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Llista d'adreces iitils que recomanem

Mosates

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. ~ Avinguda Blondel, 5â
L1eida.

JOAN GUARRO.-Cavallers. 66. - L1eida.

Mustea t Ptanos

Mercerie s

JOAN VILA.-TaHers ~e Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 101. - L1eida.

EMILI DUR6 SOLANES.-Magalzems de Mer
ceria i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 502. Lleida

Reeaders t Transports

LA. PALI,.ARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetti. 15 - Lleida. - Telèfon, 252.

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

Tallers

fRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. - L1eida.

R. SET6 1 fILLS. - ~ecaders directes i diaris
a Barcelona en combinilci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Lleida: Estereria, 4.

Fusteries

Rambla Cata- MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
num. 57. - L1eida.

Hduoeats

Ferretertes

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
tric.-Cabrinelti. - L1eida.

E leetrtetste s

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleida.

COl'redors de Comerç

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

Cases de Canut

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

Cafés

ENRIC BORRAS MELGOSA. - Ciol de les
M:)Ilges, 8 pral- 2." - Telèfon, 499 - L1eida.

MIQUEL RlBELLES.--fars i instal'Iacions elèc
triques per a Hum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramàfons.
Clavell, 5. - L1eida.

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

LLUIS COMPANYS JOVER.
!unya, 15, 10er - Barcelona.

JOSEP ALMACEj..LAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - L1eida.
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Precio deI frasquito, 40 pesetas

F6rmula y niarca registradas segun las leyes

Preparado por el Doctor J. MARTINEZ MENÉNDEZ

uzr

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

Testimonios de Médicos. Jueces. Fiscales, Jefes de Ejército, In~enieros, Comerciantes,
Obreros etc jÉxito infalible! Sin cocaina) atropina ni ningunas otr!/s substancias peligro
sas, coma se puede comprobar sometiéndolo a un niinucioso analisis cualitativo.

No quema ni irrita. - .Sin temor alguno puede
aplicarse en recién .naèidos. - iUnico en el orbe!

Condecorado con la Cruz dei Mérito Militar por méritos profesionaJes
Registrado en la Direcci6n General de Sanidad con el numero 6265

Especlfico UNICO 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 lbs
dol ores y molestias a su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias graves y
por excelencia en las granulosas fgranulaciones purulentas YDlenorragicas, queratitis, ulce
raciones de la c6rnea, rijas. etc.) Las oftslmias originarias de toda clase de enfermedades,
ctiralas en breve tièmpo. Maravilloso en las infecciones post-operatorias. Hace desaparecer
las cataratag en periodo de formaci6n. Destruye mirrobios, 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! iJamas fracasa! El 98 por 100 de
los enfermos de los ojos ctiranse antes de concluir el primer frasquito dei especifico PRODI
GALUZ. PRODIGALUZ eclipsa para 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 como la mucosa conjutival. El
nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras. 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 miopia
progresiva jEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevfsimo tiempo usando el
p.ortentoso especffico PRODlGALlIZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cu
bierta).

