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Especlfico UNlCO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS, por graves y cr6nicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope
raciones quirurgicas que con tanto fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparici6n de los
dol ores y molestias a su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias graves y
por excelencia en las granulosas (granulaciones purulentas y blenorragicas, queratitis, ulce- 1
raciones de la c6rnea, rijas. etc.) Las oft9Jmias originarias de toda clase de enfermedades, •
curalas en breve tiempo. Maravilloso en las infecciones post-operatorias. Hace desaparecer
las catarata~ en periodo de formaci6n. Destruye mil'robios. 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 y cansadas 'adquieren prodigiosa 1
potencia visual. jNo mas neblina! jSiempre vista muy clara! iJamas fracasa! El 98 por 100 de "
los enfermos de los ojos curanse antes de concluir el primer frasquito dei especifico PRODI
GALUZ. PRODIGALUZ eclipsa panl s:empre el tratamiento por los colirios conocidos has
ta hoy en todos los gabinetes oculisticos; 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 verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras Jo hace
desaparecer PRODIGALUZ, que es completament"e inofensivo, cura el glaucoma y produce
sus estupendos resultados sin CAUSaI' la menor molestia a los enfermos Detiene la miopia
progresiva. iEnfermos de los ojos! Estad seS!uros que curaréis en brevisimo tiempo usando el
portentoso espedfico PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cu·
bierta).

Precio deI frasquito, 40 pesetas

Formula Y- marca registradas segun las leyes

Preparado-por el Doctor J. MARTINEZ MENÉNDEZ

Eminente creaci6n cientifica
ENFERMEDADES INTERNAS y EXTERNAS

PARPADOS

Envios a vueita de correo a todas partes deI mundo.-Pagos por giro postal

Testimonios de Médicos. Jueces. Fiscales. Jefes de Ejército, In:;!enieros, Comerciantes,
Obreros. etc. iÉxito infalible! Sin cocaina, atropina ni ningunas oir!!s substancias peligro
sas, coma se puede comprobar sometiéndolo a un minucioso analisis cualitativo.

No quema ni irrita. - Sin temor alguno puede
aplicarse en recién nacidos. - jUnico en el orbe!
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Josep Cf/a) historiodor modern

Cifa temps que no lIegim els Ilibres ni els arlicles de josep Pla. Un escriplor, com
toI home public. ha de tenir en aIt grau el sentit deI pudor i deI respecle a si

mateix, sense els quaIs, les seves pal'aules, p~r brillants que siguin, manquen de valor
i d'autorital. Sempre ens han inspirat descontiança aquells homes que no saben con
servaI' vint-i~qualrehores una posici6 ideolàgica estable i cerla tidelilal amb ells ma
teixos. lIa curta vida publica de /'escriplor josep Pla és plena de rec!iticacion$ i de
canvis massa soblats i radicals pel' a inspiraI' no ja un cerI grau de contiança, sin6
d'interès.

. No, no ens interessa, gens ni mica el què digui, faci 0 pensi josep Pla Pel' ai-
xà no hem Ilegil el prImer ni el segon volum de Camb6. Pero hem vist a La Nau els
dos editorials de Rovira i Virgili referenfs al segon volum deillibre esmental, i els ar
ticles de Mirador ide L'Opini6, que venen a demosfrar, resolutivament, que el discutit
literat empordonès. en la seva fase a historiador de la nostra politica conlemporània,
és una cosa Ilastimosa. Després dels editorials de Rovira i Virgili, josep Pla ha que
dal en posici6 tan desairada, com a historiador tidel i respectu6s amb la verital-exi
gèneies minimes pel' a lot historiador-que no veiem manera que pugui rehabililar-se.

Segons el direclor de La Nau, Pla atirma que Lluhi i Rissec fou el fundador
de /'U. ? N. R. Com encara s6n viv~s molles de les persones que inlervingueren de
cissivament en la consliluci6 i en /'actuaci6 Gaquell partit polilic, serien molts els tes
fimonis que podrien demosfrar la falsedal de laI atirmacio. Tothom sap que Pere Co
romines, jaume Camer i Emili Junay foren els iniciadors d'aquella actuaci6 polilica, i
que, en canvi, Lluhf i Rissec, pel' la seva posici6 calalanisfa radical, veia amb rezel
una aliança amb elements tan poc malilzals de pairalisme com els procedenls de
/'Uni6 Republicana. Aquesta posici6 inicial de Lluhi i Rissec, es manlingué sempre
duranl/' aCluaci6 de /' U. F. N. R., i aixi el veierem en toi moment defençar en les
qüestions de làctica, una posici6 que en podrfem dir de «Caralunya endins».

En donarem u'n exemple, que és ben viu a la nostra memària. Quan es debalé
la qüestio auna aliança amb les esquerres espanyoles, republicanes i socialisles,
aquesta fou defençada pel' Coromines i Camer, en primer terme, i, incidentalmenl, en
una assemblea de parlil celebrada en un Cenfre Nacionalista de Oràcia, pels de
Lleida. En canvi, fou combaluda l'esolfamenl pel' Lairet, en primer Iloc, i pel' Lluhi i
Rissec, tinalment. L'argumenlaci6 en contra d'aquests dos prohoms no parlia deI ma
leix punl\ de mira. Mentre Lairel prenia peu de la poca solvència moral de cerIs ele-
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ments dits esquerrans espanyols que haurien enlrat en /'aliança, Lluh! ho fonamenla~

va, principa/ment, en la dilucio, en el descoloriment dei to catalanista, terraI, que per
les forces de /' U. F. N. R. havia de significar. fatalment, aquesla orientacio.

No, no fou Lluhf el fundador de /'esquerra ealalana. La lolerà, i prou, per un
noble sentit de disciplina. 1 si hi ha, en elllibre de Josep Pla, gaires afirmacions tan
errànies eom aquesta, ens sembla que seria hora de demanar-li que, deeididamenl,

deixés les seves aficions d'historiador. Que faei lireratura, que no compromet tant. 1
si és deI Born, menys eneara. La seva imaginaeio, el seu innegable sentit deI color, i
les seves evidents dols descriptives, poden fer més agradable el xoeolata matinal ais
leetors de diaris que, en qüeslions d'honesfedal publica, es veu que no filen gaire prim.

'7ndividualisme i esperit col·lectiu:·
Vna lletra dl :rIlbert cinstein

Albert Einstein, acaba de dirigir
aIs escriptors soviètics, el missatge
següent:

La tragèdia de l'europeu, després deI
Reinaxement, consisteix en la hipertràfia
dei seu «jo», condemnat tard 0 d'.hora a
de:>aparèixer. i el reeiximent de l'individu
de la col'Iectivitat ço gue era desconegut
en el m6n antic i en els pobles d'Orient,

L'anarguia en la vida economica en
primer Iloc fa dei company un enemic,
trenca els llaços de la fraternitat, supri~

meix tot desig de col'laboraci6 i provoca
en l'home la desconfiança que allunya tata
compassi6 i tota facultat de prendre part en
l'alegria dels demés, A aguests resultats hi
condueixen l'adoraci6 deI poder i dèlluxe.
que porta, pel' l'opressi6 dels altres, a una

1 pretesa felicitat, el mateix que l'educaci6,
tenint pel' base dei seu desenrotIlament
l'amor-propi.

La tendència dels individus a eixir de
la pres6 deI seu «jo», i la tendència de les

col'Iectivitats perseguint un fi determinat·
de sortir de la pres6 dei nostre «nos» ani
men els millors representants de la nOstra
cultura. Eis mit jans peIs quais una col
lectivitat sana persegueix fermament els
seus fins, s6n distints, en part, a casa nos·
tra i I:l. la vostra. P~rà la finalitat rera la
quaI caminem amb entusiasme és la ma
teixa. El deslliurament no pot assoIir-se
sin6 amb els esforços dels individus units
a aguest efecte, depassant, en tant, els Inte
ressos individuals, L'amor de la col'!ecti
vitat i de la seva organitzaci6, l'amor amb
gue s'estudia aixà. amb el guaI és creada
la belIesa: heus agui les forces alliberades,
pero el nostre temps, sabrà despertar-Ies
suficientment?

Ho ignorem. Més no esperar-ho seria
desesperant.

(De Monde).



ment la direcci6 de la vida de tota l'Amè
rica, sin6 que controla la d'Europa i Asia
molt directament. El desenrotllament eeo
nomic de moltisims pobles, paga tribut al
capital americà; i aquest el priva d'in~e

pendència, absorvint tates Ilurs energles,
incrustant el segell dels E. U.

L'actual crisi d'Anglaterra, és la conse
qüència fatal de l'absorviment financier
dels E. U. j dei despertar d'independència
de les seves colonies i dominions. L'absor
viment dels mercats d'antany anglesos pels
americants, han creat aquesta enorme mas
sa dels sense feina, que tan greument
amenaça la vida d'Anglaterra. La Iluita
d'Anglaterra pel' a desfer-se d'aquest ~op

que l'esgota terriblement, es caracterltza
en un gran augment d'armaments corr~s

post pel col6s americà i pels quais pertlla
d'una manera alarmant la pau mundial.

Eis petits estats, tots es deuen directa 0

indirectament a la voluntat d'aquells. Eis
petits estats estan més 0 menys interessats
a cada un dels grups financiers, que dicten
orgullosament la vida material ~'aquests

pobles, i amb disposicions gegantlnes,. te
nen en llurs mans els exèrcits i mannes
pel' a defensar els seu~ interessos. .

Pel' aixo déiem al començar, que el SIS
tema capitalista és completament anàrq uic.
Perquè no havent-hi una unitat relativa de
producci6 pel' les necessitats, crea la com
petència que es earacteritza amb la guerra
armada pel' al conqueriment de mercats,.o
sigui lIur desenrotllament que no C?neiX
limitaci6 en la seva desenfrenada lIulta.

