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NUM.90 25 DE FEBRER DE 1929

~ d't/}/or
m,~t'~

Dlreccio i Administracio: Carme, 6-Z.On 1 Preu 50 Cèntlms Il

(Jarlont la gent s'entén
Cj'orlem escrils tota una sèrie d'articles sobre coses de religio i de clericalisme i ens

sembla que aquell que hagi tingut ellleure i la voluntat de lIegir-nos, es pot ha
ver format un concepte clar de la nostra manera de pensar en aquestes coses. Preci
sem-la.

Primer: No som antireligiosos. «Es dona la prova d'ésser un esperit ben su
perficial si no es cedeix a la temptacio d'esguardar, de tant en tant, la profundilat deI
misleri que ens envolté1»-hem escrit en una ocasio.

Segon: Creiem plenamenl compatible el liberalisme amb una concepcio reli
giosa deI mon. «Es pot sostenir que un home liberal que es posi davant la seva rao
el problema de f origen i dels destins humans, no mancarà a f essència deI radicalis
me més pur si pren una orientacio fràncament transcendentalista»,-afeglem en un
allre escril. No sols aixo, sino que, creient necessàrJa la meditacio freqilent d'aques
les coses, a fi de presservar fesperil de Iota evenlual claudicacio, en un proleg posai
a un article de Jaurès, escrivfem, diriginl-nos aIs joves, aquestes paraules: «Molts io
ves actuals creuen, candorosament, que un home que professi idees diles avançades,
no pot tenir ni deu lenir, sense contradir-se, la menor preocupacio religiosa. Santa i
perillosa innocència/ Perillosa, sf, car aqueixos joves, avui tan desinteressals de les
coses més fondes que respectacle de la vida ens pot oferir, son els més predispo
$ats, si son sensibles i intel'ligents, a caure a fexlrem oposat, a la conversio sobtada
i sensacional.»

Tercer: Entenem incompatible el liberalisme amb lola concepcio religiosa
dogm'Btica. En aixo estem plenamenl d'acord amb fEsglésia. Per II fhome liberal,
els problemes de la verilat religiosa, si és que exisleixen, no constitueixen una excepcio
al principi del/liure exâmen, i com lotes les altres coses, deuen estudiar-se el més
objectivament possible, sense preocupar-se de les derivacions teoriques a les quaIs
la investigacio ens pugui portar. En canvi, el partidari de qualsevulga formula reli
giosa dita positiva, no té dret a opinar i cau, automàticamenl, pel mer fel deI seu dog-
matisme religios, en f antiliberalisme.

Quarl: Conseqilències obligades dels apartats anleriors son:
Per al dogmàtic, l'esperit d'inlolerància, puix com la seva verilal és la unica

verital, aquestB conviccio J'ha de menar fBtBlment i per moll que el necessBri esperil
de convivència dels nostres dies f obligui B dissimular-ho, a atribuir a la seva verilat,
tols els privilegis en detrimenl de la /libertat dels altres. Per alliberal, si ho és de ve
ritBt i si lé memoria a considerar lots els dogmatismes religiosos com els nalurals i
mai desarmats enemics de la /liberlat; per lant, a vigilar-Ios per esperit de conserva
cio i a aonar-los.1 com a enemiqs perillosfssims que son, ellracte lan respectuos i
humà que es vulgui, pero ala fi, arma al braç, Iracte d'enemics. Si el liberal és un
home public i actua en un poble en el quaI f escola, la justfcia ifadministracio Iota estlln
mediatitzades en sentit anti-liberal, aquests deures s'accentuen, i ha d'inDuir fopinio
constanlment en aquesl senlil, puix els problemes de polftica religios,a, per confon
dre's amb el problema cenlral de lal/ibertat de pensament, constilueixen el puni neu-
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râ/gic de tota actuaci6 genuii1ament libera/. 1 tant com rhome public libera/ ob/idi
aques! deure, manearà proporcionalment a la seva obligaci6.

Ara bé, aixo senlat, fem algun comenlari a f'edi/orial de Ravira i Virgili: Res
pecte, no pas abstenci6, aparegut a La Nau deI dia 21 deI correnl mes. El nostre
benvolgut amic s'estranya que li alribuïm sense fonament una aelilud de desinferessa
ment i d'inhibici6 davant dels problemes de polltiea religiosa. «-Pero si no és aixo el
que nosallres hem dit! Mai no hem praeticat ni predicat la posici6 abstencionisla en
els problemes de pol/tiea religiosa. Mai no ens n'hem inhibi!. Hem sostingut i defen
sat, clarfssimamenl, no pas una posici6 d'abstenci6 sin6 una posici6 de respecte. Cap
confusi6 no és possible pel' ais qui ens Ilegeixen bé», -escrivia en el seu editorial.
~~~Que ens perdoni el noslre amic, pero aquesta confusi6 nosaltres la patlem, i
anem a dir-li pel' què, fent-li una mica de memària. GEstà ben segur que la seva fàr
mula acfual: «Respecte, no pas abstenci6», ha estat la seva formula de sempre?Jura
l'lem que no. Aiguns mesos enl!à, debatent ben cordi{llment amb el! aquestes coses,
escriguérem alguns articles comenlant una altra fàrmula que ell donà i que es resu
mia en aquestes paraules, prou clares, aparegudes en un dels seus diàlegs de La Nau:
«Dejuni i sobrielat». Aquesta formula, tant en la Iletra com f'esperit, és bona cosa di
ferent de la seva fÔrmula actual. D'aqui neix la nostra confusi6, pel' tal cam encara
el crèiem adheril al seu primitiu pensamenf. No cal dir com ens alegra la seva propia
superaci6, bé que, amb la Ileialtat que ens escau, hem de dir que n'havlem entrellucal
a/guna casa, d'algun lemps ençà.

Coincidim, naturalment, en el respecte. Blasmàvem el deiuni i la sobrietat primi
tives. Accep/em f'intervencionisme ac/ual. Hi ha acord complel? Probablement, no,
car nosaltres, pel' les raons que venen esmentades, aixà és, pel' concedir ais proble
mes de polltica re/igiosa una importància cabda/, superior a la importància a conferir
ais problemes administratius, economics, socials, etc. discrepem d'ell, probablement,
en el grau d'intervencionisme i potser també una mica en la manera de practicar-Io.

Lluls de Zuluefa, tan car a Ravira i Virgili, publicava en El Sol deI dia primer
de desembre de 1928, un notable article intitulat Religi6n y Politica. En citarem uns
fragmenls que pel' inlerprelar exactament el noslre pensamenl, precisen les diferèn
cies entre Rovira i Virgili ; nosa/lres en quant a la manera d'entendre l'intervencio
nisme en polltica religiosa. Diuen aixl:

«Lo que en las pugnas clericales divide y encona a los espafioles no es 10 que
esta en el Credo 0 en el Evangelio, sino las apostillas inquisitoriales, que ni estan en el
Credo ni son compatibles con el espfritu deI Evangelio. Las extremas derechas clerica
les que desde hace sesenta afios-1868-venfan quedando contenidas al margen d~ la
vida constitucional y gubernamental, han vuelto a desbordarse y pretenden dominar de
nuevo en todas las esferas de la sociedad espafiola.»

«La presi6n clerical se hace sentir en los centros y corporaciones oficiales, en la
ensefianza y la escuela, en el hogar y la familia.»

«La vida de quien disiente 0 protesta es a veces un calvario de vejamenes y hu
millaciones en esas viejas ciudades y pueblos rurales donde pacen las caballerfas en el
cementerio civil 0 se renuevan los autos de fe, quemandose montones de libros en la
plaza pubiica ...» .

«No s6lo hay una cuesti6n religiosa en Espafia, sino que, alla en el fondo, apenas
existe oITa.»

Pero en fi, aixà no cons/itueix una diferència essencial. 1 quan hi ha un IIigam
ideologic comu, un verilable interès a posar les coses en clar, i un afecte reciproc,
com passa entre Rovira i Virgili i nosallres,-Ia discussi6 correcTa és sempre fruetl
fera, com ho ha esta! aque8ta, i ens donem pel' 8atisfets si amb els nostres modeslos
escrits hem arribat a una coincidència en coses lan essencials.

En bonll hora aigui.
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Ca metapsfqufca 1

l

~
IJesglésfa

~ l'hora present, l'actitud de la nos
..r;a. tra premsa amb motiu de la versi6
c~l.talana de] IIibre de Bozzano La Super
vivència Humana, permet aIgunes cons
tatacions prou interessants. La primera
d'aquestes és la d'una general desorienta
ci6 en allô que fa referència aIs estudis me
tapsiquics, desorientaei6 palesada, en uns
casos, pel' critiques total ment desenfoca
des, per benèvoles que siguin, corn l'apa
reguda a El Diluvio, en la quaI es confo
nia IIastimosament la metapsîquica, que
és una ciència experimental, amb la teos
sofia, que és una sistematitzaci6 filosôfico
religiosa purament imaginativa i a espat
Iles ders fets; i aprofitem aquesta avinen
tesa per rectificar l'error aparegut en l'es
mentada critica, segons la quaI seriem
teossors, cosa que no ès certa.

La segona, és la de les difieultats de la
cl'Îtica, dignament exercida, sobre una ma
tèria en la quai hi ha una impreparaci6
marcada dels nostres intel·leetuals. Aques
ta reflexi6 ens el'â suggerida, principal
ment. per j'article que Guansé publicava a
La Nau, que no tenim a la vista i que ci
tem de memoria, pero que sabem prou bé
que venia a dir: «No us crida l'atenci6 que
després d'un mes lIare que ha transcorre
gut de l'aparici6 delllibre de Bozzano, en·
cara ningu no n'ha parlat? No és que el
lIibre no s'ho valgui, ans al contrario És
que la matèria és plena de dificultats, i
pocs s6n els preparats per escriure unes
ratlles solvents sobre aquestes coses». Con
firmant aquestes manifestacions, podriem
afegir altres proves, entre elles, la d'una
lIetra dei director d'un popular quotidià.
rebuda quatre setmanes després de l'apa
rici6 delllibre de Bozzano, en la quaI, per

excusar-se que el diari de referència no
hagués parlat encara d'aquest Jlibre, deia,
entre altres coses: «i si, corn tenim costum
de ~er amb la majoria de !libres, no se n'ha
fet encara crltica literària, ha estat per la
senzilla ra6 que per parlar d'aquesta obra,
no n'hi ha prou amb un critic Iiterari,
sin6 que requereix que en parli un home
de ciència preparat en les matèries que s'hi
tracten» .

