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rDesprés de l/egir l'edilorial de prosa connnguda i ponderada, com totes les que novira i Virgili
escriu i que sota el tl/ol El, crileri Iiberal inseria La Nau deI dia vint-i-sis deI corrent en res

posta a l'aparegut en el nostre numero precedent, rellegirem aquest darrer.
Havent-ho fet, hem de declarar que, sense ànim d'entaular polèmiques de cap mena, i sols mo

guts pel desig de precisar mutues posieions, ens atenim a les manifestaeions que aparegueren en
aquestes planes, que no son més que la reiteraeio d'un criteri que sempre hem mantingut,

Probablement, aquel/s que, sense conèixer les nostres manifestaeions, ens jutgin a través de
l'editorial de La Nau. creuran que nosaltres som uns anticlericals de la vella escola, d'aquells menja
capellans recalcitrants, a la manerade El Motfn, que feien befa d'homes i idees respectables, tan sols
fessin olor de sacristia,

De cap manera. El nostre liberalisme absolut ens priva de caure en sectarismes de cap mena, i
en un poble sense privile[Jis de casta 0 estament, sabriem sornr a la defensa dels partidaris de les
idees més oposades a les nostres, si aquestes fossin objecte de persecueio.

És una qüestio de conviceions? És un afer de temperament? No ho sabriem dir. Sigui una cosa
o sigui l'altrq, el cas és que, de fet, nosaltres entenem romandre amb pIe dret dintre la més pura tradi
ci6 delliberalisme en adoptar la nostra posieio. Hem lIegit bastants /libres dels autors citats per novi
ra i Virgili en el seu article. Sabem què han dit, de religio i de clericalisme, Azcàrate, Jaurès, Giner de
lo~ nios i Mac Donald. 1trobem la nostra actitud, que mai ha es/at antireligiosa, pero sempre contrà
ria al privilegi estatal de qualsevulga confessio, completament identilicada amb les doctrines d'aquests
homes eminents,

D'ells hem aprés, com de Pi i Margall, les nostres idees. En els escrits d'aquests homes s'ha
format la nostra manera de pensar, Amb relativa freqüència, els arne/es anticlericals,-sl, anticleri
cals, cal dir-ho,-d'aquests homes, que ho eren precisament per ésser liberals, honoren, en reproduir
los, les nostres planes, Sense anar més lIuny, en el mateix numero anterior de LLEIDA apareixia un
article de Jaurès, que com en tantes altres ocasions, per la paraula i per la ploma, feu vibrar el cor de
les multituds combatent el perill e/erical. Sense l'obra de Jaurès, de Buisson, de Combes, de Gambet
ta, de Pelle/an ide tants altres, França tindria avui, encara, una escola publica confessional, despen
dria una milionada en el culte de l'Estat, totes les seves institueions olieials estarien d mercè deI frare,
Si La Nau, en 1I0c de publicar-se a Catalunya, hagués vist la lIum en la França d'aquells dies, com un
l:emps més, probablement hauria trobat demodée i censurable, apassionada i sectària, l'obra que ha
donat a la republica germana la gran signilicacio moral que gaudeix davant deI mon. 0 al menys, cal
creure que, en el seu caracter/stic desinteressament, s'hauria apartat, comodament, de la melée.

nepetim-ho; és una qüesti6 de conviceions 0 de temperament? No podem ésser, a la vegada,
jutge i part en la qüe{jti6. El poble liberal de Catalunya ens juljarà aIs uns i aIs altres.

1el temps, mestre suprem en moItes coses, dirà la seva darrera paraula.

Jnsislint
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Opiniô {jora concurs"
fDel cove de papers de l' Jlenquesta"

dei va.1ent setmanari JI C' Opinio Il

Les idees polftiques de Pi i Margall te
nen la rara virtualitat d'ésser professades
per tothom en ço que afecta al regiment de
la propia consciència, pero d'ésser nega
des, per a l'us de la consciència aliena.

Recordeu d'aquell «El Progreso» de
Lerroux, que es proclamava federalista
amb la condicio que no s'apIiqués ja-
mai a Casa nostra el federalisme? '

França, la dictadura dels drets de l'ho
me i deI ciutadà i dels furs de la conscièn
cia no comprèn l'Alsàcia Lorena, malgrat
la immediata proximitat de Sulssa. Igual Ii
passa a la desventurada lugoeslàvia res
pecte a Croàcia, i ,aixi; mateix a... tants
d'altres pobles.

1 bé. Les doctrines politiques de Pi i
Margall que han donat la pau a la gran
nacio americana i han fet des de fa segles
la fortuna deI petit i abi2'arrat poble suCs,

Si a França hi han Camelols du roi
també hi han dones que demanen basto
corn a condici6 d'amor.

A les cledes, pero, hi ha bestiar que
vol pastor, i a Sant B6i molts ximples, per
desgràcia.

1 a fora, també.

***
La ÏTIonarquia anglesa ...
Ah! sî. Ens en descuidàvem.
Pero per què ens treuen corn a exemple

una monarquia que és una instituci6 pura
ment honorffica,? Per què no ens donen
per patro la monarquia, molt més autèn
tica, de la Russia de Joan el Terrible?

Es a dir que els monàrquics «a l'angle
sa» ens defensen la monarquia per ço que
no lé de monàrquica.

Hi han molts catolics ingènus que no
creuen en l'Església.

1 es pensen ésser bons cato.lics, per ço!

PREGUNTAR-VOS: Republica? Monarquia?
equival a demahar-vos si preferiu

tenir amo per força i per tota la vida 0 bé
us el voleu triar i per poc temps.

La faJ.làcia coneguda de les repl1bliques
tiràniques és per a criatures i... monàr
quics.

Si un president de republica pot con
vertir-se en un tirà es podria igualment
convertir-se en rei.

Si no ho fa és perquè deu creure que
no li convé.

Qui potviure amb un dèspota, millor po
dria viure amb un vanit6s. Qui pot atrope
lIar a tothom té poder per a posar-se una
corona per barrel.

-No parlem, doncs, de republiques
nominals.

La famosa dita «Republica?, Monar
quia? Calaix!» atribuYda per la «chusma
encanallada» a un polftic-financier expres
sa, només, una preferència deI fet sobre el
dret, de la cosa sobre l'home, de la matè
ria sobre l'esperit, deI financier sobre el po
Imc.

Entre els que s'han manifestat clars en
aquest sentit, permeteu-nos recordar en
Pestana que sap rectificar la innoscent po
sici6 de molts camarades que troben indi
ferent la forma de govern, i l'Humbert To
rres que ve assenyalant de sem pre que no
hi ha qüestions de forma, doncs ho son
totes de fons, i més les que, corn aquesta,
ataquen la dignitat de l'home.

Ningu que tingui consciència de la seva
responsabilitat pot declarar-se dubtos, sis
lfuera.

Suposem el cas que aIgu es cregués
incapacitat per triar-se ell ITIateix el Cap
deI seu Estat: amb quin dret ha de consi
derar incapacitats tots els altres conciuta
dans? 1per quina rao, en canvi, pot asse
nyalar-tle un, un sol, que per art de màgia el
cregui sense control de cap mena superior
a tots els altres?



s6n les uniques pràpies per a crear els fu
turs Estats Units d'Europa.

Corn podrien haver perdut actualitatl Si
encara no l'han acabada de tenir....

Doncs, bé: no hi ha home conscient
honrat que no es vegi resolt a abraçar a
tot altre que li demani ajut en nom deI
respecte a la lIibertat i al patrimoni dels
altres i en defeuça deI patrimoni i de la lIi
bertat comunals.

Patrimoni moral i material, intel'lectual,
artfstic ...

***
Parlar de l'Escola neutra em sembla un

absurdo M'ho sembla igualment parlar de
la separaci6 de l'Església i l'Estal.

Què és aixà?
Que el principi de la separaci6 sigui es

sencial en les idees polftiques liberals pot
demostrar, unicament, fins a quin punt les
idees polftiques liberals s6n una trista i es
tèril herència de l'antic regisme. Un pacte,
conc6rdia, 0 modus vivendi amb ell.

Per aixà cree és pot parlar deI fracàs
d'aquest liberalisme.

La Banca té més importància civil que
l'Església. Per què no es parla, doncs, de
la seva separaci6 de l'Estat? Bé és cert
que, en realitat, n'està separada i el do
mina.

Pero ningu s'atrevirà a plantejar-ne el
problema jurfdic.

Respecte de l'Escola, si neutralitat sig
nifica pacte/"amb la falsedat i la mentida,
proclZlmem que jamai pot sostenir-se una
posici6 tant infamant. La Veritat, la veritat
en tots els ordres, deu ésser la sola inspi
radora de l'educaci6 dels pobles i dels ho
mes.

El millorament de les relacions huma
nes no pot tenir altra base que la Ciència i
en ella deu fonamentar-se la virtut, nostre
primer motor.

***
La compatibilitat deI Socialisme amb el

Liberalisme no es qüesti6 d'alta transcen
dència.

Creurem, sempre, preferible llquell sis-
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tema que més apropi l'home a la realftza
ci6 de la Justfcia.

Cercar aquella compatibilitat significa
donar una definici6 de Liberalisme. Si
aquest es fonamenta en el càdic revolu
cionari de la «Declaration» de l'Assemblea
Nacional de 1791, confessem que s6n in
compatibtes malgrat el dret que figura al
cap de tots:

«Els homes neixen i resten Iliures i
iguals amb drets; les distincions socials no
més poden estar fonamentades en la utilitat
cornu.»

El darrer dels drets, el XVII~ declara la
propietat inviolable i sagrada, i cap Estat
avui li considera des deI moment que, mit
jantçant l'aplicaci6 dels «drets reials» ten
deix, encara que sols hipocritament, a xu
clar:-Ia en profit de la colectivitat.

Ara, si el Liberalisme és només una
orientaci6 de govern que cerca la realitza
ci6 de la liibertat a la vida publica, alesho
res, Liberalisme podria considerar-se corn
un procediment general envers el Socialis
me, per tal corn coordinaria els fets cap al
màxim da Ilibertat. deI major nombre po
sant a les mans lIurs instruments de libe
raci6 que s6n els miljans de producci6 i de
canvi.

***
El triomf deI Socialisme està assolit

encara que parcialment. Parcialment tam
bé només anirà desenvolupant-se la seva
implantaci6, i és d'esperar que els majors
mitjans de producci6 i canvi produeixin
majors exigències espirituals, l'assoliment
del's quaIs constitueix'els problemes de l'es
devenidor, ço que anirà complicant cada
vegada més les noves adquisicions de la
Ciència futura.

