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DOS MOTS DE COMIAT ALS ESTUDIANTS

CATALANS*

EDUARD FONTSERE (1570-19^IO)

MOTS PRECEDENTS

JOSEP IGLESIES ^IJOZ-19g6^

Fundaci6 Salvador Vives Casajuana, Barcelona

No sabrfem -ni podrfem- afegir res al text que el lector trobara a continuacio si

no fossin unes paraules per a sihiar-lo dins el temps de la seva redaccio. A 96 ant's

d'edat, a base dels seus records i experiencies, el Dr. Eduard Fontsere va comen^ar a

eSCrIUCe ell DOS MOTS DE COMIAT ALS ESTUDIANTS CATALANS. Era 1'any 1966, en plena

dictadura del general Franco i en moments d'alta provocacio anticatalana a la Universitat

de Barcelona. Hi feu esmenes fins a la primeria del 1968. En aquesta data -a 98 anys-

hi va afegir un post-scripture que a la segona Endre^n anomena «segona part», la qual

no era ja de reflexi6 directa, lino filly d'allo que podia llegir o li llegien ell parents, puix

yue la seva vista -i tambe 1'oida- s'havia afeblit molt considerablement. No hem de

dissimular que el darrer redactat se'n resent i resulta meet's emotiu que el primer.

Inicialment 1'escrit es titulava amb simplicitat Cartes nls cshidiants.

La villa del Dr. Fontsere cavalca entre dos segles. Fins a la trentena havia

transcorregut dins el segle passat, per^^ la seva formacio definitiva procedia de la
primes meitat de la present centiiria. L'any 1885 havia ingressat a la Universitat per
a seguir-hi la carrera de Ciencies, e11891 obtenia la llicenciatura en Ffsico-Matematiques
i cl 1894 el doctorat a Madrid. El mateix anp es nomenat ajudant interf gratuit de la
Facultat de Ciencies de Barcelona. E1 1899 guanya en unes oposicions la catedra de
Geodesic de la mateixa Universitat, pero el 1900 n'es desposseit' i mes tard, en

substitucio, li es adjudicada la vacant de Mecanica Racional. Aquesta 1'ocup^ fins el
1932, que sol•licita la de Geodesic i Astronomic, a fi de deixar vacant la que venia

exercint i aixf facilitar el trasllat a Barcelona del seu deixeble Esteve Terrades que la
professava a Saragossa. Proclamada la Republica el 1931, Francesc Macia el nomena

"Aquest text, escrit per Eduard Fontsere entre 1966 i 1968, fou publicat 1'any 1977 per la
Fundaci^ Salvador Vives i Casajoana, amb uns «Mots precedents» de J. Iglesies. Ates 1'interes i
I'actualitat del rnntingut -escrit fa vint ant's, per un home que en tenia noranta-sis- i la
dificultat de trobar-lo avui dia, hom cregue adient incloure'1 en aquest Llibre de Ponencies, per
polar-lo a 1'abast de les noves generacions i com a homenatge a un dell Mestres que han guiat
1'esperit dell Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana al llarg d'aquest segle .
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per a formar part del Comissariat que havia de regir la Universitat Autonoma. En

dimiti mes tard, per disconformitat amb els intents de proletaritzar-la dels uns i el

manteniment de la classista i castellanitzada dels altres. El 1940 es jubilat per haver

complert l'edat reglamentaria.

El seu comiat universitari fou molt trist. El salve de la depuracio ideologica,

caracterfstica de la repressio dels dies immediats a l'acabament de la guerra civil de

1936-1939, la imminencia de la jubilacio. Dins el sordid ambient universitari de l'any

1940, retinguts del panic de comprometre's, a la seva darrera classe no hi assistf cap

company de catedra, ni cap ex-deixeble, solament els escassos alumnes aleshores

matriculats i gairebe desconeguts, a causa del poc temps que feia que tornava a

funcionar la universitat. L'acte transcorregue gelid i no l'acomiada la mes petita

mostra de 1'afecte que calia esperar per als sews 41 anys d'exercici. No va rebre ni un

sol aplaudiment, ni una sola encaixada de mans, res. Travessa solitari el pati de la

Facultat i traspassa les portes de la institucio corn un estrany. Aquella fou una de les

hores mes tristes de la seva vida i aixo que l'adversitat n'hi depara moltes altres en tots

els ordres.

Corn es pot judicar pel seu expedient academic, el Dr. Fontsere tenia una llarga

practica universitaria con a alumne, corn a professor adjunt, con a opositor, con a

catedratic i corn a directiu i, sobretot, havia experimentat sobre les propies costelles els

malabarismes dels ministres de torn de 1'Estat unitari. Sense menystenir les altres

activitats cientffiques i socials en les quals excel-if, la universitat va omplir els seus

afanys i, una vegada jubilat, no l'oblida. S'hi sentia Iligat i creia en la seva alta missio.

Continuava mirant-la amb esperanca i viu interes. Fins va comen4ar un escrit que

s'havia de titular <Allb que hauria dit si hagues celebrat una darrera classe a la

universitat», on pensava explicar tota ]a seva experiencia de catedratic i exposar alto

que al seu entendre havia d'esser una universitat viva. Pero, malgrat que havia

publicat una bona part de la seva obra en castella, volia que aquesta tingues el maxim

accent de sinceritat i la impossibilitat de poder-la publicar aleshores en catala va fer

que l'intent se If anes glacant sense arribar a completer-la. Es possible que aluunes de

les idees que aquell treball havia de contenir, anys mes tard, es vessessin en les cartes

adrecades als estudiants que conte el present volum. Recordem haver-li sentit dir que

aquestes cartes havien d'arribar a 40. Pero s'hi posy massa tard.

A la norantena la seva ment tornava cap als records de la seva jovenesa i es

complaia a evocar els seus dies d'estudiant. Hi ajudaven els conflictes que prosseguien

a la universitat, dels quals era espectador allunyat per la jubilacio i la marginacib civil

establerta pel regim politic que hi havia erigit. Els estimava ben semblants als que

havia viscut els dies de la seva escolaritat, malgrat que aparentessin esser originats per

motius diferents. Ho eren en els noms, pero en el fons hi endevinava els mateixos

afanys de justicia, progres i fraternitat humana que havien mogut la seva generaci6.

InduIt per aquests fets, reclos a casa seva, escrivia els Dos MOTS DE COMIAT sense tenir

cap contacte amb aquells als quals adrecava les sever confidencies.

A part del caire cientific demostradament eficient en les sever multiples realitzacions,

hi havia en el nostre eminent meteoroleg un aspecte hums d'una gran sensibilitat, que

potser dissimulava una mica sota una crosta de rectitud i sobrietat extrema. En

moments de lleure, l'havfem sorpres sol al seu despatx amb un llibre de Verdaguer o

de Maragall a les mans. Eren les seves lectures literaries preferides. Pero en el periode

de les no es que prologuem, ja no podia gairebe llegir i amb prou feines escriure. Quan

ho feia, atansava molt la testa al paper i el mirava a traves de dos dits, fent pantalla amb
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la mateixa ma davant dels seus ulls cansats. Havia de fer un gran esforc per entendre

alto que havia escrit, i se li mecanografiava 1'original per a facilitar-li la tasca. Pero no

necessitem aportar aquests details per a posar en evidencia la seva humanitat. La

delaten a bastament les notes que el present fascicle posa a l'atencio del lector, les quals

flufien de la noblesa del seu seny, de 1'honestedat i dignitat de la seva anima i tambe del

seu eficac, sere i cordial patriotisme, exercit tostemps sense ostentacio i ben net de

baladreries i gesticulacions.

Es comprensible que a la vellesa una persona reaccioni davant dels esdeveniments

publics desagradables en sentit pessimista i que receli de la joventut. Veiem, pero, que

el Dr. Fontsere feu tot el contrari. Empara cordialment els joves, els dona consells sense

que condemni les seves inquietuds vitals. A traves dels seus anys de vida havia viscut

les bregues de cada temps. No com a politic, puix que no ho havia estat mai, pero si com

a ciutada i, sobretot, com a col-laborador qualificat de l'avenc del coneixement cientffic

entre nosaltres. Havia conviscut amb moltes generacions i promocions. La seva tasca

abnegada, gairebe sempre silenciosa, pero tothora fecunda dins la catedra universitaria,

a 1'antiga Societat Astronomica de Barcelona, a la Granja Agricola Experimental, a la

Junta de Ciencies Naturals del Parc, a l'Academia de Ciencies, al Servei Horari, a

I'Observatori Fabra, a l'Institut d'Estudis Catalans, al Centre Excursionista de

Catalunya, a i'Ateneu Barcelones, at Servei Meteorologic de Catalunya, etc., etc.,

garanteixen sobradament els seus persistents i generosos afanys i la seva personal

prestacio a empenyer el pals endavant. Referent a la Universitat, si la seva actuacio al

claustre no fou suficient, pensem que des de la presidencia de I'Ateneu Barcelones va

emparar l'any 1935 una memorable serie de conferencies sobre el tema. En la presentacio

que va for del cicle trobem paraules que no han perdut actualitat i que podrien servir

ben be de prefaci als escrits que ens ocupen.2 Aquestes conferencies, pero, eren

dedicades a la institucio universitaria i el text d'avui es destinat, no a l'organisme en

si, sino ben concretament a un dels seus integrants, a la part receptiva de les disciplines

academiques, es a dir, als estudiants. Amb una espontaneItat sorprenent en un

nonagenari, cerca desvetllar-los la consciencia a la seva projeccio social, aguditzar-los

la seva sensibilitat individual, empenyer-los a superar 1'ambient no sempre propici.

l'lanteja aixi problemes formatius per damunt de tot espirituals i ho fa amb un

jovenivol optimisme i ple d'esperanca.