Eminente creaci6n cientifica
ENFERMEDADES INTERNAS y EXTERNAS

PARPADOS

Dire[[ioD geDeral: SUCESORES DE E. CUADRADO
~ M. MARTINEZ CUADRA~O . B
11 SIMON Y SAN BUENAVENTURA, NUM. 7. - MADRID 1
~~~~(lt;@i~~~
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@ @ No es retornen els originols. / Dels freboBs publicots en sôn responsables lIurs outors. @ @

el fracàs d J
« el Walf»

~do/or-
m,a,ciotzô t'~

Preu 5D Cèntims ~ Il

~5 DE .JULIOL DE 1929NUM.100

~ Direccio i Administraclo: Carme, 6-Z.Un III

€ Is noslres leclors recordaran sens dubte la intensa propaganda que durant a la vora d'un any
prec:edf l'aparieio deI ratafiu confessional. Mftins i conferències, ful/ets i notes oficioses, viatges,

recomanacions, tots els reeursos s'utilitzaren a desdir amb l'intent de promoure i mantenir una espec
tacio que ja deI primer moment assegurés l'èxit deI nou diari catàlic. Tota poblaci6 d'alguna impor
tància de Catalunya fou degudament treballada a tal fi.

fa fa alguns mesos que El Malf es publiea. Molls dies l'hem I/egit. 1 bé, amb el temps Iranscorre
gut, ja podem afirmar que El Malf és un sorall6s fracàs. Es un diari que cau de les mans. No té el
més petit interès. !fi manea vivacital, spril, traça per/od!stiea. Pesa tant com La Vanguardia perà és
incomparablement més monoton.

Naturâlment, El Malf no es ven. Sabeu quants se'n I/egeixen a Lleida? EnlIe subseriptors i eom
pradors no arriben a seixanta, una misèria, eom podeu veure, si teniu present la intensa preparacio
comereial i els grans reeursos eeonàmics de què els seus fundadors disposen, segons es diu No ja
La Vanguardia, El Diluvio, Las Nolicias i La Publicilal decupliquen a Lleida els exemplars, sinD fins
La Yeu li passa, de molt, al davanl.

Pero si el fraeàs de col'locaci6 d'exemplars és gros, encara ho és més el purament period!stie.
S'havia afirmat que El Malf complava amb un nucli triad!ssim de gentde la ploma, de literats de primera
fila, de noms eonsagrats, de valors reconeguls, que constiluïen la més segura garantfa que el diari
catolic seria una cosa de eategoria. La trinitat Cardo-funoy-Capdevila n'era, es deia, un clar exemple.
Els nilmeros publieats fins ara, donanl ocasio pel' a que oquestes tres eminències grises es reveles
sin, han demostrat la seva buidor mental, pareI/a deI seu esperil autèntieamenl reaecionari.

Ac! leniu al Dr. Cardo, .al canonge pel' obra i gràcia de Cambo, defensant, fa pocs dies, no l'es
menys que la unilal catàliea tal com en l'any de la picor ho sostenia Nocedal. 1 no s'oblidi que Cardo
és retret, no sabem pel' qUè, com el capel/à representatiu deI liberalisme catolie. Dones es/em ben
arreglats, com hi ha mon. Ara figureus com seran els altres! -

Acf teniu a 1. M. Capdevila aetuant de soeiàleg cristià, fent l'apologia de la immoderada riquesa,
pel' tal com el gran ric aeompleix la gran missio social d'ésser administrador de la seva fortuna a bene
fici dels pobres. fa ens dirà Capdevila en quin verset de l'Evangeli ho ha trobat, en quin texl dels Sants
Parés de l'Església ho ha I/egit. Administrador dels pobres! En aquests temps d'obrerisme, de demo
eràcia i de reformisme social, no és una cosa eavernària, antievangèlica i anlicristiana una ideologia
semblant?

Junoy! Aquest trempat convers pel' pur snobisme, va molt bé quan teori/za al Cfrcol de Sant
Lluc, alternant amb gent de misseta de dotze pero de pocs sacrificis. Perà quan es posa serios i VOl
definir, ensenya ell/auto, no pol amagar la pobresa mental tot i la seva prosa torlurada, escrila
amb penes i trebal/s, amb un èmfasi que tracta de dissimulaI' iniltilment la poqueta cosa que hi ha din
tre seu.

1 tot aixo és el millor deI ealolieisme eatalà! 1 és el més modern i liberal de que disposen els re
mats mfsfics de casa nostra! Ens sembla que El Debale està molt pel' sobre, en loIs sentils.

fa ens ho pensavem que la cosa acabaria aixf. Pero ens plau que l'experièneia s'hagi fet, sobre
101 pel' a que la gent liberal i trebal/adora de Catalunya no tinguin el menor dubte que pel' a cap obra
posiliva dels nostrea temps i dels que vindran amb els eatàlics no cal comptar-hi.

----~.
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Clibres d~ posi-guerra
FRANÇA començà a publicar !libres de

guerra quan encara les trinxeres eren
calentes dels darrers combats. Eis escrip
tors i els no professionals de la ploma que
havien sentit més 0 menys el pes de (a for
midable conflagracio\ s'apressaren a des
cri ure-la gairebé tumultuosament. La
quantitat de !libres de guerra produida
després deI conflicte europeu és considera
bilissima. La soldragada havia estat inten
sa i tothom se'n sentia el resso a la mèdula.
El sentit de pàtria fàcilment excitable en
el ciutadà francès juga en aquests !libres
un paper tan gran corn el de condemna
de la guerra. Els horrors, les misèries i la
repugnància de la caça de l'home, podien
menys que el sentit d'exaltaci6 de les ano
menades virtuts nacionals.

l aixà no per desig de mostrar l'abne
gaci6 deI poble en la Huita, sinà per condi
cio temperamentaI.

El mateix Barbusse, home donat de pie
ais corrents de fraternitat universal, es
senti impel'Iit al particularisme de la trin
xera.

Només Romain Ro!lànd es sabé mante-
nir serè davant el trasbals dels esperits i
sustentà una posicio de condemna a la
guerra que fou judicada de traïdora i de
què sé jo què més.

El francés és incurablement xovinista
i aquest esperit s'ha de ressentir vulgues
que no en els seus lIi bres de guerra. Aq ues
ta és condemnada corn una expressio abs
tracta i les experiències personals hi son
aportades dins d'un ordre de condemna
convencional que sap admetre l'elogi dels
heroismes i l'execraci6 dels fets de les ar
mes contràries no corn element de guerra
sinà corn a enemigues.

El francès va començar a escri ure mas
sa aviat els seus lIibres de la gran commo
cio europea. Tot just havia deixat els
camps de batalla i tenia encara vius els
odis i les passions que el portaren a la
!luita. Eis lIibres se'n ressenten d'aquest
esperit d'afirmacio nacional i la condemna
de la guerra, en aquestes condicions, no
resulta ni pot resultar tàcita.

Clar que hi ha un !libre, «El Foc), que
g'escapa d'aquesta classificaci6 particula~

rista, perô el seu autor se sent inspirat per
idees que estan molt lIuny d'admetre la
gran majoria dels escriptors francesos que
s'han ocupat de la grau empresa bèlica\ i
aquest, encara, passats els primers mo
ments d'al'Iucinacio xovinista sabé reac~

cionar davant la carniceria humana que
desfilà pels seus ulis i s'afermà en la se va
concepcio de fraternitat universal.

Eis alemanys han tardat més temps a
produïr. Han deixat reposar els odis i el
sentit cr'uent de les embesticies i abans no
han agafat la ploma per parlar de la gue
rra han assistit encara a la transformacio
deI seu pais barrejant-se en els esdeveoi
ments que han canviat la politica imperia-'
lista que inspirava el Kaiser en una politi
ca democràtica.

Per aixà po lem dir que mentre a
França minva considerablement el mo
ment productiu de lIibres de guerra a
Alemanya, per centra, es respira la nai
xença d'aquest moment.

Forçosament el que avui es digui de la
gl!lerra ha de contenir menys quantitat de
passio i d'ofuscament que el que se'n deia
hores després d'haver acabat aquella.

D'aquest principi de produccio aJe
manya t:n destriem un lIibre que ve obte-
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nlnt un ress6 mundiaJ. Ens referim a «A
l'ouest rien de nouveau» d'Erich Mària
Remarque.

Aquest lIibre és l'ob ra d'un periodista
que tot i no proposant-se dir resd'extraor~

dinari ha sabut donal un retrat fidel de la
vida de les trinxeres sorprenent de verisme
i d'emoci6.

Remarque visqué les hores aigoixoses
deI front i el seu Ilibre és fet amb la mo
dèstia d'un reportatge.

Perà és un reportatge minat per una
idea:fixa: la de la inhumanitat de la guerra.
Ni l'enlluernen els grans moviments de
masses ni els espeterrants apélfells ni l'ts
pectacle multiforme de les batàl!es. Tot ai
xà, a el!, no li serveix més que de marc
per a ressenyar la vida i els costums d'uns
quants amics que comparteixen els dies
de Iluita. l parla de les seves converses, Je
les seves separacions, de tots àquests de
talls la menci6 dels quais esborren les
grans trajectàries de la guerra. l el lector
troba en aquests petits moments lntims
tota la intensitat de la tragèd ia.

EII en la guerra yeu l'home; i lIuny de
considerar j'heroisme i ('exaltaci6 agressi
va i l'enlluernament dels plans dels Estats
Majors. s'adona, només, que l'home que no
sap per què Huita ni per a qui lluita. men
ja malament, viu cosit de privacions i aca
ba engolit per la guerra. 1 aix0 ho diu amb
una senzillesa patètica.

Que no es un lIibre mestre perquè no
acredita cap visi6 de l'espès engranatge deI
gran trasbals europeu? Ni falta que fa.

Sap transmetre el seu horror al fet
guerra per damunt dels particularismes
nacionals i té l'utilitat condemnatària de
la immensa bestiesa humana que mante
nen en peu els eg0ïsmes i les diplomàcies
de (es nacions dites civilitzades.

Aquest lIibre dei que se n'han venut
milers d'exemplars en tots els països està
traduit al castellà amb el nom de «Sin no
vedad al frente» i prompte ho serà al cata~

là amb el titoI de «A l'oest res de nou».

RAMON XURIGUERA.

Pati de Masia per Raoul Dufy.
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0iscrepàncles
0efensa de la joventut

CADA dia, a cada moment, son més
grosses les discrepàncies de la gene

racio que anomenem jove am b la pretèrita
immediata. .

Pel' molt de temps ens ha plagut d'ano
menar-Ios els nostres mestres perà en
quant els seus pretesos a voluntaris deixe
bles han volgut aixecar el vol emancipant
se de lIur tute/a, s'ha vist clarament fins a
quin pu nt és diver~a la visio que uns i al
tres tenim de les coses més senzilles que
ens en volten. .

Ens plau aclarir que fem la divisio en
tre ells i nosaltres, méE que pel' l'edat, pel'
la posicio i comprensio, no vantades, sino
demostrades en les produccions que van
l'lançant al mercat artistic i literari.

Ha estat un fet extra artistic el que se
gons el parer de tots ha trencat una conti
nuitat que fa menys violenta i més com
prensibleaquesta diversitat. Aq uest fet perà
ha estat de tal transcendència que fa inu
til tot acostament volgut pel' més bona vo
lunlat que uns i altres volguessin posar-hi.
Quan arriba el moment de signal' la pau, 0

bé un crit suara estrident dels joves a una
repugnància defs vells vers allà que cIls
anomenen fredor i manea de sentiment,
torna a trencar les negociacions i de nou es
fa impossible l'avinença. Segurament que
"al més que sigui aixi. .

Hem sentit de boca d'un dels més ca
racteritzats d'aquella generacio, afirmar
que tota obra .feta sota l'actual signe de
modernitat el'a condemnada al no l'es pel'
la manca d'ànima defs seus productors que
fundant teories s'l;lntestaven a produir co-

ses inanimades i mancades de tot senti
ment.

Aquesta afirmaci6 no ha estat obstacle
perquè el màteix opinant al poe temps ens
donés una produccio tota basada dins
aquesta pretesa feoria de modernitat, tata
mancada d'ànima, és veritat, perà no pel'
culpa de la teoria, sino malgrat la feoria,