En principi, doncs, el Socialisme ha
triomfat i les lIuites actuals i esdevenido
res consisteixen en els esforços per a vèncer
l'egoisme de les classes possessores domi
nants.

Pero no s'oblidi que tot pervé d'una
major preparaci6 deI poble i que a l'Esco
la s'hi ha de trobar el camL

CURIAL.
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~ El cap i de rardidesa (.) (Fragment) ]
g Ii

Il El sotmés abrandament Il
:: ::

Quan l'1.ora matinal se'm filtra Jintre el cos

l en resperit Jifon &a Jolça placiJesa;

quan mé& aJormicent, acut al meu repo&

H letàrgica la son, com una embriagueu; li

H Ü
il il

\~ quan feble el meu resplr es lliura acompasaat, !!
li liR es calmen els neguits pregons Je ma existència, ::

Il 1 em sento inert el gest, el ft'ont A&serenat Il
Il esmortuït el foc sagrat Je la inconsciència; ::

fi ,. ,\ J,u J'O..i.n. qui .m1 t.1 .1nnJ.m,nt 1
!.~.' ~:::t':ot:::ig:::: ;,'i:::~:·n:,~~. P:::,n.. ~

fatalitat Jel vent?... Il

g H
~~ iï
H i!
11 No sé... Mon esperit, pel somm, omnipotent, ij

1 ~ll~~::~n ';::..P::~~.:':~., g:~. ~~~m::~!C::':~SSETTI. 1
ï !
= g:1 Il
; (1) cPoema de dissort i gosadia-, suara apares:ut a Matar6. g
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Il:Agrupaciô Cultural de Joventut ~epublicana"

genuïtat, pel seu geni barroer, pel seu he
roïsme nobilissim, qualitats desconegudes
gairebé de tots en els pobles deI nostre
temps. 1 sense posaI' els bàrbars pel da
munt dels pobles civilitzats, els admira i
els estima.

Fixem-nos en dos pobles dels que en
diem atrassats, bârbars i seguim les pet
jades dels estudiosos que ens han guiat en
l'exploraci6 de la pre~istôria. Fixem-nos
en els gauchos americans i en els esqui
mals. Veurem que aquestes races han vis
cut lIiures de la infl.uèneia deI pensament
i de les costums motiernes; que represen
ten un tipus intermedi entre l'home della
pàregut i l'home actual; gue q uan l'home
civilitzat estava ja ben endins de l'edat
moderna ells encara vivien a l'edat de pe
dra.

Els savis i els estudiosos, Mortillet,
d'Albort, Grote, han arribat a la conclusi6
que els esquimals han viscut aïllats dei
m6n durant segles i que varen prendre
possessi6 d'aquelles immenses regions ge
lades en fugir-ne els remats de rens i la
neu que les cobria eternàment. 1 notem de
pas que el nom d'esquimals que equival a
menjllr cru no és pas el nom propi d'ells.
Elis s'anomenen inoi1es; paraula que sig
nifiea home.

S'ha dit que la moral és filla deI cos
tum 0 de l'ambient. l, certament, no po
driem alabar-nos de la nostra moralitat
que, en molts aspectes, és una conseqüèn·
cia deI confort. Els esquimals satisfan en
public les seves neceisitats fbiques j pu-

Conferència donada pel senyor Josep)t1.a Vlïà
sobre el tema: (( j)efensa dei riberalisme"

Tai corn s'anuncià oportunament, la
vetlla dei dissabte dia 12 dei corrent, se
cel'Iebrà al Sal6 d'actes de Joventut Repu
blicana d'aquesta ciutat, la segona con fe
rèocia corresponent al cicle que per aquest
hivern ha orgaoitzat la jovenivola ~Agru

paci6 Culturàl L1eidatana de J. R.»
El tema era prou temptador i la perso

nalitat dei conferenciant prou significadà
perque s'esperés amb vivissim interès el
començament de la dissertaci6 que havia de
fer l'autor de «Catecisme Liberal».

Obri l'acte el president de 1'«Agrupa
ci6 Cultural. senyor Josep M: Morlans,
fent palès el desig de fer tasca profitosa
que impera en el si de J'Entitat que repre
senta.

Seguidament el conferenciant prengué
la paraula. Després d'agrair les manifesta
eions encomiàstiques que li ha dirigit el
senyor Morlans, diu que encara que no
faei gaires hores que trepitja terra de L1ei
da, se sent Ileidatà.

Començaré el tema--diu-, fent dues
afirmacions: elliberalisme és una tendèn
cia més bé que un ideari; és la posici6 jus
ta de l'home eivilitzat modern i no podia
nèixer abans que là civilitzaci6 arribés al
seu estat de maduresa.

L'home culte, l'home desapassionat,
adora els infants, perquè descobreix en
ells idees originals, ingènues, una profun
ditat desconcertant, ben sovint. 1 sense
posar-Ios pel' damunt dels homes fets ado
ra els infants. Aixi mateix l'home culte
admira els pobles primitius pel' la seva in-
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blicament atenen els imperatius sexuâls.
La promiscuïtat en què viuen i la tranqui
litat amb la quaI s'exhibeixen sem pre, és
per nosaltres un motiu de disgust. Pero,
si som tolerants i els mirem amb esperit
comprensiu, ens farem càrrec de la seva
moral: la comprendrem. La feina dels ho
mes és, allà, perillosisima. S6n molts els
que moren en les seves arriscades expedi
cions. 1 el numero de dL1nes és m01t supe
rior al defs homes. El resultat d'aquest
desnivell: la poligàmia.

Els esq uimals desconeixen la castedat.
Quan "època és bona per ais instints se
xuals, algunes dones van de barraca en
barraca a c6rrer les seves aventures, i a
cada barraca troben l'home que espera,
mentres la mestreiisa està corrent pel' al
tres IlQcs. Es substitueixen l'una a l'altra.
1 els homes, els membres de l'associaciÔ
marital, serven una comunitat total, un
concepte corrent de relacions sexuals; pero
no tolerarien que la dona s'entregués a un
solitari. L'home que no té dona no podria
oferir compensaci6, no podrien aplicar-li
la lIei deI tali6. L'home que viu en estat
marital si; pot oferir una equivalència de
la gràcia que haurà rebut.

Heus aci una moral primària. ElIs no
cQmprenen l'adulteri entre els membres de
l'associaci6 marital. Els. comprenen quan
intervé un intrus. És, com deia primer, el
cas de sem pre: la moral és filla dei cos
tum.

Aquells homes tan atrassats; ells que
senten l'instint d'humanitat i de germanor
en el seu grau mâxim; que s'anomenen
homes quan nosaltres ens diem catalans,
espan yols, francesos, etc.; que vi uen-o vi~

vien, millor dit-en un comunisme total,
tenen un criteri extraordinari quan es re
fereixen aIs infants i ais vells. Fan desa
parèixer els infants que no els interessen.
Enterren dintre d'una barraca de neu els

vells inutils i els malalts. Elis fan aixà corn
cosa bana, corn un acte d'una moralitat
perfecta. Perquè la civilitzaci6 augmenta
amb l'alimentaci6, i el men jar és més.
abundant quan més civilitzat és l'home. 1
en una societat on la Iluita per la civilitza
ci6 és dura, on l'aliment que cal a cadascu
per subsistir és obtingut després de Iluites
titàniques sostingudes amb els elements
i les bèsties, l'es més natural que desem
pellegar-se dels elements que destorben;
res més natural que la limitaci6 dels fills.
Aneu a parla'r ais esquimals de la puresa
de la raça, de la protecci6 ais menors i ais
invàlids, i els fareu riure de debà. Qualse
vol s'entreté a protegir vells i criatures
quan l'home sà i fort pot subsistir amb
penes i trebaIIs. 1 noteu que al fons hi
batega l' egoisme que retrobareu ben
sovint, massa sovint, en el cami de la
historia.

La moral és filla dei costu m. La ma
teixa eliminaci6 dels fills la trobem més
tard en una societat que es diu civilitzada.
Perô la eliminaci6 moderna no t~ el caràc
ter primitiu de la dels esquimals. La su
pressi6 moderna es fa en nom de la moral
i de la civilitzaci6; es fa secretam~nt; es fa
pel' omissi6, no per assassinat public i
vistent. La supressi6 primitiv.a es feia
d'una fais6 barroera, matant e~s que so·
braven. El suprimir un fill era una casa
moral; l'a bort Ha un accident normal i
l'es més.

1 no serà inutil aturar-nos en aquest
detall de la procreaci6. El pastor de Hailey
bury, el tristament cèlebre Richard Mal
thus, arribà al nivell dels esquimals pel'
procediments moderns: valent-se d'arit
mètica i de geometria i emparant-se en
una moral fabricada expressament, nova
de trinca. La doctrina de Malthus, la teo
ria deI Moral reslrainl pretenia recolzar
en lleis divines: «Qui procrea excedint-se



dels Hrnits de l'li seva potència economiea
obra contra la divina voluntat.»

J pretenia recolzar també en una mo
ral pura: «Haveu volgut augmentar el vos
tre poder augmentant la poblaci6. Heu
eonseguit tan sols augmentar la vostra mi
séria. J quan haveu volgut remeiar la mi
sèria valent vos de la benefieèneia, el nu
mero de pobres ha creseut en 1I0e de dis
minuir».

1 aquesta doetrina no passava d'ésser
una doetrina oeasional, una protesta de
l'individualisme eonservador, una màni
festaei6 de l'egoisme.

J l'èxit d'aquesta doctrinà radica més
elarament en la importàneia dels interes
sos que defensava que no pas en la ve.ritat
que sostellia.

J veureu que l'egoisme ha abusat sem
pre en aquesta qüesti6. Eneara avui·defen
sen i adopten les dc)ctrines de Malthus els
països de natalitat exhuberant, i les com
baten els païssos de natalitat escassa.
L'egoïsme, l'individualisme, el jo davant
de tot.

Digueu-me, dones, si els malthusians
moderns estan gaire lIuny dels esquimals
saivatges; si la moral d'ara és superior a la
dels inoïtes bàrbars. Jo crec que la dife
rèneia és de procediment. En el fons és de
la mateixa qualitat. Ha eanviat per fora,
no per dintre. Aquelles feien desaparèixer
el fruit quan era un goig per l'ull i es
gronxava a la branea; aquests arrenquen
la flor quan ens mostra l'enlluernament de
la seva blaneor i ens promet la delieia de
la brotada. Eis uns i els altres s6n, en el
fons, uns assassins. J s6n, creieu·ho, unes
victimes de l'egoisme. .

