anyola ,*.- es un trobail que fe te pa
li ball,,,ivia pel magí 1 clel qual sovint hom anat pnrlant, * -

Per cort (lue M*ha fet riolta gracia quan ri s h.ri dít clue n o liavía de presentrir exemplara al Gobern Civil, ni nes ni 4Iii-nye

quo en 1*4poca tr 3. oru'91 de la trtansi,Iross tO` northrqui ca ospanyola <>
!;1

trebaJLI VIM kIaspons es

de

carhcter iaeramnt juri'-

die, dintro les orientacions del Dret oonte,, ,ipor,, ml i la ju
rísp.rud^noiu ^lel Trlbunal de i.a Ilaia*

IMtre moltos altros cosas

de

sentit coriifn, Bn LIaspons

diu: qiie Cata1~, os m iã'stat que s ll ha donat una estruo-

tura; clue 1* stu"Uut, obxu d • un plebiscít, no pot retooarso
sonse el oonientíment explícit del poble; (lue la Constítuoí0 íispanyola no rerpeíx a eatalxinya. sino en i.ivant lio conacil ti la Generalítat, oto, oto.
,<.;ei-a interessant

republicans

í

de

veuro i ll erecto qm fard aixb als

intel.lectuals

captinyols, els

quals,

llur protos esquerríane í nvmgammt , sorg nortár(iuíonment
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10 Anr9

dorainadors 1

díctadors, ni capeíxen altra de-

mocríleía que -1 "I,,-iposar Uur volimt-at

als

altres.

ikquest fancielo serb tmib4 edít-at en franhs a Paria,,
si
s.

be no kiscau pas ni el gi4st, ní al • esperit, d o aquelles -

nentn , perh llur llonpua es elomnt de difusíiS.

1..,tijnngt?nt unos ratllos clo presontaoi j de n*,^ntel-

12 IARI>(i

í?m i-lez-, ren f.iol rioli, m*ha derianat entracla Ora Her'ien^ol Costa * !W0-

Costa

bablen^ent,, amb zaixb. N*iiStolrích ha desvíat MIR pre-

.Iucto;.teron ,s

tenga que no 11 convenía,, porb, tn y-lb¿,, tell cono llo
pona g, n 'ha procurat una coneíxenga lnteresnarit,
itTa Costti dtda un poem, s*ta 1,1 braq, oaust-ínt de I ll en-

trovísta,,

car li

trír,,a publicarlo 1 no troba manera, de

fer-

ho. lí*Uotelrioh se 11 lla e=xisat.
Wault,or. <,w

Veu que ha vir--Itjat rilolt,

os hwie elo

J.Ion-

r,ueri 1 !m vol!_yut escriure m cat-tilh un poo,ro- Y>univerr,;al*,
se,min ln _,,)ronUa oxl) eríonoía,,
De bell co,-ionga.7.ieiit li he dit que jo ja havia esxiergat
tot

el

neu estorg dur^int

In

Die'%PjadUrti espanyola

1

clun are

eslito retornant a Ia meva pririltíva èrbíta d • ecciO

cient -

fica i social, de nanern que, personalj,, ^nt, rio l l podin pas
treure a. coses.
¡la

af7,rait In franquesa de la rieva •eoposa 1 hom entau-

lat conversa llar pp 1 fonda.-d > akluollea (jus no¡ no s l estií davant de rioltes concordances,

len arib ^;crit
1-*Iio4r.10 n Il ha ofert

que al volía s, rim deíxaría

la seva obra pera ller ,írin, serL-,e que niA íi ,,iplí(,Iuds cap

mena

de compror-ds per part rieva, a ho he acceptat, perqub

he -sentit prou b(; que no trobava davent d * un oas.
¡41 poe v .111 es intitulat *Iiuctorleron , o,, es fill d s un
trat á Il ens perít

í

es-

sono dubte conto no pooa autobio -i-afia,

Des pres d ll mi a- introduocioo on se descriu la ví(la oenob<tien, eiitrii eri esema un Abat que ',nor í te de retre corip-

ten

al Cel, port no 11 surten 1 el Gran auno 11 fa unq .
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rèpJíoa aluidora étl final de La (Ixial 1,1t. poro li barra l9en.

12 DXarrwtrcida del Gel.
Alenhoros, I*Abat cluvella ciap cal

i hi truca.

rParripoc 1 1, admten l, .91 be li concedeixen urm estona

rnonar nnh la portera,,

sor

Tul gí* , lleidatami,

De

p era

en-

fet, el po0-

rw. os siluesta conversa: el díalea es d*una wilcnrr,or

i

erviona

(jun dn ,,,mno trm-ip por a sef ,,uirlo,, es ben be* la sobreeíxld;n
d*un Inome cionen^-,any,, it a tot drnp« ío gn.-III-iro Tutó no obli-

da,, ní pordown res, siza de nord o de rií,,-,Jorn, Vorient o
d l 000ident; la seva cr<t-¡*ü fa Ira volta <a1 ilon, Bla conceptos, brollen . 11iuro rwnt,, ar-ib grun i ndep e ndenc i a,, 1 ctove#,,ades
en lleti,-uat ^ e nogarie pobtio o adhue escassa me nt l i terari s,
fent iinci anatoiiía despíctada oi
r e la hw^,,i-mítato Acabat el

díalog --d 'una extonrio exoesníva- la TuIÓ tanca la portz-a
í ol pobro Abat se trova altre cop enlloc. ..Ira map evali,
on ja l'esperaven a l*Ini:ern, por a reblarlt el soli rm- 1 o-

brar; no obatant g tanpoo so rleoideíxon a adnletrol, porrmr

d'l ol.rimos oraelona qtie linvía recítades 1 que li serveixen
d*rntonio,int, 1 I ll albat recta an el No rds, por ! s estil dol
Conte I*Arnt-iu, Clou el poerm, un soliloqui -abacíal,
Indubtable.r-ien 4v, en aquesta obra lit ha la tra^,,Pbdla e s -pirítwil de l # aul.;or. L.1 1a neus olixds d*una realítat Indís-

eiitible g, per©, enf~ntho nitrarwnt, veiwien altres coses
mos 011oonitja(loroti en Ia 1111—.vin ILtat, tot dephn del obgeotIU
i Ia nom (teríníoío. ui Im iior.ients en leii qio-ila la vori3ífí-

oaol.ó es gboil t en altros o, el rít-,le se recorda d*iíorcici.,
mes iio os pas una obra vora,,?icnt pobtIca, sino umtost von-

tida on foili,.m

poètica.

Sí se pública aquestn obr<#.-i s, farh rran o.<3chndol en la
miorta de la ntra. r,ent poolcLín-,int ,# croient i , en oanvi.

servir?¡ d*instrwmnt d l eschndol als de l íl altra band a,

tsoi-

dísanto avengata s perqUC, en el fons., tots olla pateixen ln
inatoi.m tara .

I on qwint

P-1

sou aiitor, kluo os fraro 1 macerulot, no
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se pas coia s ".',ao naneg.,aj-ia en aquesta torrti avesa<Un al P 10 -

12 morg

nopoli rolígiOS í

eclesibstíce

ul Dr, ij-iun, de baLiburp,, s*afanyh a acoeptar,, per

15 ilarg

radiograna. el YYau ul-dnatm, del 3 et. 1 avuí lí onvío
típoiq,
de l*imuna -nhriwa coriposta , coii a
presr,10 del anu llibre.
2osteríoriacilt,, lia unat enviaiit ori g inal revinat,, de
mnera que resulta elos l 0enutjos íneldent de les sevos preocupactoms i susceptibílitata s (lue no sé iluí los 11 gíu

Dr .« E o lriun

Probes

naL-,cor„ malmtent

23 láurg
2ra. lior--le"rol
Costa

i.Li

zuv-a e quan"tat del coniongarwnt,

lla víngut 2re lieiinen(,,-,ol costa per a recollír el
seu POO-M, tal corn lmviom ~dat.
Apart (te que -com ja 11 vaig dir- jo no puc pu-

blícer coses forca del sector en (lue rae vaig- recloent,
reprewnt Ia nowi prlmltíva posícíOo cultural, li he í'et avinelit que la seva obra., prec íqat-if3iit per lo ben Intencionada
de £onda, poA aspra de form,, retlueroíx un =nent psicoIb,nio mes reflexíu que l*excitacIÓ p4blíca actual,
L"y,sgl W:Ia
reberit una 11194 providencial: s ollia de
conyir a l*espírítualítnt d von no dovía liaverse esgarriat
mi; una lli 90o#' que-11 costallh riolt d 1,apondre,, rlal evw ada
1.

cor:L esth a los rm, terialituts i consuetuta (lue ella "r1nteíxa
oonreava a casa nostra, perb ► pro donio suas,*
Waltra banda, eIs avençata »parverw* que an:., Imporoii, tatabe iian d*apondre clue la llibertat vol dir respectar
a

d'altri 1 la cleíiocra<3ín no comg ictoix pas an balndrejar,

no tenir nodos. alpavollar soas públic s, etc. etc. j1 »hi ha
por estona abans rio h6iureri aflnút una Mica tot aíxè,,
30 veu quc) el neu c ► nsoll l*Iin (lecebut, 001,1 tots els
qui ron domínuts por min ¡don., no en dona prou co qpto del
iairo kluin I l onvolta í on e11,, de tatas bandos., provooaria
um reaccio oontraria de "la (lue bonaraont pretC,, i # por Ilei
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de la vida * no PO IV pas PresciwUr d ' aquest 'M:Irg

23 Uarç

imiteíx corifessa o
1

P efficte que as una Ymntalítnt *dipItiicon, din^;rc

J.*Ortorcala 001(Isih. sticn

que

ao-f n r estíla; es un

t

de 1100 0 fOrc'3 CLO t0',n ,38 1 P0t86r

Estudis
Universí taris

lía

Catalans

hor♦10 :rora

'.0t0;r> ClUOS COSOS CPIM COP*

sortit el vol * XVI, Utb. 1. dels ;M udis

tlníversit,aris Catalans,

vol. xvi, w2. 1

ell

el

qual oontd

el

tro*ball

de Ir. Jacquen olach., sobre la nJarche d*11,,ipagne,99
que verem prenlar m els Concursos Patxot i Illerrer,
x com urs b) ,

.s
Aqxzest n&i * oontd a mè g altwcA col *Inboraci.o* ostrarv^-

ra„ mi Interessent estudi de tir, pndre* U. sayons sobre -bies
o

iaetliode., 3

e~roialecr, de Baroelono an XIII, aíèole dvaprcfo

des eloclirionts lAdits dor, Arahives de sa c,,.ith4dxales*

pies enrera En Pau Vila me dIgu4 qiie vindria

4 abril

PrOf, H * G1UssOU

el

Zof,* H. Gausseu,, de Toulouso,, a donar una coii-

forencla. 1 avul el pro,,.)¡ 'nv. G-nusseu n opill,--a coinparo.
t l, desprds (lo fer per gorialment -un pie clo teAfon.
Ul Prof. crMasell es Lles jove del que jo Ompansava.. fíll
do Poix,, se coraDron 1 > entusinsmo por la muntanya,, que res-píren ele saus Ilíbres: ' n je 170 PInís Plu-s, atz ' _lontagme qu»h
o
1>arís , ' 1,10 dela, i jo l llho folioltat por aquesta con£essio*
afo(,,,,ínt que taube* tiiio e^:icion,s £orèstegues: licn acabat

rient, sonso convencionalismes de esp mana.
1411 ha e xplic a t quo -veni a de r;ara t-„ossa 1 quo la so-m

milior causant d #equestwi *toiumé*e*, no 1à4ivín pogut tacoiipanyrarlo pernor de tenir la seva mre imialta.
Hem parlat tPonsonymont, d"organitmoí0 cIont<;^Icaw.
de la gmwrn,, d w íripronsions

POI^tí',IUGS' llUrl(IIR1.'<3 & áO l'eP3—

ixirit entaA t de los Aacultnta del Migdía de YrMqa. e tc.
1 aosibat uquests extensos prolegèi~fi., hem arrl'ont al verí-

t ,i'bl-n obgoote de la ví-.Ita, a part (le U-i ooitoría•
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4 Abri.L

He obert la cartera (lue dula,, de la qual n*ha sortít
un rznpo del PírLneu a r>nm escala,

quo

hem exte*fi daviunt

del. pinno * A',IU<)-">t IMPU * (IUG Ve R Ser 10 COntín'Uk-lei0* 0 COMO
del quo presenth al Gonoura de los Mama ries Paticot-plemnt
done C,,et,,,illaclwient -segona ell- la pluviomtría pírenonoa*

L l especialísta

de

seguidn hi constata 14a posicio dog ..

rubtiorg cartictorfr.tíca . (te I pautor. car 1 3 ,:43p Cote cencrel es
el de um míniioíorn orol,,mf1,a . Per a podor dibuixar fonoijx-)ntadamnt un rmpa covi

cal

seu., otildría tenír

metres ads (le-ts irue hi hn í arlb

lag

-,jíls plW18-

abríes dtobser v°^cíons

siificion trw.nt llarn,n ,,WS; per0 ell , atib

de te-

ilir go que per ara no tonin w> agara los o',->servacíons de In

val-I , si n*U ha, 1 va apujant les Lsoluíetes proporol,onalmei,it

csi I llaltítud, swy u1nt una teoria pi, esui)osada,,

1

nid

vti -,cífrunt 1 roproduint,, inoolisoíent yient la to .,poZrrafla: os
el que ja 11 dIg-ucrem, tui 1*.rebal2 erip^río, allà on nq qnltrmi oorg,uení un experimntjil i aquesta diferoncla
de criteri £a ilue 011 trobi nasna es(luei-Àtic el nostre AtIon Pltivioi.iotúíc de Catalunyyj.
item trnotat do I£i vnrísolo l, oliiwation del Píriiinu, en
relactO arrib ola tem-ps -.eolhpg-.víos, 11 lis pqrlat de la vtiriri-

cIO* de la pluja ar.,ib l*altitud., í dels treballa que jo havia oorimqtit a la Vall del '.ter, on semblava revolarse ila -1xíiltu«,i de condensacIO

vers v1,9 1.600 PI.,o P,#,113','I,'ttS OIEN (11XII.S,

s*iniotiiv,n ma -üInva; dal diametre (le lee ",,ten de pluja ,
que jo havía trobtit mes petit dol -jue a prínera viita de jud1wolo. ote. Tot tiplegat, l*lien -feta petar ben be tui pa-

rell d*hores, per que OU seriiblava quo actuos en chodra,
1

1

1 jo no m*ontnva clo ooi.,.ieiitt.ir lliuror.wnt or t a.L lletitit que
me (Uetriva .1.9 Lieva exporiencia*

0:3tat =] visita de cortesía i or<tio g cíent<fioa,
b®n agradablec,

^1
1 9

3 2

Precedit, d O una otirte nolt efimív-a del Coronel, lás-

1,2, 1'1bx1l

sGm>wr* Jefe del Servicio

► 'SerVICIO

tarribet ► "edío34 enpnnyoJa doi

Intermacto-nal do

Ilut,>Cr,'P

ww,

i4eteoroicf",ico
l^ o P arlo

1

Espafwll, m*ha

ellíCI--S redUlila * Onen-pWlat alib

Clodíontoría

ra ias ofi-miva meara, del ~rvle
li;i^ico Ma 1,2 flol»

y

dr, su

Jefe.

