
SUMARI

Joan Maragall.

J o!ep Pinyol.

Baptista XlIriguera.

Xav~er Kühnel Porta.

Agustt Prim Tarraga.

Romain

10 d'octubre de 1929.
•



.aŒŒŒŒŒ~~~~~~~~~. 0: : : : : : : . 0
Q - g
BARTI&LES RE&DMAHABLES g :: Brans lYIagalZemS de lUbies':

8Gonyac M~·-I Sols'I ~ ': CI'enTis::
ô Anis un Il Ext'I fi ' . JgTal'onjada U lIatul'i1l Ô La casa millor assortlda, la que ..
Ô Llimonadn tlatul'll Ô .. ven 1 pot vendre a més baix preu ..
Ô . t:s de L1eida per .sa fabricaci6 propla. .
.0l'0<'0l'0l'0I'0('0I"~~·lC>·~~·~·1O'~1I . Expo.sicions contrnues en els apa- ..

.. radors j en l'interior, de lacs cons- ..
- truits en els meus tallers•

.. Especialitat en ds mobles d'encà- .
rrec dominant tots els estils.

· No deixi de veurè l'exposlci6 que
· té actualment...
· Carrer de Sant Anton., 2 i 4

{enfront de la t:aledral)

: . . 0



:-..

...
0°0 : •

'": : ...

~ d'io/or
m~t'~

. .'
~ ...

JOAN MARAGALL.

Ai, la 1J10ril, i que 11. 'ets d'embellidoral
Aquell teu primer vt:l, qua11. el llençares
damunt de l'h.èroe en flor, tots somriguérem
sola els plors eslr011.cais, que una serena
va començâ a reg11..â en el pit i el rostre
dei moribond. L'alè anava i venia
sLlaumenl emperesit, fins que esperàrem...
l no tornà... Llavores esclataven
més alts els plors al Ce!... Ell ja no hi era...
Pro a fora, al camp, era un ponent dolcissim ...

Te'n vas anâ amb aquell ponent dolcissim ...
Caigueres, lluiladô, al marxâ a la lluita.

Somreies a la força dels teus muscles
i glalies pel' guerres i cor011.es,
i tot de cop fhas esllanguit pel' terra
amb els ulls admirats...

Direccio i ndministrocio: Corme, 6· 2.on
1 ~ Pre u 50 Cèntint S ~ 1

@ * No es retornen els originols. / Dels treboJls publieots en s6n responsobles· llurs ôuJors. @ *
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** *
Si aquest gran home hagués estat un

socialista a la fais6 de l'inoblidable Lieb
neck la seva actuaci6 seria una obra làgica
menada pel' un idea!. Ben al contrari: el
sacrifici deI fill excels, d'aquell gran pro
pulsor de la Social Democràcia dels temps
bismarkians, corn el no menys afr6s de la
gloriosa i sàvia Rosa Luxemburg primer,
aixi corn més tard, el de l'Erzberger j de

Stresemann

tia que elf ha desafiat coratjosament a be
nefici de fa realitzaci6 més ràpida dels seus
nobles ideals.

1 que aquesta magnifica corrent de
comprensi6 i l'esplet de pràctics resultats
pel' arribar bentost a un estat d'equilibri
moral que la grRn catàstrofe trencà, és obra
personal de Stresemann, l'es ens ho diu
tan clar, després de J'assassinat dei precur
sor Rathenau, corn el fet que amb fa seva
aparici6 al davant dels destins J' ~Iemanya
s'inicia, s'enforteix i esconsolida; que ell no
representa càp gran partit que pugui ser
vir de balançada en la publica opini6 ger
mànica; que és sols el guia d'un partit poe
nombr6s el amb que està molten desacord;
que es yeu combatut pel' tots costats, pero
sostingut aiximateix pel' les forces invisi
bles i imponderables de la consciència mo
ral dei poble alemany que no confessa 0 no
aprova, mes intueix i al Fons deI seu cor
compren i estima l'obra d'incansable ab
negaci6 i de generosa cordialitat dei seu
ministre, concertant les bones voluntats
dels seus antics enemics exteriors, malgrat
la tendència ancestral a deixar-se portal'
pel' la idea morbosa pero «molt humàna»
en cara de la reven ja.

Lin gran home i una gran conducta:

Q UAN, l'altra nit, el diàri vesperti de
la nostra ciutat anunciava la sobta

da p8rdua de Stre~emann, vam sentir una
sacçada de sorpresa en la quaI hi brollava
la dolaI' i no la curiositat.

Podrà pensa l'-se tot el que es vulgui de
l'obra realitzada pel Ministre dels afers es
trangers d'Alemanya i cadascu la jutjarà
d'acord amb le') seves idees preconcebudes.
El que no es podrà mai negar és que a
ell personalment es deu, pel' una ban
da, el marge amplisc;im de confiança que
tota Europa Iliurava avui a l'esperit de
pacifisme germànic i, pel' altra banda, el
millorament extraordinari de les condi
cions econàmiques, polltiques i morals
que els tractats de pau havien imposat a
l'Alemanya vençuda. .

Si l'aspecte primer ha desarmat 0, SIS-

quera d6na motius pel' a desarmar les pre
vencions que tots ets aliadofils podiem te
nir respecte a aquell gran poble educat en
la servitud militari en la fanàtica devoci6
a l'imatge fabricada a Versalles després de
la «gran debâcle» deI 70, el segon punt
d'albir obri ais alemanys i aIs idà/atres
fracassats de la passada pugna la ma fra
terna de la gran reconciliaci6, en palesar
los que una politica de comprensi6 i con
càrdia és la sola que podrà fer oblidar a
tots la rancuniosa concepci6 de vençuts i
vencedors i moure el cor dels illtims a la
indulgent disposici6 d'acceptaI' nous sacri
ficis pel' tal de minvar el pes que so
porten els derrotats.

Aquesta sembla haver estat la clara in
tuïci6 d'aquest gran comprensiu suara
caigut, ferit pel' una fatal i prevista malal-



Rathenau, assassinats monstruosos com e
sos en nom deI Patriotisme i les «bon es
idees» guiats, pero, pel mateix odi sangui
nari que dirigi el braç de l'ultra catolic
Ravaillac al XVlè segle, havi en de fer
comprendre a Stresemann els peri Ils d'una
orientacio conciliadora i Ileai amb els seus
ex-enemics.

Pero, és que, amb tot, procedia ell ma
telx dels rengles més belicosos, partidaris
d'anexion ismes i enamorats del militaris
me germànic. Havia viseu t, a més, el
sector dels negocis on havia debutat les
seves activitats amb èxits sortosos: havia
figurat en els rengles monàrquics; s'havia
il'Iusionat amb entusiasme per aquella
furiosa campanya dels submarins, durant
la guerra, que glorificà a von Tirpitz i
abaté Bethmann Holweg, donant motiu,
pero, a la intervencio nordamericana que
decidl la ruïna dels somnis de l'imperialis
me alemany.

1aquests precedents son, precisament,
els que posen ben en clar, a la Il u m dei
dia, las grans qualitats de Stresemann.

Es troba davant de fets inexorables que
esfonsen per a sem pre totes les seves il·lu.
si ons i les conviccions més fondes. Sàvia
ment, renuncia a «donar cosses contra
l'agullo>> biblic, i enardit no per la rancu
nia ni pel despit, sino pel mateix amor a
la gran Alemanya, cerca el cami més dre
turer i més noble i ample: el de l'accepta
cio de la suposada (ata/itat, donant digna
ment en la desgràcia la ma i el cor ais
adversaris de la vetlla.

No sacrifica el pais a l'orgull dei ven·
cedor com creu l'esperit mesqui defs assas
sins dels seus predecessors: arrenca, ben
a J'«inversa, benifets importants en favor
de la seva Alemanya, la quaI poe a poe re
conquereix el respecte, l'estimacio, inclos
la câlida esperança dels seus més decidits
contraris.

Sap fer-se campio defs pobles vexats i
opresors i s'aurioJa d'una lIum glor iosa
d'universal simpatia.

Per la gràcia de Stresemann, aquell
poble temut, odiat, despreciat, després
per la catàstrofe esdevé, en poe tem-ps, el
pais voltat de l'universal simpâtia, centre
gairebé de les esperances de prosperitat
moral d'aquella mateixa opini6 qua pocs
anys abans ell condemnava.

** *
Com procedeix el gran alemany per a

assolir una transformacio tan meravellosa
en ('esperit j en el cor ie l'opinio europea?
Veiem alguns detalls de la seva vida que
son ben esclaridors.

No és un tècnic de la mecânica ni de
la indûstria. No ho és de la ciència mate
màtica ni de la banca. No és aquell home
teinible«unius libri» de Sèneca que estimés
que solsamem la tècnica i no la politica
pot organitzar el pais. EII aprofitarà sens
dubte totes les tècniques pero fonamental·
ment està format i educat li base de les cièn
cies politiques i de la Historia a les Univer
sitats de Leipzig i Berlin. Yeu, doncs, els
problemes ben amplament, com a fenô'
mens socials, hum ans. Aixi els tracta.

Comença la se va actuacio pels negocis
i amb els negocis fa coneixences i relacions
politiques. Triomfant en les gestions in
d ustria ls es dona corn pte de la seva voca
ci6 politica i la segueix impertèrrit. No fa,
doncs, com els politics que, prevalguts de
la lIur influència esdevenen homes de
negocis fàcils i fruitadors.

Pot creure's que Qleshores dirigirà la
politica en vista dei ne.goci perà els seus
biôgrafs remarquen que sap Iluitar enèrgi
cament i sap véncer, sotmetent el feuda
lisme industrial alemany i les seves males
arts a les conveniències i els interessos dei
seu poble.
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A mesura que creix el seu poder i és
reconeguda la seva capacitat, lIuny de fer
corn els capitostos, tant coneguts de nosal
tres, que amparats en una ampla opini6
democràtica van arrossegant-Ia cap aIs in
teressos creats virant sempre envers la
dreta, Stresemann s'empara d'un pàrtit tot

_just liberal- i, orientant-se per les vies de
la transforrriaci6 espiritual progressiva de
les idees i de la conducta dei seu poble,
realitza, de fet, una politica més avençada,
solida i radical que no li permet prometre
la seva posici6 de cabdilJ deI populisme.

De monàrquic fervent, l'amor al seu
pais el fa un Ileal republicà i servidor de
l'esperit de Weimar. Quina diferència amb
els capitostos que aqui es coneixen!

D'aferriçat militarista la realitat ben
observada el torna en el més gran puntal
de la politica de la Pau que comparteix
dignament amb Briand.

