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rrlna nova enquesta:
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S f. Una a/tra enquesta.
Les coses, planfejant-Ies, es resolen. D'a/tra manera, no. Per aixo esfimem que no és mai exfempo

rani el posar a la consideraciô dels nostres conciufadans aquells problemes que pel present i pel futur
puguin interessar al prestigi i a l'embellimenf de Lleida com a ciutat en pIe perfode de formaeiô.

Ara volem referir-nos a les serres ermes i desolades deI Casteil ide Oardeny, a la falda de les
quaIs la nostra ciufat, mig dormida, va creixenf dia per dia.

Tots els lIeidatans hem trescat per les carenes i planells d'aquesfes serres, Qui de petits qui de
grans, una enfremaliadura de noi i unes pedrades, una amagada d'estudi, una hora d'amor furtiu, un
consol a una pena, l'esbarjo d'una alellria, la fundaci6 d'una amistat, el soliloqui d'una medifaci6
definitiva per a la nosfra vida, tots servem dins de la nosfra ànima un toc emotiu, nascut i arrelat en
aquesfs 1I0cs esquerps, abandonafs i solitaris que ens envolten.

De dalt de les seves a/tures exclamem sempre: Quins 110cs més esplèndids! Quin aire tan sa s'hi
respira! Quins goigs pels ulis! Quin bo que hi fa!

Mes, malgrat aixo, Lleida ha viscuf i viu encara d'esquena a aquestes serres que poden ésser i
seran un dia la joia de naturalesa més envejable i estimada deI poble.

Ara el pla d'efxampla en vies de realitzaciô, l'abandô semi-voluntari de Oardeny pel rom de
guerra, l'antiga Seu, declarada monument nacional, la construcciô de la nova caserna, tot inclina a
que els lIeidatans ens preocupem seriosament de la destinaciô d'ordre ciutadà que cal preparar i donar
il les serres deI CasteIl ide Oardeny,

És hora, potser, que els esperits més oberts i més sensibles i més atents a les-necessitats futures
de Lleida, diguin el seu pensament i el facin public. Les nostres planes s'honoraran ttplegant-Io per 8

que es pugui discutir i condensar en forma que permeti endegar-Io cap a una directriu que respongui al
voler i la utilitat generals. Talment com s'ha fet en les nostres anteriors enquestes sobre els problemes
de la Paheria,-ja reso/t- ,i sobre l'Hospital de Sta. Maria, que sols manca la decisiô de la Diputaci6
provincial, ja que l'opini6 s'ha palesat prou clara i terminant.

Què fer de les serres deI Gas ell i de Oardeny?
Aquest és el tema de la nostra enquesta.
AIs qui vulguin respondre, només els preguem que es concrefin al següent interrogatori per tal

de donar un caire d'unitat a l'enquesta.
1. Què voldrfeu que es fés de la serra deI Casteil i de tots els espais lliures l1murallats que en

volten la Seu vella?
Il. Igualment, quin sel vei public a la ciutat voldrfeu que prestés 18 serra de Ottrdeny?
III. Creieu que l'aprofitament ciutadà d'aquestes serres és obra prou important per 8 que la

nostra generaci6 no sols la pensi sinô que fins la comenci?
IV. Quins mlfjans pràctics enteneu que es podrien emprar per a la realitzaciô de la vostra idea

sobre el destf d'ambdues serres?
Amb aqu€sts termes orientada la nostra enquesta, tots els lIeidatans sôn convidats a que manifes

tin el seu parer, ben lIiurement i sense limitaciô de cap mena. Del conjunt de totes les opinions, algu
na cosa surariJ que s'haurà de recollir com a viable i al seu dia portar-se a cap.

L'amor que mou la nostra Revista a iniciar aquesta enquesta sigui el mateix que inspiri a aquells
que vulguin prendre-hi pl1rt: la grandesa de Lleida,
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flvui esquerra vol dir socialisme

V ArG a contestaI' la rèplica que m'ha
dedicat l'il'Iustre amic Humbert

Torres. No ho faig pel desig de medir les
meves armes amb les seves. No ho faig
pel' entaular un torneig, encara que el tor
neig de la ploma sigui un bell torneig.
Fent-ho amb un polemista tan àgil i ele
gant valdria la pena de lluitar, si més no,
pel' aprendre de tan bon mestre, com els
joves entaulaven a vegades duels amb mos
queters de fama pel' aprendre a manejar
l'espasa amb destresa i elegància. Perà no,
si contesto, és pel' complir un deure de
consciència, pel' a contribuir a aclarir el
confusionisme que hi ha en aquestes ter
res sobre la qüesti6 social.

L1àstima que un polemista com l'amie
Torres es posi al servei d'una tesi tan ana
crànica. Si traguéssim deI seu treball certs
noms de nacions nascudes després de la
guerra, semblaria un escrit fet pel' una
mentalitat dei segle passat 0 a principis
d'aquest. Eis formidables aconteixements
E!jue han vingut des dei 14. sembla que no
li han dit l'es. Ni els enormes estralJs de la
guerra mundial, ni la Revoluci6 russa, ni
el creixement geganti dels moviments
obrers i Ilurs partits, ni la cl)mpetència
cada dia més gran dels armaments. ni la
competència furiosa dels trusts, ni la força
predominant de la banca transpuen !lUI'

influència en el treball citat. 1 precisamept
aquests fets creen unes circumstàncies in
ternacionals d'extrema gravetat i imposen
el deure d'aclarir bé els problemes cabdals
i contribuir a Ilur soluci6 amb totes les
forces de què un sigui capaç.

qets i teor/es

Com jo oposava en el meu anterior tre-

bail el marxisme cientific a les seves opi
nions envers el ploblema social, l'amie
Torres es declara partidari de l'estudi dels
fets i es malfia i fins cGlmbat les abstrac
ci ons teàriques, les escoles socials. Declara
que és partidari d'aplicar el mètode cienti
fic a l'estudi d'aquestes qüestions. També
nosaltres ho som. Perà el mètode cientlfic
no el constitueixen sola ment l'estudi defs
fets, sin6 que compren el bastiment de les
teories. Eis fets sense sistematitzar, s6n
com teules pedres, vigues, rajoles i por
tes am untegades. Falta constrllir l'edi
fici. Els fets sense coordinaci6 aturdeixen
la ment humana. La teoria bastida amb
els fets fa Ilum sobre aquest caos i de mb
obre nons camins pel' a la investigaci6, pel' .
a la recerca de nous fets. Que fins els grans
teoritzadors no han pogut evitar les causes
d'errar? Malgrat ésser veritat, lIurs teories
han estat fecundes. H. Poincaré, que fou
membre de ['Institut i professor de la Uni
versitat de Paris, en el seu Ilibre «La Cièn
cia i la Hipàtesi», ho demostrà. Moites
teories sobre les diferents ciències s6n des·
prés rectificades en part, perà mentre
existiren deixaren una estela de coneixe
ments i beneficis. En un 1I0c diu: «Poc
ens importa que l'éter existeixi realment:
aixà és qüesti6 de metaflsics; l'essencial per
a nosaltres, és que tot ocurreixi com si
tot existls, i que aquesta hipotesi sigui
càmoda pel' l'explicaci6 dels fenomens.
Després de tot, tenim una :altra ra6 pel'
creurer en l'existència dels objectes mate
rials ... ?»

En un altre 1I0c parla de com la teoria
de Fresnel és reformada en un sentit més
satisfactori, p~r la de Maxwell. Malgrat
aixà, la de Fresnel donà Ilurs fruits.



Einstein ha dit que ell no destruYa la
teoria de Newton, sin6 que la completava.
1 es pot negar l'enorme bé que la teoriâ
newtoniana ha fet als homes posant~los en
cami deI coneixement de les lIeis de l'uni,
vers?

Aixi és que al volguer sistematitzar en
una teoria els fets socials, estem més prop
dei mètode cientific que l'amie Torres. No
considerem a Marx corn un idol, no consi
derem les seves doctrines corn una obra
definitiva. Si aixà no succeeix en Fisica ni
en Quimica, corn podem creure que hagi
de passaI' en SocioJogia?

El què avui se'n diu marxisme, a més
de comprendre el què la critica ha deixat
ferm i fort de Marx, comprén les aporta
cions de molts altres teàrics à'aquesta es
cola. Kautsky hi ha aportat impol tants
trebaIls; Hilferding, avui ministre alemany
de Finances, hi ha fet remarcables aporta
cions sobre el capitalisme financier; l'an
glès Tomson i Lenin, han fet uns estudis
molt importants sobre la fase imperialista
dei capitalisme; Plejanov, Bujarin, Bauer,
Trotsky, Bogdanov, Riazanov, Rosa Lu
xemburg i altres, han fet seri oses aporta
cions sobre el materialisme histàric, la
qüesti6 camperola, tàctiques i altres punts
de la doctrina. Pel' què de tot aquest con
junt sistematitzat se'n diu marxisme? Per
què Marx fou qui assentà els fonaments
dei socialisme cientific i descobri els prin
ci pis fona men taIs. Aq uesta denomi naci6
ve a ésser corn un hamenatge a qui tragué
el socialisme de la divagaci6, dei sentimen
talisme utàpic, dei terreny subjectiu i l'en
quadrà en el camp objectiu i cientific. Aixô
diu que el marxisme no és un clos ben tan·
cat, sin6 que té les portes obertes a les
aportacions que puguin fer els nous acon
teixements sota J'observaci6 atenta dels
nous investigadors.

Cf'os/cfô absurdo

L'amic Torres vol adoptar davant la
dramàtica qüesti6 social, la posici6 eclècti
ca, fins al punt de no volguer afiliar-se a
cap escola. Nosaltres trobem aquesta acti
tud massa càmoda i infecunda. La mane
ra d'infiuir els homes sobre la marxa de la
societat és unir~se amb els que opinen
d'una mateixa 0 semblant manera en un
organisme i donar a aquest un cos de doc
trina que uneixi i a la vegada serveixi de
bruixofa en la seva taSica. De vegades un
home ha d'acceptar el mal menor de sa
crificar alguns trets de la seva visi6 perso
nal de les coses pel' lograr el bé major
d'obtenir la suma de forces en el terreny
de la coïncidència. Sols d'aquesta manera
l'accio de l'home pot ésser fecunda. Vol
guer adoptaI' una altra posicio és condem
nar-se a l'esterilitat i tomar-se un sem·
brador de confusio. Què diriem, ara, mi
rat des dei punt de vista que ens dona la
perspectiva histàrica, d'un home pIe d'es
crupols, que en el 93, quan els revolucio
naris francesos lIuitaven desesperadament
amb la misèria, amb els reaccionaris de
França i amb els de fora, hagués adoptat
una posici6 eclèctica, no s'hagués volgut
afifiar a cap escola? Tots trobariem la seva
conducta d'un comodisme blasmable per
molts conceptes. Si, volgut amie Torres,
no ens podem permetre aquest luxe. S'està
forjant amb activitat febrosa un mon nou
i és necessari que cada u ocupi el seu 1I0c.