A wart d*a1,-xó, , en 19 portada hg nunri ,lldt l l esr-wnt de
la 1'-ng titl loíÓ' 29txot, que duen los edíoions Oficial de la
C.E#Neé* sosi les clhs.,ciik-iU";a thabíliciades de I*at.-io"t3:Corti m,.
Qrilen,yn,

i~um quo

iinteíx 3r, blesertuor que

I)ict,I-dm'n ens denunci^ava oori

ci

separatistas al

r,eneral Barreri, ,, i que- del Dr. Pontserd dela: »lo que 1,o

per Ju dína es su amistad con el sr, l^txotiw, etco oto * vull

01',eur0 lf-)'CA Is los seves exl)re,<3,<;Ions i li

*n

Uno graoíen sen-

se recordansn dele precedonts de la nostm ooneíxelpa,,
hlngumy, %mPOO ho Pogut
ut assi lá, Ir a Ia

23 abril

centro

la Modalla 1 a0 dol, perquh el %iodalllsta ora Justa..

de Catalunya
rt ente de la
110dnlla 9 .

IIG»nt 1,0 J9" Ma3,111,o I.Torrf3ntao nulo de, rada de omren.
ta anv
.5 enrerra .

HI he envíat,, por caror Uspitlen, unen r000rdancon 1 anhedotos dol passat s, ha evocat la oolla kle »í,#Avenq"
1 ptirtíollla-rrient allunes de les sevos £1e Uros:

la

seva do-

b.i.e obr,1 % litGrarifi 1 P01<t1ca, 1 pr,3nent poli d ínquell ro09 ~
M
IntíCISTIO notíllo fFA1r;, una crida a la novella ,neraci"
"
Yar ii (llie slafanYi ti forjar el propi romanticis.ue í el pos ¡ en obTa díntra el prfisent ennuvolament social, car los

nultitUd9

potser v<ctiiies del contre-cop de la «*
r,uerra, mostren umi paícologla enoantaclo 1 cpotre be0 onza
qlle na len deíxa eure csment de la trari ,.iioi<f muniínl (lue

8 1'enta operl-int

1

s 9 acontenten

(te

radiog cirie, gram1a

toi-ihbil. nenne aspiracton,,,9 tlue va,-,ín m& enllá*

1

au-

zoa

1 9

rIrEVII pass ocint c, lie publícat aquella, barrabassada tan tra-

3 2

23 ixbríl

i, tps tl-e D. 1,., duardo de Hínojodielon;nlL^. nt a,3p ,Rnyola dels 'wwr
1
a 9,, tllo'born-a^",.or rle Baroelonca,, qui re. b4 de 1,gadríd l w orire Vaplícar la llet de repiei,-,íO* flel v annr ,,Iui,%ne a

1.es

Corpora-

, de
cio.nr, i Entitato fírr.vants dol Mssat,"

al ilCí

ron f-ll iorlbti P-r1,h Turquín. Aik*o m*ha donat peu
delz -Iellens,
d els

secu-LAr

n

1

s iinat^"
-, S a
Uto —

que - zan del sentq rittia,;-,,io im p •oducte 1,ponuinar-mrlt c,^-,pan^rol, Inctopondentrient

Monarquia o iieplfblíoi, perqu6

de

lo

0
es mes fondo que los fornes de goveim,

c ►., ,i que i z unaso , en

seva joventut, rou un verita-

la

en tot el sentit de la parg ula, OIPlrt-

ble

anlodota píntoresca ooia

tiu-al i corD 0 I:-,31, he retr et
la

als

de Carangá. a !es ronques , wiib un

nieto por a 11.Ixudnar 1,a contrada*
llo ír4eabtit p-.O á;entc,Int Un 11,19ss6 w ni lnve.«,3tí ^;ador d*Arxíw-%, eloniant el seit treball í cn-pacit,t« it,, í la -seva drotura en saborno r.ltuFir i aCerror dintro la . olencía internecíorial, en una bpoo-a en que nc< tot oren entusíns pies interrdtents I'ín(leterminnts,

Han a s sistit a la posta representactorLg tle
litet

i

I*Ajuntamnt, qi,w atxírintr^ix han prbm

la

la

Genern-

panlula,

Corp, ol-acionr, <3ínritlríque,-,,, mtera r íes, delo ;ncion-,3, foranos. etc.

in
^ llalt-

29 Abril

díti q en un ,, ieetinrp,

an

so llej,,Iren unos

& s,¡,;n Gal.,ibo, aquent retrogue la BiblIogra-

Cattilana

*Pronza»

fín de la Prerion, que j

, (lue
11 havía enriat, 1 dí,~

til veure tan qran noi.lbre (lo publíezicions que hi f i -

guren so-Ianent per wíxor

i

norír

el

cap de pocg allb sem-

blava una -nincApolis ínf-,zrint l'volan.
Avui

lí eserlo fentli avinent que ha tin(,,ut pro_ctwsos

en Ia revn aprecínotó* , perquo qxmn proparávem el vol. per
a l l ír:iprerita,, En Jor di 23Ubi0* ja solia ¿tír que fe i ern •sel

m
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pfanteon de 3.n pr eín sn catalana**
M snntse en al natarial d'u questa publ3.cac3.ü, fora r o lt

29 abril

I:nteressnnt un en, tudí de :ca psioo 10:^;3.a dßl no€atro po b le en
ei ni o^aent h i nt h ric

- b„ un trobxll
per

de In non tra

ni -d tlervn na unp cI3 s cí pif na ¡ ri t el.lectunl n ol avin pn u3xa a mb

el r^rid..ion^°all;^ nrie.
p

otsor

aciue s t t emi ens cal

pren,=;u i un aleYen, d ' =aquells
y

que ho n .T¢rfen tot oe►rlenç.7nt xs+sr el Daos d 'abans del r, nesi
e:n ttxt c-a ltro ca o n.

i nt r ben,

17

L *lri s titut d' 2a turiin Catal a na

LSui r,

m 'erzvi h un exemplu r

de3.

►q'^TZrarFz ele Cat€ajunya" do1.p:r0f. Jonn Cr~adowjll,

Blora d® vol.
Ca.talunyn

IV de

Cadevali

.
â preo dei Dr.

d'En doran contínmcla antb la coi.3abora.ei ei dei ar. Font

i quer.

Bofil3: i Pichot de la k;eccíó de Cièncios, 1€} Zzxstitucioi Pat:cot tnnia ecceptat dß subven3.r a
nu s atura•►
l edicitá de dSt ve,l. T'ü" per tal eïn Eltte no ro~
g

t

ai:zi lA sovn

dn 3,'obra d'IM Cuc:iovai.l, i
na

1

repra—

nCabnr-t®nt.,

duny t'.3

áin

*IJ€aoionalitnts

143spons 1 ?1n(;1E3Be11 8s vingl.it

Ps1nrß onca ► i,

^^lropeea ^
f,

^rEt^S

la n:10S1a

a 1^iosa3roles por acabnr les ntras. conver-

aom referents

Con ,r4s de
Viena

a

.

n

,i nasistênoia dB Catnlunyn cal cono

do i
ff c ionali.tater

se ta Vi.ena, n fi d',,"ont,

Íiul`Op®C's, que

^;err$ que ara

deurh C®.1.ebxar. ►

s'hi caJ.ebr.sA fi

d+er]. corrent..
,^„* eany passat,

En

2^:apons d.uF^;uv al Con::;r^s la reaprcasen-

t£3ßif3 de la í^ire ne ?.`a l:%. t `1t

de (:ata2uny ta, rie0 3

f3n

!;i.my, (°,aiva vs-

p!rad.et qZie n'ha parlat ca rib 1;n t.ja oi h , no n * 'rta po rzit treure

ßlarra.

l'ea

1^n ít r^voluc t o 2.10 ha donat a

G a talun,;*€i c i ip ver itable

polftic i oli, ntres. s*ob e rnants actuals son 2':^nta l itats

febles, e s eri. t :a e rbca j nrrat:a
p

tr+FfI1V

I?10r

nl , q ue pordion el

U

o te rapern r-aents r:aa n etatn

~s

de

®n <l1 tCi s t#.o n .t% 1;3.L n-ds {>i.l.i.os

o aprofitar:lont^ t hrbols, 1 en canvi no s'adonen do lea

m
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transcondenta avínentes E:if3 que han tíngrut a les, i,,Uirx :L han

Juny 2:3

¿teixat PeWdxe. l4 lav!<L-3 pitolioa,, wes hí ha tan Cieplomblar,tent tArpíc Dora r,,ituarse oii lloos que no fun per un hom,
Dav*,Int d'> aqUeixa índecíslO' , í no devent eutalunyti abandonar les sevos posioioiiu internacIonais, lie tI£i t an IM
ILfaspolis (JUC, sí ell acoeptnvo de for el vía*.'ge, catalunvu
0

soría representuau cvn el coWj r" de Viona per Ia In,,Ititu.
ei© 2atxiot» Taibe lie reco:,?dat clue '¡,U ¿Jar£eiver m # .'Licivia con-

fes-nat que pensava anar-iii por d srirrera ve(-,,ada,,
IM L'Aspolls ha renpost ^lup- s^ I, quo li ve lli t,3 de f,c--,rz-,lt e
i alealioren jo i v he pregKit lue per cortesi g ho poses EM co0
noixe„,.„ient cl i hn länoth ei be' 1)^vollibia ilue accepte.9 eap uncarre.1

cl"ell per al Gongre's. a -.iony
- s quo aague^t3 ja LIL
, I' itat de

la deopesa ael
AIXs^, rio pas per etl) i-cio d*ordro -m-teríal, síiid oo^j
um r.iena de protestainorc,il., per la proterio30" 1 oblídanga

U la ntras trajeotoria

que I*actual Wne-

rulittit nO MIPOIx * ?tí sont J., -p er tant,, no estíri. a,, mentres,
en canvi., ooiiroa la disbawm cridanoni 1 £a poj«j O a a

ron de terra.

Julíol 11

Maspona 1

De retorn de vionii, ,- ^n uns-i,)ons 1 An" lasoll n Il hn domat cor i
., pte dol GonC^;^°0Iq de 14u0íonalitst8 ^uImpcOS í de

ân,':Iaseu
0
Gon^-,reS de

lo bon -,icollida (lue £ou la Droposta qi-ie jo lí Iluivia en-

víolia

omuanat,

uó liav rjntso at«r(-,_,,nt el prmí del ( l oneuro de

!]olas

el resenro Par lzi vínont corwurr, on aermnare la revinid del
concapto d*^stkit,
20 r

ra Ó
d d* aqUest tellaw

t*
tíraníca i antiàw.,vina de l #^stat contwaporcini, jo desítãava que m el Jurat figure*s un nerabre de les líaclonalit,,,:its

JiurOpees, í Un ultra, a ser poneíble s de I*Unto Interparlacur aí'z-< l *es tatimic hi tindria representnolo.,
11% Prin CIPía aixa ha estat resolt a Viena,, :L ara ena
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wnnon solarmnt tríar e 1 3 norLn m Uista, cosa que faren anb
1'Pes'Víu, (Iwa n ooiioguen el w-aient sentLwntal

juii 01 11 ealma
de

^n uns pons n ,, 1m c-<mtnt eis incidents

4e

on x-Ou

ínvit,nt, i on ^ n B9 -i'-, ístr, :L i,, 00a, en el con res lein so2mis.
tradie-tonal, go ei. arre.-,siu 1

brt.y
, ,-p,nv-a -wib
a

an lo.9 corressiom de 4'äkadxidl,

n.it

12 Julíol

queh i I lmvion

1)er entrobaneur 1'$actaaeid

Robo oui-ta del GmLer-,^1 Delcambre uvisant que,

AtlUS Coãolío

per £<, Já set-1Rna entrant Wewríami las P3nmces

General Delcaffire

" 1, 21t14 la
de &
jjUVOls #

por

Goui
-)let
4,al
o
v

la Comissí0` Inte macíonal

de
qUo

pl~
, ri

cio

preparar la ntra o —

traducotÓ'
Apart de lon dificult cito materials, inevitables en les

tfinques Interna o tonals,, sepurament que el treball s'h a retrn.~ pornor le discunsions t8oní(lia.os Z1,11os do l*e.-itat

actual de la nerologiac.
Me plau In nova, porqi-tb rm tri"
... poder allíberarnis del
meu CoTipro rl.<S
, (le Copelill 'a,
g
Plien.

13 14-,Post

li*escriu el Dr. Anu.mndo, secretari del Corirrdr,

»lincíonalitato de los Líncionalitzata iiumpees • a Viena.
EuroDeesf ►

Dona loa — racies per jmver envínt un representtint

Dro Anumendo

al (,l on3ro.i i la p entera deln trohrlla fets, acoriponyant — .
me extractos de la

m
im(11al.

Inci(lontaliient,, e1 Dr-a ânizie.,ide w000rda unos afirm-

elona r. io y es que el sorpron ,-,,ueron en la seva derrera vísitn 2 ara reconeix que rio sobrava Ia rad.
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En Jordi Rubió es vingut a passar la diada en la
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9 Setembre.

Masia. Yariona, de M oscaroles, amb dos dels seus fills

Jordi Rubiá.

i desprèe de tractar de les coses que duem entre mans,

ha tin¿ut la cortesie. d'enterarme de la nova organisacio
cultural que serú proposada a la Generalitat d'ací pocs dies
i m'en ha-llegit la pauta.

T,,a capacitat intel.lecLual d'En Rubió i la seva experien
cia administrativa dintre de l l encarrilament present, donen
L

autoritat a 1e à seves propostes.
Com sempre, en ço de essa nostra, jo hi he trobat excès
de reglamentaciO i falla d'iniciativa individual; li no he
di -u , però ell m'ha respost que N'Anguera de Sojo li havia
aconsellat no tren car actualment el lligam polític-administ, ratiu, perquÈ els polibies son gelosos d'intervenció i comanament.
D'això, l'amic Anguera ne sab certament força més quejo.
No obste nt, dDetrin&lment, el meu punt de vista és romàs
all'a mateix on era.

Havent-me telefonat N'Agusti Calvet (Gaziel) al

13 Setembre.

Montacny, dient que tenia un

Jaume Carner.
Agustí Calvet.

encàr-reg per a mi d'En

Jaume Carner, actual 1.Unibtre d'Hisenda de la República Espanyola, i Kue li convenia aclarir com més aviat millor, ue baixat a Barcelona

i

he visitat En

Calvet,

coxivales

cent en el seu doiuicili del Pas -eit de la Bonanova.
Eri Carner, segons sembla, ha oblidat que forem companys

de col.IEgi i els nombrosos encreuaments que hem tïngat en
l'actuació pública catalana., car li digué cae no em coneixia.
En la seva posició ministerial a I gadrid, En Carner s'ha
trobat amb que ell no tenia premsa,
ris ne

mentres tots els contra-

tenien, i com que are kii ha en venta dos rotatius ma-

drilenys, " E1 Sol" i "La. Voz", En Carner voldria aprofitarho fent-ne un instrument d'acció catalana, per a qual fi sol
licitava 1'ajud pecuniari; tal era la demanda que En Calvet
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Prescindint de que no m'interessa la, premsa, ni les

13 Setembre.

qüestions madrilenyes, ni' la política espanyola, he agrahit
la cortesia de la consulta i ne respost que quan la crisis

econòmica mundial m l obli ga, a eixalar els treus -treballs,
m'era impossible compartir els d'altri.