De ferm nacionalista la consideraci6
justa i serena de l'estat Ilastim6s en que ha
deixat el m6n la gran guerra el converteix
en el campi6 més excel'Jent de la concor
dia internacionaI.

Ha estat un home particularment duc
til i oportunista. Parem compte, pero, en
no confondre. La realitat deI nostre poble
ens mena a guaitar am!:> fort malhumor
l'oportunisrne politic.

Es que una cosa sigrdfica ésser oportu-
nista a benefici defs interessos sagrats dei
pais, seguint sem pre una conducta Ileal
amb la propia consciència; i altra molt di
ferent Ilençar les veritables oportunitats
politiques a benefici d'una posici6 perso
nal 0 de partit, sacrificant la conscièncja i
el pais.

Aquesta darrera conducta ha enfonsat
aqui totes les il'Iusions populars i encara
totes les petites realitats esperançadores.
Ha enfortit, pero " regularment, l'home
oportunista. L'ha enfortit, almenys, en

po!lici6 econômica i, de vegades, politica i
també social.

L'obra, pero, l'obra que el poble espe
rava ha estat anihiladal Idealment, doctri
nalment, dei centrè hem passat a la dreta
i, desprès, a l'extrema dreta, és a dir, allà
on només viu el gran negoci amancebat
amb la tirania de les consciències, sobre el
I1it dei fanatisme, la ignorància i la mi
sèria!

** *
EIs resultats, han estat aconseguits pel'

ell ben altrament. La vida seva sacl ificada
al treball pel seu poble, el poble, en canvi,
ha vist passar el govern alemllny de la re
sistència passiva en l'ocupaci6 dei Ruhr,
que s'hauria fet cada cop més efica't, al ra
pid deslliurament; ha vist l'Estat, vlctima
dels agiotistes miJionaris tot-poderosos en
un poble morint de fam. recobrar la inde
pendència i sotmetre el drac deI capitalis
me a l'interès comu; ha vist l'economia
estatal enfonsada, rependre el seu prestigi
arrenglerada al costat de les primeres po
tències; veu l'estat de recel dels seus anU"ts
enemics convertit en un pacte de seguretat
i desprès en el tractat de Locarno; yeu corn
entra Alemànya pel' dret propi a la Socie
tat de Nacions, creada fonamentalment pel'
a evitar el retorn a l'esperit de la vella
Germània; veu Thoiry i Ginebra on Ale
manya triomfa; yeu el Pla Dawes, modi
ficaci6 avantatjosa dels a-nteriors tractats
sobre deutes i reparacions de guerra, esde
venir el pla Young, molt més aventatj6s
encara. 1 veura bentost, obra postuma deI
gran difunt, deslliurada Renània, desgra
vat el Sarre i lIiure i estimada la terrà ale
manya, fa poc guantada pel' gran part deI
m6n rencorosament.

En aquesta obra de restauraci6, gairebé
de creaci6, es vegé molts cops isolat de
tots. fins dels seus.



Mai no digué al seu poble que venla am b
la lIibertat i la riquesa a la butxaca corn
ens hi portaven a nosaltres l'autonomia.

EII, pero, ha retrassat el cami de la in
dependència de la gran Republica, i n'ha
fet l'esperança de la Humanitat novella ...

1 no era pas una tasca massa planera
l'assoliment d'uns resultats pareils.

El rencor6s nacionalisme havia lIevat
traïdorament la vida dei gran apôsto! Rat
henau, el far de Stresemann, lIençant con
tra d'el! !a bomba assassina. 1 Strese
mann, el1 Iloc de recular dàvant d'una
perspectiva tan ombrlvola, Iluitant con
tra els periJ/s per la propia vida i contra
les propies idees passades, emprèn el ca
mi salvador, maltractat de mal patriota i

de venut aIs enemics, aguantant totes les
injuries i plantant cara a les amenaces de
la seva malaltia que li corcava l'existència,
sols per amor a Alemanya.

No és, doncs, la naci6 el q uè ell sacri /lca
a benefici de la seva vida, de la se va pros
peritat, dei seu personal prestigi, deI seu
partit, deIs se us ideals: és tot aixo que ofe
reix en holocauste a favor dei pervindre
dei seu poble, de la pau dei m6n; partit,
idees, prestigi, prosperitats materials, sa
lut, vida.

Rathenau és la idea i éll és ja l'obra.
Dues victimes glorioses.

J08BP PINYOL.
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Un carrer Ifpic de la naslra Barriada de Sanl
L1arenç. Al fons, el campanar. De j. Bartoietti.
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temes que debaté, han d'ésser tinguts en
compte en totes les circumstàncies. D'a
quest llibre seu publicat suara en espanyol,
n'extraurém. en el curs de la 110stra pero
raci6, alguns interessantissims fragments.

Amb aquests mots per endavant, fàcil
ens serà penetrar en l'assumpte que indica
els nostres titulars.

L'Art per L'Art és, per nosaltres, només
que una frase sonora i escaient, sense base
ni raonaments dignes que la puguin de
fensar, sense consistènoia per a resistir un
detingut e~tudj_ Si es disseca, deI signifi
cat d'aquesta frase, no en queda res, tot
resta eva porat; ella mateixa s'an u l'Ia, s'atro
fia, s'agredeix; és freda, cursi, impràpia
d'un artista dei nostre temps. No arribil il

enigmàtica, és més aviat innocent (si di
guéssim ingèn ua seria considerar-Ia massa).

L'Art per L'Art no crec que sigui seguit
per ningu. ni que sigui cap teoria, ni cap
idea, ni cap escola. L'Artper L'Art no exis
teix. Heus aqui perquè resulta més risible
sentir-la pronunciar. ,'.

Perà és que el no con.siderâ'r ..Ja, equi
val a dir que ningu no se n'ha ocupat mai?
No és aixà, certament. Una estona de fu
Ile jar Ilibres ens confirmarà eom ha fet
esmerçar molt temps i molt paper aIs ho
mes d'algunes centuries cap a aquesta
banda.

Escoltem primer a Txernishevsky i,
veurem com afirma que l'Art per L'Art és
una idea tan extravagant en els nostres
temps corn la riquesél per lél riquesa, li!

C'art per l'art

P LAU-NOS començar aquest escrit amb
unes categàriques paraules de l'escul

tor rus Sabakoff respecte de l'art. Elles
seran una mena de substància sedosa que
ens suavitzarà el paladar de la intel'Iigèn
cia; elfes tindran la virtutd'un prefaci curt,
congruent i precis.

L1egiu-les, lectors: «L'Art n0 és una
paradoxa, l'Art no és un joc d'esperit, ni
una manera més 0 inenys espiritual, ni
una posici6. És una realitat, profunda.
obscura, una necessitat a satisfer, corn la
fam, com l'amor"i que és ben dificil d'a
contentar. És un fenomen tan complexe
corn la vida, i per viure cal penar. estimar,
sofri r».

Fa poe, la Editorial Zenit de Madrid
publicà un llibre intitulat <<El Arte y la
Vida Social» deI lluitador rus marxista
Jordi Plejanov, traduït per Korsunsky.
Tothom qui s'ha interessat, només una
mica, per la transformaci6 com pleta esla
va, esdevinguda l'octubre de l'any 1917,
haurà sentit parlar més de dues vegades
de Plejanov, anomenat el vell. Ell ha pas
sat sota l!lna vida de neguits i esperances
revo\ucionàries, ha viscut dies enguniosos
a l'exili, ha estudiat moviments obrers i
histària de religions es pot dir que tota la
vida. EII, en fi, ha merescut pel seu esforç
constant (només afeblit davant algun mo
ment de secundària importància i per tan
perdonable en ell), un Iloc d'honor en mig
la plèiade de figures dignes de recordar.
La seva fama i autoritat, dones, en els
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cièncilJ per /0 cièncilJ, etc. Tots els as
sumptes deuen servir en profit de l'home,
si no volen ésser una vana i ociosa 0cupa
ci6: la riquesa existeixper a que la gaudeixi
l'home, la ciència per a ésser la guia de
l'home; l'art també deu servir per a algun
profit essencial i no deu ésser un plaer
estèri 1.

1 diu més encara; diu que j'art no soJa
ment reprodueix la vida, sin6 qu~ també
l'explica; tot savint les seves obres tenen
sentit dei judici sobre les manifestacions
de la vida. El major sentit de l'art es re
dueix a la reproducci6 de la vida i a la
pronunciaci6 deI judici sobre les rep esen
tacions d'ella.

El més aIt i més sagrat interès de la
societat,-diu Belinsq ui-, és el sell propi
benestar, el quai afecta per igual a cada un
dels seus membres. La ruta del benestar
és la consciència, i l'art pot contribuir a la
consciència no menys que la ciència. En
ella, tant l'art corn la ciència hi son igual
ment necessaris, i ni la ciència pot reem
plaçar l'art, ni J'art la ciència.
... Eis romàntics francesos éontemporanis
de Puixquin. foren, amb poques excep
cions. uns fèrvids partidaris de l'Art per
l'Art. Teàfil Gautier, segurament el.més
conseq üen t de. tots ells, amonesta va aixi
ais defensors de la concepci6 utilitarista de
l'art:

«No, imbècils; no, cretins i ignorants;
no es f~~;ên els Ilibres sopa de gelatinA.
Una novetat no és un pareil de sabates, ni
un sonet no és una xeringa; un drama no
és un ferrocarril, coses totes civilitzàdores
i que fan anar la Humanitat pel cami dei
progrés. Pels budells de tots els papes 'pas·
sats, presents i futurs, no i dos centes mil
vegades no ... Jo, encara que no els plagui
a alguns senyors, s6c d'aquells per ais
quais el superflu és el necessari i aprecio
miIJor les coses i les ge.nls per ra6 inversa

dels serveis que em fan.» (Prefaci a la
novel'la Mademoiselle de Maupin).

Més tard elogià Baudelaire perqué de
fensava l'autonomia absoluta de l'art i no
admetia que la poesia tingués un altre fi
que ella mateixa, ni una altra missi6 que
la de despertar en J'ànima deI lector la sen
saci6 de ço bell, en el sentit absolut de la
paraula.

Pero el mateix Baudelaire, el quai sem
pre havia defensat la teoria de l'Art per
l'Art, l'anomenava pueril l'any r852, en el
proleg de «Chansons» de Pierre Dupont:
«L'Art deu servir eis fins socials». Només
el triomf de la contrarrevoluci6 tornà de·
finitivament a l'autor de «Les fleurs du
mal.) cap a la teoria ja indicada.

Queda palès l'e,,;tat de confusionisme
existent en aquella época. Anem seguint.