Aquesta desorientaci6 i aquesta impre
paraci6, si bé no especificament catalanes.
car constitueixen un fenomen general,
s'aecentuen lamentablement en les nostres
latituds. Arreu deI m6n la novella ciència
té una mala premsa. Eis més insignifi
cants periodistes, davant les experiències
metapsiquiques dels savis, prenen la pao'
raula, jutgen j diuen: «aixà és ver, aixà és
fais». 1 bé: corn ho ha dit Richet en el seu
diseurs inaugural deI III Congrés Interna
cional de Recerq ues Psîq uiq ues celebrat a
Paris en 1927, «cal reclamar per la metap
sîquica allo que els quimics, els fîsics i els
geolegs reclamen per Jlur ciència, aixô és,
d'ésser jutjats pels seus parellli, i de no
haver de tenir en compte les insubstancia
litats sense escrupols vomitades contra les
ensenyances de la pura ciència, encara que
aquesta es digui metap~iquica».

Pero no és tot desorientaci6 ni imprepa
raci6 en el cami ascendent de la nova cièn
ciao Hi ha, també, animadversions paleses
i prevencions extremades. En aq.uest sen
tit, a l'Església li toca el primer 1I0c, car
ningu no ignora que durant molt temps
ella hi ha vist, en aquests fenàmens,~ una
pura intervenci6 deI maligne. En demos
traci6 d'aquest rezel, podriem retreure un
exemple pràxim, en el temps i en l'espai,
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i és el següent: prenent peu de l'article
abans esmentat de Guansé, i desfigurant
totalment la intenci6 prou clara de l'arti
culista, El Diario de Lérida, per la ploma
d'un defs seus més qualificats redactors,
ens venia A dir: «No yeu, l'Humbert To·
rres, traductor d'aquesta obra, corn ningu
se n'ocupa? èNo yeu que aquestes coses no
interessen? èPer què es pren el treball inu..
til de divulgar.les?.. Passem per alt,-i és
molt passar-Ia poc recomanable actitud
de l'articulista de El Diario de fer dir a
Guansé el contrari d'allô que precisament
es proposava; i recol/int les manifestacions·
dei diari catolic Ii hem de dir que s'equi..
voca totalment si creu que aquestes cases
no interessen ni tenen cap solvència. Ja li
demostrarem documentalment i completa
ment en un article proxim. Pero posats en
el terreny mateix de l'Esglèsia. volem de
mOitrar a l'jndocumentat periodista catô
Iic, que corn les falses posicions no poden
durar indefinidament, avui, en els nostres
dies, davant la creixent muntanya de fets
ben observats, contra el que afirma El
Diario, l'Església es yeu obligada a can
viar la seva posici6 tradicionaI.

N'hi haL.rà prou am b reportar les cate
goriques manifestacions de dos cato/ics
eminents, Fetes molt recentment, la dei
Pare Th. MAINAOB, professor a l'Institut
Catolic de Paris, i la dei Pare Angelo
ZACCHI, professor de filosofia a l'Angèlic
Col'Iegi Pontifici Internacionla, de Roma.

De poc temps ençà, el Pare MAINAOB ha
parlat dues vegades de ciència metapsiqui
ca, La primera en un article de primera
plana deI vint·i-set de ju!Jol de 1927 deI
diari parisenc L'Intransigeant. En aquest
treball, pIe de perfecta probitat intel'Iee
tuaI i de fina penetraci6, el Pare MAINAOB

hi desgrana un seguit de judicis ponderats
sobre els estud is que ens ocu pen, en lIoc
de les banals frivolitats, basades en errors

manifestos, a que es Iliura massa sovint la
manca de preparaci6 de molts periodistes,

Ad teniu algunes de les ~oses que es
I1egeixen en el treball deI Pare MAINAGB:

«La nostra època és positiva, i es des
entén de teories abstractes. Només la com
mouen els fets degudament controlats. La
resta, és «la creença» aixo és, tot allô que
viu al marge de l'observaci6 i de l'expe
riènciA,

«Hi hagué un momef.lt en el quaI, en
certs medis cientlfics, el problema de la
supervivència, - article fonamental, en
una 0 altra forma, de totes les religions
humanes,-era resolt, sense apel'laci6, en
sentit materialista,

«Per què? El joc de l'aet!vitat intel'Iec
tual,-es deia,-ve indissolubament lIigat
al bon 0 al mal estat de l'organisme senso
rial. El centres nerviosos es lesionen? El
pensament s'obnubila i la consciència es
suspén. Conclussi6: a la mort, intel'Iigèn
cia, pensament i consciència, es dissocien
amb la desaparici6 de l'organisme material
que els servia de suport. TaI era «el fet»
en el quai s'encastellava el positivisme
ambient.

«AI mateix temps, pero, estranys ru·
mors començaven a propagar-se. Hi havia
qui pretenia sostenir relacions directes.
«positives» amb els mortsl L'espiritisme
era nat, emportant-se'n nombre de prossè·
lits. El m6n savi ho acoUia fredament per
considerar-ho corn una il'lusi6 mistica 0

una xerrameca sospitosa.
«Pero hi hagueren excepeions. Alguns

observadors refusaren d'adoptar una acti
tud estrictament negativA, i corn l'espiri
tisme tenia l'audàcia d'acampar.se damunt
dels fets, calia veure si la pretensi6 era
justificada. Aixl fou corn, deI primitiu es
piritisme, en sorti la metapsiquica, talment
corn la quimica és filla de l'alqulmia.

«Aq uesta investigaci6 s'ha fet en el m6n
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sencer, i s'està fent encara, i els resultats
adquirits poden resumir-se en poques pa
raules. No és cert que, sem pre, l'organis
me sensorial condicioni la funci6 intel
lectual. Habitualment, és aixi. Pero en
certes cond icions d'experiência, al fons de
l'ésser humà, es manifesta quelcom que
pot informar-se i obrar sense el concurs
dels sentits. Corol'!ari: la dissociaci6 deI
compost humât a la mort, no implica pas
necessâriament fl:l total dissoluci6 de l'és
sel'. El !>istema sensorial desapareix, pôro
el dinamisme psiquic ocult, que és inde
pendent d'aquest sistema, subsisteix. Aixi,
l'antic «positivisme~ entra a l'hipogeu de
les creences seculars.•

((No exagerem l'abast dels resultats ob
tinguts fins ara, car nombrosos i dificils
problemes resten a resoldre, experimental
ment. Pero cal esperar que el treball es
prossegueixi pels savis, i n'hi ha d'emi·
nents que hi treballen. Deuen inspirar
nos con fiança pel' la sang freda.i pel' la
precisi6 creixent dels seus mètodes, mo
guts pel desig de sanejar sense pietat i sen
se partit pres, un ordre de fets en els quais,
el frau, conscient 0 inconscient, es d6na
encara massa vegades.»

Posteriorment, el Pare MAINAGB ha pu
blicat a Paris, chez Tequi, un interessan
tissim llibre: Immortalité, que ha produït
molt enrenou. Si categàricament parlava a
l'article abans esmentat, amb més precisi6
s'explica en el seu Ilibre. Aixi, pel' exem·
pie, a la pàgina 124, parlant de l'autentici
tat dels fenomens metapsiquics, diu: «Ho
declaro sincerament, la posici6 dels nega
dors absoluts, sigui quin vulgui el seu
proposit, no em sembla sostenible. Eis
fets rea/itzats i verificats no manquen de
significaci6». Fent referência a l'esperit
critic amb el quai s6n fets els treballs de
la Societat Anglesa de recerques psfqui
ques, escriu: «llegiu la pacient obstinaci6

de les enquestes, l'acumulaci6 dels testi
monis, la rigor dels controls, la reserva de
les conclusions. Si després d'aixo dubteu
encara, deureu renunciar a eonèixer amb
eertesa un fet historie q ualsevulga.~ (pà
gina 125).-1 a eontinuaci6: «Aigu na ve
gada us semblarà prudent reservar el vos
tre judici pel' semblar-vos poe severament
conduïda l'experiêneia, pero en altres ca
sos,-i n'hi ha,-Ies condicions d'experi
mentaci6 s6n irreprotxables. Aleshores, pel'
què recular, suposant horn no sap quina
maquinaci6 sàviament i odiosament eon
certada contra la veritat?» 1 aeabarem amb
aq uesta ci taci6 de gran valor: «es pot con·
eedir un 1I0c, en l'estudi filosofic deI gran
problema de la supervivència i de la
immortalitat de l'ànima, a aquest conjunt
de fets singulars, agrupats avui amb el
nom de metapsiquics» (pâg. 144.)

Aixi parla el Pare MAINAGB. El Pare
Angelo ZACCHI, (1) en el seu ric i preci6s
volum de serena critica, visita tranquila
men t, corn pocs predecessors eclesiàstics
ho han fet, totes les posicions i tots els as
pectes dei problema. Diu que no és possi
ble, en rnatêria de metapsiquica i d'espiri
tisme, ésser j utge sense haver experimen
tat directament i personalment. Deixa, pel'
abusiva, la interpretaci6diabàlica que no és
altra cosa que el temor de trobar-se en
contravenci6 ais fins de Déu. 1 en un es·
forç admirable, examina i pondera, sense
massa parcialitat, totes les interpretacions
possibles.

El Pare ZACCHI té experiència persona!.
Aquesta experiência li fa dir <l ... Ia certesa
que ~s té quan es yeu amb els propis ulis
o es toca àmb les pl'opies mans, és infini
tament més forta que la que s'adquereix
fullejant els llibres.» (pàg. 228). Essencial-

(1) A. ZACCHI: Lo Spirllismo e la Sopravl,enza dell'anima:
Romll, F. Ferrllrl, edf/ore, 19:12.
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ment, admet no sols la possibilitat, sin6 el
fet (pàg. 262) de l'exeepeional eomuniea
ei6 dels morts amb els vius, amb permis
de Déu: aixô és, davant d'ignotes i greus
raons. «Aquesta eomunieaci6 es ba.sa en
la tradiei6 de tots els publes i reeolza da
munt una enorme quantitat de fets, que
no deixen cap dubte sobre les relaeions
sensibles que aigu na vegada els morts te~

nen amb els vius.» (pàg. 263).
Aixi s'expressa el professor de 610sofia

def Col'Iegi Pontifici internaelonal Ang~~

lie en un lIibre de doeumentaei6, de eriti
ea i d'alguna,-no molta-experièneia per~

sona!. Ais eatôlics correspon de meditar
seriosament les seves paraules. Ens cal es
perar, dones, que els catàlics massa hostils
i indocumentats es posin ·d'aeord amb les
categôriques manifestaeions clels autors
prestigiùsos que aeabem de citar.

HUMBERT TORRES.
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Vna premsa paradoxal
L' elogi més gran que pugui fer-se de la

revista LLEIDA és el d'acceptaI' pel'
endavant tota opiniÔ que vingui de l'es
querra.