Les presents hipotetiques cartes, com a obra que son d'un facultatiu de la positivitat
geofisica, no son fruit de teories, ni vel•leitats fantasioses, sing de constatacions reals,
filles d'una Ilarga experiencia d'una vida treballada i exemplar d'amor a la terra i

d'abnegacio i vigoria cientifica. Lliures d'idees rutinaries, de prejudicis, de bandositats

politiques i de petulancia intellectual, son 1'exponent del bon sentit entes en la millor
expressi6 del mot. Prendre una posicio, acordada al dret i la Ilei natural, ha estat en els

dies rufols que tots hem viscut una autentica valentia i el Dr. Fontsere irradia seny i
mesura sense renunciar a res, ans refermant-se en inabandonables conviccions. Sense
elucubracions innecessaries, ni convencionalismes, amb claredat i precisio, exposa
concretament el seu pensament i les seves orientacions llargament covades i sincerament
sentides. Lucidament expressa allo que li dicta la correntia dels seus sentiments i li
suggereix el seu cor, tant com el seu cervell, que ja s'acomiadaven de la vida. Sabe fer-
ho amb bonhomia i paternalitat i, quan venia a tomb, amb un deix subtil d'humor i
sornegueria.

Escriure el que conte aquest petit volum l'any 1966, en plena anormalitat estatal,
universitaria i ciutadana, to indubtablement el seu merit. Malgrat la seva suavitat de
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to, aleshores solament s'hauria pogut publicar dins la clandestinitat i la propagacio

hauria estat minsa . El primer que tenia consciencia d'aquesta circumstancia era el

propi autor , tal com ho exposa a la segona de les « Endreces ,,. Per aixo el text ha estat

guardat i surt ara, tant per a aprofitar l'oportunitat que ofereix la Fundaci6 Salvador

Vives Casajuana , com per a homenatjar 1'exemplar home de ciencia que amb aquest

escrit ens donava una mena de testament espiritual . Tal volta avui , una bona part de

les idees que hi exposa son dins l'ambient prow sensibilitzat i la seva publicaci6 ja no

to un valor estricte , i fins poden eeser considerades per alguns corn a fora de temps.

Pero queden aquests Dos MOTS DE cOMIAT prou impulsos benefactors que n ' aconsellen

la propagacio entre aquells a qui van destinats . Altrament la nostra sensibilitat ha de

sentir-se complaguda en constatar que una persona de la singularitat del Dr. Eduard

Fontsere , aleshores amb un bon escreix d'anys enlla de la norantena al damunt, escrivis

amb semblant optimisme , amb 1'anhel posat en el futur de Catalunva i de la seva

Universitat . I com a fidels missatgers , fem arribar la comanda a aquells clue n ' apareixen

designats corn a receptors legftims.

NOTES

1. L'any 1897, el Dr. Fontsere havia acudit a Madrid per prendre part en unes oposicions

cridades per a proveir la catedra de Geodesia de la Universitat de Barcelona. Feu uns exercicis

brillantissims, molt superiors als dell altres aspirants. Pero de Barcelona arribaren a la Cort

estranyes influencies contra el Dr. Fontsere, degudes a la inquina que havia produit el projecte

quo tenia presentat d'instal-lacio d'un Observatori Astronomic al cirn del Tibidabo, at qual

s'interposava una ordre religiosa que reclarnava el mateix indret per a edificar-hi un temple; per

la campanya estudiantil a favor del eatedratic Dr. Odon de Buen, el qual havia estat excomunicat

i tenia les obres prohibides corn a text de classe; pel proces contra Pere Coromines, en el qual

Fontsere havia actuat intensament en defensa del seu amic processat, i tambe per la significaci6

republicana del seu pare. El concurs fou declarat desert i un dels membres del tribunal, el Dr.

Leon Ortiz, proclama obertament i publicament la injusticia comesa.

El mateix any van tenir Iloc unes noves oposicions per proveir cinc catedres de Cosmologia.

Hi acudi, i tampoc no obtingue placa, malgrat els tres vots favorables i dos en blanc dels membres

del tribunal. Els tres membres que I'havien votat demanaren que fossin exposats at public els

exercicis escrits dels concursants, a fi que tothom pogues judicar el seu merit. La premsa de

Madrid es feu resso de I'escandol. El 1899 va tenir Iloc la nova convocatoria per a la catedra de

Geodesia de la Universitat barcelonina. Aquesta vegada el Dr. Fontsere ]a va obtenir, Pero tat com

diem, fou per poc temps.

2. No ens sabem estar de transcriure el segiient paragraf d'aquesta presentacio: "La Universitat

de Barcelona es un cos malalt i, corn passa amb moltes de les institucions de la nostra terra , la seva

malaltia es doble. Arrossega, per un costat, les dificultats que son comunes a totes les universitats

espanyoles -i en dir universitats espanyoles em refereixo a les que a Madrid en diuen

,,universidades de provincias»-.Per un altre costat, pateix la malaltia que live de la seva propia

inquietud, del neguit del Pais on viu, del seu afany de superacio, de les seves aspiracions de

progres i de grandesa; progres i grandesa que, de tant en tant, quan ja sembla que esta a punt

d'assolir-los, ve la realitat, la realitat de sempre i, en forma contundent, li recorda que no li seran

tan facils d'aconseguir dins I'ordre de coses presents,,.
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DOS MOTS DE COMIAT ALS ESTUDIANTS

CATALANS

EDUARD FONTSERE

Primera ENDREQA

Amics estudiants:

Fa molts , molts anys , jo era un professor universitari . En fa molts mes, era

un estudiant com ara vosaltres . Quan hi penso, comprenc que, en el fons, el

meu esperit era el mateix en un cas que en l'altre. Avui , un quart de segle

despres de la meva jubilaci6, em trobo encara al mateix pla d'abans . Els anys

han esvait moltes fantasies i moltes quimeres , pero aquell estudiant dels
primers anys , aquell professor de mes tard , continuen vivint les mateixes

preocupacions i la mateixa visi6 de la finalitat essencial de l'estudiant catala.
Des que per primera vegada vaig posar els peus a la Universitat , he vist

entusiasmes i defalliments , avalots estudiantils i euf6rics , que aleshores em
semblaven la substancia de la vida universitaria ; pero el seu record se m'ha

anat diluint com el d ' una successi6 d'anecdotes insignificants , mentre la
Universitat en ella mateixa -i en dir Universitat afegiu-hi tambe totes les
escoles superiors- se m'anava presentant cada dia mes com un fet immutable,
com un detall mes dels trets perennes del meu poble.

Greus escomeses ha rebut Catalunya, i amb ella la Universitat, en els
darrers anys . No han estat pas les primeres , ni seran segurament les ultimes.

La continuaci6 d'aquest rosari de dolor potser us tocara encara a vosaltres de
sofrir-la . Per si, enmig de les tribulations i dels goigs que la sort us reservi
durant els vostres estudis , poden ajudar -vos a no perdre de vista la finalitat
suprema del vostre pas per la Universitat , he escrit aquestes ratlles, que Deu
sap si algun dia seran publicades . Son el comiat que us adreca un antic
estudiant que se ' n va rapidament cap a la posta.

Barcelona , juny de 1966.

Segona ENDREC^A

Amics estudiants:

Un dia, quan ja feia anys que jo no trepitjava la Universitat, en passar
casualment per davant de 1'edifici em va venir la idea que jo no podia deixar
el m6n sense dir-vos « adeu-siau ». Jo havia estat el vostre company i havia
compartit les vostres entremaliadures , despres de les quals entravem
puntualment a classe. Ws tard havia estat el vostre mestre, i us posava la cara
fosca quan feieu alguna cosa mal feta, i fins em mostrava enfadat quan aquella
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era massa grossa, pero en el fons reia per dintre. En fer jo els setanta anys em

varen jubilar d'una manera mes o menys desastrosa.

Anys despres d'haver-se'm acudit aquella idea, en passar davant de 1'edifici

universitari on jo havia apres i ensenyat, sentia com un remordiment de no

haver complert el meu proposit, pero passava de llarg sense dir res. Mentrestant

m'anava fent veil i cec, i la dificultat de comencar el meu «adeu-siau» era mes

gran. Pero el desig era ferm i aixi, mig veient-hi i mig a les fosques, vaig

comencar a recordar, i cap al comencament de 1966 vaig donar la feina per

acabada.