Alexandre Dumas, fill, declarà catego
rieamcnt que les paraules J'Art per J'Arf
no tenien cap sentit.

L'any 1857, Lamartine, fent el balanç
de ['activitat literària d'Alfred de Musset,
que acabava de morir, lamentà que no
hagués servit corn expressi6 de les creències
religioses, socials, politiques 0 patriotiques
de la seva època, i retragué aIs poetes con
temporanis que s'oblidessin deI contin
gut de les seves obres pel' a cuidar la for
ma externa. kesllmint, i per a iodicar
també un exemple literari de menys im
portància, Màxim du Camp exclamà, cen
surant la mania exclusiva de la forma:

La forme est belle, soit; quand J'idée est
[au fond

où est ce donc qu'un beau front, qui n'a
[pas de cervelle?

Tant Lamartine, corn Màxirn du Camp
i Alexandre Dumas, fill, estan fora de tota
sospita pel que es refereix a tendències
destructores. Negaven la teoria de J'Arf
per l'Arf, ;no perquè volguessin canviar
J'ordre social, sin6 perquè volien afiançar



- « -

'J -t
','

'.

..'. :

les relacions burgeses, extraordinàriament divJ. l Flaubert fou qui digué: «L'art c'est
commogudes pel moviment emancipador la recherche de l'inutile-.
deI proletariat. Un altre problema s'ha suscitat relacio-

Teàfil Gautier deia que la poesia no so, nat amb el de l'art: tal és el. de saber si
lament no demostra res sin6 que tampoc l'art era fet per ais rics Domés i per aIs
no relata rei, i que la bellesa deI vers de- pobres la esclavitud.
pèn nomas de la seva musicalitat i ritme. Un dels més significats partidaris de
Seguint aquest cami, els romàntics a t'stil l'art per aIs rics, significat pel' la sevà per
d'aquest, no podien venir bé en que la va- sonalitat en la ciència, fou Ernest Renan.
lor d'una obra d'art es determina princi- Aquest demanava en la seva La réforme
palment 'per la valor dei seu contingut.) intelectuelle et morale un Govern fort que
àl revés deI què Gautier ..diu, la producci6 obligués els bons pages.os é'J fer la nostra
poètica, i en general J'obra d'art, sem pre part de treball mentres nosa/tres especu
re/aten quelcom, perquè sempre expres- larfem.
sen alguna cosa; és clar que ho relaten a Eis decadentistes no aliens a la politica,
la seva manera: l'ar.-tista expressa la seva s6n freqüentment ardents adorad.ors de
idea pel' mitjà d'imatges. Napole6 Bonaparte. .

Rusquin diu: L'Art és un mitjà de con- Si Renaf.l desitjava un Govern. poder6s

tacte espiritual entre els homes. gue obligués a treballi'\r el!> p~~~b~I!C~§I~~~~~~'f:';~
Tot el què. portem dit és força interes- sos pel' a ell, m~n:,c~s".~t~ fC .' .Và la

sant. Anem .~eguint, per.ô, sense deixar raonament, els actuà1s 'êstetes consldera
d'espigoIar tot soviot en el Ilibre de Pie. ven indispensable un ordre "Social que obli':.
janov. , gués el proletari a treballar: mentres ells

Belinsqui afirmava, amb rao, en l'ultim s'entregarien a elevade~ feines ... corn el, :'''\'
periode de la,seva activitat literària. gue. dij:ll,JÏxar, pintar, etc. '0, • 'J..... ,
J'art pur, inconèlicional, 0, corn diuen .~)Sc~r' Orgànicament i tpaço e gual~evol
filàsàfs, l'art absolut, no ha exis~it ·mai en esforç seri6s. s~n( sincera indignacid
cap pais. clavant la idea d'un estat social en el quaI

Entre mig dels romàntics apareix~.(:) els no hi existeixi cap gand'ul.
realistes; es sûblevaven també contrà e1s La"qües!i ~iària es.ut. relacionada
burgesos, perà jà en una altra forma. F~~.w- .'J( . 'Plfent amb la qüesli6 de l'art,
bert creia el seu deure considerar l'arpbient dlU auclair, qu1 la critica artistica sent
social per ell representat. d'una manera tan CÇlO1 si fa 'rremsessin; els millors critics no
objectiva corn el naturista·considera la n~- "pàden expressar allà gue penserf,
turalesa, Era un deciçit 'enemic deI sutrA- Aixi ès corn /'Ar1' per l'Art ès" conver-
gi universal, al quai qualific.ava'de v,er'irJ: . r teix en l'Art pel diner. -
nya de la ment humana. Amb el dret g~.~ )"per acabar, copiarem de «El Arte'y M
neral deI vot-escrivia a Jordi Sand-el Vida Social» (Pag. 134): P~rà en tot cas es
nombre regnArà damunt la intei"ligència, pot afirmar que qua/sevo/ artista de posi
damunt la instrucci6, damunt la raça i tiu talent podria augmentar en gran ma
fins damunt el diner, tot el quai val més nera la força de les seves obres d'art si
gue el nombre. (Argent ... vaut mieux gue es compenetrésamblesgrans idees eman
le nombre). En una altra lIetra deia gue el CÏpadores deI n.9~/re temps'. Per a aixo es
sufragi universal era més neci gue el ~ret precisa unicaFiilnj.'"(/iJe aquestes idees pe-

. "f,'; - ....
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Estrel dei riu Essera i rescJosa dei pantà
de Barassolla. les aigües dels quais tant han
d'ajudar a la riquesa de les comarques de la
L1ilera, veïnes nostres.

FOT. SANJUAN.

:.

FOT. AL~I"CBLLES.

~ ..
fera en la roca viva, que ha
pantà de Barassolla.

FOTO. SANJUAN.

El gran vas dei j1antà de Barassona que
ara comença a omplir-se i on quedarà su
mergil el poble d'aquest nom, avui ja desha
bilaI.

.. '

ci6 de la gran (Jada,
de servir de sobreixidor dei

Bifu



Les excursIons
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FOTOS. SANJUilN
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AUre concurrent a la
flra de Graus. curiosa
variant de la flpica In
dumenfària aragonesa.

Grau.: Raval i al fons Sfa. Maria
de la Penya.

Vell aragonès concu
rrent a la flra de Graus.
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BAPTISTA XURIGUERA. ,X

reBectits amb ers seus pensaments tronto
liants 0 fe~ms, concisos i categôrics 0 fei
xucs i blans. Hem arribat d'aquesta ma
nera a concJ usions precises. La nQstra
condici6 no ens fa dubtar ni un moment
en escollir un ideal i fer-ne el nostre guia;
tampoc en defensar-lo.

L'Art, per la seva importància iodiscu
tible, ha d'ésser per nosaltres estudiat de
tingudament i després de fer sobre ell
les objeccions que calguin, cal que nosal
tres ens mantinguem serens i previnguts
corn també davant d'un al tre element
social.

Ja, amb aquest examen fet, res eos ha
d'al·lucinar. 1 aixi podrem- seguir els pas
sos de la vida d'aeord amb el nostre Pro
gràma.

; ,'.

, ...-

. ~..
,'';.,.

• 1 ..~•

.. q~e pel' a J'esoldJ'e en la experièneia el problema poUtie, precisft

prendre' el camI" de ço. estèttc, perqu~ a la lltbertat s'hi arriba pel' la be-
' :

Uesa. -SCHILLBR. .. .

..

. :',

netrin en el seu esperit i que les interpre
tin a través deI seu temperament d'ar
tisttl. Comprovem en aquest punt la falta
de cultura general que caracteritza la ma
jor pàrt defs joves artistes. Tractant-los
amb freqüència us convencereu desseguida
que s6n, en general, molt ignorants, indi
ferents davant els antagonismes d'idees i
les situacions dramàtiques actuafs. Actuen
lamentablement al marge de tota agitaci6
intel'Iectuai 0 social, limi,tant-se àls con~

Bictes de tècnica, absorbits ~:rer l'apariència
material de la pintura més que per la sig
nificaci6 general i que per la seva .in
fluència.

. 1 prou. Hem vist tractats amb una gran
meiitrïa totes les conseqüències que ori
gina It b~rda fli\lse de J'Art per J'Art. Ho
mes coneguts ii'iiyefl,alment han es ta t
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Tot home que lingui un sëllari insu
ficient, no éli lliure. No és capaç d'
acomplir les seves obligacions amb la
famflia, amb la socielal. ni ëlmb eU
mateix.

OWBN D. YOUNG-HARVARD BUSINBBS.

..~.

nisme va cami de deslliurar de tot treball
a l'home. Un principi sentat per Taylor
és no fer fer 11 un home ço que pot rel1/if
zar una màquina. El mecanisme asenyala
el Iloc vertader a l'home, 0 sia en la direc
ci6. El taylorisme cerea disminuir les
hores de treball a mida que augmenta la
producci6, De manera que encara que el
treball sia monôton queda compensat per
la disminuci6 de les hores de treball. La
jornada de 6 hores no serà cap utopia (Ford
ha creat ja la de 7 hores).

El taylorisme vol suprimir la fadiga a
l'obrer, car ~n obrer fadigat no pot realit
zar un tr~ball perfecte. L'avorriment degut
a .l.a monotonia deI treball, no és res més
que. un cansament moral. Aixô Taylor
procura arranj~r~~o" amb el que podriem
anomenar l'alegria d~l taller. Les fàbriques
deixen d'ésser Ilocs l~alsans, per conver
tir-se en tallers higiènics. La Ilum, la ven
tilaci6, els sorolls, etc. etc. s6n estudiats
amb la cura necessàr.ia.

Una altra critica qùe se li d6na és que el
taylorisme en la seva espécialitzaci6, crea
homes que tan sols seI:veixen per aquella
cosa, i si es d6na el cas d'ésser acomiadat
aquell home, es yeu impossibilitat per a
fer un altre treball que el que la seva espe
cialitzaci6 li ha fet c0!1èixer. Aquest pro
blema no l'ha cr·eat el taylorisme, sin6
que molt abans de Taylor, si un home sols
sabia un ofici i no es podia col'loçar q~ 'la
seva feina, aquell home es veia impossibi.
litat de guanyar-s.e la vida,
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T AL i corn s'ha encapçalat aquest article
han estat definits els obrers i les mà

quines. El taylorisme 0 ci~ncia de l'orga
nitzaci6 deI treball tan sols consid@ra l'home
con un instrument de treball.

El mecanisme, precursor dei tayloris
me, ha estat assenyalat per les organitza
cions obreres corn un enemic de la classe,
fins imaginar a Mr. Taylor corn el creador
d'un nou esc1avatge.