A CataJunya, en aquest «delici6s» pe
riode de front unic que vivim, els esperits
joves que intenten remoure la consciència
col'Iectiva, han de refugiar-se a la premsa
comarcal.

En aquestes circumstàncies. s6n ridicu
les, pel' no dir altra cosa, les suggestions
que ens han fet personalment elements de
l'estat major catalanista pel' tal que en la
premsa estrangera, en la quaI tenim ocasi6
de col'laborar, donéssim sem pre la sensa
ci6 d'un acord col'Iectiu.

La dreta catalana compta amb «La
Veu». «La Publicitat», «El Mati», sense ci
taI' les innombrables revistes i gairebé to
tes les publicacions de parla espanyola edi
tades a Catalunya.

Enfront d'aquesta paperassa, que sor
prén la bona fé dei lector emprant un lè
xic'pairal i democrata. es troba «L'Opini6»
aquesta minça fulla feta amb tants sacrifi·
cis i desinterès. LLEIDA. dins la mesura
de les seves possibilitats, s'esforça a re
presentaI' lin moviment que mereix mol·
tes simpaties.

A Catalunya patim dei mal dels pobles
petits. Les relacions personals s6n una
constant quimera que compta massa amb
les conviccions politiques.

El nostre enemic més aferrissat és de-
vegades l'adroguer de la cantonada. La
manca d'un agrupament de les forces d'es
querra manté, encara, aquesta confusi6.
En cap poble dei m6n no es donen aquests
fenomens extraordinaris: Marceli Domin
go. Gabriel Alomar.,. escrivint a «El Dia

Grâfico». Malgrat el caient cada dia més
funerari que pren aquesta fulla, Màrius
Aguilar, el seu inspirador, passa pel' un es
perit liberal. Els exemples d'aquesta mena
s6n innombrables.

S'ha donat l'escusa que l'escriptor
cal que visqui. Pero aixo no és cap argu
ment. L'escriptor té una valor social que
es cotitza en tant que ella és humana. La
vida d'un home de lIetres. en un sentit 0

en un altre, ha d'ésser un exemple,
Un article és una suggesti6, un ense

nyament. A Catalunya és un valor de can
vi. Un escriptor fa 4 duros de paraules. Es
molt possible que aixo sigui una deforma
ci6 professional i que el meu puritanisme
sigui fill de la meva misèria.

L1avors, pero. f6ra qüesti6 de discutir
l'utilitat de la intel·ligència.

El que demostra aquesta posicio falsa.
s6n les crisis periodiques de moralitat a
que estan sotmesos els nostres escriptors.
El cas de Pla és recent. 1 en certa manera.
Xènius.

No seré pas jo qui prendrà la defensa de
l'escriptor de Palafrugell. pero pels que vi·
vim al marge de la Catalunya oficial
aquesta unanimitat reprovadora ens ha
sorprés en gran manera.

Crist encara donaria aIs intel'lectuals
catalans una lIiç6 de discreci6.

No n'hi ha cap que pugui lIençar la
primera pedral

** *
Tota la politica que tendeixi a c1assifi·

car l'ambient casolà, serà àltament util.
Els temps, demés, demanen aquesta nete·
dat, en les classificacions politiques.

-7- aW..
Vna premsa paradoxal
L' elogi més gran que pugui fer-se de la

revista LLEIDA és el d'acceptaI' pel'
endavant tota opiniÔ que vingui de l'es
querra.

A CataJunya, en aquest «delici6s» pe
riode de front unic que vivim, els esperits
joves que intenten remoure la consciència
col'Iectiva, han de refugiar-se a la premsa
comarcal.

En aquestes circumstàncies. s6n ridicu
les, pel' no dir altra cosa, les suggestions
que ens han fet personalment elements de
l'estat major catalanista pel' tal que en la
premsa estrangera, en la quaI tenim ocasi6
de col'laborar, donéssim sem pre la sensa
ci6 d'un acord col'Iectiu.

La dreta catalana compta amb «La
Veu». «La Publicitat», «El Mati», sense ci
taI' les innombrables revistes i gairebé to
tes les publicacions de parla espanyola edi
tades a Catalunya.

Enfront d'aquesta paperassa, que sor
prén la bona fé dei lector emprant un lè
xic'pairal i democrata. es troba «L'Opini6»
aquesta minça fulla feta amb tants sacrifi·
cis i desinterès. LLEIDA. dins la mesura
de les seves possibilitats, s'esforça a re
presentaI' lin moviment que mereix mol·
tes simpaties.

A Catalunya patim dei mal dels pobles
petits. Les relacions personals s6n una
constant quimera que compta massa amb
les conviccions politiques.

El nostre enemic més aferrissat és de-
vegades l'adroguer de la cantonada. La
manca d'un agrupament de les forces d'es
querra manté, encara, aquesta confusi6.
En cap poble dei m6n no es donen aquests
fenomens extraordinaris: Marceli Domin
go. Gabriel Alomar.,. escrivint a «El Dia

Grâfico». Malgrat el caient cada dia més
funerari que pren aquesta fulla, Màrius
Aguilar, el seu inspirador, passa pel' un es
perit liberal. Els exemples d'aquesta mena
s6n innombrables.

S'ha donat l'escusa que l'escriptor
cal que visqui. Pero aixo no és cap argu
ment. L'escriptor té una valor social que
es cotitza en tant que ella és humana. La
vida d'un home de lIetres. en un sentit 0

en un altre, ha d'ésser un exemple,
Un article és una suggesti6, un ense

nyament. A Catalunya és un valor de can
vi. Un escriptor fa 4 duros de paraules. Es
molt possible que aixo sigui una deforma
ci6 professional i que el meu puritanisme
sigui fill de la meva misèria.

L1avors, pero. f6ra qüesti6 de discutir
l'utilitat de la intel·ligència.

El que demostra aquesta posicio falsa.
s6n les crisis periodiques de moralitat a
que estan sotmesos els nostres escriptors.
El cas de Pla és recent. 1 en certa manera.
Xènius.

No seré pas jo qui prendrà la defensa de
l'escriptor de Palafrugell. pero pels que vi·
vim al marge de la Catalunya oficial
aquesta unanimitat reprovadora ens ha
sorprés en gran manera.

Crist encara donaria aIs intel'lectuals
catalans una lIiç6 de discreci6.

No n'hi ha cap que pugui lIençar la
primera pedral

** *
Tota la politica que tendeixi a c1assifi·

car l'ambient casolà, serà àltament util.
Els temps, demés, demanen aquesta nete·
dat, en les classificacions politiques.



- 8 -

«La Publicitab>, «La Veu», aquests èir
gans hibrids estan cridats a desaparèixer
sota el foc creuat deI veritable èJrgan d'es
querra i d'cŒI Mati».

Aquestes eliminàcions, demés de re
d uir el problema a les seves dades eJemen
tais i logiques, afavoririen la creaci6 d'una
gran premsa d'esquerra.

No és cap secret que «La Publicitat» s'ha
mantingut durant molt temps per lac ol'Ia
boraci6 que li han portat Plà, Soldevila,
Sacs.

Ara bé, a aq uests senyors se' Is hi re
serven els entreteniments. El plat fort, el
pinyol, el dona el senyor Bofill i Mates,

amb unes Haunes magni'flcament incortf
parables.

A casa nostra es d6na aquesta parada
xa curiosa. Una premsa de dreta que es fa
mengivola gràcies a la col'Iaboracio que li
porten els homes d'esquerra.

A manca d'altra cosa, no hi hauria un
senyor de negocis, intel'jigent, que es
donés compte que 110 diari que aplegués
personalitats com Gabriel Alomar, Marceli
Domingo, Humbert Torres, Joan Casano
vas, Puig i Ferreter, Caries Soidevila,
Joan Sacs, Angel SambJancat, Joaquin
Maurin, Felip Alaiz, fora un èxit editorial?

JAuME MIRAVITLLES.

Paris,
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La Seu vella de L1eida convedida en Caserna
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Amb la figura de Frederic Oodàs pr05seguim avui el nostre proll'ra
ma que consistelx en rel' 'conèlxer els homes, la slgniflcaci6 dels
quaIs, en aiguna de les actlvitats de la vida clutadana, merelxl la 1I0a
1 el reconelxement deI poble. .

Bis que han estat 1 els que s6n, els dec\!sos f els actuals, alter
naran en aquestes planes que representen, pels prfmers, un tribut Il

lIur memorla, i pels que encara s6n entre nosllitres, la complaença
amb que velem la seva obra.

•
oWit;.- 9 -

Passà una part de la seva iofància a la
vila de Menàrguens, situada entre Lleida
i Balaguer a la dreta deI riu Segre i en la
quaI, el seu pare exercia el càrrec de Se
cretari d'aquell Ajuotament,

Després tornà a Lleida, assistint corn
alumne al Col'Iegi de la Tallada, que Ha
vors dirigia el senyor Ramon Morera.

Es conta que les escasses condicions
higièoico-pedagogiques d'aquest Col'Iegi
foren, precisament, les que li suggeriren
la idea de fundar, quan f6s més gran, Un
centre ~ultural adequat a les exigències
d'una educaci6 capaç.

Cursà el grau de mestre elemental a
l'Escola Normal de L1eida. sobressortint
en els exàmens de la revàlida. L1avors es
traslladà a Barcelona a l'objecte d'estudiar
el grau superior, que acabà també amb
èxit, i completà els seus coneixements amb
l'adquisici6 deI titol de Mestre Normal.

Forel) alguns els pobles en els quais
deixà marcada "empremta de la seva obra
admirable, comptant-se eotre eHs la ciutat

C1freder/c Qodàs Ceg/do

EL més gran pedagog lIeidatà dels nos-
tres temps, fou, sens dubte, aquest

lIuitador incansable, el record deI quaI,
fresc encara, eos omple de profùnda pena
cada cop que el remoli de la vida ens porta
a acarar-OOli amb el seu nom venerable 0

amb la seva obra de ciclop. La seva vida
fou un oeguit constant; la seva ambici6,
altament plausible, fou en extrem elogia
ble; la seva preocupaci6 més gran fou l'im
portant problema de l'Educaci6. A ell hi
dedicà totes les seves energies i tot el seu
saber, en eIl hi trobà l'eix de tota la seva
vida. ell fou el motiu pel quaI el poble de
Lleida no podrà mai pagar-fi el gran es
forç que suportà heroicament eo portar a
terme uoa obra corn la Que sigo ifica el do
tar el oostre poble d'una instituci6 corn la
que ell creà i ellluitar amb el seu entusias
me il'Iimitat per la millora de les escoles
de primera ensenyança, (que tan necessi
taven i encara necessiten).

