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Dire[[ion general:

Formula y. marca registradas seglin las leyes

Preparado por el Doctor J. MARTINEZ MENÉNDEZ
Condecorado con la Cruz deI Mérito Militar por méritos profesionales
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Especifico UNICO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las ENFERMEDA~
DES DE LOS OJOS, pOl' graves 'J cr6nicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope
raciones quinirgicas que con tanto fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparici6n de los
dolores'J molestias a su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias graves y
por excelencia en las granulosas rgranulaciones purulentas 'J blenorragicas, queratitis, ulce
raciones de la c6rnea, rijas. etc.) Las oftalmias originarias de toda clase de enfermedades,
curalas en breve tiempo. Maravilloso en las infecciones post-operatorias. Hace desaparecer
las cataratas en perfodo de formaci6n. Destruye microbios. cicatriza, desinfecta y CURA
PARA. SIEMPRE. No mas remedios arsenicales, mercuriales, nitrato de plata, azul metileno
y otros tan temibles usados en clinicas Las vistas débiles V cansadas adquieren prodi~iosa

potencia visual. iNo mas neblina! jSiempre vista muy clara! jJamas fracasa! El 98 pOl' 100 de
los enfermos de los ojos ctiranse antes de concluir el primer frasquito dei especifico PRODI~
GALUZ. PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento par los colirios conocidos has
ta hoy en todos los gabinetes ocullsticos; colirios que en la mayor parte de los casos no ha
cen mas que empeorar el mal. irritando 6rgano tan importante coma la mucosa conjutival. El
nitrato de plata, causa de verdadeto terror de los enfermos y de muchas cegueru. 10 hace
desaparecer PRODIGALUZ, que es completamente inofensivo, cura el glaucoma y produce
sus estupendos resultados sin causar la menor molestia a los enfermos. Detiene la miopfa
progresiva iEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevfsimo tiempo usando el
portentoso especffico PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cu
brerta).

Eminente creacion cientifica
ENFERMEDADES INTERNAS y EXTERNAS

PARPADOS

Precio deI frasquito, 40 pesetas

envios Il vueUIl de correo a todas partes deI mundo.-Pagos por giro postal

Testimonios de Médicos. Jueces. Fiscales, Jefes de Ejército, Inr.lenieros, Comerciantes,
Obreros. etc. iÉxito infaliblel Sin cocaina, atropina ni ningunas otr!lS substancias peligro
sas, coma se puede comprobar sometiéndolo a un minucioso analïsis cualitativo.

No quema ni irrita. - Sin temor alguno puede
aplicarse en recién nacidos. ~ iUnico en el orbe!
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Walgral J'enqIJesla porlada a càp en les planes d'aquesla revisla. ara farà un any,
sembla. per nolleies que ens arriben, ql1e la Dipulacio, propietària de J'immoble, de

fuig de donar a fhospiltJl de Sanla Maria el desl! senyalal per ropinio de les personalUals Ilel·
dalanes que conleslaren a nostre prec i que conjunlamenl poden concrelar-se en aquesla fina
lilal.' convertir-Io en CasaI de Cul1ura.

Ara, /luny d'aixo, es dia que la Diplllacio cova el projecte de vendre ledifici on esl61ns·
lalada aclualmenl i Iras/ladar se al vell Hospital.

De rea/i1zar-se aquesl pla no dublem d'àfirmar que els seus iniciadors recolliran, en
Iloc d'aplaudiments, prolesles.

La pipulacio provincial lé avui un bon hoslalge. Ha esmerçal, i va esmerçanl, encara,
quanlioses despeses per a donar li el 10 de presligi i dignilal que correspon a la sevà nalura
lesa. Manca només, per a acabar d'arrodenir-Io, aixecar la façana de la /lambla de Ferran. 1
aixo tiltim no està pas fora de les seves possibililals econàrniques. 1 si ho fa, ningu no li rega
lejarà ni ho censwarà. Es pol dir, doncs, que la Dipulaci6 està bé on és i el seu decor de cor
poracio publica ben leconegul i complelamenl salval.

En canvi Lleida. malhauradomenl, no lé res de ço que es demana per a uli/itzar J'Hospi
laI. AIs Museus Morera i Arqueolàgic fan vergonya les seves inslalaeions. El lIoc provisori
que ocupen es necessita per a Mercal d'abasliments. No lenim biblioleca ciuladana. Ens man
ca per complel una sala d'exposicions, de concerls, de conferèneies. Els noslres arxius pu
blics no poden ni visitar se. Un cenlre d'estE/dis Ileidalans J'exigeix J'hora aclual de noslra ciu
laI que arrallla aIs cinquanla mil habitanls. GQui pot negar que lotes aquestes inslitucions escau
Jien divinamenl al noslre bell Hospital?

Llegeixin els senyors dipulats la noslra enquesla i veuran quin és el clam de fopinio.
Pensin que en els càrrecs no hi han d'eslar pas sempre. El poder que els hi ha portal un jorn
o altre caurà i la normalilal de la representacio popular també relornarà.

L'enfocacio general de la deslinacio a donar a J'Hospilal de Sanla Maria és pareguda,
slno exaclamenl igual. al de la reconslruceio de la Paheria. 1 l'Ajunlamenl ha donat ja un bon
exemple escollanl les veus de J'opinio. Es aquesl cam! Iritl/al que ha de seguir la Dipulaci6, i
no altre. Deixi de volguer Iraslladar se a l'Hospital i de vendre's redifici que ocupa lIclualmenl.
Aixà equivaldria a fer de dues coses bones una de dolenla.

Convoqui, doncs, la Diputacio. {Ji vol de veres resoldre el problema de fHospilal, a les
corporacions, enlilals i persona/i1als de reJ/eu i de proval amor a Lleida, i enlre loIs que 101 e{J
disculeixi, i que després. es nomeni una Ponèneia que esludii: dictamini i arliculi els prelimi
nl1rs d'on pol porlar-se a cap la fundacio deI CasaI de la Cul/wa en què deu converlir-se fan
lic Hospilal de Sanla Maria.

Tanl de bo que no sia aixà; serà peldre el temps, causar danys irreplllables i conlraure
responsabililats. els uns per acc/o / els allres per omissio.

Parlanl aix!. tan sinceramenl. creiem complir amb el nostre deure de lIeidàlans.
Ara. els allres lenen la paraula.



aWa. -2

Cfolitica
1

l !iteratura

L'esforç realitzat per les noves genera
cions artistiq ues de tota Europa per

a desfer la barreja d'activitats que havia
produït el romanticisme, ha afermat el
principi de la separaci6 absoluta entre la
literatura i la politica.

Amb un criteri general i exclussiva
ment estètic, creiem-nosaltres també
que aixo és €ncertàt i favorable per a les
arts, i fins i tot per la poli tica. El nostre
elevat concepte de la literatura, no ens
permet de prostituir-Ia barrejant-Ia am b
cap altraactivitat que li sigui aliena. Sabem
ben bé-i aixà ens plau de debO-que la
caracteristica més palesa dei nostre temps,
és la reintegracio de cada disciplina intel'
lectual aIs se us medis propis. En contra
posicio a les tendències' dominants durant
la sego!!a meitat dei segte XIX, avui es fa
una matemàtica amb medis estrictament
matemàtics (Einstein, Max, Born), una
biologia amb medis purament biolàgics
(Von Uexwull) i el mateix podriem dir de
la filosofia dei dret (Stammler, Loening),
de la filosofia de la Histària (Spengler) de
la historia de l'Art (Wolfling) 1 de totes les
ciències. Aquest corrent de puresa, havia
arribat a influir la literatura d'una manera
decissiva, i nosaltres el seguiem també i ha
viem fet nostre el principi q!Je la litera
tura cal que sigui Iiteratura, i la politica,
politica. Es a dir, que mai no ens hauriem
avingut a escriure un drama social a la ma
nera de Dicenta, ni una comèdia amb ten
dències de propaganda a l'estil de Galdos.

Aquest ha estat el nostre punt de' con ..
tacte-unic-amb els joves escriptors que
redacten «La Gaceta Literaria», durant el
temps que viviem a Madrid. Perà, nosal
tres arribavem a una conseqüència més
concreta. Després d'afirmar que la litera
tura no ha d'ésser politica, afirmem que

J'escriptor-en tant que home-té l'obliga
cio d'ésser-ho. 1 aixà ens separava dei grup
avantguardista de Madrid, i potser també
dei de Barcelona.

Sem pre hem cregut que l'apoliticisme
és una posicio indigna i, en certs moments,
francament reprobable. A més a més, te
nim el convenciment que, els qui es
diuen apolitics, son en el fons reaccionaris.
1 el cas dei senyor Jiménez Caballero ens
ho ha vingut a demostrar.

Aquest senyor-«inspector de alcanta
rillas»J segons el titol d'un dels seus lIibres
-sem pre havia fet constar que ell no era
politic. Perà quan l'Antonio Espina, en
l'àpat a honor de Benjamin Jarnés, ha dit
que els tem ps actuals no esta ven per a
actituds dubtoses 1 l'ha posat en la neces
sitat de definir-se, el dir~ctor de «La Ga
ceta Literaria» ha fet una professio de fe
feixista. Aquest apolilic no ha fet fallar el
nostre principi.

Jo, aconsellaria a tothom que es mal
fiés d'aquells que davant un fet d'in justicia
social, no reaccionen i roman en indife
rents. Son indignes de la ciutadania i cal
apartar-Ios. 1 més, encara, si en compte
de la indiferència, obligats a situar-se,
prenen el partit dei més fort, dei qui
domina la situacio, dei qui cornet la in jus
ticia. Aleshores, cal considerar-Ios corn a
enemics.

Aquest és el cas dei senyor Jiménez
Caballero. Podrà arribar a fer vertaders
prodigis literaris. a renovar definitivament
les lIetres castellanes, a obrir una nova
era. Per a mi, serà sempre un enemic.

1 creieu que, quan arribi l'hora, a ell i
a d'altres corn ell, els en sabré demanar
responsabilitats.

ARTUR PERUCHO.
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Vn cas lnversemblant
una mala fe i unà picardia dignes de mi
lIor causa; era una ànima d'aquelles que
en les pintures muraIs es veuen cremant
eternament en el foc infernal; purgant
pecats que va fer la carn on va romandre
terrenalment; si hagués nascut arnb aques
ta sola ... ; les dents em tremolen d'ezgarri.
fança només de pensar-hi. Perà, què hi
fareml no vaig nèixer ni amb l'una ni
amb l'altra, sina que la meva mare, sem
pre de broma, me les va encabir totes dues.

Imagineu-vos quin devia ésser el meu
estat quan les dues ànimes no arribaven a
un cornu acord. 1 aixà era gairebé sem pre.
Solament us pue dir que el meu estat era
força alarmant. 1 ara ve el més interessant.

Podeu comprendre perfectament que
jo no podia vi~re molt de temps amb
aquell batibull d'ànimes, era obvi que
e1les mateixes es destruirien i que la que
probablement quedaria fora aquella plena
de mala fe; naturalment. perÔ, que jo mai
hauria permès dins dei meu e0S un assas
sinat tan inversemblant corn ho és el d'una
ànima, perà aquella ànima cap-verd, tenia
solucions per tot, i ara sabreu corn un
mati de primavera el quai hauria pogut
gaudir d'un bènestar perfectament plàcid.
va assistir a la mort d'aquella ànima bona
i tova corn un pa de pessic.

