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~ Preu 50 CèntimI~ Direccio i Jldministracio: Carme. 6· Z,,,n ~I
@ @ No es rerornen els originols. / Dels trebolls publicots en sôn responsobles llurs outors. @ @

La dictadura demana hereu
Cansada de manar, la dictadura,-tot cansa a la fi-ha dit i repelif en el que va

ci'any, que cerca frisosa la formula de Irobar un bon successor seu i al seu gust.
l, sens dubte, creient que podria ajudar aixf a frobar~/a, ha consentit que es publi
quessin en moUs diaris, informacions i enquestes, dirigides a orientar topini6, en el
com i quan es pol fer el canvi deI govern actual per un altre i quins homes han de
substiluir els presents en el comanament deI pafs.

De loles les enquesles a que aNudim, les que desperten més inferès s6n, indub
lablemenl, les d'Informacions i d'El Sol de Madrid.

En la primera, hi prenen part lots els que representen el passaI. Les veus que
hi parlen, tenen en general,-salvant alguna excepci6,-un ress6 inactua/. S6n els
vells polflics, que pretenen tornar a factivifaf gairebé amb les maleixes idees i proce
ments que van menar la cosa publica a fer possible una dicladura que fa sis anys que
aguantem. Sona?l bu;1 i caduc d'una manera espantosa.

En la segona enquesfa, en la d'El Sol, és tota una aftra cosa. És el cril vifal de
la joventuf que puja. Un alè nou que s'emporIa les noslres simpaties. Del què diuen
aquesls desconeguts que hi prenen part, se'n desprén un bell dalif que arbora els cors
desiljosos d'un estat de civililat i ciutadanilJ fnlegre, que porli el pals a la realitzaci6
de la seva missi6 historica, a to amb els viaranys que senyalen les grans democro
cies europees. Més que homes de demà, els veiem homes d'avui. Senten la pàtria coJi1
una cosa universal. El m6n és una germandat de la quaI ells en formen parI. A vor
reixen la guerra i propugnen la supressi6 de l'exèrcit. No desprecfen la polilica com
una cosa baixa, sin6 que la glorifiquen com el deure més ait deI ciutadà. La
religi6 és aler de consciència individual i, pel' fant, cap dogma ni culle no
deu ésser imposat a ningu pel poder public. El dret a la culfura, indiscutible en

tots els graus i per a lothom. La disfribuci6 i gaudi de la riquesa, no un pafrimoni
d'un quants privilegiats, sin6 per a tota la coNecfivitat, d'acord amb les millors nor
mes Irobades pel socialisme.

El què lJegim a Informaciones ens produeix un desencant, perque en; conven
cem que no hi ha haguf escarment, i una pena, en pensar que aquella gent poden un
allre dia tornar a governar.

El què lJegim a El Sol, pel conlrari, ens anima. Éo$ com un raif! d'esperança.
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Demosfra que no fof el jovenf d'avui té el cervell airofiaf pels esports, pels cabarets i
pels convenls.

No hi ha dubfe que la generaci6 d'abans deI Direclori ha pecat de tenir massa
reflexi6, massa experiència, massa seny i massa por ais inleressos creats.

Gal creure, per tant, que la soluci6 que convé al moment polflic actual, ha
d'ésser total i valentment controria a aquesta tonica de respecte, de prudència i de
previsi6 que tant mal ha fet. L'esperil vell ha fracassat. Gal que no sorgeixi i que
sïmposi un esperit nou.

A nosaltres ens sabria molt greu que el poder public, en de;xar-Io la dictadura,
tomés a caure en mans d'aquella gent que no sols no va saber evitar-Ia, sin6 que
amb els seus desencerts, debilitats i claudicacions la va produir i justificar.

Seria frist pel nos/re poble que el temps ha~ués passat en va.