Frederic Godàs Legido nasqué a L1eida
el 24 de juny de 1879,

,.
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de Tremp on exerd de professor al costat
dei mestre Joan Cortada.

Estigué també algun temps a la «Sucre~

ra deI Segre», magnifiea fàbrica situada al
terme de Menarguens i una de les fonts de
riquesa dels pob/es de la rodalia, pero
aquella vida tampoc el satisfeia. Portavà
arrelat a l'ànima l'ideal educatiu des de la
seva infàneia i no es resignava a res que
no fos seguir-Io. Aixi fou corn retornà a
L1eida en quailloc creia trobar camp abo
nat per a la realitzaci6 qels seus elèvats
proposits.

S'instal'Ià en el namero 22 dei carrer
de Cavaliers i fundà, modestament pero,
el Liceu EscQlar, el primer de febrer de
1906, magnifica entitat cultural que des
pés havia d'ésser ella sela el motiu de la
justa fama que corn a edueador ha con
querit el nostre estimat Frederic Go~

dàs
Ben aviat fou insuficient el local que

habitaven i hagueren de trasllar-se al nu
mera 42 dei màteix carrer; a la mateixa
casa en que hi ha avui l'Elscola Normal de
Mestres. De seguida es vegé la neGessitat
d'-ampliar el numero de depenclències,
doncs la preponderància que prenia aque
lia simpàtica Instituci6' era tanta que
prompte es feu insuficient àdhuc- aquella
casa, que tots nosaltres recordem encara
amb viva complaença.

L1avors fou quan el gran Frederic Go~

dàs concebi la idea enorme de construir un
palau de l'Ensenyan.;a. S'adquiriren e(s
terrenys corresponents i es procedi a l'àl
xecament dei magnifie ediÂci que avui
ocupa el Liceu Esco/ar.

El Lieeu Eseolar, la cristallitzaci6 dei
pemament que tota. la vida dominà Frede
ric Godàs, constitueix un gran ed.inci ex
profés amb tres magnifies patis de recreu
adjunts.

La-esss,' el.temple per dir-ho més exac~.

tament, era (1) un cos suparb de vint per
vint-i-dos metres, amb tres pisos sencers
d'alçada i unà terrassa, i "encara uns subsols
on hi havien emplaçats els menjadors i la
cuina. Era 0bra de }'arquiteete senyor
Campmany.

En els frontspicis s'hi IIegien les se
güents inscripcions amb unes Iletres mo·
numentals: Frœbel, Spencer, Montessino,
Vives, L1ull, i a dalt i al mig de tot, corn
si presidis l'estol de noms tan brillants i
tan dignes corn els que hem anomenat, hi
havia el bust i el nom també dei sublim
Pestalozzi, el promotor de les grans tem
pestes pedagogiques. Aquesta era la situa
ci6 exterior deI Liceu Escolar que el seu
dignissim director ofrenà a la deessa En
senyança.

-Prop dei Segre hem alçat la nostra
cass;-deia en una ocasi6 Frederic Godàs
li hem posat el nom de Liceu, és a dir, el
d'aquella brillant Escola que un dia lIun~

yà fundà el grec Aristotil, prop de l'IIlis.
La planta baixa estava oeupada per

quinze espaiosos emplaçaments, en· els
quaIs es nodrien les intel'ligències dels in
fants convenientment, i es dotava de mit
jans per a seguir amb seguretat i amb la
instrucci6 deguda el cami que havien de
passar els futurs homes.

El primer pis el componien aiximateix,
nou amples estances comprenent la bïblio
teca, el despatx, l'administraci6, l'aula de
musica,' les Shabitaci0ns det senyor direc
tor, etc.; el segon el formaven també nou,
llocs incluint-hi els déTmitoris i diverses
aules.

En conjunt, era un veritable palau
d'.Ensenyança, model de Col'Iegis que dig
nifieaya la nostra ciutat col·locant·la a un
ait nivetl, en el que es refer:eix a escoles, j.

honorant a t'ense'mps els alumnes, els

(1) 1 és encara. Diem ua per a sltullr-nos III moment que
tot lIlxà tenlll lIoc.
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professors i àdhuc els ciutadans de
L1eida.

Heus aei el quadro de professors pel
curs inaugural, la cel'lebraci6 de la festa
dei quaI tingué Iloc el dia 31 d'agost de
l'any 1913:

Cinc professors pel' a la Primera En
senyança i Comerç. Dotze professors pel' a
la Segona Ensenyança. Quatre professores
pel' a la Secci6 de Nenes. Quatre profes
sors pel' a classes especials. Dos professors
pel' a la Secci6 Cl1nica i Higiènica i dos
professoi s pel' a la Inspecci6 mèdica i Edu
caci6 Fisica.

Es inuti! fer remarcar la competència
reconegudissima de tots aq uests profés
sors i l'increment que immediatament
prengué el Liceu Escolar; direm només
que automàticament passà a ésser la pri
mera instituci6 educativa de L1eida i de
molts q uilàmetres a la rodalia. .

Un àlbum que data de 19lO registra
nombroses signatures d'admiraci6 envers
aquesta obra, entre les quaIs s'hi compten
les de Marceli Domingo, de Buen, El,lgeni
Noel i encara moites altres que no recor
dem ara.

En el mes d'Octubre de 1908 es comen
çà a publicar el «Boletin deI Liceo Escolar
y Atademia de San Luis», el quai sortia,
dos cursos després, solament amb el nom
de «Boletin dei Liceo Escolar»; era bilin
güe i continuà publicant-se fins l'any de
la seva mort.

Precisament en el darrer numero, que
a'quests dies hem fullejat amb tota l'admi-

'raci6 i tot el respecte, més de cent trenta
personalitats de prestigi reconegut en els
camps pedagàgics, cultural i politic, etc.,
testimonien la vàlua dei gran home que
fou en vida Frederic Godàs. En aq \:lest ma
teix buÜleti que correspon al teroer trimes
tre de 1920, s'hi troba algunes dades bio
gràfiques i l'adhess16 de més de vint enti-
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tats ciutadanes i forasteres al condol
que sofria L1eida els dies dei seu traspàs.

Aq'uest butlleti constitui un altre dels
anhels que emparava el nostre malagua-
nyat conciutadà i amic, una vegada tingué
el col'legi en marxa. En ell, fullejant-lo,
hi hem trobat magnifiques pàgines deI
lluitador impetèrrit per la cultura Ileidata
na. Recensions de viatges, d'exposicions,
de visites col'lecti ves, de conferències,
etc. hi s6n registrades amb una exempla
ritat i un amor dignes dels més calorosos
elogis.

El gran educador pot ben dir-se que
unicament visqué pel' la seva obra.

Quants tinguérem la sort de passaI' du
rant la nostra infància, pel' aquelles aules,
ens enduguérem un regust ample de benes
tar i direcci6 en el temps que~ aprengué
rem les primeres disciplines i tota la nos
tra vida portarem viu el record d'aq uells
anys aprofitats. La imatge d'En Frederic
Godàs, el benemèrit Director i fundador
deI Liceu Escolar, anirà sempre adherida
aIs tem ps aq uells tan ven turosos pel' nos
altres.

S6n cèlebres a L1eida les campanyes
que ell empreng'ué en favor de l'augment
i deI millorament de les escoles publiques
gratuïtes.

«-Jo que sostinc una Escola particu
lar,-deia llln dia-, en la quai hi he fet
més, molt més dei que hi he pogut, 0 més,
molt més què ningu hagi fet pel' a una es·
cola moderna a L1eida, afirmo la neces
sitat de l'ensenyança publica i gratuïta».

EH, consider-ava els treballs manuals
tam bé corn una obra altament pedagàgica.
Eis infants, comprovà que aprenien tan
amb la mà i l'eina corn amb el cer
vell i eillibre. L'ensenyança teàrica, ver
bal, fastigosa, segons ell, cedirà el 1I0c a
una ensenyança pràctica, activa, alegre
que provoqui l~rnor a l'eitudi i al trebalL
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Sobrades mostres en te'nim de Frederic
Godàs, pedagog. El! es fixava més que
ningu en l'essència dels problemes; els es
tudiava detingudament i fins que defs exà
mens que en feia no es trobava que ja els
dominava, fins lIavors no en treia conclu
sions; pero aquelles conclusions, val a dir
ho, eren enèrgiq ues i decissives.

En una conferència, deia que la missi6
que desempenya un mestre no es deu con·
fondre amb la que desempenya l'artista. Pel'
exemple, un escultor treballa en un bloc
de pedra inert i un Mestre, en canvi, ha
de treballar no amb una matèria inerta
sin6 amb un conjunt d'energies que po
secix l'infant.

També tenia imatges tan subtils com
aquesta que acabem de citaI'.

Pel' a ell un bon mestre no era el qui
s'enriquia la intel'Iigència amb l'adquisi
ci6 de molts coneixements, sin6 el qui
aprofitava, al mateix temps, totes les cil'
cumstàncies que se li presentaven pel' a
cultivar-se a si mateix, que tot el que la
Pedagogia l'hi indiqui ho fes pel' a ell ma
teix, és a dir, pràcticament.

Seguia el curs de les coses amb una
precisi6 extraordinària: «Durant molt
tem ps la Pedagogia ha estat reclosa a la
càtedra de les Escoles Normals i només es
parlava d'ella aIs Mestres corn si a ningu
més interessés ja. Més tard es pensà en es
tablir-Ia a les Universitats i avui preocu
pa tan, que els seus coneixements es difo
nen també en la tribuna publica. És ne·
cessària aquesta difussi6 perquè en la edu
caci6 intervenen una sèrie de factors de
més deI Mestre i en conseqüència, és ne·
cessa ri que en tots els moments es parli
d'aquestes coses aIs homes a fi que co
neguin quelcom de la ciència i de l'educa
ci6, base deI benestar sociaL»)

Tot pedagog es fixa en gran manera en
el~ infants, Frederic Godàs els considerava

carn de la nostra carn, bocins deI nostre
esperit i es queixàva que els abandonés
sim massa I1eugeràment pel' atendre qual
sevol negoci que jutgem de major interès.
No se'ns ocorreix pensaI' que els infants
han d'ésser els homes de demà i pel' tant
que hem de criar-Ios forts, bons i cons
cients dedicant a ells tots els nostres esfor
ços i atencions.

En els darrers anys de la seva vida
s'esdevingué el gran fet, que trasbalsà tût
el m6n, de la Guerra Europea. EII es preo
cupà molt de les conseqüències que podia
sofri l'-ne l'Ed ucaci6, era optimista: heus
aci el tim6 de la seva gloria.