En tractar aquest tema, qui no pensa
en la cèlebre pel'licula Melropolis? Alli el
mecanisme es_ representa tal corn el veuen
cens elements obrers, es representa d'una
manera tràgica i colpidora.

La primera critica feta al sistema és la
la de convertir el treball en un.a cosa pe
sadA, monôtona i desagradosa.

Aquesta critica potser la més fonamen
tada de totes, no té moita importància car
el mateix treball, per moites persones, és
considerat corn un goig, mentre que per
altres ho és cern un càstig. El rnecanisme
porta en si la monotonia en el treball.
Cada home tan· sols fa una cosa. Abans, si
per fer sabates eren necessàries 10 opera
cions, un home sol les efectuava; si la pro
ducci6 augmentava deu vegades més, tre
ballaven 10 homes, fent cada un d'ells
totes les operacions necessàr'ies per tal d'a
cabar el calçat. Vé Taylor i a cada home
li d6na sols una feina. ·Fora variacions i
fora canvis, sempre el mateix., i aixi de
l'especialitat en surt el major rendiment.

El mateix mal porta el remei. El meca-

TT1otors animats i motors inanimats
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No és just d'imputar a una tècnica el
què és defecle ja de la societat. Un home
que sols sap fer una casa, amb Taylor 0

sense ell, queda sense treball, si no troba
fei na de l'ofiei.

El progrés Jel mecanisme no signiE.ca el ser

vilisme graduaI ni r autorit~aci6 de les classe"

obreres, més bé el contrari, la seva emanci

paci6 i el goig creixent ~H. VELLS.

Encara és més: Taylor, per mitjà de les
seves escales dins de les fàbriques, d6na
mit jans per a que l'obrer pugui millorar
en la seva tasca, cosa que abans es deixava
a la mà deI rrupi obrer.

S'ha assenyalat el maquinisme, com un
enemic de l'obrer. Si abans una feina la
feien la obrers, i ara, amb les màquines,
en cal tan sols un, és molt natural que que
din 9 obrers sènse treball, a sia que per
alimentar una màquina es deixa sense ali
mentar 9 persones.

Aquesta critica pot fer el seu efecte en
un miting poli tic, p'ero no en la vida pràc
tica. En l'actualitat normalment una meca
nàgrafa fa la feina de 10 antics escrivents.
Si féssim els càlculs amb les màqui'nes en
eirculaci6, seria una xhra extraordinària
la d'escriv/ilnts parats', que hi hauria d'ha
ver i la realitat ens mostra que no és aixL
En cap casa on s'hagi introduit noves i
potentes màquines s'ha acomiadat perso
nal i aixà obeeix a una causa molt natu
rai 'i és que, al produir una cosa a baix
preu, 'augmentà el seu poder de venda, i
els mateixos obrers troben treballs en altres
secc'lons. Si en augmentar la producci6 no
augmenta el consum, en aquest pas el pro
blema es presentaria tal corn se l'ha volgut
presentar, 0 sia què la màquina pren el pa
a (ihoine... .

,Taylor'en:el'seu llibre «L'organitzaci6
cientifica de les fàbriques» senta ers princi·
pis am bels quais basa la, seva ciència:

.'
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El gran perill Jel mecanisme, deI taylorisme,

Je rorganitzaci6 deI treball, no resideix ni en

les màquines ni en la ciència sÏn6 en els

homes.~ CH. THUMEN.

I,er Desenrotllar per cada element de
treball de l'obrer una ciència reemplaçant
els antics mètodes empirics.

2. on Especialitzar, formar, entrenar a
J'obrer "enlloc de deixar escollir el seu
ofici c;~ abans, i aprendre'l corn podia.

3,er Seguir de prop cada home per as
segurar-se que el tl eball és fet segons els
principis posats.

4. lIrt Repartir iguarment la responsa
bilitat i el treball, entre la direcci6 i els
obrers. La Direcci6 s'encarrega de tot ço
que excedeix de la corn petència dels obrers.

Com es pot veure, Taylor considera a
l'obrer corn un col'Iaborador de l'empresa.
Vol homes conscients de la seva gesti6.

Una ciència tal corn és el tàylorisme
no pot anar mai contra ningu. No perquè
la quimica produeixi estralls en la guerra,
s'ha de combatre la cièneia. La ciència és
neutra. El què pot fer qua aquesta ciència
vagi contra el proletariat, és la moral dels
individus.

5i per mitjà deI taylorisme un home
produeix el doble, aquest benefiei ha d'és
ser repartit entre l'obrer i el patn). A~uest

benefici a mans de segons qui, no
dubtem que seria una arma contra l'obrer.

Russia, després d'Amèrica i Polonia,
és el pais que f~ més esforços per a intro
duir el taylorisme en les seves fàbriques.
Alli ningu podrà dubtar que aixo es faci
per a explotar més l'obrer.

XAVIER KtiHNBL PORTA.

No clIl dir que LLI!IDA no s'identificlI 11mb les idees que ex
posen els seus col'laboradors, Pero III noslra REl/Isla té un
criteri moU ample. Amb gust publicarem aUres opinions sobre
aquest interessllnt 1 t~n debatut problema de III racionaIitzllci6
dei treball. Serà unll bona manera de treure'n una visi6 clara 1
Justa•
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efemèrides Cleidatanes

E N Josep Grau, pagès, vei d'aquesta
Ciutat en testament atorgat en 17 de

setembre de 1767, consignà la següent
clàusula:

Que si dins 10 termini de vint anys
den dei dia de la mort de la predita ma
muller en avant comptadors se eregeix
y funda en la present Ciutat una casa
Misericordia pera recullir é inclinar â
bons costums àrfens, impedits, velIs,
donas perdudas y altres gents ociosas
que ab litol de pobres se emplean uni
cament en fer tot genero de mals, tots
los sobredits mos' bens en continent
de feta la dita Fundaci6 se apliquen
per mos Marmesors en aument de elIa,

Don Enrie de Wiels, tinent de rei (1)
que fou d'aquesta pJaça, en el seu testa
ment atorgat en data 18 de n0vembre de
1779, disposà el següent:

Mâs por quanto deseo sumamente
fomentàr la obra pla de erecci6n de
una casa de Misericordia que sirva
para amparo, recogimiento y custodia
de muchachas pobres de esta ciudad,
y los buenos deseos con que otras
personas debotas favorecen y espero
favorecerân 10 mismo, es mi voluntad
que las casas de mi habitaci6n con
sus anexas que tengo y poseo en esta
Ciudad, Parroquia de Santa MarIa
Magdalena y Plazuela lIamada dei
Crusifixi, sirvan para fundaci6n de di
cha casa de Misericordia aplicândose
lambién â ella la pieza de fierra que
poseo en la huerta de esta misma Ciu
dad y partida lIamada de Gindabols.

1 per ultim, Don Gaspar de Portolà, na
tural de Balaguer, tinent de rei que fou
també d'aquesta plaça,en el "eu testament

atorgat en :29 de maig de 1786, deixà con
signat el què segueix:

Mando y doy todo el poder que sea
menester al lIustrrsimo Sr. Obispo de
esta Ciudad, al seiior Don Lurs Blon
del de DrQuhot Gobernador de esta
plaza y al Dr. Don Francisco Pin6s
Theniente de Auditor de Guerra de la
misma, a los tres juntos, 6 a la m~yor

parte de ellos y a cada une de por sr
en ausencia 6 nolencia de los demâs,
para disponer de todos nHs bienes
conforme les parezca conveniente,
aplicândolos en desl1nos plOS 0 con
venientes â la utilidad pûblica que sean
de su agrado.

Aquestes tres disposicions testamentà
ries, foren l'origen de l'antiga casa hospici
d'aquesta ciutat, segons es podrii veure a
continuaci6.

El reial i suprem Conseil de Castella, a
conseqüència d'una reial ordre comunica
da pel marquès de FJ~rida Blanca, manà,'
per carta de 24' de setembre de 1788 ais
testamentaris de don Gaspàr de Portolà,
que en el precis terme d'un mes, convin
guessin en el desti que havia de donar-se.
ais cabals de la testamentaria de dit se
nyor, tota vegada que, segons la voluntat
d'aquell, a ells corresponia fixar aquella
destinaci6.

En compliment d'aquesta reial· ordre,
es reuniren el dia 21 de gener de 1789 els
repetits testamenta~is senyors bisbe Tor
res. governador Blondel i doclor Pin6s, i
després d'una,lIarga discussi6 s'acordà la

(1) El cap u otlclal que manava en una clutat 0 plaça d'ar
mes corn a segon dei seu iovernador.

.": ~t ••
v'
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càmode reparti ment de les diverses classes
de persones que devien acollir-s'hi i dis
posant que tots els pobres atH mantinguts
resessin aada dia un parenostre, una ave·
mélria i un requiescat inpace en sufragi
de les lmimes dels testadors.

Convingut el pu nt principal de la reu
ni6, presentaren els testamentaris un estat
dels béns i efectes que cada una de les res
pectives testamentaries podran aplicar-se a
J'obra segons la voluntat i expressada dis
posici6 dels testadors, essent aquells béns
els següents:

Per part de don Enric Wiels:
Una casa amb els seus anexes en la Par

ràquia de Santa Maria Magdalena, place
ta deI Crucifix.

Una peça de terra de dos jarnals i mig
situada a l'harta d'aquesta ciutat, partida
de Gindàbols.

Per par! de don Josep Grau:
Una casa situada a la mateixa placeta i

tocant a l'anterior.
Un censal de propietat 1.333 lIiures.
Un altre de mil lIiures.
Un altre de 1.500.
Un altre de 233.
1 un crédit de 100 lIiures.
1 per part de don Gaspar Portolà:
Quatre cases i terrenys que els seus' tes

tamentaris havi en corn prat al gremi d'Es
pultidors de pelis d'aquesta ciutat i que es
cregueren necessàries per a que fossin afe
gides a les dels senyors Grau i Wiels i. es
pogués donar la més gran comoditat,
eixampla i distribuci6 a la nova fàbrica.

Una altra casa situa da al carrer deI
Clot de les Monjes també comprada pets
testamentaris.

1 tots els cabals que resta ven encara en
dipàsit.

Reunits tots aquests béns es procedi,
corn era natural, al reconeixement de les
cases lIegades i adq uirides, a la formaci6

erecci6 i fàbrica d'un hospici per al reco
lIiment dels infants bords. 1 a ('objecte de
socorrer por de pronto léI extremél nece
sidéld y miseriél éI qué se héll/aban reduci
dos nuestros peones de labranza as! na
turales como forasteros por no hallar
jornal en aquella estaciôn y haber subido
el pan él un precio jamas visto, resolgue
ren procedir immediatament a preparar
els terrenys anomenats La hera deI Moro
que havia estat elegit per a emplaçar dit
hospici, amb el quai s'aconsegui soc6rrer
les classes jornaleres que no trobaven tre
bail en aquella época tan calamitosa.