Tancat el terme d'admissió de treballa, ha

2 Octubre.
XII e . Concurs
Patxot i Ferrer.

resultat desert el Yll e Concurs Patxot i Ferrer.
Convocat durant la Dictadura, el tema, del

Concurs, "La llibertat religiosa i l'estatisme eclesiastic",
no ha pas perdut la seva actualitat malgrat el capgira.ment
portat per l'adveniment de la ?república.

r ' estatisme eclesilstie, fou una tr ans g resi 0 en conan<Ata de Madrid i Roma, a base de materialitat disfressada
d l esperitualïtat, que assoli el seu máxlmum durant; la Dictadura; mentre que ara, en plena detaucrac:ia i liberalisme republicans, la llibertat religiosa tampoc: se veu ben clar.

Per tan, el tema seÉ,ueix e.;sent d'

actualitat cremado-

ra i malgrat el nombre d l eclebidstics i laica que el senten
i s'el tenen resolt "in mente", no

iia.n

presentat cap treball

perquè encare no s'han deseixit d'aquella temença de Veritat
que jo els veig retreure yuan era hora.

10 Octubre.

Se m'ha presentat En Felix Duran i Canyameres

Felix Duran i

oferintme une,. "Historie, de 1' Esculptura !1¡geva.l

Canyameres.

"Esculptura mig-

eval Catal ana l, .

Catalana", per si la volgués editar.
Li he dit cue, malhwuradament, els temps son

d'encongiment i no pas de deb plegament, perquè la muj o'r• part
dels Goberns no permeten que els estrangers disposin dels
diners que tenen en els divers pa.isos.
He fet preguntes sobre la génesi i manera, del seu treball i en una estona de conversa agradable i aesená^ada, he
donat una ullada a la seva obra,, que és voluminosa i m'ha
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bre.
29 Octubre.

Entre

el munt

de 1>apers

acumulats

du-

Francesc de B. :Moll.

rant la meva llarga absencia, trobo una car-

Diccionari Català Valenci^i - Balear.$'

ta molt enderrerida d'En Francesc de B Moll,
encarregat de la publicació del Diccionari

Catala - Vulenci^t - Balear.
En Yo11 me recorda els milers de cÈdules que vaig enviar a 7n. Alcover anys Enrera, en els seus bons temps; se
plany de les dificultats amb que topa, per la realissciO de

l' obra, principalmerit per "1' abstenció del públic catrlall,
i

sol.licita ajuda

material.

Avui li responc que la . seva carta, me fa pena, per molte c- raons.

En primer lloc, recorda l' esgarriament de 2n. Alcover,
del qual hauré heretat molt;: a.marooro.
Despré2. Lambe me recorda i l erruda, dels que iiavien de

casar el ntre. llenguatge vivent amb la. disciplina gra.ma.tical, i per dec coneixe+cent d'una cosa i abús de l'altra,
n'ha resultat una ortopedia liri;üistica deplorable.
Finalment, li ciic ,,uF. no el puc pas ajudar material ment, perquc la,

crisí:a

econòmica i els constrenimenta es-

tatals > rae limiten a liquidar els feixucs compromi os que
encare tinc.

I me despedeixo expressa,ntli ld meva siiupatia inora.l,
que val clueleoin en aquests temps de materialitats.
21 Desembre.

Rebo carta del Geac ral Delcambre fent -me saber

Atlas C.E.N.

que esta molt aveagada l'edició de l'Atlas Complet
de NuvoIs i permor d'això, demana si li puc enviar

quelcom a compte del meu uompromis.
Ho aprofito per a saldar definitivament aquest deute

que venia, a.rrossggantse de lluny, cosa gens plaent en les
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actuals dificul-tats econbm1(,ues i sobretot amb les trabes que arreu iii ha per a,l moviment del diner.

bre.

Vull recordar que aquest compromis el vai c-D con treure durant una visita de corLesia cue me feu el
General Delcambre estant jo al llit i que despres el

DJ-. Fontsere formalisa en nom meu en la reuni0 del
Co,uiiLe Yetcorol'o,-,ic a Cope,-1. hague,
on motiva
C>

1 1

inci-

dent del ra m de flors ., consignat eii el sea lloc.

27 Desembre.
Observatori de
St. Peliu de
Guixo1s: Materials i Doeu ments.

Per tal d'&nar aumentant els materials cat&lans d l observacio fisica, q ue el Dr.,Fontsere
Persegueix aiab tauta cura i constan(;ía, f a temps
que vai,-:, depositant en el Servei Yeteoro1è^^ic de
Catalunya, documents provinents del meu Observa-

tori C,_Aal& de St. Feliu de Guixols.

An y s enrera ja vaig portar al fons de la Yarxa Pluviometrica de C,9talunya, eis ori-C>y inals de la 'Yaria que

jo havia orga.nitzat per a un estudi especial, que motiva la publicacio del meu assaig de plaviometria catalana (1912) .
Derrerameiit han anat cap al Servei Meteorològic de

Catalunya, en qualitat de diposit com

tot

lo altre; di-

vers regibtres de dt. I? eliu de Guiy ols, nombrosos weteorograme_— i dues caixe s de bobines amb cenLenars de metres d l inseripcions del meu ariembwetre de mk y ima, que
seran d l uiiili tat en l l ebu-acii sobr-e la tramoritaria que

es-

tu prepa,rant el Dr. joazsere. Reziten encara mes registres
i

meteoro¿rames a St. Feliu de Guiiols, que laran la ma-

teixa via

i

aixi aviat será lieuidada aruella il.lasio

meva de joventut, q ue foa 1 1 0bBervatori Catala,
Cantemli ari, absolta.

Nat en l'

escalf d'una

mi una fruicio i consol

idealitat, esdevin^-,ue per a

morals, ,que me sostinbueren en

crisis atuldores i fina per defallir física després d'un
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2 7 Desembre.

I

;

col.lectiu.

29 Desembre.
"Guiu Terrena"'
del P. Xiberta.

Rebo de la impremta el primer exempl ar de "Guiu

Terrena", de Fr. Bartomeu F . T.M. Xiberta 0. C.
Cone ¿ ui el P. XiberL a a l'Arxiu de la Corona d'A-

ragó on m' el presentà el Dr. Josep MI. Llovera crom un deixeble predilecte seu i temps després, el Dr. Llovera m'hi tornà a encarar, eri la Biblioteca de Catalunya, sol.licitant
l 'edició de l'extensa monoora,fia que el jove c ,-- rae1ità ha-

via escrit sobre "Guiu Terrena l' Biobe de Mallorca i d'Elna,
i que el P. Xiberta desitjava veure individualitzada en ca-

taló, mellor que englobada ea

uria

Anolect a t'ora encalç del

públic no especialitzat.
Vaig acceptar la, proposta, després de parlarne amb En

Jordi Rubio, i així es na,t aquest vo.L. II de la Shrie Monográfica dels Escudis Universita,r^s Catalans.

Mlàa arribat de Paris unu comunicació sol.licitant

31 Desembre.
Premi Nobel
Proposta.

l'adhesio dl Patronatge de la candidatura del Prof.

Ra.faei Altamira per el Premi Nobel de la Pau, de 19 3 :3.
Apart de la, seva iiistoria i aetaaeio intel.lectuals,

el Prof. Altamira colabord etiva.ment en l'organització del
Concurs de La Ea,ia, i fou ell qui transmeté l' embaixada
del Prof. Anzilotti quan, per raó de la, pressió feixista,
li calgué dimitir el seu c^LY-reg de meiúbre del Jurat d'aquell
Concurs.

De grat he firmat la proposta en nom de 1'InstiLucio
Patxot i aiximáteix ho rie demana t an En P^, aspons i Ark;ldsell,
qui ha signat com president de l"'Association Interna,tionale pour 1'Etude du Droit des Minorites.

11

I es plaent de tancar i' ariy z2mb un acte

d'amistat.
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2 Gener

Eiiguany si que pue ferme ben be la il.lusio

XIlI e Concurs
Pat-xo t i Ferrer.

de eue lia estat prof ¡tos el "Plany f1 (jue vaíg puCD

blicar en la premsa temps enrera.
Ahir finava. el terme d l admisiO de ireballb per al
Xjlle Concurs Pat y ot i Ferrer i tenim entrats tres coneursanto: un de castellá, l l altra cataA, i el darrer ariglis.,
arribat de Pollensa (Mallorca) .
L'autor castell' dugué personaliaent ei paquet, per
expressar la seva entusiasta sorpresa de que a Catalunya

"hi hagués qui se preocupes" d'un tema c om el (-.jue motiva
í--,1 Concurs, ço es, l'Apologia de la Personalitat Humana.
A veure sí d'aciuesta diversitat sorti m un llibre per
iniciar la serie d'estudis sobre actualitats transcendents.

2 Gener.

Per culpa de les emperites de fi

lI Conference Internationale
pour l l Enseignemeat de
11Histoire11.
Resposta al Prof.
R. Altamira.

dlany , fins avui no m l ha llegut de respondre a l l amable carta que

el

10 Dbre.

pt., m 1 escrigue el Prof. Rafael Altamira, sol.licitant la nostra símpatia

per a la "Conférence Internationale pour l'Enseignement de
i l Histoire tI , que ell presideix.
Ye plau de retrobar en la seva carta i en ela impresos que acompanyaba ., aquell Altamira de "La España

Re g ioC:D

nal 1l del temps d'En Pella i Porgas, on l'Altamíra destacava com un esperit avangat díntre l l mare d l aleshores i que
ara veiem culmina.nt en la tasca conservadora de Jutgc del
Tribunal Permanent de Justicia Internacional, de La Haia.
Indubtablement ., que una de les moltes falles del present ensenyamerit estatal, es el -mal us (,ue es fa de la His-
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toria.

2 Gener.

Com que l'ideal de I l estatisme no es pas fer homes
-que se li redreçarien en retrets incontestables- sinó
arremàdar contribuients i preparar futurs soldate, els
Estats tenen gran cura, en llurs escoles oficials, d°ensenyar als infants que de seguida d'haverse fet el mon,
florí llur propi pais, i d'una manera tal, amb totes les
çualítats imaginables, que llur terra se convertí en
centre de 1 l humanitat i, per tant, amb dret de menys prear o apanyegar els altres, segons convingui.
Si esbrinessim a fons els intensius de la guerra,
troba,riem que aquest mite historie hi juga un paper de -

terminant, al costat de l'Estat pedagògicament mentider
com instrument "facilitant". La guerra Europea, desfermada

per una alta burocràcia, premeditadament criminal,

n' es un exemple catastròfic.
La 11 course à l l enfant" es un estigma de la pretesa
civilització contemporania.
Responc al Prof. Altamira enviant-li l'adhesió de la
"Institució Patxot", felicitantlo entre altres coses, per
l'encert d'organitzar la Conferencia independentment de la
política i de la intervenció estatal, segons ell mateix fa
constar.

18 Gener.

L"," ha visitat En Josep Carbonell a qui jo desit-

J. Carbonell. java veure amb motiu de la Fesua que està ormejant En
Occitania.
Batiata i Roca, i a la qual assisti ra gent occitana;
car me semblava que se podria

aprofitar aquesta avinente-

sa per a donar unu empenta a la projectada " Míseel.lania
Occitana": la coneixença personal facilita i aviva el compromís.

En aquest sentit havia parlat am En IZaopons i An-

glasell, el qual haventse trobat amb En

Carbonell, ha pro-

vocat la visita d'avui.
En

Carbonell ha començat per ferme La descripció de
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l'estat actual de la ntra. relació occitana, els fruits de

18 Gener. la qual se ressenten del magre ajud que actualment pot apor
C:>

tarhi la generalitat i, potser, de que, no tots els del Govern Català capeixen prou be la trascendencia d'aquestes
tasques.
De moment, la preocupació principal de l'Institut d'Es
tudis Occitans es la gramatica, que en mans de l'Alibert, .
Wagermana amb l l ortografia catalana. A mes dels Evange -

lis, ja publícata, els . occitans treballen en la traduccio
de St. Pau; tambe es comengada la traduccio de elassies
llatinb ., etc.
En

quant

a monografies Per a la u lVisce l -Iaj2ia",

¡la algunes de promeses, però

n'hi

costa de trobar gent ben si-

tuada dintre la ntra. orientacio: els portem aventatge i
cal saber esperar bo i ajudant-els.
Hem fet conversa retrospectiva sobre temes i èpoques
d l historia

migeval i li he recomailat que cerquí un his-toriador occitaná, degudament preparat, que s l enamori del segdent tema: l 'Com es que en l l Edat mitjana,

essent mes ci-

vilitzat el migjorn, fOu veng -ut i invadit per el Nord?"
Des de Roma m l escriu Fr. Bartomeu V54. Xiberta O.C. dient que ha rebut el primer e y emplar del

19 Gener.
P. Yiberta,

O.C.

seu "Guiu Terrena l ' i amb motiu d l aixo' dona gracies

pogat veure realitzada "la seva il..Lusi0" de put
blicar aquell estudi en e& al%
a.
per haver

20 Gener.

La República Espanyola, ajudada, o mellor dit,

Ane'cdota.
Autonomia

atiada per les primeres figures d l aquella intel-

Univer.sitaria.

lectualitat occidental, ha tingut gx ,ttn cura de
privar que la Universitat de Barcelona fos catalana; per'o
com que l'Estatut perme t demanar l'autonomia universitaria,

l'amic Dr. Fontaere ha- mogu-t la qUestío,

motivant que-una

representacio de Llicenciats portes al Rector de llUniver-
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1 9 3 3 tet per tal de donar forma a un document que en aquest sen20 Gener. tit calia trametre a la Generalitat de Catalunya.
E1 Rector de 1'Universita.t, Sr. Serra Hunter, al rebre els delegats, feu de primer resposta: que ell era home
de partit i no podia dir res sense de primer, consultar el
partit. Exactament la mateixa falsa posició d'En D-Tacía,
qui pregona i sempre repeteix que ell es cap d'un partit,
ans que tot. Aixó tradueix el moment psicològic dels homes que a.ra son en primer rengle.
Posteriorment, sembla que la qüestió de 1'Universi tat s'ha encarrilat i diumenge vinent hi ha convocada un a
reunió d'entitats pera tal fi.

i4'ha visitat una comissió de 1a Federa.ciO Cata-

26 Gener.
Federació
Catalana
d'Estudiants
Catòlics.

lana d'Estudiants Catòlics, composta d'un navarrès i
un català, duent uneb ratlles-programa d'En Valls i
Taberner, on s'exposava un pla d'ensenyament de cara

a la joventut, per tal d'arribar a una selecció amb vistes
al Magisteri. Han dit que no venien a demanar res, sinó a
exposarme una idea confiant que mereixeria la meva simpatia.
Els he ràspost que de simpatia ne tinc molta per gran'
nombre de coses, malgrat me sia impossible contribuir-hi
de cap manera, sobretot ara que'm veig obligat a plegar
veles i m'estic encongint a una migrada part del .meu camp
d' acció.
Hem parlat de l'actual estat d'esperit de 1a joventut
e ,s colar, que desconec, però que'm sembla bon xic grisa;
m'he adonat de llur divorci amb els professors, i m'ha sorprès una vegada, més, que raonant totktom individualment tan
bé, gaudim unes resultants col.lectives tan fallades.
La conversa s'ha anat generalitzant i parlant de coses de la seva terra, el navarrès m'ha enterat de que els
carlina alla son els enemics del pro cr ectat Estatut vasc:
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"fueros, Si! Estatuto, no!" sembla que es llur mot d'ordre.
Ja que venien lluint divisa católica i aci el catolicisme es una c'omoda conouetut dogmática, he volguL tractar
uns, Míca la falsa

situació de l'Església, filla de la, seva

falsa, que ella mateixa s l a-ravi durant
la Dictadura militar espunáola ., sobreLot a Ci-talunya, poanterior posi ció

santse a

servei

C>

de la transgressió reial i contra lle-spe-

rit del nostre Poble.
Ile fet re-marear que

actualment 1'Es61esia no mostra

cap pressa en canviar la conducta, sino que es cojaplau en
romandre expectant, en la refíanga d l uria cobejada Restauracio, on rescabalarse d l enyorats privi legis, monopolis i
mals usatges ,, que de v egades servíen de patent de corsari.
Aqueeta disposicío moral es perillosissima, perque referma
la materíalitzacio que ha fet davallar la nostra Esglesi,a,
a la seva p.resent decadencia.
ferida, i he -devingut una mica eiocuent. P arlant, parlant, per amor d l eeRaonant així, ha començat a sagnar la

PiPitualitat i abragat a la doctrina cristíana,

he anat

fent marxa enrera i,

de mica en mica, desbrossant la pu jada ,. hem arribat fina al Sermo de la Muntanja, on raja

aquella deu de purítal que no cal oblidar- mai, si , s vol
sex , var l l espiritualítat neta d l oportuniemes i sofismesp
que no son sino tapadores de ma.terialitats i

egoismes.