«Tan prompte les eines de la guerra
s'hagin adre~at,-pensava,- s'esgrimiran
cada dia amb més violència les eines de
l'enteniment: estudi, aptitud, esforç, cons
tància. Llavors vindrà la inevitable apre
ciaci6 deI vlllor de l'home i la veritable
c1assificaci6 dels éssers utils a la s.ocietat.

La revoluci6 de Russia ens demostra
que tota transformaci6 pel' radical que si
gui, és possible.»

Tot just nascut, ell ja havia copsat el
cas rus. Aixo evidencia el seu constant
treball.

La Guerra Europea l'inquietava. És fi-
xava en que cada època havia donat a la
cultura un nou sentit, de conformitat amb
les seves necessitats. 1 ara,-quin sentit es
don a ria a la cultura, desprès de la guerra?
El veia un problema que donaria 1I0c a
moItes i serioses discussions; ell, optimis
ta serè, afirmava que l'esforç pel' l'estudi
s'intensificaria, que èS variarien els proce
diments d'ensenyança, que es renovarien
procediments i teories, en una paraula:
que la intel'ligència de l'home entraria en
un nou periode d'activitat. Es planyia
que el poble que no sabia fer-se càrrec
d'aquestes transformacions és quedaria a la
rerassaga i condemnat a un complet isola·
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ment. Referint-se a Espanya, deia que ja
hi estava acostumada ella a quedar-se a la
rerassaga; cap idea renovadora ha sortit en
el m6n que se l'hagi tet seva de seguida;
aqui ha estat nou el que en els demés paï
sos cs moria de vell, i pel' aixo vivim amb
més d'un segle d'endarreriment.

«La guerra,-repetia.-ha portat arreu
un tan gran trasbals, que obliga a actuar a
tothom. Tothom sent la inquietud de la
renovaci6, tots cerquem una soluci6 i nin
gu no la troba.

Del formidable moviment que commo
gué el m6n durant els anys 1914-1918 en
treia una conclusi6 transcendental. Aixo
sol deixa veure la seva concepci6 clara
que tenia de les coses. Predicava que la
guerra mundial demostrà que lIuitaven
dues cultures i dues mostres de [a vida pu
blica i de l'home.

Ara bé: Pels im peris cen tra[istes l'ho
me no era res. Era només un instrument
de dominaci6 per l'Estat, d'imposici6 de la
força pel' la conquesta deI mon a benefici
deI despotisme de poders que venien dei
cel.

Frederic Godàs, corn a poUtic també
deixà senyals atli on actuà. Home auster i
liberal s'incorporà plenament a les actua
cions ciutadànes i culturals de «Joventut
Repub[icana». 1 fou el seu president en els
moments de major esplendor asso[its pel'
aquesta entitat. Que «Joventut» conserva
i honora l'estimaci6 al seu president és pa
lesa en el retrat de Godàs que presideix la
seva esplèndida Biblioteca.

Desempenyà diverses vegades el càrrec
de regidor d'aquest Ajuntament. essent-ne
tam bé tinent d'alcalde. Quan el poble de
Lleida elegi el seu primer alcalde popular,
e[ nostre estimat amic Humbert Torres, en
Frederic Godàs s'encarregà de [a direcci6
de [a minoria republicalla nacionalista
d'aquella Corporaci6, al prestigi de la quai
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contribuiren [es seves eficaces i encertades
gestions en pro de la cuttura i deI benes
tral economic, moral i material de la n05
traciutat.

En Frederic Godàs fou, en el terreny
de les idees, un gran republicà, un sincer
republicà.

Recomanava sempre que abans d'ins
criure's en un centre republicà un home
era precis que es fes un mutu exàmen. El
vertader republicà, pel' a ell, era aquell
que esta va disposat a deixar en tot el que
tocava, les senyals de santedat dels seus
ideals.

El seu ideal tenia quatre distints aspec
tes, pero tan intimament rel'Iacionats, que
no podien deixar de constituir un tot: el
poli tic, el cultural, el de les qüestions so
cials i el de l'enfortiment fisic,

«S6m doncs,-deia en una ocasi6-,
pel' dignitat, pel' convicci6 i pel' senti·
ments, republicans».

En aquest aspecte, i en tots els altres
també, la seva personalitat esta va ben de
finida. Res de du btes, l'es de vaci l'lacions;
[a seva vida exemplàr no anava darrera de
[a ocasi6 ni de la sort, no creia que podien
fer-se soles les coses. Ell només creia en la
intel'Iigència i pel' tant, en les possibilitats
de treball que podia tenir cada home. No
confiava sin6 d'allô que eU es veia capaç
de conquerir amb la sola ajuda deI seu
propi esforç.

Pel' aixo la seva obra és molt més gran,
pel' aixô la seva figura é5 més venerada,
pel' aixo la seva vida fou més pen osa, pero
a l'ensems més segura i més seva; pel' ai
xo, tam bé, la seva glôria és més merescu
da, més brillant i més duradora.

Frederic Godàs tenia un gran cor corn
tots els grans homes.

Un dia havia de 'parlar de musica i
heus aei corn començava: <do voId ria ésser
en aquest moment, poeta, perquè bé ho
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va/driâ la pena el voler cantar les delicies
i e/s benestars misteriosos i encisadors
d'aquesta branca tan preciosa de les belles
arts ...»

U na gran propietàt que posseïa, era la
de que no es. cansava mai. Sempre treba
(lava, i sem pre envers un pràxim millora
ment. Si un dia us parlava d'Eclucaci6, un
altre us parla va de politica. Quan fou re
gidor estudià una vegada l'aspecte pedagà
gic de l'Emprèstit Municipal.

En periàdics i revistes educatives deixà
esbarriats innombrables treballs, tats ells
plens d'interès i valuosos.

La mort implacable se l'endugué jove
encara: tot just tenia quaranta un anys.
En un viatge d'estudis que realitzava,
anant a Noruega i trobant-se accidental
ment de pas al poblet francès Senaillac,
deixà aquesta vida el 16 de juliol de 1920.

Del seu t.alen t, de la seva bonda t i de
la seva activitat podien esperar-se encara
moItes obres fecundes.

El seu nom, pero, perdurarà en els
cors de tots els bons Ileidatans al costat de
la seva portentosa obra d'Educaci6.

BAPTISTA XURIGUERA.
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~ N pei x ventrut. cua!larc, de daura
~ des i brillants escates, cansat de
nedar, s'encaminà a la vora d'un lIac es..
cocès per a prendre una mica el sol durant
uns instants. En aquesta incomoda posici6
(cal no oblidar que els peixos s'asfixien
f0ra de l'aigua) veié passar, ràpida, una
oreneta que en el seu' vol el~gant tocà
l'aigua.

El peix restà atonit davant la sobtada i
tot just entrevista aparici6 i es digué:

-1 aral Aixl, es yeu que també hi
viuen coses allà dalt. Sem pre ho havia cre
g~t, car- de vegades, tot nedant, m'ha sem
blat veure com a sombres de coses vives.
Perô és estrany que tots els peixos neda
dors no en sàpiguin res, d'aixo que sem
b�a fantàstic i irreal. M'ho deu haver sem
blat. SI, és segur que m'ho ha c;emblat i
val rnés creure que només hi ha coses vi
ves en aq uest m6n de la nostra aigua en la
quaI nedem tan Iliurement, tocant ben bé
a terra, vu!l dir al fang i a l'arena. Tota la
resta és imaginaci6.

Pero atret per una irrefrenable curiosi
tat, tornà a posar-se a l'aguait, i al cap de
poca estona, altra vegada l'oreneta, amb el
seu vol, passà prop seu.

-Escolta,-li digué-: qui ets, qu~fas,
que no tens aletes com nosaltres per a
nedar?

1 l'oreneta respongué:
-Nosaltres no nedem: volem.-I des

prés, afablement, com en resposta a una
pregunta tàcita, afegi:-En realitat. ve a
ésser el màteix: només que aixo que fem
nosaltres és més bonic, més dpid i més
feliç. Tenim unes plomes corn mai no
imaginaries, ens Ilancern alegrernent per
totes les direccions de la terra i podern 501-

el ,
pe/x

,,
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llo·relneta'

car distâncies enormes. Cap dels vostres
més !liures nedadors dél vostre lIac no sap
ni la mitat deI que deu saber-se.

El pei x restâ'bona estona atonit, callat
i pensati u; pero aviat recobrà la seva sere
nitat i respongué sense vacil'Iar:

-És extraordinari. Nosaltres no créiem
en la vostra existència. Aiguns dels nos
tres diuen que poden volar, al menys per
breus instants. i surten de l'aigua un mo
ment i ens parIen d'efimers besllums d'al
tres criatures molt voladores, vistes en-els
seus vols; pero ningu no se'ls creu, Ens
diuen que poden veure l'esdevenidor i
preveure l'arribada d'aqueixes negres clos·
ques qu~ solquen les nostres aigües i que
tant ens marejen; perô moItes vegades
s'equivoquen. Ara pensem prohibir els
vols; no volem que ningu no ens enganyi.

L'oreneta revoltejà un instant en sentir
aquesta darrera confessi6 i digué, alçant
una mirada al cel:

-Fareu bé en no deixar-vos enganyar,
pero hi ha moites maneres d'enganyar-se.
~No temeu enganyar-vos a vosaltres ma
teixos? Poca cosa sabeu, aigua avall, de les
glories de l'existència.

-1 vosaltres, les coneixeu totes?-de
manà el peix tractant de treure el cap fora
de l'aigua sense sufocar-se massa.-Ho te
niu tot clar en la vostra alta lIibertat? Em
v01s dir com és, en realitat, el vostre mon?

-No puc, perquè no m'entendries,
responguè l'oreneta.-EI nostre m6n és
molt semblant al vostre, pero més ft)rm6s.
Tam bé vosaltres teniu coses belles, ped res
lIuentes, algues magnifiques. caragols i
conquilles virolades. Pero nosaltres, oh,
nosaltresl, tenim arbres i fruits i fiors; vo
lem dam unt esplèndides muntanyes, ens
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alegrem sota la pluja i el sol; fem niusj
veiem parsos variadissims. Nosaltres veiem
ciutats, homes, esglésies. Nosaltres ...

-No sé qué em dius-interrompé el
peix-~qué és aixo d'esglésies?

-Ah! AixQ no sabria corn d ir-t'ho. Hi
ha maltes cases que veiem pero que no
ens les sabem explicar. Corn vols que t'ho
digui qué és una església? Saps qué és una
casa? Duncs corn una casa amb malts ador
naments. Pero s6n cases diferents, car les
esglésies sem bIen representar corn una
visi6 més alta dei m6n que la que nosal
tres tenim.