Preparats els terrenys, i ja quan anava
a procedir-se a l'alçament de l'edifici, sem
bla que posà la superioritat varis obstacles
respecte al 1I0c elegit pel seu emplaçament;
el quai jUl}t amb la impossibilitat de tro
bar dins de la poblaci6 un altre 1I0c que
reunis la capacitat i demés circumstàncies
necessàries, féu que se suspenguessin las
obres.

En aquest estat de coses i- havent arri
bàt a noticia dels testamentaris de ·Portolà
que els senyors don Enric de Wiels i en
Josep Grau, en la seva darrera respectiva
voluntat havien lIegat els seus béns per a
la erecci6 d'una casa de Misericordia des
tinada a recollir i emparar orfes, impedits.
xicot.es pobres, etc., etc., cel'Iebraren el
dia 3 d'agost de 1790 una junta amb els
altres testamentaris dels dits Wiels i Grau,
en la quaI acordaren Ja reuni6 de les tres
testamentaries i procedir amb l'import
dels seus béns a l'erecci6 d'una casâ de
Miseric~rdia amb els destins expressats
pels dos ultims testadors i amb J'afegiment
deI recolliment dels infants bords d'aques
ta ciutat; col·lot.:ant-la a lès mateixes cases
dels esmentats don Enric de Wiels i en
Josep Grau, que esta ven tàcant la placeta
deI Crucifixi, afegint aIgu na de les imme
diates si es cregués necessari per al més

,.
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de plànols per a les obres que es devien fer
en les mateixes, anuncis de subhasta i
nomenament de persones intel·li~ents ze
loses i honrades que portessin compte i
ra6 de les ùespeses i vigiJessin el cumpli
ment exacte deI contracte i la bondat i so
lidesà de l'obra. Igualment convingueren
en que el recolliment i manutenci6 de po
bres, devia fer-se d'acord en absolut amb
el que havien disposat ers testadors WieIs
i Grau lm les clàusules dels seus respectius
testaments: pero volent i consentint que
s'afegis a la nova casa el recolliment i
criança dels infants bords d'aquesta ciutat,
i separadament les dones que necessitessin
correcci6 pel seu abandonament i equivo
cada manera de viure. Pel' tot el quaI i pel'
faci!itar el bon ordre, govern i direcci6 de
l'Establiment en tots els seus rams i de
pendències, acordaren formar les corres
ponents ordenances pels dits senyors ad·
ministradors que devien esse"r-ho perpè
tuament, el bisbe, el governador, el provi
sor i el rector de Magdalena.

Aquesta uni6 de les tres testamentaries,
amb tots els pactes i condicions convingu
des pels testamentaris, fou elevada à es
criptura pûblica que autoritzà el notari
d'aquesta ciutat N'Ignasi Màdriguera el 9
de febrer de 1791.

Atorgaôa aquesta escriptura i havent
donat "anteriorment el capità general de
Catalunya, comte de Lacy a"mb ofici datat
a 20 de juny de 1789, autoritzaci6 pel' a
construir l'hospici dins de la ciutat, la
j unta de testamentaris donà començ des
de lIavors ais treballs.

En 29 d'octubre de 1792 i e~tant ja en
construcci6 una gran part de l'edifici es
reunirell en junta els administradors de
l'hospital i eIs testamentaris de les testa
mentaries; i havent exposat els primers la
imposibilitat de continuaI' sostenint aquell
establiment per la decadènçia de les seves

rendes, acordàren pel' a major utilitat i
més segu ra su bsistència de les cases, la
reuni6 de les rendes de les dues obres pies
de l'hospital i de la Misericùrdia en cons
trucoi6 sota una sola i nova junta admi
nistradora ql,e nombraren composta en
tot temps dels senyors bisbe, governador
militari politic, regidor degà, dos preven
dats de la catedral, dos regidors i dos veïns.
un dels quais de l'estat noble i J'altre de
l'estat pla. Igualment acordaren que men
tre s'anava fent la casa de Misericordia pel'
a infants bords, orfes, desvalguts i dones
perdudes, es reunis amb l'Hl1spilal pel' tàl
de cuidar-se alli dels infants bords i orfes
a càrrec de les Filles de la Caritat. Aquest
conveni s'elevà a escriptura pûblica el 4
de gener de 1793 i fou aprovat pel' reial
ordre de 18 de desembre de.1874.

A principis de l'an-y 1795 quedà àcabat
el nou asil, pero la manca absoluta de 10
cals espaiosos que Ilavors es deixava sentir
a aquesta ciutat i les circumstàncies ex
traofdinàrie"s que ocorregueren després
amb motiu de la invasi6 francesa, feu que
~ot just· acabat l'edifici, s'utililzés PFl go
vern, ja pel' a casernes, ja pel' a magatzem
d'efectes i de queviures de la reial Hisen
da, la quaI ocuraci6 durà més de vint
anys; d'aquesta manera fou com no es po
gué porta~ a cap el trasllat dels nens bords
i orfes fins l'any 1819 en que tingué 1I0c
pel' primera vegada la seva entrada a la
nova casa acompanyats per ~is Filles de la
Caritat que es destinaren pel tal de cui
dar-los.

Ais tres anys aproximadament, de tro
bar-se instat-Iats, es destinà novament el
local a caserna j hi hagué, per tant, neces
loitat de desallotjar-Io el dia 16 de juIiol de
1822, hostatjant-se provisionalment els in
fants bords a les cases anomenades de
Oomar j PalliJrés situades al carrer de là
Palma, en quai Hoc permanesqueren fins

,•.' '"" ..
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Garitat i les nenes bordes, que alguns anys
més tard arribà a assolir la xifra de 700
Iii ures.

A més, havent estat abolits els Anto
nians pel' decret de 23 de maig de 1791, el
bisbe Torres anà a Fraga el 5 de setembre
de 1802 a veure el rei CarIes IVrl el quaI
anava de pas a Barcelona i li demanà que
fossin concedits pel' a les nenes bordes qua
mantenia a l'Hospital els béns que posseïen
els dits Antonians en aquesta ciutat a tot
el quaI S. M. hi accedl.

Aquests béns i efectes consistien en và
ris censos, la casa que fou con vent de
l'Ordre, la fàbrica d'aiguârdent tocant deI
mateix, tres cases en el carrer de la Plate
ria, un hort, una quadra, tres peces de
terra en la partida immediata de la Mario
la anomenada Pa de Sant Antoni ei quaI
es feia ais forns de la ciutat; importaven
en conjunt una renda anual de 1.028
Iliures.

1 essent també un dels emoluments que
disfrutaven aquells religiosos, el de poder
rifar anualment el porc anomenat de Sant
Antoni, la Junta d'administraci6 i govern
dels infants bords, âcudl al rei el29 d'abril
de 1805 demanant que se'ls concedis tam
bé el privilegi d'aquesta rifa, el quaI es feu
en reial carta datada a Madrid el 10 d'oc
tubre de 1806.

En virtut d'aquesta concesi6, la càsa
lnclusa anà fent pel seu compte aquella rifa
fins que el 5 de desembre de 1839, acce
dint la Junta de beneficència al sol'licitat
pel' la congregaci6 de la PUrlssima Sang
de Jesucrist, concedi a aquesta la facult~t

de fer la dita rifa sota els pactes de que
corrien pel compte de la Congregaci6 to
tes les despeses, i el Iiquid 0 els guanys
que en sortissin seri en repartits pel' parts
iguals entre la Inclusa i la Congregaci6;
d'aquesta manera es va fent d'ençà de l'any
1840 fins a la data, produint-se pel' terme

.~:

el mes de novembre de 1823 que tornaren
a la seva prôpia casa; i en agost de 1825
fou ocupat una altra vegada militarment
l'edifici pel' una gran part de la Legi6 es
trangera, composta de sis batallons, que
vingué a aquesta ciutat, havent de tornar
els infants a les ja esmentades càses de
Gomar i Pallarés fins el noverrlbre rie 1826,
en quaI data reingressaren definitivament a
l'establiment que els pertanyia.

En 1827 començà à admetre's diferents
classes de necessitats, d'acord amb l'eK
pressa voluntat dels fundadors. Mes l'ex
traordinari nombre d'infants que eren de-

o positats a la oasa i la progressi6 augmenta
tiva que es manifestava, tota vegada que
els en remetien de vàries provlncies espe
cial ment de les d'Osca i Tal'ràgona, feu
que els administradors fixessin més l'aten
ci6 en ells que aIs pobres desemparats, pel'
ésser més urgent la seva existència 0 per
qué pel' a sostenir a tots no hi havia prou
tes rendes adj ud icades, mentre que els
nens bords tenien al seu favor d'una ban
da les que havien estat de la extingida
ordre d'Antonians i de l'altra les dei fons
piet6s beneficial de la diôcesi que, segons
quedà dit al tractar-se de l'Hospital, con
signà el bisbe Torres.

Tot aixô fou causa de que la Junta re·
butgés de dia en dia amb major i,?~istència

l'admissi6 d'àltres necessitats, fins.q ue pel'
fi l'any 1831 quedaren aquests totalment
exclosos i destinat l'edific:;i exclusivament a
emparaI' i mantenir els infants bords.

Les rendes fixes de l'hospici, consisti
l'en durant els primers anys en els pro
ductes de censos, arrendaments de finques
rustegues i urbanes que posseïa, la Pia Al
moina i els béns deI Priorat dei Sant Espe
rit: i les eventuals, en almoines en 'metàl
lie i efectes que feien els particulars, el
fons piet6s beneficial i el producte de les
labors qua feien en la· Casa les Filles de là
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Apunt deI nalurill: Ooca.

meiar les dificuItats deI moment, creixent
amb aquest motiu les necessitats i creant
se una situaci6 que anà fent-se inaguanta
ble, fins que davant el resultat de l'expe
dient instruït pel' la mateixa Junta dema
nant l'ecu l'SOS pel' tal de fobrir les despl'ses
dels establiments 'de beneficència que te
nien al seu em parament, là Diputaci6. en
sessi6 de 30 de juliol de 1841 declarà pro
vincial la casa d'infants bords i prengué al
seu càrrec el cobriment deI dèficit anual
que resultés després d'acabades les rendes
que tenia l'establiment i pogués adquirir
en el successiu; acordant en conseqüència
que des deI 1 .er de gener de 1842 no s'ad
metria a l'hospici cap infant bord que no
fos natural d'aquesta provincia. ...
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mig un total de 500 pessetes netes cada
any,

Aquestes rendes augmentaren notAble·
ment a la mort deI canonge d'aquesta ca·
tedral En Josep Vidal, altre dels benfac
tors de l'Hospici el quaI portà la seva cari
tat a tal extrem que en el testament que
atorgà davant el notari En Ramon Jou a
21 de març de 1837, institui ais infants
bords hereus dels seus quantiosos béns,
després d'haver-ne donat una part a les Fi
lles de la Caritat que l'assistiren, pel' es
criptura davant el mateix notari a 23
d'agost de 1833.