El meu auditor¡, de moment sorprès i gaire be esverat,
C>

s l anava.corpre-aent del raonament í ha acabat compartínt-el.
Tambe els he avangat que dema passat ,, els Concursos
Patxot

i Ferrer convocaran un novell Concurs el tema del

qual cree que interessaré an ells i a ço que ells repre-

sentaven.
1 he tancat l l audiencia declarant-me estudiant vitalíci j, com ells, si be madur i mareit.
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de costum la YIV a Convocato r, ia dels Concursos

XIVe Concurs
Patiot i Ferrer.

Patxot i Ferrer.
Seguint la meva lluita contra l l estatola -

tria, l'apassionament de la reacció política esquerrana

espaná ola, m° ha donat fet el tema de la Convocatoria d' en-;uany, que en

aquest moment psicològic

no

podia Ésser al-

tra que: "La llibertat d'ensenyament i la independencia
de la intel..ligencia.11
En el davantal de presentació del tema, no faig pas
acatament al dogma de la sobirania de I'Estat. Fa gra.cia
de veure com els "soi disant" extremistes esquerrans s'arrapen a la sobirania qae, al cap i a la fi, es un còncepte
provinent de la lluita pel predomini entre el Papat i

l' Imperi, dues causants que no son pas precisament esquerranes.

Tampoc reconec a l'Estat la seva pretença de monopolitzar el mestratge de ciutadans, car la coacció i tirania
intel.lectuals son les mes inadmissibles de totes, i reblo
el meu argumerit afirmant, ras i curt, que la missió de
l'home es força mes enlairada i complexa que el servir me-

rament de ciutadà.
L'amic Jordi Rubió, a qui he donat la convocatoria
abans de tramètrela a la premsa, no na pas amagat la seva
sorpresa de veure el meu poc respecte estatal i sobretot
s'

kia

estranyat de que jo diferencies el ciutadà de 1'P^oie.

Per ventura no's considera'l "suiumum" de la ciutadania el
fer de soldat i posarse a uiatar homes, quants mélb millor':
I es gaire humà, això de matar homes?

2 Abril.

Després d'entrebancs de totes menes i, entre

De la Colla

"T ariona" .

ells, sobretot, la malaltia del Cap de Colla, Ntre.
Francesc Matheu, avui hem celebrat el dinar de con-

suetut, al acaba.merlt del qual, La Colla havia de ferme la
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presentalla protocolaria del llibre 1111ariona", fill

de

llur visita d' aquest estiu, a la ntra. Masia M.ariona., en
el Montseny.
En el restaurant :tartin, ens hem aplegat: la Sra.
Cabot., Na liontserrat tlatheu i la Sr-La.. Font, a mes de la
meva, esposa i la ntra. filla Ció; iltre. Francesch lletheu,
Lil Joaquim

Cabot i Rovira, En Ferran Agulló. "morien R.

Garriga, N' Alexandre Font, "T' Enric de Fuentes, En Joan
Y. Guasch, En Lluis Via, el ntre. gendre Manuel Carreras
i el prome Ae la Srta.. Font.

Arribats a1 (;afè, han comparegut: En Joan Ruiz y Por-

ta, En Joaquim Guitert i En Manuel Vilà.
Després de les postres ha, coiiençat el ritual, llegint
cada autor el propi treball. Segueixen una usança molt
ben pensada i es que, codi que cap autor coneix llescrït
dels seus companys, perquè cadascú se corregeix el seu,
la lectura reualba una :sorpresa pera totnom.
Hi ¡la treballs en

vers i en prosa i els avis de La

Colla, Iltre. Mathea i En Cabot, s'han.recordat en llurs
escrits de la ntra. neta Nuri, que també feu el seu paper
en el I.,lont seny .
Acabada la lectura, he demanat que me deixessin posar
el colofó al llibre llur, dient-els que a.grata 1' ofrena,
no solament pel fonds, sinó també per la forma, perqui un
llibre es cosa perdurable i aquest llibre àu un nom, "Yariona" , que per, a. nosaltres ho es de perdurable. guant al
fons, Lot ell es sentiment, i en la, davaliada de la vida,
la ntra. natura humana, s l aconilorta en el sentiment.
Al pendre comiat, En Joaquim Guitert, ens na corivi dat, en nom de N'Eduard Toda,, per a, que li fecim una visita a Poblet, proposta acceptada pels concurrents.
?D?o han pogut assistir al dinar: N I Alexandre Bulart .i
Rialp, i en Joan Santamaria. En Francesc M. Masferrer, fa
temps que és a 1' Argentina..
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15 Abril.
Prof. Rudolf Laun. portat els primers exemplars de l'obra del Prof.
"Staat und Volk".
Rudolf Laun, d'Hamburg, "Staat und Volk", la
publicació de la qual fou recomanada per el Jurat del meu
Concurs de La Haia.
Açuesta obra sortirà en un moment psicològic ben anti-

tßtic de la seva doctrina, especialment a Alemanya, on fou
nada.
Seria curiós que, com colofó del Concurs, aci aest lli-bre obtingués de Hitler un incident similar al que el feixisme concedí a la Convocatoria.
D'aquesta manera, el meu tema de "la regressió en
l'Europa contemporania", que tant enfurismà els idòlatres
de Mussolini, seria justificat de sobres per els seus ma-

teixos adversaris.

A casa d'En Maspons i Anglasell, ens hem

22 Abril.
Tretzè Concurs
Patxot i Ferrer.
Veredicte.

aplegat aquest matí, amb En Josep :fi u . Batista i
Roca, per- tal de donar veredicte del RIII e Con-

curs Patxot i Ferrer, corresponent a l l any 1932.
Aquest Coricur-s ha resultat, talment, internacional,
car s'han presentat tres obres: una en castellà, l'altre
en Català i la tercera en angles, però duent el lerda alemany.

La decisió no ha pas estat .ga.ire laboriosa, per la
gran diferencia de qualitat, de forns i de forma, dels tres
concursants.
E1 primer, castells, du per lema: "Summum jus, summa

injuria", i vol ésser tan original, que s'Yia faísonat un
estil i una gramdtica propis, per la qual raó va precedit
d'una mena de vocabulari-clau, a fi de que el llegidor
arribi a capir el treball, si es que no s'adona massa aviat
de que no val la pena, a menys que vulgui aprofitar-ho per
un escudi de psicologia experimental en ço que pertoca a
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1' auto-obsessio,

22 Abril.

El segon, en catali, "Personalitat", es pli de bona
vol-uritad i revela qualitats especulatives. Prescindint
completament del factor experimental, la seva intuicio
es maricada de disciplina basica; sembla elacubracio d l algun d 1 aquells joves, que sense formar ben be dintre Iz,
tradicío de¡ segle passat p tampoe s'han deixat masellar

confesisa ell mateix,
posa de banda tot aspecte juridie i va guaitantse en dinper l l indefereatisme regnant. COm

tre ., esplaiant les seves inquietuds espirítuala.

El tercer, angles » es un trebail que I ní:3 arriva
d,aes meitats, procederib

en

de, P011enba. Se titula "The Doc-

trine of Personal Right 1'I

el sea lema es l l aforisme ale-

mally "Im Schatt en,

Ficiit en" .

hoher

Comenga amb una entrada de cortesia , on se -ecorda

massa del llibre de Madariaga, el dual l'ajuda a couíetre
l l errada de consuetud entre els estrarigers, go es, de creare que la. naciO Espanya es -aria realitat i que, per

tant,

tots som espanyols í no hi ha altra eoL3a -,ae esDanjols.
Es estrany aquest "lapbus' , , teiúnt en compte l l esperit anti-estatal i individ-ualista de llautor.

Segueix despres un estudi interessantissim i ben documentat de les experiencies socials angleses, sistemalitzades segona la docLrina filos'ofico-pol i tica -tradicional
de l'Anglaterra.

tema del Coneurs posat en obra, pero conun sol país. Aix%ó, que pot bemblar ., i ac-ulues,
e

Es ben be el
cretat a

N

O>

uninconvenient, per- referencia a una teoria, se troba com-

pensat pel fet

de ciue ebbenL Anta:, laterra un poble capdavan-

ter ., ci ue ens du mes de mitja centuria d , aventatge en aquestes qfic-ations ., el treball F-smentat ens presenta resolts i
fallats gran noubre de

problemes, que

ael ara comencera dlen

ce,tar, seguint orientaciona c,ue l l experiencia d'alj &, va

eliminar i condemnar.
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S. Futehinson Harris:
"The Doctrine of
Personal Right".

acordat atorgar el premi an aquesta

obra anglesa que du el ng 3 d'arrivada al
Concurs, l'autor de la qual ha, resultat dir-

se S. Hutcrinson Barría.
Personalment., m'ha

rejovenit el trobarme en calent

amb un spencerià com se mostrà aquest senyor, que me recorda 1'atmósfera d'un important
anglesa, en

sector de la societat

Ele temps en que jo hi era estudiant.
Després de tres anys d l absencia, aques-

23 Abril.
Centre Excursionista
de Catalunya.
Festa de la Medalla.
nista de

ta nit he pogut compartir personalment la
Festa de la Medalla, en el Centre Excursio-

Catalunya.

E1 medallista d'enguany ha estat En Pere Pach, 1'aa-

tic "conserge" del Centre, ànima senzilla, houie de bé i
vell excursionista, el qual,

encàra ara, enllà de la se-

tantena, te cura de tancar el Falet d'Ull de Ter, quan
s'acaba la temporada.
La sala d'actes era ben plena, exterioz-isant la simpatia amb que ha estat acollida 1'encerLada designació del
cedallista. Han asbisLit: En Serra Hunter en

representació

de la Generalitat, i En Rosell i Vila per delegació de l'Ajuntament, a mes de nombroses reprebenta.cions corporatives.,
Al entrar En

Pach, ha estat acollit a peu dret amb un

entusiasta aplaudiment, que 1'iia emocionat i dos companys
li han fet costat durant la resta de la

ceremonia.

En Pelegrí Casades i Gramatxes, per dret d'edat i de
companyonia, ha fet la presentació del medallista, intercalant-hi fragmente de l'auto bio,yrafla d'En Pere Pach, al
qual ha lliurat 'la &edalla..
Se tracta d'un a vida senzilla de lealtad i meritoria
perseverancia, que m'ha donat el tema doctrinal del meu
parlament, en el qual no ha pas mancat duresa contra les
tendencies inhumanes del prese nt.

227

He proclamat el regne de la Llei moral i la seva su-

1 9-3-3
23

Abril. periorita.t:

m'he confessat romèntic conveaçut i perxò, ar-

seguia predicant l'espiritualisme;
he anatematitza.t el paganisme i la. tirania eu tatals, que
rapat contra corrent,

anul.len i trepitgen l'home; he condemnat els goigs pro®

eiïsenya.va i que al fernos
esquiribar, perquè ens enoa.nja.ven i

fans que l' escola oficial ens
grans hem tia rut d'

ferien; ¡le cantat la personalitat humana i la ntra. vida
moral; he declarat que en la regió sobirana del ntm. ésser, 1 1 16,nima, les Lleis j ussanes no tenen jurisdicció, ni
autoritat; he

remarcat que

el deure, no'1 definien pas

prescripcions comminatQríes externes, ;sinó que és accio

de corLseiencia i no pas sotsmetiment; i seguint raonaments
semblurïts, he deturat la catilinGria dient que pensavera aixi
els qui encera crèiem en l'home, perquÈ ericàra no arribem
a creure en

els homes.

Referint-me després al medallista p l'he tractat com

exemplaritat de la meva doctrina i
la Llei moral.

un a

de l a supremacia de

Guiat aenzillament per aquesta, En Poch ha

gaudit

la bellesa, del mon exterior i, permor. • d'això, no s'ha emmblarat en filosofies exaaperador-es, ni ha seguit, les males

erts d'anar en davant, no respectant res; ha sabut trobar
els tresors de la vida interior, els Entusiasmes de la
qual, 1' encaminaren a Casa nostra, oiï ell és imatge de
perseveraiïcia i la Medalla ha anat a sobtc..rlo en 1' ombra,
per a pregonar el ntre agralment.
En Serra Hunter ha clos l'acte amb unes paraules de
simpatia,

en nom del President

de la

Generalitat; s'ha

referit a conceptes meus, glosant -el:3 eri el sentit de que,

damunt de les diverses ídealoóies,
tots ens troba.riem en l'espiritualitat

per

estaba segur de que
de Catalunya.
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Rebuda una carta firmad.-. per J. Planes líun-
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29 Abril.

det, de Giroria, declara,ntse autor del treball ng

Boires foranes.

2 del FIIl e Concurs Patxot i Ferrer, i demanant

ei retorn del seu plec.
Amb motiu d' aixó, 'fam una pile, de consideracions refutant

l'apreciació del Jurat, el qual tingué la discreció

de

no retreureli pUbiïcament aquell paragraf de la convocatoria on se prevé que eri els temes socials cal prescindir
d'abstraccions i treure conclusions de les coses viscudes.
havent-li passat per ult dit

advertiment. l'autor

no

compren la ntra.. frase i creient que s'el considera indo-

cumentat, se justifica esmeriTar.Lt una colla de noms alemanys
i així descobreix el mal que hora de seguida sospita llegint

la nevà obra: es uns, víctima més de la nebulosa iriflubncia
que la mentalitat alemanya produeix sobre la riobtra,. Aquella pretesa filosofia d'Eugeni d'Ors, que jo vaig calificar de "Art; d' enterbolir 1' aigua clara", fou la precurso-

ra d' aquests csgarrit,ínents d' inLel.ligencies que altrament
donarien mellors fruits, i ben nostres.
29 Abril.