Ho vaig desar perque a la meva edat no em convenien embulls, malgrat que

aquell text es referit en realitat a un altre temps. Mentrestant, entre el que jo

podia Ilegir i el que els altres em llegien, jo endevinava que el mon escolar

s'anava canviant rapidament. A la primera part dels Dos MOTs n'hi vaig afegir

una segona que dones idea dels canvis soferts per la vida escolar.

En les descripcions, per Universitat he entes sempre la Universitat catalana.

Les altres han estat sovint diferents i de vegades totalment diferents. Quan

parlo d'estudiants entenc generalment els de tots els centres superiors del

nostre pais, i principalment els qui senten la vida i la missio universitaries com

les varem entendre els estudiants selectes del meu temps.

Cal no oblidar que els fets de la primera part han estat fondament viscuts

per mi i que els de la segona part son recollits de lectures propies o alienes,

sense massy interes en el moment de fer-les.

LA UNIVERSITAT CATALANA ANTIGA. LA SEVA CONTINUACIO APARENT FINS A L'ANY 1968

DADES D'UNA VIDA UNIVERSITARIA PROFUNDAMENT VISCUDA

1. EL FENOMEN DE LA CATALANITAT

Considerats en conjunt, els estudiants sou uns joves diferents dels altres.

Unes vegades perque ja heu viscut diferencies en l'ambient familiar, unes

altres perque la influencia d'alguns professors o d'alguns companys us ha

induit a veure les cores des d'un punt d'albir mes elevat, i sovint per les moltes

oportunitats que heu tingut de dedicar-vos a les lectures selectes. E1 fet es que

-llevat d'algunes excepcions lamentables- els estudiants teniu de la

humanitat i dels seus problemes una visio mes amplia que el comu de la gent.

Aquest avantatge es el fruit d'una elaboracio gairebe insensible, que us ve del

vostre entorn, i no us ha d'esser motiu d'orgull, sing de gratitud. Us posa, a

mes, en el deure d'acomplir una missio com a futurs orientadors del vostre

poble.

En el capgirament que van assolint les relacions humanes i que concretament

noes veu a on condueix, un fet sembla ja innegable: les patries oficials, malgrat

el seu puntual d'interessos creats, van en cami d'un esvaiment progressiu,

mentre una unitat moral d'ordre superior es va dibuixant com un nou lligam

entre tots els pobles de la terra. El proces sera llarg i penos, potser fins i tot
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tragic, pert es la consegi.iencia fatal dels progressos de la tecnica que van fent

cada dia mes senzilles i mes rapides les relacions entre els homes.

Es enmig d'aquest vertigen de transformacio radical que a vosaltres,

estudiants d'avui, us ha tocat d'actuar, per una banda, envers el poble amb el

qual esteu en immediat contacte, es a dir, envers la vostra patria natural; i per

altra banda en relacio amb la gran familia humana de la qual formeu part.

Aquella missio a que abans em referia te, doncs, un doble aspecte: local i

universal, es a dir, com a catalans i com a homes.

Us he parlat de patries oficials i de patries naturals. Abans de seguir avant,

conve que precisem el significat d'aquests mots. Entenc per patria oficial

aquella que va necessariament unida a la idea d'Estat, del qual es una faceta

sentimental. Solen esser unes patries fetes a cops de sabre o amb les

combinacions de la diplomacia. En els mapes estan limitades per una ratlla, i

en el terreny, molt sovint, per retols indicatius o per fites. De la linia que les

limita cap enca, hi ha els compratriotes; de la linia cap enlla, els qui no ho son.

Quan s'esdeve un nou cop de sabre o unes noves combinacions de la diplo-

macia, la linia canvia sobtadament de lloc; molts dels qui abans eren

compatriotes deixen d'esser-ho, i viceversa. Mentre duren -malgrat les

dissensions internes que mai no falten- aquestes patries tenen una cohesio

efectiva; en l'ordre coactiu representada per la forca de l'Estat; en 1'ordre

economic per 1'hermetica de les Duanes; i en 1'ordre sentimental, pel gregarisme

de les masses, en 1'orientaci6 del qual poden contribuir certs textos escolars, la

literatura oficiosa i tots els altres instruments de propaganda de que disposen

els organismes estatals. En els casos d'urgencia, hi donen un cop de ma els

articulistes exaltats i els oradors frenetics. Si teniu temps i lleure, compareu

col-leccions de mapes separats per alguns anys d'interval. Els canvis hi son

interessants i divertits.
Les patries naturals son tambe canviants, pero no a cops de sabre com les

altres, sino lentament, per un proces biologic que pot durar segles. Mentre la

patria oficial es clarament definida pels pactes escrits i per una ratlla en els

mapes, la patria natural es difusa, com ho son els seus elements basics: la unitat

de Ilengua, la historia, els costums i la convivencia. Potser no es aventurat dir

que la patria natural varia quelcom d'uns homes als altres, segons hagin estat

els seus progenitors, els seus desplacaments i les seves relacions personals.

Pere dins d'aquesta difusio i d'aquesta diversitat hi ha caracters comuns que
sols amb el transcurs dels segles s'alteren d'una manera essencial, sobretot la

Ilengua vernacla i aquella semblanca en la manera de viure que fa que, despres

d'un llarg viatge, en tornar al seu pals, hom tingui tot seguit la sensacio
d'haver <<tornat a casa>>. Es per aixo que la vostra patria natural es Catalunya.

Trossejada i malmesa, continua viva, i la Catalunya estricta, amb els trossos

que n'han estat arrencats, forma un conjunt que els odis i la petulancia no han
aconseguit de destruir. Es aquesta patria la que els estudiants catalans heu
d'enlairar fins el maxim possible, i la que heu d'incorporar dins la cultura
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universal.

En virtut de fenomens psicologics, gairebe inexplicables, mentre duren,
aquestes patries continuen essent per als esperits selectes les inspiradores de
molts actes admirables. A vosaltres, a qui ha pertocat de viure en el dur
periode de transicio, la vostra catalanitat us ha d'esser font d'abnegacio i
d'altruisme.

11. EL CATALANISME DE REACCIO I EL CATALANISME CREADOR

Des del comencament de la vostra vida escolar us trobeu ja enmig d'un
moviment catalanista que ve de temps antics. A plena hum unes vegades,
temoros i gairebe secret unes altres; difus i com inconscient molt sovint, segons
com va de duresa la repressio del sentiment regional, es una resposta inevitable
a les prohibitions i a les violencies. Podriem dir-ne catalanisme de reaccio o
millor catalanisme negatiu, perque va contra alguna cosa, a diferencia del
catalanisme positiu o creador, que cerca nomes el millorament i la dignificacio
del poble com a part integrant de la gran familia humana.

La primera classe de catalanisme es la mes cridanera. La segona es aquella a
la qual per la vostra situacio privilegiada us correspon de dedicar totes les vostres
energies, sense soroll, sense defalliment, cadascu dins la seva especialitat,
considerant sempre aquesta darrera com un factor integrant de la cultura.

Entre el combats que us caldra lliurar, un dels mes importants es la defensa
de la propia llengua, recordant que totes les tiranies de caire conqueridor o
hegemonic s'han proposat com a problema essencial l'abatiment de la llengua
del poble sotmes. A Catalunya, d'aixo, en sabern un niu. Actualment estan
prohibits els diaris en catala; els monuments amb lapides catalanes han estat
destru'its o mutilats, i adhuc la predicacio religiosa en catala es una cosa
aleatoria. Aqu% solem tirar-ho en cara als castellans, com si aquests fossin els
inventors del sistema; pero a la iliure Franca, la propugnadora dels drets de
1'home, no fa molts anys que tot un senyor ministre de la Republica va prohibir
parlar catala als nens de les escoles, sota 1'amenaca de castigs severs en cas
d'incompliment. Fou un procediment brutal d'assimilacio, que desdiu forca
dels principis de llibertat, igualtat i fraternitat que l'Estat frances preten
representar.

Pei que fa a l'anticatalanisme inicial, el fet es molt complex. Els nostres
historiadors han posat en clar de quina manera foren la falsedat i ]a forca les
que I'iniciaren en moments de desori, quan contra Catalunya tot era possible.
En els temps actuals, un estudi a tons del problema potser demostraria que en
l'anticatalanisme espanyol actual hi ha molt de postis, obra sobretot de la gent
que se n'aprofita. La part mes culta del poble espanyol comenca ja a veure que
l'odi i el menyspreu d'unes regions envers les altres es una grossa errada, que
la repressio de les llengues regionals ja no representa practicament res, i que
no fou pas parlant la llengua autoctona, sing angles o castella, com les nations
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d'America foragitaren un regim colonial que ja els era insuportable.
En la defensa de la nostra llengua cal que comenceu per vosaltres mateixos,

si ja no ho heu fet. Vosaltres teniu la sort d'haver trobat ja resolta la part tecnica

d'aquest problema d'una manera gairebe perfecta. Els vostres antecessors

haviem hagut de lluitar amb un primitivisme gramatical i lexicografic verament

decepcionant, i aquell « catala que ara es parla>> d'en Pitarra, era per a la

majoria de nosaltres l'unica font d'inspiracio linguistica. Avui, l'obra gramatical

de l'Institut d'Estudis Catalans, plasmada sobretot en els llibres d'en Pompeu

Fabra, ha posat a les vostres mans una llengua depurada, organ d'expressio

que, malgrat la seva complicacio, pot posar-se al costat de les llengues mes ben

conreades.