No us esfereïu, l'assassinat no hi va
ésser, l'unie que hi va haver, va ésser un
suïcidi més 0 menys voluntari d'aquella
anima de pa de pessic. Heus aqui corn es
va produir.

AI mati d'aquell dia primaveral que us
deia, la meva parella d'ànimes es va llevar
aviat, i va moure tal terrabastall que no
em va quedar altre remei que lIevarme
desseguida. L'ànima cap-verd, decidida a

HBUS aqui corn explicava àquell home
el seu estat anormal.

-Probablement tot el què us .diré us
induirà a creure que no estic ben clara
ment en els meus cine sentits, perà jo, per
la meva part, us puc certificar que no pa
teixo cap anorma(itat mental. Ara escol
teume i jutgeu.

Jo, anys enrera,-no us puc precisar
quants-, no era el què ara soc, perà tam
poc era un individu perfectament normal.
El meu gènesi va ésser bastant estrafolari.
Mai he estat molt creient, perà he tingut
de rendir-me a l'evidència pel que afecta
a l'existència de l'ànima, i encara us po
dria dir, potser per vos paradoxalment.
que m'he vist obligat a creure en la du
plicitat de l'ànima. No rigueu i escolteu
me bé.

No sé qui devia enredar a la meva
mare, aneu-ho a saber, potser ningu, el
cert és que vaig veure les primeres clarors
amb l'alegre companyia interna de dues
ànimes. Mare de Déu, quines ànimesl Ben
mirat, perà, podriem dir que es corn ple
mentaven, 0 potser millor, que s'opo
saven.

Des de la meva més remota infància
vaig viure sota les influències continua
ment variables de les meves dues ànimes.
1 ara us les presentaré.

L'una era una ànima d'aquelles que es
pinten blanques, tova i bona ~com un pa
de pessic, amb una innoscència verament
clerical i un estat sempre de deixadesa
mistica que, d'haver nascut amb ella sola,
probablement avui dia ja hauria passat
pel Seminari i qui sap si ara ja faria vida
cenobitica. L'altra era una ànima cap-ver
da, amb la elosea plena de pardalets, i amb



acabar amb aquella'possessi6 a mltjes dei
meu cos, va començar a tantejar a aquella
innoscència personificada en ànima.-I
danes-Ii deia-com et presentaràs davant
de Déu si continues amb aquest cos que
cada dia s'enfonsa més en el Ilot dei pecat?
(Aquest cos era el d'un servidor, sabeu?) 1
l'altra, tot somicant, li responia-Ja tens
ra6, ja, pero només tu en tens la culpa de
que m'embruti amb ers esquitxos d'aquest
fang. Què faré, Déu meu, què faré?-Era
aquest estat de desesperaci6, el que l'altra
ânima esperava; per aixo cuità a dir-li.
Escoltâ, i si féssim suïcidar aquest cos?,
aleshores, ara que encar no està deI tot
brut, tu blanca i pura podries pujar al
ceL-Pero, que no sàps, desgraciada, que
el suïcidi és un pecat?-l qué; vols dir que
Déu no et perdonarà si sap am b el bon fi
amb qué obres?-L'altra afluxà una mica
ça, que la mala fe d'aquell cap-verd apro
fità per afegir:-Apa som-hi, no hi pensis
m.és.-I dit i fet. Vaig sentir unes ganes
irresistibles de suïcidar-me, d'aniquiJàr
me, casa que vaig portar a cap tirant-me
daltabaix d'un terraplé.

Mentre el meu cos davallava trescant,
ala, ala, aire avall, l'ànima bona i tova
deiKa anar el següent dubte.-I si no es

moris?, jo em marIna de pena d'haver
portat aquest cos al suïcidi, perquè, corn
m'explicaria després davflnt de Déu? L'àl
tra dibuixa ais seus lIavis una rialla mofe
ta. Seguda en un rec6, mirav~ l'efecte de
la dàvaIJada. Per fi el meu cos tocà a terra
i l'ànimà bona amb el sostrac es desmaià.
M'havià mort?

Fixeu-vos bé. Instants després d'haver
tocat a terra l'ànima bur!eta, des deI seu
rec6, deixà escapar una rial la que tot
eixamplant-se arribà a les orelles de l'Ani
ma desmaiada. Aquesta feu un bot, mirà
esfereïda i preguntà:-Què, s'ha mort?-I
cà.-Contestà l'altra, i vaig veure corn
aquella animeta de pa de pessic, es colI
torçava i acabava per morir-se.

Naturalment, vos direu que nc hi ha
perquè ésser d'aqu'esta manera quan res
més natura! que viure amb una ànima
sola, bona a dolenta; pero és que el princi
pal dei cas és que ara aquella ànima cap
verd m'acusa a mi de l'assassinat de l'àni
ma de pa de pessicl Digueu, ara, qu~ faig?
1 si m'agafen per haver assassinat, què dic?

L'home s'agafà el cap amb les mans i
es posà a plorar.

A. RECASENS.

L'home extern. fenomènic, és un ésser geogràfic. Perà l'home intern,

noumènlc, és un ésser càsmlc.-CAVALLI.
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1. :.;:ri ;;<1. Q.
: :

1 Espurnes de cristall 1

j ({~:€~ que tanquen miques d' esperit. :·;:~;:o': j

1 1:::1::: E~~~::::::::::;~~::~/t formosa-,'(?:'" 1.:

els voslres ulIs son el miraI!
~ ~
l ,... H"'; deI vostre cor, .... i

1 i ~ 1 ::: ;:;:~S;:o:~/.vostre pensament, 1

1 111 Ah, qui sabés canlar l'encrs

: li dels vostres ulIs, vius, dolços, Ilagrimosos! 1:.1:.

qui Fos in vulnerable
;;

davanl les Ilances pures dels ulIs vos/l'es!

qui pogués resistir-Ios

Compadiu~meprincesa,

heu al' /ucinal el meu ésser,

jo no soc jo, puix us he visl e/s ulIs,

i vos m'haveu mirai...

l ~~ . Pel' Déu, quanla re/icilal! . :: .

~~:;t:~:~ BAPTISTA XURIOUERA. \::,f?~~

L.;:.:~:::':.. ..' '" ......; ..;. . ;:':~):: 1 1
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am b la seva presència, am b el seu contac
te, amb el seu esperit selecte, dignifica les
coses. Feu viul'e a aquella familia en una
b~ssa infecta, i la bassa, amb la sola pre
sència dels seus estadants, màgicament
quedarà convertida en un nil1 de bon gust;
el seu contacte taumaturgic tran~mutarà

la mengia en pomells de fIairoses roses.

La magnifica i incomparable situaci6
de la barriada de cân Bar6, feia temps que
em feia ballaI' els ulis de goig. Enfilant-se
pel' la muntanya Pelada, seguint les seves
belles ondulaclOns, vist des de la Travese
ra de DaIt, aquelllloc sembla un veritable

. paradis. Ajagut a la [aida de la serra,
mira constantment l'estesa de la ciutat, la
planuria dei mal', els pobles de la costa, la
silueta de Montjuïc eriçada de palaus; de
nit, l'espectacle de les lIums ciutadanes
pren, des de cân Bar6, un efecte esceno
gràfic; a la nit, quan toquen hOles, els im
nombrables campanes de la ciutat formen
un concert encisador, des de l'«Eulàlia»,
de la Catedral, ais rellotges de paret de les
cases, tata l'escala cromàtica dels sons
canta unà bella harmonia a l'hora quieta.
Quin 1I0c aquelJ!

Un dia, vaig aprofitar lin petit lIeure i
vaig enfifar-me pels carrers costaruts de
cân Bar6, vaig voler ta fane jar tota la bar
riada, ficar-me per tots els recons, mirar
me totes les cases, escorcolJar amb els ulis
tots els seus habitants; no vaig parar fins
daIt de tot, fins a escafar la volta de la car
retera, a dos passos de l'ermita deI Car
mel, de cara avall d'Horta, a un tret dei
parc GÜell.

Quina impressi6! No és possible que
pel' ail! hagi passat mai unà persona que

dlctadura de' clvllitat
1 urbana

(j)es de 93arcelona

0emanem una
domèstlca

PER assumptes particulars aquests dar-
rers dies he estat tres 0 quatre vega

des a casa d'un amie que viu en un carrer
ben poe atrpctiu de la barriada més pobIa
da de Barcelona. El carrer ni tan sols és
empedrat, la seva poblaci6 és fortament
densa i d'aspecte poc simpàtic. La casa on
viu l'esmentat amic ès rànega, esquifida,
lIetja; els graons de l'estreta escala s6n tan
gastats que es fa difieil i perillos pujar-Ios
o baixar-los. No cal dir que en pujar per
primera vegada aquella casa vaig experi
mentar una pèssima impressi6. Vaig voler
assegurar-me dues vegades que no
m'havia equivocat. Perô - en obrir-se la
porta dei pis vaig rebre una impressi6
deseoncertant: un aire de netedat, d'ordre
i de bon gust van sobtar-me tot seguit. AI
rebedor hi havia dues cadires monacals,
dos quadrets muntats a l'anglesa, que en
quadraven unes bellisimes reproduccions
d'obres dels vells mestres; un senzill lIum
d'un gust exquisit pen java dei sostre. Les
bigues havien estat pintades d'un ta fose
i al mig de cada una, una bella fIor estilil~

zada; els cairons, esbocinats, eren nets,
gairebé lIuents. A l'esquerra, pel' una por
ta oberta, es veia part de la cambra de tre
ball dei meu amic: una taula amb una es
tanteria plen.a de lIibres arrimada a un an
gle, al costàt un tauler'de treball, en un
rec6 un gerro de terrissa amb un l'am de
fulles seques; prop dei sostre, un fris amb
escenes bibliques...

Confesso que vaig quedar meravellat.·
Poe ho esperava que·en un pis d'una casa
tan 1I0rda, d'una casa que les autoritats no
haurien de consentir la seva supervivèneia,
pogués haver-hi gent neta, netlssima, or
denada i de bon gust. És ben cer.t que l'bà
bit no fa el monjol Heus acl una gent, que



CA5TELL DE MUR

FOTOS: ALMACBLLAS.

ERMITA DEL CA5TELL DE MUR

EXCURSIONS

INTERIOR DEL CA5TELL DE MUR

LES



LES EXCURSIONS

MONESTIR DE SIXENA (ARAG6): VISTA EXTERIOR.

Foto: P. Balalla.

MONESTIR DE SIXENA: REC6 DEL PATI INTERIOR. MONESTIR DE SIXENA: PORTALADA DE L'ESGLÉSIA.