L'autor del treball premiat en el XIII e Concurs

S. Hutcninson Fatxot i Ferrer, S. Buícliïn on Far•ris, haveritzie demaHarris.
niat el seu original per mvisarlo, avui li responc
fentli algunes "suggestions".
Començo per dirli que a6ra1"m l l intenció de cortesia
que li iia inspirat les primeres p&gines del ateu llibre,
en les quals s'endevina l'influencia de la darrera obra
de iSada.riaga: els polítics no son pas bons mestres de doccrina.
Li faig avinent yue Espanya no hd estat mai una Na ció, sinó una, heterogenis estructura, política,, mal bastida, en la qual úí ha dos esperits que no lliguen: Castella, hereva i practicant de la tradició romana govern _ don-iirii; i Catalunya, liberal i democratica, freturosa d' in-
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dependencia. Llevat de, Catalunya,

que es individualista,

29 Abril. la resta d'Espanya son pobles gregaris, dj.ferentment ¿el
W>

. .1

que Hutehínson Harris suposa en la seva introducció.

Com que en una carta me parlava de dietadures, li recordo que nosaltres, catalano, l l hem soferta i que iio cieu
ignorar que la díctadura mili-tar de la monarquia espanyola, anava principalment contra. CataIun y a. De tot aixb í

de moltes altres coses elb estrangers no s l enteren, perciue se fien m&ssa de I l ipformaciO oficial.
lanco 1& meva resposta advertint . que qualsevol addició
feta a i l oriC) inal>

caldra que sia sotsmesa ai Jurat.

Ha sortit cap llamburg per via

12 Maig.

meitat de l l edicí0

Expedició de la

edició Laun.

inaritima, la

de l'obra del Prof. Laun, que

li correspon segons les cor.di.cior-s del Concurs
C.)

de La Faia.

Com que els futurs llegidors d'aquesta efemèride C-Iificilment se donarien

compte del gros problema que aq-uesC>

ta expedicio suposa, 1 1-explicare per -Lal de que vegi.q fins
a quin puit de complicaciO i d l abburditat ha arribat l l ebtatísme contemporani.

Els Est ats bon actualment un--s capses tGnca.des dloii
no pot sortir res, ni tamooc en-trar-hi, sense autoritzaciO de la intervencio correspoiient. Permor d l aíA, al tr,,-c-

tar de donar al Pro£'. Laun go (-¡ue A per-Loca, h&'calgut
comengar per demíanar al Govern un permis d l e y.portaci(í, el
qual se concedeix amb la condiciO de que la valor de la
cosa exportada ha de retorwr cap ací: 1 1 internacionalisme d'abans s'ha anat encongint fins el localisme rabiós
que ara impera..

El nostre cas no comportava l l exigencia rcgI&mentaria
i ha motivat explicacions i pi-eguales i justificants i perdua de

temps i paciencia, per fer trioíJar la lletra de la

Cznvocatoria, fins (,que les caixes s'han pogut embarcai , sense
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que se consideres exportacio de capitale, o sia,_ sense

12 Maig.

exigir

el re-Lorn de la valor llur.

Aquest incident es simpotmà-tie de I l economia que
ara s l esLila i de I l estat d l e s perit dels actuals

gover-

nants, elu quals pr e tenen atenuar la crisi econ%Omica mundial aiib uns mitjans que l'agraven.

el Dr. Ammende,

Yiliia fet vi e iba

15 ¡Viaig.

Dr. Ammende.

1'

aventura del

qual jo ja coneixia i que na motivat animats comenta-

ris.

El Dr. Amiiieade asisti a Un IUeetin zy de San Sebastian,
C>

on exposU, coia de costum, la se-va doc-trina de les nacionalitats i de la bolucio federativa; despres, segui cap a Galicia i devalla a

Portugal. Al vo.Ler tor,nar, a Espanya, se

LrobIL amb que el Conbul Ii nega el visat

aleshores el Dr.

1

S el! .,

de¡ passaport, i

Ammende teleigrafia an En Maspono i Aiigla-

demunaxil q ue £aires d l aclarír

llembull.

En Maspons i Anglabell aria a veare el Governadoi* de
Barfia, Sr. Almetila,
Yinistre de

e.L cival oferi transmetre el pree al

la GovernaciO, de Madrid.

La resposta no l b feu esperar i deía teitualment que
el h.1ini.,5tre no ci podia complaure perqui "el Dr. Ammende
liavia e;btat expa.Lsat d l Espanya com agerit separatista, de
conformitat amb la áemanda

del Governador Civil de San Se-

bastian".

El Governador de Barfía. enviii c'Opía

de la resposta an

En ¡Maspons i Anglai3ell i aquest li l a dona gracies en una
carta oii, cie paz g ada, se

u
feia avinent i l efecte que prod-ul-

ria en e.L SecreLariat de la Societat de Naciona, de Ginebra, quan s l enteraríen de la barroeria del Mini .atre

ebpa-

ná 01.
Semcjla que el Sr. Atmetlla comunic %L ígualment aquesta
car-La a lliadrid, i ai y 'O,

afegit a les geetions que alla tam-

be feia N l EsteIrich., en companyia d l un dipatut base i altre
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15 Maig. el visat del passaport i tornes a Espanya, però amb la
condició de que siavia de passar de tranzit, segurament
c^

perquC així se salvava

n&cional del disbarat co-

més.
IIL Dr. A.,,amende, m'ha dit que durant 1' incident,

s'ha-

via recorda4 molteo vegades dels meas raonamente de dos
o tres anys enrera, i -áa confeseat que jo tenia mes rao
del que convindria

i

ell mateíx nauria desitjat, perque no

es paa exi l l arbitrarietat

í

el domini que se poden basar

estructures federatives. Ve sorpreo de l l esperit

i

orgaC>

nitzacio (.jue kia trobat a Bascoiiia, i molt esperansat del
despei , tament nacional de Calicia.
Fia

i en la

insistí-1

molt

en l l importaiicia de¡ moment actual

de que els catalano mantinguin llur -posició en el Coagres de Nacionalitats Europees, anant de
necessitat

costat i en avinenga amb els naciona -l istes bases i ga-Llecs.
Tot parlant, hem tingut la vergonya d'oir que ell ha-

via pagat de la seva butxaca la colisacio oferta per el
President de la Geaeralitat i deguda
encara. Aquesta der,
rera part jo ja la sabia, l'altra n3.
ja sessió s' ha allargat filosofant sobre ela fets consumats en el nou e g tat de coses; hem resseguit
la hist'oria
CD
int;ima de l l Estatuz, l l escatLnament i la malfianga que tradaeix; hem notat caraeLeristiques de la gent ciae hi ha inzerving-at de banda i al%r a , ^tractunt-ho -ao pas precisament

com qftestí0 poli-tica, sino cercant-hi ea-seay a ment doetrinal de sociologia experímental.

Li he demanat que parles de Hit l er i de la inconcebible ac-tuaciO d'A.lamanya contra els J-aeus. Ha respost que,
al seu eritendre, Hitler es un home pl %e de bona voluntat,
que no el guia cap profit personal, si.no un idealisme general; que aíx'o dels jueas, mo*¡"U abundants

i

preeminents

a Alemanya, era una atmosferi, creada per ela beus sabal -
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15 Maig. donava compliment an aquelles prèdiques imprudents. Ha
reconegut en aixo una errada molt grossa, que costa a Alemanya 1'aIllament en que se troba, perquè els seus enemics

l'han sabuda aprofitar. E1 Dr. Amnende es estonià, però
apar que ressenti facilment la seva ascendencia alemanya.
He retret el meu projectat Concurs sobre la revisió
del concepte d'Estat i li he dit si podia proposar noms

per el Jurat: me'n cel un d' an g lés i 1' altra de qualsevol
banda, menys alemany, car, en aquests moments, Alemanya
s'havia situat t'ora Concurs. He subratllat que conveaia
en el Jurat un delegat oficial del Congrés de Nacionalitats Europees, i també un de 1'U nio Interparlaínentaria, la
qual cosa li donaria gran equitat. Hem quedat que s'hi
pensaria i que m'en diria quelcom des de Ginebra.

T€^mbé ha demostrat interès per a conèixer Mr. S. Hutcninson Harris, el qual m'ha escrit que demà passat serà
aci, venint de Pollensa.

Aquebta tarda he rebut En Josep Carbonell qui

16 Maig.
J. Carbonell.
Occitania.

m l iia parlat de les coses d'Occitania..
Li he recordat la meva idee. duna Miscel.lania

Occitana, lä realització de lu qual se va diferint i jo no
tinc pas temps per perdre, car me vaig fent gran.

M l iia parlat de les di l icultats per l' aplegament dels
materials, però diu que no ho oblida i ho tenen entre mans
amb la Societat d'Estudis Occitans. Es possible que una de
les dificultats -inconfessable- sia el trobar prou gent de
solvencia científica que no paicixi l l anitarisme francès.
Ha exposat la tasca feta en el sentit de llibres religiosos occitans i unes traduccions occitanes de elassies
llatins, per acabar presentantme un projecte de Concursos,
i demanant ajuda pecuniaria.
Li he repetit que la meva contribució era en el sentit
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de la Yiiscel.Iania; que deixés el cartell dels Concursos

16 Puig. per tal de que pogués enterar-me'n, si be els pregava que
no se recordessin de mi pera apuntalar coses d'altri, essent així que he tingut de reduir les meves.

Tal com m'havia avisat, he anat al Palace H

17 10,aíg.

ot el

S. Buteninson a fer la coneixença de S. Hu^chinbon Harris, el qual
Harris.
aquest mati havia arribat de Mallorca.
Alt i prim, el retre. premiat te l'aspecte físic de
persona afa,diga.da, impressió que se confirma de seguida,
perqué parla baix i les frases llargues facilment se li es-

tronquen apagades: segurament fa. temporada, de. repòs a Pollensa.
Ara m'explico el veritable sentit del lema del seu

treball: "Im Schatten hober Fichten", que jo havia pres com
una imatge d'intenció moral, yuan realment era una frase

merainent descriptiva de la situació actual de ¡'autor.
M'ha parlat de que la seva ascendencia, durant varies
generacions es lligada amb la Hudson'a Bay Company, i rembla molt versat en f inanceb, -teòriques i prLcfiques, car ne

parla amb autoríte.t . 11 1 ha fet 1' efecte d'una mentalitat que
s'ha ormejat un horitzó propri, dintre el qual se mou lliurement i no li plau de sortir-s'en.
!v1'

kia ensenyat alguns complements i correccions del seu

assaig, que ja havia ofert per carta, però jo li he dit que
com que f ïns passat l'estiu no calia pensar en imprimir el
seu llibre, valia mos ,,ue anés madurant amb calma les addicions kue desitjes fer i aleshores les t,ornariem a sotsmetre al Jurat.
Segurament es deu haver enterat mellor de les nostres
coses, perqué vol canviar la introducció, que ara no considera prou ajustada a la realitat i permor d'una ben intencionada cortesia, rio cal pas deixar passar inexactituds en
una obra doctrinal.
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Ha co rividat el Jurat a dinar amb ell i m'he dolgut no
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17 Maig. poder acceptar, per' ho han fet En Maspons i Angizsell i

En i3atista 'i Roca.
A la tarda

hi he tornat; hem precisat mes punts refe-

rents a 1' edició i f rie acompany7 at fins a 1' estatge del
Consul anglès.

Al vespre, s'he embarcat altra cop cap a MaLlorca i
l'han anat a despedir a bord En Víaspons i el Dr. Ammende
el qual també el volia coneixer.
29 faig.

No lilL ventae adjudicat el premi del Concurs de
la publicació del

Concurs

Ta Haia, i essent ara enllestida

de Barña.

llibre del. Porf. Laun, me proposo aplicar aquells

Internacional

diners a un novell Concurs Internacional, que resulti una
continuació a6ravada i mes precisa de

l'intent de La Haia.

El tema del Concurs que preparem serè la "Revisió de
la noció d'Estat",

en sentit anti-estatal i restrictiu de

la seva actual abusiva. omnipotencia.
Pe.z

3ix 0" ,

que ell i jo,

havíem conving-ut amb En Maspons i Anglasell

independentment,

redactariem cadascú la

ntra.

Convocatoria; que després ens les canviariem per refondreles i arribar així a una redacció ejue fora la base de les
gestions amb el futur

Jurat interniicioíiai.

Aquest f'ormalisine avui 1'heiu realitzat. Lee dues redaccions independerlts, s' a<.,orden en el fons, però difereixen en la forma: la d'En Maspona es mes orgánica i política, lá meva més è p ica í sentiatental. Veurem, de primer,
que dira llur fusió i, debpréw, com la deixaran els Jurats
estrangers, que se troben en condicions tan diferents_de
les que havem patit, i seguim patint, ací d Catalunya.

9 Juny.

Trameto

per avió uns quants paquets de presentalla

Presentalles. als actors i colaboradors del.Concurs de La Haia.
Son exemplars de 1' obra del Prof. La-un, tirats a gran
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marge sobre paper de fil i bellament enquadernats, per als

9 Juny.

membres del Jurat: Jhr . van Ey si nQa, S ir Ceci 1 I-Iurst i F.
Mas pons i Anglasell. Igualment n'envio

dl

Dr. D. Anzilotti,

president dimissionari del Jurat per culpa de la ratx-ada
feixista, en recordança ' de dual incident he posat en el
seu volum, una dedicatoria que diu: Al Prof. Dr. D. Anzi
lotti, en recordança d'una tesi que els actuals Governs
son encara molt lluny de compartir. R. P. i F."
També expedeixo un d'aquests exemplars gr. marge a
l'autor Prof. Dr. Rudolf Laun, a Hamburg.
A més, he fet relligar en marroquí un dels exemplars
de fil per el Prof. Altamira signant-hi unes ratlles
agraint la seva colaboracio.
Amb aixo i la sortida de l'obra, resta acabat el Concurs de La Haia, la realització del qual ha durat quatre
anys .

30 Setembre.
Prof. R. Laun.

Tancat el parentesi d'estiu i retorriat

a

ciutat, trobo una carta emocionant del Prof.Laun

en la qual me fa sabedor de ;,ue perds l a sevà, catedra de
1' Universitat d'Hamburg ., segons li iian notificat of ic Talment, car els drets adquir -its son sospesos i se dona comiat als funcionaris senzillament per "DíentesrUcksichten " .
Desuánu si es podri a fer res a favor d' ell en els comitès d'asaisLencia, si b e. ja preveu que de primer ajudaran els professors "no - aris" i ell en canvi es "ari". Af egeix que a la seva edat de 51 anys, veu molt tosc el pervindre de la seva i*amilia, perquè ell ja no

pOL

pas can-

viar de professió i, a me b, vol romandre fid:l a la ciencia.
Es uri document d'època, veritable estigma del moment
social actual, que recula esbojarradament cap a l'edat
mitjana, en un embull d l a.rbitrarietuts le6alb i de vio-

lencico materials.
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30 Set einb re .