JOAN F ARRÉ GAss6.

HI haurà qui dirà que aixo és una pa
radoxa incomprensible. 1 és que te

nim una cultura social excessivament ru
dimentària. Es que aqui, vivim encara en
un pais de petits burgesos, que no sabem
comprendre les contradiccions continues
que l'ait desenrotllament dei càpital èncar
na en si. No comprenem aquestes contra
diccions, pero en canvi, paguem les conse
qüències d'una manera prou directa.

Es aquesta època que vivim, l'època de
l'jmperialisme economic en la seva expre~

si6 d'ait financierisme: la concentracl6
ca pi tai ista.

El financieris'l1e mundial dirigeix la

politica de tots els pobles. .
S6n els trusts i càrle/s els veritables

creadors dels grans confIicles internacio

naIs, els qui es valen de l'esperit xo:in~s~a

dei poble, alimentat pels mils preJudlclS
socials i 'religiosos de castes autocràtiques.

L'ait financierisme, és el motar que
mou la palanca productora amb el profit
egoisla de classe. Aquests grups intern~ci?

nais que es desenrotllen amb c?m.peten~la

rabiosa s6n els promotors de cnsslsgravls
simes q'ue porten els pànics i ruïnes d'in
dustries petites i mitjanes, aixi com la
fam ais centres, quin desenrotllament és
ent:ara, d'una caracterlstica local.

Eis Estats Units d' Amèrica s6n l'expres
si6 més formidable d'aquesta moderna ma
nifestaci6 capitalista. La seva potencialitat
economica de gran empenta, arrastra al
seu pas, les velles concepcions capitalistes
de l'Europa vella. L'imperialisme econo
mic dels E. U. d'A., va absorvint no sola-
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Wés sobre la joventut...
«Cal ésser corn un rebel en mig de la

multitud passiva dels éssers; una mena de

Prometeu 0 de Satan.

GUYAU.

AVUI que tant es parla de la manera
d'ésser dei jovent, que tant s'ha dit

i redit sobre aquest fonamental assumpte,
a fi de comptes, es treu en clar que avui
la joventut té totes les tares que una ge
neraci6 hipàcrita i individualista li ha
pogut deixar corn un estigma ineludible,
i tots els mèrits que la joventut porta
en si, corn un tresor. Volem remarcar
que el problema deI renaixemet de la io,
ventut, que millor seria dit: el referma
ment de la personalitat jovenivola, ha de
solucionar-Io la mateixa joventut, perquè
bOlla està si esp'era la terapèutica dels nos
tres pares, mancats de joventut al cor j a
la cara. El crit de Pi us Baroja: «i Vayan a la
porra nuestros antepasados/.> és l'em ble
I~a de la joventut. No caldrà remarcar el
sentit estrictament simbàlic que se li ha de
donar a aquesta frase, en la que hi cap el
respecte que corn a homes i progenitors
ens mereixen els nostres cecs modeladors.

Encara que moita part de la culpa d'a
questa passivitat davant de problemes in,
teressants i vius, és conseqüència de la
nostra feble i fatal eùucaci6, de la quai tant
se n'ha parlat, mai prou, perà, sempre
dintre uns termes de refOl'ma esquifits. Car
podran variaI' més 0 meny~ la forma dels
actes oficials, perà resta en el fons la ma-'
teixa feblesa de principis fonamentals i el
desenvolupament, ilàgic i anormal, de les
nostres facultats. Encara que corn diu loan

Marlet a «L'Om» - els pares han pr.ocurat

pujar els fil/s dintre la més estricta moral.
desproveïda de grandesa, dei petit burgés
individuafista i indisciplinat, els fil/s, pri
mer a J'escola i després dintre la famllia,
tot ho han vist a travès d'aquest prisma:
la societat, l'economia, la religio», moita
culpa, potser la major part és nostra pel' la
nostra por de pensar individualmeot, se-'
gons la Ilum de la nostra ra6, i no la defs
altres. Pel' a no seguir el nostre impuls de
rebelJia, que corn ha dit MarMion, és
l'essència de la joventul. Perquè ver
gonya dona que la joventut sigui envellida,
no tingui sang. Saba que vingui a demos
trar els forts i avançats ideals que tot jove,
pel' imperi de la seva puixança fisiolàgica
j pel' la seva arribada al mon de la Iluita,
sense cap lIigam material, pel' poc que
s'esforci a treure-se'ls, deu i li pertoca te
nir. loventut, deu ésser vida i progrès; jo
ventut, emprant ulla frase de Masaryk
«és criticar tot ço que és vell», variaI'.
modificar,se, enlairar-se, el nostre esperit
deu ésser, corn una corrent; l'es deu estan
car-se en ella .. ,; i pel' ella ha de passar-hi
toto En una paraula: l'ideal ample de la jo
ventut, deu ésser el progrès. Que no és 050

lament un millorament SENSIBLE de la
vida; és també, una mil/or formula INTEL

LECTUAL, és el triomf de la logica; pro
gressar és arribôr t1 una consciència més
completa dei mon i de si mateix i, per
tant a una millot conseqüència dei mon
amb si mateix» , segons les paraules ~ncer:"



tadfssimes de Guyau. la vindrà el temps,
desgraciat per a molts, en q lie aq uests entu
siasmes es sedimentaran en una cultura,
que serà la base de tota la sevà actuacio so
cial, cultura que serà més 'sana i més rica
corn més hagin estat els neguits i oratjols
quehagin acariciat el seu coratje jovenlvol;
evidentment un jove vell, esdevindrà, un
vell vell, en el quaI tot èI seu ideal serà anar
tirant i passar aquesta trista vida, que ells
mateixos, amb el seu cuirassament de pre
judicis, s'han fet monotona i avorrida, En'
la joventut es refleteix, corn en un mirall,
la forta reaccio que ès deixa sentir arreu
envers els ideals i doctrines avançades, mi
Ilor dites, normals, car totes les demés son
anormals que volen arrencar a la humani
tat en el seu Ilarg esclavatge. El jovent té la
mateixa par en para r-se à consi dera r-Ies q ue
la de l'home ja madur, carregat de panxa,
que Ilueix la seva corba de la felici at; ço
que ha fet exclamar dt's d'aquestes pàgines,
«Por'a les idees, pOl' de pensa,./» iQuin

. estigma més terrible per a un poble que
tingui un jovent aixf!.> i aquesta resei'va
no és de joves que deuen ésser per lempe
rament altruistes i no atrinxerar-se en pre
judicis mancats de tot esperit .d'humanitat
i ::le sacrifici. Tota la nostra vida, les 110S

tres accions, tota la lluita moderna vé a
donar una ra6 ferma al materialisme his
torie; volen explicar els actes humans,
per un. predomini dels factors economics.
Avui dia els actes humans corn sem
pre, son egoistes, d'una individualitat
esgarrifadora; cadascu procura pujar, en
cara que tinglJi que trepitjar al de sota,
tothom sap que a là minima que es des
cuidi en divagacions idealistes quedarà
endarrerit i passarà per sobre seu l'ava
lanxa humana que corre ala recercadel pa,
sense que ningu no li dongui la mà, puix
serà un enemic menys en la lIuita. No és
res d'estranyar que el jovent es torni de
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bell antuvi egocèntric, acovardit, en con
templar el panorama que se. li presentarà,
una vegada IJançat a la IJuita, panorama
que li ofereix un miratge perillos, puix és
un panorama sense perspectives amples; a
poe que s'hi fixi veurà a l'horitz6 corn s'a
cumulen els dîners amb els diners, Aquests
tenint por de ràmandre dispersats, fan un
front unic i rancuni6s a la massa proletà
ria, que crida pels seus drets tantes vega
des trepitjats i sacsejats. Son bells exem·
pIes d'aquesta uni6 deJscapitals, l'agI upaci6
dels capitalistes, teixidors de Lancashire
els petrolers de New- York, i en altres
paï,0s pren encara, una forma diferent,
corn el feixisme a Itàlia. Amb aquesta si·
tuaci6, si només per instint de conservaci6,
deviem pensar en què es deu trobar una
soluci6. Pero aquest instint massa primitiu
els perd, els fa lIançar a la lIuita, a treure
tot el profit que puguin i corn puguin en
detflment de la societat. He dit que l'instin.t
de conservacio é prJmitiu, perquè a mlJa
que l'home es perfecciona; la seva esfera
d'àcci6 s'obre, s'exten cada vegada més-,
fins a confondre's amb l'esfera dels altres i
aquest instint egoista que no és res menys
que Ulla mutilacio deI SI, es deu perfec
cionar per un ideal més elevat, que les pa
raules excelses de Guyau es cuidaràn de
definir. «El pif de la ma/'e necessita bo
ques èlvides que l'esgotin; el cor de /'és
ser veritablement humèl, necessita també
fer-se dolç i caritatiu per a fots. La vida
social, no és una pèrdua, sino un engran
diment pel' a l'individu».

Totes les anteriors consideracions, de
l'utilitarisme individualista, fan' que el jo
vent es vulgui limitar al positiu dei mo
ment a allo que directament tingui de
donar-li profit, i considerànt la poHtica,
(en la que volem incloure-encara que 'la
sigu i la seva vera accepci6~-totsels am bien ts
en que es desenvolupa la societat; els pas-
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sos que dona, efs medis de què es val per
progressar, els seus desigs, etc ... ) corn un
ofici 0 carrera qualsevulga, que no té res a
veure amb les seves feines creuen que no
els hi pertoca cuidar-se'n l'obliden i la
deixen de mà per altres afers, general
ment inutifs. Marafion, en una recent in~

terviu, va queixar-se, de !'actuaI joventut
pel seu poe inlerès pels problemes polf
lies. S'haurà d'ensenyar-Ios a ésser ciuta
dans, a comprendre la polltica corn a inte"~

l'ès pels drets de la societat, a la que ells
pertanyen i donen el seu fruit. Que dins de
les seves feines hi cap, millor dit, és un
deure d'humanitat que hi càpiguin, la po
Iltica en la se va nitidesa de mires, corn a
instrument pel progrès, 'i pel' a corret
gir les probables injustîcies que en el
desenvolupament d'una societat es co
meten.