-Bé!-digué el peix pels seus dintres
mentre l'ocell s'allunyâva per l'espai.-No
pot explicar-me allo que l'envolta i es posa
a divagar sobre cases més incomprensi
bles, encara. jNol Tot aixà es massa vague
i indefinit. Féiem bé en no creure res de

l'altre m6n. Si aIs altres peixos els digués
el qué he vist i he sentit es riurien de mi.
1 amb tot... Res, que he d'acontentar-me
amb la lIum vulgar de les aigües deI noS
tre Ilac.

. 1 dit aixà, tornà aIs seus moviments
pesats i s'instaI'là altra vegada en les re
gions fangoses.

Perà la seva experiéncia no fou vana.
De tant en tant, corn havia vist, no podia
estar-se de parlar d'ella. malgrat les hur
les dels altres peixos que no ho havien vist.
i es sentia més feliç que abans, ~é que.més
conscient de la seva ignorància.

No obstant, li produia estranyesa que
J'oreneta no pogués iJ'luminar-lo millor
respecte a la naturalesa d'aquell altre m6n.
en J'existència deI quaI, pero, creia ferma
ment.

S. O. L.

1
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edicions Wax eschig

els nostres artistes

en la severâ i elegant forma de donar a
Hum l'obra deI nostre insigne paisà,

Eis preus s6n verament moderadissims
atenent a ço que es paga a Espanya per
tanta musica poca soIta corn s'està editant
i és dificil al nostre pafs trobar tan bara
tes obres de quaIitat.

Els quaderns donats a lIum correspo
nen a tres Pavanes de L1ufs Milan, (prime
ra meitat deI setzè segle) i s6n tres joies de
bon gust ingenu, pIe de candorositat i gen
li\esa i respirant l'emoci6 gairebé medie
val.

La primera la trobem airosa i fina, des
pullada, naturalment, de preocupacions
tècniques i amb cadències arcàiques de
tant en tant, que li donen un caient solem
niaI. Inspirada i tendra la segona, serena i
fresca la darrera, no sabrfem pas ordenar
les en preferència,

No menys suggestives s6n les peces
editdd~s deI cèl'Iebre Gaspar Sanz, segle
dissetè, en les que hi figuren una Pavana
ben graciosa, llnes «follies» plenes de
dolça simpIicitat i, sobre tot, unes «Gallar
des» traçades amb valentia i amb una ma
jor complexitat harmonica, corn era d'espe
rar d'un music que pressagiava ja l'aparici6
dels grans mestres, pares de la musiea
moderna.

De la mateixa èpoea ens presenta el
mestre franeès Robert de Visée, deI quaI
ens transcriu l'amie Pujol una magnîfiea
«Petita Suite en Re menor», constiturda

EMILI PUJOL 1 Lf\ MUSICf\ FER f\ GUITf\RRél

Diverses circumstàncies m'han privat
de la satisfaccio de pal'Iar d'una excel'Ient
tasca que està desenvolupant a \'estranger
el nostre benvolgudissim amic i eminent
artista Emili Pujol.

La comanda honrosfssima de la mono
grafia que publicà a la gran «Encyclopédie
de la Musique et Dictionnaire du Conser
vatoire» de Lavignac, el mogué sens dub
te, per tal de documenter-se abastament, a
recercar els arxius on descobrf un doll
inexhaurible de musica escrita a posta per
a guitarra.

L'antigüitat de la notaci6 el decidi tam
bé a estudiar aquest gran problema en el
que tant es treballa encara actualment, re
fent i corregint interpretacions defectuoses
dels musicografs anteriors,

Es, doncs, avui el nostre Pujol no so
lament l'artista sentidissim que tOfS admi
rem sin6 el tècnic i home de ciència que li
cal a hi investigaci6 moderna de la musica.

Tantmateix, pero, el seu treball no
transcendiria al public si restés polaritzat a
l'obra d'investigaci6; i sols f6ra aquesta
coneguda pels concerts en que cada dia és
objecte d'una major estima.

En Pujol, doncs, s'ha lIençat a donar a
la publicitat una col'lecci6 d'obres per a
guitarra d'autors antics i moderns els vint
primers quaderns de la quaI tenim a la
vista.

La presentaci6 d'aquesta nova Biblio
teca de Musica és excel·lent. La casa
«Editions Max Eschig», 48, Rue de Rome
êI Parfs, ha donat una prova de bon gust
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pel' un «Prélude Allemande», «Sarabande
e Gigue» la trama melodica i harmonica
de la quaI obra pertany ja decididament a
la con textura dels grans mestres c1àssics.

Ens p.lauria veure editada per a Piano
una composici6 corn aquesta. de que par
lem, que uneix a l'emoci6 tfpica de la mu
sica d'antaliy el domini d'una tècniea ja
c1àssica.

Finalment, i corn a mostra de la secci6
d'autors moderns pel' a guitarra de la «Bi
blioteca» que ha començat a editaI' sotà la
direcci6 deI nostre eminent paisà la casa
Max-Eschig, ens ofereix un «modernÎssim»
Nocturn de Raymond Petit, de força com
plicaci6, que desitgem sentir-Ii al nostre
excel'Ient amic per poder-Io gustar a tot
nostre plaer.

Tant en l'una corn en l'altra secci6 de
mestres antics i moderns de la guitarra té
preparades la casa Eschig per a la publi
caci6 obres de famosfssims autors, molts
d'ells desempolsats dels Arxius on dor
mien els manuscrits, pel' la cura diligent
deI nostre Pujol. Figuren aixfmateix al ca·
tàleg obres dels grans c1àssics, adaptats a
la guitarra, aixf corn obres modernes per a
dues 0 l'l'es guitarres, altres acompanyant
hi Cant (Falla, Brogua), addicionant-hi
altres instruments, cant i flauta, etc.

La ressurrecci6 de la bona musica per a
guitarra en la que tanta part correspon al
nostre poble ha permés a la referida edito
rial enfilar tota una sèrie de treballs que
anomena «Arxius de la Guitarra» que tant
pel' la notabilfssima baratura de les edi
cions corn pel' la c1aredat i elegància de la
impressi6 i HuI' selecci6 acurada no podien
mancar a casa de cap aficionat que preten
gui seguir el simpàtic moviment de resu
rrecci6 deI popular instrument.

J. P.

"Niko" i les caricatures

El nostre estimaI' amic i col'Iaborador
«Niko» es troba actualment a Bilbao on
acaba d'inaugural' una exposici6 de més de
cinquanta caricatures.

Els diaris bilbaYns parlen amb extensi6
de l'art deI nostre artista.

Nosaltres estem satisfets cada cop que
d'algun Hoc 0 altre ens assabenlem d'un
èxit d'algun dels nostres conciutadans.
Actualment és el distingit amie Nicolau
Martfnez Lage.

Fern resso, doncs, deI seu nou èxit pel
quaI li adrecem el testimoni deI nostre més
sincer encoratjament.

B.
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J. P.
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.clÎbres Î CJèevÎstes
cL'Escàndor~, de Salvador L1anas i Rabassa.

cBiblioleca LIanas~.-Matar6,1929.

Amb el nom dei conegut aulO!' dramàtic Salva
dor LIanas ha començat a publicar-se a la vila de
Matar6 llna biblioteca teatral. El primer nlimero és
el vigor6s drama d'aquest autor cL'Escàndol».

Aquesta biblioteca, coronada amb el nom de tan
reconegut poeta mataroni, publicarà obres seves i
d'a1tres autors d'indisculible vàlua,

Els direclius pretenen que la cBiblioteca LIanas»
esdevingui 101 seguit popular, Anuncien entre a1tres
autors, J. Pous i Pagès, Ferran Agu1l6, Aveli Artis,
Ramon Vinyes, LIufs Capdevila, Francesc Rossetti,
J, Rosquelles Alesan i V, Cornes Solei.

L'obra en qüesti6 cOllslitueix un volum d'una
selantena de pàgines c1arament impreses,

Es tracta d'un drama de moita empenta que té
l10c a la ciutat de Barcelona a les darreries deI reg
nat de Felip 111 er J'any 1621.

L'amor deI Prfncep d'Astliries, Felip d'Austria
pel' una gitana jueva, el quai el desenrotlla el fill
dei Virrei de Catalunya Fèlix de Ridaura, origina
en mig de J'opressi6 dei Sant Ofici conIra ICI gent no
calôlica un drama de gran interès.

La psicologia dels valents l1uiladors espanyols
anant i venint dels Països Baixos, de Portugal, etc.
queda retratada en la persona dei capità Roland,

El mil10r elogi que pol fer-se d'aquesta obra,
pero, és que té la virtut de mantenir viva l'atenci6
dellector durant tot el seu desenrotl1amenf.

Ell1ibre va precedit pel' un retrat dei gran mata
ronf Salvador LIanas i Rabassa i pel' una poesia
seva titulada cL'amor dels Austries» que du pel' le
ma: Segle XVlI.è

Una vegada més felicitem la benemèrita Casa'
Patuel pel' l'esforç que representa aquesta nova
lasca,

B, X,

cLa Acei6n», de Terrassa
A la ciutat de Terrassa hi veu la lIum una publi

caci6 en extrem decidida i ben ori'entada. Es bilin
gUe. Porta sempre una enèrgica editorial i alguns
interessants articles, al costat de les acostumades
seccions, Dedica a cada nombre una pàgina a Rubr.
Deixa entreveure una gran concôrdia amb la Socie
tal de la Fraternilal Republicana d'aquella vila,
S'Qcupa sempre de problemes nacionills 0 inlerna-
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cionals amb la prevenci6 dels homes amplament
d'esquerra, Surt cada setmana.

Nosallres, cada vegada que la veiem entraI' a la
nostra Redacci6 tenim uns momenls de joia. Ja fa
molt temps que hi tenim establert el canvi amb la
nostra Revista i sem pre ens ha produït el mateix
efecte.

En ella hi veiem qualitats qae no sabem veure
en la quasi lolalilëlt de publicacions que surten a
Catalunya.

cLa Acci6n» de Terrassa, porta a cap una tasca
digna de lots els eIogis,

Avui la citem com un exemple a imitaI'.
Desitjariem que les nostres bones relacions du

ressin força anys i que les seves prosperitats f6s
sin immenses.

B. X.

Butlleti.del Centre Excursionista, Sabadell,
Resulta força escaient el nlimero de gener-febrer
d'aquesta publicaci6 sabadellenca. Hom observa'
en les seves planes J'escalf que pot creaI' un enlu
siasme col'Iectiu, lolhora viu, sola l'empar de l'Ex
cursionisme.