En la, meva resposta i entre altres coses, li dic
que l m treu un pes de sobre el saber que el seu comiat no
serà pas perinor del nostre Concurs, el qual ja l n te prou
amb l'incident del Dr. Anzilotti.

2 117ovembre.

"The Doctrine of
Personal RighV'

Després dé fallat el darrer Concurs R. Patxot i Ferrer, el o-uanáador, l l angA s S. Huteninson Harris, deman2a revisar el text de la seva

obra, abans d'anar a l'impremta i voïo,uè completar eis
dos darrers capítols, que havia escrit massa de pressa,
per manca de temps.
Accedirem a la demanda i ens ria retornat dits capitols talment allargats, que fan més de 300 pags. de fulle
mecanografiats. Probablement, al veure el volum del
Prof. Laun, s'imaginà que el seu també havia d'ésser cosa
semblant.
Avui li escric proposantli que condensi dits capítols
de manera que encaixin dintre la mida convenient. Fent-ho
així, confio que el treball servarà la seva primitiva unitat, enfocant l l experiencia político-social anglesa, quan,
amb la volada que hez donat posteriorment al final del llibre, feia incursions en la historia medioeval continental
que, si bé lligades amb el tema, son fora del camp on se
mouen els capítols anteriors.
S'ho val de remarcar, no obstant, car prova la finor
dcl seu sentit critic, eue l'autor també s l adona de que
la Provenga tenia una civilització superior d la dels seus
veïns del nord.
Ho aprofito per felicitarlo del seu "insight" i, a
tall de comentari, hi afegeixo quelcom referent a Papa rent incongruença del Rei Pere el Católic, morint a bquret
lluitant conta, Simó de Munfort, o sia, Roma.
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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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Tocant a l 'acció cultural i transcendent de
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ralitat, s'
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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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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-
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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.

254

1934

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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26 Novembre.

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
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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
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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-

274

1 9 3 5 mig de les boires dominants ens hi fa u.na clariana amb les
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
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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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23 Abril

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.
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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.
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"A posteriori":

A quest historial -apart de les moltes coses.

La Rosiaz prbs
Lausanne.
(Suissa).

que m'han passat per alt en les anotaeions que
precedeixen- fou tragieament treneat per * un d l a-

quells s O tracs q ue CaPg>iren la hist'bria d l un poble, al mateix temps que n'esqueixen I l essei- individual.
Una elasSica sedició militar espanyola ,,
te.mps pels monal rquica,

preparada de

i la bur,,-,> esia, ha fet

(jue la repLiblica esquerrana espaii y ola arme s barroerament
el poble, amb la (ival cosa les mabbes de seg:>uida sobreeíxiren el govern; d l aquesta maiiera nasiíue l'actual guerra
civil, agravada per l l e2peculaciO diplomatica internacíonal, de banda i altra.
Pel que respecta Catalunya, el
de proclamar, de bell començament,

General Franco,

a mes

el seu socialisme sin-

dícalísta -promiscuita,t nazi-feiyista- s l afanya a amenagar
l'aníma catalana, amb 1 1 espasa í amb la llengua, , 3e,-,uint la

fatal tradicio secular e s paniyola i cumplint el seu paper de

successor del

General Sanjurjo, ciui ja s l havia sublevat

quan el gover-n de la republica espanyola concedi a Catalunya la pretesa autonomia, que no era sino una mig, rada deleg aciO

de serveis.

Si aquestes llibretes son ara en terra suissa i poden
ésser així epilogades "a posteriori II , es degut a la cavallerositat d'un consul estranger ,, amic de Catalunya, qui
les sostraguC a la, bebtia humana debfermada i debpreB les
fiu passar la frontera.
El ciuí tan generosament se'ns

porta, poc sospitava

aleshores que, mes tard, el beu poble també seria brutalment envalt i governativament tiranitzat, d'una manera s em-
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E1 terme d'admissió de treballs per al Segon

Segon Concurs
Internacional:
1934 - 1937.

Concurs Internacional s'esqueia en plena guerra civil, el l er . Desembre 1936, i era, fàcil de preveu-

re que això implicava la fallida. del Concurs.
No obstant, hi hagué concurrent qui, donant-se compte
de les circumstàncies, ja en Setembre 1936 es preocupa d'escriure a Barcelona, al Carrer de la Cucuruila, domicili oficial de l l Institucio Patxot, preguntant si s°havia ajornat
el Concurs, o bé si s' allargava el terme d' a,dmissi o; però,
aquesta carta no m l arrivà fins quatre mesos després.
També, a l'Octubre segtlent, rebia un telegrama de La
Haia dient-me que: un autor diligent, impossibilitat d'enviar el seu treball a Barcelona, l'havia depositat a la
Biblioteca del Palau de la Pau, a la Haia, sota la divisa
"Veritas,Libertas, Pax" i demanava se li donés conformitat
d'entrada a Concurs, cosa que vaig fer.
Aleshores, acordarem prorrogar per un any l'admissió
de treballs, o sia, fins al l er Desbre. 1937. E1 Dr. Jacob ter Meulen, Director de la Biblioteca del Palau de la
Pau, la Haia, que sempre ens ha fet lleial i generós costat,
s'encarregà de fer publicar aqueixa decisió.
En la nota cursada al Bureau de la Presse, s'afegia a
més, referent a la destinació dels manuscrits:
"Par suite des difficultás actuelles des communications, 1'InstituciO Patxot à. Barcelona, a prie le
Directeur de la Bibliothèque du Palais de la Paix, á
L a Haye, de vouloir bien recevoir les reponses."
Crec convenient transcriure aquí textualment la Convocatoria d'aquest Segon Concurs Internacional, que era com
segue ix:
"La Institució Patxot, des de La Haia, en desembre de 1928, oferí un premi de mil lliures°esterlines
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al• millor treball que estudiés la "Influència del Dret

Internacional i de les Institucions Internacionals contemporànies sobre el Dret Públic Intern " , havent-se
presentat a Concurs 17 autors de diferentes parts del
món.
E1 Jurat del Concurs, constituït pels Senyors:
Jonkeer W.J.M. van Eysinga, d'Holanda; Sir Cecil.
Hurst, d'Anglaterra i e1 Pro p:. F. áe P. Mabpons i Angla.sell, de Catalunya; decidí (desembre 1931) , no atorgar el premi ofert, però recomana la publicació d'una

obra presentada pel Profebsor Rudolf Laun, de Hamburg,
' Ter 'Nandel der Ideen Staat und Volk als Äusserung des

¡ettgewiss ens 1 ' . En compliment d'això, la Institució
Patxot edità aquest llibre a Barcelona i sortí l'any
Passat, 1933•

Mentrestant, les raons que motivaren aquell Concurs s'han agreujat considerablement, i la Institució
destina aquell preini a un novell Concurs, l'esperit
del qual és ço que sejueix:
Les sofrences de la guerra, al desvetllar la sensibilitat col.lectiva, produiren un estat de penediment
durant el qual s'accentuà la desavinença entre la consciencia mundial i l'estructuració política dels pobles.
Fou aleshores que es condemnaren pràctic.ues del
Dret Públic intern; s'acceptà la igualtat de drets de
raça, de llengua i de religió; la llibertat d' ensenyament, etc. I en l'ordre exterior, es demanaren sa,n cions per a les transgressions estatals; es proclamà
la lliure determinació dels Pobles i es generalitzà el
tema dels mal anomenats "Minoritaris'.
Malhauradament, aquella, esperançadora ascensió,
no solament s'és deturada, sinó que torna a imperar en
l'Estat "1'idee de la toute puis s- ance, plutót que celle
de la soumission de l'Etat aux exi ences supérieures du
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droit et de la

justice".

Obsessionat amb aquesta pressumpeio d'omnipotène¡&, i corif onent l'accident o convencionalisme polítics amb el fet biològico-social permanent "Poble o
Nació", i amb la seva localització sentimental "Pa tria'', l'Estat s' €Manya a intervenir-ho tot i àdhuc
prete governar i modificar lleis morals i naturals que
son anteriors i superiors a ell; minva moralment l'home fins fer-ne una eina automàtica; desconeix la família com cèl.lula social bàsica i la considera merament un obrador de contribuients i de soldats; estimula un parasitisme funcional públic que empobreix i
coacciona els pobles; no tolera ni l'estímul, ni la
diferenciació personals, i legalment va esvanint la
llibertat d'intel.ligència.
Volent sostenir ficcions económico-polítiques que
s'enrunen, els Estats es reclouen en un pseudonacionalisme, per culpa del qual la humanitat resulta, estancada en coiupartiments que l'ofeguen i desorganitzen.
Tot això s'avé ben poc amb el respecte a la personalitat humana, que és el fonament de la societat, i
amb l'afirmació de la sobirania popular, que es predica des del cim dels mateixos Estats que la conculçuen
i condemnen amb els aufemismes d'a similació i unitat.
I com que l'estatisme actual ja assoleix un paroxisme precursor de la crisi, en previsió d'ella, la
Institució Patxot demana als pensadors: que deseixintse de les pràctiques corrents, i guiats únicament per
la intel.ligència, facin la
Revisió de la Noció d'Estat
d'una manera histbrico-critica i, amb l'ensenyament
que en resulti, assagin d'arribar a una concepció de
l'Estat en la qual aquest, bo i servant la seva missió
d'orguen de coordinació necessari, sia constret a res-
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pectar majorment la personalitat humana i sotmès al
Dret Natural dels Pobles, que n'és la consegdència.
La Institució Patxot te el deure de recomanar als

concursants l'experiència de Catalunya, on els autors
poden fer observacions aclaridores del tema proposat.
Perquè Catalunya formula el problema, no solament en
les altures doctrina!I, sinó també per sentiment de
germanor envers els Pobles freturosos de llibertat
i justícia" .

Com era de témer, passà el terme d'admissió

XVII e Concurs
Patxot i Ferrer.

del XVII e Concurs Patxot i .Ferrer -25 gener
1937- sense que s'hagués presentat cap treball, cosa fàcilment explicable tenint en compte el temporal social desfermat en la nostra terra i, potser també, la idiosincràsia

dela nostres intel.lectuals, que prefereixen la feina relativament lleugera d'escriure articles de diari o de revista, a la. disciplina, d' enfondir temes transcendents, cous
el proposat en la Convocatória d'aquest Concurs, que copio
a la seguida:
"Talment com la disbauxa de lleis escrites pregona la decadència política dels Estats i l l abús d'impost prepara llur fallida material, també la consideració de la, familia dona l'exponent d'una civilització,
perque la familia n'és l'element primordial.
Fogar de sentiment i escola de sacrifici, la familia és la mare de la societat i la seva jerarquia moral; fonaments que es van descalçant amb la difusió i

el desarrelament d'avui dia.
Essent ferTança de continultat, nombrosos factors
públics cerquen d'influir la família, i majorment quan
els Estata n.o són la concreció d'un poble, sinó un farcell de pobles, 1' estatisme malda sempre per a junyir
la família al seu domini, i aquesta coacció, contraria
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al dret natural, torç la continuvlta.t i esguerra la família. D'ací arrenca la deplorable "course à 1'enf ant",
no pas per amor d'ell i si com el medi més directe de

penetració fins a la rel social.
La manca de respecte a la familia porta l'Estat
a les brutalitats del nostre temps, en el qual un governant ha osat proclamar que la missió de la dona és
proveir de

soldats

el camp de batalla, prospecte bàr-

bar d'uns civilització follada, Liue vol redu i r la familia a una funció d'Estat.
Al convertir així la privadesa de la llar en un
mercat públic, s'esventa el caliu; aleshores la familia s' enfredora, te defallíor i es torna xorca, miL urs
que es va encomanant arreu en la societat actua]..
La intromïssiO de la vicia pública, causa principal de la malura, debades assaíj LL de remeiarla amb temptacions i avantatges materials que compten ben poc-en
l'ordre moral, l'únic

en que floreix

i grana la f ami-

lia.
I a mesura de la fálla d'homes, la societat esdevé una massa vivent que segueix d'esma la ventura

del

capitost audaç que se li posi davant: és l l imatge contemporánia.
Però, com que la societat s'ha de refer amb l'home i l' home a l haurL de recobrar en 1a familia, el Concurs d'enguany demana estudiar el tema: "Reivindicació
de la fainilia, en la vida privada i en el dret públic."

XVIII e Concurs
Patxot i Ferrer:
Convocatoria inèdita.

A entrada d'estiu, Juny de 1936, a la
Masia Mariona del Montseny, vïa,ig reducuar

la

Convocatoria del XVIII e Concurs Patxot i Ferrer (Gener, 1937), fixant -me en un aspecte

doctrinal del

fet de la producció, que les circumstàncies navien arroentat i que es tractava sempre amb gran cridòria passional. i
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es cercava pas una solució de justícia, sinó únicament servir -se'n d'esca per

a encendre la foguera que ara crema a

Catalunya.
Adnue així, ni hagué moments durant els quals vaig
creure poder arriscar-me a llençar

aquella Convocatoria,

però, arribat el moment, la brutal realitat m I obïiga a desistir; d'una banda, perquè

l'onada proletaria forastera

que s'ha esbandit a casa nostra, no hauria pas tolerat la
presentació del meu tema, i de L'altra, perquè la socia lització imposada a

Catalunya "ho ha desorganitzat tot, sen-

Bereorganitzar res: el treball .no ni existeix.
No

obstant, vaig donar dita Convocatoria a la imprem-

ta, per tal d'ésser enclosa en P apendix del llibre
Creus i Vidal sobre la. "Immigració a

d'En

Catalunya", que s'es-

tava component quan esclatà la guerra civil i del qual hi
havia alguris plecs tirata, mentre la resta era en galcrades
Com que no se on ha anat a parar tot això, ni quina
fi fars, repeteixo aquí l'esmentada.

Convocatòria inÈdiba:

"Una vella tradició oriental, presenta el treball
coxa un

cdstig, i

ara, la reacció occideutal, en fa ar-

gument de ¿tisebrdia: la resignació del

passat s'ha

tor-

nat agressivitat present.
Amb esperit dictatorial, es proclama que el treball eb el fi de la vida i

sovint

es vol

imposar el

millorament material, per via d'una regressió moral.
Com totes les reaccions, l l actual és extremosa.
D'una banda, tendeix a desplaçar el lloc del treball en la producció, la

segabncia jerarquica de la

gual és: intel.ligencia, treball i capital. Aci, intel.ligència, vol dir la concepció diri-ent; çuarit al

capital, designa estalvi, o sia, fruit de treball convertit en previsió. Tampoc ;cal oblidar que eri el fet
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rent com és el jornal i aquest té el privilegi de no

compartir les perdues.
D'altra banda., la idea popular rebaixa el treball
a un esforç muscular i el desennobleix quan n'exclou
la part de la intel.ligencia, que un dels cäpitostos
novells h a motejat áe "luxe dels desvagats", proposició que animalitza l'home.
El treball és verament una necessitat orgànica,
però,

per ciamunu d'ella, es deure de col.laboració so-

cial i acte conscient de responsabilitat que dignifica. Intel.lectualment, augmenta el
ens perfecciona, i

saber; moralment,

materialment, proveeix a la fami-

lia, així sostenint la continuitat humana: la integra-

ció d'aquests diferents ordres de treball, dona per
resultat la-civilitzacio.
Les experiÈncies actuals del treball,

acusen man-

caments i violencies que cal corregir, i el Concurs
d'enguany vol contribuir-iii posant per tema un: "Estudi crític del concepte de treball i de la

seva digni-

ficació."