doncs j'autor no ha pogut comprendre en
cara que no era una teoria el que li man
cava pa produir segons els cànons mo
derns, sino un poder pel' assimilar-se
l'ànima de les generacions que produeixen
aquestes obres modernes.

Comprenem de sobres lIur tragèdia.
Efs costa fer-se amb la idea que ells, revo
lucionaris d'ahir, han de deixar el lIoc a
uns altres més revolucionaris i que els fan
conservadors vulguin a no.

Els que han arribat a comprendre aixà
i n'hi ha alguns pel' sort, vân fent la se va
via, van produint i no pas a disgust de
tot-homo Els altres, els que no es confor
men a passaI' pel' vells, encara que no en

.siguin d'edat, els passa allà de certs avis
que pel' voler agùantar el tipus de tabalot
davant dels seus nets, queden en ridleol
moItes vegades.

Voldria també defensar les generacions
joves de l'acusacio d'iconoc!àstia de que
son victimes moItes vegades.

En poques èpoques corn l'actual s'hau
ràn aixeeat monuments a tants idols i de
tant diversa espècie, Es una de les èpoques
de la humanitat en que costa menys temps
passaI' a ésser un idol mondial, i pel' cert
que no hi ha massa miraments en la tria.

!.
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]0 no m'estima més que en allà que podI'é feI'.-ANDRÉ GIDE.:

N. MOLINS 1 FABREGA.

La universalitat de la seva fama i que poc
es preocupen els homes de si tingué 0 té
defectes corn els altres humans. AI contra
ri aquests defectes potser seran posats de
relleu per posar-nos a l'abast aquellà figu
ra i no pas pet' aixo el seu culte en sortirà
perjudicat.

Abans ais grans homes els bastien
catedrals, certament que s6n belles, pero
tenen el defecte que s6n poques i ais sants
no se'ls yeu bé ni els vestits ni el rostre en
cartronat.

Avui és costum d'aixecar una coILlmna
sola i neta sota el vent i sota la pluja, és
cert, pero també sota la lIum que la puri
fica.

L'inconvenient és, que en les d.tedrals
es poden fer capelles al costat de l'altar
major i viure els sants menors un xic de la
gloria dels grans i amb el sistema nou ca!
que cadascu maldi per tenir el seu monu
ment ben fort i isolat.

Quin és el millor procediment no ho
sabrem mai nosaltres; els qui ho han de de
cidir tardaran molt a venir encara damunt
aquesta terra, pero a nosaltres ens cal si
tuar· nos ,a ra am bels que som sense preo
cupacions d'eternitat i no servir a aquells
que foren abans que nosaltres.

- 5 -

Conseqüència natural d'aquestes facili
tats a arribar al cim de la gloria és la faci
litat amb que també un n'és foragitat per
un altre idol que molt possiblement devin
drà si fa 0 no fa igual.

Els altres idols d'èpoques pretèrites
que ens han Ilegat per herència, no tenen
tampoc massa respecte i ~e'lsrevisa amb
moita facilitat el seu procès de rectificaci6;
l'estudi i la recerca cientifica que existeix
cada dia més fonda malgrat es digui el
tontrari, ajuda enormement a aquesta fei
na, pero fixeu~vos que portats per aquesta
impulsi6 prèpia dei temps d'anomenar les
coses pèl seu nom, els expedients s6n aviat
abandonats tan bon punt s'eslà d'acord en
que allo és fais 0 bé és de deb6. La pressa
obliga a fer pas a un altre.

Ara mireu enrera i repareu la modali
tat usada peIs acusadors d'expedients
d'igual mena. Elis usen amb prt:ferència.
la corrosi6 en tant que els altres la demoli
ci6 més netà i expeditiva.

Avui la multitud vol que els seus idols
facin els miracles en el moment que siguin
necessaris, dei contra ri se'ls crema, i a uns
altres; l'idol d'abans tot el més tindra corn
a oraci6 un gener6s oblid i gràcies.

Per contra, mireu quan un ido! modern
pot arribar a la categoria. de Déu de deb6.

]0 no m'estima més que en allô que podI'é feI'.-ANDRÉ GIDE.:

N. MOLINS 1 FABREGA.

La universalitat de la seva fama i que poc
es preocupen els homes de si tingué 0 té
defectes corn els altres humans. AI contra
ri aquests defectes potser seran posats de
relleu per posar-nos a l'abast aquellà figu
ra i no pas pet' aixo el seu culte en sortirà
perjudicat.

Abans ais grans homes els bastien
catedrals, certament que s6n belles, pero
tenen el defecte que s6n poques i ais sants
no se'ls yeu bé ni els vestits ni el rostre en
cartronat.

Avui és costum d'aixecar una coILlmna
sola i neta sota el vent i sota la pluja, és
cert, pero també sota la lIum que la puri
fica.

L'inconvenient és, que en les d.tedrals
es poden fer capelles al costat de l'altar
major i viure els sants menors un xic de la
gloria dels grans i amb el sistema nou ca!
que cadascu maldi per tenir el seu monu
ment ben fort i isolat.

Quin és el millor procediment no ho
sabrem mai nosaltres; els qui ho han de de
cidir tardaran molt a venir encara damunt
aquesta terra, pero a nosaltres ens cal si
tuar· nos ,a ra am bels que som sense preo
cupacions d'eternitat i no servir a aquells
que foren abans que nosaltres.

- 5 -

Conseqüència natural d'aquestes facili
tats a arribar al cim de la gloria és la faci
litat amb que també un n'és foragitat per
un altre idol que molt possiblement devin
drà si fa 0 no fa igual.

Els altres idols d'èpoques pretèrites
que ens han Ilegat per herència, no tenen
tampoc massa respecte i ~e'lsrevisa amb
moita facilitat el seu procès de rectificaci6;
l'estudi i la recerca cientifica que existeix
cada dia més fonda malgrat es digui el
tontrari, ajuda enormement a aquesta fei
na, pero fixeu~vos que portats per aquesta
impulsi6 prèpia dei temps d'anomenar les
coses pèl seu nom, els expedients s6n aviat
abandonats tan bon punt s'eslà d'acord en
que allo és fais 0 bé és de deb6. La pressa
obliga a fer pas a un altre.

Ara mireu enrera i repareu la modali
tat usada peIs acusadors d'expedients
d'igual mena. Elis usen amb prt:ferència.
la corrosi6 en tant que els altres la demoli
ci6 més netà i expeditiva.

Avui la multitud vol que els seus idols
facin els miracles en el moment que siguin
necessaris, dei contra ri se'ls crema, i a uns
altres; l'idol d'abans tot el més tindra corn
a oraci6 un gener6s oblid i gràcies.

Per contra, mireu quan un ido! modern
pot arribar a la categoria. de Déu de deb6.



\

- 6 -

("'" ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"''''''''"',.,'"'''''',,'',,',.'''',''''''''''''''''',,'"",,~'" ",'''''"""""'''''''''''~''':l:

EL GRAN DUBTE

Si et dona la mà, Ja hi som. QUI sap on

voldràs venî amb mi VlU l'immens secret

per la vaU florida? d'aqueixa bellesa?

En els teus ulIs hi ha Es tan ample el môn,

la Hum deI camI que no es sap l'indret

d'una inquieta vida. de la gran dolcesa.

il La vaU de l'afany Hi viu, terra endins, I!
Il floreix belIament renigma que es perd Il
~ *ii es mostra formosa. en la nau immensa. il
l! Un any i un altre any, On sôn els camins? ii

H com un espurnelg ha una veu que ens diu: H

de dolça ventura; (,Déu és tota cosa».

i parla tant 1é, Déu? Llum d'infinit?

que eIs mots sôn panteig L'enigma reVlll

x de gOlg sens mesura. el dubte ens fa nosa. ..

H H
j1 * * * FI!RMI PALAU CASELLES. 11

\'I>"m""""",,""""""""""'''''''''''''''"'''''''''''''''"'''''''''""'''""'W"m",,,"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''m'''~m,"~')
\

- 6 -

("'" ""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"''''''''"',.,'"'''''',,'',,',.'''',''''''''''''''''',,'"",,~'" ",'''''"""""'''''''''''~''':l:

EL GRAN DUBTE

Si et dona la mà, Ja hi som. QUI sap on

voldràs venî amb mi VlU l'immens secret

per la vaU florida? d'aqueixa bellesa?

En els teus ulIs hi ha Es tan ample el môn,

la Hum deI camI que no es sap l'indret

d'una inquieta vida. de la gran dolcesa.

il La vaU de l'afany Hi viu, terra endins, I!
Il floreix belIament renigma que es perd Il
~ *ii es mostra formosa. en la nau immensa. il
l! Un any i un altre any, On sôn els camins? ii

H com un espurnelg ha una veu que ens diu: H

de dolça ventura; (,Déu és tota cosa».

i parla tant bé, Déu? Llum d'infinit?

que eIs mots sôn panteig L'enigma reVlll

x de gOlg sens mesura. el dubte ens fa nosa. ..

H H
j1 * * * FgRMI PALAU CASELLES. 11

\'I>"m""""",,""""""""""'''''''''''''''"'''''''''''''''"'''''''''""'''""'W"m",,,"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''m'''~m,"~')



ERMITA DE SANTA MADALENA

D'ULL DE MOLINS.

PLAÇA 1 ESGLÉSIA DE PRADES

excurSIonsLes

ERMITA DE SANTA MADALENA

D'ULL DE MOLINS.

PLAÇA 1 ESGLÉSIA DE PRADES

excurSIonsLes



CURIOS ASPECTE D'UNA ARCADA DEL PONT DE LLEIDA
VISTA PER LA PART INFERIOR.

CURIOS ASPECTE D'UNA ARCADA DEL PONT DE LLEIDA
VISTA PER LA PART INFERIOR.



Vcrània i Qeàrgia

el federalisme rus.'

1 bé, les declaracions que sobre aques
tes republiques ha fet el doctor Orzàbal,
desfan totes les flegendes que a l'entorn
d'un imaginat separatisme ha bastit la
reacci6 pel' a presentaI' el govern dels So
viets sanguinari i dèspota en la suposada
repressi6 dels suposats intents d'indepen·
dència. 1 el pitjor és que determinats ele
ments n'han fet ress6 d'aquesta llegenda
absurda Recentment en una conferència
lIn conegut socialista atacà violenta ment
Russia reco/zant-se en que, segons ell, en
les esmentades republiques, principal ment
a Georgia, s'havia efectuat una repressi6
brutal pel' tal de tallaI' els intents autono
mistes i àdhuc implantant una fèrria cen
tralitzaci6 en tots els sentits: d'adminis
traci6, de lIenguatge etc ...

Sobre el cas de Geàrgia, Henri Barbus
se ha pub/icat un llibre titulat, si mal no
recordem «Voici ce qu'on a fait de la Geàr·
gie» desemmascarant magistralment totes
les perfidies, trames i mentieles de les quais
es valla reaccio en la lluita de defensa dels
seus egoismes.

L'escriptor argentÎ igualment ens ex-
plica entusiasmat, el renaixement de totes
les republiques unides de Russia a partir
de l'any deslliurador de 1917. «La republi
ca d'Ucrània-ens diu Orzàbal-de totes
les que constitueixen la Uni6 Soviètica és
la primera després de Russia en poblacio i
importància; té gairebé trenta milions
d'habitants j la se va formosa capital arriba
al mig mili6. La histùria ucraniana a rel
de la revoluci6 de 1917 fou molt acciden
tada. Ocupada Jarkov pels exèrcit5 dei kài-
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FA una temporada l'escriptor j periodis-
ta argentÎ, doctor Artur Orzabal

Quintana feu en una publicaci6 dei seu
pais unes interesants declaracions donant
compte deI seu viatge a MOSCOII, que ens
plau de recordaI'.

Donada la ja innombrable massa d'in
tel'Iectuais que han visitat el pais de la
U. R. S. S. no tindrien cap altre vafor
aquestes declaracions que la d'un testimo
ni més dei progrès econàmic, cullural i so
cial dels Soviets, sin6 intervingués el fac
tor dei canvi d'itinerari en aquest viatge
sortint de la norma gairebé baedekeriana
de la via Polània i fent·lo atraves ant les
republiques soviètiques des de Moscu al
Càucas.

L'esmentat escriptor feu el viatge des
de Moscu a Jarkov, capital d'Ucrània, en
companyia dei novel'lista romanès Panaït
l:;trati, dei poeta japonès' Akiti, de l'ex
membre dei gabinet grec Nikos Kaz lntza
kis i de l'escriptor uruguaienc Cosco Mon·
taldo. Les seves declaracions no s6n més
que mostres d'admiraci6 vers el trebélll de
ressorgi ment dei pais soviètic. S6n les ma
teixes paraules d'e/ogi dels viatgers que de
retorn de Moscu han donat a la pllblicitat
les seves impressions com Alvarez dei Va