Foto: A. René. Falo: A. René.



de conills. A J'extrem dei corredor de l'en
trada hi ha un aitra escalà que baixa fent
giragonces i d6na a un replà on hi ha més
portes de pisos arrenglerades; replà aval!
un altre pont que condueix a un altre ma
gatzem de pisos encàuats; després de l'es·
mentat replà, uns altres graons emmenen
a un pati esquifit voltat també de pisos.
Per cap corredor ni passadis pot passar-hi
un moble, alli només poden entrar-hi tras
tots, fustes, peJlingos. Eis pisos de baix
estan enfonzats a la terra de la muntanya,
de manera que alguns d'ells no tenen altra
obertura que la d'entrada, car la casa, per
la banda de darrera, té dos 0 tres pisos més
que per la deI davant. Aixi que entreu alli
no sentiu més que pudor de pixum, de cor
romput, d'humitat, de femer. Les criatu
res hi pul'Iulen mig despullades, brutes,
mocoses, les dones van pengim-penjam;
els homes no s6n a casa, no hi caben i,
quan no treballen s6n a la taberna-que
n'hi ha una a cada pas-. 1 no us cregueu
que les cases sien velles, no, s6n noves de
trinca, acabades de fer; s6n fetes amb
idea d~ fornir caro a l' hospitaJ, a la
pres6 i al cèmentiri; s6n fetes espresses
per a que s'hi estovi la carn humana, per
a tornar-Ia lIefiscosa i xopar-Ia de misèria;
cada cova d'aquelles és una mena d'estufa
per al cultiu de microbis, una generadora
de tisics, d'escrofulosos i raquitics, de ro
nyosos i ti nyosos: un vi ver de misèria fisica
i moral. Les cases que tenen eixida us obli
guen a girar la cara. Eis veïns, ara, alli
viuen corn a ciutadans dins de la !lei, per
qué estan en cases sancionades per l'auto
ritat, i corn que viuen en cases definitives,
de debo (?), cadascu pot fer-bi de tÇ>t i,
efectivament, tots fan de tot alli on els en
venen les ganes, cosa que no podien fer
quan vivien en barraques de fusta en els
solars per aedificar. Alli no podien fer detot
perquè, corn que vivien fora de la Ilei, corn
que no vivien,com lespersones, en cases de
debo, corn que a aquella gent, pel sol fet de
viure en barraques, qualsevulga autoritat
tenia d ret de privar-los-hi la més petita ac
ci6 incorrecta, no els quedava liltre 1emei
que viure en una relativa decència i, so
vint emblanquinaven la barraca. planta
ven enr~dadoresdavant de la porta, culti-

tingui un mfnim de jurisdicci6, que tingui
veu i vot en els centres rectors de la ciutat,
i si n'hi ha passat alguna, per força ha
d'ésser una persona amb l'ànima més ne
gra que J'estalzl. Aquell indret que hauria
d'ésser l'arca sanctorum de Barcelona,
aquell indret infinitament superior a tots
els de la ciutat, que no admet, en quan a
situaci6, cap comparança amb Horta,
Sant Gervasi, Bonanova, Pedralbes, Sarrià.
ni tan sols Vallvidrera, és, des de la casa
més encimbellada a la de sota de tot un
femer infecte i pudent. Escombraries pel
carrer, pols de Ilauna, bèsties mortes, ai
gUes negres, pals, fane, caca, pudor, i tot
de cara a la ciutat, tat posat, corn el sagra
ri ais altars, corn )'estàtua en els monu
ments, en el lIoe d'bonor, al redos de la
muntanya, corn si els veïns dei barri ofe
rissin una faldada de femta a la «Perla dei
Mediterrani~.

Alli hi ha aire, hi ha Jlum, hi ha sol
(de cara a migdia, J'orit:ntaci6 ideal), hi ha
aiglJà, hi ha esgambi. Eis benifets de la
naturalesa, des dei cel i de la terra hi
plou en pel broc gros, pero els habitants de
cân Bar6 han trobat la manera de corrom
pre la barriada de dalt a baix i d'una pun
ta a l'altra; eJs habitants i els propietaris,
perquè si bé és veritat que una familia,
neta és capaç de regenerar el Iloc més in
fecte, els propietaris de cân Bar6 han fet
mans j mànegues per a prostituir un in
dret de la ciutat on s'hi produeix certa
gent que, ni després de passar~se una me
sada en remul1 dintre un bany cie sosa
càustica, se'fs podria consentir el dret de
passar-hi a menys d'un quilometre de dis
tància,

La majoria de les cases d'aquella bar
riada s6n uns cataus que dificilment po·
den ésser descrits. Les solucions més
absurdes, les distribucions més descabella
des, les disposicions més sordides les tro
bareu alli. En un defs carrers principals hi
ha una casa amb una entrada que no arri
ba aIs tres pams d'amplada; és un corre
dor Ilarc, al fans, a l'esquerra, també una
escala que puja a un altre corredor que
acaba en una mena de pont inverossimil,
pels costats hi ha portes que donen aIs ri.
SOS, totes arrenglerades corn 1I0drigueres

- 7 - .~.~
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V8ven una mena d'hortet per a àlleugérir

les despeses domêstiques i, sobretot, vivien

a pIe sol, perquè a la barraca no hi cabien.
Arll no, vivin't en pisos de 1I0guer, la mi,

sè~ia la tenen ben tancada a casa, fan us

deI seu dret, que pel' aixo paguen lIoguer;
i corn que la casa no és seva, no la respec
ten, i corn que l'amo ja sap que els esta

dants no l'hi respectaran la finca, la fa de
manera que no s'hi conegui un cabàs de
fems més 0 menys; la qüesti6 és fer-hi

força 1I0drigueres pel' a cobrar-ne el 400
pel' cent deI capital invertit.

Aixo és a Barcelona, a la ciutat que

gasta milionades en una plaça de CataJu

nya pel' a desfer-la i tornar·la a fer, pel' a
fer-hi un encant d'estàtues que després,
corn que no hi caben, les han de toroar a

treure; aixà és a l'indret més form6s de la

ciutat, en UJl rec6 que les ciutats de pri.
mer ordre de tot el m'6n pagarien a pes de

d6lars 0 de lliures esterlines si el poguessin

haver pel' a fer-hi una ciutat jardi idea!.

És culpa dels pr6pietaris? És culpa de

lits autoritats? Es culpa dels veïns? És cul

pa de t0ts, pero d'aquesta culpa, un 99 i
1{2 pel' cent la tenen els veïns. Hi ha pro
pietari que ha fet edificar formoses casetes

ais miIlors arquitectes de la ciutat, casetes
relativament barates, pero, higièniques i

d'un gust exquisit, verament exquisit;

s'hau 1I0gat les casetes: al primer dia el ti·
rador deI w. c. se n'ha anat a ,cân pistraus,

al cap d'una setmana, el seient ha desapa
regut, aigua al vas no n'hi ha rajat mai

més, va massa cara; si hi havi a lavabo, di·
flcilment ha fet any de tretzé mesos, la

vàlvula de desguà~ de l'hort, pati 0 jardi
net, en un dir Jesus ha anat a troços i el

desguàs ha quedat cegat; el jardinet s'ha
convertit en un temer on hi crien quatre

conills tuberculosos que empesten aIs

veïns; una bella pèrgoJa ÇJue el propietari
feu bastir 8mb J'il'Jusi6 de veure-Ia cober
ta amb unà glicina, amb lIigabosc 0 amb

modestes campanetes, ha devingut el sus

tentacle d'una caixora d'estanc on s'hi mo

l'en de fàstic dos coloms. L'interior deI pis
no us, el v~lgueu pas mji'ar, les pa rets s6n

corn el trespol i el trespol corn les escom-

brades; si erà pintat, no hi ql,eda pintura,

on els bruts no poden arribar-hi amb les
mans hi arriben le!> mosques; si era empa
perat, el paper penja a lIenques.

Aigu creu ria que el problema de l'ha
bitaci6, de l'habitélci6 neta i higiènica, deu

ésser corn el conte de l'ou i de la gallina:
que el vei no pot ésser net dins d'una casa

lIorda, 0 que la casa no pot tenir un mi
nim de condicions decents amb uns veïns

bruts; doncs no. no es tracta de l'ou ni de

la gallina: una casa ben feta i decent de·

vindrà un corral amb veins bruts 0 serà

una taceta d'argent am b veïns nets; una
casa sordida serà un focus de corrupcio

amb veïns bruts, pero. corn pel' art d'en

cantament, uns veïns nets la transforma·
l'an en un nlu encisador,

L'ésser net i persona civil és questi6
d'hàbit, d'ambient i, si voleu, de rutina; no

cal ésser savi pel' saber rentar-se la cara

cada dia ni pel' passaI' l'escarpidor pel cap
dels fills, n'hi ha prou en haver-ho vi st fer

sem pre a la mare, a l'àvia, 0 si no, en és

sel' obligat a adquirir aquests costums. Si
la gent, pel' força primer, j ara ja pel' cos

tum, ha acabat respectant els coloms dei

Parc i fins a fer-se'ls venir a picar les ves

ses a les mans i a la boca, també pel ma·
teix procediment, pot arribar a adquirir

lès demés costums que l'homo slJpiens ne
cessita pel' a ocupar dignament el seu grau
en ('escala ànimal. La plaça Sanllehy-Ia

més xamosa de Barcelona-situada a la
mateixa barriada de can Bar6, segueix és

sent tàn respectada corn el primer dia,

no obstant, altres places que s'havien ur
banitzat bellament, on hi havi en bells jar

dinets i lIacs closos pel' à jocs infantils, ja

no existeixen, han estat esbocinades i han
acabat pel' desaparèixer en absolut, tot con

sisteix en que s'hagin fet respectar 0 en que

se les hagi deixat abandonades sense vigi

lància. Es més; la gent que a casa seva viu
indecentment és la mateixa que respecta

els 1I0cs urbans quan un senzill guarda els

obliga a respectàr-Ios.

El problema és, doncs, un cas d'instruc
cio, de civilitzaci6, de dictadura cultural,

si es vol. Jo he vist al carrer Cruz de los

Caoteros corn la pqlicia armada ha voltat

una illa de casètes i barraques, uns altres



guardes s'han ficat per allà dins, han do
nat una batuda i, vei que han pogùt caçar,
l'han ajagut a terra-no hi havia altre re..
mei-mentre uns practicànts el vacunaven
tenint compte de no rebre cap cossa, esgar
rapada 0 mocegada de la victima (?) Per a
vacunar la gent d'aquells indrets no hi ha
via altra soluci6 que fer-ho aixi, talment
corn si es tractés de marcar amb foc les
anques dels vedells.

S'hauria de creaI' un cos especial amb
jurisdicci6 il'Jjmitada pel' a entraI' pels pi
sos de certei cases i ensényar a la gent de
quina manera deu haver de viure; un cos
amb facultats pel' a cremar trastas vel1s,
pel' a obligar a les dones a rentaI', a rentar
se i a rentaI' la cara-Ia deI davant i la dei
darrera-dels seus fills; un cos que obli
gués a conrear unes belles i modestes plan
tes al Nord a l'eixida, 0 al balc6, que no
permetés ni J'exhibicit'> ni ['existència de
desferres. que doblegués l'esquena de tots
els veïns dei carrer q uan s'hi vegés un m unt
d'escombraries, que la presència d'una
criatura mocosa i mig desoullada signi·
fiqués l'immediat càstig dels seus pares.

Un cos de sanitat domèstica. de cultura
domèstica, de civilitzaci6 urbana, perquè
aixà no t~ l'es a veure ni tan sols amb l'ins-
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trucci6 primària: és qüesti6 de sang, de dig
nitat, d'amor propi, d'orgul1 d'humanitat.

