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La casa millor assortlda, la que,
yen j pot vendre a més balx preu
de Llelda pet sa fabrlcacl6 propla.
Exposlcions conUnues en els apa
radars 1 en l'inte.rior, de lacs cons-

truits en els meus tallers.
Especlalltat en els moblea d'encà
- rr~c ~otitlnant tots els estlls•

. No delxl de veure l'exposlcf6 que
té aciualment.
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Verdàdero espec:ifko
dei dolo': nervlÇlso 0

reumatlco, desapa·
reclendo por

rebelde, que sea.

Cura et dolor

Para el dolor de cabeza, neur61gias diver
sas, molestias peri6dicas de la mujer. una cu- .
charadita disuelta en agua, una, dos, p tres
veces con medl~ hora de intérvalo. Bn el
reumatlsmci febril, una cucharlldita 'res 0 cua
tro veces repar'idas dJlrante el dra en la mis
ma forma. Bn las enferm.edades dolorosas
ér6nicas han de 1omarlo ocbo dras de cada

de ca.baza. mes en ~ayunas, y una 0 dos veces casa de
neuralglas prese,n'arse el a'aque de dolor. Usado en. esta
(Faciales. _forma y siguiendo siempre el conselo dei m~-

. Intercostales. dico se Togra ve!1cer enfermedades. doloro~as

de riftones. Ciatica) y141& arraigac:'las y alMar siempre grandemtnte a
mDlestias peri6dicas pro· los enfermas.
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cDevem rebufjar reso!tament a aquests doctors vinguts de Roma que ens prediquen el renuncia

ment a !a ciència i a la raô, la docilitat sistemlttica. el si/enci prudent i respectuos, Jo no finc cap pre
;udici ofensiu per les grans aspiracions religioses, !es quaIs, sota diversos mites, sfmbols i dogmes
han exa!tat l'esperit humlt, M'explico les impl1ciències i l'embriaguesa intel-Iectua! de les generacions
noves que, per mitjlt de !es grans filosofies de Spinoza i Hege!, volen harmonitzal la concepciô natura
lista i la concepciô idealista de! môn.! si jo no comparteixo l'espiritua!isme infantil i governamental que
Cousin imposlt un moment a la Universital, tampoc accepto com un evangeli definiliu e! seu materia
lisme superficial que preten exp!icar-ho tot per aqueix suprem desconegut que es diu matèria; crec,
senyors, que algunes explicacions mecanicistes no esgoten el sentit de l'univers, i que el nostre teixil
de fôrmules abstractes sobre e! môn. deixa passar la realitat com les mal/es deI filat deixen passar
l'aigul1 de! riu.~

Preu 50 Cèntims ~ ri
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10 DE FEBRER DE 1929

de ':Jaurès
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LIantlclerlcallsme

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
cPerô al/ô que ca! sa!var "bans que lot, perquè constitueix el bé inestimab!e conquerit per l'home

a través de tots els pre;udicis, de tots e!s sofrimenls i de lots els combats, és la idea que no hi ha veri
tal sagrada. és a dir. prohibida a la p!ena investigacio de l'home; la idea segons la qua! res no hi ha
tan gran a! môn com la sobirana IIibertat de l'esperil; que cap poder exlerior ni interior, cap força ni
cap dogma deuen limitar e! perpetu esforç i !a perpètua recerca de la raô humana; que la humanitat és
en l'univers unl1 gran junta d'informaciô en la quai cap intervenciô governamental, cap intriga celes
liai 0 terrena deu intervenir 0 faIsejar l/urs operacions; que tota veritat que no prové de nosa!lres ma
teixos és mentida; que una secreta rebeldia deu informar totes les nostres afirmacions i pensaments;
que si la maleixa idea de Déu assolfs forma palpable, si Déu mateix és fes visib!e a les muftituds, el
primer deure de l'home seria refusar-/i obediència i traclar-Io com un igual amb el quai es discuteix,
perô no com un amo a! quai es to!era.

cAixô és e! que constitueix e! sentit i la grandesa i l'hermosura de la nostra ensenyança làica en
els seus principis. i ben puerils son e!s que venen a demanar que la raô abdiqui sota pretext que jamai
posseirlt la veritat total; puerils sôn els que, sota pretext que la seva marxa es vaci/ant j insegura,
vo!drien parl1/i1zar-nos, i l/ençar-nos en plenl1 nit, per la desesperacio de no poseir!a pleno c!aredat.~

Que es repassi la conecciô modestfssima,-com a mostra,-dels escrits que LLBIDA ha dedicat al
problema clerica! i a la necessltria actitud a l1doptl1r davant d'(ll/ pels esperits libera!s. Si aquesta
provl1 es fes, estem sef1urs que les lucides i ardents paraules de Jaurès, no desentonarien gens de la
direcciô dei nostre pensament en qüestions tl1n essencia!s.

Anem en bona compllnyia.

E! nosrre i"'ustre amic A. Rovira i Virgili, en un de!s seus editoria!s dedicats a rebufjar e! nos
tre antic!erisme, a!'!udia, per reforçar!a seva coneguda posiciô abstencionista en e!s problemes de
polftica religiosa, a! testimoni de diversos homes eminents en e! camp de! !iberalisme clltssic.

Un de!s que citava era Jean Jl1urès. Ens p!au, avui, poder donar una prova documenta! de com
l'esperit de! gran apôsto! de! socialisme i de!a democrltcia, era més prop de !a nostra posiciô que de
!a d'una cômoda inhibiciô. Es tracta d'un de!s seus memorab!es discursos par!amentaris, pronunciat a
la Cambra de Diputats francesa el dia Il de Febrer de 1895, dei qua! extractem uns fragments en al/ô
que fan referència al prob!ema clerical en relaciô amb l'ensenyança. Diuen aixl:

cSi el papat ha pogut expressar-se publicament a Fr8nça amb e! l/enguatge que hem vist, si ha
pogut dirigir la tactica dels moviments catôlics contra !es nostres institucions escolars sense que el
nostre representant al Vaticlt formu!es !a més mInima protesta, és precis que hagin precedit mo!tes con
cessions i desviacions de la polftica republicana. Mai e! papat havia dit tan c!arament que espera 18
rui'na de !es institucions !ltiques.~
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sobre la salvacÎ6

Mossèn Pelegri ha dedicat tres lIares
articles, apareguts a El Diario, per a con
testar les nostres afirmacions que, uns
numeros enrera, féiem en aquestes matei
xes planes. tractant l'interessant tema de
la salvaei6 de les ànimes.

La nostra opini6, corn es recordarà es
resumia en aquestes paraules: per la sal
vaei6, les creences no importen, s6n els
actes els que valen, ires més que els ae,
tes.

1 respon el nostre capellA:

«Esta opini6n es contradictoria en si
misma. Las creeneias son los actos inter
nos por Jos cuales la voluntad, que es una
de las principales facultades deI hombre,
rinde a la verdad religiosa el obsequio de
la inteligencia. Luego, si la salvaci6n de
pende de los actos ~por qué no ha de de
pender de los actas de fe?»

«Es cierto, como dice el articulista de
LLElDA, que sin amor al pr6jimo, no hay
salvaci6n; pero, es falso, como supone el
mismo articulista, que baste el amor al
pr6jimo para la salvaci6n»,

En primer 1I0c, la veritat religiosa no
existeix. En conseqüència, cap acte de fe
pot tenir valor, en quant és simple ereen
ça. Un hom és catolic, 0 protestant, 0 bu
dista,o musulmà per mil raons completa,
ment independenls deI seu aparent lIiure
albir. És una cosa 0 una altra perquè ho
foren els seus pares; perquè ho era el pais
on nasqué; perquè ho fou l'educaci6 rebu
da; perqué se li ensenyà a disc6rrer amb
aquell criteri; perquè de no haver pensat
aix!~ hauria incorregut en el despreci de la
majoria i deI clergat dominant. Si els mils
primers 611s de pares catôlics que naixe
ran a Lleida, una eircumstància inespera
da els transportes a la Xina. i alli visques
sin fins a la plena formaei6 de l'edat ad ulta,

es pot vaticinar que, al menys els noranta
per cent d'aquests futurs catolics, amb un
simple canvi geogràfic deixarien de creure
el que ara creuran corn a cert, i adopta
rien, amb tot el convenciment, la religi6
de Budha; i viceversa. Probablement, ni el
mateix mossèn Pelegri s'escaparia de la
regla. Avui, seria un bonzo en Iloc d'un
mestre de cerimonies dei culte catolic.

Doncs, les creences, plenament contin
gents, res no tenen a veure amb la veritat
religiosa en si. Aquesta és completament
independent de tota confessi6 dogmàtiea.
La veritat, ni es catoliea ni anticatoliea.
Per atansar-s'hi, l'home no disposa més
que de les seves lIums naturals, que li son
inherents. De la mateixa manera que els
ulis dei cos ens han estat donats per obrir
10'> a la lIum, la ra6, espurna divina, que
és la vista de l'ànima, l'hem rebuda per
cerear la lIum de la veritat, que és J'ali
ment de l'esperit. iSeria, aeas, que la cria
tura racional posseeix en la ra6, no una
lIum que li mostri els perills, ans un pe
rill, un obstacle, una amenaça? ~Déu hau
ria establert el feudalisme intel'Iectual, la
servitud de ra6 a ra6, d'intel'Iigèneia a in
tel'ligència?On serà J'orgull: en aquells que
jutjant-nos petits i fal'Iibles proeurem eer
car un raig de la veritat que baixa de
les altures, 0 en aquells que blassonen de
guardar en deposit la veritat integra i ne
guen aIs altres el dret d'inquirir-Ia?

Doncs bé: l'home deu buscar en la
ciència, en el eoneixement, els fonaments
de la veritat, pero no deu acceptar una ve
ritat tramesa pels nostres ayantpassats.
Volem salvar-nos, i la salvaei6 ens sembla
massa aventurada quan l'ànima tanea els
ulis per cercar-Ia. Per aixo els hem obert.
Per ai~0 estem segurs que la verit~t reli-



giosa res no ha de témer de la ciència. És
molt comode dir «creu», i impossible
creure allô que la ra6 no accepta. Dieu-Ii a
un home, en pIe us dels seus sentits, que
tanqui els ulIs âmb la promesa que altres
s'encarregaran de veure-hi per el! i de
guiar-Io, i es riurà de la vostni ocurrència
singular. ~I es voldria que, en perfecta in
tegritat de la nostra ra6, renunciessim a
ella, precîsament en el més transcenrlental
per l'home, en ares de la ra6 d'un altre
home?

~Què seria la lIibertat humana sense el
joc de la ra6, sense la lIum de l'enteni
ment? ~Com podria la consciència ésser
responsable dels seus fallaments i la volun
tat de les seves determinacions si l'home
careixia deI far que il'Iustra la seva cons
ciència i guia la seva voluntat? 1 si, pos
seint aqueixa lIum, procura apagar-Ia,
o clou els ulis per no servir-se d'ella ,
~com procedirà l'home amb lIibertat i res
ponsabilitat? ~Hauria posat Déu en la subs
tància racional quelcom que coarti la seva
activitat i la condem-ni a un estat embrio
nari, al quietis~e, a la inèrcia respecte a
les veritats supremes? ~Hauria volgut, en
les seves relacions amb les criatures, i de
la part d'aquestes, la correspondència hu
miliant de l'esclau. un culte automàtic. nu
d'intel'Iigència,o millor l'homenatge que
brolla de la comprensi6, de l'estudï i de
l'admiraci6?

lQuan equivocats viuen els que prete-
nen perpetuar la infància de la humanitatl
El nen s'ha transformat en home i busca
la emancipaci6 i la independència propies
de la nova edat en què ha entrat. No creuen
en el progres dels temps, i el temps se'ls
tira a damunt. No s'adonen que la societat
no és una cosa estacionària. La historia no
els ha dit res; el vol de les ciències experi
mentaIs, menys, encara; per ells. la terra
continua fixa i clavada al centre de )'Uni-

~-.';; - . ,

vers, i aspiren, corn Josuè, a detenir el
curs deI sol.