Carrer dei Clot de les Monges.-Dibuix de J. Sanilbrill.
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Ces nostres enquestes

Les serres dei Casteil 1, de Qardeny

l.-Què voldrÎeu que es fes de la serra deI Casteil i de tots els espais /liures amurallats que

envo!tf.n la Seu vella? Il.-1gualment, quin servei public a la ciutat voldrÎeu que pres-

tés la serra de Oardeny?, Ill,-Creieu que raprofitament ciutadà d'aquestes serres

és obra prou important per a que la nostra generaci6 no sols la pensi sin6

que fins la comenci? IV.-Quins mitjans pràctics enteneu que es podr!en em-

prar per é/ la realitzaci6 de la vostra idea sobre el dest! d'ambdues serres?

Numbert CJorres, ex-7l/lcalde

I.-Urbanitzar-Ia a base de vegetaci6
de verd perenne. No m'hi agradarien les
complicacions. Res de fonts, pèrgoJes,
flors i coses pel' l'esti 1. U na taea de verd,
un fàcil accès pels que van a peu i p.els
earruatges, algun ballc pel' seure, alguna
miranda i prou. Aquesta simplicitat es
destaca en el projecte que els senyors Flo·
rensa i Giralt feren en l'èpoea dei nostre
govern municipal.

II.-Gardeny podria convertir-se en un
bose ciutadà, esplai pel' la vista, salut pel
cos. Imaginem-nos aquells vessants i aque
lia immensa pianu ria convertits en una
pineda. Seria fantàsticament bell. No diré
que tant al pla corn ais flancs de Gardeny
no hi estés bé aigu na edificaci6 particular,
perô amb compte i discreci6. Les tires de
bestial', quan no puguin tenir 1I0c al pla de
Mart s'han de portal' a les vores deI riu,
repoblant-Ies una mica. Perà de cap ma
nera a Gardeny,

IlL-La nostra generaci6 ha de comen
çar, i ben aviat, la realitzaci6 d'aquestes
idees. També, si es parteix dei punt de
mira de fer una cosa senzilla, no exempta
de grandesa, les pot veure acabades, Perô
aixà és seeundari. El què cal es començar.

IV.-:-Em sembla que la millor manera

de portal' a terme aquests bells propàsits
és la constituci6 d'una eomissi6 gestora.
Vuit 0 deu persones, ben triades, podrien
emprendre's la feina de poblar les nostres
serres, iniciant les gestions, estudiant el
problema i proposant els mit jans. Ha
d'ésser obra exclusiva de la nostra eiutat.
Aci teniu la meva candidatura que goso a
proposaI' sigui nomenada pel' aclamaci6:
Alfred Perenya (autor de la pensada), Joan
Lavaquial, Pere Castro, Epifani Belli, Silvi
Vidal, Josep Pinyol, Antoni Berg6s, Fran
cesc de P. Morera. S'hi podrien afegir re
presentaeions de l'Ajuntament. Crec que
el senyor Alcalde, tan aimant de l'estètica
urbana. cediria una· dependència municI
pal pel' reunir-se la Comissi6 i els faeilita
ria el material i personal neeessari peIs
seus treballs.

Josep Combelles, engln{Jer

Francament obert sembla presentar-se
el cami pel' a que en data no lIunyana,
pugui l'Ajuntament disposaI' Iliurement
de tots els terrenys que envolten el Casteil
principal, en els quais podrà desenrotlJar
s'hCla urbanitzaci6 concebuda pels arqui
tectes senyors Florensa i Giralt, contingu
da en el seu projecte de pla d'Eixampla de
la nostra ciutat, i el quaI fou elegit i pre-
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:IIdolf Cflorenso, :IIrqultecte

Rectificaci6.
El nostre estimat amic Adolf FJorensa

ens escri u que eo la se va resposta hi ha
hagut una tergiversaci6. Corn que aqucs
ta va canviar tot el significat de la idea
inieial, accedimgustosos al seu amable
pree de fer coostar la deguda esmena.

En efecte, en el Iloc on diu: ~EI fer
aecesible la serra i la vella Seu, ho crec
obra impossible per a la oostra generaci6»
hi deu dir, justament, el contrari, aixà és:
«El fer accessible la serra i la vella Seu,
ho crec obra possible pel' a la nostra ge
oeraci6».

D'aqllesta manera, queda subsaoat un
puot important de la resposta dei oostre
carissim col·laborâdor.