H..: dit primer que la eivilitzaci6 aug
menta amb l'alimentaei6 i que el menjar
és més abundant quan més eivilitzat és
l' home, Pot afegir-se que corn més abun
dor de p, hi hagi, fl1és abundor hi hau,-à

/'

-7- ~

d'homes. 1 també que corn més equitativa
sigui la distribuci6 dei pa millors seran
els homes, més justos, més serens, més
bons. El dret a la vida va Iligat amb la
possibilitat de viure.

Del què he dit és fàeil fer-ne unes de
dueeions. L'home primitiu vivia amb di·
fieultat. La seva Huita per obtenir els ali
ments que neeessitava per subsistir tenia
ben sovint earàeter èpic. Per tant, l'egois
me arribava i tenia d'arribar al seu grau
màxim. És una eonseqüèneia ben huma
na. J, ho repetesc encara, la moral és filla
de l'ambient.

Aquella gent q.ue duia una vida de Hui
ta fisiea constant no podien capir l'altruis
me. El practicar-lo hauria estat una eon
dueta suïcida. Era imprescindible atendre
el jo. El jo sobre tot i abans que tot. Era
neeessari eliminar els destorbs, fer desa
parèixer les nOlies. J el destorb eren els
homes man cats de forces, els que no te
nien vida propia, els que neeessitaven
apol.

En aquelles eondieions durissimes hau
ria estat una bogeria pensar altrament.
Qui podia sentir els desitjos de justicia i
d'equitat que el liberalisme modern repre
senta? Ningu.

Admetem, dones, que elliberalisme no
podià existir en els païssos bàrbars. 1 que
la eondueta egoist? dels homes primitius
era una eonseqüència fatal deI medi en el
quaI vivien. .

Segueix a grans trets la vida de la hu
manitat. A la Grèeia clàssiea no hi tenia
cabuda l'altruisme. L'individu est.ava anu
lat. Els drets màxims eren els de la coI
lectivitat. Trobareu cassos aïllats d'un he
roisme sublim, pero l'ambient de l'època,
les guerres continues, la vida tata, no per
meteren anar gaire enllà en el cami deI li
beralisme ni en el de la democràcia.

1 no parlem de Roma, que si en_ teoria
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segui les pet jades de Grècia, a la pràctica
marcà un retrocés lamentable.

L'edat mitja és el prototipus de l'egois
me i dei servilisme. Magnats que disposen
graciosament de la vida dels seus subdits,
senyors feudals que s6n una mena de
reiets arbitraris, satèlits d'una indignitat
latent i vassalls sense una engruna de lIi
bertat.

l, finalment,en arribar a la posta de
l'Edat mitja trobareu els primers raigs de
liberalisme. No pas corn a força construc
tiva. Pero, negatiu i tot, fill de la lIuita
que provocava la necessitat d'elevar el va
101' de l'individualisme, era el gèrmen de
la gran corrent de justicia moderna.

Arribem a les meves- primeres afirma
cions. Em sembla clar que el liberalisme
corn a conseqüència de l'am biént-és una
tendència que no podià existir en els temps
primitius. És una tendència prèvia.

Hem d'entendre que la civilitzaci6 no és
la ciutat, el ferro-càrri), o·un gran exèrcit.

La historia ens ensenya una veritat: i
és que el passat no es repeteix.

El') problemes que han preocupat els
liberals s6n: la lIibertat personal, desde un
pu nt de vista liberal ha d'ésser limitada
pel' la dels altres individus.

La lIibertat absoluta' la, trobem en els'
temps dels bàrbars., La lIibertat personal
condicionada 'pel dret que-tenen els altres
individus representa la lIibertat absoluta.

La lIibertat de pensament, ha d'ésser
completa. Dita a seques és una cosa sense
sentit. És molt relativa, pero.'

Elliberalisme creu que és necessària
l'absoluta lIibertat d'expressi6 de pensa
ment. No ha d'ésser condicionada sino pels
perj udicis que pot inferir ais altres. Els'
governs limiten l'expressi6 deI pensament
i aixl té el control de la majoria dels par
titsi si no existeix la democràcia, s6n pos
sibles i fàcils les coaccions,

Er govel'nant no ha de jutjar mai si és
condemnable l'expressi6 dei pensament,
s6n els jutgesi pel' aixo els jutjats han
d'ésser completa ment independents.

La 'tIibertat economica té una sèrie d'al>
pectes: el fiscal, el social i l'economic pro

piament dit.
Parlarem d'un sol aspecte. Del duaner,

o sigui dei de fron teres.
La barrera duanera i la fiscal no s6n

més que una trava posada davant dels ciu
tadans d'un pais.

El liberalisme admet i apoia una bona
part de les doctrines socialistes. Admet to
talment i creu que és necessari l'establi
ment de la democràcia, i pel' tant, establir
les decisions qu'e pregoni ]a majoria dei
poble; i el poble ja sabem q uè és el que li
interessa; quan pot pariaI'.

El liberalisme, pel' altrà part, defensa
la integritat de les reivindicacions dei fe

- minisme. Defensa la Ilibertàt de la dona a
escollir la feina lIur en l'activitat social.

La dona perd el nom en prendre estat
matrimonial. Aq uest cas els li beralistes an
glesos no l'han tingut en compte, i aixo
que s6n els pares delliberalisme.

El liberalisme és un partit dins deI
quaI hi té 1I0c amb iguals drets tothom.

No és una doctrina concreta; és una
tendència, en el fons és un respecte mutu.
És el dret limitat pel' la consideraci6 de
que hom no pugui fer l'es en contra dels
drets dels seus conciutadans.

. Ha d'ésser la posici6 de l'home modern
i mai la posici6 de ['home primitiu.

1 acaba dient que el liberalisme és la
posici6 de l'home equànim. És la tendèn..
cia i la posici6 més justa que pot adoptaI'
l'home modern.

Llargs aplaudiments premiaren la bri
llant peroraci6 dei senyor Josep M: Vilà.

BAPTl8TA XURIGUERA,



Visions llunyones

Enlrada a Lleida per l'Arc dei Ponl.

Dibuix de SHUH.



Dels artïstes lleïdatans a Pa.ris

QUIMERA
Escultura de Rôimond Cortijo.

EST U DI. - Dibuix de Pardinos de Miguel.
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G\ OQUBS coses tan consoladores,
~ J anant pel môn, c.)m la consta-

/ taci6 de l'interès que desperla
arreu la nostra cultura. Allà on menys ho
somnÎaveu us trobeu per exemple amb un
erudit enamorat de les nostres coses i deI
tot enterat deI nostre moviment cultural.
D'aftres no s'han quedat en aquesta fase
de pura simpatia i han portat les seves
energies a investigar algun pu nt concret
de la historia deI nostre art, 0 de la nostra
literatura 0 algun altre aspecte de. la nos
tra cultura. Aigun dia ens plaurà de pas
sar revista sobre la tasca acomplerta per
aqucsts il'Iustres catalanàfils i expressar
los corn es mereixen el nostre agrarment.

Avui volem parlar d'una instituci6
que, a l'ensems que reveladora d'aquell
interès per la nostra cultura n'és alhora
un homenatge que a nosaltres no ens pot
deixar indiferents. Aquesta instituci6 és
l'Institut cfEstudis Meridiona/s de Tolosa,
fundat amb caràcter autonom per la Uni
versitat de la mateixa ciutat i en el quaI la
nostra Ilengua i la nostra cultura catalanes
hi tenen un 1I0c d'honor.

La creaci6 d'aquest Institut. el nom deI
quaI presenta un paral'lel evident amb el
nostre Institut d'Estudis Catalans, fou
deguda a l'activitat de Josep Anglade, Pro
fessor de llengües romàniques de la Fa
cultat de Lletres d'aquella ciutat, ajudat
per M. Calmette, Professor d'Historia de
la mateixa Facultat, ambd6s ben coneguts
a casa nostra pels seus treballs en relaci6
amb la nostra histôria nacional.

71 l'amie Josep Carbonell
de fCe (71mie de les 71rts».

E/s certificats que hom hi pot preparar
s6n els següents:

I,er Un Certificat lIiure d'estudis me
ridionals,

2.on Un Diploma superior d'estudis
meridionals.

3. er Un Certificat d'estudis superiors
meridionals.

Les proves pel CertifIcaT Iliure d'estu..
dis meridionals s6n les següents:

1) Prova escri ta: trad ucci6 fra ncesa
d'un text antic provençal (XI-XIV segle)
amb comentari fiIologic i literari.

2) Proves orals: a) Explicaci6 d'un
text antic provençal 0 d'un text en lIen
gua moderna. escrita en un dels dialectes
romans meridionals, dialecte a elecci6 deI
candidat,

b) Interrogaci6, a elecci6 deI candi
dat, sobre la literatura meridional, a his
toria meridional, l'arq ueologia i la historia
de l'art meridional.

Quant al Diploma d'esludis meridio
na/s, equival a una espècie de Doctorat, a
causa deI caràcter molt seri6s de les pro
ves, les quaIs s6n repartides en tres sec
cions:

A.-Secciô L1etr~s-Filoloeia.

1) Proves escri tes: a) Trad ucci6 fran
cesa d'un text antic provençal amb co
mentari fi/ologic i literari; b) matèria a
opci6: historia meridional de l'Edat Mitja
na, arqueologia meridional 0 historia de
l'art meridional, dret meridional 0 memo·
ries, a elecci6; c) pafeografia meridional.

2) Proves orals: a) Explicaci6 d'un
text modern escrit en un deli parlan. ro-
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mànics dei Migdia de Fran.;a, el català
entre ells, a elecci6 deI candidat; b) inte
rrogaci6 sobre la histOria meridional: An
tiguitat, Edat Mitjana, Temps moderns, a
elecci6; c) interrogaci6 sobre la histària de
la literatura meridionaJ.

B.-Secci6 d'Histôria.
C.-S~cci6 arqueologica meridional.

Historill de l'Art meridiono/.
El Cerlificllt d'estudis superiors meri

diona/s és el de creaci6 més recent (1926).
Heus-aci el seu programa:

1) Proves escrites: a) Traducci6 fran
cesa d'un text de l'antiga L1engua d'Oc
(XI-XIV segles) am b comentari literari i
gramatical; b) composici6 d'histària lite
rària: Histària de la Literatura meridional,
des dels origens fins aIs nostres dies.