** *
Doncs, COol déiem. les creences, poca

cosa valen, en relaci6 al desti futur 'de les
ànimes; creure aixô, 0 allo, religiosament
parlant, té la mateixa importància que és
ser aIt 0 bai.x, gros 0 prim, ros 0 bru. No
importa.

Pero si deixant aqueixes reflex.ions ge
nerals, descendim al cas particular de la
suposafia veritat catolica, ens trobarem que,
al lIarc de la historia, Roma s'ha equivo
cat cent vegades. Per tant, ha induit a
l'error a mitions de criatures.

Que Roma s'ha equivocat, ~qui pot dub
tar-ne? Que hom es prengui el treball de
donar una mirada a la historia dels papes,
d'aqueixes divinitats alçades en un dels
darrers concilis i veurà la inacabable IIista
de debilitats i errors, de fraus i de concu
piscències, i acabarâ per no reconèixer al
tres deus ni altres infal'libitats que la de la
sa bidu ria infinita (1).

Si Roma pot errar i ha induit a error
que ho digui Victor 1 en el segon segle d;
l'església; Marceli en el segle tercer; Libo
ri en el quart; Gregori 1 i Virgili en el
sext; Bonifaci III i Honori en el setè; Este
ve XI i Adrià II en el novè; Joan XI i
Joan XII en el desè; Pasqual II en l'onzè;
Eugeni III en el dotzè; i Joan XXI, Pius
II, Alexandre VI, Sixte V, Clement XIV,
Pius VII ... Si Roma pot errar que ho di
guin Galileu i Copèrnic, que ho diguin les
heretgies aprovades avui i demà condem
nades, que ho diguin els procediments ex'
peditius i canonics amb l'ajut dels quaIs
s'han cenyit algunes tiares, que ho diguin
les influències cortisanes de la vida d'al
guns sants pares ...

(1) cPerquè Diu és ver; i tOI home falaç. (Sanl Pau aIs Ro
mane,ll/, 4.
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Continua mossèn Pelegri:

«El articulista de LLEIDA funda su
extrana y contradictoria te~is en la idea de
la eficacia unitiva dei amor y de la acci6n
disolvente de.1 dogma.

Dice asi: «Esta maxima-la de que, sin
caridad, nO'hay salvaci6n-, se apoya en
un' principio de fraternidad humana; y si
hay Dios y si todos somos sus hijos, a to
dos nos abre la entrada a la felicidad su
prema.

«En cambio, el dogma segun el cual
fuera de la Iglesia no hay salvaci6n, es ex
clusivo y absoluto, yen lugar de herma
nar' a los hombres, los ::livide...»

El articulista de LLElDA se hâ olvida~

do de la 16gica. Todo principio que no
permite ser discutido, y ql1e obliga uni
versalmente y sin excepci6n, es de suyo
exclusivo y absoluto en el sentido de que
no es licito pensar ni obrar contra él. y,
por esta misma raz6n, divide a los que 10
aceptan contra los que 10 rechazan; pero
estO'no es culpa deI principio, sino de la
perversidad de los que no quieren acep
tarlo.»

Ja veuen, no tenim làgica. En efecte,
de la que ell gasta, no que no en tenim, ni
cap falta que ens fa. D'on s'ha tret aquest
home que el nostre principi de salvaci6
fonamentat en l'exclussiva eficàcia dels
actes, és un principi indiscutible i absolu!?
Nosaltres diem que és el nostre, perà ad
metem que se'n pugui defensar d'altres, i
tolerem perfectament la seva discussi6.
Tant la toJerem i la comprenem que ho
estem discutint en aquests moments ell i
nosaltres. No li sembla? Desi, doncs,
aqueixa massa dialèctica amb que ens vol
aturdir. En quan a sbfismes, i comparats
amb ell, hem de reconèixer que ens porta
molt avantatge.

1 naturalment, corn que ell, en la seva
fantasia, donâva per sentada aquesta pre
missa falsa, no Ii costa res de despren-dre'n
aquesta ~onclusi6 final, el liberalisme de
la .qual recomanen a l'abstencionisme dels
amies de La Nau:

«~Qué ha de hacer la Iglesia para abra
zar a los creyentes, a los incrédulos? ~Ne~

gar la verdad? ~Dar rienda suelta a toda
clase de ideas, buenas 0 ma/as? lPermitir
toda clase de creencias, legitimas y no le~

gitimas? Esto seria el absurdo.»

Eh, corn s'explica, l'home? Després es
queixarà si li diem cavernari. No yeu que
aquestes idees s6n de la edat de pedra?
No s'escarraci mossén Pelegri, que ja sa
bem quê ha fet i faria l'Església si pogués.
El fam6s Torquemada es vantava d'haver
fet peréixH pel ferro 0 pel foc més de cin
quanta mil heretges, i, si no anem equi
vocats, aquest zel li valgué un capel car
denalici. La Saint Bal'lhéJemy en feu
morir altres tants unicament a la ciutat de
Paris. En la croada contra els albigesos es
cremà aIs habitants de ciutats senceres.
No es poden Ilegir sense horror les cruel
tats comeses per ordre deI clergat catàlic
contra els vaudenses, els anabaptistes i els
protestants de França, Hongria i Savoia,
pel sol motiu que les seves creences no
eren legitimes. Si, ja sabem corn ha estat
establerta la veritat religiosa: amb vio!èn
cies i proscripcions, amb mortandat i fo
gueres.

1 el nostre trempat capellà, acaba àixi
el seu segon article;

«Pues, con mayor raz6n y autoridad,
puede la Iglesia proclamaI' ~a Verdad de
Cristo como condici6n indispensable para
salvarse; y, por ser la Verdad de Cristo
Verdad su prema, no puede tolerar su ne
gaci6n 0 su desprecio, deliberados t' inspi
rados en la mala Fe .

. 0 esto es indiscutible, 0 no hay 16gica
en el mundo.»

Ai, mossèn Pelegri! Si aixà no fo!> més
que un afer de làgica no ens hi encaparra
riem massa. La cosa, perà, té més abast.

No deixa d'ésser divertit, que després
de tres lIarcs articles de mossèn Pelegri
dedicats a rebatre el nostre pu nt de mira,
haigi deixat intacta de comentari aquel1a



citaci6 evangèlica qtfë nosaftres ret'reï'el1'l
per demostrar que el mateix Jesucrist estA
amb nosaltres. Ens referim a la parAbola
dei bon samaritA, que figura a l'Evangeli
al Sant Lluc (X, 25-37) i que reproduim a
continuaci6:

«Uns lIadregots havien despuIJat, ferit
i màltractat un home que baixava de Jeru
salem a Jeric6. Un sacerdot el veié i passà
de llarc. Un levita feu la mateixa inhuma
nitat. Pero heus agui que un SamaritA,
gue en aquells temps eguivalia a un he
retge, s'hi apropa, el cura, el veste.ix i l'ali
menta ...»

En aquesta parAboJa, quins s6n els
considerats de la sentència? De guè s'infor
ma Jesus? Demana, acas, al jutje, si s'ha
omplert aguesta 0 aquell:4 formalitat? Pre
gunta si s'ha observat tal 0 quai pràctica
exterior? No; només s'informa d'una cosa:
de la prActica de la caritat,

S'informa de la fe de cada un? Fa cap
distinci6 entre aqueIJ que creu una cosa i
el que en creu una altra? Tampoc, perquè
Jesus situa al Samarità, que es un heretge,
pero que ha demostrat amar .al prox:im,
sobre el capellà que manca a la caritat. Je
sus no diu que la caritat sigui una de les
condicions de salvaci6; diu que és l'linica.
I. esperem que mossèn Pelegri no s'atrevi
rA pas a desmentir l'autenticitat dei text
biblic que hem citat ni la manera corn l'in
terpretem.

Per 10 tant, segons aquesta paràbola,
pee Jesus, la fe, representada pel sace l'dot,
poc importa si no va acompanyada de ca
rital. En canvi, aquell que ama al proxim',
encara que no tingui fe, corn no en ten ia el
bon samarità, aquell es salvarà. La l'es'·
posta és definitiva.

Acabavem el nostre primer article so'·
bre la salvaci6 amb el relat d'una lIegenda
budista. Avui, relata rem un altre cas, amb
la diferència que no és tracta d'una lIegen
da, ans de la pura veritat, ocorreguda a
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Lteid'a (a alguns anys, l'autenticitat de la'
quafgaranteix el que escriuaquestes ratlles.

Es tractava d'una conegudissima fami
lia lIeidatana, de fondes conviccions cato
liques. Una filla de la casa. soltera, tingué
una hora de debilitat i quedà en estat inte
ressant. Davant d'aquell conflicte, crida
ren el metge de la casa, que en quant a
conviccions religioses, vivia fora. de tota
confessi6 i no s'amagava de dir-ho. Pare i
filla, amb IJàgrimes cara avaIJ, exposa l'en
al metge el gran trasbals en qué es troba
vern. Hi hagué aquest diàlec:

-Fills meus, ho sento molt, pero no se
que dir-Ios-hi.

-Hi ha un remei, doctor, pel' salvar la
nostra vergonya, remei pel q ual l'hem en
viat a buscar.

-Quin remei? No hi dono.
-Si, un abortiu.
-p'ero aixo és pitjor. Vostés, pel' sàl-

var el seu honor public, com'etriu un crim.
-No ho nego. Pero també hi troba-

riem remei.
-Remei a un crim?
-Si. ens en confessariem ... i en paus.
Resultat: que el metge heretge es negà,

naturalment, a facilitaI' la maniobra cri mi
nal; que aixo no fou obstacle perquè aigu
altre els ho proporcionés; que més tard,
pare i filla es confessaren i, segons prôpia
manifestaci6, foren absolts. Posteriorment,
amb ocasi6 d'una festivitat catàlica, guan
yaren indulgència plenàri:'L I ara. digui
mossèn Pelegri: aqueIJa naja i aquell pare,
si haguessin mort immediqtament despres
de rébre la indulgència plenària, s'hau·
rien salvat? 0 la indulgència plenària no
val l'es, 0 la resposta no pot ésser més que
afirmativa. I en aquest cas, si, corn dei a
Jesucrist, pél fruit coneixerem l'arbre, ja
està vista, pràcticament, la importància
que, pel' la conducta humana, tenen les
creences. .

Per la salvaci6, la cosa és molt diferent.
p,
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i, i pintades de blau, ::
s6n, ara, gerres plenes de ductil ambrosia

que fan de brollador

en els jardins frondosos on VIU el pensament.

nus per camins soIitàris;

la seva via guiats per la :flameta

turmentat de l'esperit;

els veu, ningu no els pot fer companpa,

els sent, ningu no els sap, no fan petjad'es,

d'aquest m6n res m~s que el cos.

Els

crue] ment

van fent

de l'~sser

ningu. no

ningu no

11.1 tenen

herois Vluen

Eis herois fan la vida silenciosa

J'una fada, d'un àngei 0 run d~u.