Un altre motiu de fermesa us 1'ha de proporcionar l'estudi de la nostra

historia, mai sigui sing d'una manera succinta, suficient per coneixer les

nostres grans virtuts i els nostres grans defectes congenits, a fi de recolzar en

les primeres la vostra actuacio futura, i defugir tant com sigui possible la

influencia dels darrers.

La simultaneitat d'aquest esforc amb el de 1'estudi de les altres llengues i de

les altres cultures, us ajudara a aconseguir un perfecte equilibri entre dos

sentiments que semblen antagonics: el del catalanisme i el de la universalitat,

i a defugir 1'exageracio unilateral de qualsevol d'ells: el chauvinisme o
patrioterisme fanatic per una banda, i 1'apatriotisme per 1'altra, exageracions

frequents, fruit d'una concepcio aprioristica dels homes i de les societats.

Catalunya dins el mon i progressant amb tot el mon, ha d'esser la vostra divisa.

111. EL CATALA I EL CASTELLA A LA UNIVERSITAT

A la Universitat el problema de la llengua es presenta com a tot arreu, pero
alli to unes caracteristiques particulars. Tant entre el professorat castella com
entre els condeixebles de la mateixa parla trobareu en aquest punt una
diversitat tan gran, que al comencament us semblara impossible d'adoptar
una norma de conducta general. Despres, el dubte desapareix, i es que a la
Universitat hi ha una gran predisposicio a la convivencia, resultat natural de
la joventut i de la cultura. Quan recordo els meus anys d'estudiant, em venen

a la memoria condeixebles castellans, amb els quals va unir-me un afecte i una
companyonia a tota prova; i professors, tambe castellans, amb els quals va
acabar per haver-hi una amistat sincera, i amb alguns fins i tot una cordialitat
que avui, desapareguts ja ells, es per part meva una veritable veneracio. En
canvi, d'uns altres -molt pocs per fortuna-, no en tine sing la vaga recordanca
d'una incompatibilitat irresistible davant el seu orgull per llur pretesa
superioritat racial sobre la gent del pals.

Si horn prescindeix d'aquests darrers, es pot dir que la Universitat es un
dels llocs on la questio linguistica to menys importancia pel que fa a les
relacions entre les persones, un cop acceptat, per la llei de la forca, que el
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castella es la llengua oficial de 1'ensenyament. Deis professors, la majoria es

consideren ja definitivament arrelats al pals, llevat d'alguns que estan sempre

sospirant per esser traslladats a Madrid, meta de les seves aspiracions. Deis

estudiants castellans, molts pertanyen a families ja establertes, amb perspectives

de llarga permanencia o de definitiva incorporacio a Catalunya i, amb una

mica de bona voluntat per part seva i de comprensio per part dels indigenes,

s'esforcen a dir aiguna cosa en catala. En aquestes condicions, la convivencia

es establerta tot seguit, i la catalanitat dels uns i la castellanitat dels altres no

es mes que un petit incident. En aquesta afectuositat del tracte universitari

s'endevina el que podria esser ]a relacio entre els dos pobles si no hi hagues

entremig la pressio oficial i el rossec de cinc segles de mala voluntat. Fornentar

aquesta intel-ligencia entre universitaris, precursora de la que un dia o altre hi

haura entre els dos grups etnics avui malavinguts, crec que es un dels propbsits

que us heu d'imposar, aquf que sou majoria i que podeu donar 1'exemple.

Aixo no ha d'esser, ni de lluny, una claudicacio. Una cosa es l'amistat, i una

altra 1'ensenyament. L'amistat es un acte d'amor, i 1'ensenyament, una eina. I

cal que les eines donin la maxima facilitat i el maxim rendiment. Per aixo el dret

que els cursos normals es facin en catala, es per a vosaltres inalienable, sens

perjudici d'acceptar amb el maxim respecte els professors que, per llur origen,

hagin de parlar qualsevol llengua que a vosaltres us sigui coneguda. Dins de

la Universitat, corn arreu en els altres centres docents d'aquest pals, el catala

hi ha d'esser la llengua oficial.

Es podra argiiir que el catala to poca representacio entre llengiies

internacionals; pero el castella, malgrat la seva extensio geografica, no Ii passa

gaire al davant. El dia de dema, si els vostres treballs arriben a tenir alguna

importancia, no sera pas en castella corn podreu donar-los a coneixer mes enlla

dels limits geografics d'aquest idioma, i haureu d'acudir a algun altre mes

conegut universalment. Mentrestant, en el perfode escolar no abdiqueu del

dret de fruir de l'espontane'Itat amb que son dites les cosec quan es diuen en

la llengua materna, ni renunciar al deure d'aconseguir que el catala sigui la

manera d'expressar-nos tots a Catalunya.

I ara, per acabar, ja que us he parlat d'espontaneItat, voleu que us faci una

confessio hen penosa? Encara avui, despres de noranta anys de veure'm

obligat a entendre i a parlar en castella, primer a 1'escola, despres a l'lnstitut

i, finalment, a la Universitat; despres d'altres tants de llegir el diari en castella,

i de veure'm forcat a usar aquesta llengua en la gairebe totalitat de les relacions

oficials, quan parlo o escric en castella, molt sovint una dificultat de lexic o de

construccio gramatical fa que m'adoni que estic fent un esforc de traduccio.

IV. PROFESSORS I ESTUDIANTS

La pedagogia es segurament una ciencia molt bona, que explica corn s'ha de

fer 1'ensenyament. Jo no he tingut lleure d'estudiar-la, pero sobre el particular
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tine les meves idees, perque en materia de mestres he estat molt sortos. Ja a

1'escola primaria en vaig tenir un d ' extraordinari , el senyor Vilaret, que el

mateix ens feia cantar les taules de multiplicar o ens explicava gramatica, com

ens feia fer comedia de tant en tant. Tenia cura de nosaltres , ajudat per la seva

esposa, si algun dia no ens trobavem be. Ws tard, a l'Institut i a la Universitat,

no m'han faltat mai professors que, malgrat els sous miserables que aleshores

el professorat cobrava, posaven tota l ' anima en la seva tasca docent.

Tot aixo m 'ha imbuit la conviccio que 1'ensenyament no es tant un producte

de la tecnica com una obra d'amor . En fer ara el recompte dels dies de la meva

formacio, m ' adono que els meus millors professors no foren precisament els

mes savis , sing aquells que hi posaren el cor; es aquest un fet que la gent ignora,

pero que vosaltres , estudiants , soleu collir d'una manera instintiva , i sense

saber per que hi corresponeu amb la vostra simpatia i amb tot aquell respecte

que els mals costurns universitaris fan possible . Adhuc es pot donar el cas que

aquesta limitacio d'alguns bons professors obri els ulls del deixeble, li faci

comprendre que hi ha quelcom mes enlla d'allo que se li ensenya, i desperti en

ell un cert afany d'autodidactisme , que amb el temps li donara personalitat i

el guiara cap a nous progressos.

La relacio entre la mestria en saber i la mestria en ensenyar es un dels

fenomens mes complexos de la vida docent. L'una no pressuposa 1'altra i, quan

coexisteixen en grau superior en algun dels mestres, marquen en la historia de

les escoles una fita memorable, que tota una generacio d'homes de carrera

evoca amb admiracio.

Simultania amb aquesta diversitat dels mestres hi ha la diversitat dels

deixebles . Es cert que, en arribar a la Universitat o a les escoles superiors, gran

part de la categoric dels estudiants ineptes ha estat ja deturada pel garbellat

que segueix a 1'ensenyament secundari , pero els qui aleshores vau ingressar a

la Universitat no us assemblaveu gairebe gens els uns als aitres, ni en I ' educacio
rebuda, ni en els ideals , ni en el vostre concepte del mon per al qual us anaveu

a preparar . Aixo feu que la manera com cadascu de vosaltres s'ana associant

a 1'obra dels vostres professors , fos tan complexa com 1'esforc que aquests
havien de fer per acomodar- se a les vostres possibilitats d'aprendre.

Tant com aneu avancant en els estudis , aquesta diversitat va prenent un
caire diferent . Sou cada dia mes universitaris , aneu formant cada dia mes un

conjunt harmonic , i les vostres relacions amb el professorat van tendint cada
dia mes a la intimitat . Si la Universitat fos el que caldria , aquesta harmonia
entre els estudiants i el professorat seguiria un crescendo accelerat. Llastima
que entre els estudiants i entre els professors n'hi ha sempre algun que no
pensa aix i. Son casos de malura escadussera , malgrat els quals 1'esperit
universitari es va creant i enfortint mentre duren els estudis.