4

miat per l'Ajuntament en el concurs cele
brat a tal fi. Aquesta urbanitzaci6 desen
rotllada amb simpatia, pot proporcionar
nos a la vegada que un delici6s i original
passeig, higienitzar la muntanya i consti
tuir un singular i aprofitat basament a
l'antiga Catedral que corona la serra.

Pel que es refereix a la serra de Gar
deny, no sembla ja tan proxim i ràpid el
cami per a gue la ciutat pugui pensaI' en
arbitrar mitjans per aconseguir arribar a
la pràctica les obres que siguin necesfàries
per a la seva millor urbanitzaei6, la guai,
al meu entendre, seria la de convertir la
dita serra en Parc municipal.

Neno lIeginl, per Maurice Àsselin.
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els joues!

QUAN la insaciable cuca dei temps en
cara no havia començat a fer es

tralls en l'opuIència dels nostres cabells,
nosaltres també érem dels qui considerà
vern la joventut dels anys corn un mèrit
personal. Tenir vint anys, pel' a nosaltres,
no significava pas haver nascut dues dè·
cades abans, sin6 gaudir d'un privil~gi ad·
quirit en virtut d'uns mèrits recondits,
imponderabIes; tenir vint anys, és a dir,
ésser jove, era l'exaltaci~ intrinseca de la
nostra personalitat, deI nostre valer moral,
i pel' aquesta circumstància ens trobàvem
en un pla molt superior al dels qui ens
triplicaven J'edat, i malt més ait també al
d'âquells que solament ens la doblaven.
Érem joves! Quina Ilàstima ens teien tots
els qui encara no havien arribat a la nos
trà magnifica situaci6 rutilant, pero enca
ra ens en feien més els desgraciats que
s'havien deixat carregar les alforges amb
les pesades llambordes deIs anys; els qui
s'havien deixat prendre els cabe[ls i ja
ana ven corbats d'espinadal

Joventut, precisament joventutl No n'és
qui vol de jove, pensàvem; els joves som
nosaltresl Joventut vol dir sang roja i raen·
ta, muscles forts, resistència fisica, apti
tuds il'Iimitades, potències obertes, sentits
afuats i, corn atributs inherents, insepara
bles i positius a tot aixo: penetraci6, sen
sibilitat microscopica, percepci6 aguda i,
com a resum i corolari dels atributs de la
nostra jovenesa, una iotuïci6 superior al
resultat de totes les disciplines, de lOts els
estudis, a tots els titoIs i a totes les intel·li·
gències formades entre el paperam dels
arxius, fregant-se la punta deI nas amb
els grans infolis 0 fossilitzant-se, com I~s

patums acadèmiques. Nosaltres, els joves,
ja en teniem prou amb la nostra joventut,

perquè joventut volia dir privilegi, selee
ci6, aristocràcia antropolàgica i social;
volia dir dalt de tot, davant de tot, primer
que tot i millor que tot. Eis qui tenien la
dissort de no ésser joves, si volien rejove
nir-se tenien necessitat de caminar amb
Jes crosses dels seus estudis, havien de re
c6rrer a la seva suficiència, ais seus titols
acadèmics i, especialment, havien de res
guardar-se de les escomeses de la joventut
amb la cuiraça «ridicula» de l'experiència.

Pero e[ nostre gallaret era: «Nosaltres
no admetem autoritatsl» Aquesta frase de
tonant era el nostre fabu consagrat, amb
ella cloïem tota rèplica, tota abjeccio, tota
opini6 desfavorable, tot conseil imperti
nent, tots els blasmes contra el nostre pen
saI' 0 el nostre procedir: «Nosaltres no ad
metem autoritats!» Erem anarquistes; cap
poder, cap autoritat damunt nostre; Iliber
tat absolutal Egocentristes, fèiem preval
dre el nostres drets en tot el que significa
va una garantia pel' aIs nostres criteris i
pel' les nostres accions, i corn que la nos
tra joventut ens feïa infal'libles, els nostres
ideaIs àcrates ens autoritzaven pel' a impo
sar-o quan menys, fer prevaldre-el nos
tre punt de mira.