Potser passen. nom~s, davant dels homes,

un cap-al-tard,

després de fer una llarga caminada,

en la quaI planten un altar ..•

sin6, s6n sempre carn de boira,

àtoms de vent i llum, tristos anonims ...
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IV.

quia, ve obligat, durant el mes d'octubre
de l'any abans en què hagin de fer-se
eJeccions, juntament amb els que fcrmen
part dei Conseil General, a formaI' unes
I1istes d'electors i d'elegibles, que s'han de
fixaI' en Iloc public. Les reclamacions,po
den fer-se durant els quinze die!) posteriors
al Conseil Comunal, havent-hi el dret
d'apel'Iar al Conseil General, el quai, en el
Conseil dei dia de Sant Andreu, ha de re
sold re les a pel' lacions.

El Sindic Procurador General de les
Valls d'Andorra designa el dia en qué han
de cel'Icbrar-se les eleccions, i, a l'hora
convinguda, es constitueix la mesa, amb
un president i un secreta ri al meoys.

El president ha d'ésser el Cônsul major
(alcalde) 0 en el seu lIoc el menor, el que
ells deleguin. Tenen dret a formar part de
la mesa els membres dei Cornu i els qua
tre dei ConseIl General. El poble també té
dret a intervenir-hi amb dos representants,
i si es proposa més d'una candidatura, els
que les defensen po'den tenir a la mesa un
odos comissionats que tinguin vot.

Constituïda la mesa en. la localitat
principal de cada parràquia, la gent co·
mença a votaI' personalment, de paraula 0
per escrit. El paper de la votaci6 l'elector
ha de deixar-Io examinar pels d~ la mesa
i després tirar-Io ell mateix dins de l'urna.
Cas de comprovar-se que hi ha més d'un
paper, s'anul'Ien tots i el que vCJta perd el
dret de votar en aquelles eleccions. Els
papers de la votaci6 han de portal' escrit,

El règim electoral al Frincipat d'tlndorra

A Andorra les eleccions es fan d'una
manera particular, que potser no

té pari6 en cap altre 1I0c dei m6n, El su
fragi alli no és universal, és limitat ais
«caps de casa» entenent-se corn a tais el
coman.~dor principal de cada famUia; en
les cases on estiguin reunides dues 0 tres
famUies, 0 sigui l'avi, el fill 0 el gendre i
nét, serà «cap de casa~ el primer, mentre
no passi de 60 anys, si passa, ho serà el fill
o el gendre i quan aquests passin de dita
edat, lIavors ho serà el néc També ente
nen per «caps de casa,. aquells que consti
tueixen una familia i viuen separats en
casa a part; és a dir, que si pare i fill viuen
en diferent casa, els dos s6n «cap de
casa~ cal també tenir més de 25 anys,
menys de 60 i,-com és natural-, ésser
andorrà 0 afillat a les Valls. Dels e$tran,
gers només teneo vot aquells que estan
casats amb cpubiIla», mentre faci tres
anys que convisquin a Andorra i no es
provi que «hagin mirat amb menyspreu 0
indiferència els afers dei Principat,»

Eis dubtes el resol el Conseil Comunal
i, en cas de no estar-hi conforme, l'inte
ressat pot rec6rrer ais Coprinceps, el fall
dels quais és inapel'Iable.

Aixô en quant ais e!eclors, Ara bé, en
quant aIs elellibles. han de reunir les dues
condicions següents, a més de la d'ésser
e!ector: 1" ésser subjecte de bona vida i
costums i estaI' en cabal judici; i 2: tenir
responsa bi litat.

El Conseil Comunal de cada parrô-

.Impressions d' un \1iatge per les "ails d' f\ndorra
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d'una manera clara que no dongui /loc a
errors, els noms dels que es voten pel' al
Conseil General, per al Conseil Comunal i
corn a representants deI poble.

En l'ordre que es van presentant a vo
tar, el Secretari ha d'anar fent una lIista
de tots ells, i damunt de la taula hi ha
d'haver una lIista dels electors i dels elegi
bles.

A les quatre de la tarda s'acaben les
eleccions i /lavors voten les autoritats que
estan dins deI local, i un cop ho han fet, a
les quatre i mitja, comença l'escrutini, és
sent proclamats els que obtenen majoria
de vots.

En benefici de la parroquia d'Andorra
la Vella, que està divi'dida en' quarts âe
parroquia, fou establert, en l'article 5.è de
la Reforma deI 22 d'abril de 1866, el se
güent: «Si els uns Quarts d·'una parràquia
\lpoden presentaI' un dels cornissionats i
»els altres l'altre, podran ,també votar:.los
»separadament si aquesta'és la seya volun·
»tat i aixi mateix podran fer·ho en les de
»més votacions».

AI començar l'article 6. è de la dita Re
forma es diu: «L'any del'consulat finirà el
»31 de desembre de, cada .any i els Cànsuls
»deuran donar comptes entre el dia 31 i el
10 de Febrer d~ l'.any proxim vinen.t». ,

1 en l'ultim ~partat deI 7. è s'~st'atueix:

«En el concepte de què la duraci6 d'auto
»ritat cornunal i deI ConseIl General sigui
»de quatre anys, la primera vegada deu
»ran servir quatre anys la primera meitat,
»i dos l'altra, i per saber quina és la mei
»tat que haurà de sortir, se observarà el
»dit en l'article 8. è »

Passem, doncs, a veure què diu l'arti
cle 8. è de la Reforma feta pel Bisbe Cai
xal: «Els Consuls nomenats serviràn qua
»tre anys corn els demés membres deI co
»mu, pero amb el caràcter de consul els
_dos primers anvs i de consellers els dos

»llltims. «Per conseqüència cada dos anys
»deuran els membres cinc nous pel' ra6
»de que els nomenats puguin tam bé ésser
»dos anys consuls i dos anys consellers
)com els anteriors i aixi consecutivament;
»els nomenats individus. deI cornu i en son
»defecte majoria relativa, observant ('alter
»nativa de que vegada pel' altra sigui el
»consul major d'un grup de quarts.i el
»menor de l'altre, i al revés en fa renova
»ci6 sêgüent. Els primers dos anys seran
»consellers el més vell d'un grup de quarts
»i el més vell de l'altre grup de quarts. Al
»renovar·se la meitat dels membres deI
»comu es farà sem pre que els grups de
»quart que constitueixen cada parroquia
»hi tinguin el nombre de representants
que els correspongui. Pel' fer la mida de
»dita meitat la primera vegada s'observa
»ran les regles que després es diran; puix
»passada la primera vegada succeirà sem
»pre que l'una meitat acabarà aIs quatre
»anys d'empleu, quan l'altra meitat haurà
»solament dos anys que va servint, i lIa
»vors ja es veu clarament que hauran
»d'ésser reemplaçats els cinc que hauran
»acabat aIs quatre anys de servei. Pel' re
»novar la meitat la primera vegada es po
»saran en una urna els noms de tots els
»individus deI cornu a excepci6 dels dos
»consuls i restaran al cornu amb el nom
»de consellers fins acabar els quatre anys,
»com resta dit, i sobre els vuit gue es po
»saran a la sort, es treuran cinc paperetes
»i aquests individus restaran reempfaçats
»per elecci6, com resta dit en J'article 6. è •

»Si la parroquia es divideix en dos grups
»de quarts, es posaran eIs quatre indivi·
»dus d'un en una urna i els quatre d'a)tre
»en l'altra i es treuràn tres individus d'una
»urna i dos de l'altra pel' formaI' els cinc,
»que és la meitat, i desprès a l'efegir subs
»tituts, deuran elegir-se.tres d'aquell grup
»de quarts que n'ha sortit tres i solament



Les excurSIOn.s

(FOTO. 0106.)

CAMARASA. - Ruïnes de Fesglésia vella que

avial no exislirà, perquè les pedres es

van desmunlanl per a aprofilar-Ies per a

allres conslruccions. - Si no 101 el con

junl, al menys, les claus de voila, els

capilel1s, el Irebal1al deI absis hauria

de procurar salvar-Ies la Comissi6 pro

vincial de Monumenls.



Els artistes lleidatans a ParIs

CAP DE PEORA: ESCULTURA APEL'LES FENOSA.OAV ID: ESCULTURA APEL'LES FENOSA.

.................
:::.: APEL'LES FENOSA

. .
~.:)

Heus aCÎ un esculror ben lIeidarà. Malgrar haver
viscut lIargament a Barcelona i més lIargament encara a
Paris, Apel'Ies Fenosa és flIl d'Almatret on hi viuen
encara els seus pélrelS.

El seu art és un producte d'emocions sotmeses a
un càstic intern que s'expressa vacil'Iant i repetit de ti
mideses en la forma. Constitueix, perô, un fruil tan
personal que ha fet aixecar els ulis a amies i a foras
ters per a esguê!rdar-Io amb curiosital.

Fa poc, amb motiu de deixar Paris per lai de rein
tegrar-se a Barcelona, els seus amics i admiradors li
ofrenaren un banquet vie de simpatia.

El subjectivisme de Fenosa és abastament expressat
en les dues escultures que reproduïm; i corn ho fou en
l'Exposici6 de la rue de la Seine de Paris - on recrutà
excel'lents elogis - creiem que ho serà també en J'Expo
sici6 que ens anuncia per a ben aviat a Barcelona,

·············....................................................................................



»dos indiyidus d'aquel1 grup de quarts
»q ue n'ha separat dos.»

«En quant aIs membres dei Conseil
ltGeneral es posaran la primera vegaàa,
»per saber quina és la meitat que hauran
d'ésser mudats al cap de dos anys, els
»noms dels quatre membres de cada pa
»rroquia en una urna i es treuran dues
ltpaperetes. i aquests dos i'ndividus seran
.reemplaçats per elecci6, corn resta dit en
.l'article 7.é "

En referèneia a l'obligatorietat 0 no
d'acceptar els càrrecs electius, diu l'article
g.è de la Reforma: «Els que resultin legal
»ment elegits pels comuns tindran obliga
»ci6 de servir, ,a no ésser que hagin arribat
'»a l'èdat de jubilaei60 que tinguin altre
acàrrec public i personal, pero per nome
»nar consuls no es podrà obligar que ho
»siguin, encara que ho volgués la majoria
»del cornu, ais individus que hagin estat
»membres deI Conseil General, batlles, ve
»guers 0 sîndics, si no han passat quatre
ltanys des dei dia en que hagin deixat
q'ésser autoritats per yoluntat de la majo
»ria.»

1 en l'article IO.è es regula l'obligato
rietat des dei Conseil General i la substitu
ci6 d'autoritats en cas de mort. Veiem-ho:
cEls elegits per al Conseil General seran
ctambé obligats a servir mentre no entrin
«i hagin passat quatre anys després d'ha
»ver servit el càrrec de membre dei Con
ltsell General, 0 d'hayer estat batllé, ve
'»guer 0 sindic fins el dia que han de tor
»nar a ésser autoritats. Si moris algun deis
ltquatre membres deI Conseil General, els
»tres restants curaran de nomenar substi
lttut; fent que aquest sigui dei grup de
quarts corresponent, el quai servirà sola
• ment el temps que mancava al difunt i

»donant·ne avis al Conseil General: si ma
»ris un dels deI cornu, curarà aquesta cor
.poraci6 de nomenar substitut, fent que
aaquest sia dei grup de quarts correspo
»nent, servint els substituts 'solament el
~temps que mancava aIs difunts, els quais
«,deuran ésser elegits per majoria absoluta
»de vots de la corporaci6 i en son defecte
»per majoria relativa. Si moris un comis
»sionat deI poble, aquest deurà elegir-Io
»d'entr~ el grup de comissionat legal, n'hi'
»ha haud prou que faei constar en una
,.Ilista que l'han elegit substitut la meitat
»més un deI nombre de votants que van
»a'isistir a les ultimes votacions,»

Quan qiu un dels qua~re 'membres dei
Conseil General, s'ha d'èntendre' per pa
rroquia. puig cada una n'ele'geix quatre,
constituint el Conseil entre els 24 plegats.