El temps que la humanitat ens rec1ama
pels seus assumptes no és temps perdut
sin6 ben al contrari, serà un temps que ella
sem pre pràdiga i amatent ens retornarà en
forma d'un grau més, en la nostra gràfica
ascendent de civilitzaci6.

1 p~r ultim fem que les preocupacions
de la nostra especialitat dins la fàbrica so
cial, corrin a Ilodrir i difondre's en el gran
riu de la societat. De moment ens senti rem
massa lIigats i contrariats perquè els nos
tres prejudicis seran sacsejats amb una
severitat cruel. Esperem, perà, q uan el riu
arribi a la mal' ampla i sense limits on es
mouen amb desinvoltura i sense aspereses
que frenin la nostra activitat.

'.

L1iurats de les crostes feixuges i inhi
bidores de prejudicis i artificis, veurem
que l'aparent absorci6 de l'individu, haurà
fet que aquest pugui, a la fi, fruir de la seva
relaliva I/iberlal.

Fixem-nos una posicio clara i oportu
na. Deixem que els vells facin la seva tas
ca rutioària. No els molestem. Perà nos
altres. siguem per dam unt de tot i per tot,
joves. Pen sem 'que si ara ens satu rem de
neguits, no envellirem mai. Ens nodrirem
suficientment de corat-ge i rebeldia pel' a
treure'ns la falsa Iluentor de la pesantll ves
timenta de plom defs hipùcrites condem
nats en l'infern de Dante.

1 caminarem, en la vellesa, lIeugers,
amb les potents ales dels entusiasmes.

No vu II acabar aquestes ratlles sense
recordar al jovent obrer, el quaI té el pre
judici de l'estudiant interessat pels se us pro
blemes, que son els de tots, ho fa només
pel' una Ejüesti6 de luxe, que ef gran avi de
Praga no s'ha estat de tirar-Ios-ho a la
cara /'identificaci6 que feien de 101 Ireba- .
lIador in/el' leclua! amb un burgès i un ad
versari de classe no tÜit el contrario Do
nem-nos les mans, completem-nos i cami
nem endava-nt, rera la veritat nua, sense
apariència trobada amb un mètode sever i
pulcre, dcixant de banda-, corn diu
Nietszche-, e/s errors benèfics i enl/uer
nadors que es deriven d'edals i d'homes
melaffsics i arlisles.

INGENU.

..



..

Oferim. avui. ais nostres leetors, l'auto-retrat de
Shum. una nova mostra de la vigoria dei lIàpiç
dei nostre estimat amie i eoNaborador que es
troba, ja fa dies. a la Peniteneiaria de ~EI Dueso»
eomplint una /larga eondemna per delietes polities
i per a demanar l'indult dei quai aeaba de eonsti
tuir-se una Comissi6 a Santander. En el nostre
numero anterior ens hi adheriem amb tota l'ener
gia cordial que el bon amie Joan Baptista Aeher es

mereix.
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Una estona arilb el Mestre
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Joan Balcells, Director

"Orfe6 Gracienc" de Barcelona

CAMI de B~r?es Blanques. S6n les deu
dei matI J en vagons de la Corn pa

nyia de M. S. A. l'Orfep Oracienc ca
mina en direcci6 al 1I0c que figura en el
programa de la seva excursi6 per tal de
donar el segon concert d'ença de la sortida
de Barcelona.

En la memària de tots els viatgers hi
ha fresc eneara el record deI dia passat a
la nostra ciutat. Durant tot el trajecte les
portel les dels finals dels vagons no estigue
ren q uietes un moment; tothora anaven i
venien noies i mossos somrients i parlai

res.
El mestre Balcells, aquell dia ceJebrava

el seu Sant i era felicitat entusiàsticament
per tots els orfeonistes; anava caminant i
escoltava les paraules amables dels seus
amies amb un~ benhaurança sense Ilmits;
aquelles manifestacions ell les agraïa amb
el cor.

Quan passà pel nostre costat, el nostre
amie, el senyor Sabater, ens hi presentà.
El mestre Balcells respongué a la nostra
salutaci6 amb cordialitat. Després conti
nuà surant en mig l'afecte dels seus deixe·
bles fins a Borges Blanques.

El viatge fou curt. A l'estaci6 una mi
nuscula orquestra Ilençà a l'arribada una
pinzellada de solemnitat. Joan Balcells
ha de seguir els cumpliments protoco
laris; la caravana es posà en marxa cap
al poble. Després d'una estona d'aguantar
el sol ens trobem a la plaça; al mig' es for
ma un ~rup; la gent l'envolta; el mestre

belluga els braços. PeIs aires ressona El
Cant de la Senyera:

A mig dia estavem passejant per l'a pa-
cible Terrail. El senyor BalceJls ballava
sardanes. En acabar ens dedicà una con
versa. La volta dels plàtans ens tapava el
sol i una Ileugera frescof' ens acariciava els
rostres. El Director de (' Orfe6 Oracienc
parlava amb marcat entusiasme d'orfeons,
de musica, de cultura popular ...

A continuaci6 ens digué que havia se-
guit la vida de Lleida amb interès. Recor
dava el darrer viatge que feu amb el seu
Orfeo fa dinou anys, passant per la Segar
ra i l'Urgell i retreià l'alegria que li pro
porcionà la fundaci6 à Lleida i a Tàrrega
d'orfeons animosos. Perà avui ha tingut la
mateixa tristesa, al constatar que ja, a Llei
da principalment, eren totalment desapa

reguts.
Joan Baicells fa vint-i-sis anys que di-

rigeix l'Orfeo Oracienc, és a dir: des de la
seva fundacio. Un mestre ha de dedicar-se
per complert a un orfeo si vol que aquest
vagi 'creixent cada dia; ha d'ésser corn un
enamorat que no pensi ni vegi res més que
a el!.

Necessita moites hores de treball i ofre-
nar a la se va obra molts sacrificis, no cer
cant, per contra, cap retribucin ni glària.

Un mestre ha de personificar el seu
ideal al <;eu Orfeo. EII ha de donar els mi
Ilors exemples, ha De fer moItes vegades
de pare pedaç, ha de cuidar sem pre defs
orfeonistes, amb rectitud perô amb amabi
litaI. Ha de fer~ho si vol ésser obeït els



moments que calguin. Per aquesta ra6 és
per la que hom pot explicar-se quan dificil
és)a labor d'un mestre.

1 el senyor Joan Balcells les té aquestes
qualitats: ens ho diuen els orfeonistes; ens
ho repeteixen els seus familiars i amics;
hem pogut comprovar-ho nosaltres amb
els dos dies que fa que estem a la seva
vora.

Amb naturalitat hem procurat dirigir
la conversa envers el camp de la musica
en general.

El mestre que amb tantes ganes parla
va de qüestions relacionades arrib la vida i
l'aspecte de l'Orfe6, ara no gosava fixar
categories ni senyalar tendències i noms.
Amb tot, pero, el Director dels cantaires
que recentment hem escoItat, s'interessa
també per les corrents que va marcant la
musica selecta a tots els països.

Contestant a IIna pregunta nostra, ens
digué que, deixant apart la musica de jazz,
que no és altra cosa que veleitats ritmi
ques, és cert que s'inicien arreu grans pro
blemes pel que es refereix a la musica.

La musica té un gran Iloc en els esce
naris i salons pero no el té menys petit en
tre les masses. La influència de la musica
en el poble és directa.

Per mi-ens diu-, Alemanya va al da
vant en els nous camins. A Sud-Amèrica
hi ha també autoritats meritissimes corn
per exemple el brasileny Villalobos el quaI
és un altre Stravinski.

L'Orfeo Gracienc,-continua el mes
tre-, col'Iabora tot savint amb altres en
titats. Va al Liceu, es junta amb l'Orques
tra d'En Pau Casals; mai no s'hi nega. El
cas és fer musica, De vegades hi col'Iabora
fins deixant-Ios la direcci6. D'aquesta ma
nera han cantat amb Kleiber, Krauss,
Fritz, ctc.

Quant més s'acosti al sentiment, més
si ncer és l'artista. Negar aixo és temerari.
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De tant en quant En Joan Balcells t0rna
a parlar-nos deI seu Orfeo, deI seu amor
ais orfeonistes. Ens explica la part social
que li està encomanàda; social a la vegada
que artistica.

Ara ens retreu la seva visita a L1eida.
Està molt satisfet de la seva excursi6. L1ei
da i els seus fills li s6n simpàtics en ex
trem. Ens prega fem constar el deute que
contragué amb la nostra ciutat la vetlla
que la seva fillâ Rosa no pogu.é donar el
concert intim d'arpa que havien anunciat.
Pero si aquest dia no Dogué complaure els
amics, el vinent octubre ens ha promès
que vindrà expressament per aixo.

Tothom qui s'interessi pel' la nostra
musica i els nostres artistes, coneix la duc
tilitat inefable amb que la filla deI Mes
tre Balcells toca aquest instrument divi.
Passat aquest estiu, doncs, podrem pale
saI' la grandesa de I.'art de la bella Rosa
Balcells.