La supressi6 dE'ls demnes decretada
l'any 1837, privà a l'Hospital d'un ingrés
de 40.000 raIs anuals aproximadament, i
aixà posà a la Junta en el greu conflicte de
contraure deutes considerables pel' a re-
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t:llbres 1 c:Hevlstes

d'una seguretat inquebrantable; fa l'efecte
que l'autor hagi creat els seus personatges,
els hagi dotat deI neguit de la vida i que
tata la resta no sigui altra casa sin6 anar

, copiant els seus moviments, temors, pa
raules i ambients: tal és de fixa i d'invaria
ble la si:uaci6 de cada un d'ells.

Escenes denses de detalls, homes, do
nes i infanls polits i ben retallats que es
belluguen de la mateixa manera que si
f6ssin éssers vivents i visquessin al nostre
costat; talment semblen persones que co
neixem i amb les quaIs convivim 0 hem
conviscut. Aquest és un dels seus mèrits
més legftims; aquesta impressi6 precisa de
vida que tan fàcil sembla pero que tan raI:
és poder-Ia trobar en malts de llibres que
gosen de fama.

En Puig i Ferreter excel'leix en aquest
aspecte. EII sap omplir de cases nostres
els protagonistes de les seves obl'es i on
aixo es veu més clar és, sens duble, en

, '«El cercle màgic». Hi han moments tan
vius, tan subtils i tan exactes que no padern
pel' menys que produ'ïr una manifestaci6
extérior d'asentiment de tant que ens ende
.vina la nostra manera particular de veure
allo que ell pinta. Es clar que hi ha alguna
lIacuna no tan sortosa, pero en general és
aquesta la seva caracteristica.

1si a aixè s'hi afegeix la pt:lcritud de
construcci6 i de desemotllament de l'as
sumpte) trobarem el vërilable novel'lista.

L'autor no deixa passaI' un gest, una
paraula, 'ni un pensament, a cap deIs seus
personatges que no responguin a la idea
que ell en té formada d'ells a priori.

L'acci6 és suau; suau corn un riu malt
ample i malt profund que va corrent sense
fer gaires salts ni canvis precipitats ni gi-

. ,

~

«EL CERCLE MÀGlC» de Joan
Puig i Ferreter. Biblioteca «A
tot vent·>.-Barcelona, 1929.

. Després d'uns mesas de treball inten
sfssim, posades totes les facultats al servei
d'una obra, esmerçant-hi maltes hores i
maltes engunies, el nostre primer novel'Iis-

.·ta Joan Puig i Ferreter, ha deixat acabada,
.corregida i publicada la seva gran novel

.;l la psicologica, rural, plena de virilitat, ex
..:~ tensa i vigorosa, «El cercle màgic».
". 'i '. ÇQ?"l,ep,~a.çla a publicar fa ja temps a

«La Nova Re-v'sta-,).f1mb el tîtol de «LIiç6
de cases'> i atUl'ada la seva continuaci6
pel' raons d'ordre personal, ara fa uns dies
que, voltada amD hi collerta· ,ataronjada,

. airosa i simpàlica, de la Biblioteca A tot
v,ent, ha aparegut aIs aparadors de les
nostres lIibreries, en dos volums i espe'

,rançada -de merèixer els judicis diversos
que en farà el lector català, sort6s,-ho

.diem nosaltres-, de fruitar una obra de la
• qualitat, dramalisme i moviment just de
1personatges, d'aquesta que avui ens ocupa.

Set centes pàgines de lIetra a~é)pe'ida

formant un sol lIibre, és un esdeveniment
a casa nostra. Ara bé, si aquest lIibre és
de la categoria d'«EI cercle màgic», ales-

.•hores és un dia de gloria. Les nostres lIe

. tres, doncs, acaben d'enriquir-se en gran
.. manera, la nostra novel'lfstica acaba de
'. fer la millor de les seves adquisicions. 1

'consti que en dir aixo no oblidem els J1i-
l'es que l'aguant.en, força estimables

també.
Tata l'obra és plena de sensacions mul'

tiples i ben descrites; tot d6na la impressi6



ra volts precisos. 1 la novel'la, ampla i
profunda corn aquell riu, va estenent-se,
segura i briosa, forta i decidida, ben ex
plicada i plena de fortitud.

Tot el lIibre és un joc d'homes; tot és
qüestions palpables i formant part interes
sada dels personatges; ells amb ells ju
guen, parlen amb naturalitat ital corn el
lector se'ls figuraria abans de veure'ls, si
sabés de què es tracta. S6n gent de la nos
tra terra, amb les sensacions descrites
iguals a les nostres, amb la manera de
furgar tot el que els envolta igual a la que
tenim nosaltres.

L'obra és un drama que passa a la nos
tra vora. Hi ha en aquesta novel'Ia un 1I0c
d'observador que el lector ocupa sempre,
aquell 1I0c d 'observadol' que manca en
moites novel'Ies i que degut a aixà no te
nen mai interès. 1 aquest. 1I0c que esmen
tem ara, és aquf, polit, construrt a mida,
de la capacitat de cada u.

El primer volum d'aquesta novel'la es
desenrotlla en un espai curt de temps, no
més un dia. La ploma d'En Puig i Ferreter
ha registra t, en escriure el primer volum
d'«EI cercle màgic», vint-i-quatre hores de
vida. És un treball d'argenter; és una mi
nuciosa recerca que ha calgut fer pel' a
portal' a terme aquesta obra, Escenes, de-

COMENTARIS

Ha sortit un n·ou peribdic, a III vila de Valls,
que mereix la nostra felicitaci6 més oberta.

Perà no és ia felicitacions el què hem de tenir
només entre les publicacions d'esquerra corn a uni
ques llaçades de contacte, Cal que totes les veus
amigues anem avençant pels camins de (libertat i
de justicia, sense perdre'ns mai de vista; cal que
ens sentim sem pre, cal que ens aiudem en el possi
ble i no ens separem.

Avui a Catalunya dona bo de veure la florida
de portaveus liberals que ha aparegut d'uns me
sos a aquesta banda, Omple el cor d'aJegria: Po
bles corn Balaguer, com Manresa, ara cam Valls

coracions, pensaments, personatges, tot
passa pel' davant dels nostres ulis amb
una pIacidesa simpàtica i vigorosa,

Amb paciència d'artista va desfilant la
cinta de la novel'Ia; aixà és: fent jugal'
mestrfvolament els personatges i anant
inundanl-Ios poc a poc de granets d'argu
ment, deixant-ne caure només els moments
precisos, aquf una mica, allà una altr.a
mica. Tot plegat, i afegint-hi unes pinze
lIades de decoraci6, constïtueix l'obra.

Potsel' a estones és lenta de moments
impressionants, perà, en canvi, és sempre
primmirada i correctfssima de desenrotlla
ment deI tema.

En el numero pràxim acabarem el rios
tre assaig, Una novel'Ia de la envergadu
ra d'«El cercle màgic», mereix una estona
de repàs pel' a parlar-ne pel' segona vega
da. Serem sincers, igual corn ho hem estat
avui.

No volem, perà, deixar de fer constar
publicament la nostra admiraci6 envers el
nostre novel'lista, el nove/' lista de fa nos
tra ferra, corn aixfmateix la satisfacci6 que
ens ha produrt l'aparici6 d'aquesta obra,
una de les columnes més fermes de les lIe
tres vernàcules,

BAPTISTA XURIGUBRA,

han aconsegui! cristallitzar els seus entusiasmes
en periodics els quais retraten una ideologia ben
definida i ferma.

El cri! ha estat donat ja; el.front es crea; un es
lat d'opini6, pel' fi, es manifesta. Cal no defallir.
Ara, més que mai, és necessari fer aquest movi
menl prou fort pel' que no pugui debililar-se sin6,
al contra ri, engruixir-se i fortificar-se,

Pel' aixà considerem un dia sort6s aquesl de
l'aparici6 de Prometheus, el nostre novell i ia esti
maI confrare de Valls, Pel' aixà ens sentim més
alegres i més acompanyats en la nostra tasca.

B. X,
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cADAN LUX» pel' Marguerfda Le
clerc. (Figures de la Revoluci6 Fran
cesa). El Arenal, (Palma de Mal/or
ca),1929.

El talent d'aquesta coneguda escriptora ha rea
IiIzal ulla obra portentosa. Segons tenim entès, a
mida que li permeten les forces, va publicant les
col'Ieccions de lIibres que té ja escrits. Actualment
ha lIençat al public les jornades d'Amor, que la
composen les monografies cBelsunce», Franque
lin» i cAdan Lux».

AI seu dia parlàrem dels dos primers volums.
Avui ho farem, suscintament· pero, deI tercer,
d'cAdan Lux:>.

Obre el lIibre unes formidables cOllsideracions
sobre la situaci6 dels esperits a travès la historia
fins a fer cap a treure a lIum les conseqUències que
originaren la Revoluci6 Francesa de finals dei se
gle XVIII.

Adan Lux, alemany d'Oberburg. en mig l'eselat
de la Revoluci6, va a Paris a ofrenar la seva vida;
s'enamora de Carlola Corday, l'assassina de Ma
rat, i demana la guillotina pel' anar amb ella.

Danton, Marat i Robespietre l'han al·lucinal.
Ell és un de tanls joves que duen el cor vessant de
la sabor dels mots: Llibertal! Igualtatl Fralernilal!

És, podriem dir-ne. una victima d~ l'amer que
esdevé, en ell, sublim. És un esperil inquiet, adap
tat a les exigències de l'època i endut pels seus cor
renls,

L'erudici6 ampla de què gosa J'autor deI lIibre
que tenim davant, ens fa cedir-Ii una envejable cul
tura.

Marguerida Leelerc és una redentora deI femi
nisme.

B. X.

cESTUDIOS»

Pel' l'interès que pel' a tot-home eslu i6s ofe
reixen els selectes treballs que publica aquesta re
vista, aixi com la seva magnifica presentaci6 amb
ulla bella portada que es sem pre una nota d'art i
bon gust, cada vega da es fa més notable i amena
aquesta publicaci6.