Mireu, si no , el que ara esta passant . Les crisis escolars que s'han produit els
darrers anys a la Universitat de Barcelona i a les escoles superiors que li son
annexes, han posat en clar una cosa que ningu no sospitava , i es que entre una
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gran part del professorat i dels estudiants s'esta consolidant una unitat moral

efectiva. Es un bell sfmptoma d'una realitat que ningu no preveia i un motiu

d'esperanca per la Universitat de dema.

V. NECIiSSI IAT DE L'ESTUDI DE LES LLENGUES VIVES

La giiestio de la llengua es una de les nostres tragedies. L'actuacio de l'Estat

en aquest punt ha estat sempre un reflex dels sentiments de la part mes incivil

-no precisament la mes mal vestida- del poble espanyol, i es una ferida que
tots els Catalans portern al cor. Ja abans us he parlat del que fa referencia al
problema en ell mateix; ara ho prendre amb menys de calor i em referire nomes

a la significacio de les llengues com a eines de treball, deixant als pedagogy

i als moralistes que discuteixin el problema del bandejament de la llengua

materna als centres docents. En alguns paisos mes practics o mes avancats

que el nostre, aquest problema ja fa temps que ha estat resolt, i no se'n parla

mes.

L'estudi de llengues vives no to per unit objecte la lectura de llibres i

revistes; el mon es espiritualment mes ample del que podria fer suposar la

difusio del paper impres, i son tambe les relations personals amb gent d'altres
terres les que ajuden a formar la personalitat de l'estudiant. Beques i bosses
d'estudi faciliten avui la manera de donar rapides ullades a les cultures

foranes. Mes tard, tindreu prou ocasio d'establir intercanvis de coneixements

i d'opinions amb els especialistes d'altres paisos.

Cal no oblidar una trista realitat: la formacio intellectual completa, i

sobretot la de nivell universitari, no es possible a base nomes del catala i del

castella, i aixo respon a un estat de coses, al qual cadascu de vosaltres ha de

procurar posar remei. Us cal aprendre llengues vives, mai sigui sino en grau

suficient per a entendre les publications que s'editen a 1'estranger. Mes tard

podreu completar-ho, o potser us sera necessari de completar-ho, perque el

que es publica en catala o en castella no ho llegeix ningu fora dels limits on es
parlen. Recordo el que deia sovint en Cajal, un dels investigadors cientifics

mes seriosos amb que ha comptat Espanya: ,Tots els treballs d'investigacio

que es publiquen en espanyol son practicament perduts)>.

Si algu m'acusa d'injusticia en aquestes afirmacions, el pregare que repassi

les llistes bibliografiques que solen anar al final de les monografies cientifiques

o tecniques que es publiquen arreu del mon. Les citacions de treballs en

espanyol hi son tan rares com les dels escrits en Arab o en txec.

Quan horn contempla el desori linguistic que regna en el mon dels alts

estudis, veu com fou de gran l'errada del Renaixement en postergar el llati com

a llengua savia internacional. Avui ja no s'es a temps a posar-hi remei. Tres

llengues modernes pugnen per ocupar el lloc preponderant que en altre temps

ocupa el llati: el frances, l'angles i l'alemany. Potser el rus, dintre d'alguns

anys, serA un altre candidat. Les altres llengues, de tant en tant, aconsegueixen
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esser tingudes en compte en congressos cientifics o en conferencies
internacionals , pero la seva admissio to sempre un caire eventual o de bona
voluntat , quan no de conveniencia politica.

De les tres Ilengues abans esmentades , 1'angles es, amb tota seguretat, la
mes generalitzada , tant perque es parlada a gran part del mon on la influencia

anglesa s ' ha fet sentir, corn perque molts pa 'isos que n'han estat lliures, corn el

Jape i les nacions escandinaves , no tenen el mes petit inconvenient a publicar
en llengua anglesa aquells treballs que consideren dignes de difusio i que en
Ilurs Ilengues natives no serien llegits mes enlla de les seves fronteres.

L'alemany, mes circurnscrit avui al seu territori originari , es una de les
Ilengues savies mes potents pel nombre i la categoria dels treballs que s'hi

publiquen.

El frances , que fa un segle semblava en cami d ' esdevenir la llengua

internacional , ha reculat en aquesta via , potser d ' una manera definitiva; pero
continua essent una esponerosa deu de cultura, tant per la seva riquesa en
produccio cientifica i literaria dels darrers tres segles, com per les seves
activitats modernes.

Davant d ' aquest panorama cal situar el nostre jovent d'avui, sospesant les
seves conveniencies i les facilitats de treure el maxim partit del seu treball.
Prescindim dels casos , per cert frequents , en els quals 1'educaci6 primaria s'ha
rebutjat en escoles estrangeres , en particular franceses i alemanyes . L'estudiant
coma, el que ha rebut la instruccio primaria en un col-legi de l'Estat, o sotmes
a les ordres de 1'Estat, sol saber bastant be el castella a mes del catala que li es
familiar. A l'Institut d ' ensenyament secundari li han ensenyat una mica de
frances. No cal pas dubtar : completar i'perfeccionar el coneixement de la
llengua francesa s'imposa en primer lloc . Es giiestio de conveniencia practica,
a la qual s ' afegeix I'avantatge de tractar - se d'una llengua llatina, i per tant amb
algunes semblances amb la nostra.

Pel que pertoca a les altres dues Ilengues esmentades , l'angles i l ' alemany,
jo us aconsellaria de comencar per Tangles . Un cop vencudes les dificultats de
la seva gramatica , i sobretot de la seva fonetica endimoniada , to l'avantatge de
la seva major difusio i d'esser una llengua que podriem dir -ne semi-llatina,
particularment l'angles universitari, on els vocables d'arrel grega o llatina son
nombrosos.

L'alemany, que despres de la segona guerra mundial semblava haver

passat a segon terme en la llista d'idiomes d ' interes universal , ha recuperat en

gran part la seva preponderancia i en algunes disciplines l'ha recuperada

totalment . Llastima que un puritanisme excessiu els ha fet rebutjar

sistematicament , adhuc en la terminologia cientifica, les arrels classiques que

tot el mon ha acceptat.

No us dire res de l ' italia que , de les Ilengues oficials d'Europa, es la que mes
s'assembla al catala. Si es posa una mica de compte en la fonetica , ben senzilla
per cert, entendre l'italia es cosa facil, i la lectura d'alguns llibres i d'algunes
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revistes, amb una consulta al diccionari de tant en tant, es suficient per veneer

les primeres dificultats sense esforc. No fa molts anys, durant l'apogeu de

l'aficio a la musica d'opera, era molta la gent de situacio modesta, pero

assistent assidua al cinque pis del Liceu, que entenia l'italia amb una relativa

perfeccio.

De fer-vos aprendre el castella ja en to cura el Govern. Sobre aquest terra

nomes us donare un consell, i es que ja que l'heu d'aprendre i que dins de la

situacio actual us es necessari, procureu aprendre'l a la perfeccio. Es un consell

que tree del Tratado de Crotalogia o arte de tocar las castailuelas, que diu que un

cop acceptat el fet que les castanyoles han d'esser tocades, val mes tocar-les be

que malament. I encara, en secret, us donare una altra rao, i es que el castella

mereix un tracte de preferencia, perque en bones mans -no pas en les dels

modernistes- es una llengua bellissima.

VI. UNA DIGRESSIO SOBRE LA VIDA PRIVADA

Seria molt dificil de dir fins a quin punt 1'estudiant -ell o ella- es pot

sostreure a les influencies morals de l'ambient. En una societat com la nostra,

barreja de tota mena d'irrupcions, sempre incontrolades en nombre i en

qualitat, la moral de la massa hi es multiple i indefinible. Des de la virtut mes

pura fins a la depravacio mes grossera, aqui hi cap tot; tothom hi to dret, i faire

que s'hi respira fa totes les olors possibles segons cap on es giri el nas. Seria

molt aventurat definir corn es avui el clima moral de Catalunya, i sobretot el

de Barcelona, on s'han centralitzat les institucions universitaries d'una manera

gairebe exclusiva. Val a dir que totes les epoques de desorientacio porten a

estats semblants, i no son molt llunyans els temps que en altres paIsos alguns

estudiants s'han agrupat en tugeud-bunds per salvar-se del naufragi espiritual

que els amenacava. No se si aqui seria possible una provatura semblant. En

bona part ho han procurat, i en quant es possible aconseguit, algunes

associacions religioses d'estudiants, pero cal confessar que la religio no es pas

el nexe mes ferm entre les nostres classes escolars, i per altra banda el problema

es mes greu i mes extens del que pot cabre dins 1'ambit de les associacions

religioses.

Tot aqui conspira per a deixar-vos en una soledat moral absoluta, i llevat de

1'exemple familiar no compteu amb gaire cosa mes. La Universitat, com els

altres centres docents oficials, no educa. Ensenya un ofici o una carrera, i prou.