El mestre ha curat de l'educaci6 dels
seus fills. Aixi té dos nois que formen part
de J'Orfe6 i una altra noia, Na Maria Te
resa, gran pianista i de la quaI és petit tot
elogi que se li faci.

Ara penetrem en el terreny penombr6s
de l'esport. L'esport,-diu-està bé men
tre els seus limits no depassin els de la
cultura fisicà pero malhauradament l'es
port emborratxa i treu de l'home la possi
bilitat de manifestacions espirituals. Dic
aixo per què fa pena constataI' els onze 0

dotze mil socis dei F. C. Barcelona al cos
tat dels dos mil escassos de l'Orfeo Cala/à;
el més gran de la nostra terra.

El mestre Bâlcells està ben definit. La
seva posici6 ferma i concreta no el fa ca
minaI' en faIs mai.

Nosaltres, una mica decidits, ens hem
aventurat a dir-li què li semblava dei judi
ci d'algun music de preferir la propietat
de La Marsellesa a la dei Parsifal. En
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Joan Balcells reconeix que la una obra és
per a fruir i l'altra, en canvi, és simbàlica.
Per tant creu que, en efecte, hi ha mo
ments que preferiria sentir la primera a
la segona:

Per acabar, el Director de l'Orfe6 Ora,
cienc ens fa un elogi desinteressat deI pu
bli c Ifeidatà.

El public de L1eida,-diu-, té una
magnifica sensibilitat. No aplaudeix els
efectismes ni els trucs, sin6 l'art. No hem
d'oblidar que no en va és la Pàtria d'En
Granados, Vinyes, Pujol i d'algun altre.

l davant d'aquest fet és incomprensi
ble que no hi tingui vida un orfeÔ. Quant
més quan el poble cataJà ho és tan de can
taire.

Nosaltres també creiem que L1eida està
preparada per a tenir un bon orfe6 pero li
manca un mestre. El dia que a L1eida hi
hagi un home d'un gran cor, d'una gran

sensibilitat artistica i musical i d'uns sen
timents humans un xie profunds, aquelf
dia tindrem lin bon Orfe6.

Tot Orfe6 necessita un mestre que diri
geixi les seves masses. J ja hem dit que un
bon director és aquell que es consàgra tot
a ell aixi corn l'enamorat aima també no
més una persona.

Era l'hora de dinar. La familia dei se.
nyor Balcells i els amies que l'hostatjaven
J'esta ven esperant. Li pregàrem ens deixès
fer una fotografia de les seves dues filles
amb ell al seu costat; hi accedi som rient.

El mestre Balcells és molt amable. Ens
acomiadàrem am b l'alegria de tornar-nos a
veure prompte. Repetirem l'apretada de
mans ...

Sorti rem deI TerraIl. La casa deI se
nyor Mias ens acolli benèvola.

F. 1 X.

Souint prenem pel' pessimisme un exaltot idealisme, perquè al seu

costat s'enterboleixen els t'tItres barI'oers ideals que enfosqueixen la nostra

vtda.-l. U.
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7ustfficant nostra tasca

Férem bé? férem mal?
Sincer:.lment i modestament, creiem

haver fet bé; contràriament, no les hau
riem escrit.

Estimem que hauriem fet mal de por
tal' pretenciosament i amb ganes dt:: sentàr
escola aquelles nostres consideracions a la
vindicta publica; per6 amb la convicci6
honrada que cap tOrt no n'havia de vindre
pel' a la 'nostra aim~da Ilengua i si, possi
blement, un hé, estimem que cap pecat
ha vem comés.

Dins el Diccionari Ortogràfic de Fabra
Mestre de mestres, quant més Mestre de
deixebles- no hi figura la paraula .,es
ta /Zl».

Si és un fet que aquesta paraula és ben
viva en una comarca, en una localitat de
Catalunya, és una atzagaiada dir-ho publi
cament?

Si no ho és, c.om no posaI' al costat de
la constatàci6 deI fet la significaci6 comar
calo local deI mot en qüesti6?

Perô és més: Si en regirar altres diccio
nari') ens assabentem que el significat
que el nostre poble,-el pobre integrant de
la nostra comarca 0 localitat,- d6na a
«estalzi», és el ma.teix que el que aquells
llibres donen al seu «sutge», és una cosa
estrafolària puntualitzar-ho?

l encara: Si al trobar «sutge» en aquells
diccionaris, ens recordem que nosaltres
tenim un «sutja» emprat en un sentit
diferent d'aquell en el quàl els diccionaris
el posen, és pecamin6s consignar-ho?

Si aIgu, de so)vència en la qüesti6, vin-

x.

CJaraules

-ELS qui modestament hem aga fat fa
. plomll pel' a fer petites aportacions a

la nostra riquesa lingüistlca, sense més
interès que el de confiaI' à la publica co
neixença allô que tal vegada restaria abs
condit pel' a molts. no hem pas d'esperar
cap altra recompensa que no sigui la prô
pia satisfacci6 pel deure acomplert; perô
tampoc creiem fer-nos mereixedors deI
bJasme de ningu.

Nosaltres apreciem que tots dellriem
fer aportacions, damunt les planes de les
nostres publicacions, d'aquelJes paraules
que no trobéssim aIs diccionaris, expli
cant-ne el sentit amb el quai s6n empra
des en la localitat respectiva. Aixô, sens
dubte, portaria a coneixement dels Mes
tres' mots que ara els s6n desconeguts
hem de creu re-ho aixi des deI moment
que no els trobem en els seus catàlegs de
paraules-i podrien anotar-les en les noves
j successives edicions.

l no hauria d'acabar aqui la tasca: hau
ria d'orienta l'-se també en el sentit que
fossin portades a publica consideraci6 ge
neral, les particulars significacions de mots
ja inscrits en ers diccionaris, perô que
s'empren en un diferent sentit d'aquell
amb el quaI hi figuren.

Aquest credo ens ha menat alguna ve
gada a (er aquesta tasca; d'aqui, unes Ile
tres nostres esmerçades sobre. els mots
«sutja» i «estalzi», aparegudes. damunt
mateix d'aquestes planes i dins aquesta
mateixa secci6.
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gués a contestaI' afirmativament aquestes
preguntes, sentiriem el remordiment dei
pecat cornés i compungidament demana
riem perd6. No creiem que cap prestigi,
mariteflint·se serenament, pugui posaI'
aquella afirmaci6, i, pel' aixà J/uny de sen
tir remordiment de cap mena, n'estem
joiosos; joiosos amb aquella alegria que la
nostra modèstia ens permet gosar en la
màxima intimitat de nostre recolliment
casolà.

Que una vegada constat el fet i puntua
litzats els extrems pertinents, la conclusi6
sentada pels mestres sigui la de que el
mot castellà chal/In» hagi de tenir en ca ta
là la traduc<:i6 de «sutge», respectuosos
l'acatarem sense protesta,-la quai seria
arxiridicula en nosaltres.

Perà tal resoluci6 deixarà el planteja
ment de les dues qüestions següents:

Què fem dei mot «estaJzl», vivent en
una part, - petita 0 gran, no és possible
pel' a nosliitres averiguar-ho-, de la nos
tra aimada Catalunya?

Quin mot aplicarem pel' a exterioritzar
l'idea de la bruticia que es fa en una roca
enseuada?

Queda una paraufa sense aplicaci6 a cap
idea.

Queda una idea sense paraula que l'ex
pressl.

Francament, mai no ens ha passat pel
cap dir cblat» a l'«ordi», car mai no hem
sentit dir a ningu que de l'<<ordi>> en digués
«blat»; perà pel' haver apr~s de menuts i

sentir-ho cacia dia de nostra 'vida, dir «es
talz!» a l'<<hol/ln>> i «sutja» a la brutlcia de
les boixes dels carruatges, la nostra natu
l'al adaptaci6 al medi ens porta a no bJas
mal' de la Ilenglla dels nostres majors i a
emprar-Ia com a mitjà més natural de fer
nos entendre bé; lIengua que serà bona,
J/engua que serà dolenta,-no ho sàbem
perà Ilengua més rica que altres pel fet de
tenir una paraula pràpia pel' a ('engrut de
les xemeneies: eslalz!, i altra pel' a la bm
ticia que es fa en les rodes enseuades:
sulja.

I ço que passa amb «sutja» i «estalzi»
ho trobem, si fa no fa, amb «fesol» i
«mongeta», «patata» i «trumfa», «catxapb>
i «ampit», «càn'tir» i «seIl6», ..

Tenim el defecle d'estimaI' la nostra
Ilengua,-sense entraI' en consideracions
qualitatives-, i pel' aixà enS fou grat YtU

re un dia corn el Mestre en Gai Saber, doc
tOI' Estadella, feia gala deI mot «salmar»
en una composici6 memorable, escrita
amb motiLl de la mort de l'eximi cantor de
Les Birbadares, sense para r-se- 0 tal vol
ta parant.se'hi un troç-si era registrada
en ejs catàlegs dels mestres i en el dei Mes
tre de mestres, el justament homenatjat
Pompeu Fabra, a qui tan deu la nostra
Ilengua pel' la seuâ tasca en pro de la uni
ficaci6 ortogràfica, i davant deI quaI abai
xem el cap submisameht,'per creure'( in
discutible en tai matèria.

J. VILADOT P IG.



(1) Acabamenl de la tercera conferència dOJ1ada Il rAteneu
L.1~ldatll el dIa 26 de març de 1929·

·([)efensa de la metapsiqulco

'D.==Ca hipàtesi telepàtico
criptestèsica.

Recordem que el P. Palmés, per a com
batre la hipotesi espfrita, digué textual
ment: «en admetre la telepatia i la criptes
tèsia, els espiritistes no s'adonen que amb
aixo e\ls mateixos es tanquen el camf per
a demostrar la realitat de la seva .teoria».