En resu'm: A' Andorra elegeixen per
medi deI sufragi, de 'la manera descrita,
els 24 deI Conseil General, quatre per pa
rrôquia; i els 10 de cada parroquia que
han de consti,tuir el Conseil Comunal.
D'entre els dei Conseil General, ells matei..
xos elegeixen el Sîndic primer i el Sindic
segon, i d'entre els dei Conseil Comunal,
els que el componen elegeixen el Consul
major i el Consul menor, que s6n, respec
tivament, el president i el vice-president
d'aq uelles corporacions.

També s'elegeixen per medi de sufragi
els «comissionats deI poble», en nombre
de dos per parroquia, que només interve
nen en l'aprobaci6 dels corn ptes que fan
els respectios consuls.

Aixî 'es fan les eleccions a And'orra i
aixi ~elegeixen les autoritats administrati
ves.

CONRAD DûMENEC.
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Un interessant fragrne·n.t

de /lL'lngenu" de Voltaire
Plau-nos publicâr en la nostra Revisla,

aquest excel'lent i intencionat fraj;!"menl de
l'obra de Francesc-Maria Arouet coneg'ut
amb el pseudonim de Voltaire, la formidable
activitat Iiterària dei quai el feu una de les
més vi~oroses personalitats dei segle XYlIlè
Poeta fred i correcte, bon historiador, contis
ta enginy6s i subtil, crflic tradicionalista, ·fi·
losof Iliurepensador, la seva obra sorprèn
per la vastilud i per l'ait nivel1 d'excel·lència.

El s,eu oncle, encisat d'aquelles bones
disposicions, va posar-Io all;orrent en poça
estona; el va 1I0ar pel zel que mpstrava;
perô li va dir que era un zel perdut, puix
que aquella gent ja feia uns sis cents nQ
ranta anys que eren morts. L'lngen u ra
sa ber-se aviat gairebé tot el lIibre de cor.
Exposava de vegades algunes dificultats
que apuraven d'allô més el prior, Aquest
es veia obligat a consultar sovint l'abat de
Saint·Yv~s, el qU'al, no sabent gllè respon-

1 •

dre, féu venir un jesuïta baix-bret6 per
acabar la conversi6 de l'hur6.

l En fi, I~ g àcia va obrar; l'Ingenu ·ya
prometre de fer-<;e cristià; estava segur
que havia de començar per la circumcj~~6.

-ferqt.è-deia èll-en elllibre que m',han
fet lIegir, no hi sé trobar un sol persQnatge
que no l'hagin circumcidat; és evide t,

, , l

doncs, que he de fer el sacri fici dei meu
'prepuci, i om més aviat milloJ'-. No s'en
treti?gué pas; va enviar a cercar el c~rurgià
dei poble i va pregar-li que li fes l'operaci6,
segur que la senyoreta de Kerkabon i tots
els altres es pOliarien molts contents quan
sabrien que la cosa era feta. El cirurgiâ,
que no havia fet mai aquella operaci6, va
avisar a la familia, gue es va excIamar te-

L'Huro, anomenat I,ngenu, convertit

El senyor prior, veient que ell era ja
.maduret, i que Déu li enviava un nebot
per al seu conhort, va ficar-se al cap que
li podia deixar el seu bene/ki, si aconse
~uja de batejar-Io i de fer-Io entrar en les
ord res.

L'Ingenu tenia una memôria excel·lent.
La fermesa dels ôrgans de Baixa Bretanya,
fortificada pel clima dei Canadà. Ii havia
tet el cap tan vigoros, que quan hDm l'hi
pica Ma a fora, ell am b prou fei nes se' f) sen;
tia, i q,uan,hom hl gravava a l'interior, ries
no s'e~lilOrrava. Mai no havia obLidat res.
Com que no li havien car ~gat la ir:dante.;
sa amb .les inutilitats i ximplerjes que
aclaparen la ,?-ostra, concebia amb ll?és
de vivesa i de c1arçdat les coses, que li en
traven al cerv~1I sense. bojres. 'El prior
va decidir finalment de ,fer-Ii Ilegir el
Nou TestallJent., ,L'Ingenu va deyorar·lo
am b mo!t de gust; perô com que no sab'a
ni quan ni on s'havien esdevingut.G!.e.s
aventures que aquell Ilibre contava, va

pensar sempre gue eilloc de J'escena era a
Baixa Bretanya; i va jurar que tallaria el
nas i les orelles a Caifàs, i a Pilat, si mai
es topava amb aquells brêtols.



rriblement. La senyoreta de Kerbaton,
que era lan bona, tremolava pensant que
el seu nebot, que semblava resolut i expe
ditiu, es faria ell mateix, malament l'ope
raci6, i que em resuitarien uns efectes
molt tristos ... pels quais les dames s'inte
ressen sem pre pel' bonesa d'ànima.

El prior va adreçar les idees de l'hur6j
va expLicar-li ql\e la circumcisi6 ja no es
tava de moda, que el bateig és molt més
suau i saludable\ que l'a lIei de gràcia era
una altra cosa que la lIei de rigor. L'Inge
nu, que era un miny6 molt assenyat i dre
turer, va discutir, pero reconegué el seu
error (la quai cosa no passa gaire a Euro
pa, entre els que discuteixen)j en fi, va
prometre de fer-se batejar quan volgues
sin ..

Calia, abans, que es confessés ... i aixo
era el més dificiJ. L'Ingenu duia sempre a
la butxaca eillibre que li havia dat el seu
oncle. No hi trobava ni un apàstol que
s'hagués confessat, i aixo el feia molt re
fractari. El prior va tancar-li la boca en
senyant-li en l'epistola de Sant Jaume el
Menor, aquests mots que tant amoïn~n els
heretges: «Confesse u-vos els peca ts, els
uos aIs altres~. L'hur6 va cailar i es va
confessaI' a un recolet Quan va haver aca
bat, va trcure el recolet dei confessionari,
va agafar-Io amb mà vigorosa, es posà al
seu lIoc i el va fer agenollar davant seu.-
Vaja, amic meu. la dita és: «Confesseu-vos
els uns ais aitres»j jo t'he contat eis meus
pecats, no sortiràs d'aqui fins que m'hagis
contat els teus.-Dient aixo, recolzava el
genoU damunt el pit de la part adversa. El
recolet feia retrunyir l'església amb els
seus esgarips. Van c6rrer-hi, van veure el
catacumen que apunyegava el frare en
nom de Sant Jaume el Menor. L'alegria de
batejar un hur6 baix-bret6 i anglès era
tan gran, que horn va passar per damunt
aques~es singularitats. Adhuc hi va haver

-11-

molts de teolegs.que pensàven que la con
fe.ssi6 no era pas necessària, perquè el bap
tisme ho suplia tot.

Hom va acordat:'~el dia amb el bisbe de
Saint-Malo, el quai, afalagat, és clar, de
batejar un hur6, va arribar amb tota la
pompa seguit dei seu c1ergat. La senyoreta
de Saint-Yves va p0sar-se el miUor vestit
que tenia, tot beneint Déu, i va fer venir
una pentinadora de Saint-Malo per Uuir
for'ta a la cerimonia. El batlle preguntaire
va comparèixer amb tota la c0ntrada.
L'església estaya parada magnificamentj
perD, quan fou l'hora de menaI' l'hur6 a
les fonts baptismals, no el va trobar enUoc.

L'oncle i la tia el cercaven pertot. Hom
creia que hâvia sortit de cacera corn solia.
Tots els convidats a la festa recorregueren
els boscos i els pobles veïnsj cap noticia de
l'hur6.

Hom començava a témer que no se n'ha-
gués tornar a Anglaterra. Hom es recor
dava d'haver-Ii. sentit dir. que li agradava
malt aquell pais. El senyor prior i la seva
germana estaven convençuls que hom no
hi batejava ningu, i tremolaven a base ,de
l'ànima de llur nebo!. El bisbe estava con
fus i disposat a tornar-se'n. El prior i l'abat
de Saint-Yves es desesperaven. El batlle in
terrogava tots els passavolants amb la seva
gravetat usuaJ. La senyoreta de Kerkabon
plorava; la senyoreta de Saint-Yves no pJo
raya, pero feia uns sospirs' profunds que
semblaven indicar l'afecci6 que tenia pels
sagraments. Les dues senyoretes es passe
javen tristament al Ilarg dels salzers i els
rosers que voregen el rierol Ranc;e, q uan
albiraren al mig dei riu una gran figura
blanca a bastança, que tenia els braços
creuats sobre el pit. Pero la tafaneria va
vèncer tota altra consideraci6, i s'esmun
yiren a la q uieta pel' entre els rosers; i una
vegada ben segures que no podien veure

les, van yoler veurer de q uè es tractava,



L'Inllenu, bateJai

El prior i l'abat, que hi havien corre
gut, preguntarén a l'Ingenu qué era el que
feia alli.-èQuè faig? Espero que em bate
gin. Ja fa una hora qu~ estic amb l'aigua
al coll, i no està pas bé que em deixeu re
frdar d'aquesta manera.

-Nebot meu-va dir-li el prior tendra
ment-no bategem pas aixi a Baixa Bre
tanya ... Torneu-vos a vestir i veniu amb
nosaltres.-La senyoreta de Saint-Yves,
sentint aixà, deia baixet a la seva cornpan
ya: -Senyoreta, ~creieu que es tornarà a
vestir tan aviat?-

L'hur6, mentrestant, replicava al prior:
-Ara no cm convencereu corn l'altra ve
gada... He estudiat molt d'ençà d'aleshores
i estic segur que el bateig no es fa d'altrà
manera; l'eunuc de la reina Candàcia fou
bategat en un rieral... No em podreu en
senyar en elllibre que m'heu dat, cap cas
d'un bateig diferent...-0 no em batejo 0

em bategeu al riu-. Ja podien dir-Ii que
els costums havien canviat; l'Ingenu era
tossut, perquè era bret6 i hur6. No el po
dien treure de l'eunuc de la reina Candà
cia; i encara que la seva tia i la senyoreta
de Sain-Yves, que l'havien observat d'en
tre els salzes, tenien motius per dir-li que
no li estava \Jé de citar un home semblant,
n,o /i'n digueren res tanmateix, de t~nt dis
cretes corn eren. El bisbe i tot, va anar a
par/ar a l'Ingenu, i aixà és molt; perà no
tragué res; l'hur6 va discutir amb el bisbe.

-Ensenyeu-me-va dir-li-en elllibre
que m'ha dat el meu oncle, un sol home
que no hagi estat bàtejat àl riu, i faré tot
el que voldreu.-

La tia, desesperada, havia remarcat
que, quan l'hur6 havia començat à fer re
verències. n'hàvia fet unâ de més profun
da a la senyoreta de Saint-Yves que a cap'
altra persona; que no havia saludat'ni el
bis~e amb aquell respecte cordial que havia

mOstrat envers la bella senyoréta,. Va ded
dir-sea demanar-Ii ajut en aqueIl gran com
promis; va pregar-Ii q u~ interposés la seva
influència per convèncer l'hurà de deixar-se
batejar igual que els bretons, convençuda
que el seu nebot no podria ésser mai cris
tià si persistia a voler ésser batejat en ai·
gua corrent.