Lliurats aixi a la propia iniciativa, sobretot els qui feu els estudis allunyats de

la familia, cal que endegueu i enfortiu la vostra moral, amb tota la vostra forca

de voluntat i posant a contribucio mitjans valuosos fundats en el treball

quotidia, en la tria dels vostres companys i en el culte constant a la propia

dignitat. Els petits grups que es formen en el treball de laboratori o de la

catedra solen esser, a mes, grups d'esbarjo honest i de converses esperancadores.

Jo us aconsellaria que no afluixessiu mai en aquesta vigilancia de la vostra
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conducta, com tampoc en la convicci6 que d'aquesta manera es com refermeu
la noblesa del vostre desti. Potser aixo us exigira una certa austeritat; esteu-ne
orgullosos, deixeu dir tots els topics de si els temps han canviat, perque el que
segurament ha canviat son els costurns de les multituds, de les quals vosaltres
no heu de formar part.

No perdeu mai de vista que la vostra tasca actual no es mes que el primer
pas cap a la vostra maduresa i cap a la vostra incorporaci6 dins la petita
minoria que en el mon soste i fa creixer la cultura. Formeu-vos ja des d'ara una

clara perspectiva del que voleu esser quan ja sigueu homes de carrera, quan,

ja arribats al mon del vostre futur professional, trobareu que hi fan falta bons

especialistes, pero mes encara homes dignes i de nobles aspiracions. Arribar

a esdevenir les dues coses ha d'esser l'ideal de la vostra vida escolar. Molt us
hi ajudara 1'exemple dels qui ja ho han assolit, i 1'assidua lectura de les grans

obres formatives de 1'esperit i del caracter.

VII. EL SABER FORMATIU I EL SABER UTILITARI

Esteu en 1'epoca de la vostra formaci6. De la manera com aquesta sigui
dirigida, depen la vostra personalitat i la vostra influencia sobre el vostre entorn.

En els temps actuals, aqui i a molts altres paisos, la formacio sembla que
vagi perdent importancia, retroces que no es precisament obra exclusiva dels
sistemes politics, perque, adhuc en paisos on el totalitarisme es rebutjat i on
imperen els regims mes respectuosos envers els drets dels ciutadans, aquests
drets corren ja el perill de quedar a segon terme.

L'especialitzaci6 de l'aprenentatge i dels estudis, amb mires al maxim
rendiment economic de cadascu, encega cada dia mes els educadors i els que
els dirigeixen, i fan que, ja des de 1'escola primaria, els nois aprenguin
exclusivament allo que els pot servir per a guanyar-se la vida. Mes endavant,
ja en els estudis superiors, segueix el veil costum d'admetre que 1'alumne ja ve
prou instruit de l'escola elemental, i que 1'especialitat de cada carrera es
Tunica finalitat de la qual cal preocupar-se.

Per cert que, a Catalunya, hem tingut moments en els quals aquesta gran
errada havia estat superada. La meva relaci6 gairebe permanent amb el
Conseil de Pedagogia de la Mancomunitat em va mostrar molts exemples de
reacci6 contra aquell deporable criteri. Em recordo amb intim goig d'aquelles
conferencies sobre temes d'ordre espiritual elevat, que pensadors il-lustres
venien a donar als alumnes de 1'Escola del Treball. Aquelles obres d'art, avui
desaparegudes, que hi havia als jardins de can Batl16 i que despertaven el gust
artistic dels joves obrers i, mes tard, aquella Escola d'ensenyament secundari
del Parc, on s'havia establert un prudent equilibri entre la instrucci6 utilitaria
i la formaci6 del bon gust i del caracter. Si allo hagues durat, hauria creat una
generaci6 que, Sens perjudici de l'aptitud per a les coses utils, no hauria perdut
mai de vista les essencies superiors de la vida. Aquella euforia contrastava
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amb la rutina docent de molts centres, que per aixo la feien mes evident. Fou

un moment d'entusiasme adequat al caracter catala, pero que ja ha passat a la

historia. Ara, la tendencia que domina es formar, tan de pressa com sigui

possible, gent especialitzada per a un ofici o per a una part d'ofici concreta.

Invencions grotesques corn la de la forntacion nccelerada fan caure l'anima als

peus. Solament en una cosa els plans escolars actuals distreuen quelcom de la

feina immediata rutinaria: es amb I'objecte d'imbuir als deixebles idees

politiques que, per cert, els nois no assimilen pas gaire. Es l'assignatura que ha

vingut a substituir l'antiga d'« Urbanitat», que abans s'ensenyava a estudi i

que es ara considerada superflua.

A la Universitat, l'especialitzacio es absoluta. A les aules cada professor ha

actuat sempre com si la seva assignatura fos l'unic objecte de l'ensenyament,

i si allo ha rutllat amb alguna unitat es perque mai no han mancat professors

que amb la seva bona voluntat han superat el monocromatisme de la tasca que

tenien encarregada. Pero adhuc comptant amb aquesta aportacio, el resultat

de la vida universitaria no ha anat gaire mes enlla de l'aprendre una carrera.

Les iniciatives collectives dels estudiants, que hi portaven quelcom d'idealisme

i de joventut, han estat reglamentades i en aquesta forma no cal esperar-ne

gran cosa.

Sembla dificil que, en molt de temps, aquestes deficiencies tinguin adob. Es,

doncs, a cadascu de vosaltres, estudiants, que cal posar-hi remei quan encara

hi sou a temps; despres, potser ja sera tard. Cal que des d'ara considereu que

us son necessaries dues classes de saber: el saber formatiu i el saber utilitari,

perque es la seva simultaneitat la que fa 1'educaci6 integral.

El saber formatiu es el que cada dia va quedant mes de raco; d'ell formen

part, no solament 1'exercici i la comprensio de les grans virtuts civiques, sinO

tambe el no ignorar els fets de la natura, de la consciencia humana i de la

societat que us envolta. De l'altra classe de saber, del saber utilitari, ja se

n'ocupen els professors.

L'esperit enciclopedic que va caracteritzar molts dels nostres homes cultes

del segle passat, potser avui ja no es possible, pero molta part d'ell cal que es

conservi si no volem caure definitivament en la creacio d'una pseudocultura

de robots humans.

VIII. QUELCOM SOBRE ELS ALDARULLS ESCOLARS

La classe escolar exerceix una influencia efectiva, encara que sovint indi-

recta i gairebe insensible, damunt tota la societat. La gent no se n'adona, de

manera que de vosaltres, estudiants, ni corn a seleccio del jovent ni com a resso

de tota la vida social, ningu no se'n sol ocupar. Potser, quan moveu xivarri i

deixeu d'entrar a classe, la premsa us dedicara quatre ratlles, perque els fets

esporadics d'agitacio estudiantil tenen en realitat una transcendencia molt

minsa. Encara que alguna vegada els vostres aldarulls siguin reaccio contra
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alguna injusticia d'abast general, gairebe sempre responen a petites causes

intrauniversitaries o simplement a ganes de fer festa. Pels volts de Nadal son

un fet tipic, i els qui portem alguns anys d'experiencia universitaria sabem

perfectament de que va. Pero qualsevol que en sigui la causa aparent, tothom

que tingui una nocio quelcom clara del que es la Universitat i del que hauria

d'esser, compren tot seguit que la causa efectiva de tot allo es una manca

absoluta de solidaritat entre la Universitat i els seus alumnes. Per aquest

motiu, als paisos, en els quals l'estudiant se sent incorporat a la Universitat,

aquestes corredisses i aquestes cridories hi son cosa rara, sense necessitat de

consells de disciplina ni de castigs.

Els defectes d'organitzacio i de funcionament de les nostres Universitats

son un obstacle perque s'hi crei un recte sentit corporatiu, i dificulten el

concepte elevat que 1'estudiant en pugui tenir. Hi ha encara un encarcarament

secular i una manca de cohesio que fa creure a alguns estudiants -i no cal dir

a les seves families- que els cursos universitaris son nomes una manera

d'obtenir un titol professional.

Fa de mal dir on recau l'origen d'aquesta manca de cohesio. Com es natural,

en les diferencies que es produeixen entre les autoritats publiques o

academiques i els estudiants, una vegada tenen rao els estudiants i unes altres

les autoritats. Pero, si se'n fes una estadfstica raonada, es veuria que en la

immensa majoria dels casos la culpa es de I'autoritat, que no ha sabut enfocar

els assumptes d'una manera assenyada o que s'ha cregut de bona fe allo que

una autoritat es un senyor que pot fer el que li doni la gana.