2) Proves orals: a) Explicaci6 d'un
text modern escrit en un dels parlars ro
minics deI Migdia de França, omb el ca
cala/II entre el/s,' b) interrogaci6 sobre
una de les matèrjes següents, referents aIs
estudis meridionals i a elecci6 deI candi
dat: geografia, lingüistica. fonètica experi
mental, paleografia, bibliografia, critica,
histària de l'art, arqueologia.

L'interès d'aquest diploma deriva dei
fet que compta per la L1icenciatura, i
constitueix. per consegüent, una sanci6
oficial dels estudis occitans.

Avui que a casa nostra tan es treballa

a favor <funa aproximaci6 catalano-occi
tana, creiem que aquest fogar oficial d'es
tudis occitànics despertarà entre nosaltres
les més vives simpaties. Hi ha entre nos
altres i els pobles deI Migdia de França
prous lIaços de records i tradicions que
ens uneixen i per si aixà no fos prou. hi
ha ara aquesta generosa hospitalitat con
cedida per l'Institut d'Estudis Meridionals
a la nostra lIengua i a la nostra cultura.
Creiem, doncs, que les joventuts de Cata
lunya no se'l miraran indiferentes.

L'Institut d'E:Jtudis Meridionals està
instal'Iat a Tolosa en el numero 56 de la
Rue du Taur, ocupant l'ala esquerra dei
primer pis, davant per davant de la sala
de lectura de la Biblioteca Universitària.
Comprèn dues grans sales de Biblioteca,
dues sales de Conferències, dues sales de
Professors i una sala destinada a la Fonè
tica experimental.

La Biblioteca ha assolit ben tost una
veritable importància: denacions indivi
duals i la compla de les bibliotegues de
Gaston Jourdanne i de Camile Chabaneau
l'han constituida. Tots aquells que desit
gin rensenyaments especials sobre l'Institut
i la seva Biblioteca, poden adreçar-se a
M. J. Anglade, Director, 56, rue du Ta4r,
Toulouse.

JBSÛS SANZ.
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Sparçes

No vull anar en loch on dones sien
Car si jby vaig cove queure pensar.
E cascun iorn me farte de plorar
Esmaginanl los temps com se cambien
E plauriem de punt en punI morir.
Com vé que pens que la quem senyoreia
Per res al mon no puch fer que la veia
E per ço plor iamegant é sospir.

Cïornada

Hulls falaguers mal haya qui mal mir
Com io nous veig de que muyr de enveia.
Mes vostramor aixim capitaneia
Que numquens vers toslemps vos vull servir.

No vull saber de res ne vu/l llpendre
Ans 10 que se vull toI renunciar
Pus que io veig 10 mon aixi anar
Que res no val contra sort a deffendre.
Valegnem donch, bona sort sil plaurà
E 10 sllber romanguam depart
Car io no vull en mi manya ni art
Ans tinch per bo ço que la sort farà.

Hulls falaguers si la sort ho volrà
Si bens teniu que nous veig sino tard
El/am darD de vos 0 part 0 guard
E guard vos be qui gordllr vos porà.

LLUfs DE REQUESSENS, SEOLE XVI.



fins destrui una gran part de l'edifici que
es tracta va d'engrandir.

Davant d'aquest contratemps, j tement
el perill de noves riuades, i la por de que
en cas de guerra pogués tenir major perill
un edifici situat fora dels mu'rs de la ciu
tat, els mateixos pahers, cabildo i poble,
acordaren renunciar al projecte d'engradi
ment d'aquell h0spital i al seu 1I0c cons
truir-n'hi un de nou capaç per a totes les
necessitats dins de la poblaci6 elegint a
l'efecte per a em plaçar-Io, els terrenys que
ocupaven les cases, anomenades Pes deI
Rei a la plaça de l'Almudf 0 de la Blllderia
vella.

Perô no podent-se edificar dins dels
murs de la ci u tat, segons les lIeis d'aq uell
temps, sense un reial permis, acudiren a
sa magestat en suplica d'aquest permis, el
quaI va ésser atorgat per reial carta dona
da a Barcelona a 27 d'agost de 1453, per
donya Maria esposa deI rei don Alfons
Vé d'Arag6 per absència d'aquest. En
aquesta reial auto~itzaci6 es disposava que
els pahers de la ciutat de L1eida que eren
IIavors i fossin en el successiu, podessin
construir el dit hospital, invertint a tal
objecte els cabals deI cornu i els que de les
almoines 0 per algun altre concepte podes
sin recollir, el quai hauria d'anomenar-se
Hospital de Santa Maria.

Hem de suposar que els nostres comp
tarien ja amb aquesta autoritzaci6, posat
que catorze dies abans de concedir-se, 0
sigui el 13 d'agost de 1453 comel.lçaren les
obres preliminars per a la construcci6 de
l'hospital, segons consta d'un testimoni

L'hospital de Santa 7Tlaria
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efemèrides lleidatanes

~ EUNITS en conseil general "any
~ 1445 els pahers, el cabildo i el

poble de L1eida, determinaren
de cornu acord acudir al papa en to de su
plica perquè els autoritzés de reunir els
set hospitals que existien en aquesta ciutat
en aquella data, en un sol, 0 sigui el no
menat de Sant Marcial, situat, segons que
da dit, a l'esquerra dei riu Segre, fona
mentant-se en que, essent insufiçients cada
un d'elIs, amb les rendes de tots reunides,
es procediria a l'engrandiment dei que de
via queqar i d'aquesta mànera es podria
aixoplugar amb comoditat i amb esgambi
molts pobres malalts i caminants, que de
diferentes parts deI m6n venien a L1eida.

El papa Eugeni IV concedi l'autoritza
ci6 solicitada, comissionant al bisbe d'a
questa ciutat, que era lIa vors, don Garcia
Aznar, perquè portés a cap la reuni6
d'aque\ls hospitals, assumint el què és re
servaven els pahers, tots els drets dels su
primits. La circumstància, perô, d'haver
,mort aquest prelat el març de 1449 0 sigui
al poc temps d'haver rebuda la comissi6
pontificia, va ésser que s'endarreris el do
nar començ a l'obra fins el mes d'agost de
l'any 1452, en el quai, vençudes totes les
dificultats, començaren a acumular-se, ais
voltants de l'hospital de Sant Marcial, els
materials necessaris per l'engrandiment
projectat; més fou amb tan mala sort que
una gran riuada ocorreguda el mati dei 3
d'octubre dei mateix any, inundà tot aquell
barri, enderrocà algunes cases, s'endugué
tots els materials que hi havia preparats i
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lliurat el 15 d'octubre de 1630 pel Nofari
y ScrivlJ principal de la Casa de Paheria,
quai document diu aixi:

cDono fe de que en un Ilibre de
pergamf ab cubertas de fusta forra~

des de cuiro negre ab tancaduras de
llaul6 de forma de cuarl en 10 principi
deI cual estant pintais los sacrosanls
quatre~Evangelis, vulgarmenl dit 10
llibre petit de memorias y defs Evan
gelis, se trova 10 seguent apunlamenl.
En lany de MCCCCL tres diluns
â XII de agos stant pahers los hono
rables en Loys de Monsuarl, Gispert
Matheu, But Gralla é Joan Casià, en
Pons de Vilafranca sfndich, en Ferrer
Company, Rational, en But Antist
Scribà de la casa de la Payria, fforen
començadas de enderrocar les cases
deI sol dei Pes deI Rey, ahont se ha
de ffer 10 Spital general de la Ciutal.
E costaren de compra les dites cases
cuatrecentas e set Urs.»

El cost dei nou hospital estava calculat
en unes quinze mil lliures jaqueses, i corn
que els recursos de què es podia disposar
eren insuficients per a portar a cap l'obra,
el cabildo, pahers i cornu de la ciutat acu·
diren en 25 d'agost de 1453 al vicari gene
rai de la mateixa don Nieolau Mufioz, de
manant que de les rendes de la Pia Almoi
na. destinés per a l'obra 250 lIiures jaque
ses cada any, durant deu seguits.

El susdit vicari general, previ expe
dient que aetuà el n0tari public de L1eida
Marti Benedicti, per decret de 13 de febrer
de 1454, assignà a favor de l'hospital pro
jectat 200 lliures jaqueses ~nuals. per es
pai de deu; a eondiei6, pero, que no
tindria ~efecte l'assignat, si no obtenia
l'aprovaci6 dei sobirà pontifici.

En virtut d'aixo els cabildo, pahers i
cornu aeudiren a Roma demanant aquella
aprovaci6 i el papa Nieo/au yé per butlla
pontificia estesa a Sant Pere d'aquella ciu
tat el 9 de juliol de 1454 donà facu)tat i
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comissi6 a l'abad dei monestir de Santa
Maria d'Escarp per tal que, constant-Ii
en deguda forma el demanat pel poble de
L1eida, autoritzés en nom seu la predita
concessi6.

Presentada aquesta butlla a l'abad,
aquest manà formar el degut expedient
per indagar la veritat dei contingut d'aque
lIa demanda; acabat que. fou l'expedient i
justificat tot el que s'al'Jegava, aquest abad,
constituït en tribunal en l'església parro
quial de Sant Andreu el dia 10 de gener
de 1455, pronuncià, declarà i sentencià en
virtut de l'autoritzaci6 concedida pel papa
Nicolau Vé que els administradors de la
Pia Almoina paguessin, dels rèdits de la
mateixa, a l'esmentat hospital, 200 lliures
jaqueses anualment per espai de deu anys,
repartides a proporci6 de les seves rendes
i començant aquell mateix any,

Mentre se seguien els anteriors tràmits
per tal que f6s a provada la concessi6
dei vicari general i acabades que foren les
obres d'enderrocament de les cases dei
Pes dei Rei, el dissabte 13 d'abri/ de 1454,
al demati después de fe/a una solemne
profes6 al di! Spi/al, honl dix la missa é
sermonà 10 Bisbe Gace!, es posà fa pri
mera pedra de l'edifici per les persones
que cita la làpida commemorativa que hi
ha a l'entrada, al mateix costat de l'escala
i que en caràcters gotics diu aixi:

ANY M.CCCCLIIII A XIII DE ABRIL
SE COMENSA LA OBRA DE AQUEST
SPITAL EN LO CUAL POSAREN LA
PRIMERA PEDRA LOS HONORABLES
EN LUIS DE MONSUAR, E BNT GRA
LLA. CIUTADANS PAHERS. E MICER
MANUEL DE MONSUAR, DEGÂ E
MICER GARCIA DE VALTERRA
CANONGES PER LO HONORABLE
CAPITOL DE LA SEU DE LLEYDA

Demés de la funci6 religiosa deI mati
tou so)emnitzat aquest aconteixement amb
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una cursa de braus a la plaça de Sant Joan
a la tarda, il'Iuminaci6 general durant la
nit, demostrant els veïns amb aquestes
festes l'entusiasme que tenien per l'obra.