El numero d'octubre ostenta un esplèndid qua
dro de col'laborêldors, dels treballs cientifics, Iite
raris dels quaIs treurà profitosos coneixements el
leclor. Destaca d'entre aquests el titulat cCom s'e
vila i com es cura la sffilis» pel' la seva innegable
utilitat.

La porta da és un magnifie quadro a tricromia
litulad cRaigs dei sol i de vida», d'asumpte sim
pàlic.

REMARQUEM

cGaseta de Silges», num. 12: De la realitat pel'
Josep Pujol.

-cPrometheus», num. 2: La responsabilitat pel'
Rafael Casteil tort.

-cPrometheus», num. 5: Les tres etapes pel'
Jordi Arquer; Els mestres de la Democràcia; Mar
cell Domingo pel' Joan Cril6.

.-

Optimisme és la furia de sostenir que lot està hé qUén lot està ma

lament.-VoLTAIRE.
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La Festa deI Llibre

A Madrid fan la Selmana dei L1ibre. A Barcelo
na, en canvi, fan el Dia dei L1ibre. A L1eida fan
lambé el Dia dei L1ibre. No és pas pel' entrelenir
nos que ho refreiem, ni tampoc pel' a comentar-ho.
Ho hem citat, simplement, corn a passa-volant.
Pel demés seria el maleix festejar la Selmana corn
el Dia: en els dos casos el L1ibre en surt home
natjat.

Anualment, a Espanya, s'ha assenyalat una
època pel' a dedicar-Ia preferentment al L1ibre. Se
n'ha parlat molt ja dei L1ibre. S'han gaslat molt els
conceples d'amic, de company, de mestre, elc. di
rigits a ell: Aquesta festa, pero, oberta completa
ment a fomenlar el seu expandiment, ha agafat en
un altre aspecte el problema de la difussi6 i ha de
mostrat ésser més eficaç. En lloc de sentimentalis
mes i de paraules de piany, ha decidit canviar-ho
pel' munlanyes de pa pel' en plena via publica i pel'
cartells grans amb lierres ben gruixudes i força co
lorides. Aquesta ha estaI, fins avui, la soluci6 més

. ràpida, més terminant i de més rendiment: la gent
compra, almenys aque~t dia 0 aquesla setmana,
\libres; i aixo era el què interessdva.

El fenomen curi6s, (parlarem de Barcelona; de
Madrid no lenim referències d'ésser una selmana
desbordant. En canvi de Barcelona comptem amb
fonls d'informaci6 fidedignes), s'ha donat aquest
dia a la ciulat dels cornIes. Cada any la festa és
més esplèndida; cada any el numero de llibres que
es venen és molt més crescul.

fa tot jusl qualre anys que està insliluïda i dei
primer fins a avui hi ha ja una gran diferència, és
gilirebé incomparable. Les llibreries'organitzen ver
taderes i valuoses vendes de llibres. La gent com
pra amb febre dei mati al vespre. Els dependents
de les \libreries es cansen de tant moviment, les
caixes regislradores no donen J'abast ais diners
que sembla que ploguin davanl d'aquell joc de
lecles ...

És un esdevenimenl; un veritable aconleixe
ment simpàlic i profit6s.

Resumint: Segons càlculs fets a priori, a la ciu~

tat de Barcelona es vengueren més de cinquanta
mil volums. Mes de 50,000 \libres venuts en un sol
dia, amb el ben entès d'éssser-hi compresos un
80 % de llibres escrits en llengua vernàcula, fa
sospilllr que una part dei poble es remou un xic; fa
creure que el nivell de l'espiritualitat ha ascendit
alguns graus; fa pensaI', en fi, que el nostre poble
millora mica a mica.

Tant que cosla fer bellugar J'enorme carcassa
de les multituds! 1 ja ho veiem, en un dia determi
nat s'ha aconseguit que només a Bdrcelona, es
compressin cinquanla mil \libres.

Els nostres aulors eslan de sort. Un possible
èxit els brinda aquest dia. De segur que no seran
pocs els qui esperaran cada any J'arribada d'aquest
dia pel' a llençar al carrer les seves obres. Polser
dia 'vindrà que serà quantiosa la suma de lIibres
que apareixeran la vigflia de la Diada :del L1ibre.
Enguany n'hem lingut una bona mostra,

Pero ni que aixo sigui cerI. No serà més agra~

dable, més elevada j' fins més noble una lluila
d'aquesla (ndole que no pas cap altra?

L. B. TIRANT.

Un curs de conferències

L'cAgrupaci6 Cultural Lleidalana de J. R.~, d'a
cord amb la seva enfitat pairal Jovenlut Republi
cana, té en projecte organitzar pel' aquest hivern un
curs de conferències ~xtraordinari.

Davant la passivitat de la vida social que es
desenrotlla d'una temporada tan lIarga fins a avui,
han decidit les cilades Enfilal.s fer un esforç i por~
tar a terme una tan merilària tasca. Lleida hi gua
nyarà i l'ambient estancat i dèbil potser es remourà
un xic.

Inaugurarà el curs, el conegut escriptor i polf-

'.'
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lic, director deI diari cLa Nau» i de la cRevista de
Catalunya», Antoni Rovira i Virgili.

Seguiran els parlaments de J. Aiguader i Mir6,
el lIuitador incansable, el doctor obrerista, creadol'
i dirigent de cMonografies Mèdiques»; de Marcelf
Domingo, el diputal pel' Tortosa; de Joan Puig i
Ferreter, el novel'lisla de la noslra terra, el quaI
tantes simpalies corn pla entre els lIeidatans; de
Jesus Sanz, el dislingit professor de Lileratura de la
Normal de Meslres d'aquesta ciulat; d'Humbert
Ton'res, el nostre eslimal amie, i conegul home
public i cienlific; de S. Roca i L1etj6s, el jove pro
fessor lleidalà d'Histària de J'Institut, etc., etc,

Hom creu, d'aquesta manera, eixamplar elradi
cultural deI nostre poble i preparaI', a la vegada,
les consciències dels ciutadans.

L. B.

Les excomunions
de l'Església.

Durant la celebraci6 deI centenari de la naixença
de Tolstoï. hom.ha l'etl'et que el Sant Sfnode publi
cà en 1901 una buma de cPer la voluntat de Déu»;
Tolstoi era acusat d'haver esmerçat el seu talent
cen fomentaI' l'obra satànica de propagaci6 en el
poble d'idees hoslils a Crist i a l'Església», i pel'
tan era declarat excluït de l'Església,

Tothom qui conegui les doctrines de Jes~s i
l'obra de Tolstoi, veurà que la identitat entre els
dos pensaments és manifesta. Tolstoi apareix corn
un gran crislià; igual que Crist, predica l'amor fins
a l'extrem de recom1!nar el perd6 a les ofenses.

Toistoi digué, entre altres coses: cLa primera i
principal de les obres que s'ha de portal' i:I cap amb
tot amor possible, consisteix en donar pa a qui té
fam, en donar beure a qui té set, en vestir el despu
lia t, en soc6rrer els malalts i els presoners:.. Cari
tat cristiana!

EII digué també: cOfrenar el pit pel' aturar els
cops dels altres, sf; perà mai fusellar els con,sem
blants!» No és aixà el eno mataràs», el cofereix la
cella esquerra» de Crist?..

Només ell escriguè: eNo solament no hi ha l'es
de cornu entre les Esglésies i el crislianisme, salvat
el nom, sin6 que els seus principis s6n absoluta
ment oposats i hoslils. Els uns representen l'orgull.
la violència, la sanci6 arbitrària, "immobilitat i la
mort, l'altre. l'humillat, la penitència, la submissi6.
el moviment i la vida».

Aleshores, vingué l'excomuni6!

OABlltBL RBUILLAAD.

Els iInperialistes,
autors de la guerra

Les manifestacions guerreres entre l'cUni6 So
vièlica» i els xinesos s'accentuen. Els militaristes
no solamenl conlinuen les seves preparacions guer
reres, sin6 que les reforcen, enfront a la voluntat
inquebrantable de pau que sembla respirar-se avui
a tot el m6n.

No solament els guàrdies blancs-russos, orga
nilzats pels generals xinesos es lliuren a atacs
sobre el terri lori sovièlic. 'sin6 que les tropes regu
lars xineses, obeint els militaristes deI Kuominlang,
intenten .encendre la guerra a l'Exlrem-Orien!.

l,Què va produir-se el 18 d'agost? En la nit
deI 18 al 19 d'agos!. un regiment xinès, penetrà en
territori sovièlic i obrf el foc de les seves' metralla
dores sobre les guàrdies de la frontera siberiana,

Aquest atac, preparat i organilzat, demoslra que
els xinesos exilats pel' forces imperialisles voIen
impedir pel' tots els mitjans l'edificaci6 pacffica
dei socialisme, en el primer pars de govern prole
tari, i volen desencadenar una insensata guerra
contrarrevolucionària.

Eis aconteixements d'aquests ultims dies, parti
cularmenl els de la nit dei 18 al 19 d'agost, deuen
recordaI' ais vers pacifistes de tols els països que
ja ha arribal l'hora de desplegar toles les seves
forces pel' impedir el desencadenamenl de la guer
ra i pel' a fer caure el braç armaI deI edéu MarI».
Eis guerrers, no compten soIament amb la sim pa
tia dels països imperialistes, sin6 també amb la
seva ajuda directa.

La lluita contra l'imperialisme i contra la guer
ra exigeix una aclitud decidida i enèrgica de part
de la classe obrera de tot el m6n, de part de tots
els amies de la ;Jau i de lots els adversaris de l'im
perialisme.

Els aconteixements s'agreugen. Seria una insen
satesa parlar-ne i vacil'Iar en declarar una guerra
a morl a la guerra imperialisla,

TOM BELL.

Unes paraules sobre la pau

En el moment en què comença d'apassionar la
idea d'organitzar els Estal" Units d'Europa, la veu
de Romain Rolland és un toc de c1arf que ha resso
nat a través de l'èler, a cavall de les ondes hert
zianes.

eEn aquest quinzè aniversari detestat de la cega
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declaraci6 de Iruerra que va sacriflcar criminalment
vint milions d'europeus, nosaItres, francesos, hem
de recordar el compromfs solemne que mig segle
enrera va adquirir en nom de tots el nostre Ho
mer, Victor Hugo, en dir: cEn el segle vintè, la
França declararà la pau al m6n»,

Hem de fer honor a aquest compromis.
Perô per a declarar la pau al m6n, cal tenir-la,

la pau. La lenim? La pau viu avui a casa nostra.
Perô, per quant temps? ,La deixarem marxar, com
una frontera a la quaI hem donat alberg una nit,
sense que hagi deixat cap lligam amb la lIar on ha
estat acollida? Res no ens hi lliga, tampoc?