Escriviem articles i, corn una mena de
tenorios, nosaltres no respectàvem teories
ni criteris de ningu; cap tema ens era ve·
dat i ens pla via irrompre els closos més
intims, fer-hi força trencadissa. No cal dir
que aquests articles havien d'esser-nos pu
blicats, i si aigu na miloca, en forma de di
rector de periodic, refusava la nostra dia
triba /iterària, ens havia de dir el pel' què
en lIetra particular i, a més, demanar-nos
humil excusa.

Portàvem els cabells a coll-i-be (l'abun
dància capi/'Iar era corn una mena de sim·
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bol de la nostra liturgia), xelina ben am
pla, barret-p~raigüesi americana botona..
da fins al coll. Aquesta indumentària ens
diferenciava de j'altra:gent que, en veure'ns
passar, tombaven el cap per observar-nos
millor, tot (ent la mitja rial/eta, 0 la rial1a
sencera. Perà nüsaltres passàvem de lIarc
olimpicament perpuè «sabiem» que el què
cridava l'atencia de la gent, no era pas la
nostra figura estrafolària, sina aquella su
perioritat nostra que ens regalimava cos
avall, aguella joventut exuberant que nos
altres osten tà vern provocati vament, corn
l'hetair8 que exhibeix les seves opulències
ais ulis libidinosos.

Compràvem algun Ilibre baratet, de
titol i contingut ben truculent, putinejat,
per cuiners poc escrupulosos, a les cuines

d'en Sam pere, de Va/ència 0 d'en Maucci.
Aquest era l'unic cas en que transigiem
amb els vells, perà, a condici6 que fos
sin de la flamarada 0 que a nosaltres ens
ho semblessin. Eis nostres autors predi
lectes eren Faure, Malato, Tarrida dei
Màrmol, Lorenzo, Sevérine, T01stoi, Gor
ki, Zolà, Urales, Jacquinet, KropotkirJe,
Grave, Büchner, Mirbeau, Hauptmann,
etc. Per aixà, quan en Lerroux, des d'un
diari de Madrid, feia trencadissa publicant
les seves truculències sobre els martiris de
Montjuïc, poguè fer-se una bona parrà
quia per a quan fos ungit Emperador dei
Pétral'Iel i càp dels «J6venes barbaros»,
perquè els joves no voliem res més que
trencadissa; ens dèiem iconoclastes i aques
ta parauleta, per nosaltres, ten.ia un atrac
tiu incomparable.

Aixà d'anar posant pedra sobre pedra
per anar bastint un edifici, nosaltres ho
considerâvem feina d'esclau, d'impotent,
de vençut, de pària (una altra paraula que
sonava molt bé). Nosaltres voliem escom
brar, «enderrocar id ols» esfondrar, pegar
cop de muscle i fer caure pa rets i edificis,
noms, prestigis i glories en rnig d'un nu-

vol ben espès de polsaguera i, sobretot,
am b força terrabastall.

Han passat anys des de lia vors. Aq uest
imbècil de Saturn (un vellot havia d'ésser!)
ens ha anat carregant les espatlles, tot
rient per sota el nas. A ra; aixi que fres
queja, hem de demanar que ens preparin
la samarreta gruixuda; aquella sang roen
ta, ai! de vegades és cansa. s'atura a fer
una becaina pel cami i es descuida d'es
calfar-nos els peus. El cuir de les manxes
pulmonars s,ha anat ressecant, i costa Po
blet i Santes Creus de dilatar el pit corn
abans, i algunes vegad~s, encara qoe les
energies hi siguin, ens havem d'entafurar
a la closca i cedir el Iloc a un jove.

Eis vells, tocats deI mateix sentiment
gallina que Boabdil, sospiren per la joven
tut perduda, perà, en el fons, potser no
fan més que donar ra6 a Freud; no és la
desaparici6 de la jovenesa el que ploren,
sin6 l'arribada de la impotència glandular;
tot és qüesti6 de considerar si la joventut
consisteix en la superabundància d'hu
mors vitals 0 bé en la collita de coneixe
ments i experiència. Hi ha esperits insa
ciables que, pel' més que mengin, mai
acaben la gana i ploren quan el deplora
ble estat deI seu aparell digestiu el!> impo
sâ un règim d'abstenci6 i mesura. Oh,
joventut!, aleshores.