)'0, Diego Hidalgo, Georges Duhamel, Ru
dolf Llopis, Pere Comes.

Eis sis mil kilàmetres que recorregue
l'en de Moscu al Càucas els hi donà ocasi6
d'observaI' les diverses republiques sovièti
ques d'Ucrània, Azerbaijan, Geàrgia, Ad
yaristau i Abjàssia.
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ser en abril de 1918, passà el mateix
an y, junt amb el tot el pais, sota el jou
reaccionari deI generaJ Petliura. A comen
çaments de 1919 els exèrcits vermeIls esta
bleixen novament el poder dels Soviets
amb Rakousky al cap. Després de la inva
si6 de la republica pel' Denikin i deJ rebut
jament d'aquest, resta definitivament im
plantat el nou règim en 1920.»

«Des d'alIavors la cultura nacional
d'Ucrània ha anat desenvolupant-se amb
una rapidesa asombrosa i l'autonomia de
la republica és tan extensa que els rumors
sobre separatisme han arribat a ésser tant
absurds corn els que van circular per la
premsa estrangera sobre «la nacionalitza
ci6 de les dones.»

«En les poques escoles elementals que
hi havia sota l'antic règim es donava l'en
senyança exclusivament en rus; avui
aquest idioma s'estudia corn l'alemany i el
francès en qualitat de Iiengua estrangera;
tres milions d'infants reben instrucci6 en
idioma ucranià i més de cent instituts su
periors desenrotllen el seu programa di
dàctic en el susdit idioma. Abans hi havia
un sol: diàri en lIengua ukraniana, amb
2.000 subscriptors tan sols; en l'actualitat
n'existeixen 120, amb un total de 500.000
abonats. Les biblioteques pageses on es lIe- .
geix sola ment en ucranià compten amb Ull

mili6 de membres i ers clubs obrers amb
2.500.000 socis. El govern ha instal'Iat en
les principals ciutats i viles altaveus radio
telefènics en nombre de 2.000 i hi ha
.200.000 receptors registrats. Les transmis
sions oficials s'efectuen no solament en
ucranià sin6 també en rus, alemany, idisch
i esperanto, tenint en compte là varietat
deIs elements ètnics de la poblaci6. Els
russos, romanesos, polonesos, grecs, jueus,
bulgars i tàrtars que s6n les minories dins
d'Ucrània tenen escoles oficials i periàdics
amb els seus respeotius idiomes.»

Continua ::lesprés citant les potents fà
briques de lIum de BakÙ, capital d'Azar
baiyan, «en pIe orient musulmà, moder
nitzat per la dictadura deI proletariat»,
resta admirat dels fàmosos pous petrolifers
que han augmentat des de l'any 1917 a
10.166.000 tones. El desenrotllament cul
tural ho indica el que en 1914 no hi havia
cap publicaci6 en turc i de 1920 a 1927 les
publicacions arribaren a 1.000 amb una
tirada de 5 267.880 exemplars.

A propàsit de Georgia, diu el següent:
«el règim defs Soviets és tan ferm a Geàr
gia corn en les altres republiques de la
vasta federaciÔ, car les masses populars
s6n resoltament de la seva part; solament
alguns intel'Iectuais «menxevics» recorden
amb enyorament i amargor els anys en que
la «republica democràtica» podia conspirar
al seu Iliure albir contra la revoluci6 :ussa,
cridant pel' ocupar el pais a les tropes oto
manes, germàniques i britàniques i aju
dant ais exèrcits blaus de Danikin i de
Wrangel.»

«A Geàrgia vaig observaI' idèntic res
sorgiment econàmic i cultural al d'Ucrà~

nia i Azarbaiyan. L'idioma georgià,-to
talment distint de tota altra Ilengua cone
guda-és l'idioma oficiàl i l'autonomia de
Ja republica és en aquest sentit tan absolu
ta corn la de -les altres nacionalitats de
l'Uni6. El govern { J'administraci6 estan
constituïts pel' georgians, aixi corn l'exèr
cit, i l'home més influent dins de la
U. R. S. S., Stalin,és georgià.»

Aix! en aqûests termes continua desco
brint corn l'autonomia, que aquestes nacio
oalitats mereixen, pel' la seva diferenciaci6
èlnica i deI llenguarge, ha estat respectada
i, més, afavorida dins de la federaci6 exem
plar russa.

Retreure aquestes declaracions, ja ànti
gues, és amb l'objecte de la seva difusi6 i
contribuir a netejar aquesta absurda Ile
gendà que fins aIs esperirs més Jiberals arri
ben a infiltrar-Ios les agències tan manca
des de veracitat corn sobrades de mala in
tenci6.

J. FUSTER 1 RIB6.
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0efensa de la metapslquica (1)

'DI. -Ces impugriacfons làgiques

Exposat ja tot el que la ciència pot opo
saI' li la hipotesi espfrita, examinem les
que en dirfem impugnacions de sentit cornu.
Podrfem deixar de banda aquest aspecte
deI problema pel' multiples i poderosos mo
lius: primer, perquè en ciència, les pobres
raons dels homes no compten i sols els
fets tenen valor, car ningu no ignora que
les més grans veritats han éstat llarc temps
contradites pels més eminents dels mor
tais. Pel' exempie, la imposibilitat dels an
tipodes, afirmada pel' SaFlt Agusli, pel' la
potfssima ra6 que no podrfen aguantar-se
cap pel' aval\. Segon, perquè l'home, en el
seu antropomorfisme tendeix a una visi6 i
a una explicaci6 de les coses, no tal corn
elles s6n realment, sin6 corn s'imagina
que han d'ésser. No sabem si els peixos
pensen, pero si tenen aquesta facultat, si
aIgu els parlés que fora de l'aigua hi ha
éssers vius que respiren, el seu sentit co
rnu en protestaria. Corn seria possible?
S'ha dti igualment que si el triangle po
gués pariaI' diria que Déu és de natura
lesa triangulaI', puix les seves possibili
tats logiques no podrien anar més enllà de
la seva propia condici6 i manera d'ésser. 1
pel' l'home, igualment. Tercer, perquè les
condicions de la vida post mortem, essen
cialment psfquiques, s6n completament
inimaginables pel' nosaltres que vivim en
un m6n condicionat pel' les lleis de la ffsica
i de la qufmica, que 0 no existeixen 0 es
manifesten moit diferentment en la nostra
vida espiritua\. Quart, perquè la concepci6
màgica, convencional i falsa que de l'aitre
m6n han donat totes les sistematitzacions
religioses ha de contribuir forçosament a
fer-nos una idea deformada, plena de pre-

judicis, que ens priva de comprendre una
cosa tan senzilla tom aquesta: que els es
tfmuls, activitats, maneres d'estaI', de viu
re i de comportar-se en un m6n espiritual
han de tenir unes motivacions logiques se
ves, unes raons seves, completament dife
rents de les propies d'un m6n dominai pel'
condicions i necessitats primordialment
materials. Aquest m6n té una logica; l'altre
en té una altra.

Compte, doncs, amb aixo tan aparent
ment senzill pero en realitat tan perill6s
que se'n diu raons de sentit cornu. Amb tot,
aqueixes importants reserves formulades,
ens plau examinaI' el tema,· encara que no
sigui més que pel gust de demostrar corn
fins en el pla dei sentit cornu, la hipotesi
espfrita sap vèncer totes les argumenta
cions formulades i formulables. Ad en te
niu les principals:

-Hi ha cada Fenelon que parla com
una bugaderal-diuen alguns fent referèn
cia a missatges plens de poca solta i d'es
tultfcia, signats amb noms retumbants.
Davant la pobresa i la trivialitat de molles
comunicacions mediumiques signades amb
noms prestigiosos, Crist, Lamennais, Sant
Tomàs, alguns hi veuen una presumpci6
contra la hipotesi espfrita. Pero no s·ado·
nen que aixo no demostra que el missatge
no sigui cert, si no que ençà i enllà el nom
bre de xerraires, de vanitosos i de poca
soites, capaços de vestir les seves propies
elucubracions amb noms sonats, és infinit.
De mixtificadors també n'hi ha a l'altre
m6n. Pero pel' una espècie de \lei d'afini
tat psicologica que sembla govenar el

(1) Acabamenl de la quarta conferència donada el dos

d·lIbrll de 1929 Il r.Ateneu L1eidalà...
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(1) Acabamenl de la quarta conferència donada el dos
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dels embriacs, deI dia que esdevé un des
encarnat es toma omniscient i d'una ideal
bellesa. No. Quan el nostre esperit salta a
l'inconegut té, corn l'encarnat, les seves
lIacunes dïntel'Iigència, de memoria, de
moralitat. Aqu~ixes lIacunes expliquen la
major part dels errors que es troben a les
comunicacions. Quin mortal no en com<zt
cada dia? Aqueixos errors i confusions,
inexplicables amb la teoria de les facultats
supernormals deI" mèdium, que lIegiria el
pensament dels presents, lenen una expli
caci6 natural i clara amb les dificultats in
herents a l'GIcte de comunicar-se, més
grans dei que podem creure.»

L'eminent ffsic anglès Sir Oliver Lodge
diu: «No hi ha ruptura brusca en les con
dicions de l'existència, de la continuitat
conscient, de la identitat i deI caràcter pro
pi. Les adquisions corn la memària, la cul
tura, l'educaëi6, els costums i fins a cert
punt els gustos i els interessos s6n con
servats. Amb la mort, els nostres coneixe
ments no augmenten, ço que seria contra
ri a la natura.»

Virgili, en el cant VU de l'Enèida,
afirma que les ànimes desencarnades con
serven molt temps les passions corporals.
De Maistre, en el Viatge al volMn! de la
meva cambra, escriu aquestes paraules:
«EIs misteris de la natura s6n tan amagats
aIs morts corn aIs vius. Aquell que tot ho
ha creat coneix, ell sol, el gran secret que
eIs homes s'esforcen a penetrar: taI és allo
que aprenem de cert a les ribes de la Stf
gia ... » Karl du Prel, el gran psiquista ale
mà, deia pintorescament: «Quansento re
petir que sols l'home posseeix una ànima
immortal, em demano per quin privilegi
seria concedida aqueixa cosa ais ases
de dues cames i no pas aIs de quatre? 1
bé, dels ases de dues cames, què en fareu
en el més enllà?»

Corn es pot veure per les citacions an-
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m6n dels invisibles, aquests s6n atrets per
mèdiums frfvols i per experimentadors psi
colàgicament superficials i plagues.

-Els desencarnals ens donen mos~

tres massa freqüents d'una pobra menta
litat! Mai no hi trobareu cap revelaci6
sensacional! 1 com s'equivoquen!-afe
geixen altres. No es pensa, pero, que
el més enllà, al menys el més pràxim
a nosaltres, està format per éssers dei
nostre mateix nivell intel'Iectual i mo
ral. Per què els homes han de diferir l'en
demà de Id seva mort de] que eren la vigi~

lia? Es una idea falsa creure cjue la im
mensa majoria dels indigenes deI nostre
planeta, que han cuidat a desdir el seu cos
material pero que no s'han preocupat de
cap necessitat espiritual, en transpassar la
frontera, s'hagin de convertir en esperits
nobles i de sa ber infus. Eis innombrables
badocs, la multitud d'indiferents, els mi
lions d'ociosos, de passionals, de protes
tataris, de snobs, de trapelles, de trafi
cants, d'inutils que cada any moren,
constitueixen la poblaci6 milja més imme
diata a nosaltres dei m6n dels invisibles.
Eis demanarieu que parlessin com un Pla·
t6? No, l'ànima humana, pel simple fet de
transpassar ni esdevé angèlica ni omnis
cient. L'ignorant no pot posserr una cièn
cia que no ha après, ni el toix esdevenir
intel'ligent, ni la forca pot fer un sant
d'un criminal.

Parlant d'aquest lema, M. Sage, en el
magistral estudi que anys enrera publicà
sobre la mediumitat de Mr. Piper, escriu
aquestes belles paraules:

«Contra l'opini6 de molts, entenc que
el grup de fets format pels en'ors i confu
sions dels comunicants, milita fortament a
favor de la hipàtesi espfrita. Un observa
dor superficial no ho creurà aixi. Breçat
per un absurd ensenyament teolàgic, s'ima
~ina, per exemple, que el més degenerat