Ni el poble de França, ni cap dels pobles d'Eu
ropa, en l'hora present, és el veritable pClsseidor
de la Pau i de la Querra, Aguanta la pau, com ha
aguantat la guerra. La rep passivament de les mans
dels que la governen, i podria dir com el crislià:
cDéu me l'ha donada, Déu me)a pren. Faci's la
seva voluntat:o.

1bé, NosaItres diem: No! Aixô no pot ésser més
aixi. Es la cnostra» volunta la que s'ha de fer. jQue
torni ais pobles el dret de disposar de lIur vida ide
llurs destins! jQue siguin ells els que tinguin lIur
pau a lIurs mans!

1que la tinguin ben fermaJa! Que vetllin sobre
ella! Vull una pau amb els ulis oberts, jRes de dor
mir! Res de lIiurar el demà a una colla dïnlendents
i de dependents sense control. No hi ha democrà
cia digna d'aquest nom si els ciutadans no han
après de vetllar per ella, com vetlla un patr6, ull
despert, tot passant revisfa de la marxa deI negoci,

L'educaci6 civica esfà per fer. Tot just comença
a fer-se. Per d tenir la pau dei m6n cal abans om
pHr dues condicions preliminars: en primer 1I0c,
saber-se dominar un mélteix Î a casa seva, dominar
els que us governen, no permetre que us compro
metin en qualsevoJ pas essencial que abans no
hagueu examinat i jutjat just,

Segonament, conèixer el m6n que us envolta,
sortir de casa vostra, aprendre la lIengua dels
grans pobles que s6n veïns vostres, visitar-Ios i
fer intercanvi amb ells, dels vostres productes i
dels vostres pensaments.

Una era nova és oberta. Les pàtries no s6n sin6
provfncies la major part de les quaIs han romàs
encadenades fins ara dins els Iimits de lIurs fron
ter~s, Com antany els companys que feien lIur
volta a França cal que avui la joventut faci la volta
a la gran pàtria, Europa, i que d'una a una vagi
soldant, d'un pafs a l'altre, les anelles de l'amistat,
dels parentius, que han de fer de lois els ·pobles

d'Europa un sol cos de gegant, amb una intel'li
genf comunilat d'interessos, d'idees, d'energies ide
volunlats,

Deixem i lIancem de banda, per sem pre més, les
vanes qüestions de supremacia, els cUber Alles!»,
els cLa meva pàtria per sobre de tot!». Hi va haver
un temps en què la nosfra França es consumia en
aquestes sagnants rivalitafs entre provincies. Qui
se'n preocupa avui? Qui gosaria prelendre que la
Borgonya 0 la Bretanya, que la Provença 0 la Lo
rena, sigui més necessària i més estimada a França
que les seves aItre.s germanes? Seria criminal im
pietaf intentar d'oposar l'una d'elles a les altres, per
a eslablir la seva superioritat. Cadascuna té les
seves virluts, les seves riqueses materials i espiri
tuaIs; lotes a l'hora elles han lIiurat aquesfes rique
ses al tresor comu de França.

jQue sigui aixi demà, amb les potents intel'li
gències associades de França i d'Alemanya i d'An
glaterra i de les altres nacions, filles i serventes de
la mare Europa! jl que aixf sigui, passat demà, de
l'Europa i de l'Amèrica i de l'Asia i de l'Africa, to
tes al servei de total Humanitat!

jOrganitzem la pau deI m6n pel respecle mutu
de les grans families, dels pobles, de les races, de
les nacions! Tots a la feinal jMai serem prou per a
l'unica guerra que és santa: l'assaIt eonlra la igno
rància, eontra el sofriment, contra la misèria, per la
conquesta de la Naturalesa!

ROMAIN ROLLAND,

La riquesa hidro-elèctrica
:-: :-: de Catalunya :-: :-:

Hem rebut un follet sobre les fonts d'energia que
per obra de la Companyia cRiegos i Fuerza deI
Ebro» s'utilitzen a Catalunya. Es tracta d'una mag
nifica edici6 feta aIs Tallers Oliva de Vilanova amb
notables fotografies i una precisa ressenya dels
treballs efectuals en els diversos 1I0es de la regi6
aptes a la produeci6 de fluid elèctric. •

Uns mots col'Ioeats a l'obertura dei follet expli
quen abastament la idea d'aquesta edici6: cCata
lunya, la regi6 peninsular industrial per excel'Ièn
cia, s' ha distingit sempre p er acomodar )Jurs
mit jans de producci6 a les necessitats modernes,
Per llurs esforços encaminats constantment en
aquest sentit, ha pogut lograr l'aprofitament de la
seva riquesa hidràulica que amagatzemada en grans
embassaments en els Pireneus i lIurs vessants, s'ha
traduït en una considerable potència elèctrica dis-
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ponible. que en menys de quinze anys ha transfor
mat la industria, eleclrificant els ferrocarrils, pro
duint un nou sistema de calefacci6 domèslica,
comerços, cases parliculars, mercès ais modems
sistemes d'il·luminaci6».

El follet s'estén després sobre la construcci6 i
la servitud de les centrais de Camarasa, Molinos,
Capdella, Tremp, Seras, estaci6 transformadord
de Pobla de Segur, aprofitament dels rius Flami
sell, Noguera Pallaresa, Segre i Ebre, central tèr
Illica de Sant Adrià i de Barcelona, etc. etc. Tot
aixa acompanyat d'una interessant informaci6 gril
fica.

No céll dir com ressalta la importància de la
nostra provfncia en tota aquel'ta vasta obra d'in
dustrialilzaci6.

Les companyies cRiegos i Fuerza dei Ebro
S. A». cEnergia Eléctrica de Cataluiia S. A.» i

.
cCompaiifa Bélrcelonesa de Electricidad» han con-
tribuïl certament, com deixen veure en el follet, al
progrés que en aquest sentil es reflecteix en les
terres catalanes.

AN TONI R. FORCAT.

Ignasi Iglésies

El dia 9 d'aquest mes s'escaigué el primer ani
versa ri de la mort dei gran dramaturg Ignasi
19lésies.

El recordem amb fervor i respecte.

Aquest numero ha passat

per la censura governativa.
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. COMPREU:

~ (El Cercle Màgic)) -
= Je JOAN PUIG l FERRETER

::: La miUo, no«l'ja ,,,,i'a on <atal., Ha ,od;t fa un. J;", ~
=== L'escriptGf:" Joan Puig i F erreter mereix el reconeixement srncer de tots els ~

catalans, Cal ex1aut"ir l'eJici6, Serà una mostr"a Je simpatia envers el novel'lista ~

=_ mifs representatiu de la nostra terra a la vegaJa que una ocasi6 per a llegir la mifs

_ gran Je les nostres novel"les,

~ Là recomanem aIs nostres lectors i a tot1om qui entengui la nostra llengua.
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Llista d'adreces iitils que recomanem

Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso D9,
(PI. Constïtuci6)

Acadèmies

ALAIlf:/'IIA /'If:~lAI'\"l

COMERÇ ~~

l=Iduocats

Fel'l'etel'\es

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

Fustel'ies

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

Cafés

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

EMILI DUR6 SOLANES.-Magatzems de M~r~ .•..~ ..
ceria i novetats. - Plaça SaI, 8 - T01~,f9~ ..•~?2. Lleiqa ".

' .

LLUlS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 1.er - Barcelona.

Rambla Cata-
Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 55
Lleida.

Merceries '..

Cases de Canui

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

Corredors de Comel'ç

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

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

E lectriciste s

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

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
tric.-Cabrinetli. - Lleida.

MIQUEL RlBELLES.--fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramOfons. 
Clavell, 5. - Lleida.

Mosaics
.'

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

..

Musica i Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Recaders i Transports

LA PALLARESA. - Agència de Transports.
Carrer Cabrinel1i. 15 - Lleida. - Telèfon, 252.

R. SET6 1 fILLS. - Recaders dir~ctes i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Monte~ion
17. - L1eida: Estereria, 4.

Tallers

JOAN VILA.-Tallerli de fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 ~ Telèfon, 101. - L1eidll.
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§ URALITA 8. :A. :
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== Material per a cobertes, el rnés garantit i de. durada il·limitqda.
!! Tuberies lleugeres per a desaigües, sortides de fUTTI, etc., de: -=
J!EE ==
ii5 -

~ URALITA ==
= - §
= També produeix TUBS a pressio fins a VINT atmosferes, per a ~

;=== conduccio de Iiquids i gasos_ Son e1s millors i de durada indefini-_ 1=
= da, per la quaI Tao els Ajuntaments i grans empreses que submi-=nistren aigües a les poblacions, és el TUB que enguimy adobten., =
~ ~Il Demaneu pres.upo.to. 1 el. facl1ltarà gratis la ~

1 Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, ,61 - TelèfoD 207 =

1 Centrall B,ARCEL~O_NA - .M.ADRID·i
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gJ0 a TI . Por fa & ~ ~~ fABRKAUf MD!llt! nIDHAouu ~~ &
Q Q Q Q
~ Corredor de Comerc col1egiat ~ ~ J 0 EP PUJ0 L ~
v 0 0 n
Ô Plaça de la SaI 13 i 15 pral. Ô Ô Carretera de Barcel?na (Pla~a Mur- Ô .

. Ô ' Ô Ô muradors) - Te!efon n.o 234 . Ô

.,". gTel~f~~,341••- LLEIDA gg LLEIDA g
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1CARLES 1 LLUIS GE É i .
s =i COMISSIONATS PRINCIPALS 1
~ j

i De la companyia de segurs contra incendis LA CATALANA ~
~ =
~ . !
~ Blondel lletra E, l.er LLEIDA Telèfon num. 259 1
c . ~
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~aaaaaaaaDaDDaDDDoaDaDaaDDDDQOaQaaaaaaaDaQDaDaaDDaaDDQooaaoD~aDA.aaaaaaaQaaaDaaaaaaDaDDODDD1 LA MILLOR CAS~..nE MOBLES 1

l " RME G L"1. j
Nom Comerclal Reglstrat· . 1t Rambta de Ferran, 16. . Teléfon, 103 1

1 (8alxo8 de la Fonda d'EspanY2l) • ...: . l:.Lt!lDA. i
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IMPRBM'I'A -JOVBNTUT. - BLONDEl.. 7 - 1.1,BIDA. •
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