Entre els aldarulls escolars, de tant en tant n'hi ha algun que es pot atribuir

a causes mes serioses que una simple expansio jovenivola. Si son de caracter

politic o religios, la intervencio dels estudiants es gairebe sempre erronia i

sovint induida per agitadors que no tenen res a veure amb la Universitat,

o be que intel-lectualment hi representen poca cosa. El fet no es frequent,

pert) se'n veuen prou casos. A proposit d'aquestes incitacions at desordre per

part de gent estranya, he sentit contar, per exemple, que a Madrid, durant una

de les propagandes mes o menys oportunes relacionades amb 1'afer de

Gibraltar, una petita colla d'estudiants ana a apedregar l'ambaixada

d'Anglaterra. Segons 1'anecdota, de la qual no puc respondre, d'algun

centre oficial s'apressaren a telefonar a l'ambaixador preguntant-li si volia

que li enviessin policia per a la defensa de les seves oficines. L'ambaixador

va respondre, ras i curt: -El que vull es que no enviin mes estudiants-. Sc non

^ vera...Es pot prendre corn un exemple de la necessitat que els estudiants no

serveixin de mandro. Les discussions i les disputes, que en casos semblants

es produeixen entre els alumnes, proven be que alto no es mes que l'obra

d'uns quants i que la comunitat escolar, com a classe social, n'esta completament

at marge.
Molt compromesa es la situacio de la massa escolar, quan a fora comencen

de sentir-s'hi els crits de la feria politica. Es aleshores quan la influencia
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d'agitadors i d'energumens es mes encomanadissa. Potser alga de vosaltres,

amb caracter personal, s'hi sentira arrossegat, pero, per l'amor de Deu, no hi
barregeu la vostra comunitat. Deixeu que aquesta se'n senti allunyada,
quan no per altre motiu, pel goig que estigui sempre per damunt de les
multituds i de les seves explosions fugisseres.

IX. L'ADEU A LA UNIVERSITAT

El temps passa volant . No us n'adonareu i us trobareu a les mans un paper
que certificara que ja sou arquitectes , enginyers o llicenciats en alguna cosa.
Haureu acabat el periode escolar i se us presentara de sobte el problema
d'obrir-vos pas com a homes de carrera . En esser aixi empesos a la vida
practica , sereu molts els qui us sentireu en condicions d'inferioritat comparats
amb els joves d ' altres estaments , i haureu de comencar de cap i nou una tasca
d'acomodacio que els altres joves de la vostra edat ja solen tenir resolta, o
almenys encarrilada . Una cosa, amb la qual no havieu comptat, es que sovint
el guany d ' un home de carrera , en sortir de la Universitat , es inferior al
d'alguns homes d'ofici especialitzat, sense mirament als esforcos, a les despeses
i als anys que aquell ha hagut d'esmercar en la seva preparacio , com tambe
sense gratitud de la societat als sacrificis que sovint haura hagut de suportar

la familia de l'estudiant en fer-ne, per el dia de dema , un dels elements selectes
del grup dels dirigents.

Hi ha facultats i escoles on 1'ensenyament , per poc que s'hi posi bona
voluntat, es ja un comencament de practica professional, pero en general a les
aules es donen nomes els fonaments cientifics de cada disciplina , esperant que
el deixeble ja s'arranjara com pugui quan arribi l'hora . Mirada la cosa en
conjunt, i llevat d'uns pocs, que per raons de familia o de previes ocupacions
podran passar insensiblement de la situacio d'aprenentatge a la de treball

independent , la majoria de vosaltres us sentireu com llencats, des d'un mon

gairebe de somni, al de les necessitate imperioses . El salt pot esser brusc i
desorientador , pero en general acceptareu amb coratge les dificultats d'obrir-
vos cami en el camp professional.

Aquest periode transitori es el de mes perill per a les illusions i els
entusiasmes que us havien animat durant els anys universitaris, illusions que

ara, de moment , us semblaran com una nosa quan haureu d'alternar amb tota

mena de gent . I es precisament en aquestes condicions quan 1'ideal ha de
sostenir -vos i guiar-vos.

Pel que fa a la vostra llibertat d ' accio, hi ha diferencies considerables entre

les diverses carreres . D'elles, n ' hi ha que 1'6nica cosa que s ' exigeix dels titulars

es l'eficacia ; la manera de pensar no es cap obstacle ni en la practica del treball

ni en 1'estimaci6 de la clientela . En altres carreres , en canvi, hi ha un regim de
jerarquia que pesa sobre la personalitat del nou vingut . Aixo s'esdeve

especialment en les que tenen per principal sortida el servei de 1'Estat o de les
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institucions estatitzades, on pot haver-hi -sortosament cada dia n'hi ha

menys- algun superior fanatic enemic de les nostres coses, davant del qual

mes d'una vegada us veureu obligats a mossegar-vos la llengua, i no cal dir

corn la cosa s'agreuja quan l'esperit de cuerpo fa com una patria a part, superior

encara al culte de l'Estat. Al comencament, el nou entrat s'hi sent coaccionat;

mes endavant va aprenent a navegar enmig d'aquelles aigiies i adhuc va

descobrint que moltes de les fobies que li havien fet por son pura rutina, de
valor mes aparent que real.

Pero qualsevol que sigui el lloc on el vostre desti us col•loqui, continuar

essent allo que d'estudiants us havieu proposat d'esser, no depen sing de
vosaltres mateixos. Tard o d'hora formareu part de les seleccions que crearan

el futur de Catalunya. Quan us hi veureu segurs, no oblideu la triple missio

que hi teniu encomanada.

Primer: La defensa de la nostra llengua, del lliure us del catala a Catalunya,

tant privadament com en els actes i documents oficials, i del respecte que

aquesta Ilengua ha de mereixer per part de tothom.
Segon: La llibertat de dirigir a la nostra manera les nostres institucions

publiques, sense altres limitacions que aquelles que son imprescindibles per a
la convivencia i la bona harmonia amb els altres. Es una situacio que trigara
mes o menys a arribar, pero que arribara, quan per la forca del progres i les
relacions de germanor vinguin a substituir els lligams de submissio.

Tercer: El progres material i cultural de Catalunya, a fi de fer-ne un poble
d'alta categoria social.

Infinites i variades seran les circumstancies que afavoriran o destorbaran
aquesta tasca, corn ho seran les de llibertat o de submissio que aniran alternant
d'una manera gairebe fatal. Dins d'aquesta volubilitat de l'ambient, cadascu
de vosaltres trobara moltes maneres d'acomplir el vostre deure segons les
vostres possibilitats. L'exit individual podra esser gran o petit. Tant en un cas
com en l'altre, en arribar a la vostra vellesa veureu amb goig la feina feta i el
progres que haureu contribuit a ennoblir. I si excepcionalment algun dia la
anormalitat d'aquesta tasca arribes a fer-vos dubtar de la utilitat de contribuir-
hi, recordeu aquells dies gloriosos de la Mancomunitat, quan grups d'homes
de bona voluntat, de totes les condicions socials i de les idees politiques mes
oposades, pero moguts tots pel coma amor a la nostra terra, col-laboraven
cordialment en fer una Catalunya honorable i progressiva. En els daltabaixos
de la politica, als quals la nostra terra sembla fatalment condemnada, dies corn
els de la Mancomunitat no es dificil que tornin. Sou vosaltres, estudiants
d'avui, els qui n'haureu d'assumir la direccio espiritual.

En tot el que us he dit, jo us he parlat corn si tots vosaltres haguessiu de
romandre a la terra nadiua. Pero cada dia mes, la dispersio dels homes
qualificats sera un fet ineludible. Potser alguns de vosaltres, interinament o
definitivament, haureu d'anar a exercir la vostra professio lluny d'aci. AixO ha
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succeit sempre, pero ara es va exagerant amb la creacio de les grans empreses,

nacionals i internacionals, i amb les noves facilitats de locomocio i de transport.

Si, enmig d'aquest trasbals huma, el vostre destf us porta a viure a altres

terres, on la gent no sigui com vosaltres, ni parlin com vosaltres, serveu en tota
la seva integritat el vostre caracter de catalans, que sera per a vosaltres una

garantia de fermesa en la vostra conducta, i per als vostres descendents una

executoria d'honor.

APNDIX

Aquest apendix l'he escrit exclusivament per a vosaltres, estudiants del veil

estil, que sou una petita minoria dins del mon universitari actual. Sou vosaltres

els qui conserveu la tradicio del que foren els estudiants del meu temps, i els

que encara teniu fe en l'obra de la Universitat del futur. Des que vaig donar per

enllestida la col•leccio de lletres que, amb el titol de Dos MOTS DE COMIAT vaig

adrecar-vos, i que aleshores no era oportu publicar, han transcorregut prop de

tres anys. Durant aquest temps, encara que curt, s'ha produit en molts paisos

una crisi greu relacionada amb la Universitat. En aparenca, despres de petits

aldarulls, els mes estridents dels quals foren els de la Universitat de Berkeley,

als Estats Units, amb un cert aspecte politic nacional, la crisi esclafi amb

caracter definitivament revolucionari a les Universitats franceses i va anar

propagant-se a les altres; pero la veritat es que a totes elles estava a punt de

produir-s'hi, i ha costat poc que s'hi estengues,l'efervescencia escolar. Encara

que el seu plantejament ha semblat obeir a causes diferents en els diferents

paisos, a tots ells s'hi descobriren motius d'ordre general que, pel que a

nosaltres afecta, son:

Printer.- La Universitat s'ha envellit, perque, malgrat els progressos

cientifics, la seva organitzacio no ha evolucionat d'acord amb les exigencies

del temps.