Eis pobles de la costa on els veïns arri
ben a l'extrem de fregar les 1I0ses de la vo
rera amb salfumant i resseguir els junts
amb terra d'escudelles, que emblanquinen
cada any la façana de lIurs cases, que fre
guen el trespol cada dia i després hi passen
una capa de mangra, que foragiten les
mosques i després clou en els portais amb
una cortina de xarxa, que tapen els càn
tirs amb rams de boix, que arriben a l'exa
geraci6 d'emblanquinar la paret de la lIaI'
de foc cada vegada que d fur:n l'enne
greix: aquests pobles no 56n pas integrats
pel' doctors ni pel' savis ni tan sols pel' gent
superior, lIur majoria és analfabeta, perà
han marnat la netedat al pit de sa mare, en
tre els veïns hi ha la santa rivalitat de veu
re qui serà més net i, aquest és el miracle.
A aquella gent no els hi cal cases luxoses
ni tan sols confortables pel' a ésser netes,
poseu-Ios on vulgueu i, alli on vagin fa ne
tedat els seguirà corn un xai. És qüesti6 de
dignitat i, aixà de la dignitat, d'aquesta
mena de dignitat, jo entenc que quan no
surt de dins, s'ha d'inoculaI' des de fora,
si, no de grat, pel' força.

A. SABATER MUR.
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0efensa de la metapsîqufco (1)

(1) Acabament de la segona conferèncla donlldll a j'Ateneu
Lleldlltà el dlll 19 de març darrer.

mai. Aixo, que fou dit pel· P. Palmés, està
bé pel sectari 0 pel' l'ignorant, pero no pel'
l'home que deu sacrificar-ho tot a la veri~

tat i a la imparcialitat critica. Si en 1I0c
d'ésser espectador passiu, l'home de cièn
cia es recorda de les seves idees i no
s'emancipa deI desig que els fets siguin 0
no siguin, pensant en el seu abast teoric,
el recusarem sense remissi6. L'obligaci6
dei P. Palmés, era aquesta: veure pel' què
a la Sorbona no s'havien donat fenomens
de materialitzaci6. Naturalment, no filà tan
prim, i al seu proposit, que era el de sem
braI' dubtes i rezels pero no pas fer un tre
bail cientffic, resultava més practic subrat
liaI' els resultats negatius sense examen
crftic de cap mena.

Aixo que no feu el P. Palmés ho inten
taré jo, fent veure la lIiç6 que es desprén
d'aquests resultats negatius i posant de re
lieu els defectes psicologics bàsics d'aques
tes experiències fetes pel' investigadors
inexperts en aquestes coses-(era la pri
mera experiència metapsfquica que realit~

zaven)-defectes prou greus pel' a inhibir
les facultats mediumiques de Marta Béraud,

La primera cosa fun esta a fer destacar
és l'espectaci6 publica creada pel' una in
formaci6 de premsa en els dies que prece
diren a les experiències. La mèdium, Iluny
de trobar-se en condicions de tranquilitélt
espiritual, pel' saber que anava a ésser
sotmesa â una prova que es deia decisiva,
tenia un estat emocional comparable al
«trac» dei que debuta, de l'orador 0 de
l'enamorat que va a declarar-se, veritable
atentat psicologic, suficient a fer fracassaI'
les experiències. Aquestes condicions ad-

'D.==experiències de la Sorbona

Aquestes experiències negatives tin
gueren 1I0c el mes d'abril de 1922 davant
dels fisiolegs Lapique, Pieron i Laugier i
deI psicolec Dumas. Sortosament, no ens
trobem amb cap acusaci6 de frau. Es trac
ta d'experiències sense resultat amb la ma
teixa mèdium Marta Béraud.

Ningu no ignora que, en ciència, un re-
sultat negatiu no nega. Cada cas déu és
sel' examinat isoladament en les seves
condicions, i un judici positiu, exempt de
tota sospita, l'es no perd de la seva força
contraposat a cent resultats negatius.
Eis recercadors d'or saben que deuen se
paraI' el noble metall de les seves escories.
1 encara és pot afegir que en ciència, els
resultats negatius s6n tan alliçonadors 0
més que els positius, car ens ensenyen qui
nes s6n les condicions àptimes 0 pertorba~

dores dei determinisme de cada fenomen.
Cada fet necessita condicions propies i

particulars pel' a produir-se, el desconei
xement de les quaIs pot menaI' al fracàs de
l'experiència. 1 és cosa evident que si els
fenome'ns ffsico-qufmics reclamen condi
cions experimentals d'aquest ordre, els fe
nomens psicologics, corn ho és l'ectoplàs
mia, necessiten condicions psicologiques
adequades, de tal manera que la seva des
coneixença explica abastament fracassos
corn el de la Sorbona.

La labor, doncs, d'un home de ciència,
especialment d'un psicoleg corn el P. Pal
més, davant d'experiències .d'ordre psico
logic, no s'ha de limitaI' a dir abusivament
i injustament, corn un ignorant qualsevul~
ga: tota vegada que a la SOl'bona no es
donaren fenomens de materialitzaci6 és de
'l'eure que no s'han donat ni es donaran



que un mèdium no es manipula corn una
bobina. El factor psicologic té una impor
tància gran. Una experiència d'aquest gè
nere vol no sols bons mèdiums sin6 bons
experimentadors, i aquests s6n més escas
sos que aquells. 1 el resultat negatiu de la
Sorbona no invalida els resultats d'altres
experiències cohduides amb la mateixa im
parcialitat pero amb major preparaci6 i co
neixement deI terreny a explorar.»

Tai és la veu deI bon sentit, c1arament
expressada pel professaI' de l'Institut Cato
lic de Parfs. 1 es pot afirmar que sempre
que, solemnement, amb gran estrèpit de
premsa, les grans comissions cientffiques
obrin d'una manera semblant, el resultat
negàtiu seria inevitable, no pas perquè els
fenomens no siguin possibles, sin6 pel'
treballar en condicions psicologiques inhi
bidores de les facultats deI mèdium.

El Dr. Osty, parlant d'aquests factors
psicologics, cita un fet molt instructiu a
proposit de les sessions de materialitzaci6
donades pel mèdium polonès Guzyk, en
1926, a J'Institut Metapsfquic Internacional.
En la primera sèrie de sessions, sessions
portades en un ambient de fredor, de dubte
d'escepticisme i de rezels, els fenomens es
donaren, pero sense arribar f.l la plenitud.
Bastà, un dia, la presència en les mateixes
d'una dama polonesa, Mme. Wodzinska,
compatriota de Guzyk, perquè els feno
mens arribessin al màxim desenrotIJo. La
seva presència, creant un ambient psicolo
gic distint, obrà corn a incitadora 0 catalit
zant deI fenomen ectoplàsmic.

1 de tot aixo, el pslcoleg (?) P. Palmés,
què en diu? Ni una paraula Si en 1I0c de
pariaI' davant d'un public no prou informat
ho hagués fet en una reuni6 de savis co·
neixedors d'aquestes coses, i s'hagués ex
pressat amb la fidelitat i penetraci6 que
penso haver posat de relleu de les sèries
Home-Crookes, Richet-Alger i Sorbona, li

verses, que tots els experts en ciència me
tapsfquica han senyalat, no les tingueren
en compte els savis esmerttÇlts.

Les experiències es portaren a cap en
una de les nombroses dependències deI
laboratori de la So.rbona. En les inmedia
tes hi havia gent que treballava, que reia,
que enraonava, que entrava i sortia, que
batia portes, creant un ambient de soroll i
de moviment igualment esterilitzant.

En aquestes condicions, si transcorl'e
guts deu 0 quinze minuts, la mèdium no
podia concen trar-se, algun dels experi
mentadors, impacient, s'hi atançava dient:
apa, apa, vinga el fenomen, no pGrdem
temps, sense pensaI' que tractava amb un
ésser d'emotivitat i reaccions psicologi
ques extremadament sensibles.

Aixf i tot, en dues ocasions,-com ho
reconeixen en el seu rapport els experi
mentadors-el fenomen ectoplàsmic s'ini
cià, avisant-ho la mateixa mèdium. Ales
hores, nou defecte capi/al, obsessionats
amb la idea dei frau, projectaven una lIum
elèctrica viva al rostre de Marta i, natural
ment, corn la lIum blanca priva la produc
ci6 d'aquests fenomens, l'ectoplasma es
reabsorbia. La mèdium era la mateixa que,
abans i després de la Sorbona, i en més
severes condicions de control, donava'
bons fenomens; pero les condicions i el
medi psicologic eren totalment diferents. Ai
xo no vol dir que pel' a veure s'hagi de
creure que es va a veure. Vol dir que el
mèdium no és una màquina sin6 un ésser
extraordinàriament emotiu, que s'han de
suprimir totes les causes psicologiques in
hibidores, guanyant la seva confiança en
l'ambient que l'envolta i apretant lentament
i progressivament el control. Aixo és tan
evient que el P. Mainage, coneixedor «de
visu» d'aquestes coses, diu en el seu llibre
Immortalité ja citat: «Aqueix (racàs (el de
Ja Sorbona) confirma allo que ja savfem:
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hauria ocorregut alguna cosa de semblant
a la coneguda aurora boreal dei governa
dor de provfncia.

Si un bacterioleg vol demostrar l'exis
tència deI bacil de Koch en uns esputs;
agafarà preparacions ben fetes, no pas
aquelles que per un error de tècnica,
- Sorbona - han sortit defectuoses. El
P. Palmés no tenia la intenci6 de demostrar
que l'ectoplàsmia existeix, sin6 fer dubtar
aIs que hi creuen. Aquest treball l'acredita
de digne fill de la Companyia de Jesus,
pero el descalifica corn a investigador im
parcia\. Ja us vaig dir, en la primera confe
rència, que la seva tasca havia estat més
que la dei savi, la de l'advocat d'ofici que
pledeja una mala causa. Penso haver-ho
demostrat completament.

'DI.=Ees materialitzacions de Quzyk

Permeteume, ara, que us parli breu
ment d'una de les darreres sèries d'expe
riències de ,materialitzaci6. Val la pena que
les conegueu, pel seu valor intrfnsec, per
les condicions severes de control i per la
categoria dels experimentadors. Tingue
ren 1I0c a l'Institut-Metapsfquic Internacio
nal durant la primavera de 1926 amb el
mèdium Guzyk. Eren els principals expe-,
rimentadors:

El Pro.fessor Leclainche, membre de
l'Institut, cap dels serveis safiitaris al mi
nisteri d'agricultura de França.

El Professor Santolfquido, representant
de la Lliga internacional de Creus Verme
lles a la Societat de Nacions.

El Professor Richet, de l'Institut i de
l'Acadèmia de Medicina.

El Professor Cuneo, litular de la càte
dra de cirurgia a la Facu1tat de Medicina
de Paris.

El Dr. Roux, dels Hospital de Papis.

El Professor Lacassagne, de la Facul
tat de Medicina de Paris.

El Dr. Osty, director de l'Institut Metap
sfquic InternacionaI.