La Iluita cada dia es precisa més; a un
costat, els defensors dei sistema capitalista,
a l'altre, els defensors deI socialisme mar
xista. Aquestes son les dues forces reals.
El socialisme marxista, que ja té forces
considerables en tots els països, eada dia
va creixent més. Les altres escales socials
o pseudo-soeials estan ja liquidades 0 en
ràpida marxa de liquidacio.
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Els princlpls dei marxisme q lie v6s
ataqueu, cada dia apareixen més solids i
més forts. La realitat, els fets els reafer
men. Anem-ho a veure.

el materialisme historie

Estem d'acord en bona part sobre la
definici6 que en feu. Si, l'economia cons
titueix restructura de les forces socials.
Les demés s6n la superestructura. Si, la
politica està subordinAda a l'economia. Els
fets sClcials depenen dels factors de pro
ducci6; pel' aixo els factors de prod ucci6
en desenrotllar la industria produeixen uns
fets socials diferents dei sistema de pro
ducci6 de l'edat mitjana i d'altres sistemes.

D'acord en que l'estructura econor.nica
de cada etapa condiciona la vida politica,
social i moral. Feu que les terres dels lati
fundistes serveixin pel' a convertir en pe
tits propietaris els pagesos pobres i veureu
com et poder dei caciquisme minvarà du
rant uns anys, i veureu també corn la vida
politica, social i moral dels pobles es pa
nyals canviarà també. durant uns aoys,
en gran manera. El cacic ja no f6ra l'amo
i la vida social i moral pujarien de nivell.
Aixo és tan clar que resulta evident. Si
pel' un altra part la màquina de vapor, la
dinamo i el motor d'explossi6 desapare·
guessin, la vida politica, social i moral
canviarien rAdicAJment. i el retrocés seria
enorme.

En un dels punts que falsegeu la defi
nici6, és clar que jo crec que pel' equivo
caci6. és quan dieu que cn aquesta doctri
na no es deixa «cap 1I0c 'a les i'niciatives
individuals, a les forces morals», al factor
home. Es una de les equivocacions en què
incorren molts critics deI marxisme.
Realment, si f6s aixi. tendrieu ra6 de qua·
Iificar aquesta doctrina de desoladora. Pe·
1'0, no és veritat.

Les Ileis fisiques i biolùgiques tambè
s6n fatals, també porten en elles el fatum.
Vol dir aixo que a l'home no li toca fer
l'es, perquè seria inutil? No, el que fa l'ho·
me és no negar-Ies fol/ament, sin6 procu
raI' conèixer·les i fer-les servir en profit
seu. El mateix passa amb les lIeis socials.
L'home deu procuraI' conèixer bé el mate
rialisme historÎC pel' augmentaI' la justîcia
i el benestar. EIs russos saben que si els
kulaks' anessin adquirint riqueses, falal
ment aquestes riqueses augmentarien lIur
poder poli tic fin,s a ésser un perill de mort
pel' a la Revolucio. Què fan, aleshores?
S'aprofiten d'aquest coneixement, i pel'
una banda obliguen a pagar forts impos
tos ais ku:aks, que frenin el creixement de
llur for.;a economica, i pel' altra part de
senrotllen una intensa tasca d'industria
litzaci6 i col'lectivitzaci6 de l'economia
camperola,
, Eis capitalistes, encara que simulen
una gran repugnància pel' lA dOl:trina deI
materialisme historie, saben que és veritat
i se n'aprofiten. Davant l'embestida dei
proletariAt i 1exemple que donavll la Revo
luci6 russa, aconsellaren a les nacions que
segons la idea i expressi6 de Clemenceau,
formaven el cord6 sanitari, pel' a que im
plantessin reformes agràries augmentant
el nombre de petits propietaris, ja que pel
sol fet de tenir propietat, aquets devenien
una força conservadora que s'oposaria a
les em bestides proletàries.

Veieu, amie Torres, corn en Iloc d'és-
sel' desofadora, aquesta doctrina és una
palanca que l'home pot manejar pel' a fer
una gran feina de superaci6?

Anem ara a la contradicci6 de fet que
trobeu. Eis problemes socials els han plan
tejat el trebal/adors acosats pel' la misèria.
La consciència de classe es va despertant en
el curs de les lIuites amb el capitalisme.
Tant és aixi, que en una poblaci6 vèureu



una qilesti6 social latent, pero sense malta
vitalitat ni fets gaire remarcables. Apa
reix una gran industria ocupant milers
d'obrers i tot seguit veurcu que la cons
ciència de classe s'aviva i es precisa, les
/luites apareixen i la qüesti6 social passa a
primer pla. 1 tot aixo sense que els intel'
lectuals intervinguin, sense que ningu
parti de dalt a baix les seves concepcions,
Jo us podria citaI' alguns d'aquests casas.
Catalunya sencera n'és un exemple.

Marx i Engels, varen observar ça que
passa va a /lur entoro. No varen fer més
que observaI', registraI' i sistematitzar el
que els fets els deien. Pel' aixo visitaren els
països on la illdustria estava més avançada.

És natural que /lavors, aquets estudis
fessin més claror sobre la qüesti6 social i
que els ob l'ers traguessio gran benefici de
la força que els donava el coneixement de
la teoria: Tant és aixi, que Marx no s'atre
vi a dir l'es de corn s'estructuraria el poder
socialista fins després defs fets de la Com
mune. Les seves idees no anaven de dalt a
baix sin6 que les extreia dels fets socials,
seguint el mètode cientific.

Tan clar es manifesta el materialisme
historic en tots els aconteixements, que
sembla estrany corn ningu ho pugui posaI'
en dubte. Citem-ne uns quants. Quan la
guerra mundial els aliats deien que lIuita
ven pel' la /libertat, pel' la justicia, pel' la
democràcia. El seu fruit va ésser el tractat
de VersaJles on apareixen elc; mobils deI
més baix materialisme. Anglaterra escuidà
d'anul'lar la marina mercant i de guer
ra d'Alemanya. i l'apropiament de colo
nie'i, principals motius de la seva inter
venci6. França agafà desseguida les mines
de fel ra de Lorena, les de carb6 deI Sarre,
les colonies i... si no agafà la Rhur pel' a
sempl e no ha estat pel' falta de ganes, sin6
perq uè Anglaterra li va paraI' els peus,
pel' p. Ir a que més prop de casa s9rtls una
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potència encara més poderosa que la
d'Alemâoya d'abans. El gran economista
Keynes, en la seva obra «Les Conseqüèn
cies Economiques de la Pau-, el quaI va
assistir corn a tècnic d'Anglaterra a la
Conferència pel' a fer dit tractat, ens pre
senta el pobre Wilson fent un paper lIas
tim6s abandonant un després de l'altre els
seus 14 punts davant les embestides dels
dos tigres, de Clemenceau i Lloyd George.
No parlem deI què demanaren pel' repara
cions; tant demanaren, que han hagut de
reduir vàries vegades la suma, pel' impos
sibilitat absoluta de pagar-Ia.

Un altre cas. La liberal i democràtica
Anglaterra ha dissolt vàries vegades el par
lament egipci perquè hi tenien majoria els
nacionalistes d'aquell pais. Ùna vegada el
par/ament sols va vi ure unes hores. Pel'
què ha procedit aix!? El materialisme his
toric ens ho' explica. Pel' una banda vol
tenir ben subjecte l'Egipte pel' mantenir
obert el cami de la India, gran font de
matèries primes pel' a les fàbriques angle
ses i enorme mercat pel' a /lurs productes;
pel' l'altra, pel' dominaI' en l'AIt Sudan a
on hi fa unes grans plantacions de cot6.

Un altre cas, encâra. Pel' què Angla
terra i els Estats Units, dues nacions de la
mateixa raqa, de la mateixa /lengua, de la
mateixa religi6, fa temps que sostenen una
)luita sorda, una folla competència d'ar
maments navals, una subterrània guerra
diplomàtica (pacte naval anglo-francès,
fracàs de la passada conferència naval,
trencament dei pacte anglo-japonès impo
sat pels E. U... )? El materialisme histo
rie ens ho explica clarament: Iluita pels
pous de petroli, pel' la conquesta dels mer·
cats, pel domini dei Canadà, pel cautxu,
pel domini dels mars.

No seguim pel' aquest cami, perquè
l'enumeraci6 de fets d'aquesta mena seria
lIargulssima,
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Concentracl6 capital/sta

També nega aquestà I1ei dei règim ca
pitalista. Pero mirem el panorama inter
nacional i veurem que els fets confirmen
la genial visi6 de Marx. Per tot arreu fu
sions d'entitats industrials i bancàries 0

l'absorci6, la devoraci6 de les petites em
preses per les grans. La concentraci6 arri
ba a tenir tal força que hi ha multimilio·
naris amb un poder tan enorme sobre la
societat que resulten burles sagnants pel' a
la pobre democràcia, RockfeIler, Ford,
Morgan, Wanderbilt, Rothchild, Stinnes,
Loewestein, Rothermere, Hearst, Hugen
berg, Krupp, Citroën, Alfred Mond, Se
cohan Rowtree i cent més comptaven 0

compten els milions pel' centenars i s6n els
reis d'aquesta societat democràtica, s6n eIs
senyors de la pau i la guerra, s6n deus que
pel' medi de mil periodics, de cent agèn
cies, d'empreses d~ cinema i altres medis
forgen estats d'opini6 que poden dur a una
catàstrofe. Si Marx tornés a la vida queda·
ria sorprés que la seva previsi6 hagués
tingut una confirmaci6 tan plena.

1 els petits accionistcs? Aquest és el
gran argument dels impugnadors, Pobres
petits accionistesl Fan un gran servei
al gran capital. Pel' unà part li servei
xen de matalàs amortiguador entre ell i
les grans masses proletàries. Amb els in
tel'Iectuals, comparteixen el tri st honor
d'ésser els seus defensors, els seus guardes.
Per altra banda els petits accionistes ser
veixen d'acumuladors d'estai vi pel' acréi
xer el capital i el poder dels grossos capl·
talistes. Sabut és que amb el SI °/0 de les
accions es pot decidir una orientaci6 de
terminada en una societat anonima. Aquest
tant per cent de fet es redueix a un 40 de
gut a la desidia d'una minoria. D'aquesta
manera els grans capitalistes poden fer
mottes màniobre!i i deixar en la misèria

ers petits accion istes. El poder que d6ne el
capital seu i el dels altres està en I1urs
mans, ja que disposen deI govern de les
entitats.