El 1458, el cabildo, pahers i comû de
la ciutat acudiren novament al papa, expo
sant-Ii :que totà vegada que no bàstaven
tots els rec~rsos de què es disposava per
la construcci6 de l'hospital, havien acor
dat imposar durant dos anys un diner de
recàrreg a cada lIiura major 0 de 36 onces
que es vengl1ès de carn a LIeida, i de més
que tots els forasters que passessin per la
ciutat paguessin també un diner per su
fragar les despeses de fàbrica de l'hospital,
de tot el quai en sol'Iicitaven l'aprobaci6,

El papa Pius lIon per Iletres apostoli.
ques esteses a Màntua el 18 de novembre
de 1459, aprobà i autoritzà la imposici6
d'aquells arbitris.

Pero és el cert que àdhuc després
d'aquestes concessions, les obres de l'h0s
pital se suspengueren al poc temps de col
locada la primera pedra; nosaltres no hem
pogut trobar cap noticia que ac1areixi els
motius de la suspensi6 que durà més de
cinquanta anys, 0 sigui el primer de febrer
de 1509, en quai data tornaren a ernpren
dre's i continuaren sense interrupci6 fins
el :1512 que quedà l'edifici completament
acabat,

En la reial carta abans citada, Iliurada
per la reina donya Maria 'concedint auto
ritzaci6 per construir l'hospital es d6na, de
mé.. , facultat àls pahers per a elegir i nom
brar perpètuament a son lIiure arbitri els
administradors i demés oficials que havien
de regir-Io i governar-Io, aixi corn també
costers «vulgus» BéJsiners, per a que de
tots els dominis d'Espanya es puguin re
bre donatius amb clestinaci6 al dit hospi
tal; concedint, de més, al mateix, tots els
guiatges, proteccions, privilegis, exen
cions i immunitats que a favor dei de San-

ta Creu de Barcelona havien concedit e[s
seus predecessors.

El papa Nicolau Vé amb butIla apos~

tolica datada a Sant Pere de Roma el 9 de
les kalendes de gener de 1455, traslladà a
l'hospital de Santa Maria tots els drets dels
set hospitals suprimits i reunits en ell,
amb els seus administradors, ministres i
servents i les seves congrues oficines i
exencions aIs estants i transeüntsen aquell;
concedint encara un privilegi per a que
en la Casa de l'hospital que s'estava cons
truïnt amb suntuositat per a rebre i hos
tatjar els malalts i indigents que hi ~cu

dien de diverses parts dei m6n, es pogués
al'tar una església amb campanar i campa
na i demés oficines necessàries, facultant
els administradors per a elegir capellà pel
servei çie dita església i concedint 7 anys i
7 quarantenes d'indulgència ais fidels que
fessin almoina 0 ajudessin pels socorsos ais
malalts 0 per la construcci6, conservaci6 i
rep:uaci6 dei mateix hospitaI.

En 1466 el papa Pau Ilon amb butIla
estesa a sant Marc de Roma. ais Ydûs de
juliol, concedi tres anys d'indulgència aIs
fidels que confessats i veritablement con
trets visitessin el nou hospital i la seva es
glésia durant els dies de la festivitat de la
Encarnaci6 deI nostre senyor Jesucrist ide
la Nativitat de Sant Joan Baptista 0 fessin
almoina pel mateix.

Per una altra butlla de la mateixa data,
concedi igualment indulgències aIs fidels
que també confessats i contrets a la matei
xa església i hospital en els dies 0 festes de
l'església.

El papa Alexandre VJ.è per una butlla
datada a sant Pere de Roma el 3 de les ka
lendes d'agost de 1496, elegi i nombrà
Jutges protectors i conservadors deI sant
hospital de pobres làics de LIeida, al molt
il' lustre reverend abad dei reial monestir
de PobIet i aIS mo[l~ il'Iustres ienyors Deà



i Ardiaca major de l'església Catedral de
L1eida.

1 per ultim, l'emperador Car/es I.er per
reial carta Iliurada a Montço el 12 de no
vembre de 1547 i a petici6 dels.diputats a
Corts Francesc Botella i Pere Arnald Gort,
confirmà i ratificà totes les gràcies i pre
rrogatives que a l'hospital hi concedi la
repetida dona Maria.

AIs pocs: anys d'acabat l'hospital de
santa Maria là Junta començà a construir
varis edificis anexes a ell, destinats els uns
a dependêncies per al millor servei de l'es
tabliment i altres a proporcionar rendes
per a sostenir-Io; de manera que durant el
segle XVILè i una gran part dei XVIILè
tingué, l'hospital, agrupats al seu voltant,
81s edificis següents:

A la dreta un teiltre, habitacions per a
empleats i servents, asil de peregrins i
fOI n de coure pa per l'Establiment, quines
quatre dependències tenien l'entrada i la
sortidà pel carrer de Vilagrassa, que en
aquell temps constituïa un pati propi de
l'Hospital, doncs estava tancat pel' l'arc
amb un rastrell de fusta i per la banda deI
riu amb una tapia i porta. A l'esquerra un
cementeri, en el que s'hi enterrà fins el 1797
aIs malalts que morien a l'hospital i ais
servents i empleats deI mateix juntament
amb les seves families; i per ultim a l'es
querra, tocant amb l'arenal deI riu Segre
corrals de bestiar i un joc de pilota el
front6 deI quaI era la paret mateixa de
l'hospital.l

El 1787 el governador Blondel ordenà
a la Junta de l'Establiment que tregués la
tàpia i el rastrell de fusta que tancava el
dit pati a l'objecte d'obrir lIna travessia
des deI carrer a la nova carretera que lIa
vors s'estava enllestint, i davant deI fet
que la Junta es negués a fer-ho el dia 3 de
novembre dei mateix any, Blondel manà a
uns quants peons que enderroquessin
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aquelles tApia i rastrell fonamentant-se en
que aquell pati era un diposit d'inmundi..
cies i essent al dia.següent el sant deI rei i
per tant, perquè hi hauria una gran gen..
tada al teatre, era necessari deixar aq uell
pas net i lIiure.

La Junta de l'Hospital protestà d'aquell
enderrocament i acudi, amb la queixa. a
la superioritat, pero tot fou en va; des deI
dia 3 de novembre de \787 quedà via pu
blica el carrer6 de Vilagrassa.

Respecte al joc de pilota, abans citat,
hem vist un expedient de subbasta d'arren
dament, cel'Iebrada el 25 de març de 1767,
que ens proporciona alguns detalls sobre
aquell antic Iloc d'esbarjos de L1eida.

L'anunci de la subhasta diu aixi:
«Se trau a subast piiblich per cua

tre anys tot aquell joch de pilota que
consisteix en Pati circuït de tàpies i
mitg boltat de banchs, que és propi;del
Hospital y Irau porta al riu Segre, si
tuat entre [a paret de [a part de detràs
deI Hospital y dit riu Segre.

Ademés deI Pati sobredit se li do
narà al arrendador una estància de 13
pams de fondo y 20 de ample ab sa
porta, pany y clau pera tancar les pa
Ies».

Tai era l'edificï. Anem a veure, ara, el
què produïa, segons el notari que ilutorit
zà aquella subhasta.

«filS relaci6 de haber subastat~pii

blicament 10 espressat arrendament en
la Sala de dit Sant Hospital, encenent
Candela. segons istil. y no obstant los
mols postors que assistiren 111 espres
sat subhast en la sufocaci6 de ditll
Candela no se encontrà més benefi
ci6s postor ni que oferfs major dita 111
dit arrendament que [ph. Artigues tei
xidor de Lleida que oferf per dits qUIl
tre anys 150 lliures BlIrce[onesas. per
las cuals se li lliurà corn à major pos
tor.

De les anteriors dependències que fo
ren propies de l'h9spital no n'existeix cap



- 16 -

avui, dones a darrers deI segle XVII!./! co
mençaren a desaparèixer per a donar lIoc
aIs edificis actuals, alguns d'ells si bé des
tinats a molts diversos usas continuen no
obstant essent propietat de l'Establiment.

A l'any 1792, observant els administra
dors de j'hospital, que el veïnat mirava
cada dia amb major repugnància l'ingres
sar a aquell establiment, i tenint en comp
te que aq uesta repugnància el a deguda
excIussivament a la mancança d'enfer
mers i de servents que es dediquessin amb
pulcritud a cuidar-se dels maJalts, pensa
ren, corn a remei eficaç per a corregir
aquestes deficències, en instal-Iar-hi les
Filles de la Caritat,

Aquest institut, nàt a França a ultims
de l'any 1633 tot just si era conegut lIavors
a Espanya, no tenint-ne sin6 unes noticies
vagues i insuficients per a poder-se formar
d'ell el just apreciament al que s'havia fet
acreedor en tots els païssos. La trad ucci6
dei francès i la impressi6 al nostre idioma
de la vida de Sant Vicents de Paül que do
naren a llum en aquefl.a època els cIergues
de la Missi6, donà Iloc a que vàries perso
nes concebissin desitjos de fer participe a
la nostra pàtria dels bensque produïa aque
lia instituci6.

Amb aquests sentiments acudiren els
administradors de l'ho1'pital a S M. el 12
de juliol d'aqllell any, sol'licitant permis
per a establir les referents Filles de la Ca
ritai; i el rei Don Caries IV per reial' or
dre d'II d'agost immediat, aprobà aquell
establiment i concedi la lIicència sol'Iicita
da, procedint-se en virtut seva a atorgar
l'escriptura de c'onveni i instal'laci6 que
autoritzà el notari N'Ignasi Madriguera ais
trenta dies dei mes de novembre de 1792;
i el diumenge pràxim, 3 de desembre,
portaren les quatre primeres monges en
process6, sortint de la catedral i acompa
nyades dei cIergat, cabildo i bi5be, eS5ent.

rebudes a la porta de l'església de l'hospi
tàl per l'Ajuntament i el Governador; LIei
da es pogué vanagloriar d'haver estat la
primera poblaci6 d'Espanya que albergà
tan benèfica instituci6, grâcies aIs bons
patricis que tenen al seu càrrec aquell Es
tabliment, els quaIs miraren sempre amb
noble i profund interès tot el que podés
servir de consol ais desgraciats.