Les condicions de control eren aques
tes: lIum vermella, suficient per a veure en
tot moment a Guzyk i a lots els presents;
mèdium despullat completament, revestit
amb un payama de l'Instit.ut; cos dei mè
dium volt(,tt de bandes fosforescents que
permetien observar els seus més petits movi
ments; cames i braços dei mèdium relligats
amb cadeneta ais braços i cames dels seus
controladors de dreta i esquerra.

Operant aixi, escolteu què diu l?1 relat
oficial de les experiències, fet pel Dr. Osty:

«EIs set rostres humans que es mostra
ren, cillc en una sessi6, foren tan diversos
corn la figura de les persones que trobem
pel carrer. Cap tenia la més petita sem
blança amb Guzyk. Els sellS contactes do
naven la sensaci6 de la humanitat. Era la
vida allo que els meus sentits enregistra
ven, movent-se, parlant, accionant. Les
boques que eus besaven deixaven la im
pressi6 durable de l'humitat que provoca
el gest d'eixugar-se. Les mans que ens
prenien un braç, que eus feien una festa a
la cara, mans vives en els seus moviments,
en la seva estructura, en el seu calor, con
tribuiren a donar-nos la impresi6 de pre
sències humanes inexplicades. Aquella
vida misteriosa en la nit mai no fou mal
destra ni vacil'Iant, sin6 precisa i segura.
Més, encara: les nostres fotografies al
magnèsium m'han demostrat no sols que
la nostra posici6 en les Jenebres era cone
guda dels misteriosos actors, sin6 que co
neixien igualment els nostres menors ges...
tos, que havien d'ésser secrets pèr Guzyk
despert i reis co-assistents en plena IIU{ll,

En una paraula: tot, en la sèrie d'expe,.
riències, i en la diversitat de les seves pe
~ipècies, passà corn si, "ma v911UU{1t ben



exfstlen, hom resta admirat de l'extraordi
nària intuYci6 d'aquest home, geniaJ per
tants conceptes.

Jaurès, doncs, creia en la força projec
tiva de la idea, en la seva existència subs
tancial i objectivable, en el seu poder crea
dor. Jamès era un C1àssic eminent i segura
ment coneixia la teoria de Fouillée sobre la
«idea-força» i els escrits dels filosofs alqui
mistes deI segle XVIIè alguns dels quaIs,
corn Agrippa i Van Helmont, ja ens parlen
c1arament de la forma deI pensament i de
la seva força mecànica i vitalitzadora a
distància. Més enllà, Paracels, en la seva
obra Mysterium Magnum, havia escrit tex
tualment, corn ho faria un metapsiquista
dels nostres dies:

«Existeix en l'home. a l'abast de la seva
mà, una energia que obeeix a la seva vo
luntat i pot obrar exteriorment exercitant la
propia influència, a gran distància, sobre
coses i persones. 1 aixo, no pas per cap
potència demonfaca. sin6 corn una facultat
espirituèll connatural a l'home.»

Feré, el gran psicàleg francès, havia
dedui"t de les seves experiències hipnoti
ques, que les irnatges dites al'\ucinatories
creades en els seus subjectes somnambu
lies, tenien una existència real, ocupant
un 1I0c en l'espai.

Pero correspon a la ciència metapsf
quica dels nostres temps la demostraci6
experimental de la ideo-plàstia, que l'abs
tracte pot esdevenir concret, que un feno
men psicolog-ic pot transformar-se en un
fenomen fisiolàgic, en una paraula: que el
pensament pot eoncretar-se en queleom fo
tografiable, plàstic i viu. 1si allo que plasma
una cosa és anterior a la cosa plasmada,
hi pot haver, per a la investigaci6 cientffi
ca i per a l'especulaci6 filosofica, res tan
important corn aquest magne pr0blema
plantejat per J'experiència metapsfquica i,
espeeialment, pela fenomens de materialit-

informadll hagués tingut la direcci6 de les
coses.»

Es probable que Guzyk, portat a la
Sorbona, treballant en les detestables con
dicions de Marta Béraud, tampoc donaria
els remarcables fenomens que produf a
l'Institut Metapsfquic. 1 és que no n'hi ha
prou amb ésser savi; cal esperit de finesa,
i aquest no el donen els Wols ni els di plo
mes oficials. El public ignorant 0 el perio
dista apressat i frfvol que, corn si redactés
un fet divers, escriu: doncs a la Sorbona
no s'ha vist res, és que no hi ha res, no
tenen gaire responsabilitat en les seves
anrmacions. Pero tot un psicoleg corn el
P. Palmés ...

'Vll.=7T2aterialitzacions i ideoplàstia

Jean Jaurès, en la seva obra La realité
du monde sensible, escriu, en el capltol
Le rayonement du cerveau humain, pàgi
nes l'56-560, aquestes ratlles:

«El cervell pot depassar infinitament
l'organisme i pot irradiar, palpitar i obrar
fora dels seus Ifmits corporals. No és un
organ clos, tancat en una cavitat dura; el
jo individual pot agrandir-se i, sense per
dre les seves relacions necessàries amb un
organisme particular, crear-se una esfera
d'acci6 indefinida.»

«L'home té potències extraordinàries i
desconegudes, nul'Ies en estat normal,
pero que es manifesten en certs estats que
anomenen anormals. El nostre jo descone
gut pot exercir una acci6 directa damunt
la matèria, alçar, per una voluntat enèrgica,
un cos estrany :om si fos el seu propi cos,
foradar visualment els obstacles materials
i recollir, a distancia i a través de l'espai, el
pensament d'un allre jo.»

Si es té present que quan Jaurès escri
gué aixo els estudis metapsfquies a penes
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zaci6, que constitueixen la prova més com
pleta i decissi va que la idea es pot fer carn?

La força psiquica, segons els materia
listes, seria un producte, una emanaci6,
una resultant i una sfntesi deI funciona
ment orgànic. Ara bé, aquesta força, fora
deI cos, exterioritzada, és capaç de trans
mutar-se en causa generadora de cossos,
en quant pot formaI' i forma organs somà
tics i éssers amb totes les apariències de
la vida. Tot aixo, convenim-hi, destrueix
els cànons de la logica cientffica tradicio
nal; un efecte que, a la vegada, genera la
seva causa; un fill que engendra al seu
pare es presenta a la nostra ment corn un
exemple llumin6s d'una mera superstici6
cientffica, corn una asserci6 arbitrària,
corn una aclaparadora contradicci6 en els
termes. El pensament, producte d'una fun
ci6 orgànica, corn es transmuda en produc
tor d'un organisme vivent? En ell mateix,
el pensament, no és intel'Iigent; és un epi
fenomen, pero no pas causa d'intel'ligèn
ciao 1bé, quan pels fenomens metapsfquics
d'ideoplàstia veiem que el pensament pot
desmaterialitzar el seu propi cos i crear-ne
un altre teleplàsticament amb manifesta
cions psicologiqnescompletes, assistimala
prova plena, decissiva, de fet, que ni és
idèntic al cos, ni depèn deI cos, ni és pro
ducte deI cos.

Gustave Geley, que ha tractat profun
dament aquest tema repetides vegades,
afirma que els fenomens de materialitzaci6
ens obliguen a revisar totalment les nos
tres concepcions clàssiques sobre la cons
tituci6 de la matèria i de la individualitat
humana. Un mèdium teleplasta perd en pocs
segons vint-i-cinc kilograms, exterioritza
una porci6 important de la seva propia
substància corporal. Allo que s'exteriorit
za, no s6n pas ossos, muscles, nervis,
vasos ni visceres. Es un pilot de proto
plasma amorfe, verge d'organïrzaci6, deI

que poc a poc en sortirà una mà, un mem
bre, un rostre, un organisme complet total
ment diferent de les mans, deI rostre i de
l'organisme deI mèdium. 1 conclou en
aquestes paraules: «Tinguem el coratge
d'arribar a la fi i de treure totes les con
clusions que comporta aquest fenomen.
Decldrem que el nostre organisme no és
més que una ideoplàstia durable, sortida
dei ventre mdtern, corn l'ectoplasma tem
poral surt deI cos deI mèdium; que es re
conegui que el cos no és l'essencial en
l'individu, sin6 simplement una represen
taci6 temporal, un producte ideoplàstic
d'allo que hi ha d'essencial en nosaltres:
el nostre dinamisme psicologic, la nostra
personalitat real!» D'aixo a reconèixer que
aqueixa porci6 essencial deI nostre ésser
preexisteix al cos que plasma temporal
ment, no hi ha més que un cas de conse
qüència amb la logica. 1 si preexisteix al
cos, no desapareixerà pas quan aquest,
amb la mort, es descompongui. Es igual
ment inevitable la conseqüència teorica se
gons la quaI, si el pensament d'un viu pot
creaI' organitzacions materials, la potència
ideoplàstica dels difunts deu, al menys,
ésser suposada igual a la dels vius, i ja
no és negable la seva intervenci6 possible
en les experiències de materialitzaci6 quan
ens donen totes les mostres desitjables de
la seva independència psicologica i de la
seva plena identificaci6 personal.

Compreneu ara, senyors, la gran im
portància, els horitzons immensos que ens
deixa veure la ciència metapsfquica? No es
tracta, simplement, d'una curiositat psico
logica. Es una ciència vastfssima que por
ta en ella les més grans conseqüències
cientffiques, filosofiques i morals. 1 tots els
esperits desperts que es preocupen deI mi
llorament social i deI coneixement de la
naturalesa humana, senten, corn més s'hi
endinzen, la gran fascinaci6 d'aquests es-



Es pot determinar l'àrbita d'un planeta; no es pot determlnar el uol

d'una mosea. Es que aquesta posseelx una eosa que mëlnea a l'alfre: la

Ulbertat. -FLAMMARION.

HU!vIBERT TORRES.

ra conferència, us parlà dels fenomens de
telequinèsia, 0 sigui dels moviments d'ob
jectes a distància i sense contacte. Renun
cio a parlar-ne pel' moItes i justificades
raons: pel seu poc interès teàric; perquè,
corn ho heu vist en els fenomens d'Home,
sempre que hi ha materialitzacions, simul
tàniament, es donen fets telequinètics,
corn si fossin un sobrant de l'energia po
sada en joc; perquè aixo m'obligaria a
parlaI' una bona estona i no tinc dret a
abusaI' de la vostra benèvola atenci6. Pero
principalment, perquè aquest estudi ens
demostraria novament els «procediments
critics» a què és aficionat el P. Palmés, i
si us he de pm'lar francament, no m'agra
da aquesta feina tan a l'an de terra.

Aixf, doncs, en la proxima lIiç6 ens
ocuparem dels fenàmens subjectius i de la
teoria espfrita. Respirarem una atmàsfera
més oxig·enada. Serà lIavors quan podreu
veure corn la metapsfquica és digna de les
més grans atencions pel' arribar a J'en
tranya maleixa deI problema deI nostre
ésser.

'Dm. =:rIcabament

tudis que son, corn tantes vegades ho he
dit, la base més solida de )'idealisme de
demà.