Voleu, amie Torres, un fet més elo
qüent que la catàstrofe bursAtil de Nova
York? L'aitre dia, l'escriptor Dionis Pérez,
en un article molt documentat publicat a
«El Diluvio», demostrà que els que princi
palment havien rebut eren els petits accio
nistes. 1 acabava amb aquesta amarga re
flexi6 «... medite el lector si vale la pena
de ahorrar para eso!».

La propietat de la terra es fracciona?
Corn l'agricultura a restat el sector més
atrassat de la produci6, les lIeis de la so
cietat capitalista es compleixen amb cert
retràs. Ellatifundista ha sigut una super
vivència dei senyor feudal, perà degenerat.
~o ha fet més que anar gastant el que els
treballadors de la gIeba li han anat por
tant. Eis homes més vitaIs dei capitalisme,
els capitans d'afers, els homes de presa
han desenrotllat l'activitat lIur en la indus
tria, el comerç i la banca. Pel' aixo la pro
pietat s'ha anat fraccionant, perquè els
arrendataris i mit"gers amb uns estalvis fets
privant-se dei més necessari, han anat
comprant el dels senyors arruïnats. Pero
el que passa al Canadà, Estats Dnits, Ar
gentina i altres països ens diu que el que
s'ha donat en la industria, es donarà tam
bé en l'agricultura. L'home de presa, al
veure una concurrència nombrosa en els
altres afers, entaula batalla en la produc
ci6 agricola i empra les armes més pertec
cionades; tractors, màquines de sembrar,
màquines de batre, dalladores mecàniques,
destribuïdores d'adobs...

Quina fi li espera al petit euitivador
quan l'industrialitzador de l'agricultura
s'estengui i entauli la competència amb els
seus productes a un preu molt més baix?
La mateixa fi que varen tenir fa clOquanta



anys ers teixidors de Terrassa, Sabadell i
Barcelona quan es desenrotllaren les fàbri
ques mogudes pel' la màquina de vapor;
quedaran arruïnats i anirao a fer de jorna.
lers de l'industrialitzador de l'agricultura.

Encara que, corn les cases van tan de
pressa, segurament que abans entaularan
batalles definitives el capitalisme conser
vador i les forces socialistes. Fixeus en el
que passa a Austria. El dilema es planteja
amb una c1aredat cegadora: a els uns a els
altres; 0 càpitalisme a socialisme. Recor
deu el que passà no fa gaire a Anglàterra;
una vaga de més d'un miliÔ de minaires j

una vaga general de més de quatre milions
de treballadors. El capitalisme va estaI' a
poe, durant la darrera, a donar un cap
d'estat i implantaI' el feixisme. Durant la
primera en la liberal i democràtica Angla
terra, va tenir la naci6 en estat de circums
tàncies excepcionals durant set mesos. Les
legions de parats continuen i continuaran.
La misèria en els districtes minaires és
horrorosa. César Falc6n, en «El Scl», ens
en ha fet unes pintures fortament colpido
l'es. Mac Donald fracassarà. Tan aviat
corn vulgui tocar ais privilegiàls serà der
rotat i les masses seguiran pel' un altre
cami.

A Alemanya les darreres eleccions
han donat la victôria aIs partits extrems.
Les posicions es precisen. Entre socialistes
i comunistes han guanyat la majoria abso
luta a l'Ajuntament de Berlin. Pel' altra
part, partits de centre corn els populistes
fan marxa cap a la dreta. Quan la mort dei
seu lider Stresemann, en 1I0c d'est~ndre la
bandera republicana, van estendre la im
peria!. Tothom va natal' el que aixo supo
sàva.

A França, si haguessin anat units a les
eleccions socialistes i comunistes hagueren
tret més de dos cents diputats. Les dretes
estan alerta. El capitalisme conservador ja

va volguer aprofitar el p, estigi de Foch
pel' a donar un cop de força.

Ais Estats Vnits la crisis bursâtil ens
ha descobert bastant dei que hi ha dar
rera les cortines d'aquell cel capitalista.
Passarà el mateix que ha succeït a Angla
terra després de l'etapa de gran prosperi
tat. El proletariat canviarà ràpidament de
ruta. Pel' de prompte ha sorprés li moIta
gent el gran nombre de vots obtinguts pel
candidat socialista a l'Alcaldia de Nova
York. ILa histôria defs I. W. W. ens diu
també les cases que s6n possibles en aque
Iles terres.

AI volgut i admirat amie Torres sem·
bla que el cataclisme previst pel' Marx el
trobi corn una casa llunyana i fins impos
sible. No va ésser ja un gran cataclisme el
de la guerra mundial? Els lIibres de guerra
de Barbusse, Remarqu~, Glaeser, Zweig i
d'altres fan esborronar davant de tanta ca
tàstrofe i tanta carn humana martiritzada.
Els estralls econômics varen ésser desatro
sos. El capitalisme ha escarmentat i se
gueix pel' un altre cami? No. Els antago
nismes s6n cada dia més violents. Les con
ferències i comissions pel' al desarmamen-t
de Ginebra han demostrat tanta impotèn
que jà desperten les burles de tots. Sols el
socialisme pot evitar els antagonismes fu
riosos de classe, de les entitats industrials
i dels Estats.

Solucions que no solucionen

1 pel' acabar, unes breus paraules sobre
les solucions que presenta l'amie Torres.
Corn transformaI' la societat capitalista en
una altra de més justà, a on no sigui pos
sible que uns homes explotin el treball
dels altres? Fent-contesta-que l'home
«sigui amo d'allô que produeix amb el seu
esforç personal» pel' medi de «l'associaci6,
petita 0 grossa segons els casos, dels treba·
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Iladors Iliurement entesos» ... Després ex
posa la tàctica a seguir.

Les solucions liS trobem quatre vega
des absurdes.

1." No senyala cap' cami que no hagi
fracassat, que doni la tsensaci6 :d'eficàcia
per apoèerar-se dels medis de producci6 i
canvi avui ens mans dels capitalistes. L'ex
periència ens ensenya que defensaran les
posicions principals arribànt aIs medis
més extrems.

2." Si els homes poguessin devenir
amos deI producte i.ltegre deI treball i en
poguessin fer el que vulguessin, qui garan
titzarà la renovaci6 i augment de la maqui
nària, la vida de les institucions culturals,
d'higiene i demés serveis necessaris a la
col'Iectivitat? No hi hauria res més desmo
ralitzador que uns s'ho gastessin tot en sa
tisfaccions de bàixos apetits i vanitats men
tre els altres haguessin de sacrificar part
deI que guanyessin per al bé cornu.

3: Qui garantitzarà que els homes
de presa no formin associacions i es con
verteixin en explotadors i tirans dels agru
paments de persones de mentalitat tran
quil'Iâ i paclfica 0 de les associacions
d'artistes i somniad.ors. Què garantitzarà
que els esparvers no es mengin els co~

loms i els rossinyols?
4." Avui la societat forma un orga

nisme ben unit per una espessa xarxa ner
viosa i arterial, per una xarxa d'abundo~

sos medis de comunicaci6, de conducci6 i
distribuci6 de mercancies, idees i senti
ments. Corn passa al cos de l'home, els

mi/ions de cèl'Iules de cada sistema han
de complir forçosament amb lIur missi6 si
no es vol posar en greu perill la vida de
tot l'organisme. Per aixà el cos humà té
eIs excitants, reguladors i coordinadors
corn s6n el sistema nervi6s i les secrecions
internes segons ens demostra Pi i Sunyer
en el volum de conferències donades a l'Ar
gentina. En la societat, àquestes funcions
les deuen fer l'Estat, el Govern, els con
sell.s, els sindicats, les c00p~ratives i altres
organismes. La producci6, l'intercanvi i
altres funcions necessàries a la vida de la
societat deuen obeir a un pla general,
renovable periàdicament segons les noves
necessitats i possibilitats. Ningu que fisica
i mentalment pugui, no ha de defugir l'obli
gaci6 d'encarnar-lo. Aquesta obligaci6 ine
Judible, s'ha d'harmonitzar en l'autonomia
possible que s'ha de donar a cada organit
zaci6 i a cada individu junt amb tots els
estimuls que es pugui per a fomentar el
treball, lainiciativa i la tàsca abundosa i ben
feta. Una vegada acabades les vuit, les set
hores 0 les que siguin d'aquest treball obli
gatori. que cada u recobri la màxima lIi
bertat i esmerci el temps i les energies en
allà que millor Ii sembli.

La soluci6 vostra deixant-ho tot a l'ar
bitri dels diversos agrupàments, portaria al
esqueixament dei cos social, al caos, a un
retroeés enorme.

Malgrat les distàncies que ens separen,
una forta i cordial encaixada.

ViCTOR COLOM ER.

Adhuc l'tnfern té els seus dl'ets.-floETHE.



Cultura i joventut

TBMA. apassionant, d'actualitat, esquer
propulsor de moviments redreçadorsj

aixO és, en els nostres dies, la joventutj
motiu suficient, doncs, per a què un hom
no resti inactiu j aporti amb entusiasme la
seva cooperaci6 a l'obra d'endegament de
la mateixa.

Aquesta nova inclinaci6 de la societat
actual,-caducada en tota l'extensiÔ de la
paraula, anorreada primer per (a guerra i
després per la post-guerra-, no és curio
sitat tan sols; és el reconeixement d'haver
passat ja l'època historica de là seva exis
tència, d'haver entrat en el periode de la
vellesa, amb totes /Iurs tares i nafres habi
tuaIs, i deguda en darrer terme a la por,
al perill de no trobar en les noves promo
cions la successi6 apropiàda a Hurs decai
guts principis.

És natural aquest estat de coses, si es
té en compte que avui totes les nacions
estan enfebrosides buscant la manera d'en'
degar la seva vida, paralitzada durant un
periode tràgic, per les elucubracions d~ les
passions imperialistes d'uns homes folls, i
que en aq ueita fei na cerq uen per tots cos
tats els pilars que han de sostenir la seva
reorganitzaci6.

Ara és l'hora, doncs, que la joventut hi
digui la seva i es faci càrrec de les noves
directrius a emprendre per afrontar l'es
devenidor, bo i més quan el/a és el cavall
de batalla de la nova estructuraci6 i cons
tata com totes les oligarquies, més 0 menys
legalment constituïdes, volen absorbir,la
cada una pel seu cânt6, tot presentant-Ii
men jars suculents, per amagar-Ii la nul'Ii
tat de la seva essència,

Que la joventut és la clau de l'esdeve-

nidor ho demostra abastament l'interès
amb què és buscada i engabanyada; per
aixo el/a contreu de fet una greu respon
sabilitat i serà suïcida si no es decideix a
actuar d'una manera vigorosa, a manifes
tar-se definitivament i a fer un examen de
la seva conscièncià individual i, després,
de la col'Iectiva.