Precisem l'argument, car avui en dia,
és aquesta la màxima objecci6 formulable
a la interpretaci6 espfrita dels fenomens
subjectius. Hi ha en tot home una memoria
ocuIta en la quaI queden indeleblement
inscrites toles les cognicions de la nostra
vida, fins sense record cQnscient. La tele
patia ens demostra l'acci6 intermental a
distàncies enormes. Es pot lIegir en el
pensament d'aItri. Doncs si totes aquestes
coses existeixen, és possible que les su
posades personificacions de difunts, no re
suItin més que un cas de dramatitzaci6 in
conscient, bastit amb els materials submi
nistrats per les facultats telepàtiques i
criptestèsiques deI mèdium. Qui pot posar
un Ifmit a les seves capacitats, aixo és, a
les seves fac~Itats perceptives? No sabem
que actuen a través de l'espai i deI temps?
Aixf, quan un_ mèdium expressa, en un fe
nomen de personificaci6, coneixences que
ell ignora personalment, i d'una determi
nada persona difunta ens forneix dades
precises, detalls fnfims, qui ens dirà que
no siguin el resultat de l'exercici incons
cient de les seves facultats teJepàtico-crip
testèsiques? Compte, doncs, senyors es
pfrites. No us precipiteu.

No, no volem precipitar-nos, ans al
contrario Pero seria pueril pretenir que els
espfrites no s'oag-uessin formulât-j resolt
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satisfactoriame~t-aquest problema fona
mental. En primer \loc, cal fer destacar
que el sol fet de posseir -l'home aquestes
capacitats transcendents, susceptibles, en
determinats casos, d'afranquir les lIeis de
la vida psico-sensorial ordinària, procla
ma que aquestes facultats, en tant que
transcendents, no estan Iligades amb el
desti de la matèria, a la quaI sobreviuran.
Hi ha, doncs, en nosaltres, un quid igno
lum que no es desagrega alnb la mort. Eis
fenomens subjectius, pel simple fet d'exis
tir, constitueixen, a priori, un atestat formi
dable a favor de la supervivència humana.

Pero deixem-nos d'apriorismes i anem
aIs fets, unics que compten, i veiem si
confirmen 0 contradiuen la tesi telepàtico
criptestèsica. Ara bé, el primer fet que
l'experiència ensenya és que mai, en un
mèdium donat, concorren laies ni léln sols
la majoria de les facuItats supernormals
d'informaci6 que serien necessàries per a
explicar mant fenomen d'identificaci6. La
regla general, per contra, és la següent:
un mèdium és un bon psicometra, 0 un
bon teleplasta, 0 un bon criptestèsic, mai,
pero, 'Ioles les cases a la ve[f.ada. A Vout
Peters li don eu un objecte i, corn jo ho he
vist a Lieja, al minut us descriurà totes les
caracterfstiques psicoJàgiques deI seu pro
pietari; perà Peters és impotent per a do
nar un fenomen de personificaci6, ni po
drà lIegir el vostre pensi:unent més viu a
dos pams de distància. Ca\> mèdium que
dongui el fenomen de personificaci6 amb
identitat personal, fora de l'estai de trans
coneixerà una realitat exterior sense el
concurs dels sentits orgànics, i al contrario
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Aixf, el primer contacte amb la realitat ex
perimental ens' porta a una conclusi6 de
{et, totalment oposada a la validesa de la
teoria que examinem. En tot mèdium hi
ha una facultat preponderant, una manera
supernormal propia, mai totes les facultats
supernormals reunides. 1 corn per a expli
car telepàtico-criptestèsicament nombre de
casos d'identificaci6 i de personificaci6
seria neces:sari, no sols posseir totes les
facultats supernormals, sin6 posseir-Ies
totes la màxima potència, veiem mina
da en les seves bases essencials aquesta
teoria pseudo-explicativa.

Aquesta constataci6 d'ordre general ja
és prou eloqüent. Pero si ara examinem,
en les modalitats dei sell exercici,' cada
una de les facultats telepàtica i criptestèsi
ca, veurem que, lIuny d'ésser facultats
sense Ifmits imaginables (condici6 neces
sària per a excloure la hipotesi espfrita)
venen l'igorosament condicionades, obe
eixen a lIeis precises que l'estudi va fent
conèixer lentament, ço que equival a dir
que ni s6n omniscients ni ilimitades.

Comencem per la criptestèsia psicomè
trica, i prenem el cas de Mrso Piper, esco
lIit pel P. Palmés. Quan aquesta encarna
la personalitat d'un difunt, per a res no
necessita el reforç psicomètric; per a donar
de la persona difunta (que diu controlar el
seu organisme) totes les dades necessàries
per a la seva identificaci6, no cal que li
donem cap objecte que hagi pertangut a
aquella persona difunta. En una de les ex
periències amb la Piper, una personalitat
de difunt es manifestà i s'identificà plena
ment. Doncs bé, el dia següent, havent po
sat a les mans de la Piper un objecte de la
pertinença en vida deI suposat comuni
cant deI dia anterior, 0 no pogué produ)"['
la identificaci6 «desitjada pels experimen
tadors» 0 si en algun cas pogué, el rendi
ment de l'experiència, en quant a identifica-

ci6, fou considerablement menor que quan •
la personificaci6 es produf sense ajuda psi
comètrica de cap mena. Aixf, la conse
qüència de {et inevitable, és que en les
personificacions de la Piper, la gènesi crip
testèsico-psicomètrica resta exclosa.

Una altra lIei fonamental de la sensibi
bilitat criptestèsica en la seva modaIitat
psicomètrica, és la següent. El sen
sitiu, amb un objecte entre les seves
mans, us donarà, deI seu propietari,
dades suficients per a identificar-Io, pero
dades genèriques i sem pre arnb ell re
lacionades 0 amb el seu ambient habi
tuaI, pero mai no us proporcionarà els
més petits detalls d'una segona 0 ter
cera 0 quarta persona amb les quaIs el
propietari de l'objecte tingui vincles fa
miliars 0 d'amistat, a no sel' que en
aquell moment ,aquestes dades siguin
vives en el conting1lt mental dei propie~

tari. Per exemple, el sensitiu us dirà tot
el que vulgueu de les caracterfstiques dei
possessor de i"objecte psicometritzat. Pero
si demaneu quants fills té, i corn es diuen,
i on viuen, i corn i de quina manera s6n i
viuen els filis dels seus fills, el sensitiu psi
cometra callarà. No ho sap. Per què? Per
que en aquell moment de l'experiència,
l'objecte, carregat dOe f1uid vital deI propie
tari, viu 0 mort, no fa més que servir d'ins
trument de relaci6 enlre el sensitiu psico
metra i el psiquisme deI propietari, en la
ment deI quaI lIegeix les dades personals
que us anirà doliant. Pero corn no hi ha
diàlec, sin6 lectura dei pensament, serà
inutil que cerqueu altres dades que les que
el sensitiu pot poar en la ment deI propie
tari. En canvi, en el fenomen real de per
sonificaci6, corn hi ha diàlec entre ell i vos
altres, (per auxili deI cos deI mèdium que
controla), podreu obtenir de les segones i
terceres persones relacionades amb l'actor
totes les dades necéssàries corn passaria



en un diàleg entre vius. Corn veieu, la caM
és capital.

Pel' via d'aclariment, vaig a cita l'-VOS
un exemple clàssic, conegut de tots els es
tudiosos, àmpliament relatat pel Dr. Osty
en els Annales des Sciencies Psychiques.
El divuit de març de 1914, M. Mirault, re
sident a Cours-les-Barres, comunicava al
Dr. Osty que de feia quinze dies es busca
va inlitilment al vellet Lerasle, el quaI, ha
vent sortit de casa seva, no hi havia tor
nat. Més de vuitanta persones havien
explorat sense resultat, durant alguns dies,
tot el terme municipal. En aquestes condi
cions, M. Mirault enviava al Dr. Osty un
mocador. que havia pertangut al vellet Le
l'asIe, i el Dr. Osty el lIiurà, a fi d'expe
riència, a la notable psicàmetra de Parfs
Mme. Morel. Immediatament aquesta des
cri gué amb tot detall el desaparegut, el
1I0c on vivia, el camf recorregut el dia de
la seva desaparici6 fins arribar a un bosc
espès, declarant que el veia prop d'un pe
tit rierol, voltat i cobert pel brancam. Inves
tigacions fetes, a tenor de les indicacions
donades pel' Mme. Morel, tot resultà exac
te, menys un detall teàricament pIe d'inte
l'ès: ella veia el cadàver «ajagut deI costat
dret amb les cames encongides» i en canvi
se'l trobà «en posici6 supina i amb les ca
mes estirades». La sensitiva diu: Larasle
es senti maiament d'una manera sobtada,
s'ajagué de costat, encongf les cames i mori.
En aquest cas, analitzant el mecanisme de
percepci6 de Mme. Morel ens trobem: que
s'ha d'excloure que es tractés d'un cas de
visio a dislància, puix en tal circumstàn
cia, l'hauria vis! corn se'l trobà i no pas
corn ella el descrigué. L'explicaci6, apa
rentment conlradictària, perà molt alliço
·nadora, és aquesta: la posici6 descrita pel'
Mme. Morel era un fet de lectura deI pen
sament dei difunt, (viu, perà) pensament en
correspondència amb el seu record deI mo-
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ment fatal en què, ajagut de costat i amb
les cames encongides (posici6 pro pia d'una
persona que es sent malàlta) cessà de con
trolar el seu organisme' corporal en tant
que esperit, pel' a entraI' en el perfode .co
mal6s propi de l'agonia, en la quai la no
ci6 dels vincles de l'ànillla amb el cos es
relaxen i es perden. 1 corn és natural que
els moviments espasmodics de l'agonia
restableixin la posici6 d'equilibri d'un cos
ja inert, que és la posici6 supina i estirada,
d'aquesta liltima circunstància, ja l'es no
en sabia Lerasle, «en tant que esperit» i
l'es més naluraI, doncs, que la sensitiva
Ilegfs en el pensament deI traspassat Le
l'asIe, el record d'una posici6 corporal viva
en la seva consciència abans d'entraI' en
l'agonia, pero que no pogués lI~gir-hi el
record d'un fet per a ell inexislent.