Segon.- Els estudiants, en augmentar sobtadament en nombre i en

independencia, han perdut el sentit de seleccio, substituint-lo per instints

multitudinaris.

Tercer.- Els governs no estan disposats a renunciar a la seva autoritat

docent.

Pel que respecta a l'ambient, cal tenir en compte:

Quart.- El poble no te, ni desitja tenir, la mes petita idea de la finalitat de

la Universitat, i es limita a planyer-se dels avalots estudiantils quan son

excessius.

Cinque.- Les minories extremistes han descobert que els estudiants actuals

son una primera materia excellent per a comencar el desordre que els es

necessari per a les seves maquinacions politiques.

El problema es molt complicat, i sobre ell s'ha escrit moltissim. No em

proposo afegir-hi la meva opinio, sing parlar-vos a vosaltres, estudiants
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catalans, en allo que em sembla que pot esser-vos d'alguna utilitat.

La primera part d'aquest opuscle fou inspirada en hores viscudes per mi

molt intensament. Aquesta segona part es suggerida per lectures de diaris. I ja

es cosa sabuda que els diaris -sobretot en els dies en que jo escric- diuen el

que els fan dir. D'aquesta lectura escadussera i del que he vist al meu entorn

immediat, n'ha sortit aquesta segona part de l'opuscle, ben diferent en la

forma, pero no en la intencio de la primera part.

La nostra poblacio ordinaria, part per inercia, part per imposicio, ha estat

formada per dos grups incoherents. Per una banda, els elements autoctons i

aquells que ja hi han estat assimilats sense dificultat en primera o en segona

generacio. Per altra banda els forasters empedre'its, generalment de mitjana

cultura, que han vingut amb aires de superioritat i formant de mica en mica

una meitat juxtaposada a l'altra, amb idees diferents i amb una tendencia

hegemonica.

El problema verament universitari hi to poca cosa a veure. A la Universitat

i a les escoles superiors l'agermanament s'hi feia sense dificultat. Pero des que

la matricula ha crescut d'una manera exorbitant i sobtada, la fusio de certa

classe de gent s'ha fet gairebe impossible, i el grup anticatala es cada dia mes

potent. Fa de mal dir el temps que durara aquesta diferenciacio, fortament

afavorida per l'accio oficial. Fora de la Universitat aquesta diferencia pesa com

una Ilosa, i l'accio politica sobre els estudiants es molt intensa.

El catala es fortament individualista, mentre el nou vingut to les portes

obertes a les influencies foranes. Aixo significa una diferencia total entre els

dos grups: el dels autoctons i els assimilats, individualista, i el dels forans,

accessible en gran escala a les influencies comunistes.

El catala es poc accessible a 1'associaci6, i quan s'associa no ho fa be. Pero

en el terreny espiritual el nostre individualisme es una gran defensa, i no cal

dir com ho es en els establiments de l'ensenyament superior.

Dins el garbuix que significa avui la nostra Universitat -o universitats-

per l'acumulacio de gent i de tendencies, els estudiants que conserver els

antics costums hi son una petita minoria. Es a vosaltres, el petit grup tradicional,

que em dirigeixo. Vosaltres, ajudats per alguns professors plens de bona

voluntat, sou encara els continuadors d'aquella Universitat de Barcelona que

jo vaig coneixer. Continueu adscrits a les seves tradicions i a la seva disciplina;

i d'ella, i de la bona voluntat de la part mes escollida dels vostres professors,

en sorgira la Universitat -o aquelles universitats- que donaran a Catalunya

una reputacio mes elevada de cultura i de progres.

La U,:iz'ersitat

Fins ara, l'organitzacio de la nostra Universitat no s'ha diferenciat gaire del

que fou antigament. Jo, d'estudiant, he aconseguit una epoca de veritable febre

de progres, pero les variacions per part de l'Estat eren de poca transcendencia

i reduides a canvis de pla de les carreres, canvis de nom i de l'ordre de les
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assignatures, alguna aportaci6 escadussera de material docent, etc. Enmig

d'aquestes variacions d'ordre gairebe administratiu cal recordar amb respecte

1'actuaci6 d'alguns professors de bona voluntat, que fins i tot, saltant per

damunt dels reglaments, anaven donant a l'ensenyament un caire mes modern.

Fins fa poc, el model oficial de la Universitat havia estat el d'un lloc on un

catedratic s'explicava durant una Nora -abans havia estat una Nora i mitja-

i a fi de curses feien uns examens. Al cap d'un cert nombre d'anys i d'examens,

els alumnes feien el de revalida, que els donava dret a exercir una determinada

carrera. Durant el darrer terc del segle passat, quan jo era encara estudiant, a

la Universitat de Barcelona hi hague una veritable subversio de les formes

externes de l'ensenyament superior. Els catedratics anaven deixant de vestir

la toga i el birret per entrar a classe. Va esser una revolucio lenta, i jo encara he

tingut un professor de ciencies exactes que per res del mon hauria entrat a
Paula sense la seva toga, plena de guix, per a explicar-nos cerimoniosament el

calcul superior durant una hora justa. (-Senyor doctor, la horn -deia el bidell

des de la porta quan havia transcorregut el temps reglamentari.) A fi de segle,

tot aix6 ja estava llest. La quasi totalitat dels professors ens consideravem com

a companys dels estudiants, pero la Universitat oficial ha anat essent la

mateixa.

Per cert, enfront de 1'encarcarament de la Universitat classica, i precisament

quan escric aquestes ratlies, se sent un vent d'esperanca i es veu una imatge

mes afalagadora de la Universitat futura. Gracies a la col-laboraci6 d'elements

culturals de primer ordre, sembla que es va a una estructuracio mes eficac i

mes digna de les universitats espanyoles. Tot fa creure que aquesta iniciativa

va ben encaminada, i que els que hi treballen ho fan amb un entusiasme que

no to res a veure amb la politica usual. Els problemes atacats son de fons, i

potser un dels mes seriosos es el de pensar en una sortida digna, amb una

carrera menor, per a aquells estudiants que per qualsevol motiu, als dos o tres

anys d'estudis, no poden acabar les carreres majors, i no es just que perdin el

fruit de la feina feta.

Si es aixi, corn sembla, i si la baixa politica o el cansament no ho entrebanquen,

cal no perdre la confianca en la cultura superior del dia de dema.

Els estudiants

Ha estat dit que 1'home que de jovenet no es anarquista, de gran no es res.

Si fos avui, potser en floc d'anarquista hauria de dir comunista, que pel cas pot

esser semblant. Deixant de banda 1'exageracio, aquella frase expressa

perfectament el que s'esdeve en el mon intellectual dins el qual el seu autor

vivia. De jove, la manca d'experiencia porta a acceptar per a tots els problemes

socials solucions senzilles i aprioristiques, preferentment les que semblen mes

d'ultima moda, fins que la realitat s'imposa i fa pensar en solucions mes

adaptades a la manera d'esser de la humanitat, quan no fa caure en un

pragmatisme gairebe absolut: el d'anar tirant comes pugui, segons les vel-leftats
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imprevisibles de la historia. Per contra, per als qui no es preocupen d'una

manera constant de fer-se una idea propia de les exigencies de la convivencia

humana, aquella frase no to sentit, i a totes les edats els ve a mida 1'anarquisme,

el comunisme, la politica classica, el panxacontentisme i el no res, segons els

gustos i la posicio economica de cadascu.

Dins el mon intellectual, vosaltres estudiants, us trobeu durant la vostra

vida universitaria en el periode de transicio entre la menor i la major eclat, que

per rao de la vostra cultura es natural que us arribi de fet, ja que no de dret,

abans que al coma dels ciutadans. Els dirigents extremistes no poden deixar

passar l'ocasio d'intentar la vostra col-laboracio en la promocio d'un estat

revolucionari favorable a les sever intencions. L'error, per part seva, ha estat

molt gros. No recordo qui es que ha dit que 1'6nica cosy que s'aconsegueix amb

aquesta tactica, es la de substituir la lluita de classes per una lluita de

generacions. Aixo es facil d'entendre. El que ja no es tan facil es preveure que

succeira quan aquests joves avui revolucionaris comencin a madurar.

Vosaltres, estudiants catalans, esteu en condicions excepcionals per a

preservar-vos de l'onada de frenesi que a tot arreu va caracteritzant les

revoltes escolars. El nostre individualisme, que sovint ha perjudicat

l'organitzacio economica del pais, es en canvi una garantia contra el gregarisme.

Dins la Catalunya de dema, vosaltres haureu d'esser quelcom mes que uns
homes que es guanyen la vida. Seguint la tradicio dels vostres precursors,

haureu d'esser 1'avantguarda del pensament, de la ciutadania i del progres.

Barcelona , 27 de novembre de 1968