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teriors, l'expTicaci6 espfrfta de la banaTitat
de les comunicacions, troba una perfecta
concordélnça general en les més velles i més
modernes doctrines. L'aitre m6n, aquell que
gravita prop nostre, és, sovint, una gran
desil·lusi6. Els prejudicis humans, fomen
tats pel' les religions, s6n el gran obstacle
a superar pel' una visi6 sem pre menys
in~xacta de les condicions de la vida espi
ritua 1.

-fa ho veieu, ni pot recordar-se deI
seu propi nom, ni pot dir quants anys fa
que va mOl'ir. Es que no és ell, car si ho
fos, ho sabria i ho diria!-argüeixen uns
tercers massa precipitadament.

En primel' 1I0c, la casufstica compta
amb nombrosfssims fets d'identificaci6 per
sonal post modem, en els quais s6n do
nades totes les dades d'identitat. Ningu no
hi ha amb una mica d'experiència mediu
mica que no en pugui relataI' de ben decisius
i impressionants. Amb tot, moites vega
des, els detalls d'identificaci6 no vénen.
Pel' què? L'explicaci6 és la següent:

En quant a les dates, només cal pensaI'
que en la vida espiritual no hi ha calenda
ri. No hi hÇl dia ni nit, ni hivern ni estiu,
ni dilluns ni dimarts, ni vencen lIetres, ni
es cobren 1I0guers. No hi ha, doncs, cap
punt de referència pel' a comptal' el lemps
bé que el temps existeixi. Res més natura!,
aixi, que desapareixent la noci6 dei temps,
es produeixin errors i confusions en aquest
sentit.

En quant a les dificultats de donar
noms, s'oblida que, generalment, el meca
nisme de comunicaci6 mediumicà dels in
visibles amb nosaltres és de naturalesa te
lepàtica, aixo és, que J'entital Iranspassa
da transmet el seu pensament aIs centres
cerebrals corresponenls dei mèdium, que
els lliura ordinàriament pel' la paraula 0
pel' l'escriptura. Ara bé, és fàcil lransmelre
a un mèdium la idea de copa, d'arbre, de
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dolor, de ciutat, de rellotge, de fil 1, de
mort perquè s6n continguts mentais sus
ceptibles de comprensi6. Pero voleu dir
rr.e quin clixé mental correspon a les pa
raules Joan Capdevila? La representaci6
mental dels noms, i la seva transmissi6 te
lepàlica, és malt diffciJ, i sols en els casos
de possessi6 completa, de control total de
J'org'anisme de] mèdium, l'ésser espirilual
que es comunica podrà vèncer aqueixes
dificultats.

-El meu amic Joan, en vida, em pro
meté que des' deI pla espiritual. si és que
exis:eix, em comunicaria les seves im
pressions. No ho ha fet, Es que no hi ha
ni mon espiritual ni comunicacio possible!
-Tai és el conegut argument deI silenci
dels morts, aparentment greu si hom es li
mita a formular-Io sense inlentar Irobar-hi
una explicaci6. AI primer cap d'ulI, el ca
ràcler excepcional de les manifestacions
dels difulltS, i, sobretot, la seva no produc
ci6 en circumstàncies que ens semblen les
més idicades pel' a donar-s~,-una mort
tràg'ica que separa dos éssers que sïdo
latren, promesa en vida de donar una pro
va de l'existència postuma-permelen ar
güir contra la realitat de les preteses co
municacions.

Pero si s'hi pensa una mica, aviat es
veu lé! fragilitat d'aqueixa impugnaci6 i els
malts motius que podem trobar que ens
expliquin els casas de comunicaci6 nega
liva. En primer 1I0e tenim els fets posilius,
de comunicaci6 donada després d'una pro
mesa a després de cercar-Ia, i amb aixo sol
n'hi ltauria prou, car en ciència els fets po
sitius afirmen i els negatius no neguen.
Perà anem a examinaI' aquests darrers i
J:)reguntem-nos quina possible explicaci6
poden fenil', en una posici6 impersonal àe
l'esperit, que és la que correspon a tot in
vestigador.

La primera idea que ens hauria de ve-
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nir él la ment és que el mort potser encara
no s'hagi donat compte que és mort, set
manes, mesos i anys després dei seu tras
pàs. Només aquells que han experimentat
lIargarnent i han llegit molt les experièn
cies dels altres saben que un cert grau
d'inconsciència, d'estat de somni semilu
cid més 0 menys durable, és habituaI a tota
persona que passa al mon dels invisibles;
a l'arribada al mon espiritual hi ha un pe
riode de desorientacio, de dubtes. L'ésser
es veu igual que si fos viu, veu i sent aIs
seus amics de la terra, els pâ&;!a pero no li
responen, se sent pie d'energies, passa pel
carrer, veu que travessa el cos de les per
sones, el tronc dels flrbres, els obstacles
de tota mena. l.Què és aixo? Quina mal'
de confusions! En aqLlest estat pot roman
dre-hi més 0 menys temps pel' moltes cau
ses, pero especialment pel' les seves idees
en vida sobre la realitat, el corn i el què de
l'altra vida. Suposem un materialista ab
solut, dels que creuen que morta la cuca
mort el veri. A aqLlest home, pel' coses es
tranyes que Wocorrin en el més enllà, si
no creu que existeixi una altra vida, corn
voJeu que li acudeixi la idea de trobar-s'hi
si se sent més viu que mai? Suposem un
catolic convençul al quai li han dit que a
l'altre mon veurà a Déu, a la Verge, aIs
àngels: tot i les noves sensacions estra
nyes i inexplicables que li arribin en el seu
nou estat, corn ha de pensaI' que ha mort
si no troba ni veu l'es dei que esperava?
Serà, dones, inutil, en tots aquests casos,
intentaI' establir una comunicacio mediu
mica ni esperar el cumpliment d'una pro
mesa donada en vida.

S'hauria de pensaI', després, en una al
tra cosa tan elemental corn que la immen
sa majoria dels invisibles poc evolucionats
espiritualment, ignoren que sigui possible
una comunicacio amb els habitants deI nos
tre planeta, Hi cap, després, ·que fins sa-

bent-ho, s'ignorl corn s'ha de fer, i afif 011

hi hagi mèdiums aptes, corn n'és eloquenf
exemple el cas d'Oscar Wilde, reportat pel'
Bozzano. 1 encara una altra cosa: que to
tes aqueixes dificultats superades, cal vèn
cel' les moltissimes inherents a l'acte de
comunicar-se. Pel' a manifestar-se en el
pla ffsic pel' la paraula, l'escriptura 0 pel'
un allre mitjà, el comunicant es veu obli
gat a emprar al mèdium elements maie
rials que no son els seus. La torbacio que
ha de produir l'us desacostumat d'organs
que no son els propis, és inevitable. «Quan
la meva intel'ligència us parla pel' mitjà de
la Travers Smith (la mèdium) hi troba les
dificultats que hi ha a fer entraI' i girar una
clau en un pany rovellat i que no li ve a la
mida» diu gràficament Oscar Wilde en un
dels seus missatges, Ad teniu senyors,
tota una sèrie de' coses a l'espondre a
aquells que, en un raonament massa pre
cipitat, volen trobar un argument contra
l'espiritisme pel' la rar~sa i el mancament
de comunicacion!5 que no ~.s donen quan a1
nostre sentit cornu li sembla que haurien
de donar-se.

-1 corn explicar-se safisfact6riamenf
que els prefesos esperifs es confradiguin
en coses sobre les quaIs sembla que
s'haurien de frobar d'acord?-Examinem,
senyors, aqueixa darrera impugna:io. A
veure, ens trobem d'acord tots els vivents
sobre cap problema humà 0 extrahumà?
Evidentment, no. Doncs pel' què s'hi han
de trobar els invisibles? No tinc temps pel'
tractaI' a fons aquest tema i em limitaré a
citaI' un bonic exemple dondt pel' Bozza
no, que és el següent: Si els habîtants deI
planeta Mart entressin en comunicacio
amb nosaltres i ens formulesslm la pregun
ta, l,creieu en Déu i en l'ànima? si el Sant
Pare rebia el missatge respondria que si,
indubtablement, a les dues demandes. l,I
si el rebia Ernest Haeckel? Que no, indub~
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bent-ho, s'ignorl corn s'ha de fer, i afif 011

hi hagi mèdiums aptes, corn n'és eloquenf
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-1 corn explicar-se safisfact6riamenf
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ha una veritat religiosa oficial, imposada,
corn altres països en tenen unes altres to
téllment diferents, d'on se'n desprén que,
en mMèria religiosa, la veritat és un accident
geogràfic. Pero amb l'afany de no defugir
qualsevulga impugnaci6 formulable a les
idees quc he vingut a defensar, vaig a fer
ràpidament, i amb importants limitacions
al meu raonament, alguns comentaris al
marge de la darrera conferència deI meu
contraopinant.

Feia ressaltar el P. Palmés que en me
tapsfquica i en espiritisme no hi ha una fi
losofia, ans vàries filosofies. No hi ha una
nimitat, ans oposici6 en les conclusions
filosofiques dels conreadors d'aquests es
tudis. Aqueixa constataci6, qÎ.J-e és exacta,
permetia afirmar al P. Palmés que l'espiri
tisme i la metapsfquica, filosoficament, s6n
una cosa caotica, una sistematitzaei6 sen
se eonsistència.

El meu eonlraopinant no s'ha adonat
que aquest fenomen, per ésser earaeterfs
tic de totes les eiències, eminentment evo
lutives, argüeix no pas contra, sin6 a fa
vor de la metapsfquiea i de l'espiritisme.
La paleontologia, la qufmica i la medieina
s6n ciències filles de.l'observaci6 dels fets
i de la seva reprodueci6 experimental. Ara
bé, tot i l'alliçonadora objectivitat dels fets,
hi ha mai unanimitat teoriea en llur inter
pretaci6? No. El dia que qualsevulga bran~

ca de la eièneia tingués un Vaticà amb fa
cultats per a deeretar la veritat, de'saparei
xeria corn a eièneia. Dones en els nostres
estudis passa igualment; hi ha i eonvé
que hi hagi lIibertat plena per a estudiar i
per a interpretar els fets amb Iota indepen
dència de les propies convieeions.

A eontinuaei6, en un paràgraf la inten
ci6 deI quaI no pue aplaudir, posava en
guàrdia a aquells que l'eseoltaven, per
raons d'higiene mental, deia, contra els
perills que hi ha en la generalitzaei6 dels

tablement. Aixf, segons la logica dels que
fan l'argument de les contradiccions dels
esperits, els habitants de Mart, tola vega
da que els de la Terra responen tan con
tradictoriament, haurien de concloure que
alla que semblava comunicaci6, no ho
era. Pero, a nosaltres la logica no ens
permetria negar la possible comunicaci6,
sin6 que ens manaria a creure que entre
els habitants de la Terra no hi ha acord
en coses de la major importància.

1

Crec haver donat, ben imparcialment,
una mostra de la naturalesa i de la força
d'aquestes impugnacions, en virtud de les
quais, moita gent, pel fet que els difunts
no facin allo que els sembla haurien de fer,
i QI contrari, en volen derivar una conclusi6
aotiespfrita. Ja heu vist amb quina senzi~

llesa aquests arguments es desfan. Per
meteume que doni pel' acabat aquest punt
i que em vani de poder afirmar que els que
propugnem la hipotesi espfrita, cartesians
purs, esclaus deI mètode experimental,
trobem, tant en els fets corn el raonament,
una consolidaci6 plena deI nostre punt de
mira.

CV/l.==filgunes altres observacions

deI CJ' CJalmés.

Arribat a aquest punt, podria donar per
acabada la meva rèplica al P. Palmés. En
realitat, fuig dels meus proposits comentar
el tema de la metapsiquica i deI espiritisme
en reJaci6 amb la filosofia cristiana, 0 mi
llor dit, catolica, objecte de la seva darrera
conferència. Jo no m'he proposat atacar
cap convicci6 hi destruir la fe càndida de
moita gent. Tampoc pue oblidar que l'hos
pitalitat que em brinda aquest hon'orable
Ateneu, m'imposa restriccions. Finalment,
,yivim, corn sabeu, en un pafs en el quaI hi
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nostres estudis. Segons el P. Palmés,
amb l'afici6 ais mateixos, hi ha una greu