Aqueix cas, en precisaI' meravellosa
ment el determinisllle deI fenomen psico
mètric, i en relllarcar les seves limi!acions
informa/ives, es transforma en una nova
prova a favor de la tesi espfrita. Eis fets
psicomètrics posen .de manifest les facul
taIs supertlormals de l'esperit humà, pero'
l'anàlisi Ilur, en demostrar les seves limi
tacions, exclou que amb elles es pugui do
nar ra6 dels casos d'identificaci6 personal
dels desencarnats.

Examinem, ara, la telepatia. Tothom en
parla, perà s6n pocs els que ho poden fer
autoritzadament, car no s6n molts els que
l'han analitzada amb detenci6. En general,
si no se l'ha estudiada prou, hom creu que
és una facullat sense limits, ni regles, ni lIeis
que condicionin la seva producci6. Aquest
desconeixement explica que molts, davant
d'un fenomen d'identificaci6 donat pel' un
mèdium, creguin a priori, aixà és, a es
pallies dels fets, que resulti el fruit d'infor
macions telepàtiques que el sensitiu va a
poar qui sap a on i com i de quina manera.
Anem a veure què diu elllenguatge dels fets.
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La primera lIei de la teJepatfa, sense
excepci6 coneguda, és aquesta. Pel' a que
entre A i B. pugui establir se una acci6
mento-mental, és' precfs que es coneguin,
que pel' subtiÏ que sigui, hi hagi establerta,
prèviament, und relaci6 psicoJogica. Es pot
establir entre pares i fills, entre coneguts è>

êlmics, entre persones l'existència de les
quaIs no s'ignori, sigui quina vulgui la
distància que els separi, sem pre que es
reuneixin les condicions degudes. Pero si
jo, pel' facultats telepàtiques patents que
tingui, ignora i desconec la persona que
viu al pis de damunt d'aql.1esta sala, aixo
és, a vint metres, ni li podré trametre ni en
podré rebre la mener impressi6 telepàtica.
Recordeu el cas abans cilat de lord Wil
more, rebent el missatge telepàtic dei sell
fill moribund a Londres. Ningu més dei
yacht en el quai viatjava, en rebé la menor
influència. Es que enlre pare i fill hi havia
un lIaç psicologic que mancava aIs altres,
i pel' aixo ell sol rebé l'impacte. Si a cin~

quanta melres deI fill de lord Wilmore
s'hi hagués trobat un sensitiu desconegut,
·tampoc no n'hauria rebut la mener impres~
si6. Suposem, ara, que a deu milles dei
yacht de lord Wilmore s'hagués enfonzat
un navili; estigueu segurs que Wilmore,
que acabava de demostrar poder receptor,
cap impressi6 no n'hauria rebut. En can
vi, és possible que a milers de kilometres,
la mare, l'esposa 0 un petit fill d'algun dels
que anaven a negar-se, rebessin la impres
si6 .telepàtica viva emanada de l'ànima
trasbalsadêl dels proxims a morir.

Aquest caràcter selectiu de la telepatfa
té unêl gran significaci6 teorica. Ens per
met afirmar, resolutivament, que quan da
vant d'un cas d'identificaci6 personal do
nat pel' un mèdium en trans, la personali
lat comunicant afirmant-se present és
completament desconeguda deI mèdium i
de tots el presents, la explicaci6 lelepàtica
no és vàlida, segons resulta dels fets.
Aleshor~s, tampoc hi haurem d'acudir, ne
cessàriament, quan aquell que es comunica
és conegut.

Una altra circumstància, amb caràcter
de lIei fixa i constant, és aquesta. El fet
telepàtic és instantani, corn un lIarnp.
Doncs, corn pensaI' en ell quan ens 11'0

bem davant d'una personalita tcomunicant
que durant moites, hores i dies seguits, en
diferents sessions i amb mèdiums diversos,
enraona arnb nosaltres amb la rnaleixa
calma amb que ho farien dues persones
vives?

L'explicaci6 telepàtica, doncs, no és
aplicable ais casos de personificaci6 amb
identitat. Moites altres coses podria dir
vos, encara, que no farien més que confir
maraqueixa afirmaci6 filla de l'experièn-

. ciao Pero m'adono que he parlat hora i
milja, i corn tinc el proposit d'arribar al
fons de tota impugnad6 formulable contra
la hipbtesi espfrita, faig punt, i deixo pel'
la proxima conferència l'examen complet
de tema tan interessant.

HUMBERT TORRES.
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CONTRIBUCIÙ DE LLEIDA A LA SUBSCR.IPCIO

PRO-HOMENATGE A POMPEU FABRA

PRIMERA LLISTA

Pesse tes Pesseres

Josep Agull6 Borràs 2' Suma anterior . 456'00Ramon Aguil6 Falguera 2
Enric Agusti Garcia . 2 Pau Guimet Prats. 2Joan Al[llacelles D'50 Impremta Ilerda. 10L1uis Alonso de Olarte. 5 Jaume Isac Sorolla. 5Ermengol Aresté Segura 5 josep jané Artigues. 1Francesc Arquès Modol 5 Xavier jaques Pinyol' . 5Ateneu L1eidatà. 50 josep Jové. D'50Josep Avillar D'50 L1uis L1ad6 Viladomil . 2Josep Aznàrez Peiret 5 Josep L10rens Ventura .. 5Epifani Belli Casriel 5 Daniel Manuel Randuà. 1Antoni Bergés Masselles 2 Francesc Mateu Montull 5JOlln Berg6s Dejuan 100 Teodor Mateu Montull. 1Antoni Berg6s Mass6 . 100 Josep Maties Solans 5loan-Jordi Berg6s Tejero 5 Josep Merc:é Sendra 5Lluis Besa Cantarell 5 Josep Montafiola Petanàs . 1Enrie Blàvia Mass6 1 Josep Montlle6 Sera 10Ramon Bonet Bondia . 2 Franeese Moreno Murciano. 2Josep Calaf Borràs, 1 Joan Ollé D'50JQsep Canals Roca. 2 Segon Picornell Marlinez . 1Josep Caplloeh Josa 1 Santiago Pifiol Sola no. 5Joan Casa noves Tuset. 2 Amadeu Pons Companys . 2Angel Castell6. . . , . 0'50 Anloni Riu Solé 2

Jaume Castells Santesmasses. 5 Miquel Roigé Cabré 2Josep Civit Jové 5 Eduard Rossell Salvany 5Vieents Châlons Ramirez . 2 Domènee Sala Rexaeh. 10
B. Cornudella Bellmunt 1 Rêlmon Sales Pocino 1Andreu Cuelo Mir6. 2 Josep Sanjuan Serret . 10
Pomènee Daniel Arifio. 2 J-0sep M. Sanuy de Ramonieh . 5Josep Daniel Arifio. 5 Braul( Segura Bustos . D'50
Joan Farré Gass6 . 1 Joaquim Serra Vila. 5Antoni Farré Moreil D'50 Romà Sol Mestre . 100
Ramon Farré MoreIl D'50 Josep Sol Vallespir' 25
Manuel FIorensa Farré. , 100 Josep Castellvi 5
Fèlix Font Ravés 2 Alfred Perenya. 10
JosejJ Gllrcia Berenguer 1 Humbert Torres 10
Joan Garcia Segarra 1 l. 2
L1uis GassoI Mensa 5 T. L. B. 5
Francese de P. Gené Aixalà 5 Josep Pinyol. . 5
Santiago Gené Aixalà . 5 Enric Godàs 2'50
Joan Gené Pinell 5 Salvador Salvad6. 5
Josep Gombau Juan6s. D'50 J. P 1
Josep A. Grau Moreil . 5 Oetavi Perenya. 10
Josep Güell Bonjoch 1 Joan Rué 2

---- ----
Suma i segueix. 456'00 Suma i segueix. 744'00



- 18 -

Llibres 1 CJrevlstes
cPares i Fills- pel' Ivan Turg:œnev. (Traducci6

directa deI rus pel' Francesc Payarols. cBibliote
ca A tot vent- Badalona, 1929.-Ha estat un gran
encert editorial la traducci6 de cPares i Fills- de
J'escriptor rus Turguenev. La noslra lIengua hi ha
guanyat i la nostra novel'lfstica ha fet una bona
companya.

cPares i Fills- és d'aquelles novel les que us
deixen en un estat de lelàrgia invencible cada vega
da que heu d'inlerrompre la seva lectura.

L'abundor de detalls, la diversitat i precisi6
de personatges, la complexitat dels problemes que
s'hi deba'len, tot, en fi, fa de J'obra de Turguènev
una gran i magnffica novel'la;

cPares i Fills- pel' un home de vint anys és un
llibre inestimable, exemplar. La joventut d'En Basà
rov en contrast serè i inflexible amb Arcadi us des
concerta unes vegades i us meravella unes altres,
perà sem pre us inleressa en gran manera.

Hi ha molles pàgines belles en aquest llibre que
acabem de lIegir. Tanmaleix el nihilisme de J'estoic
doctor i naturista que Turguènev presenta, apareix
101 sovint voltat d'un to opac de simpatia que es
crea un 1I0c legitimament en el vosIre interior. Ba
sàrov ja des de les primeres pàgines és un perso
natge real, conegut, molt amic nostre, tant, que de
vega des fins us hi idenlifiqueu i toI.