La joventut ha de partir dei mètode de
deslligar-se en absolut de tot allo que esta
va preconcebut i establert com a norma i
guiatge de la societat, abans d'arribar a la
seva edat de maduresa, aquella en que
sent jà la fretura de sortir dels limits de
casa per unir-se amb els que l'uiten pel
progrès, per la ciència i per la pclitica.

D'aquesta fais6, despresa per endavant
de la carcassa rutinària de la tradici6 i
correnties estandarditzades ja de segles,
que l'aba!tien, un estudi de la situaei6 de
la humanitat la portarà a destriar lliure
ment i amb encert el seu cami futur.

El primer que constatarà serà la cai
guda de bon nombre de coses que fins ara
eren tingudes corn a inexpugnables, pero
que el temps ha demostrat eren monu
ments soscavats per les filtràcions degu
des a estar aixecats sobre fonaments fal
sos. Aixi ha passat am bel tradicionalisme,
les monarquies, el capitalisme etc, perquè
f6ra inacabable la lIista dei què POt consi
derar,se corn caducat.

Tota aquesta netejà l'ha feta la guer
ra darreraj ella amb les seves horr0rs hà
fet comprendre l'absurditat de les anome
nades fites fonamentals de la societat i és
per aixo que la joventut, en la seva gran
majoria, no creu ja en l'obra que pugui
fer la primera.
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Les noves corrents sociàls vingudes a
emplenar els buits produïts per la caiguda
de les coses eixorques, han portat corn a
conseqüència el posaI' nous fonaments al
magne edifici de la humanitat que esde
vindl à més sana, i j usta mitjantçant siste.
mes i models completàments oposats ais
que han produIt el seu enderroc.

Aquesta és l'obra a fer i l'obra que deu
portal' a cap la loventut.

Corn i de quina manera?
En primel' 1I0c fent-se digna de poder

recollir el govern i direcci6 de la societat
pel' mitjà de la cultura i, en segon terme,
lIuitant sense defallir contra tots els seus
enemics, fins a anorrear-Ios completa
ment.

Bell espectacle el de les noves promo
cions jovenivoles d'arreu dei m6n, amb
Jlur exemple ennoblidor, augmentant els
seus resorts amb la infiuència adquirida
gràcies a la cultura ben cimentada apresa
sota el guiatge dels grans mestres univer
saIs de la ciència i ademés pel' l'autodidac
tisme propi de la mentalitat moderna.

Ella ens demostra que corn més solida
és la seva cultura bàsica, més viril és la
consciència col'Iectiva i més factibles a
establir-se definitivament les ensenyances
de la ciència experimental i de la nova
doctrina econômica.

La joventut, tant a Alemanya, corn a
Russia, com a Txecoeslovàquia, corn a la
gran majoria de països d'Europa i dei
m6n, està sostenint una lIuita titànica amb
els prejudicis que encara s'aguanten i amb
el capitalisme, monstre perseguit pel' l'ab,
surditat dei seu viure.

Es inutil, doncs, que els «camelots du
roi» de tot el m6n, els elements reacciona
ris, v\llguin donar fe de vida, fent veure
que tenen els joves en les seves fileres; s6n
en min6ria i estan desbancats pel' enda-

vant, Ja que cOT'ltinuen aferrats ais primi
tius motIlos d'origen, que ja hem demos
trat com esta ven fracassats.

Russia, J'encenall dei m6n, ha assajat
un mètode nou de trinca que fa posaI' els
cabells de punta aIs que tenen un xic
només de panxacontents. Malgrat aixô,
els russos, ens han ensenyat aIs joves una
pila de coses que han d'ésser utils pel' a
portàr endavant l'obra de redreçament.

A casa nostra mateix, quin trasbals no
s'ha ope rat en la joventutl què enderro
cats estan els pairalismes i tots els demés
venta focs que ens cegaren pel' molt temps.
Els horitzons s'han eixamplat i les cor
rents internacionals han guanyat les cons
ciències de la nostra joventut cada vegada
més estretament internacionaI.

. Joventut i cultura, el lema que ens ha
servit de pu nt de partida, és el que deuen
tremoJar ben en lai re.

Joventut significa vigoria, fùrtalesa;
cultura, significa intel'Iigència, capacitat,
comprensi6 i visi6 exacta de la historia i
de la vida.

Aq uesta ha d'ésser la nostra senyera
pel' establir. en un demà esplendor6s, la
nova generaci6, empeltada de saba vigo
rosa i de doctrines fortes i reals; d'esperit
de Iluita âe la intel'Iigència contra la
incultura general de la humanitat; de
redempci6 deI proletariat; de dignificaci6.
de totes les valors individuals i col'lecti
ves, basades en els fets experimentals de la
ciència i la cu/tura i d'aixafament de totes
les serps verinoses que, amb la seva baba,
procuren conservaI' la incuItura pel' Ilur
triomf i el conservadurisme i ajupiment
tradicional pel' a imposaI' el seu capitalis
me egoista i avassallador.

JOSBP M. MORLANS.
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ediclons Wax Cschig

de gultarra

El «Pr~ludi,. de Corbetta, obra dei <;e
gle XVII:è, recolza en una melodia plena
de dignitat no despullada d'elegància; la
«Gavotte» és, en canvi, una joguina encisa
dora amb la odor rància de l'avior clàssi
ca; es diu, la gavotte «aymée du Duc de
Monmouth» que manifestava tenir bon
gust i ésser exquisit,

Dels «vihuelistas» dei segle XVI ens
d6na el «Tiento» de Fuenllana, mena d'in
dicaci6 de fuga en què el regust de eusa
vella vé accentuada per la colocaci6 so
vintejada dels acords sense 3:, que deixen
a vegades la melodia en la mascle aspere
sa gairebé medieval, sense destruir-ne
l'encls,

El nostre simpàtic Pujol ellii ofereix,
editats amb la severa elegància que sap
adoptar Max Eschig; tres Estudis, el pri
mer, molt bonic, a la moda clàssica i en
do menorj J'altre en IiI major, pIe de grà-

** *

La secci6 de muslca vella està repre
sentada aquest cop per Francesc Corbetta
amb un «Preludi» i una «Gavotte», i en
Miguel de Fuenllana amb un «Tiento».
Aquests dos autors venen, doncs, a unir
els se us noms aIs de Lluls Millan i Gaspar
5anz i la guitarra pot anar enriquint les
seves possibilitats amb les !lurs obres de
dolcesa ingènua i frescal inspiraci6, gus
tant la sentor galana de l'art dels segles
pretèrits.

" ,mus/ca

els nostres artistes

LA important editorial parisen('3 conti-
nua donant a lIum sota els auspicis

dei nostre Emili Pujol la Bibliothèque de
Musique ancienne et moderne pour gui
tare, a la que vam al'ludir ja fa uns
quants meSQS en aquestes planes mateixes,

Les ables estan impreses amb cura i
dignitat i segueixen essent a malt bon
preu, atés el que a Espanya s'estableix per
tata mena de peces insubstancials i de curta
durada. La notaci6 hi és c1arissima i neta;
i a cada quadern precedeix una plana 8mb
precisions i advertències molt utils per tal
de conseguir una interpretaci6 acurada
defs signes especials utilitzats en les trans
cripcions per al popular instrument de
corda.

Eh; aficionats a la guitarra no podran
prescindir, d'aei en avant, d'aquesta valuo
sa «Bibliothèque» de Max Eschig.

Els quaderns suara donats al public i
p~rvinguts a les nostres mans corresponen
a les dues seccions antiga i modèrna.

Entre les obres que figuren a la darre
ra hi han els noms dei compositor sudame
ricà Alfonso Broqua, amb set peces que
sota el nom genèric d'«Evocaciones Crio
llas~ ens ofereixen un interessant panora
ma de la musica moderna pastada amb
elements autôctons de les races d'Indies;
en Agusti Grau amb una «Corranda» for
mosissima i el propi Pujol amb una sèrie
d'estudis i composicions, algunes de les
quais el nostre public ha paladejat delito
sament en passats concerts,

CmIII qujal 1 la
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cia i el darrer, en !tJ menor, air6s i de gen
til moviment.

Segueixen també deI nostre eminent
paisà, el seu triptic espanyol que conté, en
un sol quadern, «Tonadilla», «Tango» i
«Guagira»; si fina j graciosa la primera, la
segona ens fa pensaI' en les obres plenes
de dolçor de l'Albert Cot6, pastat amb
aromes de Chopin a vegades. La «Gùagi
ra~, sempre tlpica i animada, serva cons
tantment la dignitat de la musica de cate
goria. Cap guitarrista, entenem, pot des
conèixer ni negligir aquestes composicions
d'en Pujol, ni molt menys els Estudis, si
vol seguir de fais6 artlstica el conreu deI
seu instrument,

Encara ens d6na d'en Pujol, en Max
Eschig, l'original «Sevillana» plena de ten
dres scnoritats i el mogut «Impromptu»
en re men or, de delicada i àgil melodia,
tot pulcrament editat i a preus, aqul, enor,
mement barats, a l'abast de tothom.

Les «Evocaciones Criollas» de Broqua,
music expert i, a voltes, desconcertant
pero pIe de bon gust, inclouen set ob l'etes
amb distintes denominacions: «Ecos deI
paisage» de melangioses i sorprenents mo
dulacions, inspirada peça de motius uru
guaiencs; «Vidala», en re menor, copçada
en antigues melodies inques, revestides de
sonoritats estranyes on sura gentilment
l'antiga mllssa popular; «Chacarrera», de
cant trencat i tanll?ateix simpàtic, com
post amb fresc enginy i poques comp!ica-

cions harmoniques; 4<Zambra romàntica»,
ritme fortament americà, inspiraci6 quel
corn polaca i d'elegantlssima melodia;
«Milongueos» en que l'autor es proposa re
cordaI' cants i dances arcàiques de Rio de
la Plata en forma de fantasia de «tàngo»
que acaba en frenesl; «Pampeana» en là
quaI es representa l'esperit de la plana
trista animat pel' la canç6 deI carret~r

que agullona els bous mentre passen
grups de caballs i els genets pampeans bar
regen els cants Ilurs al deI «carrero» i es
perd en a là lIunyania. S6n dues composi
ci ons que ens plauria de sentir-les pel' ha
ver-ne una idea precisa. La darrera peça de
les «Evocaciones» és els «Ritmos cam peros»
en la quaI les formes modernes serveixen
a Broqua pel' vestir la musica camperola,
romàntica i plena d'enyorances imprecises,

La darrera obra de les editades de mu
sics moderns. és la «Corranda» de l'Agusti
Grau, bellissima melodia que duu ben es
tampat l'agre de la terra catalana, «antiga
dansa», plena de saborositat i dolcesa ide,
licadament harmonitzada. En Grau l'ha
ben sabudà vestir de la roba que li escau
a meravella:

La Bib/io/hèque, donas, de l'Emili Pu'
jol comensa d'ésser rica i vària i cal fefici
tar a la casa Max Eschig pel' editaI' tan ex
cel'Ientm~nt l'obra benemèrita d'acurada
sel'Jecci6 i sàvia recerca de l'artista
Ileidatà,

J. PINYOL.

No es pot demanal' a tots els al'tistes de sabel' exactament el què

tan ni pel' què ho t,m.-ANDRÉ THERIVB
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el problema de la IIÎbertat

E LS teàrics burgesos de la Democràcia,
en estructurar lIur doctrina pres

cindeixen en absolut de la supeditaci6 eco
nàmica d'uns homes aIs altres, constituïnt
classes di ferenciades.