amenaça pel' ala integritat psicoJàgica dels
seus practicants. Els manicomis estan
plens d'espiritistesl-afegia palèlicament.
Una de dues, 0 al meu conlraopinant, pel'
professor de Psicologia que es digni, li
manCd el més elemenlal coneixement de
les causes de la vessània, 0 sabent que fa
un argument soffstic, denunciable, no s'es
tà de fer-Io amb la finalitat qU(? sigui, que,
val a dir-ho, entra en les normes morals
jesuftiques. Creu el P. Palmés q.ue la bo
jeria és una môlaltia crea da ex-nihilo, deI
na-l'es, sense causes psico-orgàniques pre
disposants? No sap que tot boig ha estat
abans un inèstable mental, i que si aques
ta predisposici6 i aquest desequilibri cons
titucional existeix, n'hi haurà prou amb
qualsevol factor sobreposat pel' a fer es
elatar la crisi vessànica, tant si aquest nou
factor és de naturalesa mfstica, corn sexual,
cam tàxica, cam infecliva, cam d'altra mena?
Dir que l'espiritisme és una bogeria 0, si'
es vol, que la bogeria és freqüentment de
naturalesa espfrita, no se li podia ocone
més que a un home cam elL Doni un
tomb el P. Palmés pels manicomis i vegi
si hi troba gent malalta, possel'da de boge
ria mfstico-catàlica, de gent que anava a
missa i combregava i es flagel'lavala carn
despreciable. En trobarà a dotzenes. l, na
turalment, a ningu ~o se li ocorreria de
duïr-ne· que l'assistència assfdua a les
pràctiques deI culte catolic pr~disposi a la
bogeria, ja que aquesta, en un ésser equi
Iibrat mentdlment i sense tara orgànica, no
vindrà, siguin les que vulguin les seves
idees filosofico-religioses.

Si no em trobés coaccionat pel poc
temps de què disposa, us diria cases inte
ressants sobre el tema de les possibles re
lacions a establir entre la bogeria i la de
linqüència, d'una part, i la concepci6 espi-

ritualista de l'home, d'una altra. Arriba
riem, justament, a conclusions, emanades
dels fets, \:ontràries a les insinuades mali
ciosament pel P. Palmés, encegat pels
seus prejudicis dogmàlics. Us diria, pel'
exemple, que l'experiència dels fenàmens
supernormals ha demostrat que en les cau
ses de la bogeria, el facIal' espiritual, té, a
part de l'orgànic, un valor capital, el des
coneixemerH deI quai explica la pobresa
dels nostres recursos actuals en molts ca
sas de bogeria. Quan la ciènr.ia admeti
que l'enagenaci6 mental és principalment
una malaltia anfmica en l'eclosi6 de la
quaI hi col'Iaboren factors orgànics, i sà
piga, de més a més, que la fenomenologia
mediumica ens d6na medis posilius pel' a
acluar directament en el psiquisme dei
malalt en una terapèutica purament anfmi
ca, el tractament d'aquests malalts s'orien
tarà malt diferentment, i, corn em consta
pel' experiència, amb resultats sol'prenents.
Ja veieu, senyors, fins a quin extrem apa
reixen injustes i insensates les afirmêlCÎons
dei P. Palmés.

CVlll.==(j)e la idea de (j)éu

A continuaci6, el P. Palmés, tot esga
rrifat i nervi6s, us lIegf uns paràgrafs d'un
article meu aparegut fa temps a la revista
LLEIDA, en el quaI exposava en aquests
termes la meva concepci6 de Déu:

«Serà necessari que us digui que sente
la necessitat de creure en una intel'Iigèn
cia universal a la quaI les religions han
anomenat Déu? Se que és diffcil admetre'l,
ja que quan el deisme haurà fet tots els
raonaments demostrant l'existència de Déu,
tots cauen davant d'aquesta pregunta: i
abans de Déu, què hi havia?, perquè el) la
retrogradaci6 de. les causes no sembla Ifcit
detindre's en una suposada causa primera.

l
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Perà també sé que és encara més diffcif
negar-Ia que admétre-Ia aqueixa intel'Ii
gència infinita, puix tots els arguments de
l'ateisme es dissolen davant d'aquests pos
tulats indiscutibles: no hi ha efecte sense
causa; un efecte infinitament intel'Iigent
pressuposa una causa infinitament intel'Ii
gent. La infinita intel'ligència ens és in
comprensible; perà encara ens ho és més
la idea d'uft univers inintel'ligent que es
realitza intel'Iigentment a si mateix. Pel'
tant, no ens hem de fer i1'lusions, el pro
blema de Déu és insoluble, car no hi ha
una ra6 definitiva pel' a admetre'J ni pel' a
negar-Io. Sols hi ha una manera de pre
sentaI' les coses sense dubte possible, i és
la d'un Déu personal i extracàsmic: ales
hores, tots hem d'ésser afeus.»

Havent lIegit aixà, el P. Palmés m'acu
sà de panteisme. 1 bé, cal que ens enten
guem sobre la significaci6 d'aqueixa parau
la. Déu ès infinil? Sols aixf el podem ad
metre. LIavors, co:n pot deixar d'emplenar
el cosmos? Aixf, la primera proposici6 deI
panteisme, «Déu és el tot», no sols l'accep
to, sin6 que no veig manera de rebutjéH-la.
Si Déu és infinit ha d'escapar a tota forma
i !fmit, ha d'ésser inassequible a la ra6
humana, perà no pas inimaginable, real.
Déu és el tot, i en aquest sentit, no ha
creaI l'es, sin6 que l'Univers s'ha formaI
de sa pràpia essència, coeterna amb el!.
Corn diu Pi i Marg'all, l'ordre finit és el
mateix ordre infinit realilzant-se en infini
tes modalitats. En aquest sentit soc pan;
teista, i no pas pel' dissimulaI' elegantment
un ateisme disfreçat. Crec en un prin
cipi intel'ligent infinit i etern, tot i re
coneixent amb Darwin que «el - misteri
deI començament de totes les coses és
completament in sol ub 1e pel' a nosal
tres».

Perà quan el panteisme filosàfic formu
la, corn a conseqüència de la primera pro-
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posici6 esmentada, aquesta aItra: «doncs
tot és Déu», aleshores, corn diu Quintin
L6pez, afirma un error, «perquè mai les
parts, ni separades ni en conjunt, poden
deixar d'ésser relativitats, sumes de su
mands, finituds en ordre de desenrotllo
i perfeccionament. AI fol li correspon
l'Absolut; a 101 no li correspon sin6 el
relatiu. Déu és el Tot; perà lolno pot ésser
Déu.»

1 entenc, senyors, que parlant de Déu
l'es més no~pot dir-se sense blasfemar. Fer
de Déu un ésser més bo i més just que els
homes, és fer-ne un home gran p-erà un
Déu petit; barrejar-Io en les nostres quere
lles humanes és recusar-Io davant la làgi
ca. El problema de Déu té una enorme
importància filosàfica, és un postulat de la
ra6, indemostrable afirmativa 0 negativa
ment. Pel' aixà resulta incomprensible la
posici6 d'aquells que, corn el P. Palmés,
ens titllen d'heretges aIs que no ad!"neten el
seu petit Déu personal i extracàsmic. Anem
a veure pel' què no l'admetem.

l,Hi ha intel'Iigència humana que pugui
imaginaI' Ifmits a l'espai? No, perquè tots
sabem que no en té. Si partint de qualse
vulga punt deI cosmos i amb la velocitat
de la lIum el nostre pensa ment, en tota di
recci6 que s'orienti, camina mil segles, po
drà posaI' una fila dient: aquf acaba l'uni
vers? No, puix rera de. !a fita hi haurà,
encara, l'infinit, i aixf eternament. Doncs si
el cosmos és infinit, què pot haver-hi ex
tracàsmic? Tot el que existeix és «en» el
cosmos, fora deI quaI l'es no pot haver-hi.
Pel' aixà un Déu .extracàsmic és inacepta;
ble.

Considerem la idea d'un Déu pers~nal,

limitat, lamb forma i Ifmits pel' 10 tanlt Pel'
miIions de vegades que el suposeu més
gran que l'home, si el feu personal, el feu
més petit que l'infinit i l'heu negat. Natu
l'aIment, la idea d'un Déu personal porta a
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posici6 esmentada, aquesta aItra: «doncs
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encara, l'infinit, i aixf eternament. Doncs si
el cosmos és infinit, què pot haver-hi ex
tracàsmic? Tot el que existeix és «en» el
cosmos, fora deI quaI l'es no pot haver-hi.
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conseqüènciees curioses, car es suposa
que intervé constantment en els petits afers
dels homes i ni una sola ful\a es mou
sense la seva voluntat. La concepci6 d'un
Déu personal, aixi concebut, fa caure da
munt seu tot el pes de les imperfeccions i
de les injustfcies humanes. El mal és per
tot arreu. La terra un camp de lIuites fratri
cides. Una necessitat ineluctable fa com
batre els homes i eIs pobJes. <',Per què les
epidèmies. les catàstrofes, les irritants des
igualtats natives orgàniques, ihtel'lectuaIs
i socials? Aitres tants problemes que
es dreçen i s'oposen a la idea d'un Déu
que ho fa tot. D'aixo a concloure «doncs
Déu és el mal» no hi ha més que un petit
pas.

fa poques setmanes passà per LIeida
una eminent personalitat catàlica, el senyor
Senante, el quai pronuncià una conferèn
cia, amplament resenyada per El Diario
de Lérida. Dil'igint-se aIs que l'escoltaven,
entre altres coses digué aquestes:

«No n'hi ha prou amb creure, cal practi
car intensament el culte de la nostra religi6,
i s'ha de fer per a desarmar la colera divina.»

Us asombrareu, polser, de saber que
el Déu dei calolicisme s'enfada i cal desa
graviar-Io, pero aqueixes paraules de Se
nante s6n l'ortodoxia pura, la conseqüèn
cia necessària de concebre un Déu perso
nal. Ho trobareu afirmat a tots llibres dels
Sants Pares, a' tots els escrits dels teo
legs. 1 jo em demano: si Déu, que si exis
teix ha d'ésser la perfecci6 absoluta, aixà
és, la plena impassibilitat, pot enrabiar-se,

l,a què ve el serm6 de la muntanya? <',Quin
sentit poden tenir les benaventurances?
<',C6m l\igar-ho amb el precepte de la mo
ral cristiana que obliga a l'home a tornar
bé per mal? Tots coneixem molts homes
incapaços de sentir impulsos colèrics, pro
pensos a sacrificar-se pels que els voJen
mal, de portar l'abnegaci6 a ~xtrems de su
blim heroisme. Aqueixos homes, moralment
parlant, serien supel'iors a un Déu que ne
cessi ta rites, form ules, sacrificis i fredes
pràctiques dei culte per a que li passi I:en
fado. Quin Déu més petit el de les religions
dogmàliques! En bona part, aqueixa con
cepci6 pobra, falsa i antrop0!!10rfica de la
divinitat, ha creat j"escepticisme dels nos
tres temps.

En les menys paraules possibles, i amb
/(i>ts els deguts respectes per les opinions
alienes, tal és el que puc respondre al
P. Palmés sobre la idea de Déu.

***
He acabat, senyors, el meu trebal\

d'anàlisi de les conferències dei meu con
traopinant. No soc un provocador ni ho
seré mai. Pero tantes vegades corn d'una
manera desmesurada, tendenciosa i in jus
ta s'ataqui publicament al\o que jo entenc
just, veritable i convenient, que se sàpiga
que em reservo el dret de sortir en defensa
de la veritat maltractada, sense pensar en
els peril\s, molèsties i perjudicis que aques
ta actitud em pugui ocasionar.

HUMBBRT TORRES.
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Asegurem pel' Edmon un nou èxit popular i de

crilica corn el tingué en la seva primera edici6.

cMonografies Mèdiques,-INTRODUC

Clé> AL' ESTUDI DEL CANCER

(segon volum), pel' F. Duran i Reynals

En aquest segon volum l'autor conlinua estu

diant i analilzant els diferenls camps pel' on els

cienlifics han espigolat en cerca d'aquella causa el

misteri de la quai encllra se'ls oculta.

Comença aquest volum pel' esludiar el càncer

vegetal i dei quai Smith ha cregul trobar una conne

xi6 amb certs lumors malignes animais i empés pel'

aquesta idea ha estudiat el microbi productor i la

manera d'actuar. Seguidament l'au tOI' descriu el fe

nomen de la radiaci6 semblant a l'ultravioleta que

emel tota cèl'Iula viva i que excita a altres cèl'Iules