L'any 1793 l'il'lustrissim senyor don
Geronim Maria de Torres, bisbe de L1eida
portà a cap una excel'Ient obra de caritat.
Davant la necessitat absoluta que s'experi
mentava d'un aixopluc per a recollir i
criar els fitls bords, i aprofitant la recent
instal'Iaci6 de les Filles de la Caritat, desti·
nà una de les sales de l'Hospital per à que
fossin acollits i mantinguts per compte seu
els citats infants, a quai efecte costejà,
bressols, robes i demés necessari per la
seva instal'laci6, i assignà un haver men
suaI de nou pessetes a les dides de la casa
i deu a I~s de fora fins a 18 mesos i cinc
pessetes per mig alletament, des dels 18
mesos fins al cinc anys, tot el quaI ho posà
sota la vigilància i administraci6 de les
Germanes. D'aq uesta manera permanes
q ueren els fills bords a aq uella estança
fins l'any 1819 que foren traslIadats a la
nova 'casa de l'Hospici,

El princep de la Pau, recomanà malt
per ordre deI rei, la bona obra dei bisbe
Torres i ofer! destinar per a ella el produc
te de la part corresponent a S. M. en les
prebendes d'aquest bisbat, el quaI no arri
bà, perà, a efectuar-se.

A principis de l'any 1798, el bisbe de
la Seu d'UrgeIl, don Francesc Antoni de la
Duenya i Cisneros, volguent contribuir a
la bona obra deI seu company Torres, im
posà un dret de tres raIs i sis meravedis
sos a favor dels infants bords per cada fir
ma que pasaven els afavarits amb capella
nies d'aquella diôcesi en virtut d'oposi.
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Deillibre «Cosas Viejas de Lérida».

fieial de la dioeesis, de quaI fons se n'in
eorporà la Junta de l'hospital el 4 de febrer
de 1800.

Per uftim, el mateix prelat Rlanà cons
truir en 1802, a expenses seves, la f<:>ot que
hi ha al pati per a surtir d'aigua l'Establi
ment.

71 la meua germana 7T1ontserrat

7T1atî d'hlvern

Fa fred.

La font està meravellosamef.lt adornàda per una es~

talactita de glaç.

Un raig de Hum mig desmaiada dorm pie de dolee

sa sobre la trena blanca de la font.

El cel és pur i blau corn la mar serena.

Poe a poe, mentres el sol va prenent vida, la pobra

estaJactita va desfent·se en llàgrimes de dolor.

clons i eoncursos cel'lebrats a ra mateixa,
el quai dret fou abolit per reial ordre ais
poes anys de subsistir.

Veient el bisbe Torres que els bords
estaven assistits i mantinguts unieament
amb les seves almoines, i tement que el
dia que els faltés la seva proteeei6 podes~

sin arribar a una situaci6 precària, gestio
n! i aeonsegui per reial ordre deI 24 de
novembre de 1799, que s'apliqués a l'esta
bliment tot el producte de la décima bene-
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Cllbres 1 geevlstes
cOinesta:o.-Aquest és el tflol de la revista que

ha començat a publicar-se aquest més. Es unël re
vista d'estudiants i obrers,

Simpàtica en extrem és J'orientaci6 que hom ha
volgut donar a aquesta novella publicaci6. Una
revista d'estudiants i obrers, davant el curs que
segueixen avui les qUestions socials, és adaptar el
nostre poble a la Hnea que senyala la cu1tura en
els més avençals. La nostra joventut, meitat estu
diants meitat obrers, podrà comptal' d'avui en en
davant amb un organ que rellecteixi els seus pro
blemes, la seva ideologia i les seves inquietuds;
tindrà doncs, una tribuna per a ella sola, la quaI,
si realment serveix pel què s'ha dit, esdevindrà una
mena de termometre que marcarà els graus d'entu
siasme pels diversos problemes que tot-hora im
perin en el seu esperit.

Fixeu-vos, ara, amb quines paraules es pre
senten: :

cLa finalitat d'aquesta revista és d'estëlblir una
convivència entre estudiants i obl'ers que faci pos
sible l'encëlrrilëlment de lIurs guslos i de IJUFS aspi
racions pel' un mëlteix cëlmL

Avui que sabem perfectament que tots labore"l,
pel' un ideal comu-l'adquisici6 d'una cultura que
faci de nosaltres uns homes utils-, aquest intent
d'ë1proximëlci6 de la gent que nodreix les fileres de
la nostra joventut, no ha de reportaI' més que bene
ficis. :0

Pel' la nostra part li desitjem molts anys d'es
plendorosa vida i hi establim, amb tot l'afecte que
ens mereix, l'intercanvi.

B, X.

cL'Estel d'Orienf:o, per Camil Oeis, Pvre. Bi
blioteca IJuro. Matarô 1928.

Es tracta d'un poema dramàtic en tres episso
dis i amb musica, que ha composat el mateix autor.

L'argument representa primer, la ira deI rei He
rodes davant un cas de submissi6 cristiana i des
prés, el resultat air6s dels interessats, al final de
la farsa, els quais aconsegueixen no sucumbir en
la seva dèria.

Està editëlt pel' la Casa Patuel de Matar6 i forma
part, amb el numero 14, de la biblioteca clluro:o.

AI voltant d'un homenatge.-Sota lIquest Wot,
lIegim un interessant article en el numero 149 deI
benvolgut confrare cRessorgimenl:o, deI quaI n'ex
traiem aquestes Hnies:

cSi les informacions que tenim 56n verfdiques,
hi ha el proposit a Catalunya d'instituir un gran
premi constituïl pel' una forta quantitat en metàl'
lic-hom parla de molts milers de pessetes,-el
qUëll serà discernit pel' un jurat solvent a l'home
qui pel' la seva dedicaci6 conslant de Iota una vida
a les ciències 0 les arts se'n faci creditor. Si ens
és fidella membria, ens,sembla haver lIegit que el
creador dei premi és Francesc Camb6,

Ara bé: nosaltres proposarfem que la primera
adjudicaci6 de l'esmentëlt premi recaigués en la
persona de Pompeu Fabra, i, si aixo fos possible,
que se li lliurés el mateix dia que complfs els sei
xanta anys. D'aquesta guisa l'homenatge que hOIn
pensa tributar-li corn a premi a la seva obra cien
tifica, d'una vàlua i eficàcia tangibles, adquiriria
cabdëll importància i f6ra la veritable reconeixença,
l'efectiva reconeixença, de Catëllunya a l'home de
talent, al freballador incansable, al mestre ordenël
dol' que ha salvat l'idioma vernade de perdre's en
l'anarquia i el caos i l'ha elevëlt a la categoria d'una
lIengua de cu1tura apta pel' a totes les especula
cions de l'esperit.

Pocs homes trobarfem a Catalunya que pogues
sin disputaI' a Pompeu~Fabra la primacia dei premi
ellmentat. La seva obra de trenta anys i els magnf
fics resu1tats aconseguits, s6n. tanmateix, una exe
culoria prou digna deI premi. Perquè ho creiem aixf
i pel' tal que J'homenalge no es nodreixi solament
d'enlusiasmes i lirismes fugissers, proposem que
es reculli la noslra idea i que s'esludi'i la seva
viabilitat.

Tanmaleix f6ra un homenatge complet i un acte
de justici<i envers un dels més il'Iustres homes de
la Catalunya cont~mporània:o.

L'avi Muné.-Selmanari popular de San Feliu
de Gufxols. El numero corresponent a 19 de gener
en la secci6 cNoliciari:o, ens al'Iudeix amb paraules
tan plaenles corn aquestes:

cSubscrivim de dalt a baix el vlllent editorial
cL'eterna qUesti6:o inscrit al n. o 86 de la revista.
LLBIDA.:o

A nosallres, ens omplen de 5atisfacci6 les veU8
que corn aquesta tinguin la virtut d'estrényer els
lIaços amb la nostra Revista.

La luz deI porvenir.-Hem rebut el numero 192
d'aquesta magnffica revista d'esludis psicologics i
ciències afines, orgëln de la F, E. E.

• 1
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d'altres que només fan crftica tova, s'han trobat
amb que Josep M." de Sagarra ha parit amb el seu
Comte Arnau una obra valenta i genial, plena
d'atreviments de concepte i d'expressi6 que no es
tem acostumats a Ilegir en català, d'una riquesa de
lèxic tan formidable que conslitueix un veritable
tresor de paraules i modismes vius, i que ademés
és d'una valor pràctica, ifriea i realista àdhuc, tan
saturada de bellesa pels quatre costals, que fan dei
poema de Sagarra un lIibre unie que contrasta vi
siblement amb les tacetes d'aigua de maIves que ens
donen assfduament els nostres micers poetes de
primera fila.

El Comte Arnau és tot un poema que té suc i
bruc.

1és natural que ais m<llaltissos crftics dt' la feble
encarnadura dels Garcés restin espatarrats i cai
guin d'esquena davant dei davassall de sol j vida, .
de fortitud i gràcia, d'ànima i sentor de la terra, que
irradia la visi6 dei Comte Arnau de Sagarra.

Censurar-Io: Per què? Si és una obra bella,
joia de la nostra vernàcula lIengual

Elogiar-Jo? Déu els en guardil Caurien en pecat
mortal després d'aquelles cosotes que tan merave
Ilosament diu dei monestir de S. Joan, de les mon
ges i de la seva abadessa Adelais, de les voltes de
pedra que tanquen l'església i dei seu Sant Crist de
fusta tan solitari corn incomprés.

Evidentment El Comte Arnau d'en Sagarra ha
estat la pedra de toc per a la nostra crftiea literària.

Pànic i covardia. Els nostres crftics, davant dei
Comte Arnau , corn els conillets de bosc, han sa
but. només, corre esféreïts cap al cau quan senten
el clapir deI gos deI caçador.

Conclusi6 lamentable: a Catalunya avui no te

·nim crftica literària.
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Aquests critics!