Procfamen uns principis abstractes de
lIibertat individual, fent de l'home un és
ser amb drets merament juridics. S'ocu
pen de la lIibertat de l'home com a explo
tador.

L'obra social de la burgesia en anar
implantant un règim de producci6 propi
-el capitalisme-ha consistit en escamo
tejar el veritable conceptè de la Ilibertàt de
l'individu en quant intervé en la pro
ducci6.

Oins una teàrica societat on tots els
productor.s fossin petits burgesos, evident
ment la Ilibertat consistiria en lIur inde
pendència econàmica, i la vida polltica tin
dria per objecte donar força a tal estat de
coses: en legalitzar-Io. No havent-hi lia
vors problema econàmic, el problema de
la Ilibertat individual tindria una soIuci6
burgesa.

Mes la histària ha demostrat que és im
possible tal realitat. L'esforç humà, ~I tre
bail, tendeix al perfeccionament, és a dir,
al màxim rendiment. 1 la dictadura que
de fet exerceix l'Estàt democràtic, impe
dint J'evoluci6 deI cJipitalisme envers el
socialisme, impeleix l'economia burgesa
a la concentraci6 de la propietat..

El capitalisme, amb la divissi6 de clas
ses que en si porta, és la soluci6 violenta,
inestable, temible, que té l'economia so
cial a l'evolucionar cap al màxim rendi
ment de l'esforç humà.

L'objecte de la Ilibertat, tal com és de
fepsada pels burgesos, no és altre que es-

tablir corn un fet intangible el dret a l'us
defruit de la propietat.

La dictadura econômica exercida da
munt la classe obrera, deriva d'aquest
principi polltic, ncgador dei dret a la de
fensa dels interessos de classe.

Aix!, doncs, en deixar els productors
d'ésser petits burgesos per dividir-se en ca
pitalistes i proletaris, en posseïdors i des
posseïts, la fôrmula de Ilibertat passa a
ésser d'opressi6 pels darrers. Creix amb
l'acumufaci6 de la propietat la potència
econàmica dels uns i la pèrdua de tota va
Ioraci6 social dels altres.

El proletariat porta en s! el germen de
renovaci6 que destruirà la força polJtica
imperant. Les Ilibertats existents no po
den satisfer·lo de cap manera. És una no
va classe que tendeix a reem plaçar a la
que abans haurà tingut la força i, per tant,
el dret d'imposar una Democràcia seva.

En enderrocar-se el feudalisme, el con
cepte de lIibertat tenia un contingut efec·
tiu en el sentit burgès, aleshores imperant.

Mes en defensar les esquerres burgeses
el mateix concepte enfront deI proletariat,
que al principi, d'una manera incoherent
i amorfa i després conscientment i orga·
nitzada, manifesta la seva rebeli6, la Ili
bertat politica pren el caràcter d'una buida
abstracci6. El dit concepte, al principi
creador de modificacions econàmiques,
s'«espiritualitza»-emprant l'expresi6 acos
tumada-i passa a ocupar el màteix 1I0c
que ocuparen abans els privilegis d'origen
«div!», molt «espirituals» també, de l'anti·
ga aristocràcia: aquest 1I0c és el de la
Raacci6.

Encara hi ha més: un cop iniciada vio
lentament la Huita de classes i amenaçant
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L'evoluci6 econàmicà de la historia re·
presenta una continua simplificaci6 en les
relacions entre els homes. Simplificaci6
que porta un augment de possibilitats d'in
tervenci6 de l'individu en els fets col
lectius.

Podem, en aquest sentit, considerar
que en fer-se més estrets els Iligams que
uneixen els individus al conjunt, augmen
ta Il ur lIibertat com a éssers socials.

Amb el socialisme, el factor treball serà
el què dictarà normes a la col·lectivitat. 1

-l'individu com à treballador tindrà una
possibilitat d' expansi6 - una Ilibertat
cam no pot ni somiar sota el jou deI
capital.

El treball, ahir en el no res i avui mer
caderia explotable, va guanyant en catego
ria. Conduït pel marxisme, estudi clentific
de les Ileis socials, sap la força politlca
amb què compta, per a construir un nou
m6n, reorganitzant internacionalment els
elements de producci6, que el capitalisme
deixa en estat de disgregaci6 i de compe
tència.

La classe capitalista és actualment inep
ta pel' a mantenir cap lIibertat. Pel' é:. de
fensar-se Jecorre a la violència feixista,
que suprimeix els drets de l'in.dividu.
L'enfortiment deI proletariat el portalà
necessàriament a la liquidaci6 de totes les
traves op l'essores i a la instauraci6 d'unà
lIibertat: la deI treball.
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ja aquesta el terreny politic, el capitalisme
es veu perdut si no la reprimeix, i refor
çant el poder poli tic de l'Estat burgès,
abandona les concessions clemocràtiques i
degenera en feixisme.

La Democràcia no permet a la burgesia
Iluitar amb eficàcià contra les conquestes
proletàries. Mes l'enemic no està identifi
cat amb les reformes liberals que va im
plantar, demostrant-se que les taIs refor
mes van ésser només un medi d'exercir la
dictadura amÈl el minim esforç possible.

La Ilibertat proclamada pel' la burgesia
va ésser l'instrument que allunyà per sem
pre el privilegi feudal deI poder polltic.
Solucionà tots els problemes que aquest
era incapaç de trobar en si mateix,-Ia
burgesia-, la resoluci6 de l'antagonisme
d'interessos, tingué Iloc el començament
d'una nova lIuita que no cabia dins els
motllos parlamentaris: la politica de classe,
de soluci6 revoiucionària.

Quan una classe social proclama, pel
fet d'una Revoluci6, el dret a la llibertat,
estableix la possibilitat d'un benestar eco
nàmic per a una majoria condemnada per
l'opressi6 a la misèria i a l'esclavatge. La
Ilibartat, doncs, com a realitat polltica
àpareix a conseqüència d'un canvi profund
en les lleis econàmiques. És lIibertat per a
la classe que apareix com a dirigent i ))0

drà en el futur caducar i no representar ja
la Ilibertat d'Ulla majoria per haver evolu
cionat les condicions i el règim de treball.
Aixi ha passat amb la petita burgesia.

Moral, és la critlca de la consciència humana.-]oAN PUIO 1 fBIlReTBR.
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LO moralltat 1 les bones costums

a Lie/da) a traués dels anys

en els homes en les dones

en els infants

Matius fàcils de comprendre ens imp~

deixen de concretar fets i de donar detalls
que demostrarien d'una manera molt evi
dent, el malament que ana ven de morali
tat les nostres avantpassades.

Solament cal consignar, que en els jli
bres titulats «Grims de L1eidà», correspo
nents ais segles XVllè i XVlIlè, hi abun
den els processos instruïts contra dones
casades i, sobretot, vldues, per escàndol i
prostituci6.

El novembre de 1587, va arribar a
ésser tan crescut el nombre de malfactors
de totes classes que infectaven el pais, que
va ésser necessari atorgar una capitulaci6
entre la ciutat i les viles i 1I0cs de la vegue
ria, «per la expulsi6 i persecuci6 de Ila
dres, bandolers, saltejadors de camins i
altres inquietadors de la terr~».

El dia primer de setem bre de 1588, eL
bisbe Martlnez acudl al Conseil general
q ueixant-se de que molts veïns treballaven
en dia de festa. 1 el bisbe Torres, tornant
doscents anys després sobre el mateix te
ma, dirigl un ofici al governador d'aques
ta plaça, amb data de 17 de novembre
de 1787, en el quai deia el següent: «La / L'octubre de 1788, acudi el nostre Ajun
inobservàlJcia defs dies festius ha arribat tament al rei amb una instància en la qu'e
a tal punt, en aquesta ciutat, que tot JUSl si es llegeix el següent:
es distingeixen els dies sant dels dies que «La mala educilci6 de la joventut d'a
no ho s6n; i no arriben els meus edictes, questa ciutat ocupa ja fa molts anys els
els meus sermons ni el zel dels meus rec - seus Prelats, Magistrats i persones de bon
tors a remeiar el mal i la falta de respec- judici, zelose dei bé de la Pàtria, quei
te a ço sagrat». xant-se amb justa ra6 de veure amb tan

Durant la major part dei segle XVlIIè. deplorable estat aquest assumpte sense que
es consentien cases de joc, a condici6 els diferents mit jans presos per corregir-ho,
que estigllessin establertes a 1 carrer hagin produït fins ara cap efecte favorable.
Major. Fan mal ais edificis publics i ais jardins;

El 29 d'agost de 1801, a fi de netejar roben i s'apedreguen uns amb altres amb
els encontorns d'aquesta ciutat de malfac- ferotgia extraordinàrià; le., seves lIengües
tors i de lIad-es, l'Ajuntament acordà que es despleguen articulant impuQiques pa
surtissin a perseguir-Ios dotze soldats, un raules; en els carrers i places profereixen
caporal i un oficial amb un home dei po- juraments execrables i brutals i indignes
ble que els dirigls, donant nou duros al expressions, responent amb la major im
mes a l'oficial, un rai de vel16 diari al ca- prudència i fent mofa de les persones que
poraI i soldati i cinc raIs a l'home. intenten feptarles-.
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entre comerclant:s

Per a ta venda de gèneres i queviures,
s'usaven en abundància pesos i mesures
curtes; i quan el Regidor Almudicè sor
prenià algun d'aquests defraudadors, era
costum excusar-se amb la mateixa canç6
què aquells pesos i mesures solament
els tenien per el seu us domèstic 0 bé per
a pesar i mesurar els productes de la seva
pràpia collita.

S'usaven pesos de· pedra, i fins es valien
de la mà d'a/mirez per a pesar quantitats
grans.

Es ficaven troços de ferro daval! de les
balances.

AI moment de pesar els gèneres, ficava
el venedor tota la mà al centre de la balan
ça per a impedir que el comprador vegés
a quin costat s'inclinava.

Quan el regidor Almudicè pesa va la
carn aIs compradors, i trobava a faltar
pes, solien dir aquests que per no malme
tre els tallants havien lIençat un os.