No entra en el meu propàsit tractaI' de
tots els punts interessantfssims que fan re
ferència al problema de les materialitza
cions. Seguint el pensament desenrotllat
pel P. Palmés, volia demostrar que si és
raonable que a tot experimentador li sigui
exigida l'objectivitat, la delicadesa, la veri
tat i la consciència, aquestes exigències
s'han de reclamar igualment al critic, a
aquell que emprèn el treball de discutir pu
blicament els fets estudiats pel' homes sol
vents. Penso que he demostrat que el
P. Palmés ha mancat a aquest~ deures ele
mentaIs de l'anàlisi cientffic, i no ha fet més
que portal' a aquesta tribuna els seus mo
biIs personals. La critica seriosa és utiI i
necessària a la ciència; pero la polèmica i
la logomàquia no hi tenen l'es a fer.

Ara bé, el P. Palmés, en la seva terce-
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Clibres i CJrevistes
cEntre els isards i la boira" per Millàs-l1aurell,

Biblioteca cA tot vent", Badalona, 1929, - La
Biblioleca que dirigeix En Joan Puig i Ferreler ens
ha ofrenat una aUra novel'la, seguint la c8èrie Ca
talana" que amb tanta juslesa projeclà en el s( de
la Biblioteca cA tot ven!».

cEntre els isards i la boira" de MiIlàs-RaureIl és
una novel'la profunda en la quaI hi lenen Iloc els
més soblats Irasbalsamenls psicolàgics i les més
inversemblanls Iluiles inleriors a l'anar a exleriorit
zar-se, tot sovint, en l'acarament fred i cru d'home a
home.

Lileràriament, MilIàs-RaureIl ha donal una bona
mostra de la valor, sinceramenl important, de la
seva ploma. En el fil deI seu lIiore, perà, hom hi
enlreveu, de vegades, que ellirisme, un xic accen
tuaI, s'emporla l'aulor envers el beneslar planer
que Ji ofereixen alguns paisalges de la seva creaci6.

Les figures vigoroses corn Teresa i Miquelel (les
més ben observades deI Ilibre), apareixen corn uns
perfecles personatges de masia; lan ben relaIlats,
que sen:se cap esforç podem irnaginar-nos uns li
pus viseuls més d'una vegada a la nostra vora. A
Barlomeu el veiem ben delaIlal en lola la primera
parI; després, se'ns esmuny i ja no tornem a veu
re'l sin6 a Iravés d'un vel de despreocupament que
el fa més distant de nosallres i lambé menys inle
ressan!. El nervi de la novel'Ia és Biel. Biel és un
xicol que arriba a fer-se una sèrie de pensamenls
sense cap ordre ni fonamenl els quaIs se Ji Irans
formen, després, en uni'! obsessi6 aclaparadora
que li lorlura la vida i acaba amb eH. Biel, l'home
agre i inguarible, es fa, ben aviat, antipàtie i àdhuc
totalment despreciable aIs uIls deI leclor.

Recordem ara cEl foll" de Xekov. És una novel
leta moll fina en la quaI hi intervè un melge i un Hoc
de reelussi6 de foIls. Tota eIla és un conjunt d'es
cenes, de converses, de temperàments, de perso
nalges, en estat oberlament anormal. Doncs a des
pil de lot i pel' sobre la fortilud de la forma literàJ'Îa
dei Ilibre en qüesli6, hi sura un fum de simpatia i
d'interès especial pel' aquelles eonsciències foIles i
pel doclor que, al final, aeaba, també, de tornar
se'n, i sembla que us interesseu vivament pel' la
sort d'aquells homes. Aixà ens invita a creure que
un aulor que aeonsegueixi cobl'il' els seus actors de
certa simpalia que sense saber ben bé perquè lingui
la vil'lut d'escursar la dislància que hi pugui haver
enlre ells i el leelor, té ja milja parI de l'èxit guanya
dl!. Una de les habililals d'un escriptor ha d'ésser,

també, deixar en el IIibre un Iloc pel' al lector 0 el
que és igual, mostrar al principi el cap deI fil que
anirà traient a la superfrcie a cada estirada, sense
entrebancs ni ruptures, el cos de tot el lerna.

Millàs-Raurell ha fet una bona novel'Ia, una
novel'Ia excel·lent. L'aulor de cLa Ilolja" i d'cEls
fills" se'ns manifesla un narrador extraordinari. Tot
fa esperançar en eIl, que les admirables dots que
posseeix serviran pel' a donar dies de felicitat a les
nostres Iletres,

En cEntre els isards i la boira" ens ha sobtat,
pel' exemple, la decissi6 i gran valenlia que enclou
l'escena de Miquelet quan joguineja amb una cabra
en la primera part dei IIibre.

Demés hi hem vist exposicions molt enèrgiques
de caràcters i d'escenes. Els personalges, tot i és
sel' algunes vegades un xic inlrincats, estan pinlats
tots amb dignilat.

Tornant a En Biel, ens aventurarfem a sostenir
que polser hi ha poc moliu per'arribar a justificar el
duble colossal i la desesperaci6 que tothora l'inun
da 1que ellorna desequilibrat fins a tal exlrem,

En canvi, hi ha moments d'ineslimable valor.

BAPTISTA XURIGUERA.

cEstudios".-Animada pel' un noble propàsit
cultural, vé realilzanl, aquesla Revista de Valèpcia
una bella labor de superaci6 menlal i f(sica, que no
dublem ha de merèixer l'aprobaci6 decidida de tota
persona cuita aixf que va essent coneguda.

Les seves pàgines oslenlen sempre inleressan
tfssims treballs deguts a les més presligioses fir
mes de la inlel leclualitat mundial, resultant la seva
leclura de singular ulilitat pels coneixements cient(
fics, pel' a la vida privada que amb ella s'adquirei
xen.

Del numero de maig mereixen destacar-se en
primer Hoc, l'article d'Isaac Puenle, cShum, hom
bre preso y artista aherrojado". el quaI subscri
vim, i des prés cEl marafionisme i la intersexualilat"
pel' L1ufs Huerla; cCom s'evifa i com es cura la sr·
filis", pel Dr. Miniagurria i cEdueaci6 pel' a la vida",
entre altres d'indiscutible valor. La portada és una
preciosa trieromia deI quadro de Baudry cLa For
tuna i l'Amor", dei Museu de Luxemburg.

-Concepci6 Arenal.-Revista que surI a Ma
Horca, dirigida pel' l'escriptora Marguerida Leclerc,
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racional aUi hi posen la planta amb més seguretat
que ho pogués fer la humana espècie.

Mitja hora que pugem i sols hem avançat uns
quanls metres d'ascensi6; a cada recolzada el matxo
es delura per êI lrencar l'alè; io el deixo fer per què
el considero més coneixedor deI terreny que xafem
i més pràclic en el negoci que porla enlre peus.

Ja som a mig cami, i l'horela curta ja està inver
tida, i a dall de la muralla deI Casteil d« Mur s'hi
bellugen Ires 0 qualre figures hUlllanes i un capellà,
s6n l'avanlguarda dels excursion'isles que trescant
per les dreceres hi han anibat amb menys d'una
hora. El mossèn ia s'hi trobava feia eslona.

A la fi també arribem al cim de la serralada, on
el poder6s baro de Mur, feu baslir un casteil pel' a
resguardar-se de sas malifeles i una ermita per ci
que li perdonessin els pecals que sovint deuria fer.
Del casteil sols s'aguanten les pa rets exteriors i III
lorralxa, l'ermita encara es conserva en bon eslal,
on s'hi venera un antiquissim Cris t, deI segle VII ~,
segons ens llssabenla el simpàtic i humil capellà
encarregat de l'ermita.

L'emplaçament deI Casteil no pot ésser més
magnffic; de la seva torre d'homenatge, que conten
tenia cinc pisos d'alçària, es domina tot el territori
de l'antic comtal de Pallars. Des deI Pireneu fins Il

les muntanyes dei comtat d'Ager, des de la ribera
deI Noguera Ribagorçana fins al Noguera Pallaresa,
fila deI Comtal d'Urgel\. Historia deI Casteil? Da
ta de la seva fundaci6? El temps ho guarda entre
boires. La grandasa de la fortalesa, pero, fa pre
veure la imporlància social que la baronia de Mur
deuria tenir en l'edat mitjana. De la nissaga de
Mur, cila Feliu de la Pefia en sos AnaIs un Artal de
Mur, que 11mb la seva hosl combaté contra els mo
ros a les ordres de Ramon Berenguer, Acart de
Mur que eSligué al servei de Pere el gran, lcart,

Excursio al Castell de Mur

: . _". ~:~.:. )~'''' "l,:'.'.:: ' ..

Si pregunteu Il un vei de Ouàrdia de Tremp on
cau el Casteil de Mur us respondrà enlairant sa
testa, bo i esguardant vers sol ixent: Alli daltl

Fiteu l'esguard a l'indret que us indica i albira
reu al cim d'una serralada de les estribacions deI
Montsec la torratxa de l'antiga fortalesa.

-l, quant hi ha?
-Una horeta curtal us dirà amatent.
1 no us enganya, sola ment que la horela curla

és d'aquelles que va amidà el diable.
Del grup excursionista, els més ardits no volen

saber res més. Abans d'una hora els veureu hissar
Uurs motxilles li la muralla més alterosa deI Casteil.

Els més covards vacil'Ien uns moments i deci
deixen ... no pujar-hi.

Els qui com jo, ja estan escarmentats de les
horeles curIes, ronlraveninl les lIeis sagrades i sa
ludables de l'excursionisme, munlem al Ilom d'un
bon matxo i... amunl s'ha dit!, sense preocupar-se
de si l'hora és .curta 0 Uarga.

Trave:ssem tota l'horla de Ouàrdia per un cami
nal estret i pintoresc fent un xic de davaUada fins
arribar a III vaU.

Ac( comença la pujada. El malxo coneix el ca-
mi i jo, no el veig en Uoc. Tot és pedruscall i anant
fent ziga-zaga anem escalant la muntanya i, amb
una entrepussada deI malxo, falalment no et detu
rllries fins al fons de la val\.

L'anar muntat també té els seus inconvenients
si IIls pedeslres els flaqueja les cames, el cavalca~
dor sent molèstia a la xarranca i quasi sempre
IIbraçat al coll de l'animal que esbufega corn un
monstre mitologic.

Resto admirat de veure corn el matxo sap cercar
el bon viarany. AIs passos de roca viva hi han fet
uns sots ~m" III pelia de les ferradurel3 i amb cura
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Simo i BernaI braus guerrers de Pallars, Dalmau
de Mur que fou arquebisbe de Tarragona i Fra Uuis
de Mur que arribà a ésser senescal de l'Ordre de
SanI Joan.

Menlre el capellà, el meslre i el guia van descap
dellanl la madeixa de narracions i fels inversem
blanls que la Iradici6 va servant pel' la conlrada, jo
deixo que voli ma fantasia i conlemplo embadalil
les arroganls figures d'aquells barons de Mur,
amos i senyors de la contrada, plantaIs corn un
parallamps al cim de la torrafxa, alalaianl amb ulis
d'àliga pel' entre els marlefs de la muralla, els ca
minais que a lIurs peus serpentegen i ordenar a lIurs
vassalls els assalts i malifeles que era lIei i raD dei
feudalisme d'aquell temps gens enyorat.

