DOCUMENTS
Instancia

a

l'Excma. Mancomunitat de

1’ARXIU, sol'licitant

un

Catalunya exposant els fina de
aubsidi i proposant la creació d’un «Museu d'Et-

nografia i Folklore de Catalunya». 0>
Excm. Sr.:
Com a resultat de quatre anys d’esforqos perseveraras realisats silenciosament en el clos de la cátedra, plau avui ais sotscrits presentar a
Taita consideració de l’Excma. Mancomunitat la primera publicació
col'lectiva del Seminari-Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya.

Aquesta publicació, titolada genéricament Estudis i Materials i que
d’impressió, és el punt de partida d’una série de
publicacions. Ella ens excusa de fer Texplicació detallada de Tobjecte,
acompanyem en curs

extensió i finalitats inherents

a

la nostra empresa.

Repassant els plecs impresos acompanyats, vos convencereu, Excm.
Sr., de l’alt i variat concurs que a la nostra obra s’han dignat aportar
entitats i particulars de molt diversa procedéncia: la Secció Filológica
de T«Institut d’Estudis Catalans», el «Centre

Excursionista de Catalu¬

nya», conreuadors de les lletres i de la ciéncia catalanes, i tot un estol
de fervorosos folkloristes distribuits en terres de Catalunya, Rosselló,
Balears i Valéncia. Ni ens ha mancat tampoc la coklaboració de personalitats de les diverses regions d’Espanya i ádhuc de Portugal. El fet
luctuós de la guerra internacional ens ha obligat a ajornar l’establiment
de relacions d’intercanvi amb personalitats, centres i publicacions de

l’estranger.

exigeix, peró, despeses d’alguna con¬
no veure morir la nostra obra
de mitjans, el Director, com a cap responsable, no ha tingut

Una empresa de tal naturalesa
sideració. 1 si de moment i per
per manca
inconvenient

en

bestreure els

tal de

recursos

necessaris — del mateix modo

des de fa quatre anys ve sufragant del seu peculi particular altres
publicacions de cátedra, que també s’acompanyen — ha sigut sota l’esperanqa de que un altre dia trobariem generosa protecció en els organismes que, com el que V. E. tan dignament representa, s’han fet el
deure d’estimular les empreses de cultura, especialment aquelles que,
que

la present, venen a omplir un buit en l’organisació
talans.
V. E. dirá si aquest dia és arribat. Respectuosament
com

subsidi per
obra. Aquest

nar-vos un

a

venim

a

ca¬

dema-

les publicacions i demés necessitats de

subsidi el fixem, ateses les necessitats actuáis, en
quantitat de dues mil pessetes anyals, de Tinversió de la qual en do-

la nostra

la

atendré

deis estudis

narem

periódicament compte detallat.

s’amagará l’importáncia de la resos’adopti, des deis punts de vista científic, universitari i de la

A 1’iHustrat criteri de V. E. no

lució que

justicia.
Recentment,

en

la solemne sessió cel'lebrada per l’«Institut d’Estudis

Catalans» en la diada de Sant Jordi d’enguany, es planyia el Sr.
dent de que les nostres Universitats no tinguessin, al menys

Presicom a

Franqa, cátedres d’interés local. (2) Dones bé, Excm. Sr.: sense soroll,
sense impaciéncies renyides amb el conreu seriós i abnegat de la Ciénti)
(2)
any

No s’ha rebut per ara cap contestació oficial. — N. de la D.
Ressenya de « La Yeu de Catalunya» corresponent al dia i

fedició del matí).

de maig del present
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