Eis venedors de caça, n' hi posa ven
molt poca a la Barra per a demostrar aixi,
al public, que escasejava, i poguer~la ven
dre més cara. S'adulteraven i humitejaven
la major part dels gèneres, per a poguer
donar més pes i mesura.

Es sacrificaven c1andestinament toci·
nos i bous en cases de camp i molins.

De tant en tant, a la Plaça de Sant
Joan, es cremava el bacallà podrit que
venien.

En la sessi6 que va cel'Iebrar l'Ajunta
ment el dia 2~ d'agost de 176b, un regidor
feu la menci6 següent:

«De la venda de vins que es fa a les
cancines i revendeduries d'aquesta ciutat,
se segueixen alguns perjudicis al public no
solament perquè en elles es barregen cau
telosament vins de diverses classes, venent
per foraster el deI pais al preu que els vé

de gust, sense mesures refinad es per la
ciutat, sin6 que tal:lbé en dites cantines
s'uneixen els mossos i fills de familia, gas
tant quantitats que les faciliten els matei
xos amos, donant-Ios a fiar tot quant dema
nen, pel quai s'aconsegueix que s'adulterin
els vins i les bones costums».

En 1775 el Corregidor de L1eida en
un informe dirigit al Govern, deia el se
güent:

«La venda al detal! de ci bada i de fa
vons, és Iliure €n aquesta ciutat i solen
practicar~la uns quaranta veïns que es de
diquen al tràfec de les reveneduries de
queviures i aftres gèneres, els quais amb
molts pocs diners comencen aquest nego
ci, i ben aviat adquereixen crescuts cabals,
i aixi s'experimenta que, amb poc temps,
es faGin homes rics els què abans eren uns
pobres jornalers i 'que molts d'ells deixen
lIurs oficis per a eniregar-se a una manera
de viure que, per damunt de dispensar-Ios
el treball personal, no demana més atenci6
que el de captar les ocasions i practicar
moItes astucies per a interceptar els que
viures que porten els forasters i.. comprar
los baratos per a vendre'ls més cars; no
omitint tampoc alguns d'ells el cobrir i
amagar rate ri es i trapelleries defs fills de
familia i altres~).

En una de les sessions celebrades l'any
1788 , per l'Ajuntament es consignà que
«tota la vigilància d'aquest Ajuntament
per al major bé dei public i, especialment,
dels pobres en l'abastiment i bondat deI
pa, ha estat infructuosa pues la avaricia y
poca caridad de los panaderos, ha burlat
sempre totes les providències que ha me
ditat aquest cos per a tallar-Ies».

Amb freqüència es publicaven bàns
ordenant «que cap persona, en el succes
siu, no s'atreveixi a posar parades de gène
res ni mercaderies en efs carrers i places,
ni treballar-hi de cap ofici».



Bs venjen estampes obscenes en: una
tenda dels porxos de la plaça.

Es barrejava aigua al vi, a la Ilet i al
vinagre, ges a la farina i terra a.la saI.

En una paraula: eren tants els enganys
i defraudàcions que es cometien, que
l'Ajuntament es veia obligat a sostenir
continua Iluita amb revenedors i comer
ciànts sense, pero, que les moites i abun
dânts penyores que s'imposaven fossin
prou per a c0ntenir l'abus.

entre CJ?egidors

Davant les queixes produides per di
versos veins i gremis d'aquesta ciutat l'any
1758, sobre els abusos que cometia l'Ajun
tament en l'administraci6 dels béns dei
comu, S. M. el rei donà comissi6 i faeul·
tats amples a un jutge de la Reial Sala de
Madrid, per tal que inspeccionés aquella
administraci6 i imposés els càstigs conve
nients.

Aquest jutge trobà que l'Ajuntament
de L1eida feia pagar drets d'entrada aIs
grans i al vi recollits al seu terme, tot i sa
bent que estaven Jliures de tot impost; que
també feia pagar aIs veins el sou dei go
vernador i els regidors, en canvi, no con
tribuien amb la seva part; que monopolit
zava la venda dei pa, tot i estant declarada
!liure, etc., etc.
. Posats en clar aquests embulfs i abusos,
l'anomenat jutge exilià de LIeida a tres
dels regidors perpetus i destitui l'escrivà
secretari i el majordom de Plopis deI
cornu.

1 per tal que aquells temps s'assembles
sin en moltes coses dolentes aIs actuals,
fins hi trobem,-cosa estrtinyal-, que ja
es feien batibulls elect0:als i no es paga
ven els mestres.

Vegint-se les proves:
AI final de l'acta .de la sessi6 que cele-
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brà el ConseIl general l'any 1706, per a
elegir alguns pahers, el notari-secretari dei
mateix Conseil fa constar el què segueix:

«En la inseculaci6 dels Ifochs vacants
de Pahers de aquest any, y hagué enredos
y barbol/s, que 10 Concell general de la
present ciutat de Leyda estigué junt y
congregat deI divendres demati, fins 11 les
tres hores deI mati dei disapte seguent,
que aixi com isqueren de Concell, se co
mensâ il fer de diâ.~

1 amb motiu de les diverses queixes
produides l'aoy 1586 pels catedràtics de la
Universitat de LIeida, el rei D. Felip lIon,
dirigi a la ciutat la següent lIetra:

cA los Amados y fieles nuestros los

Paheres Consejo y Hombres buenos

de la nuestrd ciudad de Lérida.

El Rey:

Amados y fieles nuestros. Aviendo

entendido que a los Cathedraticos de

essa Universidad les son devidas mu

chas cantidades de los salarias de sus

cathedras, los cuales estan en vuestro

poder coma a Receptores de las ren

tas de aquella y que se les retardan a
pagar en grave dafio y perjuicio de

dichos Lectores, y que esta es causa

que no continuen su ministerio con el

cuydado que seria raxon, no podemos

dexar de maraviIlarnos dello, y que

siendo Vosotros los que aviades de

favOTecerlos y ayudarlos para que

essa Universidad se conserve en la

buena opinion que tenia, seyas agorll

causa delo contrario. y por que no es

justo dar lugar a esto, ni que .el dinero

que se recibe dexe de emplearse asus

tiempos en la paga de los dichos Sa

larios, os Encargamos y mandamos

proveais y deis orden, que sin mas

dilacion se les pagoue todo 10 que se

les deviere por la dicha razon y en 10
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por venir se les acuda con dichos Sa

larios por sus tercios inmediatamenle

que cayeren. de manera que en esto

no aya ninguna falla, y nos avisareis

que causas ay para que no les agais

pagado conforme 0 como se solia ha

zer pOl' 10 passado. que demas de que

en hazerlo assi cumplireis con 10 que

sois tan obligados. de 10 contrario no

podriamos dexar de quedar muy des

servido y proveerlo de manera que no

succedan estos inconvinientes. Dalls

en Madrid a XXI de ocLS MDLXXXVI.

Yo el Rey."

entre Vsurers

El bisbe que fou d'aquesta diàcesi En
Jeroni Maria de Torres, publicà amb
data 5 d'abril de 1804 un Edicte dirigit a
tots els fidels dei bisbat. lamentant-se
amargament que estigués tan estès, a L1ei
da, el vici de la usura, i posant de mani
Fest els perills a què pot conduir una copdi
cia desmesurada.

1 després de detallar minuciosament
l'insigne prelat les diferents classes d'usu
ra que s'exercien aleshores,-que eren
exactament les mateixes d'ara;--acabava
amb les següents nobilissimes paraules:

«Ministres de Déu: el Tribunal de la
Penitència és unicament on pot extermi·
nar-se aquest vici sobradament general, i
el més perjudicial a la societat corn més
oposat a les lIeis de la caritat i de la justi
cia: quan arribin ais vostres peus els usu
l'ers, examineu bé i amb detenci6 la seva
causa: ells sa ben més que vosaltres, pel' la
pràctica i perquè esmercen tots els seus ta·
lents en saciar la seva desmesuradà cobdi
cia: us sorprenJran fàcilment barrejant en
els seus tractes i contractes, a primera vis
ta honestos, certes trampes en les quais
s'amaga 0 la seva intenci6 ç1epravada 0

una usura real pal'liada amb l'afegidura
d'un pacte inicu, i us faran complices de
la seva iniquitat. Desenganyeu-los j no els
absolgueu sin6 després d'haver experimen
tat que han desistit de celebraI' tractes i
contractes manifesta ment usuraris osospi
tosos de ta Is.

Ries avariciosos, homes cobdiciosos:
els pobres, aIs quaIs vosaltres oprimiu,
clamaran contra vosaltres al cel, lamen
tant-se de la impietat i duresa amb què els
heu tractat i demanaran justicia contra
vosaltres. Augmenteu en hora bona el vos
tre patrimoni pel' aquests mitjans inicus:
en riq ui u els vostres fills; edifiq ueu cases;
com preu camps; eixam pIeu els vostres
graners; perô teniu pel' cert que no arriba
l'an les vostres fiq ueses à la segona gene
raci6: la polilla els consumirà, us succeirà
un hereu que les dissipi pràdigament, i
aixà és el menys, puix arribarà un dia que
vosaltres plorareu amargament i sense cap
fruit, j us presentareu al Tribunal de Déu
amb les mans buides.»

entre capellans

Amb data de 10 de gener de l820, pu
blicà el bisbe d'aquesta diàcesi En Sim6
Antoni de Renteria, una pastoral dirigida
ais eclesiàstics de tots els ordres i dignitats
dei bisbat, fent-Ios present que havent sa
but amb gran dolaI' dei seu cor que molts
dels seus subdits, oblidats de la modera
ci6, modèstia i gravetat que exigeix el seu
aIt caràcter i encàrguen els Sants Concilis
i les Sinodals, no usaven dei vestit talar
tancat i negre, propi dei seu estat i que es
presentaven a les fires j altres concursos
habillats d'una manera que respirava l'es
perit dei segle i causaven escàndol aIs fi·
dels; rnanava à tots, sota les penes esta
blertes, que usessin sem pre i arreu l'hàbit
talaI' clerical; que en els passeigs publics,
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fires i romeries, no acompanyessin don es,
j que a tot arreu procedissin amb tota la
gravetat propia dei seu estat, evitant tota
familiaritat amb persones de conducta poe
edificant i l'entrada a les cases on podes
sin donar un què di!"; amb el qual-aca
bava, - s'evilarà J'e~càndo/ dels fide/s,
que uns murmuren. a/Ires es compadei
xen i a/Ires insl)/ten els seus ministres,
en veure a molts veslir, caminar i l17ante-

•

nir amis/aIs més propie~ de joves Iliber
tins que de Sagrals Ministres».

** *
Ens sembla, doncs, que en tocant a

moralitat i bones costums, es trobaven
aquells tan encomiats temps, a la mateixa
altura, po~ més 0 menys, que eIs presents.