Jo, no tan maixant, em contento dalt d'aquesl pa
ratge en omplir mon pit d'aire: pur i albirar el bell
panorama i extasiar-me amb lIur magnificència pen
sant si fos ric, adquiriria aquest ruinos casteil pel' a
reslaurar-Io degudament i passa l'-hi bones esta des
pel' a que els recargolats bofaruts de les tempestes
traguessin de mon cos els malèfics de la ciulat, i el
sol col rés la meva ànima blanca lornant-Ia bruna i
cantelluda corn el rocam d'aquestes muntanyes i,
Déu sap si acabaria convertïnt-me en un modern
ermità, ço és, amb toles les comoditals i conforts,
lluny d'aquesta societal que si no fa el que feien
aquells nobles d'anlany, no és pas pel' manca de
ganes, sino pels perills que comporta.

Es bonic el Caslell de Mur, perà, si em perdo
que no m'hi busquin!. ..

J. ALMACELLES.

Excursi6 a Sixena

Una visita al cenobi de Sixena és sempre inle
ressanl a l'excursionista. Es corn Iransportar-se
unes hores a viure realment un dels caires més ca
raclerfstics de l'edal mitjana. Evidentmenl pel' aIlf
els segles no passen.

A la railla de les lerres d'Arago on va fonenl-se
i diluint-se la parla catalana per a convertir-se en
caslellana, entre Sarifiena i 'Ontifiena, a les vores
deI riu Alcanadre, més enllà dei Cinca, en plena
soletat deI camp, lluny de lot conlacle mundà, s'ai
xeca una grandissima fàbrica romànica, de pedres
amarades d'histària; plena d'austerilal i misticisme,
arna estèril on viu un petit ruse femenf que no té al
tra missio que pregar, pregar i pregar. Es Sixena.
El convent de monges senyorials fundal en 1111 pel'
una dama reial malhaurada que escollf aquest soli
tari lloc pel' a refugi i consol de cors desenganyals i
adolorils pel' les trifulgues de la vida.

Son de l'ordre sanjoanlsta. Ànligamenl to(e'S
les profeses eren nobles de nissaga i habien de
portal' a l'ingresl'lar no sols un dol imporlanl, sinD
també una servent que cuidés de loles les feines i
serveis menors impropis d'una senyora. Donya,
pel' traclamenl, és la monja de Sixena. No és sor,
ni mare, ni germana, corn les que loIs coneixem,
sino donya, donya Isabel, donya Maria ...

El monestir és abastamenl capaç pel' a cenl pro
fesses. Perà si algun lemps passar:hi foren, avui no
més en reclou una vinlena.

L'heràldica de les làpides mortuàries mostra
clara ment corn les familles reials d'Arago i els
comtats de Calalunya havien nodril aquesta arislo
cràtica mansio religiosa. De cognoms lleidatans
lambé se'n recorden algun::.. Fins avui, de les mon
ges vivents, Ires son filles de Ueida.

Eis excursionistes arribarem a Sixena en el mo
ment d'una festa solemne demanant que plogués.
Enlràrem al gran pati descobert, al mig una creu,
lancat pel' les pa rets deI cenobi, de l'hospederia,
de les quadres i dei temple. Les cigonyes que fan
niu al campanal'et de Sixena volen pel' sobre nos
Ires caps com sobtades pel' la noslra arribada cri
danera d'intrusos.

La paret dei lempie que lanca el pati és un mur
grossissim de petites obertures bizantines sota una
coronisa sostinguda per mènsules esculpides. A
l'extrem dei mur hi ha l'unica porta de l'Església.
Treize arcs cilindrics, reduinl-se pel' gradacio,
lIpoiats en <litres tantes columnates pel' cada banda,
formen una àmplia volta semicircular de gran
profundilat que d6na una impressio d'exquisida be
llesa tan pel' la seva grandiosilal corn pel' la seva.
senzillesa. AI costat mateix de la porla s'alça
el campanar cuadrat d'una construccio sàbria i lli
sa i al peu dei quai i adosal al mur hi ha un sepul
cre de pedra pesada i massisa sostingut pel' quatre
pilans que donen un fort caràcler al reco més Ifpic
dei paIL

Enlràrem a l'església. Les monges eren al cor
loles aIs seus seients presidides pel' l'abadessa i 10
cades amb els seus hàbils arcàics i tan peculiars de
l'ordre. Les veus de l'harmnàium i les d'aquelles bo
ques seques de resar lola la vida entonaven els
salms i pregàries pel' a que l'aigua caigués sobre
les terres. Aquesl momenl de lola la mageslal litur
gica de la regla, solemne i greu, fou copsal amb
delicia pels excursionisles.

Acabat l'acte religios, les monjes ens reberen
cerimoniosament, amb el to que correspon a grans
senyores, i el capellà dei monestir, mossèn Monlull,
~impàtic i amable, ret un cicerone ben documentat,



ens ensenyà i explicà 101 el que més podia inleresar
nos, començanl per l'església que eslà en obres de
reslauraci6, Ireba1l que porla a cap moll acurada
ment la Comissi6 de Monumenls a Gsca, ço que
permel ja apreciar amb Iota sa puresa trossos des
coberts sola les capes de calç i guix que es van
Ireient, de pedra obrada i sobrelol unes pintures mu
rais exlenses i precioses, i d'una vàlua impondera
ble que ocupen totl'àbsis de darrer11 l'altar major,
L'església conlé lambé gran nombre de quadros i
relaules gàtics, ferros, fustes i objecles de cuIle
que s60 notables exemplars d'art aolic.

De l'església anàrem al panle6, al campanar, al
cor. i després a la sala capitular antiga on també
s'han descobert uns arlesooats riqufssims i unes
pin lu l'es primitives fantàstiques.

El c1auslre es troba completament estrafet. Està
pIe de capelles que han desfigurat la seva estructu
ra originària, doncs, apareix, pels dos costats que
donen al jardi, lapiat amb grossos murs de mam
posteria, encar que en algun 1Ioc moslra senyals de
voiles, columneles i capitells romànics. Indublable
ment si la restauraci6 iniciada en l'església arriba
fins al Claustre es Irobaran considerables elemenls
antics que permelran reconslruir-Io a son primiliu
estaI. Entre les capelles deI Claustre s6n nOlables
alguns retaules i especialment unes escultures de
gran tamany fetes d'alabaslre.

Seguidament ens porta l'en a descansar a la sala
dels retrais on es conlempla una magnifica col'Iec
ci6 de pintures a l'oli de diverses faclures i escoles
que perpetuen les effgies de la majoria de les aba
desses que duranl els anys han regil el monestir.

Pinalmenl ens cridaren pel' anar a dinar, Dinar
que tingué pel' a molts dels excursionistes el seu
encant, doncs, demés d'enlaular-se en el mateix re
fectori dei monestir, pie d'ambienl mitgeval, fou cui
nal i servit pel' unes monges que en l'es podien re
cordaI' ni a les mosses d'hostal ni a les cambreres
dels restauranls dels nostres dies, Fou un dinar tan
original que seguramenl cap dels excursionisles ha
via fel mai, ni lindrà repetici6. 1 encara, al prendre
el café, moites de les professes, al cap l'abadessa
actual, sortiren de les seves cel'Ies a complimentaI'
els excursionistes, encuriosides de coneixen's a tols
i sentant-se entre els diferents grups que aquesls
formaven al red6s de la gran laula conversaren
Ilargament parlant de coses de la vida deI convent
i de la de fora, recordant les filles de L1eida les se
ves famflies i coneixences d'/lbans de professaI'
corn a Donyes, senyores i majores, de Sixena.

L'agradosa sobrelaula tingué un fi. Les monges
ens deixaren, L'obligaci6 dei cor i dei reso és sa-
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grada pel' a elles i pel' cap motiu es pot deixar. La
campaneta a l'hora de la regla les cridava.

'Ens despedil'em agrainll'amabililal de les moI
tes atencions, fent-los conslar la complaença de
tan bell dia passat a Sixena.

En sorlir dei con vent, al pati de la creu, les ci
gonyes deI cim dei campanar lornaven a volaI' da
muni nostre, el coll ben estirat, les ales exleses i
quietes les poles arrupides al pit, esfereïdes, pot
sel', de la noslra presència i corn si voIguessin
dir-nos: apa, marxeu avial d'aqui que la voslra ale
gria de viure aquesls jorns primaverals, ressà dei
segle, desentona i profana l'esperit d'aquest parat
ge solitari quin/l vida no té l'es de vostre,

'A. P.

Coincidèncis.

L'eximi escriptor Sànchez Pastor, continuant la
seva tasca benefactora pel' a la Ilimpiesa de la so
cielat de loles les tares i lacres que l'ofeguen, pro
posa, amb un domini esplèndit de la qüesli6, la
desaparici6 dels «cacos» i demés amies de l'aliè.
que pel' la seva pulcrilud Ireballanl, fan impossible
arreplegar-los amb les mans a la bossa i pel' tant
no pogué aplicarlos la juslicia, i aquesta desapari
ci6 aconseguil'ia amb un medi lan radical, corn és
deporlar-Ios a una colània on se'ls fes treballé:1r
i d'aquesla manera quedaria resolt un problema
que fins arriha a preocupar a un humorisla corn
G6mez de la Serna. Nosaltres, que seguim amb
inlerès la labor al';iculisla de Sànchez Paslol', no
ens podem eslar d'arrodonir l'obra dei cilat escrip
tOI' que, despres de més de 40 anys d'escriure, de
gui a la incomprensi6 de la genr, no ha pogul arri
bar a interessar, més que pel' a fer-li un xislO de lan
mal gusl corn dir-li el pastor Sànchez. Corn déiem
nosdltres, que lenim quelcom de videnls, hem pre
\lisl amb l'aplicaci6 de la doctrina plan d'En Sàn
chez la pràxirna despoblaci6 d'Espanya. Ara que
tanl preocupa la repoblaci6 agricola, que lant es cui
den de les eSlddfstiques de naixements i defuncions
pel' a porlar a cap una superpoblaci6 que tanta falta
fa a Espanya pel' al cultiu dels seus inacabables
pàrams i l'/lugment de la producci6 agrfcola, no és
oporlu el cilal sistema, puig portaria a un descens
de po!Jlaci6 lan gran que influiria en gran manera
en l'economia espanyola, que ara sembla posar-se
a to, per virlut de la resoluci6 deI tan debatut pro
blema de J'alquimia, la troballa de la pedl'a filosofal.

No cal remarcar la sinceritat de J'articulisla, de
J'àrgan dels difunts, puix ell mateix es diu uItrareac
cionari, perà aquesla vegada s'ha definil malament,
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puix el seu sislema social pedagogic és dels més
avançats i és l'ideal que persegueixen amb mes
dalit els organs dits avançats, La repressi6 dels
amics de l'aliè,

1.

Detinguts

Han eslat empresonals, els noslres amics Joan
Lluhf i Vallescà, Emili Granier Barrera, Jordi Ar
quer, J. Aguader i Mir6, Llufs Companys.. :

Desitjem que, corn més aviat millor, se'ls con
cedeixi novament la lliberlal i puguin reincorporar
se a les seves tasques habituais.