a dividir-se. fenomen nou descobert pel matrimoni

Gurwistch i en via d'esludi i compfovaci6. Estudia

l'acci6 etiolàgica de microbis i paràsits i el dels

empells. En dos ca pitois bastant extensos s'ocupa

dels virus filtrables i dels bacteriofags dels quais

s'ha comprovat que s6n excitants de la multiplica

ci6 cel'Iular. En altres capitols s6n eSludiats: l'epi

telioma conlagi6s dels ocells i el mixoma conta

gi6s deI conill; un càncer filtrable descoberr pel'

Rous i Murphy; la teoria de Gye, que tant d'enre

nou motivà tres anys enrera, Finalment analitza

les deduccions dels cienlifics que han investigat

l'acci6 heredilària deI càncer pel' si pel' i1quest cami

podia venir la lIum.

L'obra dei Dr. Duran i Reynals corn es pot de

duir pels dos breus extractes que n'hem fet, és un

esludi complet de l'estat actual deI problema etiolo

gic deI càncer. Tema vast. pero que, al revés deI

que amb freqüència passa, la Iimitaci6 d'espai re

gulada pel' l'extensi6 de Monografies Mèdiques fa

que l'autor, en concretar, hagi aclarit i explicat

molls punts foscos. El Irebllll élens de dades, algu

nes d'elles de primera mà i allres personals, és re

marcable dins de la bibliografia cientifica catalana.
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cPIRATERIA» pel' Ambrosi Carrion.

(Biblioteca L1anas) , Matar6, 1929.

.cllbres 1 CJrev/stes

B. X.

cEDMON» d'Alfons Maseras.-Biblio

teca cA tot vent». (Edici6 definitiva) ,

Aquesta novel'Ia obl'a de la joventut deI seu

i1'lustre auto l', Alfons Maseras; es trobél'va total

ment esgolada. Quan anys enrera fou publicada en

la Biblioteca d' cEl Poble catàlà» constitui un gran

èxit de critica i de Ilibreria. Aleshores no s'escri

vien gaires novel'Ies en català. Alfons Maseras

fou una mena de precursor deI moviment novel'lis

tic d'ara. Dels autors joves ell era gairebé l'unic

que s'atrevia amb la novel'Ia de cel'ta extensi6.

Després d'algunes provatures, afronlà amb Edmon

un assumpte modern, sentimental, patètic, realista i

poètic, L'edici6 s'exhauri Es pensà en una segona

edici6.

Alfons Maseras, pel' aquesla segona edici6 que

ens d6na la Biblioteca cA tot vent» ha corregil la

novel'Ia i l'ha refela notablement.

Pirateria és un .poema dramàtic en quatre actes,

abund6s, feixuc i gris.

Eis protagonistes s6n pirates; \'assumple és

d'una consistència lIeugera pres en un sentit d'in

tensilat dramàtica; les escenes, tallants i sovint

càustiques, esdevenen a estones intrigants, a esto

nes monotones, en resum, no .és pas una obra fe

liç corn es podia esperar deI talent prou demostrat

dei nostre dramaturg Ambrosi Carrion.

No pretene'm fer una crilica a. fans sin6 que el

nostre intent és tan sols exposaI' la primera impres

si6 que hem tret de la seva lectura. El vers, amb

patr6 vuilcentista, deixa entreveure moments que si

en \'escenari foren, potser, efeclistes no ho s6n, pel'

contra, lIegint l'obra. El moment final, l'actitlld

d'Eva, ens ha sorprés, també, una mica.

Amb ta t, pero, trasllueix en tots els Quaire actes

una gran agilitat en el movimenl de personatges

una pràctica teatral gens vulgar.
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: El problema deI vell :
Hospital de Santa Maria

Sovintegen els rumors que la Diputaci6 alimenta
el desig de traslladar-se al vell edifici de l'Hospital.

Si aquesta no Fos una qüesti6 prou debê!tuda,
ara caldria explanar-Ia pel' tal de patentitzar l'incon
venient que aquesta decisi6 de l'organisme provin
cial prelén portal' a la realilat.

Tothom coneix el destf que temps enrera-quan
les Diputacions tenien substància popular-s'asse
nyalà al noble edifici. Tothom coneix, encara, l'en
questa que aquesla Revista organitzà ara farà un
any. No és un secret pel' ningu la quasi unanimitat
de l'enquesta a favor de la conversi6 de l'esmen
tat edifici en Casa de Cultura Ileidatana.

Pel' si aixà no Fos prou, tenim l'exemple de la
Paheria en el que el bon sentit de l'alcalde seguf el
general criteri de la ciulat manifestat també en una
altra enquesta. La Paheria està a punt d'ésser re
construïda d'acord amb un criteri popular. La Di
putaci6 pensa verificar el seu IrasIlat a l'Hospital
contrariant el criteri ropular.

Nosaltres no podem silenciar aquest estat latent
de converses que s'originen a l'entorn d'aquest
problema i menys encara si d'aquestes se'n desprèn
la persistència deI desig de la Diputaci6. 1 no. ho
podem silenciar pel' raons altfssimes significades
sovint en les planes de la noslra Revista.

En el numero 96 de la mateixa publicàvém un
edilorial en el que la nostra protesta hi 6a taxa
tiva.

La Diputaci6 provincial té un edifici prou gran i
prou decor6s perquè pugui atendre itotes les fun
cions que li s6n pràpies. El seu trasIlat a l'Hospi
tal significaria pel cap baix ~/deformaci6 total de
la vella construcci6 amb mulilacions de sales i
amb obertures innecessàries. Suposa ria , encara,
la desnaturalilzaci6 de l'ambienl de simplicitat i
d'auslerital amb l'inoportuna acumulaci6 de mobles
moderns i de draps i de Fusles rabiosament inlliga
bles amb la netedat de les parets i les claus eleva
dfssimes. Breu: el procediment seguit a Barcelona
de col'Iocar les corporacions oficials en el recinte
d'edificis histàrics, aei és innecessari perquè hi ha
altres exigències de caràcter urgent que cal compli
mentaI',

Ningu no ignora com els Museus es fan malbé
entre els rigors de les temperatures i les goteres,
ocupant entre tant, un I10c que no els hi pertoca.
Tothom esperava la deslinaci6 dei vell Hospital en
Casa de Cultura pel' trasl1adàr-Ios-hi. Aixà no es
fa i els quadros estan destinats a esquerdar-se i a
esborrar-se. L'arxiu espera, gairebé impracticable
en els baixos de la Gota de LIet. Les sales de con
certs, de conferències i d'exposicions que sÏlavia
pensat crea l'-la importància de la nostra ciulat les
reclama-resten com un projecte l1unyà. La Forma
ci6 d'una biblioteca ciutadana va esdevenint un
somni, i pel' tant, la ciutat la necessita. Com també
necessita la creaci6 d'un Centre d'esludis l1ei
datans,

Tot aixà havia de trobar soluci6 ràpida i satis
Faclària amb l'habilitaci6 de l'Hospital de Santa
Maria com a Casa de Cultura,

El trasl1at de la Diputaci6 a l'esl1].entat edifici
entorpiria aquesta alla funci6 espiritual, polser la
més seriosa que des de molt temps reclama el nos
Ire poble.

Volem creure no obstant que la Diputaci6 s'hi
pensarà abans de confirmaI' amb la seva actitut
aquests lamentables rumors que circulen pel' tot
arreu, Nosaltres els recollim amb pena i es
perança,

Pel' què no podria triomfar l'esperança?

PERE BillET.

Els herois, veritables herois

El doctor André Pierre Marie, fil1 deI fam6s
doctor Marie de l'Academia de Medicina, i cap dels
laboratoris de J'Institut Pasteur ha ofrenat la seva
vida en la l1uita cientlfica pel' la possessi6 de la ve
rital.

Quan la vida tot just li floria, ais trenta vuit
anys, les seves recerques pel' l'obtenci6 d'un sè
rum que salvi la vida dels atacats pel :bacil botu
linus freqüent en les conserves averiades, l'han
portat a la morl. En les seves manipulacions bac
teriolàgiques un esquitx deI taxie li arribà a l'ull.

Dos dies més tard els sfmptomes de l'enfermetat
li indicaren la gravetat, que el1, estudi6s d'aquests
problemes. conexia corn ningu, Hora pel' hora se-
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Una de les lares caracterfstiques pe l'ambienl ac
tuai, és l'afici6 a la lecrura de fets lruculents i sen
sacionals, pel' aIs quais la premsa disposa de lIar
gues cràniques i ressenyes especials en les que
surlen a la lIum publica moites coses de la vida
privada d'un home.

Ens referim pel' concretar ais casos Casa do,
Asuero, Uzcudum, pel' esmentar els més coneguts
i sensacionals.

Quanla lileralura mal esmerçada pel' aquesls
casos! Els periodics han fet tiratges extraordinaris
i s'ha escampal aIs qua Ire vents, el fer horripilanl
deI misleri6s crim de Barcelona, les sensacionllls
cures dei Dr. Asuero i la vida pugilfstica d'Uzcu
dun.

Repasseu, leclors, la premsa, i conslalareu corn
la majoria dels dia ris, dediquen grans espais a fels
d'aquesla naluralesa: boxa, futbol, curses de braus,
crims, contes, novel'Ies de fu\let6, etc. En canvi
s6n ben l'ars els dies que dediquen més d'un co·
menlari 0 article, pel' fer conèixer i interessar dei
public que lIegeix el diari, problemes més essen-

lem envers ella ràpidamenl, amb un altre Iren, pel'
exemple, ananl de dref a drel al 1I0c d'on surI el
xiulet; les vibracions que aleshores senti rem ja no
seran les 455, sinà algunes més, 455 pel' exemple,
quedant aixf transformat el Jau en un so més agut,
el las sostingul, i més agut seria encara el sà que
sentiriem si més gran fos la nostra velocilat d'a pro
ximaci6.

Pel' contra si ens allunyem de la màquina, serà
com si fugfssim de les vibracions; pel' tant en sen
tirem mer!Ys i el so serà més baix, més greu.

El fenomen complet es pOl observaI' viatjant
amb tren. En efecle. si ens porta a gran velocilal i
pel' la Ifnia dei costat en ve un allre en sent il con
trari tot xiulant, observarem: primer que menfre els
des Irens s'acosten se sent un sà, al passa l'-se pel
costal canvia i immedialamenl d'allunyar-se se'n
sent un altre que és més greu.

Aquesfs canvis no es realitzen bruscamenl sino
gradualmenl. Si teniu ocasi6 de fer la prova ja ho
nolareu. Semblarà corn si en el momenl en que
passa el vostre Iren pel costal deI tren que xiula,
canviessin el xiulel aguI pel' un de greu.

Perquè aixà es pugui notaI' bé es necessari que
els trens vagin depressa, en el cas conlrari es nota
moll poca cosa.

La relativitat i el s6

J. R1B6.

Les coses encara que no canviïn semblen dHe
rentes segons les circumstàncies en què s6n ob
servades. Aixà que passa en lots els lerrenys sen
zills 0 complicats, és el que ha servit de base a la
tan important leoria de la relativital.

Ad parlarem sols d'un cas concret i amb la mà
xima divulgaci6. Ens referirem a la relalivitat deI
s6.

Què és el s6? Tols ho sàbem, cal, perà, concre
tar una mica a fi d'entendre'ns,

Si polsem una corda de violf, pel' exemple, en
trarà en vibraci6 10 que farà que l'aire que la rode
ja també vibri. Aixf propagant-se la vibraci6 cada
vegada a més dislància, nosaltres podrem apreciar
amb més 0 menys intensitat aquesles vibracions de
l'aire, degul a la disposici6 de l'oïda. Es a dir ales
hores sentim el s6, que és la sensaci6 produïda pel'
les vibracions a l'arribar a l'oïda.

Segons corn siguin les vibracions, aixf serà el
s6 el quaI, corn ja se sap, pol ésser de molles ma
neres. El que ens inleressa és el to deI so, millor
dit el que sigui la nota produïda més alla 0 més
baixa, més aguda 0 més greu.

El que una nota sigui més 0 menys aguda que
una altra, és degut al major 0 mener nombre de vi
bracions d'aquesta nOla pel' unitat de temps. Pel'
exemple les dones al parIaI' 0 cantal', fan vibraI'
l'aire més depressa que els homes, pel' aixo tenen
la yeu més aguda.

Sabut aixà comprendrem amb facilitat el que un
xiulet, p. ex., sembli que doni diferenles notes,
segons la manera corn s'escolti.

Suposem que el xiulet sigui d'una màquina de
tren parada, i que nosallres eslem lambé paraIs al
seu coslal. Aleshores senlirem un so, una nota, su