Un jove, en el moment esplèndid de la
seva joventut, engrescat pel' les coses que
de Barcelona li conta un mic, vé d'Amèri
ca, Es sol al m6n, no té familia; amb uns
pocs estalvis, es vesteix de cap a peus a la
darrera moda; porta un trajo clar, d'una
roba lIeugera, gairebé blanca: fa goig. Aixi
que posa el peu a terra, el m6n ja és seu,
Ramblà amunt, plaça de Catalunya, cap a
a l'Exposici6.

«Maravillosol Bspléndidol» porta dues
o tres cartes de Tecomanaci6, no troba aIs
interéssa~ 0 Ji diuen que )a veuran d~
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trobar-li un empleu. En tota la seva vida
no ha fet altre treball que el de l'oficina
d'un banc. Aquell trebalJ no li agrada, no
sap fer l'es més, per6 està disposat a fer el
que convingui.

AI cap d'uns dies està dese&perat, no
troba l'es; porta ies sabates sense enIlus
trar, i el magnifie trajo, amb unes quantes
taques que es veuen de I1uny. Passen dos
mesos Ilargs. El jove americà porta el ma
teix trajo, prim corn un tel ·de ceba, perà
estâ desconegut. Va cofat amb una gorra
tacada, sembla, de mangra; duu unes sa
bates feixugues que sem bien sandàlies;
porta la camisa sense botons, i perquè no
se li obri, la duu tancada amb una àgulla.
Les seves mans fan lIàstima; plenes de
talls, de duricies, de butllofes rebentades,
de bocins de pell que pengen. Vé de Fran
ça, de xafar pedra, perà ha hagut de
fugir perquè, com que els altres treballa
dors li feien la vida impossible, va arribar
a punt de matar un home, i un Ilampec de
refleix6 el va contenir. Ara toroa a cercar
feina, de pc6, de manobre, dei què sigui,
la fam ofega molts escrupols.

Si jo hagués conegut a aquest jove
abans d'abandonar la seva pàtria cubana
Ii hauria dit:

«Es plaent de veure un jove que se
sent ardit per Il anar sol pel m6n, pero

, potser no en tens prou am b (a teva joven
tut exuberant. La lIuita pel' la vida reela
ma altres armes que un pit ample, una
sang ardent, uns nervis tivants, uns mus
cles forts i un ànim decidit. Avui, de dos
cirabotes igualment destres en el seu ofici,
es guanyarà més bé la vida el que slpiga
dOl idiomes 0 el que conegui les pelis de

les sabates per a saber quina mena de tre
bail és més apropiat a cada pareil pel' a
que quedin millor enllustrades. Les armes
naturals de la teva joventut sana, s6n molt
estimables i poden servir-te de molt. Si
naufragues pel cami, et valdrià mês el sa
ber nadar que el saber l'anglès, per6 si et
surt feina de corresponsal, et valdria més
el saber l'anglès que el saber nadar.

Si surts a l'estadi de la vida civil, seria
molt convenient que abans t'assabentes
sis de quinà mena d'armes donen més
bon resultat pel' a lluitar amb probabili
tats de vèncer, i, a més, quines s6n les
millors pel' a salvar la pell. Precisament
la joventut és el temps més a propàsit per
a entrenar-se. Abans de marxar, entrena't,
entrena't força, fes-te fort de dins mentre
ho ets de fora i aprofita aquesta fortitud
corporal corn a instrument pel' a aconseguir
la fortalesa interna. La teva sang generosa,
eIs teus muscles, la teva ardidesa el tor
rent impetu6s de les teves passions, no
s6n més que carreus dei monument on
has d'encimbellar-hi el teu esperit selec
te, retinat, agut i fort. No facis corn
aquelits musics que han pres la musica
corn un mitjà de fer sonar l'instrument; és
a l'inrevés: l'instrument no és' més que el
mitjà de fer sentir la musica. La joventut
no és pas un estat, sin6 un trànsit, és
l'instrument per a arribar a la maduresa.
Sara Corbett diu que corn més fogosa, for
ta i valenta és la bèstia, millor, aixi po
drem treure'n més profit quan l'haurem
rlomptada.