S'ha parlat molt d'un temps a aquesta part dels
nostres crrtics. Nicolau d'Olwer, Caries Capdevila,
A. Esclasans, CarIes Riba, etc" hi han dedicat bon
nombre de pàgines.

A la fi, pero, no hi sorlim guanyant gaire.
Acabem de lIegir a la secci6 cLes L1etres:t d'un

conegut diari barcelonf d~118 deI corrent, lIna res
aenya dedicada al nou poema d'En Josep M." de
Sdgarra cEl Comte Arnau:t.

francament, hem de dir que no ens ha convençut
ni poc ni molto

Parla al començ amb aquestes paraules: cEn
1922 quan tot just en coneixfem els primers cants,
la hi endevinàrem una superaci6 parcial de l'Atlàn
tida:t.

Heu vist quina gratuïtat de conceptes tan poc
expressiva? Situem-nos per uns moments a l'any
indicat i fixem-nos si els anys deI cronista i els
seus estudis sobre aquests dos poemes li perme
tien fixar conclusions tan categoriques.

Després diu: c... i de la muller (nova Solveig);
no podrfem insinuar cComte Arnàu:t (nou Peer
Gynt)?:t

No es va a la popularitzaci6 d'un Comte Arnau,
català de soca arrel?-responem nosaltres-; dones
per què hem d'esforçar-no~ en fer-ne un fill bord
d'Ibsen.-No un nou Peer Gynt, sin6 un Comte
Arnau, senzillament,-diem nosa1tres.-

Després al final diu: cL'endemà d'una primera
lectura no és pas el moment més a proposit per
aprofundir els mèrits i les flaqueses ...

Doncs si és aixf, el més natural hauria estat no
parlar-ne,

No ho troba, senyor Tomàs Garcés?
Pero. no és aixo. És que Garcés, corn molt$
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Un miracle perdut

La nola sensacional de Lleida en aquesls da
rrers dies l'ha conslituïl el soblat recobrament de la
visl6 d'un vef nostre, el quaI, de feia catorze me
sos, quedà completament orb, i també sobtadament,
sense causa apreciable.

Aquest xicot, que tots coneixfem, per trobar-lo
cada dia demanant caritat pels nostres carrers, tor
nà a la plenitud de la visi6 en el moment que a la
perruqueria li queia al clalell un raig d'aigua freda.
Hi veig. hi veig!-exclamà foll de comprensible
alegria, deixant sorpresos aIs que en aquells mo
ments presenciaven, .. el miracle.

Realment, la cosa és extraordinària, i val la pena
d'ésser consignada en aquestes planes. Iles refle
xions de la gent durant aquests dies, no cal dir que
han estai per tots els gustos.

lmaginem, per un moment, que aquest sort6s
xicot, per coses de la vida. hagués formai part d'un
dels innombrables trens blaus que cada any en
viem a Lourdes, Que un cop alli, hagués posat el
cap a la piscina, 1que el doll d'aigua freda hagués
coincidit amb la recuperaci6 de la seva vista, Di
gueu, si us plau: no hauria estat un miracle fra
panl, clavat entre cap i coll de la incredulitat dels
escèptics? Qui hauria pogut dublar-ne? Quins es
carafalls no s'hi hauria fel? Corn s'hauria explotat
l'afer?

La conseqüència obligada és aquesta: que ca
sos corn el que relatem donen l'explicaci6, sense la
més pelita inlervenci6 sobrenatural, de toles aque
Iles curacions que encara no tenen una inlerpreta
ci6 cientffica, pero en els quais, evidenlment, res
no hi ha de misteri6s ni d·extranatura!.

De totes maneres, ara que anem a tenir un mag
nrtic Santuari a la verge de l'Infant Jesus, cal con
venir que ha eslal una veritable lIàstima que el nos
tre ex-ceguel no s'hagués esperat una mica. Hauria
vingut lan bé, per començar, que qualsevol dia
s'hagués donat la casualital de parar el platet per
aquelles escales, i al dia seglient, recobrar la vista
a cal barber.. ,

Més sobre els Camps Elisis

Després de l'Exposici6 de Maquinària Agricola
de la passada tardor; després d'haver-Ii fel desapa
rèixer l'antiga decorllci6 que conservava i després
d'empantanegar-Io amb una sèrie d'elemenls tols
fruit de l'acte ja esmentat, els jardins de Cap-Pont
han quedat d'un a manera que fan lIàstima.

Ara que en el radi urbà de la nostra ciutat corpp-

tem amb una pinzellada de verd a la Plaça dei Se
gre i amb milers de bugies de fluïd elèctric en el
lIarg d'una sola via, és de doldre que d'uns mesos
a aquesla part, els jardins publics de l'Avinguda de
Barcelona eSliguin desprovistos considerablement
d'aquestes dues coses que tan necessàries hi s6n.

Es parla, ja fa temps, de la vinguda de l'arqui
tecte barcelonf senyor Rubi6 per lai d'esludiar so
bre el terreny un pla de reformes, que faci dels
Camps actuals, uns jardins suntuosos i moderns
dignes deI bon nom de la noslra ciulal. Tenim no
tfcies que en aquesla reforma hi entra la desapari
ci6 de la parterra coneguda amb el caraclerfstic
mot de Gurugu. Corn ho sentim aixol Pero en fi, el
primer sempre és el primer.

Mes amb toi i aixo, és el cas que mentrestant,
atravessen una època lamentable. els mesos de
transici6 comencen a fer-se lIargs i a ben segur
que arribarà la primavera amb les branques flori
des, amb les fulles verdes i amb els milers de flors
d'infinits colors i bellesa, i el nostre malhaurat parc
romandrà encara en aquest estai d'abandonament
que ens omple de pena; àdhuc pOlser vindrà l'estiu
amb les seves rialles i el seu optimisme i els con
ciuladans hauran d'abslenir-se d'anar-se a esbllrgir
sota la ,magnffica foradada de J'espessor de plà
lans en el passeig central per manca d'ambient que
ho amenitzi.

1 lIavors, quan la Naluralesa es mostri amable
amb els homes, nosaItres haurem d'entonar en Hoc
d'un cant de joia, una profunda elegia.

B.

Conferències

Els nostres amics estan en plena aclivitllt.
A Paris el nostre dilecte company Ramon Xuri

guera ha donal dues interessants conferències, une
a la Casa de Catalunya sobre el tema cDe Marll
gall a Sebaslià Sànchez-Juan:> i l'altra a la Sorbona
parlant deI Tealre espanyo!.

A Barcelona, el nostre col'llIborador i compta
ble Xavier Kühnel, n'ha donat una allra versant so
bre cTeories Comptabtes:>.

Per aUra banda, sense moure'ns de Lleida, te
nim la sort de poder assislir al cicle que ha orga
nitzat l'admirada cAgrupaci6 Cultural de J. R.:>

Han vingui a seure a la seva Iribuna els senyors
Joan Lluhf i Vallescà i Josep M.a Vilà, els Quais
dissertaren sobre assumptes de tan interès corn
cL'obra actual dei Socialisme:> i oDefensa deI Libe
ralisme:>.

Sabem Que molt aviat vindrà, seguint el curs



indical, el senyor Angel Samblancat. Per després,
els components de la cilada «Ag-rupaci6» tenen en
projecle fer venir a parlar al public de Lleida, allres
senyors de reconeguda vàlua corn s6n J, Agulldé i
Mir6, Marcelf Domingo, Dr. Pla i Armengol, LluCs
Companys, Pere Cornes, Palrici Redondo, Joan
Puig i Ferreler, Domènec de Bellmunt, Pere Coro
mines, M. Serra i Morel, elc., etc.

Davant deI cas excepcional que aixo representa
per la cultura lIeidalana, felicilem coral ment a la
simpàlica i jovenfvola cAgrupaci6 Cullural L1eida
tana de J. R.» toI desitjanHi força anys de vida i
fenl vots perquè J'extraordinari esforç que aixo sig
nifica es vegi sobradament correspost.

D'interès

Us hi heu fixat? A cLa Publicilat» dei dia 18 dei
corrent mes de gener hi havia qua Ire fotografies
distintes de la Diada de Sanl Anloni Abad, tres de
les quais represenlaven l'acle de la benedicci6
d'animais.

Afegint-hi els memoràndums de lIibres catolics,
la cel'Iebracio de cenlenaris, la cVida Religiosa»,
els molius de la suspensi6 de l'cEnquesla a la Jo
venlul», les clnslruccions episcopals aIs EstaIs
Units». publicades recenlmenl, les Editorials dei
senyor Bofill i Mates, les traduccions d'arlicles so
bre Russia, i encara el sens nombre de noIes i no
ves parlant d'assumples exclusivament favorables
al catolicisme, lindrem un concepte jusl de J'ànima
que fa viure el gran rotaliu barcelonC.

Quin dia serà aquell que podrem comptar, a Ca
talunya, amb un diari que lingui un ideari paral'Iel
al nostre?

V. S.

N'Amanullah

El desvenlurat rei de la gran naci6 ë:Isiàtica de
J'Afganislan, ha soferl un Irasbalsament en la seva
vida ordinària, de tanta importància, que aquesls
dies no solament no ha pogut governar els seus
subdits sin6 que els subdits J'han governat a ell.

El viatge que feu l'any passat, per Europa, élmb
la seva carCssima esposa li fou, segons el succeït,
contraproduent. ,

Amb J'esperit impregnat de preceples occiden
taIs, intenti! extendre una onada de civilitzaci6 per
sobre deI l'eu mulliforme paCs, i aIs primers passos
topi! amb els ciutadans desaprensius i desagraïts
que li ho impediren i àdhuc li amlvataren la corona
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i el ceptre, com si tot aixo no f6s més que J'acaba
ment d'un conte coriental».

1avui el pobre exmonarca, (en fou proclamat
J'any 1925) no ha pogut menys que abandonar el
tron, ellerritori i la seva ambici6, fins a cert punt
noble i meritCssima.

La seva testa 'ja no va coronada per una circun
ferència de melall i de pedres precioses, ni la seva
mà drela empunya el bast6 de plata, ni per la seva
esquena hi rellisca una capa de pells blanques i co
lorides que el dislingeixi de tots els allres habitants
d'aquell paCs.

En un instant, ha caigut des dei cim fins al fons
de l'obscuretat. La seva acluaci6 serà descrita amb
dues rallies en la histOria dei seu poble; la seva
obsessi6 de civililzar Afganistan serà considerada
una palalina ironia.

B.