AGUSTf PRIM TA RRAG6.

Pati inlerior, de M. Niubô.
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f:llbres 1 CJrevlstes

cL'ETERN MARIT», de F. Dos~

toievski. Biblioteca cA tot vent»
1929. (Traduccio fntegra i di·
recta dei rus per Francesc
Payarols.)

Com a l'acabar de lIegir L'etern marit de l'au·
101' d'Els germans Karamazov, rares vegades
hom queda reclos en una perplexilal tan estranya,
que fa que estigui satisfel d'haver lIegit una bona
obra i fa, a la vegada, que estigui convençut de
despertar-se d'un maleslar ffsic 0 d'un neguil alur
mentant.

El lIibre és dens de suggestions dostoievskia
nes, pero potser no arriba a ésser excel'lenl des
dei punt de vista d'un leclor diletanl.

L'argument és aspre i va desenrotllanl-se amb
sofrimenl ffsic de paisalges i de persones. Grans
convulsions espirituals hi s6n presenlades i 101
respira el sabor que hem aprés en els lIibres deI
gran creador de Crim i càstig. Pero àdhuc Irobanl
hi aixo no podem amagar el deix d'amargor que
ens ha deixal, la seva leclura, al paladar.

L'etern marit, és una novel'Ia diffcil. fela, pel
que hem pogul deduir en les seves pàgines, pels
vols de començament d'aquesl segle, ha agafal
Dosloievski en un moment insfpid de la seva vida i
aquesla ha eslal la causa de fer nàixer un Etern
marit, (no el persona!ge sin6 l'obra), estiral com
una goma tivanl, a estones fred i divagador i d'al~

Ires decidit, repenlinament, i amb un posaI agre.
ToI el quaI seria formidable farcinl un tema de gran
a1lura i Iranscendència, pero que polser no té la
consislència necessària pel' a esdevenir uniea força
d'acci6 i assumple principal d'una obra.

No ens enlretindrem pas en analitzar i, menys
encara, en censuraI' elllibre. Encara que creguem
Que ell, en si, no és un lIibre d'una valor narrativa,
lilerària i humana exlraordinària, també creiem, i
és aixo juslament el què el salva ais noslres ulIs,
que només és una petita parI de l'obra porlenlosa
d'un geni, d'un dels més grans novel'listes de lots
els lemps i hem de confessaI' que no és pas l'es
il'Iegftim sin6 força expressiu i lolalmenl seu. Aixf,
doncs, lenim que si aquesl lIihre no resistiria el

camI escabr6s i verge de la celebrilal, és un digne
germà d'una sèrie d'obl'es que han donal fama a
un nom i, fins i 101, a un poble,

No pensin els noslres lectors, ara, que no hàgim
passaI una bella estona entrelinguls en seguir la
via de l'esmarrit Pàvlovilx ide l'abulic Ve1lxàninov.

BAPTISTA XURIOUBRA.

cEL QUE NO ES COMPRA», de
V, Coma i Soley. (Biblioteca
L1anas) Mataro, 1929.

L'autor d'aquesl drama en Ires acles i un epfleg
és, també, l'aulor de més de vint-i-cinc a1lres obres,

Caldria, només. que la fecundilal de V. Coma i
Soley, anés pariona amb la qualilat, pel' a esdeve
nir un gran escriptor.

Avui, presenla un drama un xic inlrincal; un cas
de fornicaci6, que acaba Iràgicamenl. La imagina
ci6 deI seu aulor Iresca pel' sobre alguna escabro
silal de III socielal aclual. forma el num, 6 de la
Biblioleca malaronina cLlanas»,

Un lIibre d'A, Sabater i Mur.

Hem rebul un Ilibre, bellamenl imprès i il'lustrat,
deI noslre eSlimat amie, col 'Iaborador i prou cone
guI entre els medis lIeidalans, Antoni Sabaler i
Mur.

Porta el Hlol de cL'Edal d'Or» i és fet pel' aIs
infanls. •

En el nostre pr6xim numero en parlarem amb
l'exlensi6 i la consideraci6 que es mereix el seu
aulor. Mentreslanl, 101 auguranl-Ii un gran èxil,
senlim una gran satisfacci6 en poder-lo felicilar
pel' la seva profilo.sa lasca.

REMARQUEM

La Veu de Sant Martf, num. 170: cEl providen
cialisme en la lileratura», pel' Joan Valls i Tarrida.

-Ter/assa, num. 6: «El parlit de classe i els
inlel'lecluals» (Edilorial).
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La. critica literària. barce
lonina. i «El cercle :rnàgic,.

O'ençà que aparegué El cercle màgic, l'obra
cabdal de Puig i Ferreter, ten(em la certesa d'ha
ver-se incorporat a. les nostres lletres la millor de
les seves novel·les. Només ten(em una preocupa
ci6: poder llegir amb detenci6 el llibre. Aiguns dies
despres, quan el nostre desig fou acomplert, aquell
neguit inclinat envers la darrera producci6 de l'au
tOI' de Vida interior d'un escriptor, es transformà
en un altre: llegir tot ço què en deia d'eH la crftica.

Avui ja hem fet una cosa i altra, avui ja consi
derem finida la boira que acostuma a aixecar tot
Ilibre nou, amb motiu de la seva aparici6. Podem,
doncs, exposaI' el nostre pensament respecte a
aquest particular, sense témer haver de retrac
tar-nos.

La nostra premsa, a dir la veritat. no ha estat
pas massa pràdiga en anunciar la seva pràxima sor
tida de la impremta, Les seccions regulars destina
des al.s llibres en els dia ris corn «La Publicitat:>, «La
Nau:>, «La Veu:>, etc. i també en moites altres publi
cacions periàdiques, s'ha preferit, és obvi afirmar
el contra ri, esmerçar l'espai en anunciar d'aUres
llibres que no aquest. Tothom haurà pogut obser
vaI', sense cap esforç, que obres corn Cançons de
rem i de vela, Camb6, Dos dies a Sant Boi, Elo
gi de Catalunya, Què cal I/egir? Edicions d'Els
nostres cillssics i de la Barcino, L'home perdura
ble, Nostra dona la Sardana, Les meves amigues
les roses, etc. i altres Ilibres occitans; valencians i
italo-feixislE:s, (cito de memària) s'han arrocegat
dotzenes de veg-ades pel' les planes dels nostres
diaris, l, en canvi, altres obl'es corn La L1iç6 de III
Historia, Jo, Vida interior d'un escriptor, etc. tot
just si han estat jutjades corn deurien.

Temps enrera parlàvem d'aquest fenomen amb
un conegut escriptor, i nosaltres intentàvem objec
tar-Ii si a l'aparici6 d'un llibre seu ell no esperava
treure'ri alguna cosa en clar, en bé 0 en mal, de la

seva obra, a tot el quai ens respongué: eNo. Ja sé
prou què en diran. Sempre fan el mateix, tot el què
diuen avui els crCtics és ja el mateix que digueren
ahir a un altre:>.

Aixà és força demostratiu de l'esperit de penya
que domina completament el medis literaris de
la ciutat comtal. 1 l'important és que no pren pas, ni
de malt Huny, caràcler de transformar-se un una
data pràxima. S'ha dit algunes vegades ja que no
hi ha crflics a casa nostra i tot ens confirma la
veracitat d'aquesta afirmaci6.

Ara, justament, amb l'aparici6 d'El cercle màgic
esperàvem que es revifaria un poe tot aixà deI quai
parlàvem; 'ara, perà, amb disgust hem vist que tot
seguia igual.

Menys esmalt i més estfmul pel' a aquesta tas
ca! Res més just que dir que és dolenta una obra
banal 0 insubstanciosa, perà també l'es més senzill
que usaI' qualificatius merescuts amb els bons Hi
bres; enlloc de malgastar-(os tot sovint, corn suc
ceeix, ens fUliieses 0 en obres sense cap impor
tància,

Amb El cercle màgic ha passa t, doncs el mllteix
que ha passat sempre, Oomènec Guansé, feu a La
Publicitat, un escrit que no traspassava els Ifmits
de la discreci6. L' A. Esclasans, des de La Nau.
estudià la novel'Ia més recent deI creador d'El
gran Aleix, detingudament i amb una clara visi6
de crftic. Amb Iota seg'uretat és el millor que sobre
El cercle màgic, s'ha escrit. Oarrerament, pero,
Mirador ha porlat un aUre escrit que el signavll
C. A. Jordana i (cosa que no esperàvem) ha fet un
trebaH curt, incomplet, gairebé insultant i oberta
ment indigne, en primer lloc, d'eH i, després, d'En
Puig i Ferreter.

Corn ens dolen aquestes constatacions! Tan bé
que estaria que tots els escriptors fossin nobles,
sincers i no usessin mai pel' a combatre' altres
armes que la intel'ligència i el sentiment de mutua
comprensi61

BAPTISTA XURIOUBRA.
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Pi i Margall i els seus llibres

L1egim a cLa Nau:>, de Barcelona:
cQuanls exemplars s'han venul dels lIibres de

Pi i Margall?
El seu fill, Joaquim Pi i Arsuaga, ho ha revelal

a Juli Ju.osl i Gimeno, en una conversa recent.
De Las Nacionalidades. el més fam6s dels 11i

bres de Pi, després de cinquanla dos anys d'haver
se publical i després d'haverse'n fel Ires 0 qua Ire
edicions, se n'han venul 4.0·~0 exemplars.

De Las luchas dfl nuestros dfas, que hauria
d'ésser la més popular de les obres de Pi, se n'han
venul, en més de Irenla anys, dos 0 Ires mil exem
plars.

1 aixo que Pi i Margall, eslablerl a Madrid des
de la seva jovenlut, escrivia en un idioma que, se
gons la frase d'Eugenio d'Ors, té ales pel' a volaI'
enlre continenls ...

Quina Irislesa!
Davanl les dades que aporta Pi i Arsuaga, no

saI/l'es podem dir que eillibre de Pi i Margêll que
ha lingul més liralge és el volum Articles, que vinl
anys enrera va editaI' la secci6 d'Esludis i Propa
ganda dei Cenlre Nacionalisla Republicà de Barce
lona, amb un proleg, en llengua calalana, de Ga
briel Alomar.

D'aquell volum se'n va fer un lira Ige de 5.000
exemplars. 1 ben avial va exhaurir-se l'edici6.

La quasi lolalilal d'aquells articles de Pi i Mar
gall eren reproduïts d'El Nuevo Régimen, el sel
manari que el gran calalà fundà l'any 1890 i que ell
escrivia gairebé 101 sol.

Com que El Nuevo Régimen lenia un liralge re
duïl, pol afirmar-se que el major nombre de leclors
d'aquells breus i bellfssims arlicles de Pi i Margall
els aconseguf l'al'llIdida edici6 fela a Calalunya.