Oaseta de Vilafranca.- Hem rebul el nlimero
66. Corn els anteriors; resulta força.

La Oralla.-Anem rebenl punlualment tots els
nlimeros d'aquesl decidit selmanari de Granollers.

L'Eveil Catalan.-Elogiosa en extrem és là tas
ca que va porlanl a terme aquest benvolguI confra
re nostre de l'a1tra vessa nI de Pireneus. Louis Chau
vet, P. Francis Ayrol, Jordi de Vallclara, Georges
Artus, etc" ens s6n simpàtics a través dels seus
escrits.

L'Amie de les Arts.-Aquesta excel'lent publi
caci6 sitgelana que honora les nostres publica
cions, ha fet eixir un nlimero dedicat pel' complet al
mestre Pompeu Fabra. Dali, en aquest nlimero, fibIa
altra volta amb una de les seves agulles empirica
ment incongruenls.

Le Cri des Peuples.-Com celebrem l'optimis
me d'aquesta brandant tribuna, oberla a tots els
venls simpàticsl Amb quina efusi6 li adrecem la
nostra més cara felicitaci6!

Ressorgiment.-La componen una colla decidi
da d'amics selectes. Es la personificaci6 de «La 'nit
de l'amor deI RossinyoI.
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De llibres

Quan eslem lIeginl un lIibre que ens plau, no vol
driem que s'acabés mai. Desitjariem que el nlimero
de planes s'anés allarganl, mulliplicanl-se sempre,
per fer, aixi, més durader el goig q~e ens pro
dueixen.

Amb els lIibres passa el que amb les coses dol
ces; és a dir: els lIibres s6n per nosaltres el que
les coses dolces pels gourmands. Sovinl, lambé
com ells, en lrobem de nu gaire dolços, pero què
és aixo comparaI amb les estones que passem
fruint-ne d'excel'lenls? Res d'aquesl môn és prou
polenl per deturar el desig d'assaborir un bon \li
bre a aquell que gusti de conrear la seva inslrucci6.

Un bon Ilibre és un bon amic,--diuen-.Efecti
vamenl quan es troba un autor que inlerpreti algun
dels noslres sentimenls amb relativa exactilud, pro
dueix la seva leclura un estat inefable de confor
milal i hom s'hi deixa gronxar taJmenl com reIlis
ca una barca per una plàcida superficie liquida.
L'aulor que es prefereix-com diu Goethe-, és
aquell en el quaI es pol relrobar el noslre m6n, que
descriu el que ens envolla. les narracions dei quai
inleressin el noslre cor i ens encisin lan com la
nostra propia vida domèstica que, sense ésser un
paradis, és per a nosaltres la d'una benaurança in
decible.

Un lIibre que ens refiecleixi aquesta decoraci6,
com voleu que no sigui agradable, irresistiblement
encanlador?

Si, si; el què dèiem: el desig de lectura és com
la golafreria dels gourmands.

El mal està linicament en que aquesl desig no
eslà gaire extés entre la gent, pero la soluci6, és.
fer-los tastar la seva mel i una vegada hagin fet

aixo. si saben trobar-Ia dolça, ja es preocuparan
ells de no oblidar-Ia massa sovint.

B. X.

El Carnaval

fa alguns dies que el Carnaval estigué entre
nosallres. Ens feu la seva acoslumada visita anual
amb una exaclilud de reglament espaordidora. Res
d'escarafalls, res de lIunyana follia, res de rebom
bori; sobri, vulgar, veslit amb robes colorides i
molt usades; arrocega els peus, l'espallia li pesa,
els ulis els duu enfonsats en les conques, el nas
vermeil lot li regalima. té el front amb unes arru
gues gruixudes i lIargues ...

Pobre Carnaval! Ja fa alguns anys que se'ns
presenta en forma tan lamentable i nosaltres sem
pre anem confiant que després de passar dotze me
sos cuidant-se la sa luI podrà, quan el tornem a
veure, presenlar-se amb una cara més riallera i
amb un posat més optimisla. Pero lot és en va. El
temps va passant i el pobre personalge, pare dels
pierrots, arlequins i colombines, no fa més que
augmenlar les seves xacres i demostrar més cIara
menl la seva defallença. Hom li augura una mort
proxima, un allre assegura haver vist surar ja el
seu cadàver per sobre de la correnl de la vida; un
altre, encara, diu que ja fa mo1l1emps que eslà en
el regne dels desapareguls. Per un altre coslal, en
canvi, hem sentil a dir a un inlrèpid, que el Carnaval
només eslà sofrinl el fuel d'una llarga malaltia,
pero que quan' pugui adquirir les medicines que li
manquen tornarà, altra volta, a ésser el Carnaval
maleix d'una desena, d'una vintena 0 d'un centenllr
d'anys enrera.

Qui no s'acQntenta és perquè no vol, dçmcs. Si
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a hom el Carnaval el dislreu, li proporciona una
laça d'alegria 0 li minva la desvenlura, que no de
falleixi, que no hi cregui amb la seva mort, que no
dubti tornar-Io a veure ben prompte amb els dis
fressos força escaienls i amb la seva agilitat ca
racterrstica. Pero si enlloc d'aix~ aquell home és
sedentari, auster 0 es gronxa en l'halmaca de l'es
tupidesa, lIavors també podrà trobar remei per
atiar el foc deI pessimisme, també trobarà 1I0c per
encendre ciris a l'altar de l'oblid,

L. B. T.

Una guis. informative.

Hem rebut dos exemplars de la cGuia Informa
Iiva i de Comunicacions de L1eida i sa Provrncia.
que anualment vénen publicant els coneguts se
nyors A. Fonseca i M. Salazar.

Es tracla d'una obra que compren els coneixe
ments que hom necessita en un moment determinat.

Ben impresa i ben escollida; 101 fa augurar-li un
nou èxit.

Agraïm, afecluosament, la delicadesa de rob
sequi.

Qulnzena internacional

Tot just el Senat americà ha ratifical el pacle
Kellogg amb una inlerprelaci6 que a l'imperialisme
ianqui li permet no Iligar-lo gaire eslrelament, en
la mateixa assemblea sortr el debat sobre l'execu
ci6 deI pla naval. En encetar la qUesti6, s'aprobà la
conslrucci6 immediala de quinze nous cuirassats.

Davant els fets. és inutil negar l'ambici6 de su
premacia que guia tots els passos d'aquella gran
naci6 capitalisla, la quaI amb la desencusa de no
ésser inferior a la gran Bretanya i a despit de tols
els pacles Kelloggs i de tOls els Iractals i pactes
que hi ha i que hi puguin haver, no lé allre instint
que el d'aconseguir governar el m6n al seu plaer.

il ... En la Constiluci6 belga hi ha un article que
diu que la censura no podrà esser mai establerla.
Pero si bé no exisleix en forma de lIei, existeix de
fel a Bèlgica. Una cerIa cLliga de la moralilat pii
blica. dirigida per c1ericals, és la cridadil a exercir,
en aquest aspecte, una veritable dictadura.

Aquesla lIiga denuncia i condemna I1ibres
corn cLa Tentllci6 de Sant Antoni. de Flauberl;
cHappechai,.. de Camil Lemonnier; cEl bestillr
huma. de Vrclor Marguerite; cNits de Prfncep.
de Kessel; cL'amor fuetejat. de CarIes Deren
nes.
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Les coses estan d'una manera que basta que un
laI Dr. Wibo digui una paraula perque una obra
sigui tifllada de pornogràfica.

Bèlgica sembla, mirada des de lIuny, un poble
contenl i oplimista, pero en la realilat no és tal
cosa. Bèlgica agermanant-se amb els estats impe
ria listes en toI el possible, descuida problemes lan
capitals corn s6n les minories que oprimeix, (fla
mands, valons, etc.,) les tradicions que trepitja, la
unital falsa que s'esforça a conservar, les colonies
que explola, els habitants belgues que oprimeix i
empresona. Bèlgica, dins de poc, serà una allra
d'aquelles nacions que s'ensorraran a causa de la
seva mateixa feblesa corn a poble sencer.

il ... Hi ha a Alemanya 245 teatres, 152 dels
quaIs estan subvencionals per l'Estat 0 municipis,
i 91 s6n privats. Manca encara afegir liOO compa
nyies nomades.

Dels 245 teatres, 70 van tot l'any. 70 només 7 0
8 mesos. En l'any passat els 121 teatres de l'Estat i
Municipis han empleal 568 xefs d'orqueslra, 790
mestres d'escena, 1.755 primers actors, 1.117 ac
trius, 768 canlants d'opera i 651 canlalrius; l'opereta
ha utililzal 150 dones i 441·home3; hi ha actualment
725 dansadores de cos de ballet i 99 dansa dors;
1.654 corisles-homes i 1.656 coristes-dones.

Tols els vespres Ireballen pel teatre 485 perru
quers, i el personal tècnic compta amb 6.620 em
pleals. En tolal, a Alemanya s'empleià en el leatre,
des de selembre de 1927 a selembre de 1928, 18.555
persones. En aquest lemps foren estrenades 559
obres lealrals; d'aquesles 20 han estat objecle d'un
èxil exlraordinari. ..

1 prou. No cal pas que copiem rnlegrament
l'cAnuari dels teatres alemanys. editat l'any 1929
per l'Associaci6 d·artistes. Amb aquesles dades po
drem fer, sense gaires esforços, algunes compara
cions amb els teatres de-casa noslra.

Quan podrem semblar-nos-hi amb alguna cosa
amb els pobles que s6n corn els alemanysl

...... La premsa parisina anuncia la celebraci6
proxima d'un Congrés Anlifeixisla Internacional.

Henri Barbusse, l'intrèpid director de cMonde.,
corn a presidenl deI Comité d'Iniciativa dei Congrés
Inlernacional Antifeixista ha lIençat un brillant ma
nifes!. Per a que els noslres leclors es facin càrrec
de la capital imporlància que aquest acle revesteix
els n'oferim aIguns inleressants paràgrafs:

cMés de cent mil ions d'homes sofreixen el jou
dei feixisme, a llàlia, a Polonia. aIs Balcans•.

cL' isolament inlernacional d'aquesls països,
l'opressi6 complela de tola activitat intel'Iectual in-
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dependent, la pr08cripci6 de tota teoria d'ensenya
ment progresista, tendeixen a la decadència de la
cuItura.

La decadència polftica és una conseqüència de
l'opressi6 de les masses populars i de la seva ex
clussi6 de la via publica.»

cLa polltica egoista d'expansi6 deI feixisme re
presenta una amenaça pel' la pau dei m6n. Es pel'
aixà que nosaItres denunciem el feixisme corn l'ene
mic de la civilitzaci6 i de la humanitat..