Constituint Jurat.

Pel nostre Se,,on Concurs

Internacional, jo

m'havia proposat un Jurat en el qual, a més de Catalunya, fossin representa t s: un dels vells Estats fent costat a un dels novells Estats vinguts a la vida internacio nal d' ençà de l a guerra europea.,
Quant als vells Estats, la cortesia m'obligava envers

Suissa, que ens donava tan bon acolliment. Per tant, vaig de
manar ajud a 1'U niversitat de La.ussanne, el Consell de la

qual designà per representant seu el Judge .Federal, Mr. Robert Guex, Professor honorari de dita Universitat.
En aqueixes visites a la
vaig

Rectoria de la Universitat,

fer la coneixença del Chancelier, Prof. Frank Olivier,
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cavaller d'ascendència literaria romande el qual, parlant
de Barcelona, de bell començament em digué que ja sabia que
el catalá era cosa ben distinta de l'es &rnyol i, per aquest
camí, no cal pas dir com intimàrem després.

I-'^especte dels novells Estats, l l atzar ens havia posat
en contacte amb gent txecoslovaca i aixb feu que demanessim
a la Lega.cio Txecoslovaca d'Espa.nya, aleshores resident a
Barcelona, si e.ne podria oferir un membre de qualitat, petició que fou acceptada i molt cortesament agralda.
Però, les dificultats de comunicació, :j ue ja eren grans

amb Barcelona, s' anaren agrava.nt pel costat de Txecoslovàquia, on es comeriçava de veure massa clar l'actitud amenaçadora d'Alemanya; el temps passava i la brutal premeditació alemanya s'anava precisant, de manera que els xecs finalment s'hagueren d'excusar.

Com que el temps s l escursava, vaig afanyar-me a escriure a Sir Cecil J. B. Eurst, representant d'Anglaterra en el
Triburial Internacional de La Haia, pregant-li que ens cer-

qués el

membre-jurat

que ens mancava, per el dual c'ra.rreg

presentà Mr. Alexander P. Fackiiri, del Temple, Londres.

I el Jurat fou constitu lo t amb: Prof. Robert Guex, de
Suissa; Mr. Alexander P. Pachiri, d'Anglaterra i el Prof.
F. de P. Diaspons i Anglasell,representant la Institució
Patxot, de Catalunya.

Segon Concurs
Internacional:
Veredicte, 1938.

Vençut l'aplaçament del Segon Concurs Internacional, únicament presentaren treballs els dos
autors que ja havien donat fe de vida l'any pas-

sat.

Un d'ells, amb el lema "Veritas, Libertas, Pax", titolat "New Ways of State Government", era molt poc extens tenint en comp Le la importancia del tema i del premi.
L'altre, titolat "The, State of Personal Right", signat
per "Ratio Dicendi", en canvi, resultava excessivament volu-
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interessants.com collacions..
Circulats dits originals entre els 'i^i"embres del Jurat,
aquest decidí no a t orgar el premi, amb el

se o-tient

veredie-

te:
"V`Je nave carefully coneidered the two works submitted to us in m.s. nomely "rhe State of Personal

Right" and " New 'N ays
nion, neither

of

of

State Government'° . In our opi-

tYiere works is such as to justify

the award of the prize offered by the "Instituçió
Pat ;Yot". Lac h work, in its own way, n' as merit and
both show commendable industry on the part of the

a.uthors, but, in our

jud gement ,

"The S t at e of Perso-

nal Right" is too imaginative in character f or the
subject in hand and "New V4ays of State Government"

does not make a sufficient contribution to the theme
propounded. Moreover, neither work is, in form, sui-

table for publication.

'ti'e

Y:ave, therefore, decided

not to award the prize." Signat: Alexander P. Faehiri, R. Guex, F. de F. Yaspons i Angla.sell, September,
1938.

Un cop publicada la decisió i comunicada als anònims

autors, aciues te demanaren la devolució de llurs treballs,
com així es feu de seguida..
Les circumstancies no iia.n pas afavorit el meu bon intent; però, tampoc cal passar per alt el fet de yac, els
qui tindrieri capacitat i autoritat per a heure-se-les amb
aquest tema, reoulten pràcticament fora concurs permor d'ocupar situacions oficials entre aç-aests mateixos Estats
contra els.quaIs clama la Convocatoris i és un aspecte més.
de la transcendent

desavinença

entre l'esperit i el cos,

enquistada en l'organisme social.
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Havent resultat desert el nostre Segon Con-

Projecte d'un
Tercer Concurs
Internacional:

cars Internacional, vaig intentar un Tercer Concurs, per tal de que la Institució Patxot conti -

1938.

nués donant fe de vida al mig del remolí que es-

taba enterbolint l'Europa i seguís ela.m.ant en les gflestïons
que violaven els més nobles sentiments de la humänitat; en
aquest estat d'esperit, vaig fixar-me en el Dret d'Asil,
les transgressions del qual ací vèiem de ben a 1a vora i
que, practicament, s'està esfumant.
Si jo hagués estat encara a Catalunya, hauria publicat la meva Corivocatoria sense demanar permís a ningú perquè, sobre la intel.ligencia, no reconec altra jurisdicció,
ni cap autoritat, llevat de le consciencia que Deu m'ha donat.
Però, la meva condició de domiciliat a Suissa amb tota la familia, m'obligava a una reciprocitat d l agralment, i

no volguí fer res sense abans consultar- ho - privadament amb
l'autoritat del país que tan bé ens navia acollit.
A tal efecte, vaig escriure al Conseller Federal de
Instrucció Pública, Herr Phil. Etter, clue coneixia personalment per haver dinat amb ell una vetada a Berna, exposant-li el meu projecte en els documents, copia dels duals

seque ix
«La-Rosiaz le 9 Novembre 1938
Monsieur Phil. Etter.
Berne .

Très Honoré Monsieur:
Eicourage par votre bon accueil et par Ilentourage
civique dont la Suisse nous permet de jouir, je viens
vous annoncer et vous sonmettre, avant de rien faire,
la reprise partielle de i l activite, scientifi;-l ue de
l' Instituci0 Patxot de

Catalunya, dont je suis le ion-

dateur. ^,uoique exilee muteriellement, mon Institution
tient a son devoir dans le domaine de 1'intel.ligence.
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Par-Lant, cette lettre est un hommage; de reconnaissane e,
en meme -Lemps q:a l una consultation, á la Híerarcriie

La guerre d l ^spagne aya-nt fait rater notre dernier

Concours 1934, dont le prix n 1 a ete , attribuC, j l en a¡
emploá, e la moitie a fo-arnir des vivres lli-bas et l l autre moitie -soit,

10.000

frs. suisses-

je

la destine

&

un prix doiit voas trouve • ez la ju.-:,Lifica-Lion e¡-inclus.

PlutOt que juridiquo ou academi,,ue, ma (,;oilception
est morale et humuine, p^rc;e , que je crois avaj2,t tout

aux lois noxa ecrites qui soutiennent et regis8ent la

Sociebe, malgr£' ses folies et egarement eventuels, comme la regression qui se dCciialne actueIIement, mais
so -as laciue1le e.-xiste toujours 1' Homme veritable, incoercible dans ses seatiments et sa pensee.
A es sujet, je songe L uri Jury de trois membres:

un representaat la ;5uisse, un watre la Holla-,ide et le
troisie,me la Cutalogne, pa y s tous qualifies, sous divers rapports, pour le thbme eil question. La Suisse,

sartout, aurait un e belle position.ecleeLique da,-is ce
Jury, puisque, jusqu'a un certain point, eile est á
la fois ei, la bienfailrice et la vietiLie du tiiiäme propose.

Le poste de j-a Catalogne, pouvant devenir dangereux 'l a posteriori", je le prendraís moi-meme, malgre
qu l il serail plus logique que je res tasse de 'riors, couime
d l habit-ade; mais nouB sommes en temps de contrainte et
de force majeure.
Je viens ., done, en consultation privee, vous demander si le Conseil Federal trouverait quelciue inconverLient a inon iniciative et, au besoin, si vous aviez

cluelque suggrestion a faire a ma convocation, pribre
de la noter en marge.
CD

D'ailleurs, íl me semble que, il y a deux
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1937 -33Y onsieur Mi otta, à Genève, fit quelque alluáior. au
11 problème des refugiés ", de sorte qae je e,erais tres
honoré de connaltre ausái son avis.
J , insiste pourt^,,nt sur ce que mon intention est
platót euhíque et áumaine -charitable, si vous le voulez- que politique oa gouvernementale: ce n'est pas
une demande que je fa,is au Pouvoir Pablic, mais bien
la plainte qui u l échappe d l ane áme blessee par les bru
et- qai en appelle -taliesdbraicontemp.
ä la Conscience Mondiale. Dans ce beau role, la Suisse
est aussi à son porte.
quelle est, eroyez -vous, la Corporation Baisse
qui^ pourraït mieux donner cours à mon idee et, natu-

reilement, à mes frais? Instruction Pablique, Ma CDg istratare Fedg rule, U aiversite, de Lausanne, etc?
Comme vous me connaisaez deja, de parole et par
ecrit, je crois mutile de plus preciser, si ce n'est
qae je vous dérange cacore pousse par le.^ convictions
et

seiitiments de tout e p úa vie, mais qae, loro de

mori

paya, je vous so-amets, tris Horiore l^'onbie ur, avet tou te ma gratii^ude et obligeance de refugié resident....
%^. P. i P.

El document justificatiu i expositiu que acompanyava
aquesta carta era'1 segáent:
" l ayant pds ete attribue le prix de son dernier

Concours, 1' TIlstitUcio Patxot de Cata,lanya a destine
la moitié du prix a l l expedition de vivres à ses con
citoyens ¡U-bas et l l a.utre moitié -10.000 fra. suisseselle 1'a deposee à..... comme prix de ce TroisAme
Cuncours, qui soumet a la consciente mondiale la pluinte des vietimes d'un Droit d I Asile evanescent."
Després d'explicar així l'origen del premi, venia la
primera visió doctrinal de la Convocatoria projectada:
"L l etatisme en est à la crise de violence qui sévit

;lo
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de nos jours.

En pa.rtant du pretendu droit divinal des rois,
vuccede par le postulat de la

souvera.irletÉ de 1'Etat,

portee maintEnant jusqu'a,ux véilÉités de l'autarcïe,
le cicle étatiste se ferme par une infeodatïon innumaine: la regrEssio i conternporaine, do.nina,tion éfrren-

nee, oú ni la lo¡ ibora.le, ni le droit riaturel, rii la
person.nalite hum;aine, ne cotaptent plus.
rans cet état d' esprit, la, fàmille a, c ►,e anea.u-

bie et

est devenue un f ournisseur

d'G:utomäties; tdndis

que, dans leurs rela.tions exterieures, ïes Etats te moignent d'une répulsion, souvent aveugle et

injuste,

qui met hors la lo¡ une legion áe gens honorables.
etat

Or, ces refugiés, ainsi I:a.isses en dÉtresse, sans
civil, conservent fidelement lears f'atrïes, car

i1 n'y a point de decret capa.ble de dero,er un senti-

ment, et ils orit aussi en lEur faveur le droit naturel
et la lo¡ morale; par conséquent aussi,
des Peuples qui raisonnent,

la. conscience

sentent et a,gissent, enco-

re en nommes et en maitres.
C'est

L'

eux que s'a.dresse 1 1 Institució Patxot de

Catalunya, et en fa,ioant appel aux plus beaux attributs
elle demande que les droits mora.ux et
civiçues de ces refugiés, soient sauvegurdes par des
de l l liumaiii

Le,

normes de Droit Public citertie.

Dans ce but, nou: posons comme tilCine de ce `1'roisieme Concours, une "Etude critique du Droit
et sa mise au point d'après la deplorable

d'A,sile

explrience.

contemporai ne"."
Amb gran sor presa meva i per raons que ignoro,
aqueixa epístola no ootingue resposta.
Com que no conté cap incorrecció, sinó molt al

cercar la raó per altre costat.
Es possible que hi hagués part de culpa neva,

contrari, cal

^
.^

1937-38 perquè com que, en general, em fa fastïc la premsa actual,
no llegeixo diaris i, per tant, al escriure la carta anterior, jo ignorava que Herr Etter havia estat designat com
el nou President de la Confederació Helvètica. En tal si i,uació es compren que considerés molt delicada la re-posta confidencial que jo sol.licitava.
També podria ésser, majorment tenint en compte el nerviosisme que s'anava extenent per Suissa de cara als refu-

giats, que el Govern Suís, com tots els governs, preferís
La seva plena llibertat d'acció respecte dels asilats i no
li fos agradosa la perspectiva. d'una Convenció que la hi

linves. A més d' això, eh aquells moments hi havia reunions
oficials internacionals que estudiaven aquest mateix problema, si bé elles no més cercaven una solució política,
mentre que jo pretenia la formulació d'una doctrina.

Fos el ej ue fos, cosa que aclariré algun dia verbaltt, és indubtable que

aquell callament fou una confirma-

ció d'altura, del que ja m'havia esdevingut anys enrera amb
1a Universitat de Genève i que, raonant amb l'amic Dr. '
Eduard Fontsere, a Barcelona, haviem sintetitzat en la
seglient conclusió: els suissos estimen molt llur lliber tat, que és connatural en ells, però, en canvi, no senten,

ni capeixen, la llibertat d' altri
Desistiment.

Després d'un temps d'espera prudencial, el premi re-

servat es convertí en queviures que feren via cap a Barceloria, a casa de parents i amics, si és que no ens els
robaveri pel camí, en tot o en part, com succeia sovint.

Varia: llibres.

Al mig del terrabastall de la ¢uerra civil, he
intentat acabar les publicacions de la Institució

Patxot que eren a la impremta, però les brutalitats del moment han entrebancat el meu intent.
"Premsa

Dintre del desgavell roig, hem pogut acabar la impres-

Cat alana" .
sió del segon volum de la "Premsa Catalana" i el seu index
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, m. Vaig
pregar els amics que anessin escampant discretament l'obra
entre les biblioteques catalanes, com les altres vegades.
Bibliografla
del
Dintre del mateix corpus de "Bibliografia
C,
Teatre Ca-Lala.
Catalana" , tenien preparat de temps, la Bibliogra(D

fia del Teatre Catala, en la qual no cal pensar actualment,
d'una banda per les condicions de treball impossibles i de
l'altra pel bloqueig republica del diner.
Tenim compaginat tot l l ori,-,, inal del se-on

Solemnitats de
Barcelona.

C>

volum de les "Solemnitata de Barcelona", la im-

pressio de les (juala jo volia enllestir durant la primera
Dictadura (Primo de Rivera), per *ó que aegueix a les caíies en aquesta segona Dictadura (Republica Espahola) i, pel
camí que va, tine por que entrara en la tercera Dictadura
que s l augura (Franco). Es tan Mes de doldre llencallament
d l aq-uesta obra, quan manca solament l l index, perío no hi ha
manera.
Prof. Mar¡nescu:
Tia Politique orientale d I Alphonse V
d'Aragon.