L'arribada a Marino és d'una nitidesa exhube_
ranI. Tot somriu, Jot canta. El cos de la novel'la
pesa com el plom i és de la claredat de la lIum. La
mort terrible és relratada amb una vivesa fins i tot
cruel. El temperament caracterfslic rus està trans
portat pel' Turguènev mestrivolafnenl.

Basàrov és un geganl. Topa contfnuament i
sem pre és elmaleix: alliu, inflexible, sever. Eis sen
timents el dominen i ell resisteix tOles les proves.
Es i vol ésser nihilista perà a pesaI' de tot sent re
neixer en ell J'albada d'un sol agradable perà opo
sat a la seva manera de pensaI'; i serenament, he
ràicament ho arrebata tot i ho lIença en la corrent
de la generalital. EII no respecta l'es, no reconeix
cap principi, odia el romanlicisme, creu que J'amor
és una forma només, potser no creu ni pensa l'es
sota un sistema delerminat i es decanta, es gira fa
lalmenl envers el precipici deI revers de la vida. 1
caient i lot, vençuI pel dard de la mort, es revela
contra toI com sem pre, vol continuaI' negant i vol
resignar-se a morir. Un moment sembla que recor.
da que a pesaI' seu estima una dona perà quan

aquesla està al seu davanl només li prega que bufi
i l'empenyi cap al pendfs de la mort; lIavors ella li
fa un pet6.

En els instants de J'agonia, Basàrov, es toca el
cos, fa esforços pel' romandre fntegre, només pel'
poder esguardar Iii mort, pel' veure com és j què
és, perà no ho aconsegueix: només sent la sensa
ci6 que cau en un buit, envers una porIa gran i ne
gra. 1desvarieja, s'aconsola amb aspror i deixa
de viure.

Enlre tant, tots els altres personatges de l'obra
continuen vivi nt. Fora dèls prim ers temps ningu es
recorda l'à ja d·ell. Només els seus pare::;, vel1s i
plorosos aniran periàdicament a regar la seva mo·
desta tomba amb lIàgrimes de pietal i de record.

«Pares i Fills- és una gran novel'Ia; una de les
més grans novel'Ies russes. Ha estaI Iraduïda di
rectament qel rus al català; no ha hagul de transpas
saI' pel' cap més camp com han de fer encara moi
tes Ilengües. Estem d'enhorabona; avui tenim dos
traductors dei rus, Andreu Nin i Francesc Payarols,
i la intenci6 de traslladar a la noslra Ilengua les
obres dels mestres d'aquell pafs, optimisla; aviat
tindrem Tolstoi, Dostoiewski, Gogol, Turguènev,
etc. entre nosaltres pel' via direcla.

Sortosos de nosaltres que tenim qui s'ocupi
d'aquest fet. La cBiblioteca A tot vent- que dirigeix
Joan Puig i Ferreter ens fa honor; les seves obres,
pel' la seva vàlua meritfssima, haurien de vendre's
com pa beneit..,

BAPTlsrA XURIOUERA,

Aquest mes sortirà el cTractal de Comptabilital»
de Xavier Kühnel, amb un pràleg de l'eminent eco
nomisla i secreta ri d'cEconomia i Finances», An
dreu Bausili.

El lIibre contindrà: cEnunciats i Solucions de
Problemes Comptables», destinaI a Acadèmies i
Centres d'Ensenyament tècnic i cCo!llptabilitats
d'empreses», amb plans i organitzaci6.

Pràximament el nostre amic publicarà: cDoctri
nes i Teories Comptables», cEls Comptes Cor
rents: (Els seus fonaments, la seva pràctica i la
seva concepci6 jurfdica) i cLa Comptabilitat Agri
cola».

Ja en tornarem a pariaI' al seu dia, amb més
amplilud.
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Peribdics catalans anodins

És cert que a Calalunya tenim una quantitat im
portant de publicacions escrites exclusivament en
la nostra llengua que s6n els portaveus de verita
bles grups d'una vila d'una ciutal 0 d'una comar
ca, És cert que el nostre poble d'un temps a aques
ta banda assisteix a un desvetllament espirilual
manifesl. És cert, àdhuc, que esguardat aquest pa-

l norama d'una forma superficial, apareix pintat d'un
to de certa simpatia,

Pero quin desencanl en penetraI' a l'intericr
d'aquesta bombolla de sab6! Quina sorpl'esa menys
agradable en trencar la crosta d'aquest fel!

Eis nostres periodics, (la immensa majoria) es
tan mancats en absolut d'informacions socials, de
corrents modernes, de pàgines sincerament artfsti
ques i literàries; en ells no hi batega un ample es
perit êl'universalilat, de desitjos de superar-se, d'in
v~sligaci6 desinteressada; al seu caliu no s'hi
apleguen, generalmenl, els nuclis selectes que tenen
ganes, que necessiten manifestar-se en un 0 en al
tre senlit, que no poden viure sense poder predi
car en llocels seus sentiments nobles i elevats;
ells no es preocupen mai, en la forma que haurien,
de les qüestions que ens caldria tenir ja resolles,
dels problemes que pel' la seva importància capdal.
més ens haurien de preocupar; la majoria de les
vegades, els més dels noslres periodics, tot i
essent tant pairalistes, perden el temps en qtralsevol
insubstancialitat i ofereixen aIs seus respectius lec
tors no gaire més que coses banals i ridicules.

Pel' exemple, hem observat que d'un temps a
aquesta part han aga fat el costum de fer figuraI' a
cada numero la seva nota d'humor. Al coslat d'ê!ixo,
i pel' a correspondre, és inutil buscar la compensa
ci6 en ·al&,una altra nota sèria.

Comptat i debatut els nostres periodics, (fora
de selo vuil) no s'omplen amb l'es més que amb un
primer article parlant de santificar les festes, de
l'adoraci6 de alguna santa 0 de la necessitat d'en
tonal' l'ffosanna el dia que ascendi a la categoria
de Rei, el Papa Pius; després el completen un vers
(tot sovint encara no regular), un conte i alguns
anuncis. 1 amb aquests elemenls vingui fer sortir
numeros.

La siluaciô que ens ofereix la nos Ira premsa,
és, avui pel' avui, força lamentable, 1 no veiem
encara un n0l.\ cami a seguir.

El nostre poble camina massa poc a poc en
aquest aspecte (i en molls allres), Té agafat a l'ZlI1i
ma el cranc dei catolicisme que li relé els membt:es
i l'emmalalteix. Un gran home diu que ail! on hi ha
un ealo/ie hi ha un anti/ibera/. El nostre poble,
doncs, és un dels pobles Illés essencialment antili
berals.

1què podem intentaI' amb aquesl baga Ige?

** :;:

Aquesl és un problema que ja ens ha ocupat al
guna allra vegada, 1com que el considerem prou
important no dubtem un moment en tomar-ne a
parlaI',

lnutil dir com lamenlem que peri6dics com «Ga
zeta de Cervera», «Acciô» de Vilafranca dei Pene
dès, «Aires de la Conca» de Montblanch, etc., etc.
no semblin sin6 els organs oflcials d'alguna con
fraria de Sant Vicent:; de Paül a de la Purissima
Sang. És a dir, en una paraula, que el noranta nou
pel' cent de dia ris i revistes, pregonen a les oïdes
pacifiques i impreparades de la gent cada dia la
mateixa cançô, oferint-los un bé fulur i desconegut
i presentanI-ho com un deure, si hom no es vol fer
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creditor de les puerils f1ames de l'infern 0 de la cà
Iera divina.

Ad i allà mecenalges desinleressals i pràdigues
editoriaIs, escampen arreu lIurs producles (lais corn
la F. B. C. i secundades a meravella per la F. B. M.
l'i E. B. elc.) Revistes luxoses i gruixudes especialil
zades fan la seva feina amb exemplar tenacilat; des
prés. diaris i !libres ...

Perà corn més gran és aquesl movimenl, tant
més ho és el que puja amb gran corafge i enlusias
me pel mig de la corrent impeluosa' i, majormenl.
si aconsegueix véncer les ones.

Nosaltres senlim una plena salisfacci6 quan Iro
bem a la laula de la noslra Redacci6 els confrares
cLa Acci6n» de Terrassa, cRevisla de Calalunya»,
cMirador» i cL'Opini6» de Barcelona, cL'Avi Mu
né», de Sanl Feliu de Gufxols, cL'Om» de Manre
l'a, i algun altre perquè, a despil de toI, es manle
nen amb una gran dignilal en mig dei bullici
eixordador de veus hiper-dogmàliques.

La feina a fer és immensa i no mancada d'obs
tacles.

Sorlosamenl, han entraI en acci6, fa alguns
mesos, les mai prou 1I0ades Biblioleques cA 101
vent», cUnivers» d'cEsludis Socials» i d'cObres
Selectes».

Elles contribueixen, en gran manera, al de~vet·

lia ment que s'està observant en el nostre poble.
Gràcies a elles podem assaborir en la Ilengua de
Llull, d'Eiximenis, de Verdaguer i de Guimerà,
obres clàssiques i que marquen una fita en la his
Ioda deI m6n. Gràcies a elles, podem tenir a la
noslra bibliografirl el cCàndid» de Voltaire, el
cConlracte Social» de Rousseau, cManon Lescaul»
de Prévosl, cPares i fills» de Turguènev, cLa Mon
ja» de Diderol, cLa Sonala a Kreulzer» de Tolsloi.
elc, elc.