Cap obrer, cap intel'lectulIl, cap esperit Iliure no
pot restaI' indiferent 0 neutre davant el periIl que
representa el feixisme pel' l'avenir de la humanitat.
Cap sofisma no pot justificar l'oblit de la \Juita
antifeixista. »

cEs urgent d'organitzar l'acci6 internacional
contra les \Jeis d'excepci6, contra els tribunals es
pecials, contra els deportaments polftics. La huma
nitat civilitzada s'eleva amb indignaci6 contra el
règim bàrbre de les presons feixistes en les quais
els detinguts polftics desapareixen en els subterra
nis obscurs, humids i corromputs..Els presoners
no poden rebre llibres, ni lIetres, ni visite; de \Jurs
parents, s6n mal alimentats i privats de tot socors
medical. En aquestes condicions, la seva condem
naci6 a penes de vint i trenta anys de reclussi6,
equival a una Ienta i horrible execuci6 a mort.

Nosaltres estem convençuts de la utilitat i de la
possibilitat d'una acci6 internacional pel' veure
d'obtenir la \Jibertat dels sindicats i de les organit
zacions professionals, ais que el feixisme té lligats
de peus.

Considerem, també, que l'opini6 publica interna-
cional deu prendre posici6 a favor de les minories
nacionals que el feixisme oprimeix, violant els trac
tats internacionals solemnement signats:"»

cTots els governs feixistes es preparen febrosa
ment pel' una guerra i amenacen de transformaI' il

Europa en un braserai ardent. Sobre el terreny de
la lluita contra els preparatius bèl'lics dei feixisme,
tots els adversaris sincers de la guerra, es deuen
unir i combatre'1.»

cLes lleis actuals de quasibé tots els països
lIiuren els proscrits a l'arbitratge de la policia i de
les autoritats administratives, Nosaltres devem ob
tenir la garantia dei dret d'asi! pel' a tots els emi
grats perseguits pels feixistes.

En fi, és necessari oposar una resistència enèr
gica a la propaganda feixista a l'estranger.

De totes aquestes constatacions, n'ha sortit la
necessitat de con vocal' cUn Congrés !nfernaciona!
Anfifeixisfa» ,

Aquest Congrés serà el punt de concentraci6 de

tots els adversaris dei feixisme contra la Santa
Aliança dels govel'l1s feixistes i dels seus càm
plices,»

Seguidament fa la conseqüent crida a tots els
obrers, estudiants (puix s6n els qui més senten el
jou), intel'lecluals (el feixisme lluita contra el pro
g'rés de la civililzélCi6 i de la cultura) etc" etc. i
acaba aixI: .

cLes forces antifeixistes unificades barra l'an el
camI al torrent feixista. destructor de valors mate
rials. cientffiques i morals de la humanital.»

Prega, després, l'envia d'adhesions a 12, rue de
la Grange-Batelièr~, ParIs (IX).

El rellotge

A la torre de la nostra vella Seu hi tenim un
rellotge.

És nou. L'inauguràrem el dia primer de l'any
passat, el mateix dia que s'inaugurà, també, el ser
vel d'autobusos.

Abans de posar-hi el rellotge ·nou, no pod(em
saber mai l'hora que era; els habitants de la pacffi
ca Lleida estàvem condemnats a haver de prescin
dir d'ell en tots els CIISOS; el rellotge dei quai ens
servlem feia ja alguns segles que estava penjat al
camI de l'infinit dei nostre campana l' i el pobre no
servia pel' a l'es dei que, precisament, estava des
tinaI.

En efecte', i corn a darrer recurs, després d'una
llarga temporada de no tenir ni el rellotge vell ni
cap que el substituls s'anà a encomanar l'actual a
una fàbrica convinguda.

Ara, ia semblava que pel' aquesta banda, està
vem descansats, perà en el balanç establert pel' un
amic nostre, hi trobem que hi ha hagut alguns dies
que el dit rellotge ha romàs parat moites hores;
que una altra, tocava puntualment perà no corrien
les estrelles per sobre de l'esfera.

Està vist que el ciutadà de L1eida si vol saber
J'hora exacta s'ha de proveir d'un reHotge pel' a us
particular.

El mateix amie nbstre que té la paciència d'esta
blir balanços de les actuacions dels rellotges de
torre i que és el mateix que ens ha recomanat el
procediment que exposem un xic més amunt aIs
nostres lectors, és, aix( mateix, qui ens ha co
municat algunes manifestacions de relatiu interès:

Pel' exemple, diu que a eH li sembla que la cus
tàdia de la torre que caracteritza la nostra ciutat,
pertany unicament ais nostres canonges. El relIot
ge, per tan, és un assumpte seu en absolut.
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s. V.

Rafael Barradas

cEs pOl privar que els homes pensin? Evident
ment, no. Doncs quin profit hi ha en impedir que
diguin allo que pensen? Deixeu-Ios l'arma de la pa
raula si no voleu que en prenguin d'allres.»

'Jà6,-23

A l'Uruguai ha mort el pintor Barradas. Segons
frase de Gutiérrez-Gili (en el seu parlament davant
la mar), Europa li ha servil per a morir i Amèrica
per a nèixer dues vegades, En- efecte, el seu tras
pàs és verilable accès a la immortalitat. La perso
nalitat de Rafael Barradas, ja respectable, ha esde
vingut venerable.

Paral'Ielament a la seva obra forlfssima cal
considerar la seva vida. La consagraci6 que en feu
a l'art, li volgué dificultats innombr.ables i una
existència' humil i dificullosa; i qui sap si no s'ha
d'inlerpretar la seva mort prematura, corn a conse
qüència d'aixo.

Barradas trobà a Catalunya la. seva terra
d'adopci6. i en ella produî les millors coses i no
l'abandonà només que davant l'esperança deI seu
guariment. En un rec6 d'Hospilalel madurà i exe
cutà la seva ullima etapa pictorica caracteritzada
per la infusi6 en la freda geometria-base de les
extremes tendències que cullivà-d'un alè de vida i
d'unà veritable calor mîstica.

Els seus nombrosos amics d'aquî, no han dei
xal passar la lamentable data, sense rétre-Ii home
natge, A la punta de l'escullera tingué lIoc el dia 17
les exèquies d'aquest il'Iustre americà, Foren lIan
çades en memoria seva, moites flors al mar, des
prés de parlaments sentidfssims dei poeta Gutié
rrez-Gili, deI consol uruguaià, i de Josep Dalmau,
Aquest Ultim. organilzador de l'acte, preparà també
en les seves galeries una exposici6 postuma i una
vetllada necrologica.

gaudi dei present, l'oblit deI passat i la incurança
de l'esdevenidor deurien ésser els nostres deures
logics, i. amb un sofista cèlebre, haurfem d'afirmar
que l'home que pensa és el més desgraciat dels
animaIs.»

Uns pensaments de Renan

cSi l'aniquilament etern en el no-res degués
ésser el resullal de les nostres aspirttcÎons a les
coses més sublims que nosallres sabem eternes, el

Sobre l'acci6 directa

T, T.

Si hi ha aigu que hagi viscut fins un moment
determinat. d'espa!lles a la lIuila per a les reivindi
cacions obreres, a l'encarar-se amb la bibliografia
obrerista es troba amb una confusi6 semblant a la
d'un home miljà que de cop li entra interès per l'arl
d·avantguarda. Per entre el laberinte d'autors, de
tendències i d'escoles, el nord és diricil de trobar.

Aquest accident paral'Iei enlre l'avantguardisme
i l'obrerisme pol ésser continuaI amb l'aclitud de
cerIs sectors de cada un d·ells. Eis simplistes
diuen avantguardistes a Dalf i aIs seus, aquests se
n'enfaden. A cL'Opini6» (n.o Dl) Joan Peir6 va fer
una defensa de l'acci6 directa. Parlava allra vega
da a favor de l'apolicitisme en l'actuaci6 obrerista,
Deia que no eren necessaris els intermediaris polf
tics i que l'existència de partils poIrlics especifica
ment proletaris, és una presa de pèl.

Pero les nocions de partil polflic no sempre
concorden i per a la majoria no hi ha absolula di
ferència-respecle a la personal condici6-enlre un
polilic comunista i un militant anarquista: Es tracta
d'una igualment agraïble aclivilat proselitista i
d'una igualment apreciable activitat redemptorista.

SOLANBS V,

Nosaltres. pero. ho dubtem,
Si aixo f6s verilat. és cert que foren eIls els qui

es preocuparen de dotar-Io d'un focus que permeli
de dislingir-Io durnat la nil? Si aixo f6s veritat,
també és cert que foren ells els qui es donaren
compte de la necessilal d'haver-hi un reIlotge que
anés bé a dall deI casteil i foren ells els qui aixo
portaren a cap?

Ens consta que no. Prou sap lothom qui ens
ofrenà aquella lIum i qui ens adquiri el rellotge, No
en sabem treure tampoc l'entrellal. doncs, d'aquest
punI.
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d'un home miljà que de cop li entra interès per l'arl
d·avantguarda. Per entre el laberinte d'autors, de
tendències i d'escoles, el nord és diricil de trobar.

Aquest accident paral'Iei enlre l'avantguardisme
i l'obrerisme pol ésser continuaI amb l'aclitud de
cerIs sectors de cada un d·ells. Eis simplistes
diuen avantguardistes a Dalf i aIs seus, aquests se
n'enfaden. A cL'Opini6» (n.o Dl) Joan Peir6 va fer
una defensa de l'acci6 directa. Parlava allra vega
da a favor de l'apolicitisme en l'actuaci6 obrerista,
Deia que no eren necessaris els intermediaris polf
tics i que l'existència de partils poIrlics especifica
ment proletaris, és una presa de pèl.

Pero les nocions de partil polflic no sempre
concorden i per a la majoria no hi ha absolula di
ferència-respecle a la personal condici6-enlre un
polilic comunista i un militant anarquista: Es tracta
d'una igualment agraïble aclivilat proselitista i
d'una igualment apreciable activitat redemptorista.

SOLANBS V,

Nosaltres. pero. ho dubtem,
Si aixo f6s verilat. és cert que foren el1s els qui

es preocuparen de dotar-Io d'un focus que permeli
de dislingir-Io durnat la nil? Si aixo f6s veritat,
també és cert que foren ells els qui es donaren
compte de la necessilal d'haver-hi un rel10tge que
anés bé a dall deI casteil i foren ells els qui aixo
portaren a cap?

Ens consta que no. Prou sap lothom qui ens
ofrenà aquella lIum i qui ens adquiri el rellotge, No
en sabem treure tampoc l'entrellal. doncs, d'aquest
punI.
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CICLES MAZARICO. - Bicicletes vàries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptal i a termini.
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JOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 107. - Lleida.
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