Resta tambe adormida, mal Ca> rat esser compost
dlanya, -Lot el text en má, l l obra del Prof. Marinescu, de Romania: "La Politique orientale

d I Alphonse V d'Arbgon", de la dual F-1 seu autor ens promete
els capitola finals, quan Ii premiarem aquest eStudi en el

VIII e Coneur-s Patxot i Ferrer, l l any 1927. Aqueixa promesa
encara no ha estat complerta, malgrat haverla recordada i
reclamada repetidament al seu autor. Aquesta obra, que 'fa
anys es compaginada i tot, era destinada a les Memories de
l'Academia de
Creus i Vidal:

La lmmigracio
a Catalunya.

Bones Lletres de Barcelon^.

Altra obra que queda penjada i de la qual jo
havia corretgit totes les galeradeB en el Montseny,

es "La Immigració a Catalunya" d'En Lluis Creus i Vidal,

premiada en el XVe Concura Patxot i Ferrer, l'any 1934. Es
tan mes de doldre que no surti a(,,uest llibre perquè resulta complementar¡ del treball d'En Vandellos, encara qbÁe sia
molt diferent en el fons i en la forma. Quan volguí empènyer
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la publicació d'ací estant, me di¿aeren no era posbible per-

cuè l l uuLor era fora; però bobpito qae la veritable r"' sia
1 1 esperib antí-invasor d l acíuell llibre í ' mes especia.Lncnt

anti-murciii. He recomanat molt kue es guardia Pori-.,inal
i les gálerades, perb temo molt que ao ho facin desapareixer, áLdhuc per la matei y a -impremLa, per4ue all ^

impera el

p ä nic i regnen f ZObies de lota llei.
Mturalment, m I ^,e deLeatès de continuar per el

Estudis Universitaris

CLtalans.

meu compte, com feia anàkb enrera, La publicació de, la
"Revista dels Estudio U,-iivcrsit&riv Catalans" > i tam-

bé de la N eva "Ser¡e Monograficall.

Entre les publicacions que ni tan solament han

Historial dels
Jocs Florals

de Barcelona.

arribat a

les

caixes i que son restades "in mente".,

hi h a un i.istorial-n.omenatge d e ls Jochs Florals de Barce,,
nou,
lona, respecte dels quals constatem L,1 fet, no p,,-s

pero sempre deplor&ble, de que no respect-:,n i combaten elb

Jocs, no pous literate i polítics

4ae juetament son

fills

d' ells.

Jo l'havia concebut començant per una síntesi uritica dels di:;eursoE3 de bots ele, Presidents cri Iu qu" s l huuria tradult i l evolucíó deI s tempts i eia íncídenta de llepoc&.

DeEprés, seguiria unk., crònica il.lustrada dels fets

cupdalb, amb els retrats

de,

LotE3

eis

Presidents, Reines de

la Febta ., no-Lez^i biwCD-rZ,fii,ues
$ etc. En aque st sentit vaig

parlLr-ne amb M.Iipe. rrancescki Matkieu, qui kio bcollí , sentimentalment molt be i

a0huch

suggerí el riom d'Ea R'aíxond

d I Abadal per a l l estudi delu áibcuraos preeidencialo. Pos-

teriorment ., til estadiar el propbsit &mb Eti Matlicu anaren
sorgínt les dificultats, kue a mi me, semblaven totes superabies, perb (iue an En Vatneu acabaren per fer-ee-lí uw

muntwiá, a. Com que aviat va¡¿, veure que el¡ no la pujaria
pas, no l n parlLrem mcs*i així ímorí la cosa, dlinanicio.
Ii
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Tal com aparenta actualment, 1'horïzont espanyol,

Mals auguris.

onrogit de sang i ennegrit de crims, a lee dues bandes, costa ben poc d'augurar que l'encallament intel.lectual
durarà molt de temps perquè, en el fons de la guerra civil,
no hi ha anés que esperit de domini, consolidació de parasitisme, lluita entre dues tiranies, el resultat de la
qual sera l l agravacio de tots els problemes anteriors i la,
instauració desvergonyida a la Peninsula dels seculars mals
usatges colonials espanyols.
Sintetit z, ant el present direm: a Espanya, la civilització bàrbara, de filiació oriental, via eboent envaida per
la barbàrie civilitzada, de tradició occidental.
Allá baix, "plus ça criange et plus c'est la méme chose" i per aciaest camí "lasciate ogni speranza".
Sortosament, la natura fa sempre el seu camí, 1a vida
continua, els homes pa;saen però l' home perdura i així la

humanitat existeix, perqui no es regeix pas, ni és regida,
per inefieients i tèrboles lleis escrites.

Addeuda:
"Leges Palatinae".
Dr. +iillem2en.

Aquest epíleg, escrit lluny de c z-, sa, sense
documents i fet amb la defectuosa memòria de

1' Edat ï amb el cap absorbit en altres cabòries, fatal ment té de resultar no poc f,illat; això motive, i excusa
aïlueEsLa addeuda.
A les obres "en souffrance I' anteriorment esmentades,
cal afegir les "Leges Palatinae" de Jaume II de Mallorca,
destinades a les Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica del I.E.C.
ToL el text es compost, corregit i

compaginat; hi ha

tirada la portada en reproducció policromo, del ms.; però
manca 1' estudi-introducció del trariber•ipior, el Dr. Willemsen, de Fre i burg ( Alema riy a) i que no íii h¿-, riarnit
u m nera
d' obtenir.
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troç; després,

aprofitant un viatge d'ell a Barcelona amb la seva muller,

aquesta. ens prometé fer-l'hi acabar. Mes tard, vingué el
troç final, perb manca la part mitgera, que ell prete haver- enviat i que nosaltres no haviem, ni hem rebut, a hores d' ara.
La somnolença d'aquesta obra és digna pariona de les
"Solemnitats de

Barcelona" i del treball del Prof. Mari-

ne, scu. Una vegada més, proven c,ue la calma o bohemia, no
son pas privatives dels autors meridionals.
No en tenia poca de raó l'amic Dr. Pontsere quan anys
enrera m'aconsellava: "no poseu pas mai cap llibre en premsa si abans no teniu tot el text áe l'obra a la mát"

Llibres Publicats.

Ice sembla escaient i pràctic de cloure .aquest epíleg amb la llista de les "Publicacions

de la Institució Patxot"-, completant-la amb les fitxes bibliogràfiques corresponents i compartides en tres seccions:
a) Institució Patxot;

"b) Concursos Patxot i Ferrer; e) Ins-

titut d'Estudis Catalans.
a)

Institució Patxot:

" Quaresma de St. Vicent Ferrer",

predicada a València,

l'any 1413. Introducció, notes i transcripció, per Josep
S anchis Sivera, Canonge de la Catedral de Valencia. 1 vol.
28 x c2 cm., de 35'l pàgs•, amb 5 fototipias. Barcelona,
1927.
Publicació dedicada a la Intel.lectualitat de Valencia i de la qual vaig fer presentalla en exemplar especial
a una. Societat Valeilciana que m'havia nomenat membre

hono-

rari. Aquest exemplar em fou retornat sense explicació i
per causes que ignoro.
Blanca Selva. " Les Sonates d e Beethoven" per a piano
i per a piano i violí. Prefaci de Lluis Millet. 1 vol.
28 x 22 cm., amb centenars d'exemple€ musicals. Barfia.
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1927.

Es l'edició en volum, dels articles publicats a la

REvista. M-usical. C&talan^: de 1' Orfeó Catalá..

?emòrie: Patxot. Vol. I. "Atlas pluviometrío de Catalurya", per Joaquim Febrer. Treball premiat en el IV Concurs, corresponent a l'any 1925. 1 vol. 28 x 22 em., de
523 págs. ., amb 54 planxes en colors. Barña., 1930•

'17í libre de les S olemnituts de Barcelona". Edició compieza del manuscrit de 'Arxiu Històric de la Ciutat. Per

A. Duran i Sanpere, i Josep Sana.bre, Pere. vol. I (1424 1546). 1 vol. 2$ x 22 cm. de 462 págs., Barha. 1930. vol.
II, el tiratge està llest, llevat de llindex.
"Bibliografia Cata.lana. Premsa ". Per Joan Givanel i
llas. Vol. I (Agramunt -Barcelona). 1 vol., 28 x 22 cm., de
555 págs., amb nonibr• oses reproduccions de periòdics. Barña.
1931. Vol. II (Beguda Alta - Xativa), de 627 págs., 1937.

Vol. III (Index alfabètic) de 120 págs. 1937Alguns valencians criticaren q ue en aqueixa bibliogrufia s I laguessin inelòà diaris valencians.

" Sigii.lografia Catalana". Per Ferran de Sagdrra. Totes les lamines del vol. III son a carreg, de la I.P.

Prof. Rudolf Laun, de la Universitat de Hamburg. "Der
Wandel der Ideen Staat und Volk als Kusserung des W eltgervizens 11 . Publicat per recomanació del Jurat del Concurs InLernacional de La Haia. Barba. 1928. 1 vol. 28 x 22 cm.,

de 463 p'ags. Bariía. 1933.
Comitè YeteoroAgic Internacional. Comissió d'Estudi
dels Nuvols. "Atlas Internacional dels Nuvols i dels Estats
del Cel". I. Atlas General. 1 vol., text explicatiu i 174

planxes. Barña. 1935. Aquesta és l' edició catalana., però el
C.Yi.I. ha publicat també les edicions francesa, anglesa i

alemanya, a despesa de la. I.P.
b) Coricursos Patxot i Ferrer. Estudis Histories, Polí-

tics i Socials.
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Josep

M EI . Roca. "Johan I d'Aragó". Premi del VI Con-

1925. 1 vol. 28 x 22 cm., de 467 págs., 1929. Barña..

curs,

Prof. Constantí

Marinescu, de la Universitat de Cloj

(Romania) *' " La Politique Orientale d'

Alphonse V d'

Aragon,

Roi de Naples". (1416-1458). Premi del VIII Concurs,

1927.

1 vol. 28 x 22 cm. Fa :.nys que està esperant l'acabament
per l'autor.
S. Hutciiinson Harris. " The Doct rine of Personal Right".

promès

Premi

del XIII Concurs, 1932,1 vol. 22 x 17 cm. de 593

pàgs., Barña., 1935.
Josep
Premi

A. Van.dellós i Sola. "La Immigra.ciO a Catalunya".

del FV

amb graf ics .

Concurs,

1934. ï vol. 22 x 17 cm., de 239 pàgs.

Ba.rha. 1935.

TA-ais Creus i Vidal. " La Immigració

a

Catalunya". Pre-

mi del "-YV Con(;ux°s. Llibre parió dei anterior, encallat en
la guerra, civil i que perillo de no veure la llum.

c). Institut d'Estudis Catalans.
Durant la Dic uadura de la Aloriarqui€x espant' oler, la Institució Patxot coiltinuà a càxrec seu les publicacions del
Institut d'Estudis Catalans, que la Dictadura no ose, disoldre, però que volia ofegar per falla de medis.
Aleshores veig suggerir al I.E.C.,

per tal de donar

fe de vida amb una major sovintesa, que cada Secció ini cies la publïcaciO d'una sÈrie de Yemorieb en les quals
s'encabirien LrEba1ls monografies curts. Aquesta proposta
meva fou acceptada.
Secció FilològicaMemòries,

vol. I.

Butlletí de Dialectologia

Catalana, vols. XIII

(1925) a XVIII (1930J.
Diccionari Aguiló, vols. VI i VII.
Secció Histörico- Arqueològica:
VeMbries. vol. I., vol. II (en premsa) i vol.III.
Anuari, vol. VII (1920-1925).
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l ò ries, vol. I.

Joan Cadevall: Flora de Catalunya, vol. IV.
Estudis Universitari: Catalans:
Revista, vols. XI (1926) a XVII (1932).
Sèrie Monografica, vols. I i II.
Corn a ressò d'un, passat no deslligat amb ço y,ue precedeix, deu y eu-me esmentar les dues obres seglients:
C>

R. Pat y ot i Jubert. Yeteorolo eo:> ia Catalana. "Obs-ervacions de St. Feliu de Guixols ll . Resultats del
cial) al 1905. 1 v ol- foli, 33 x

1896 (par-

24 cm., amb meteorogrames.

Barcelona, 1908.
R. PatxoL i Jabert. "Pluviometrib Catalana ll o Resui-

tats del quinquenni 1906-1910, publicats amb la

cio d el s Observadors de

Catalunya. 1 vol.

foli, 36 x 2'j cm.,

amb mapes i meteorogrames. S-G. Feliu de Gaixolb

Incorreccio
Bibliografica.

col.labora1912.

Durant la primera Dictadura (Prinio de Rivera)q be la'acosta in s ibtenvment Min. A. Griera,

am-b -una pila de progecteb per cal de 1,;, ue la íntej.jectuali-

tat catalaila ilo qued é b parada; e s aixl com -vaig decidir continuar el "Bu-Lllf->il d e Dialectologii:i. Catalanall.
TJes tard, entre les coses de (íue me paria, fou dluna
"Gramátic& Etimologica ll , la pubiícacio de la qual va¡ Cg) consen-tir a facilitar-Ii, kii

be amb la uoiidicio expressa de

que no vol¡& cl ue el meu nom iii sor-Líb per res.

L a rao d l aque g ta protiibicio era

que jo hávia viet pro-

ves d l alguns vocabularia seus en el "Butllebí de Dialectolo g ia l, les quals m , enseny aren a malfiar-me de l l excessiu
CD

dinamisme -vol dir„ 'bar-roeria- de Ma. Griera.
Ara, be: malgra t la meva categorica pr-o£'libí(;io, en 1a

portada de la seva 11 Gramática Etimoj`ogíca ,, 0 ell ni posa

tranquil.lament el meu nom

com si jo ILIO hagués dit res.
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T^libres

:^^entre govern u vd. a Catalunya la Generalitat,

pre^oners.

llibres a mide. que jo els demanava; pero, d' ençà que s'ha, establert a Barcelona, el go vern de la, República Espanyola, amb el doble inten t de dom' anaven e-riviant

miriar mellor Catalunya i d'assegurar -se la retirada cap a
França, se'm nega l'expedició de llibres perquÈ, diu, son

"exportación

oe ca,pita.les",•

de manera que els llibres que

jo he editat, que ne pagat i delii duals faig presentalla, a
les institucions del pals i estrangeres, ara volen que

me'ls compri jo mateix i eïs torni a pa.,ar, naturalment,
en moneda estrangera (dolla.rs), que el Govern espanyol es
quedaria, pagant-me'ls al preu convencional çue ell esta-

bliria.
Val la pena de deixa aix lo consignat, com senyal del
temps i en honor de l'estúpid automatisme de les ordres escrites i de l'esperit negatiu d l a(.íuesta RepUbIiüa Espanyola,
mal nada i pitjor regida.
En mig de tot, en aquest mon no ni na rea d'absolut,

ni els disbarats, i com que En Balla.sar Sumper, el musie,
és empleat a Correus, de tant en tant pot fer-me passar algura expedició; pero, per, ara, no tinc pas exemplara de to-

tes les meves publicacions, que em fan molt a falla per a
la, represa de les meves relacions internacionals.
r