La senyoreta de Saint-Yves va tornar
se vermel1a pel plaer secret que sentia en
ésser encarregada d'una comesa tan im
portant; s'acostà modestament a l'Ingenu i
estrenyent-li lamà d'una manera ben noble:
-No voleu fer res per mi?-li ldigué; i en
pronunciar aquests mots, abaixava els ulis
i els tornava a allfar:amb una gracia enten·
dridora -Ah! tot el que voldreu. senyore
ta, tot el que em manareu: bateig de aigua.
bateig de foc, bateig de sang, no us puc re
fusar res-. La senyoreta de Saint-Yves va
tenir la glària de fer amb dues paraules, el
que no havien pogut fer ni la sol'licitut deI
prior, ni els interrogatorii deI batlle, ni els
mateixos raonaments dei senyor bisbe.
Ella es va adonar deI seu triomf; perà no
en va comprendre tot l'abast encara.

El baptisme fou administrat i rebut
amb tota decència. tota magnificència, tot
l'abelliment possibles. L'oncle i la tia van
cedir al senyor abat de Saint-Yves i la seva
germana l'honor de presentar l'Ingenu a
les fonts baptismals. En veure's padrina.
la senyoreta Saint-Yves estava radiant
d'alegria. No sabia la servitud que aquell
titolli imposava; va acceptar l'honor sense
conèixer-ne les conseqüències fatals.

Corn que no hi ha hagut mai cerimània
sense àpat, hom es va posar a taula en sor
tir deI bateig. Els graciosos de Baixa Bre
tanya digueren que no calia pas bategar el
vi. El senyor prior deia que el vi, segons
Salom6, alegra el cor de l'home. El senyor
bisbe afegia que el patriarca Judes devia
fermar el ruc ais ceps i xopar la capa amb



sang de raim, i que era ben trist que no
es pogués f~r una cosa semblant a Bai.
xà Bretanya, a la quaI Déu havia privat de
les vinyes. Cadascu mirava de dir una pa
raula escaient sobre el bateig de l'Ingenu.
i de fer compliments a la padrina. El bat
Ile. tan interrogador corn sem pre, pregun
tava a l'hur6 si seria fidel a les seves pro
metences.-l.Com voleu que hi manqui
respongué l'hur6-si les he fetes entre les
mans de la senyoreta de Saint-Yves?-

L'hur6 va àcalorar-se; va beure molt a
la salut de la seva padrina:-Si m'hagués
batejat la vostra mà-diguè-, l'aigua fre
da que m'han tirat al c1atell m'hauria cre
mat-. El batlle. que no sabia corn l'al'Ie
goria és usual al Canadà, va trobàr aixô
massa poètic. Pero la padrina va estàr-ne
d'allô més satisfeta.

Havien posat el nom d'Hèrcules al ba
tejat. El bisbe de Saint-Malo preguntava
encara qui era aquell sant deI quaI no ha
via sentit parlar mai. El jesuita que era
malt savi, :li digué que era un sant que
havia fet dotze miracles; hi havia un tretzè
miracle que valia tant corn els altres dotze
plegats, perô no era escaient que un jesuï
ta en parlés: era el d'haver convertit cin
quanta noies en dones en una sola nit. Un
plaga que hi havia alll va retreure aquest
miracle amb ener gia. To'tes les dames van
abaixar els ulis, i van pensar. judicant per
l'aspecte de l'Ingenu, que era digne deI
sant que portava el nom.

L'lnarenu. enamorat

Cal confessar que, d'ençà d'aquell ba.
teig i aquell dinar, la senyoreta de Saint·
Yves sentia un desig apassionat que el
senyor bisbe li fes prendre part en algun
altre beU sagrament amb senyor Hèrcules
Ingenu. Tanmateix, corn que era ben edu
cada j molt modesta. no ~osava confessar-

se deI tot, ni a ella mateixa. els seus senti
ments tendres; i si se li escapava una mi
rada, una paraula, un gest, un pensament,
ho embolcallav:t tot amb un vel de pudor
amabilissim: era amorosa. vivaç i assen
yada.

Quan el senyor bisbe hâgué marxat,
l'Ingenu i la senyoreta Sain-Yves es troba·
ren sense adonar-se que es buscaben. Van
parlar sense haver pensat què es dirien.
L'Ingenu va dir-li d'antuvi que l'estimava
amb tot el cor, i que la bella ,Acabaca, que
li girava el cap al seu pals, no podia com
parar-se amb ella. La senyoreta va respon
dre-li, amb la seva modestia usual, que
calia que en parlés de seguida al senyor
prior i a la tia. i que, de la seva banda.
ella en diria alguna cosa al seu estimat
germà, l'abat de Saint-Yves, i que confia'
va en un consentiment general.

L'Ingenu va contestar-li que ell no te
nia necessitat dei consenti ment de ningu;
que li semblava extremadament .ridlcul
d'anar a preguntar ais altres el que calia
fer: que, quan dos s'avenen, no els cal pas
un tercer per posar-Ios d'acord.-Jo no
consulta ningu-digué-q uan tinc ganes
d'esmorzar 0 de caçar 0 de dormir... Sé
prou bé que en qüestions d'amor 'no està
malament de tenir el consenti ment de la
persona interessada; perô corn que no estic
enamorat ni deI meu oncle ni de la meva
tia. no és pas a ells a qui m'he d'adreçar
en aq uest afer; i si em creieu, v6s tam bè
us passareu deI senyor abat de Saint
Yves.-

Hom pot pensàr que la bella bretona
va posar en joc tata la subtilesa deI seu en
giny per fer entrar el seu hur6 al camp de
les conveniències; ella s'~nutjà i tot, i aviat
va tomar a assuajar-se. En fi, hom no sap
corn hauria acabàt aquella CQnversa si.
cap al tard, el senyor abàt no s'hagués en
dut la seva germana a l'abadia, L'Ingenu



va dejxar que jaguessin el seu oncle i lA
seva tia. que estaven ulla mica cansàts .de
la cerimània i de lJur dinar,. EII va passar
una part de la nit fen~ versos en huro ,en
honor de la seva estimada; perquè cal saï
ber q-ue no hi ha cap pais de la terra on
l'amor no hagi tornar poetes ais enamorats.

L'eode~à, el seL! oQcle va parlar-li aixi,
havent esmorzat, B; presència de la senyo
reta de Kerkabon, que estava tot emocio
nada:-Lloat siglli Déu, carissim nebot,
gue tingueu l'honor d'ésser cristià i baix
bret6! ... perà no n'hi prou, amb aixà; em
faig vell; el meu germà no ha deixat sino
un petit lros de terra que no és pas gran
cosa... tinc un bon priorat; si cOfTl espero,
volieu fer-vos sots diaca , jo us cediria el
priorat, i viurleu alleradament, després
d'haver estat consol de la meva bellesa.

L' lngen u respongué:-IOncle, bon pro
fit us facil. .. viviu tant corn pugueu. No sé
què és aixà d'ésser sots-diaca ni de cedir;
perà tqt m'anirà pé, mentre pugui tenir la
senyoreta de Saint-Yves a la meva disposi
ci6.-0h, Déu meul ~Què dieu nebot? ~Es-,
teu follament enamorat d'aquesta senyore·
ta?-. -Si, oncle-. -Ai lasl nebot, no
podeu pas casar-vos-hi ...-. -Jo trobo que
ès ben possible, oncle; perquè no solament
m'ha estret la mà en deixar-me, sinà que
m'ha promès que em demanaria en matri
moni ... i és clar que m'hi casarè-. -Us
die queès impossible; ès la vostra padrina ..
ès un pecat esgarrif6s que una padrina es
trenyi [a mà dei filloL .. No ès permés de
casar-se amb la padrina, s'hi oposen les
lleis divines i humanes-. -Mal llamp!
oncle, us burleu de mi: ~quin mal pot ha
ver-hi a casal'-se amb la padrina, si ès jove
i bufona?... En e[ lIibre que m'heu dat, no
he vi st pas que fos mal fet de casar-se am b
les noies que us han ajudat a batejar-vos...
Cada dia m'adono que aqui hom fa una
infini lat de CO$es que no s6n al vostr~ IIj·

bre, i que ningu no fa l'es dei que diu; us
confesso gue aixà em meravelJa i m'enut
ja ... Si em priven de la bella Saint-Yves
amb el pretext deI meu bateig, us adver
teixo que me l'emoorto i que em desba-, .
tejo.-

El prior va atri~olar-,se; Ja seva germa
na va p[orar. -Germà meu-deia ella
cal que el, npstre nebot no es. damni; ,el'
nostre sant pare, el papa, pot donar-li di~

pensa, i aleshores podrà ésser cristiana;
ment fe[iç amb la seva estimada. L'Ingenu
va abraçar la seva tia. -~Qui és agu,est
home enciser-va dir-que afavoreix tan
bondadosament e[s amors dels minyons i
les noies? Vull anar a parlaI' amb eH de
seguida.-

Hom va explicar-li què era e[ papa; i
l'Ingenu va esbalair-se més que maL-No
hi ha una paraula de tot aixà en el vostre
llibre, estimat oncle ... He viatjat; conec el
mar ... Som aqui a la vora de l'oceà... Ii
deixaria la senyoreta de Saint-Yves pel'
anar a demanar permis d'estimar-la a un
home que sojorna vers la Mediterrània, a
quatre centes lJegües d'aqui, i dei quaI no
conec eillenguatgel. .. Aixà és tan ridicul
que no es comprèn ... Me'n vaig tot d'una
a casa de l'abat de Saint·Yves, que no està
sin6 a una llegua d'agui; i us assegwo que
em casaré avui mateix amp la meva esti
mada.

Pariava encara, quan va entraI' el6atlle,
e[ guaI, segons el seu costum, ,:a pregun.
tar-li on anava.-Vaig a casaI' me-digué
['ingenu, corrent. 1 al cap d'un quart d'ho
ra ja era a casa de la seva baixa-bretona,
que dormia encara. -,jAh, germà meu
deia la senyoreta de Kerkabon al prior-,
mai no fareu un sots·diaca deI nostre ne"
botl

El batlJe estava mo[t descontent d'aque-
lia excursi6; perquè pretenia que el fiIl es
m~llerés amb l~ Sain-Yves; i aquell fil! erlJ



enèara 'rnés ximple i més insuportable que
el seu pare.

L'Ingenu visita a la seva
estlmada 1 s'enfurlsma

Tot just arribat, l'Ingenu, després de
preguntar a una criada vella, on era la
cambra de la seva mestressa, havia empés
amb força la porta mal tancada, i s'havia
,precipitat vers el llit. La senyoreta de
Saint-Yves, despertant-se s,obresaltada, ha
via exclamat: -èQuè és aixo? V6sl. .. Ah!
sou vos!. .. Atureu-vos què feu?-Ell
havia respest:-Em oaso -1, en efecte,
s'hi casava, si ella no s'hagués debatut amb
tota l'honradesa d'una persona ben edu·
cada.