Explica Joaquim Pi i Ar~uaga que les obres de
Pi i Margall no produiren a aquesl cap benefici; ab·
solutamefll cap. 1 afegeix que, en els iil/ims anys
de la seva vida, Pi i Margall es limilava a regalar
les pel' Nadal aIs subscriplors d'El Nuevo f}égimen.

En les seves velleses, Pi i Margall, des prés de
recollir una gran quantilal de malerials, es posà a
escriure una cHisloria d'Espanya:>.

Aixo era en el lemps de les guerres de Cuba i
de Felipines, en ellemps de l'avenlura de la guerra
amb els Eslals Unils.

Aquells fels li produiren un gran dolor. Pero
encara l'adolorl més el veure que de l'enfonsada
on en sorlia al capdavall cap regeneraci6, cap re
novaci6 verilable.

Va veure que la seva cHisloria à'Espanya:> no

podr.ia tenir el coronamenl que ell hauria volgut. ..
Descoraljal-ell que mai no es descoratjaval
abandonà l'empresa. Aixî ho conla el seu filI.

En els iillims lemps de la seva vida, Pi es reduf
a redacfar els arlicles d'El Nuevo Régimen,

1la projeclada hisloria quedà pel' escriure.
Les qllartilles de Pi i MargalI. ..
Juli Jusl, que n'ha visl abllndants paquels, les

descriu aixî:
cEn lotes les qllarlilles deixà D. Francesc a l'es

querra un ample marge. AIlf consignava els epî
grafs, els apal'tals, les noIes. La lIetra en loles és
menuda, de Iraços ferms, delicals, nels, Es una
lIelra d'ol'febre, de cisellador. D6na se'mpre la im
pressi6 que aquell que l'escrivf posseïa una inlel
ligència clara, liicida, lôgica, harmoniosa. Impres
si6 d'equilibri, de gràcia anliga i serena.:>

El fel que Pi i Margall hagi estaI lan poc lIegil a
Espanya, ens explica moites cose~.. ,:>

Concert de E. Puj01 i M. Cuervas

Pel' al dia 25 dei correnl a les deu dei vespre.
eslà anuncial un concerl de gui/arra a càrrec dei
conegul i estimaI Emili Pujol i la seva senyora Ma
tilde Cuervas,

Amb alenci6 anem seguinl els èxils dei noslre
comparrici pel' les principals capi/ais d'Europa.

Ara, darreramenl, ocupà briIlanlmenl la Iribuna
dei Conferentia Club, de Barcelona, desenrolllanl
el lema que el lé ocupallolhora i consti/ueix la seva
especlalilzaci6.

Aquesl dilluns, doncs, al Tealre Vinyes, de la
nostra ciulal, lindrem ocasi6, allra vegada, d'admi
l'al' les seves alles dols aixî com les de la seva dis
tingida acompanyanta.

L. B. TIRANT.

Mèxic

A cMonde:>, la imporlant revisla dirigida pel'
Henri Barbusse, és on hem d'anar a veure els que
tenim sed d'informacions senzilles i desinleressa
des. En elles sempre hi lrobarem, explicades d'una
manera delallada, la ra6 d'exislència de laIes aque
Iles lIuiles que, els comentarisles de la noslra pren
sa de drela i gairebé la toralilal de la d'esquerra.
ens presenlen en forma de caos.

Fins ara, Riissia havia estat un pafs allunya
dfssim de nosallres, com si f6s d'un allre môn.
cRiissia:>, pel' a la majoria, era un nom que els pro
duïa una sensaci6 de confusi6 repugnant i esfereï-



dora. Poc a poc, pero, gràcies a les canonades
d'uns quanls periodisles 0, simplement, d'homes
imparcials, s'ha anat aclarint la boira, Ara és el
llibre de Diego Hidalgo: cUn notario espafiol en
Rusia», 0 la periodisla francesa Suzane Desternes
amb el seu estudi sobre .cEI règim sovièfic i la
dona» 0, ja, eillibre de l'escriplor català Josep Pla,
publicat adés: «Russia».

Podrfem citar-ne molts... No cal continuaI'. Ara
ja 10thoIn sap que Russia és un pafs jove i prosper.

Pero... i Mèxic? Per què el problema que allf es
debat, a casa noslra encara continua essenl un
caos?

Hi ha moites raons. A. Tona i Nadalmi, durant
una bona temporada envià croniques des de Mèxic
a un periàdic de molta solvència-diuen-enlre no
saltres. Les hi publicaren menIre parià de coses
més 0 menys banals pero el dia que, guiat pel seu
esperit Iiberal i comprensiu, abordà el problema re
Iigi6s, ja no la hi admeteren. «L'Opini6» va reco
llir-Ia. Des d'aleshores hem senlit ben poc la veu
de l'esmenlal periodisla, sols sabem-i l'esperem
amb interès-que lé anunciada la publicaci6, dins
les Edicions de l'Arc de Barà, d'un lIibre, «La re
voluci6 mexicana».

Aquesl fet que ara maleix comentàvem ens de-
mostrarà, que si a casa noslra continua essent un
caos la qüesfi6 mexicana, és perquè hi dominen
amb una superioritat âclaparadora els elemenls
clerical s, catàlics. 1 a aquests els convé que els
problemes que bateguen en l'esperit dels revolucio
naris mexicans, ens siguin presenlats d'una mane
ra infinitamenl repudiada. Eis burgesos a Mèxic hi
lenen molts interessos a defensar i els calàlics
d'ofici necessilen proclamar, pel' tal que no s'arro
fredi la fe, etc" nous màrfirs,

«En un /libre-diu «Monde»-recent i molt
discutit «Les Oouvernements du Mexique depuis
Iturbide jusqu'à Cal/es» M, Roberto Fernàndez
afirma que la distribuci6 deI sàl mexicà ero la se
glienten 1821:

«190.000.000 d'hectàries per 70.000 estran
flers,

9.000.000 d'hectàries per 7.000.000 de me
xicans,»

És orb qui no ho vegi. Aquesles xifres parlen
amb massa simplicitat. Pel' aixà ja en aquells temps
un dels caps de la insurrecci6, Morellos, afusellat
en 1815, havia establerl un primer projecte de re
construcci6 (sempre segons el què espigolem de
cMonde») en el quaI s'hi lIegeix: «és precis consi
deror com a enemics de la naci6 tots els rics no
bles i criol/os 0 espanyoltJ» i que «desprétJ que 1/1
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revoluci6 ocupi un poble, deu emparar-se dels
béns per a distribuir-ne la meitat aIs pobres i l'al
tra meitaf en perseguir la I/uita», 1 encara «en la
distribuci6 dels béns ais habitants, hom deu fer-ho
previngut per la més gran prudència per a evitar
que cap persona es pugui enriquir particularment
i obtenir que tots siguin beneficiats».

No eflS cal seguir més. Veiem doncs que fa més
d'un segole que la reivindicaci6 de les lerres és el
plat fort de la vida social mexicana. Ara i adès, ha
eslat i serà el reparfiment de les terres qui portà i
porta l'à els revoJucionaris a la lIuita; i pel' aixà ma
teix, és ingenu el prendre-s'ho simplement corn una
lIuita religiosa. No és una guerI'a religiosa, Els re
volucionaris no volen viure de carilals, volen el
què és seu, ellros de pa que CO:71 a éssers humans
tenen drel a menjar-se sense haver de dir «mercésl»,
En una paraula, no volen ésser esclaus. 1 els al
tres, en canvi, Irepiljanl una vegada més les huma
nfssimes doctrines de Jesus, volen pel' a ells tots
sols, allo que a un altre li fa falta.

No; no hi ha l1uita religiosa, sin6 tot un poble
que vol desfer-se dei jou que el lé aplanat.

JOSBP ALOBIU?I,

PensaInents politics

La verilable missi6 d'un governant, més que en
governar els homes l'au en acostumar-Ios a gover
nar-se ells mateixos.

Cal fer comprendre a l'opini6 publica el valor
economic de l'honesledat en malèria de governa
ment.

No hi ha especlacle més desmoralilzant que el
dels ministres que fan al poder el contra ri deI què
havien dit a l'oposici6. No n'hi ha cap més de tan
perill6s pel' l'ordre public.

No és pas la revoluci6 social la que assegurarà
la moralitat de les masses. Es la moralitat de les
masses, i la dels seus caps, la que assegurarà el
triomf i la solidesa de la revoluci6.

Pel' a reexir en la vida cal saber, Aixf, ta nI corn
viuràs. procura instruir-Ie i no creguis pas que la
vellesa pel' si sola aporti el coneixement.

La major part dels homes no saben usar corn
cal dels seus béns. No han pensaI que posseïr és
una funci6 social plena de responsabilitats.

V. DB M,



Llista d'.adreces utils que recomanem

Ferretertes

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
IDIOMES 11 i 12. - L1eida.

Cases de Canui

Fusteries

Musica i Pianos

Mosaics

Merceries

EMILl DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
ceria i novelals. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 502. Lleida

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 3D
Lleida.

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
num. 37. - Lleida.

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més anliga de la Capilal) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. - L1eida.

Rambla Cala-

Académies

AlAIlf:""IA ""1:1l.,( APlTlL
COMERÇ ~

L1eida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 59,
(PI. Constituci6)

flduocats

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

COl'redors ~e Comerç

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

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

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
L1eida.

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

Recaders i Transports

E lectriciste s

CLAUD! BAIGET.-Maquinària i malerials elèc
Irics, vendes al major i delall. - Plaça Lliberlal, 2
Telèfon, 58 - Lleida.

OCTAVI PERENA. - Màquines i malerial elèc
Iric.-Cabrinelli. - Lleida.

LA. PALLARESA. - Agència de Transporls. 
Carrer Cabrinetti. 15 - Lleida. - Telèfon, 252.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona. en combinaci6 amb les poblacions
més imporlanls d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Lleida: Estereria, 4.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques pel' a llum i força. - Parallamps. Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramàfons.
Clavell, 5. - Lleida.

'TaUers

JOAN VILA.-Taller& de Fundici6 i Maquinilria.
Cardenal Remolins, 8 - TelMon, HW. - L1eida.



F. Gladiov-.

Voltaire.

LLIBRES QUE RECOMANEM:

Là Lliç6 de la lIistôria
J. LIord.

Vida interior d'un escriptor
J. Puig i F erreter.

El ~ Fantasma de Cànterville
o Wilde (T. iD. Donday i Shuin).

El Ciment

Diderot.
La Monja

Càndi
J. Turguènev.

Pares i Fills

El Cercle Màgic
J. Puig Ferreter.
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~ PERE MOR ~ê ~
~ Espec:lalltats de la Casa cANIS MOR- lOran Llcor Estomacal cWILSON- i
~ Agent exclusslu dei Xampany cMONTANER- ~
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