posem un la natural (las) que d6na 455 vibracions
pel' segon.

Suposem ara que la màquina que xiula la se
gueix estant para~a, perà que nosallres ens acos-

guf amb admirable valor la invasi6 de la melzina
en el seu cervell i les paràlisis succesives que li
han produit la mort després de tretze dies d'enfer
metal.

Des d'aquestes planes rebi el record dels agraïls
pels homes que lIuiten coraljosament pel progrés
de la humanital àdhuc amb el sacrifici de \lUI' vida,
Gràcies a aquests lemperaments audÇlciosos i ge
nerosos els anys no lIisquen endebades,
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cials, de cullura, de qüeslions socials, filosàfiques,
educatives i sobre 101 lècniques.

Hem de fer conslar perà, que fora de la gran
majoria de diaris d'aquesl caire, n'hi ha alguns,
pocs pel' dissorl,-que estan plenamenl capacilats
de l'obra allamenl benefaclora que deu fer tot diari,
i s6n els que recomanem ais lectol's.

Naluralmenl, la genl s'ha acostumat a empas
sar-se aquesta literatura insipida i barata, a apas
sionar-se pel' coses que no li porta l'an cap soluci6
a la seva vida individudl i col'Iectiva i pel' a lograr
de5fer aquest lorI, no hi ho allra soluci6 que edu
car la infància a l'escola i la joventul ais centres
d'ensenyamenl superiors, vers una cullura més sà
Iida i pràclica i a l'ensemps en tau laI' una forla ofen
siva pel' mitjà de la premsa, pel' reeducar la ductibi
lilal i guslos dei pûblic, fent-Ii digerir leclures més
addienls i compleles i de positius resullats,

Avui vivim en una època de maquinisme i progrés
evident, i no és jusl que la genl conlinui eslanca
da en els molllos antiquais de l'ulillatge ja en desûs.

1 pel' aconseguir aixà,-ho lornem a dir-és me
nesler l'esforç de la premsa,-el millor miljà de di
fusi6 de les idees, pel' ésser la lectura més eslesa,
i aquesla ha de donar preferència ais espais dedi
cats a comenlaris, ressenyes i articles, pel' enlairar
el nivell cullural de les masses.

l, M." MOIILANS,

L'emmetzinament de la Historia

Aixà és preconilzat en un Ireball publical a cEl
Malf». cSi el'criviu la hislària, en la idea que 101
movimenl religios ha parlil de l'home» afirmen,
cnecessàriament presenleu toles les religions corn
a errànies». Volen cuna inlerprelaci6 religiosa
de la histària,» No accepten pel' lant el drel de l'his
toriador a fer ciència, a consideraI' lot el que apa
reix en la vida social, i pel' lanl, lambé, les reli
gions corn a producles de la mateixa, i a ella subor
dinals. La verital cvolen» que sigui cal6lica. Ja re
coneixen que ca un veredicte semblanl el m6n
modern s'ha fel hoslil», pero eslàn disposaIs a anar
conlra la consciència moderna.

Més ja no lolerarà aquesla que de fais6 sem
blanl desnaluralitzin el que té d'ésser fonamenlal en
una ferma volunlal de jutjar, corn a fel objectiu, 101
allà que esdevingui corn a fenomen col·lecliu.

Es l'unica manera d'oriental' la consciència indi
vidual i fer-la descansar en quelcom superior a la
fe: el coneixemenl cientffic i pel' lanl deslliural de
preocupacions d'indole moral i religiosa.

És clar que lIavors apareix corn a cfalsa') lola
interprelaci6 de les realitals de l'unive~s basada en
l'existència d'centitals. superiors a les maleixes,
doncs cfalsa» és lola prelesa cveritaf» que a la
lIarga esdevindrà pel' la conlinuilat dei progrés
cintitil» primer i cperjudicia/» més tard, 1evident és
lambé que s'enfonsaran els principis de cmoral es
làlica i dogmàHca» en que la ullra-reacci6 prelén
recolzar la mentalital dels individus pel' aconseguir'
l'adaplaci6 de les col'Iectivitats a règims socials
dolorosos.

1 pretenen que siguin subsidiàries les causes
econàmiques a la causa espiritu ail Si el que fan
ells és posa l'-se al servei de les eslrue/ures socials
caduques i manlenidores de privilegis.

Prelenen impedir que mitjançanl la cinterpreta
ciô econàmica de /'histària» , l'home es doni comp
le de la soluci6 a les crisis pel' què passa.

La inlerprelaci6 econàmica i pel' tant malerialista
i cientifica, és la manera de donar 1I0c a que la in
tel'Iigència realitzi la noble funci6 de conduir la
vida de relaci6.

En tota allra interpretaci6, sola la falsa aparen
ça de creaI' cvalors espirituals» pel' sobre de la
vida material, veritables fantasmes vans, és des
viada la inlel'ligència, apartanl-Ia de la missi6 d'ob
lenir de la invesligaci6 de la realitat evalors cienti
fics i positius» , sem pre en renovaci6, que guiïn
l'home en la seva conducla de constant millorament.

J. VINYES.

El sant veri de les dretes

Hi ha vegades que els refrans fallen. N'hi ha
un que diu, 1I0ps amb llops no es mosseguen, i tot i
que aix6 es veu sovint confirmat, no s'hi veu
sempre.

L'Action Française, rotafiu parisenc de dreta,lél
té jura da a L'Ami du Peuple, organ dei més reac
cionari feixisme frôncès. Sovint es liren dards en
verinats, feina en la quai excel'Ieix, perà, L'A. F.
Gom hom sap, el diari dels camelots du roi es tro
ba en franca rebeldia amb el Sanl Pare de Roma,
la leclura deI quaI eslà prohibida pels bisbes ,aIs
seus fidels. Es neguen els sacraments de l'Esglé
sia aIs parfidaris de Daudet i de Maurras i els pe
riàdics han anat plens d'escenes pinloresques filles
d'aquesla aclitud de l'Esgiésia.

Fa pocs dies, L'ami du Peuple, pel' a moleslar
aIs de L'A. F., retreia el fel d'haver-se negat un ca
pellà rural, a donar el baptisme a un infanl pel fel
d'apadrinar-Io un militanl de l'A. F, Calgué sorlir
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coneixen que ca un veredicte semblanl el m6n
modern s'ha fel hoslil», pero eslàn disposaIs a anar
conlra la consciència moderna.

Més ja no lolerarà aquesla que de fais6 sem
blanl desnaluralitzin el que té d'ésser fonamenlal en
una ferma volunlal de jutjar, corn a fel objectiu, 101
allà que esdevingui corn a fenomen col·lecliu.

Es l'unica manera d'oriental' la consciència indi
vidual i fer-la descansar en quelcom superior a la
fe: el coneixemenl cientffic i pel' lanl deslliural de
preocupacions d'indole moral i religiosa.

És clar que lIavors apareix corn a cfalsa') lola
interprelaci6 de les realitals de l'unive~s basada en
l'existència d'centitals. superiors a les maleixes,
doncs cfalsa» és lola prelesa cveritaf» que a la
lIarga esdevindrà pel' la conlinuilat dei progrés
cintitil» primer i cperjudicia/» més tard, 1evident és
lambé que s'enfonsaran els principis de cmoral es
làlica i dogmàHca» en que la ullra-reacci6 prelén
recolzar la mentalital dels individus pel' aconseguir'
l'adaplaci6 de les col'Iectivitats a règims socials
dolorosos.

1 pretenen que siguin subsidiàries les causes
econàmiques a la causa espiritu ail Si el que fan
ells és posa l'-se al servei de les eslrue/ures socials
caduques i manlenidores de privilegis.

Prelenen impedir que mitjançanl la cinterpreta
ciô econàmica de /'histària» , l'home es doni comp
le de la soluci6 a les crisis pel' què passa.

La inlerprelaci6 econàmica i pel' tant malerialista
i cientifica, és la manera de donar 1I0c a que la in
tel'Iigència realitzi la noble funci6 de conduir la
vida de relaci6.

En tota allra interpretaci6, sola la falsa aparen
ça de creaI' cvalors espirituals» pel' sobre de la
vida material, veritables fantasmes vans, és des
viada la inlel'ligència, apartanl-Ia de la missi6 d'ob
lenir de la invesligaci6 de la realitat evalors cienti
fics i positius» , sem pre en renovaci6, que guiïn
l'home en la seva conducla de constant millorament.

J. VINYES.

El sant veri de les dretes

Hi ha vegades que els refrans fallen. N'hi ha
un que diu, 1I0ps amb llops no es mosseguen, i tot i
que aix6 es veu sovint confirmat, no s'hi veu
sempre.

L'Action Française, rotafiu parisenc de dreta,lél
té jura da a L'Ami du Peuple, organ dei més reac
cionari feixisme frôncès. Sovint es liren dards en
verinats, feina en la quai excel'Ieix, perà, L'A. F.
Gom hom sap, el diari dels camelots du roi es tro
ba en franca rebeldia amb el Sanl Pare de Roma,
la leclura deI quaI eslà prohibida pels bisbes ,aIs
seus fidels. Es neguen els sacraments de l'Esglé
sia aIs parfidaris de Daudet i de Maurras i els pe
riàdics han anat plens d'escenes pinloresques filles
d'aquesla aclitud de l'Esgiésia.

Fa pocs dies, L'ami du Peuple, pel' a moleslar
aIs de L'A. F., retreia el fel d'haver-se negat un ca
pellà rural, a donar el baptisme a un infanl pel fel
d'apadrinar-Io un militanl de l'A. F, Calgué sorlir
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munistes i socialistes, les tres quartes parts dels
radicals i alguns altres esquerrans, han paraI
ferms. D'on en resultaria, a creure les boutades de
l'A. F., que els unics elements venais de la polftica
francesa es Irobarien al centre i a la dreta, és a dir,
ais més afins.

Ja veieu a quins extrems pol menaI' la fàbia anti
democràtica i antiliberaI. No obstant, la genl de
L'A. F., seguirà impertorbablement amb l'eterna
cançoneta:

-Aqueixos lIadres .
-Aqueixa podridura .
-Aqueixa immoralitat...L. N.

No Burt el compte

Amb motiu dels debats al parlament francès so·
bre la rectificaci6 dei pla Young. L'Action Française
ha fet, pel' la ploma virulenta de Maurras, una le
rrible campanya de difamaci6 contra els parlamen
taris de la republica vehina. L'esmenlat diari no
s'ha estaI d'insinuaI' que Amèrica pagava a preu
d'or el vot dels dipulats que ho fessin pel' la rMifi
caci6. Amb ocasi6 d'aixà, tots els làpics de la po
dridura dei règim, de la immoralital de les esque
rres, de la inutilital dei Parlamenl, han lornal a
sortir.

El bo dei cas és que, arribada la votaci6, resul
tà que, com a fet sobressortint i global, les esque
l'l'es han votat contra, no s'han venu!. Tots els co-

dei pas amb un apadrinamenl honorari i pel' dele
gaci6 de Ml'. Doumergue, el president de la Repu
blica.

AI dia següent, amb una desinvoltura admira
ble, l'A. F. recollia l'al'lusi6 fent conslar que les
prescripcions dei cafolicisme prohibeix en l'apadri
nament fel pel' un heretge. 1en efecte, com tothom
sap, M. Doumergue milita en el protestantisme. 1el
diari de Maurras comentava:

-Es veu que l'Església té una mànega molt
ampla pels heretges.oO si sJ>n presidents de la Re
publica!
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radicals i alguns altres esquerrans, han paraI
ferms. D'on en resultaria, a creure les boutades de
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caci6. Amb ocasi6 d'aixà, tots els làpics de la po
dridura dei règim, de la immoralital de les esque
rres, de la inutilital dei Parlamenl, han lornal a
sortir.

El bo dei cas és que, arribada la votaci6, resul
tà que, com a fet sobressortint i global, les esque
l'l'es han volat contra, no s'han venu!. Tots els co-

dei pas amb un apadrinamenl honorari i pel' dele
gaci6 de Ml'. Doumergue, el president de la Repu
blica.

AI dia següent, amb una desinvoltura admira
ble, l'A. F. recollia l'al'lusi6 fent conslar que les
prescripcions dei cafolicisme prohibeix en l'apadri
nament fel pel' un heretge. 1en efecte, com tothom
sap, M. Doumergue milita en el protestantisme. 1el
diari de Maurras comentava:

-Es veu que l'Església té una mànega molt
ampla pels heretges.oO si sJ>n presidents de la Re
publica!
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