L'.lngenu no estaya pel' burles; troba
va d allo més impertinents totes aquelles
postures.-No es portaya pas aixi la senyo
reta Abàcaba, la meya primera estimada...
No us porteu decentment; m'heu promès
de casar-vQS amb mi i no voleu acomplir
el Illatrimoni ... Aixo és mancar a les lIeis
més essencials de l'honor ... Us ensenyaré
a tenir paraula i us tornàré al cami de la
virtut.-

L'Ingenu posseïa una virtut mascl~ i
intrèpida, digna d'Hèrcules, el seu patr6,
el nom dei quai li havien posat en batejar
la; anava a exercir-Ia en tata l'extensi6,
quan sentint els xiscles de la senyoreta,
més discretament virtuosa, va comparèixer
corrents l'assenyat abat de Saint-Yves amb
la seva majordoma, un vell criât devot i
un capellà de parro,quia. La vista d'~que-_

lia gent va moderar el coratgc de l'as
setjant.-Déu meul estimat vel-va dir
li l'abat-què és el que feu? - El meu
deure - replicà el miny6··: acomplei
xo les meves pmmetenses, que s6n sa
grades.-

La senyoreta de Saint-Yves va tapar-se
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sufocada. Hom s'endugué l'Ingenu a una
altra estança. L'abat va retreure-li l'e'nor
mitat de la seva conducta. L'Ingenu es de
fensava a base dels pri'lilegis de la lIei na
tural, que coneixia perfectament. L'abat
va voler-Ii provar que la lIei positiva havia
d'ésser preferida j que, sense les conven
cions esta blertes entre els homes, la lIei de
natura no seria gairebé mai altra cosâ que
un bandidatge natura!. -Calen notaris
le deia-capellans, testimonis, contractes,
dispenses ... - L'Ingenu va contesta-r-Ii
amb l'observaci6 que fan sempre els sal
vatges: -IDeveu ésser una gent ben poe
honrada quan heu de prendre tantes pre

,caucions entr-e vosaltres! '
L'abat va tenir feina a resoldre aquesta

dificultat. -Entre nosaltres-digué-hi ha
m'Oits d'ineonstaots, de murris, i n'hi hau
ria tants entre els hurons si estiguessin
apJegals eo una grao vila; pero també hi
ha ànimes asseoyades, éiecents, enlairades,
i aquests homes s6n els que fan les lIeis;
COol més bo sou més us hi heu de sotme
tre: cal donar l'exemple aIs dolents que
respecten un fre que la vIrtut s'ha dat,a ella
mateixa.-

Aquesta resposta va impressionar l'In-
genu. Hom ha remarcat abans que era un
miny6 eixerit. Van apaivagar-Io amb pa
raule.. falagueres; van donâr-Ii esperances
(ag uests s6n els dos paranys on cauen els
homes dels dos hemisferis); van presentar
li i tot la senyoreta de Saint· Yves, quan
ella va haver-se arranjat. Tot aixo va fer
se molt correctament; pero malgrat la co
rrecci6, els ulis guspirejants de l'Ingenu
Hèrcules feien abaixar sem pre els de la
sev-a estimada, i tremolar els a.ltres.

Va costal' molt de fer-Io tornar a casa
dels seus parents. Hom va haver d'emprar
altra vegada la influència de la bella Saint
Yves; i ella, COol més sentia el poder que
tenia sobre eH, més l'estimava. El va fer
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marxar i va afligir-se molt çe la ~eva par
tença. En fi, quan eH fou fora, J'abat, que
no era solament el germà molt gran de la
senyoreta de Saint-Yves, sin6 també el seu
tutor, va decidir de sostraure la seva pu..
pil'Ia a la sol'licitud d'aquell terrible ena
morat. Va anar a conspltar el batlle, que
destinava el seu fill a la germana de J'abat
i que va aconse/lar-li de posar la pobra
noia. en una comunitat. Fou un cop terri
bJe; una indiferent s'escridassaria si hom
la tancava al con vent; Ipero una enamora
da, i una enamora'~a tan plena de seny i
de tendresa! N'hi havia per desesp~rar-se.

L'Ingenu, en tornar al priorat, va ex
plicar-ho tot amb la seva ingenuïtai uSllal.
Va haver de patir les mateixes reconven
cions i conseils, que van fer un cert efecte
en el seu esperit, pero no en els seus sen
tits; pero l'en:iemà, quàn va voler tornar a
ca&a de la seva bella estimada per discutir
amb dIa sobre la lIei natural i la lIei de

:convenci6. el senyor batlle va assabentar-
10, amb una alegria insultant, de corn la
noia era dintre un convent.-Està bél-

digué l'Ingenu.-Aniré a discutir al.con
vent.-No pot ésser-digué el bat Ile; i li
va explicar extensament què cosa era un
cQnvent; que aquesta paral}la venil! deI
lIati conventus que significa a~semblea; i
l'hur6 no podia entendre per què eH no
podia ésser admès a"l'assemblea. Quan va
saber que aqUell~ assemblea era. una mena
de prss6 on hom tancava les noies, cosa
horriblel desconeguda entre els hurons i
entre els anglesos, va enfurismàr-se corn
el seu patr6 Hèrcules q uan Eupite, rei
d'Ecàlia, no menys cruel que l'abat de
Saint-Yves, va refusar-li la bella Iola, filla
seva, no menys bella que la germana de
l'abat. L'hur6 volia anar a calar;foc al con
vent, i treure'n l'estimada 0 cremar-se
amb eHa. La senyoreta de Kerkabon. ate
rrida, renunciava més que mai a tota es
perança de veure sots-diaca el seu nebot, i
deia, plorant, que 1 miny6 tenia el dimo
ni al cos d'ençà que l'havien batejat.

VOLTAIRE.

OORDANA, trad:)
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vreeord a ramie Ineonegut

"-",l[ffb\, '. 1
\ i.'-./

Parfs i febrer.

RAMON XURIGUERA.

1trencà la narraci6 corn si hagués creuat
pel mig el vol d'un pesombre.

-Dobre Duch, està molt malalt, no sé
pas si n'eixiràl. ..

Era la primera nova. Jo me'l figurava
fort i sensual corn l'optimisme dels seus
versos.

La sorpresa em lIig'à la veu i una pro
testa inconcreta, muda i vehement em res
seguf la carn corn un eixam de petites pun-
xades. .

Des de lIavors vegf el Duch heroic, tre
pant sobre la lIum ponent, Iligant els colors
i les flaires amb el fil clar deI seu accent
f10tant dessobre i vencent la pobra carn
malaltissa.

Docs dies després era l'Estadella qui
m'ho deia.

-He vist en Duch i no m'ha agradat
gens el seu aspecte ...

L'Estadella també baixava d'Encamp,
de les muntanyes on en Duch reposava
sota J'aire saturat dels pins.

Després el desig inefectuat d'anar un
dia a Juneda; de dir-li amb la boca l'admi
raci6 que guardava en el pit. Dero els dies
s'escolen amb una logica imprevista que
es fica dins de les vides amb un ruixim de
camins infressats. 1 un desig d'avui pot de
venir, pel' una malaventura irreparable, un
desig de sempre.

Avui, Iluny de LIeida, lIuny de l'Urgell
luxuri6s filtrat en la Ifrica d'en Duch, trobo
el nom deI meu amic sota la ratlla negra i
erta d'un diari i sento corn les mans em
sorollen de dol i de protesta aguantant un
desig que ja no fruitarà pero que es re
mourà tothora gratant aquella frase dita i
repetida quan se n'anà Crexells: «Hi ha
morts que semblen un assassinat».

'arriba la notfcia de la mort de
J. Duch i Arqués quan ja les
despulles dei meu admirat amic

reposen uns quants dies sota terra. Tro
bo el seu nom sota una d'aquestes ratlles
negres i espesses amb que els diaris pro
pdguen les males noves. Els ulIs hi han
anat tivants i oberts de sorpresa i d'an
goixa.

Jo no l'havia vist mai j. Duch i Arqués,
1 pero el trobava sem pre en els seus poe

mes. No m'imagioava corn era, pero el co
neixia pel' l'expressi6. Un dia vaig rebre
una Iletra curta i uns versos. Dujava una
timidesa encesa de cada ratlla que m'aca
lorà el rostre; m'adonf que tenia enlre les
mans la yeu d'un poeta. 1 des d'aquell
dia el destriava ad i alIà i seguia el seu
cant d'aprop pel' no perdre'n ni un accent.

En parlava sovinl, aIs meus amics, ais
forasters. Sabeu l'UrgelI? Té un canlaire.
L'Agelet i Garriga i l'Estadella J'anomena
ven més d'un cop; jo hi duia en aquestes
remarques una joia de conformitat.

De Balaguer, de LIeida, de Barcelona
arribaven de tant en quant cançons dei poe-

1 ta cada dia més altes, cada dia més f1airo
ses. L'UrgelI, el camp fresc, la boira humi
da, el cel clar destil'Iaven de cada un dels
seus versos amb una sonoritat Ifrica tota
ponderada.

Tenia el desig de veure'l, d'allargar-Ii la
mà, d'expressar-Ii el resso dels seus cants
que gustava ja amb un punt tou de madu
resa ...

Un dia l'Almacelles em cridà pel' con
tar-me una facècia, un acudit d'estiu d'alIà
de les muntanyes d'Encamp.

L'Almacelles n'acabava d'arribar d'aque
Iles altures i tenia encara el record belluga
dis de les escenes proximes.

-Una broma, sàbeu? Calia passaI' bé el
temps i vàrem organitzar uns Jocs Florals
de pel' riure. Hi havia en Melcior Font, hi
havia en Duch tambê...
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Cllbres 1 CJ?evlstes
Eulà/ia, per Maria Teresa Vernet,-Biblioteca

cA tot vent~,-Badalona1928,-cEulàlia~ és una
novel'Ia rural. La protagonista que encarna aquest
nom està constanlmenl amarada de sacrlfici,
d'amor i de valentia, qualitals que caracteritzen la
psicologia de les dones excepcionals,

La condici6 que sigui una dona l'autora d'aquest
Ilibre, ha fet que hqgin sortit més ben relratades les
figures d'elles que les dels homes, Sovinl es nola
una més clara visi6 i una més' exaela justesa de
conceples en referir-se a les dones dei drama que
ais homes que hi viuen, Sembla que Maria Teresa

'Vernet hagi defugitles imatges brillants i robus
tes masculines per tal que li sortfs més sumptuo
sa i més admirable la seva benaurada Eulàlia.

Maria Teresa Vernel ha fel una novel'Ia força
expressiva, clara,. àdhuc simpàtica; el seu esperit
de poetessa s'hi rabeja a cor que vols cor que
desitges; va destrianl el rosari de l'argumenl amb
una aparent coneixença apriorfstica de loIs els fets;
lIàstima, pero, que la columna verlebral de la farsa
elegida pel' a fer companyia a la serena i valenla
Eulàlia, es vegi algunes vegades al'Iucinada amb
la fogosila.t de focus tan poc sortosos corn s6n
uns conceptes farcita. de lIeugera banalitat 0 bé
unes pàgines àcompanyades de blana monolonia.

Àmb tot, des dei eomenç fins a la fi, les Huites
diverses que obstaculitzen el cam( dels sentiments
i els deures de la intèrp~et principal estan tan ben
traçades, que senyalen prou bé fins a quin punt
està ben esmolada la ploma de l'autora d'Eulàlia.'