La discrepància ortogràflca

No volem parlar de la discrepància que existeix
avui a Calalunya, enlre aquelles persones que ad
melen i les que no admeten les normes de J'Institut
d'Esludis Catalans flXades pel nostre carCssim
Pompeu Fabra; volem parlar de la poca afinital que
es manifesta en els escrits d'aquells que les seguei
xen lolalment.

Serà Ireball di ffci 1 i sobretol obra dl'I lemps
J'aconseguir normalilzar una correcla ortografia
entre la gent que escriu la noslra llengua; de vega
des hom s'hi esforça pero amb aixo i lot no pot fl'r
més que disminuir el percenlalge d'incorreccions
gramaticals en què acosluma a inc6rrer. 1 tanma
teix, seria una joia moll gran per nosallres poder
deixar de tenir en compte aquest fet.

Diffcilment es trobaria una publicaci6 a la nos
tra terra, (fora d'algunes excepcions selectes) en la
quai no s'hi trobessin algunes falles, sobretot or
togràfiques, pero al nostre parer, tenint en compte
J'estCmul que impera en aconseguir una disminuci6.
no s6n aquestes justament les més recriminables.

Allf on s'hauria d'anar més en compte és en fer
sorlir a plena llum obres definitives, corn per exem
ple IIibres. diaris, calendaris, etc. Eis IIibres ablln8
que tot haurien d'estar revisats pulcrament per Il

poder esdevenir gramàticalment impecables; els
diaris ,després, per la seva condici6, haurien de
comptar també amb correctors selectes; finalment
els calendaris s'haurien de presentar al public amb
un xic més de decència gramatical.

Els dos primers. donen a comprendre que es·
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gueixenCfper!:aquest eam(; els ealendaris, en canvi,
fan una veritable lIàstima.

És lamentable que aixo succeeixi. Precisament
el calendari, que tanla ulililal acosluma a fer en loIs
els 1I0cs on se posa, és el que més lIuny eslà de la
erfecci6 al·lu,dida. De mé '?> dels lexts infernals que
contenen, comelen lot sovint molls atentats a les
bones formes.

Es que no s'hi lroba soluci6 senyors Duran,
Bonavia, elc.? Haurem de sofrir gaires anys en
cara?

L. B. T.

, Un miracle

A la primera pàgina de «La Nau» dei 16 dei co
rrent mes de gener hi trobem el següenl soit:

«Malauradament, Adrià Guai segueix agravant
se, d'una manera persislent i continua da. Tant és
aixf, que fa lémer seriosamenl en un proper i inevi
lable desenllaç.»

1 més avall:
«Adrià Guai, degul a la seva naturalesa sana i

robusla, havia alentil fins ara els avenços dei mal
amb una increïble resislència. Ara, pero, s'inicia
en ell una ràpida davallada. El cor, cada hora que
passa, funciona d'una manera més poe normal. El
seu cervell, lan desperl fins ahir, ha començal a
enlerbolir-se-li. Els que el vollen creuen que es
lroba en un eslal pre-agonie, deI quai sola ment pot
salvar-Io un veritable miracle.

Desifjariem, com tots els que l'estimen, que el
miracle arribés a ésser una realitat.»

Evidenlmenl. «La Nau» eslà d'enhorabona; àd
hue les seves profecies esdevenen realitat. Llençà
la notfcia de la (mica salvaci6 possible de l'il'luslre
malalt, i la Providència s'ha posat de la seva banda.

Només li faltava poder comprovar l'existència
de miracles per acabar de dublar en l'acceptaci6
tolal de les doclrines d'esquerra.

Nosaltres, pero, li gosem recomanar que no en
faci gaire cabal d'aquests remeis sobrenaturals.

T. S.

A remarcar...

Confessem que som leetors assidus de «La Pu
blicitat». També ho som d'altres dia ris i revistes de
Calalunya i és per aixo que avui hem agafa1 la
ploma.

AI diari al'Judit li passa un dels casos més ori
ginals que puguin passar a uné,1 publicaci6 diurnal
A jutjar per l'essència que traspua en eIla, es podria

assegurar, sense cap mena de dubte, que aVUI es
el diari més profundamenl catolic que veu la lIum a
casa nostra.

La «Veu» és corn si diguéssim l'organ oficial,
pero és el cas que «La Publicital» tot i ésser, de
fet, el que hem dit, passa com si f6s una altra cosa,

Se la jutja pel revers lot sovint. Aquest fet és
lamentable, i ella ho sap més que ningu que ho és,

No hi ha manera de girar les circumstàncies.
Avui i sempre ha estat feina diffcil el dir a tothom
que si, 0 el que és igual, seguir dos camins distints
a la vegada.

s,

La nova Xina

Avui la Xina, després de passar tota la horrible
i interminable sèrie de guerres civils, de lIuiles fra
ticides, de manifestacions xenofovo-xovinistes, de
governs occidentals i febles, etc., etc., reposa apa-
renlment equilibrada. '

Un govern rigorosament xinés té la virtut de
poder dictar Ileis, d'imposar multes, d'establir re
glaments, de regular fàbriques i oficines, d'emetre
diner en paper, plata i or, d'apropar-se espiritual
ment i en el possible a Europa sense que s'en pro
testi, en fi: un govern que procuri per la seva naci6,
per la Xina, el poble immens en extensi6 i en de
mografia que no havia pogut mai viure per a ell
sol, que no havia estat mai en completa indepen
dència, els ciuladans dei quai no havien aconseguit
mai la iguallat de drets dàvant de la justfcia ni un
mfnimum d'instrucci6 a l'hora convenient; un go
vern, doncs, qne no deixi entrar a les fàbriques els
homes fins a l'edat precisa, que no permeti que nin
gu, ni els anglesos, ni els nordamericans, ni els
francesos, ni els nipons, no esclavilzi ni exploti a
algun habilant xinés ni de cap altre 1I0c dei m6n;
un govern que no deixa subjectar els peus de les
dones ni vol que els mascles portin a l'aire la trena
caracterfstica, és el que avui manté el numero de
tres cents milions d'habitants en aquest estat de
pau superficiaI.

Bé se'l mereix el poble xinés aquest canvi que ha
sofert aquests darrers mesos; pero, qui pot vantar
se.d'haver-lo aconseguit?

Aquesta és, per nosaltres, la clau que mostra
els motius que obligaren a promoure l'aldarull im
mortal, que parte de Canton un dia que tols encara
podem tenir present, i pujà Xina amunt guanyant
prov(ncies, fent-se senyor de Xang-Hai, de lIlanquin
i de Pequfn, travessant els rius groes i -blaus, sal-
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B. X.

Un pergami

Aquests dies ha estai exposai en un dels apara
dors dei carrer major de la nostra dutat, un perga
ml artfslic dibuixal pel nostre amie i col'Iaborador
Enric Crous.

Rebi, el jove dibuixant, la nostra enhorabona.

Obituari
Ens ha produït una fonda impressi6 la nova de

la mort dei jove poela, col'Iaborador nostre, Joan
Duch i Arquès.

Les ombres han impedit que cristalitzessin les
esperances que hom tenia posades en ell.

Rebi la seva famflia el teslimoni dei nostre sin
cer condol.

nant convertit en un poble en plena activitat de for·
maci6.

Sortosa Xina, que, ja ha soferl la prova dei
progrès!

Bozzano

Traducciô 1 notes deI

Dr. HUMBERT TORRES

Ernesto

La

Ha sortitl

Adminidraci6 i venda:
Llibreria Catalonia i a totes
les llibreries de Catalunya.

tant la muralla imponent, salvant abismes i mun·
tanyes i per fi, aplastanl amb la seva fûria geganti
na aquelles vides que gosaven intentar entreban
car-Io.

Si fem un xic de memària, només un xic, recor
darem quina fou l'obsessi6 d'aquell gran home que
en vida es digué Vladimir Ililx, Ulianov tan bon
punI pogué fer-se seu l'ambient regnant al Kremlin
un dia dels primers de setembre de 1917.

Aquell home, aquelllità, baix d'estalura i Ileig
de facdons, quan tingué segur el poder rus, girà
els ulis a la gran Xina.-Amb aquests dos pobles
es tenen mig m6n, pensava. No hem de descansar
fins que tothom ens imili. Deixem a Europa, ja vin
drà després Iota sola. El primer problema per a re
soldre és el caos xinès.-

1després d'alguns anys, després d'alguns cur-
sos complets i en excel'Ient forma a les Universi
tats russes, per bastants elements de l'Imperi Ce
lest, ajudaltot aixà amb la tasca exemplar d'aquell
ambaixador que es digué Borodln, avui podem
veure la Xina, aquell poble indesxifrable i repug-



Llista d'adreces utils que recomanem

Impremtes

Rambla Cala~ IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, M
Lleida.

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - L!eida.

Mereertes

EMIL! DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
ceria i novelals. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 302. Lleida

Metges

CICLES MAZARICO. - Bicicletes vàries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptëlt i ëI termini.
Rambla de ferran, 11. - Lleida.

Tallers

Mosates

JOAN VILA.-Tallers de fundici6 i MaquinAria..
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 107. - L1eidll.

E. TWOSE. - Especialisla en enfermetats de
la boca i dents. - Telèfon, 367. - Plaça de la Sai, 17
principal - Lleida.

Mustea t Pianos

Reeaders t Transports

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetty, 15 - Lleida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les pob[acions
més importants d·Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Lleida: Eslererfa, 4.

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de [a
Riba. - Telèfon, 546. - Lleida.

Aduoeats

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, l.er - Barcelona.

M[QUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramôfons. 
C[avell, 5. - L1eida.

MAR[US SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Ramb[a d' Arag6, C., entresso[ - L1eida.

Copredors de Comerç

ENRIC BORRÂS MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2.8

- Telèfon, 499 - Lleida.

Pustertes

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferràn,
num. 37. - L1eida.

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
Lleida.

Ferreterles

Cases de Canut

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - L1eida.

E leetrletste s

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Lleida.

CLAUD[ BA[GET.-Maquinària i materials e[èc
trics, vendes a[ major i detall. - Plaça L1ibertat, 2
Telèfon, 38 - L1eida.

OCTAV[ PERENA. - Màquines i maleria[ elèc
Iric.-Cabrinelli. - Lleida.
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Reglstrat
Teléfon, 103

LLI!IDA.

Nom Comercial
Rambla de Ferran, 16.
(8alxo8 de la Ponda d'Espanya)
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~ 1
LA MILLOR CASA DE MOBLES 1
"ARMENGOL '~
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