Si bé és cerI que la minoria subsisleix i subsis
lirà, encara, duranl molts anys, no ho és menys el
fel que ~alguns seclors es preocupen d'orien lar
lar-se, de cercar el seu 1I0c en el pla i que comencen
a defensar-se parapelaIs ja en un baluart propi, si
bé no molt consislenl, prou digne.

La veritat també lindrà el seu dia.

B.

L'Orfeo Gracienc a Lleida

En el nostre niimero pràxim, donarem la res
senya deI Concerl celebraI el dia 25 dei corrent al
Teatre Municipal dels Camps Elisis, pel' l'Orfe6
Gracienc. de Barcelona,

Cas lamentable

Hem observaI amb moliu de cerIs guariments
inesperals una veritable reacci6 contra els mètodes
cienlifics d'invesligaciô en Medicina, pel' parI d'ele
menls que, perlanyent en polftica a les dretes, no
senten la més mfnima simpalia pel positivisme
cienlffic.

S'ha aprofilall'ocasi6 recolzanl-se en el senli
menlalisme de les multituds inconscients i fàcils
d'ésser porlades a posicions menlalmenl primilives
pel' enaltir l'eliminaci6 de la paula segura de què es
valen les ciències totes.

Mes hi ha el cas d'un article publical recentmenl
a cL'Opini6. pel' un elemenl de l'extrema esquerra, '
caienl en lIaslimoses confusions, barrejant els dog
mes i convencionalismes amb les normes cienlffi
ques.

És que aquestes ultimes, subminislrades preci
samenl pel' l'empirisme. han servit mai per a posaI'
lfmils al progrès? Sôn l'unica forma d'obrar que
posseeix l'experimenlador a condici6 de fer-ho
lIiuremenl, sense les traves o::,osades pels sisle
mes dogmàlics dominaJ:lls abans de l'adopci6 dei
criteri positivisla i caiguts pel' la vinguda dei ma
leix.

Demostra per parI d'elemenls d'esquena, ai
manls de la Lliberlal, una inconcebible desorienla
ci6 el no distingir J'enemic. el dogma a enderrocar
i l'inslrument,-la Ciència,- pel' a porlar-ho a ler
me. Mereix el qualificaliu de suïcida la làctica de
combalre, i en nom de la Lliberlatl l'unica obra en
que l'home ha Irobal definilivamenl el camf segur
per a porlar-Ia a lerme.

La tàctica segura pel' a lIur missi6 la Irobaran
les esquerres prolelàries quan a força de lopar amb
la realilal adoplin una norma que, a semblança dei
que passa amb la Ciència experimenlal. es fomenli
en les lIeis de la Mecànica que regeix el m6n i la
vida.

Els fels no poden ésser coneguts conlràriamenl
a ço que s'afirma en l'arlicle crilicat, més que amb
ajuda de la investigaci6 posilivisla, és a dir, quan
l'home els hagi posat sola l'esfera de la Ciència.
PensaI' d'altra manera és adoptaI' aquella posiciô
que obligà a la humanilal primiliva a crea l'-se reli
gions. No es pot consideraI' corn a lliure la malei
xa, car porla corn a fatal conseqüència la creaci6
d'una veritat melaffsica, fictfcia, en subslituci6 de la
verital objecliva.

V,
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Quinzena internacional Religioses

S'ha ratifical el Iraclat de Laterà. Mussolini ha
endevinat la jugada; més perspicaç que ningu, ha
sabul Irobar el punt jusl pel' a fer la seva i, en efec
le, ha sorlejat la qüesti6 Quirinat-Vaticà al seu lliu
re albir.

Ja eslà resolt, El Vaticà és Iliure. Té la seva ciu
tat Ilmb lola l'autonomia convinguda, El papa és
reL

Perà menlrestant el Duce amb un somriure im
perceptible pel' sola el nas, celebra la seva endevi
nalla. Sembla que s'hagi deslliurat d'un gran pes,
sembla que hagi fel quelcom de molt important.

** Eis laborisles han guanyal el poder a An
glalerra perà el control de la Cambra eslà en mans
de Lloyd George, La pujada dels socialistes
significa l'allunyamenl de la vida polflica dei gent
leman Chamberlain; al seu lloc avui hi ha un
obrel'.

Macdonald, el cap dei Labour Party ha fet
ja alguna manifeslaci6 que examinada delinguda
menl és criticable, perà a pesaI' de 101 el seu partit
oslenla la represenlaci6 de la majoria dels ciuta
dans anglesos i és de creure que si no pol cumplir
el seu programa en la lolalilal, al menys procurarà,
d'avui endavant, comporlar-se corn un bon li
beral.

~-\' Hom sent dir coses de Xina perà no en pot
treure l'aigua clara. Es diu si la Mandxuria ofereix
inquietuds en la zona fronterera amb la R. F. S. S.

Veiam què passarà, Xina avui està a mercè de
qui aconsegtteixi dominar-Ia. la en parla rem quan
hi siguem més aprop.

L1egim ais dia ris:

cL'exsenador pel' Navarra, marquès de Vesolla,
ha oferl a l'empresa de conslrucci6 d'un nou Semi
nari a Pamplona, la quanlilal de 500,000 mil pesse
tes.

Amb aquest donaliu, la recaplaci6 realilzada fins
a la dala puja a quatre milions de pessetes.»

ToI sigui en benefici dei Senyor.
Amb aquesla obra seran en més nombre els qui

podran dedicar la seva vida al culte de Déu.
Benavenlurat el marquès de Vesolla que, fenl

honol' a la seva classe, pol assegurar-se el cel des
d'aquesla vall de lIàgrimes amb un donatiu de tanta
imporlància.

TanIa falla que hi feia un Seminari a Pamplona!
Entonem psalms i hosannes pel' la creaci6 d'un al
Ire casai dei bé, (Corn deuen riure els d'cEl Matf»).

L. S.

Copiem d'cEl Sol»:

(cEl cFaro de Vigo» publica una informaci6n de
su corresponsal en Tuy, en la que dice que el médico
de aquella localidad Sr. Alvarez Limenes practica in
tervenciones pOl' el procedimiento de reftexole
rapia,

El referido doclor:antes de comenzar cada cu
raci6n, se santigua y ha autorizado al correspon
sai de aquel peri6dico para que manifieste su creen
cia de que el doctor Asuero fué la persona de quien
Dios se vali6 para aliviar a la Humanidad, ana
diendo que hay también quién cree que el Coraz6n
de Jesus premia de esle modo la fe de los espano
les pOl' haberle erigido un monumenlo en el cerro
de los Angeles.»

El <'jo immol'tal» dels kl'ausi~tes. coincideix. encal'a que de lluny. amb

10 Hei de la consel'uaci6 de l'enel'gta.-l. U.
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~ EMINENTE CREACION CIENTIFICA ~
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~ PARPADOS ~
[(J Formula registrada en la Direccion General de Sanidad 00
~ Certifieado deI Laboratorio Municipal de Madlid y otros. ~
~ ----.- MARCA REGISTRADA SEGliN LAS LEYES i)]
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~
~ Condecoré!do con lé! Cruz dei Mérito Militélr par méritos profesioné!les. ~~~

E"peclfico unico en el mundo. que cura radical mente las enfermedades de los ojos por
graves y cr6nicas que sean con rapidez asombrosa evirando operaciones quirurgicas que

~
~ con tanto fundarnento atemorizlln a los enfermos. Desaparici6n de los dol ores y molestias a ~~~
r.;;ï su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias y por excelencia en las wanu- ~

losas (granulaclones purulentas y blenorragia .. queratisis, ulceraciones de la cornea, etcé-
@ tera). Las oftalmias originarias de enfermedades venéreas, curalas en breve tiempo. Mara- [Q]

~
~Elfl villoso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las cataratas en periodo de for- ~~~
~ maci6n Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y cura para siempre. No mas remedios ar-

senicales. mercuriales} nitrata de plata, azul metileno y otros tantos temibles, usados en cli
nicas. Las vistas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. iNo mas neblina

~~
Siempre vista muy clar!!! Jamas fracasa. El 98 por 100 de los ojôs curanse antes de ooncluir ~~~

r.;;ï el primer fraequito deI especifico. De sensaci6n agradable ~

PRODIGALUZ cura el glaucoma.
PRODIGALUZ eclipsa para siempre, el tratamiento de los coli rios conocidos hasta hoy

~
~ en todos los gabinetes oculisticos. colirios que en la mayor parte de los casos no hacen mas ~~
P";,il que ~mpeorar el mal, irritando 6rgano tan importante coma la mucosa conjuntival! El nitrato ~

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

~~
parecer. Evita usar lentes. ~~

PRODIGALUZ salva de las tinieblas perpétuas.
PRODIGALUZ es completamente inofensivo, y produce sus estupendos r'esultados sin

causar la meno~ molestia a los enfermos. Detiene la miopia progresiva iEnfermos de los

~
~ ojos! èstad seguros que curaréis en brevlsimo tiempo usando el portentoso PRODIGALUZ. ~~~
r.;;ï (Exigid 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, ~~~
r.;;ï MADRID (ESPANA) E. M. CUADRADO. ~

ENVIO A TODAS PARTES DEL M.UNDO

~
~ Testimonios de Jueces, Fiscales, Jefes de Bjército, Ingenieros, Cbmerciantes} Obreros, ~~~
r.;;ï etc., etc. Grandes elogios de eminencias médica.. ~

-- Certificar las cartas que contengan el valor de vuestros pedidos --
@ ~
E'21S!'.LSil~~~Sil~~SiJ~~Sil@~~~SiJ~~~~SiJ~
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i CARLES 1 LLU S GENÉ 1
i ~1 COMISSIONATS PRINCIPALS 1
i De la companyia de segurs contra lncendis LA CATALANA i
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