Àquesta gran escriptora ha assolit un nou èxit
litera ri amb la creaci6 d'aquesta novel'Ia, en el
curs de la quai hom hi descobreix capflols sencers
executats amb una veritable mestria, apart d'innom
brables detalls precisos, escaients i suggestius que
acompanyen la florida de matisos que adornen
els esglaons de tan Interessant narraci6,

Res de precipitacions; l'es d'extravagàncies; l'es
d'inadaptacions. La novel'Ia de Maria Teresa Ver
net és una rosa vermella d'abri! oberta al sol de
primavera, que ocupa un Hoc lIumin6s i de prestigi
en el roseraI' de la nostra Iiteratura femenina, El
seu eslil sobri i elegant sobrepuja el de molls Iite
rats nostres, La seva valentia davant els moments
dif(cils i la forma de vèncer-Ios sempre. l'acredila
de gran novel'lista,

El Hibre que avui ens ocupa ens senyala les
possibilitats de temperament, de fàcil exposici6 i de
noble reeiximent que posseix la eeva çreadora.

Nosallres creiem que dins de poc, prenent a
Eulàlia corn a un trampolf per a lIençar-se més en
dintre en el camp de les lIetres, Maria Teresa Ver
net ens ofrenarà amb una nova obra que a la vega
da d'ésser una superaci6 d'aquesta, podrà àdhuc
titllar-se de definitiva en els nostres cercles litera
ris femenins, que tanta inquietud manifesten d'un
temps a aquesta banda.

Ho esperem desitjosos.
B, X.

El final d'una Revista,-Fa uns dies hem rebut
el numero de la cRevista d'Olot~ corresponenl dl
mes de desembre proppassat.

En el seu interior ens assabentem que d6nen
per fioida la tasca qu'e emprengueren tres anys ha
i, per tan, que aquest serà el seu da.rrer numero
d'aquesta època.

La cRevisla d'Olol~, porldveu de les seves co
marques, s'ha visl obligada a descansar en el camf
que féiem plegals. cJa no creiem més necessari per
1I0ngar la tasca de la noslra publicaci6 car ja no la
considerem corn a peremptoria, corn era fa tres
anys~-diuen-,

Lamentable incident! La desaparici6 d'una re
vista és sem pre elegfaca! pero quan és corn la cRe
vista d'Olol~ produeix una fonda trislesa,

Semiologia de les ptosis digestives, pel Doctor
josep Tarruella,- Volum 23 de cMonografies Mè
diques~,-fa molls anys que l'eminenl metge
Dr, Tarruella vé especialitzat en malallies de les
vies digestives, i hi ha assolit notoria anomenada,
Una vaslfssima experiència c1fnica corn la que eU
té, havia d'infondre un sentit pràctic al seu treb,all
darreramenl aparegut. i en realitat és aixl.

El complex capflol de malallies que enclou el
concepte, caiguda i desplaçament de les visceres
digestives, troba en el Dr, Tarruella un c1ar(ssim
expositor i un Iûcid comentador que sap valorar 1
ponderal' degudamenttols els s(mptomes.

Recbmanem aquesta monografla ais nostres
lectors-metges, segurs que hi aprendran molles
coses,

Revista deI Centre de Lectura,-Interessant pu
blicaci6 de Reus, numero 189 amb originals de
0, Rovellat, Pere Cavallè, Josep Caixés i Cèsar
ferrater.



Visi6 panoràmica

Tanmateix, avui, a la nostra ciutat, no hi té vida
cap neguit ni cap inquietud exterior d'a1tura.

Ni un petit orfe6, ni una. peletita biblioteca
provincial, ni una Associaci6 de Musica, ni una
mitjana companyia de teatre, etc., etc. Res, en una
paraula, que vulgui dir enlusiasme desinleressat

per una idea de la quai no en surtin guanys lucralius,
1 aixo, mirat des de tots els 1I0cs que es vulgui

mirar, no ens fa gens de favor. La nostra gent, poc
aimant dei plaer que pugui fruir-se en un esplai no
ble, desconeixedora en absolut d'eH, potser, prefe
reix abans que tot anar passanl dies sense gaires
maldecaps i no thar-se en el vef. Que hi fa que ens
considerin apàtics? Que hi fa que ens tiUlin de de
saprensius?

Ningu no I~s pensa aquestes coses i al marge de
tot moviment amb l'olor de popular, no es fixa sin6
amb la blancor purlssima de la ratlla que ·senyala
el cami que segueixen, la quai els al"lucina total
ment i els gronxa constantment el seu esperit amb
una dosi de tedi irreflexiu,

B. X.

Una millora

Aquests dies hem sentit parlar amb insistència
dei projecte de desviaci6 de la carretera de Madrid
a Frdnça, el quai comporta ria la construcçi6 d'un
pont sobre el riu Segre a la banda slld de la mun
tanya de Gardeny.

Si aixo arribés a confirmar-se, nosaltres vota
riem perquè el dit pont s'alcés davant de IÇI Plaça
de Catalunya.

D'aquesta manera, l'estètica de la ciutat hi gua
nyaria en gran manera i potser un pont, avui pel'
avui, f6ra més convenient situar-Io al 1Ioc indicat

19 -

pel' nosaltres, que no pas massa cap al montrcul
deI temple de l'Ordre dels Templaris, puix allC si bé
enllaçaria potser més directamenl amb la carrelera
i esta ria més separada deI tràfec de la ciutat, ni
seria un veritable punt d'uni6 entre les dos riberes
ni comptària amb gaire veïnatge. D'a1tra banda, de
seguir-se les nostres instruccions, s'hauria trobat
la soluci6 d'obrir una gran porta més a l'aire lliure
pel' a l'engrandiment de L1eida.

L. B. T.

Quinzena internacional
L'escriptor de Venezuela Josep Rafael Rocatena,

refugiat al Canadà, ha escrit un lIibre reivindicador
i terrible sobre la dictadura de G6mez i publicat a
la capital de la veïna naci6 francesa, el quai s'inti
tula «La tirania-a Venezuela»,

Al poble americà, les crue1tllts dei govern dei
quai denunciàrem en aquestes plan~s fa alguns
mesos, s'hi continuen desenrotllant encara les ho
rribles escenes d'in justIcia, d'antiliberalitat i de des
potisme que caracteritzen els estats opressors,

La pobra naci6 de Venezuela no té encara un
cami fixat que vagi a conquerir les esperances a
què tenen dret tots els pobles,

"~H' L'i1'lustre escriptor francès, director de l'or
gan de les minories «Le cri des peuples», senyor
Bernard Lecache, encapçala una informaci6 de
Yugoeslàvia publicada en el numero de gener de la
seva revista amb les següents i suggestives parau
les «Fi de la Yugoeslàvia.-En signal' el seu cop
d'Estat, el rei Alexandre ha signat la seva condem
naci6».

A continuilci6 parla d'el1 i d'aquel1 poble en ter
mes molt c1ars i dignes de crèdit.

Un rei peres6s i fluix-diu-, es permet d'abolir
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la Constituci6, de dissoldre el Parlament, d'instau
raI' la pitjor dictadura personal, d'establir una auto
cràcia corn no ha tingut mai pari6 sin6 a la Russia
tzarista. 1el pafs,-continua-no ha reaccionat de
seguida.

La Scoputxina està en mans de l'organitzaci6
que portà els Karageorgevitx (el monarca) al tron
pel' les vies de l'assassinat i de l'engany. Cada
vega da que una veu s'eleva pel' proclamaI' el res
pecte a les Ilibertats promeses pel' la Constituci6,
cada vegada que un representant de les minories 0
dels pobles oprimits pel' Belgrad exigeix la inde
pendència 0 simplement eilliure exercici dels drets
més elementals, hom respon, en nom deI rei, amb
la prescripci6, amb la pres6 0 amb la mort. La
Mà Blanca, que preparà la guerra mundial, regna
efectivament sobre els Estats dels Serbis, Croates
i Eslovens.

** Es compta que Amanhullà sortirà, (si no ha
sortit encara), vencedor en la guerra civil de la
seva naci6 de l'Afghanistan.

Amanhullà, en aquest cas, haurà fet rodaI' el
cap en gran manera a la poderosa Anglaterra.
Haurà triomfat en una guerra diffcil, molt més diff
cil que les guerres europees, ell triomfarà en una
guerra organitzada pel' europeus, amb mitjans i
municions europeus, pero executada pel' orientais
amb tots els refinaments i usos d'aquelles contra
des paradissfaques.

Britània ha cregut riure's excitant en contra d'ell
els amateurs de lliures esterlines. Amanhullà, pero,
ha fet el seu viatge pel' Europa; sap fer caure els
tea/res, espiar els espies, jugal' amb la virtut hipo
crita, ..

La revolta de l'Afghanistan ha costat a Angla
terra una forta quantitat de lliures esterlines i de
ridfcoI.

-ft* Al Jap6 el nombre de rikishes disminueix
amb una velocitat vertiginosa. Hom entèn pel'
rikishl1 el miljà de locomoci6 en el quai el cavall
és substituït pel' l'home. Aquest descens s'atribueix
més que a cap aUra cosa, a la tendència que s'ex
tèn d'adoptaI' l'aulomobil pel' a totes les necessitats
possibles.

Pel que es veu, en l'enigmàtic Jap6 també trenca
rends de l'ambientla presència irresistible de la
civilitzaci6 i dei progrès. En bona hora!

** Les estadfstiques darreres publiclldes a
Washington, informen que ais Estats Units hi ha
285 persones, les rendes de les quais s6n superiors

li un mili6 de dôlars; és li dir: 152 per'sottts més
que en 1926.

En canvi en un allre 1I0c trobem que en el Sud
Carolina el salari miljà d'una dona blanca és de
14'95 dollars pel' setmana i 9'50 el d'una dona ne
gra. 1encara, que en el Mississipf, la setmanadll és
de 8'60 dollars les dones blanques i de 5 dollars
75 cts. les negres.

L'Amèrica dei Nord, és l'unic 1I0c que es pot
permetre l'existència d'aquestes suggestives para
doxes.

icic Es espaordidor el calvari dels dissortats
macedànics a Yugoeslàvia. La Sèrvia sosté un es
tat d'ànim tan extremat que hom ha desterrat ja
tots els sentiments d'amor i d'humanilat.

Durant els deu ullims anys d'opressi6, més de
25.000 macedonics han passat pel' les presons sèr
bies de les quais més de deu mil eren de les regions
de Scopiè i de Stip.

La soluci6 d'aquell laberint sudeuropeu, sembla
que seria una Federaci6 d'Estats Balcànics; mentre
no s'arribi a aixo, l'anarquia més desapiadada do
minarà aquelles terres mulliples i diverses.

icic A Romania existeix encara la censura postal
i telegràfica. Aixo dedara la situaci6 d'aquell po
ble balcànic.

Paradoxes

Es falaguera en extrem la florida imposant de
periodics, d'editorials, de diaris i àdhuc de calen
daris pel' un costat, i d'Ateneus, d'Agrupacions ide
Centres pel' un allre, que s'han creat d'un temps
ençà i que sembla que la seva unica preocupa
ci6 sigui la de difondre en el possible i amb la nos
tra lIengua fortes dosis de cultura en tots els seus
aspectes.

Es inutil negar que els nostres esperits estan en
plena activitat, corn també és inu/il assegurar que
aquest punt no és el mirall que ensenya els graus
de latitud en que es troba el nostre poble.

Pero tot aquest moviment, tota aquestll sèrie de
fets i de promeses que cada dia constatem nova
ment en els diaris, en els carrers 0 en les lIibreries,
és admissible tot plegat?-Nosallres dirfem que no.
Nosallres assegurarfem que si bé d'antuvi sembla
que d6na una alegria, en el fons de tot, no es sin6
un pas més que donem els de davllnt, un nou obs
tacle que es posa a l'avenç dels nostres ideals.