L,

Quinzena internacional
Viclor Manuel lll, en el discurs deI tron que ha

lIegit a la inauguraci6 dei Parla ment italià, ha glori
fical el nou ordre constitucionB/, Ja ha oblidal,
tolalment, que havia aiximateix, juraI fidelital a·I'an
tic règim, i que el passatge al nou ha estat asse
gurat pel cop de força de les Camises Negres,
Sense l'argenl dels industrials i dels banquers, i
sense el concurs de l'Eslat que ha fornit els mit
jans de Iransporl de les armes, mai no hi hauria
hagut una marxa sobre Roma. La famosa revoluci6
feixïsta no ha estaI sin6 una de les més sinistres
de la hisloria,

i<i< La formaci6 dei nou gabinet polonès ha es
tallenla. Polonia ha donal un allre pas en el camf
de la dietadura a la quai hi entrà oficialment en
maig de 1926. Després deI cop d'Estat, Pilsudski
exerceix una dominaci6 firàniea.

i<* El govern nacionalista xinès ha consullat
els experts americans pel' lai de traclar pro-ameri
canilzaci6 dels seus camins de ferro.

Els grans induslrials amerieans no hi v.euen
d'alegria. Una poblaci6 de quaIre milions d'habi
tanls lexclama! i tot encara està pel' a fer.

Es recorda que en 1926, el secreta ri d'Eslat
amerieà dei Treball, senyor Davis, declal'à que
cels americans J,avien vençul el problema de la
superproducci6 0 de la sotsconsumaci6,:> Els sobra
teixits; les seves fabriques no treballen sin6 sis
mesos a l'any.

Ara, la Xina s'obre ais ulis eg61atres dels Es
taIs Units corn un xai indefens. Amb aquest acle,
l'oncle Sam pensa apoderar-se de la pobra i des
moralitzada Xina,

El pafs celest no té ferrocarrils; no té ponts, ni
ports; no té canals d'irrigaci6 ni l'electrificaci6 ne-

cessàl'ia a les regions agrfcoles; ni el canal en el
distl'icte de Tientsin que pensi'J conslmir,

Amèrica obre els ulis desmesuradament i amaga
les urpes. Igual que el 1I0p de la fàbula anirà a ofe
l'il' beneficis i deixarà pel' a després la seva polftica
personal.

La lIei dei més fort no serà dictada sin6 pel' qui
tindrà més argent. 1és sabut que s6n els Estats
Units d'Amèrica, l si aigu diu que no tenen ra6, els
ensenyarà una magnffica flota i aIguns canons pel'
a convence'l de bones a bones,

...... Hoover opina que els Eslats d'Europa poden
pagar lIurs deutes de guerra, des dei moment que
es considel:en prou rics pel' manlenir grans exèr
cits.i grans flotes,

Rèplica

En el numero 4 de cl'Estudiant:> amb 1T!0tiu de
defensar a un redaclor de <Ginesta:>, cosa en la
quai no finc d'intervenir-hi, es fan unes manifesta
cions sobre el poc liberalisme dels homes d'es·
querra.

És que encara s'enlèn pel' liberalisme, el tole
l'al', transigir, col-Iaborar en bona harmonia amb
les idees antiliberals? Doncs antiliberals s6n els
que tenen corn a fi la imposici6 d'una norma de vida,
una moral i una subordinaci6 mental determinades,
a tots els homes, Elliberalisme pel' ço m'ateix que
es proposa aconseguir pel' a tots la \liberlat, ha
d'aniquilar amb tota l'energia les acluacions que
tendeixen a desviar els homes d'aquesta fi.

La lIibertat no és pas possible aconseguirla amb
una tàctiea fluixa, de tolerància en el sentit de donar
pel' bones totes les idees, que és equivalent a no
tenir-ne,

Les doctrines de Crist, esquerranes? Davant
d'aqùesta afirmaci6 hem de fer constar que el ca
ràcter d'esquerra d'una doclrina consisteix. preci
sament, en la seva polència pel' aguditzar. acel
lerar una divergència on aquesla no es manifes
taba pel' causes purament d'inèrcia social. Tot ço
aconseguible amb les idees de mansuetud és mlr
cotilzar l'actuaci6 de qui té de .realilzar pel seu
esforç l'obra de progrès mitlantçant la IIUitël,

Els periodics esquerrans, en aquest senti~, te
nen d'ésser de combat, vivents, no sense color i
esmortuïts a la manera de <Ginesta:> la quai pretén
realilzar una col'Iaboraci6 entre esludiants i obl'ers
no tenint en compte les ideologies eminentment de
lluita propies dei proletariat.

Encllra es fan il'Iusions, que els treblllllldors
cons~ients de la seva missi6 es deixarlln enianyar
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le convencera a Vd.
que esta es la
IDaquina de eseribir
que le conviene.
Cuatro pulgadas de
alto en su estuehe.
Teclado Standard
de cuatro hileras de
teelas.

Agència a. Lleida
Major 27 i Blondel 14

Llibres i Revistes

El noslre benvolgul amic, Josep Geli foresl, ha
Iraslladal, la seva farmàcia de la Plaça de C(llalu
nya 7, al xamfrà de Sanl Antoni-Plaça Calalunya.
Aquesla nova farmàcia inaugurada el dia 19, és
uni prova més dei seu bon guS! i pulcritud en as
sumples farmacèulics. Recomanem de bon gral,
els serveis d'aquesla casa per la seva serielal i li
desiljem, a la vegada, una prbspera vida,

Nova farIIlàcia

J. V.

Oaze!a de Cervera.-Nem rebul el numero
d'abri! d'aquesla publicaci6 cerverina. El Irobem
força crilicable sola molls punIs de visla. Franca
menl, ens ha sorprés. No esperavem dels compo
nenls de <Gazela de Cervera~ que ens oferissin un
numero semblanI. Ho lamenlem.

-L'Om.-Han sortil ja els Ires prfmers numeros
d'aquesla publicaci6 que yeu la l1um a Manresa.
Nosallres hem lIej;!iI els Ires. Ens han salisfel moll.
Des d'ara, Manresa lambé complarA amb un 110c
en l'aplec de publicacions d'esquerra que surlen a
Calalunya. Cada dia som més a Huilar; aixb d6na
ànims. Aquesl eslimal col'Iega noslre manresà, el!
decidil, fiblador i ben orienlal. Vagi la noslra enho
rabona i a la vegada eslablim amb 101 l'afecle l'in
lercanvi.

-La Ribera deI Cinca,-Ha començal a sortir
aquest setmanari a la ciulal de Fraga.

per les apariències buides de les morals religioses,
buides perquè porlen en sf quan s6n pures (no ens
referim, doncs no val la pena, a ('actual siluaci6 de
l'Esglesia) el germe de l'ineficàcia, essenll'antilesi
de les doclrines predominanls avui dia, de l1uila de
classes?
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E~pecffico unico en el munde. que cura radicalmimte las enfermedades de los ojos por
graves y cr6nic8!? que sean con rapidez asombrosa ellirando operaciones quirurgicas que

1con tanto fundarnento atemorizan a los enfermos. Desaparici6n de los dolores y molestias a ~
~ su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias y por excelencia en las granu- 8
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vil1oso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las cataratas en perfodo de for- ~~

maci6n Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y cura para siempre. No mas remedios ar
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PRODIGALUZ cura el glaucoma,
PRODIGALUZ eelipsa para siempre, el tratamiento de los coli rios conocidos hasta hoy

1en todos los gabinetes oculisticos, colirios que en la mayor parte de los casos no hacen mas ~~
que empeorar el mal, irritando 6rgano tari importante coma la mucosa conjuntillal! El nitrato ~

de plata, que causa el verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras. 10 hace dess-

1
pareeer. Evita usar lentes. ~

PRODIGALUZ salva de las tinieblas perpétuas, .
PRODIGALUZ es completamente inofensillO, y produce sus estupendos resultados .sin

~ causar la meno!' molestia a los enfermos. Detiene la miopfa progresiva. iEnfermos de los

1ojos! Estad seguros que curaréis en brevlsimo tiempo usalldo el portentoso PRODIGALUZ. ~~
(EKigid la firma y marca en el precinto de la cubicrta).

PAGOS GIRO POSTAL. PRECIO 40'00 PESETAS.

~
DIRECCI6N GENERAL, CUADRADO, Santa Engracia, num. 62 - 5.° derecha, ~

MADRID (ESPANA) E. M. CUADRADO.

ENVIO A TODAS PARTES DEL MIUNDO

~
~ Testimonios de Juèces, Fiscales, Jefes de Bjército, Ingenieros, Comerciantes, Obreros, ~
r.;;j etc., etc. Grandes elogios de eminencias médjca~.

-- Certiflcar Jas cartas que contengan el vaIor de vuestros pedldos --
~ [Q]
E4~Iii7~~~~~~[Q]~~~~~
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~ ~~ fAORI[A DE moulu HIDRAOUrs ~~ go .g g
g J SEP PUJOL g
ô ô
Ô Carrefera de Barcelona (Plaça Mur- Ô
Ô muradors) - Te!èfon n.O 234 Ô

Ô lLEIDA Ô
Ô Ô
.0000(00(00(00l-0l-0l-«:>oIQoIQoIQ«:>«:>«:>oIQ•

• 0(.0(.0(.or0(.0(.01'0(. 01· .)0«:>'100(-0(- ')011
g Q

8Joan Porta~
o Q
~ Corredor de ComBre COl1eUial ~

2Plaça de la Sal, 13 i 15 pra1. ~
u . 0
gTelèfon, 341 • . - LLEI DA g
.0(00(001-01-01·0('01"10 .)O.)C).)O.)O.1Q.)0«:>•
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~"La Industr.a Leridana" Fàbrica d'Anissats \
• ;so

LICORS • XAROP.S"· SABÔ OLI5 D'OLIVA 1 DE BRI5A 1
iii5

P ER E MOR ~·I
~

Espeela1itats de la Casa «ANIS MOlb i Oran Licol' Estomaeal «WILSON» ~
"Agent exelusslu dei Xampany «MONTANER. 5

~ Destiler{a y Fàbriques: CARRETERA DE BARCELONA.-Despatx: CABRINETY, M ~ .

\~ . TBLaFoNs·1 ~:'':I=e,.~: L LEI DA'~.I .
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1CARLES 1 LLUIS GENÉ 1= =
~ 5

~ COMISSIONATS PRINCIPALS ~

1De la companyia de segurs contra incendis LA CATALANA 1
5 a
1 Blondellletl'a E, 10er LLEIDA Telèfon nûtiJ. 259 1
: _ 3
ijJUlIIlIIlIlIlIIlI/lIl1l1l1l1/lI/lIIlIIlIlIilllllllllllllllllllli/llllllllllllllifllllllll1/l1l11l1l11l1l1l111I1/l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111Illlii1

JDaaoaaaaOOOOODDQQODODDGDODUODaoOODDDDQDOOODDODDuoaODODDUDUODOODODOODDDDoacaaaDODODDDQDOQooaoaoaoaa
g 1
1 LA MILLOR CASA DE MOBLES i
1 1

l "AR EL"ig 8
1 Nom Comercial Registrat !
1. Rambla de Ferran, 16. Teléfon, 10:]
i . (8aixo8 de la Fonda d'Espanta) LU!IDA.
aa.Qâa~DDDaDdouaaDDDDDDaaDaaaaDDdDoaDaaDaDaDaDQDaDDaDDDaaDaDDaaoDoaaaODoaaaGDDODDGDaDDDaaaGoa

IMPRBMTA cJOVENTUT. - BLONDEL, 7 - LLEIDA.
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