Diem aixo perquè avui a Catalunya, encara per
dura bastant aqueli sentiment amarat de pur CBno-



bisme:. i basta que hom vegi una fulla impresa
d'acord amb les normes d'En Pompeu Fabra, pel' a
acceptar-Ia sense dublar un moment de la seva
autènlica tendència.

Avui, (i aixo és tan clar corn el sol de maig), els
homes avençats en el terreny de les idees, haurien
d'examinaI' delingudamentla lIista dels organilza
dors d'aquests fets que hem citat juntament amb la
dels col')abaradors lIurs, i més que aixo encara,
els probJemes que combatran, puix si només han
d'ésser (corn passa tot sovint) unes tribunes ten
dencioses, quina necessilat hi ha de protegir-Ies ni

tan sisquera de veure-Ies sortir?
Pel' exemple: Qùf, que sàpiga una mica corn

van les coses, dirà que entre toles les comarques,
que un dia foren d'un tal Martf l'Humà, no hi veuen
la lIum un sens fi de revistes i periodics (i agafem
aquest aspecte pel' considerar-lo el més peri1l6s)
escrils en la lIengua autoctona? Pero, a la vegada,
quf ens negarà que la immensa majoria, que totes
gairebé, fora d'un nombre escassfssim, tan pelit
que pel' comptar-Io n'hi hauria més que suficient
11mb la meitat dels dits d'una sola mà, no s6n por
taveus exclussius dels temperaments amplament
liberals, profundament laics i serenament univer
sais?

Aquest, doncs, és el punt que hem de diluci
dar, majorment quan en 1I0c de disminuir, tendeix
encarll a augmenta l'-se.

Què podrem intentaI' de fer, mentre hi hagi dis
tingits col'Iegues corn el de Montblanch (cAires de
la Conca:.) que desilgin el retorn dels frares a Po
blet; corn tants i tants que s6n essencialment secta
ris i corn tants i tants d'allres que sense esser-ho
toleren la publicaci6 de nolfcies preferentment re
ligioses (citem només cPla i Muntanya») en les
seves pàgines?

AIs nostres amics davant dei CliS present, go
sarfem ensenyar-Ios una tàctica pel' si la volgues
sin seguir, que a nosaltres no ens ha fallat mai, i
és la seglient:

Malfieu-vos de tot el que, en el dia d'avui, vé
precedil d'un gran rebombori, de tot el que naix
amb gran acompanyament de propaganda gratuïta
i d'eixordadores trompeteries, puix nosallres mal
hauradament som els menys i no podrfem, pel' més
que hi féssim, promoure els aldarulls de pomposi
tat i d'al'lucinaci6 que s6n caracterfstiques dels
que avui ens junyeixen.

Recordeu-vos, sin6, de l'aparici6 deI selmanari
d'esquerra barcelonf cL'Opini6:., de corn fou rebut,
de la manera que ha hagut de viure i pel' ultim, dei
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canvi que, pel' manca de l'ajut necessari, s ha vist
obligat a adoptaI'.

Malfieu-vos, repetim, de tot el que vagi vestit
amb robes cares i no necessiti protecci6. Si algun
cop dubteu, gireu els ulis envers el setmanari que
dirigeix el senyor J. Liunf i Vallescà al costat dels
seus amics Pere Comas, E. Granier-Barrera i al
gun aUre.

L, B.

Clericalisme contra rotarisme

Una nova organitzaci6 internacional poderosa
s'estén arreu. Els Clubs Rotaris, associaci6 d'ho
mes de negocis, que té pel' sèu, la ciulat de Xicago,
que no té allra missi6 que harmonilzar els interes
sos propis amb els aliens, i que pel' lema porla ES
BENEFICIA MÉS QUI SERVEIX MÉS, s'ha cap
tat l'antipatia dei clericalisme espanyol tot pel' ésser
unll associaci6 que prescindeix de la religi6. En el
seu reglament prohibeix a les seves sessions, trac
taI' d'assumptes que tinguin relaci6 amb la religi6 i
la polftica.

Les raons que poden esgrimir en contra el:s diri
gents cotolics, s6n tan fiuixes i impotents. que no
tenen allre remei que presentaI' aquesta associaci6
corn una nova masoneria secreta, i lIençar notfcies
fantàstiques sobre el seu funcionament. Una crflica
raonada el:> és impossible.

Acàs no ha d'ésser permés que una allra asso
ciaci6 vulgui intervenir en moralitzar els costums?
La religi6 catolica ha de tenir el monopoli de les
idees filantropiques?

Aigun escriptor ha dit que aquesta lIuita contra
la potent organitzaci6 internacional, tan sols és
perquè la gent s'adoni que les idees de pau, de ger
manor i moralitat, també poden existir sense ne
cessitat de professaI' determimlda fe,

Eis adversaris dels Clubs Rotaris, han arribat
a obtenir que el cardenal primat d'Espanya lIan
cès contra ells la seva més absoluta condemnaci6.
La condemnaci6 de tal personalitat solament es fun
da en la indiferència i inhibici6 religiosa. Si fossin
aquestes yeres raons suficients pel' a condemnar
una associaci6, el lector pot fer una estadfstica de
les associacions que quedarien sense condemna
de fer extensible tal opini6. Potser només queda
rien les IIigues de perseverància.

L'ideal dei rotari és l'ajuda mutua entre els com
ponents. Pel' a ésser rotari, s'exigeix una moralitat
comercial, ulla conducla intatxable i no pol formaI'
part de dit club cap persona, sigui la seva situaci6
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la que vulglii, que tingui la més petita ombra en la
seva vida comercial 0 privada. Va més Iluny enca
ra l'ideal rotari: prohibeix beneficiar-se a cap asso
ciat de qualsevulga situaci6 excepcional que els
demés no puguin disfrutar.

Erfre els afiliats a aquesta associaci6 interna
cional, hi figuren catàlics, de provada ortodàxia,
que no creuen fallar a cap dogma en figurar en dita
organitzaci6, per més condemnes de primats que
surtin.

En aquesta època de materialisme, una agrupa
ci6 que porta l'espirilualilat ais negocis, no sols
no hauria d'ésser condemnada sin6 alentada per
tots els que busquen la solidarifat huma na.

K.

1 ara, què farem?

Eis nostres lectors coneixen, sens dubte, les
ordres terminants de Roma a la clerecia catalana.
alla i baixa, i les noves regles dictades per la pre
dicaci6 dels evangelis. Molt bé, moll bé. Roma és
infal'lible, no és cert? Roma sempre dicta la veri
tat. No s'equivoca mai. Aquestes noves disposi
cions deuen ésser, doncs, sàvies, justes i pru
dents.

Ara, senyors de El Mati, de La Praula Cristia
na, de La Veu i demés catolicfssims barons nos
traIs, què direu, què fareu, què deveu pensar?

Ho hem dit altres vegades: la consciència de
l'home no pot ésser \liure i presonera a la vegada,

Aquells que deliberadament han acceptat un jou.
no tenen més que un camf: cailar i creure quan el
que pot manar. mana.

lEslimada Ilibertatl. ..

Làgica pura

Retallem d'un diari dei dia 8 dei mes actual:
cBelgrad, 7.-S'han publicat nous decrets. en

tre els quais n'hi ha un dei ministre deI Ram, orde
n~nt a tots els elements oficials deI pafs que assis
teixin a les cerimànies .religioses els diumenges i
els dies de precepte.•

És natura1. Les coses sempre han de caure pel
costat que es decanten. Ja ho semblava, ja, que el
cop de cap dei rei Alexandre havia estat una cosa
de bona fe i sense gaires conseqüències. Perà hi ha
coses que no fallen mai.

L'Exposici6 de la
premsa de Lleida

Notabilfssima resulla l'Exposici6 de la premsa
lIeidatana que ha estat organilzada per Ateneu i
que aquests dies el public pot visilar, instal'lada al
Museu Morera.

Més de dues centes mostres d'exemplars de tantes
altres publicacions diàries, setmanals i mesals apa
regudes a L1eida desde 1809 fins ais nostres dies
hi son allf exposades per la gràcia i habilitat dels
organitzadors i col'Iaboradors que han sabut fer
una recerca tan valuosa corn diffcil i que ha crista
litzat en una bella exhibici6 retrospectiva dei més
pur lIeidatanisme.

A través d'aquesta exposici6 hom reb la sensa
ci6 agradable i es fa ben bé càrrec de quin allfssim
grau, la nostra ciutat, ha col pit, en una etapa de
cent vint anys, tots els seus neguils i inquietuds es
pirituélls deixant-Ios estampats en lIetres de motllo.

Ningu dels avui vivents podia sospitar segura
ment que L1eida hagués pogut donar. especialment
en el segle XIXè una tan gran quanlitat de literatura
periodfstica tan matitzada d'idealitats, de sentiments
i d'aspecles, corn ens palesa suara aquesla exposi
ci6. 1 aquf rau precisa ment la seva màxima impor
tància.

Ara cal que tots aquests formosos materials de
la nostra vida passada, avui aplegats a l'exposici6,
no retornin esterilment aIs armaris i carpetes dels
seus propietaris expositors. Ateneu te el deure
d'acabar l'obra començada. La publicaci6, quan
menys, d'un catàleg gràfic reproduint les primeres
pàgines de cada exemplar reco\lit i donant totes les
dades que s'hagin pogut aplegar, es fa necesària.
1 aquest seria el més digne colof6 de l'exposici6.
El perill d'una fàcil i possible pèrdua d'aquests ele
ments tan dispersos i fugissers corn son les fulles
de periàdic, sols aixf quedaria salvat i restarien per
sempre disponibles, sin6 els originals, autèntiques
reproduccions, per a l'estudi6s que algun dia vul
gui escriure el capltol curiossfssim i interesant de
la histària de la premsa de L1eida.

Allrament, és just felicilar-nos tots de la cel'Ie
braci6 d'aquesta exposici6 tan copiosa que dificil
ment trobarà parella al nostre pafs i donar també,
per l'èxil obtingut, la cordial enhorabona a Ateneu,
entilat que'n tingué la iniciativa i que ha assolitlpor
tar-Ia a tan bon terme.

P.
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JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Metges

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, M6. - Üeida.

Mosaies

M el'eel'ie s

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i dents. - Telèfon, 567. - Plaça de Id Sa\, 17
principal - Lleida.

EMILI DURO SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novetats. - Plaça SaI, 8 - Telèfon. 502. Lleida

JOAN VILA.-TalJers de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 107. - Lleida.

Reeadel's i T1'ansports

Musiea i Pianos

CICLES MAZARICO. - Bicicletes vàries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Lleida.

Tallers

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetty, 1D - Lleida. - Telèfon, 252.

R. SETO 1 FILLS. - Recaders directes i di/lris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Lleida: Estererfa, 4.

lmpremtes

Rambla Cala- IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 35
Lleida.

Fuste1'ies.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a llum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramÔfons.
CI/lvell, 5. - Lleida.

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
tric.-C/lbrinetti. - Lleida.

E leetl'ieiste s

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a " Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleida.

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2." - Telèfon, 499 - Lleida.

Cases de Canui

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
L1eida.

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferràn,
num. 57. - Lleida.

Pe1'1'eteries

Hduoeats

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, lD, 1.er - Barcelona.

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèfon, D18 - L1eida.

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2
Telèfon, 58 - L1eida.

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

Llista d'adreces utils que recomanem
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IMPREMTA eJOVENTUT. - BLONDE~ 7 - LLEIDA.

L
Registrat

Teléfon, 103
LLEIDA.

Nom Comercial
Rambla de Ferran, 16.

LA MILLOR CASA DE MOBLES

"
(Balxos de la Fonda d'Espanya)
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