Ara, la gràcia està en aixo: en saber
domptaI' la bèstia.

A. SABATER 1 MUR



En el nlimero 48 deI setmanari barcelonf Mira
dor, hi havia un article que es tituJava El veredicte
deI Premi Crexells, precedit d'una nota de la Re

ddcci6 i signat per Josep Pla,

El la en que està fet, les excel'Iències que canla

i la ru'ina moral que demostra sostenir el seu autor,

fdn d'eU un dels escrifs més cfnics que hom

ha publicat en lIengua catali1na, Les circums

t~ncies que l' han mOlivat, les persones que

hi s6n al'Iudides i la situêJci6 deI sefmanari en

qüesti6, queden a una alçada no gaire digna, per

cerf. Calia, doncs, tota vegada que la cosa ja esta

va feta, una deguda i ràpida reposici6 de paraules,

Dos dies després, Agusff Esclasans, l'escriplor

que en aquesta ocasi6 ha demostrat pliblicament i

més d'una vegada, el seu parer sincer i personal

sobre el Premi Creixells i les obres presenlades,

sortf cavallerosament i desinteressada, en defensa

publica de Puig i Ferreter, el novel'lista atacat in

dignamenf.

No dedicarem gens d'espai a examinar en delall

l'article dei massa variable per a fer cas de les se

ves pllraules. Josep Pla; seria perdre el temps,

L'home que ha escrit Russia, Suite Nàrdica, el

Resum de la setmana de L'Opinio, Cambo, Ma
drid, elc" toI en unes quantes setmanes, no mereix

la consideraci6 ni l'amislat dels escriptors liberals,

dignes i sincers d'arreu deI m6n, De més, l'article

publicat a La Nau d'A, Esclasans, el 28 del passat

desembre, corn hem dit, deixa suficientment arran

jllda la qUesti6 des deI punt de vista estricte de la

intervenci6 deI pseudo-escriptor de Palafrugell,

Aquesta revolla literilria que ha alçat el despit i

l'enveja pel sol fet d'adjvdicar el primer Premi Crei

xells al nostre admirat novel'lista Joan Puig i Ferre

ter, absorbit tothora pel' la novel'Ia i entregat

d' una manera absoluta i franca al seu con

l'eu, ens ha suggerit una sèrie de considerllcions

que alimentàvem i no gosàvem treure a fora de

nosaltres mateixos, pel' no xocar amb un public in

diferent i fins i tot pel' no alçar massa'pols-que a la

fi, no seria allra cosa que un perjudici pel' a les

nostres lIetres,

Pero âvui ja no ens reté l'es, Aquells que més

havien de paraI' compte en silenciar els seus pen

saments han estat els qui han trencat el clos de les

murmuracions i han sortit davant deI public a cri

dar desaforadament i baixa i a lIençal' afirmacions

que en l'es s'assemblaven a la realilat.

Ara ja eslà començat ellorneig, Sense miraI' les

causes que podien original', s'ha continuat aquel1

alac, el quaI a sota Hum, feia ja dies que anava

gratant el camf de la legalitat. Fins aleshores, hom

s'acontentava en blasmar un home i la seva obra i

s'esperava que el Jurat obeiria els seus capricis, Ara,

una vegada realitzat el fet d'una manera inapel'Ia

ble i definitiva, no han pogut guardar durant més

temps a dins dei pit aquella antipatia, sem pre i en

tothom avorrible, i ha explotat a)a primera avi

nentesa,

Aquesta vega da ha servit de cap de martell un

article de Josep Pla; l'encàrrec de fer la reventada

ha estat encomanat a l'home menys digne d'entre

els escriptors; d'allra manera, corn es podia espe

l'al' avui pel' avui veure aparèixer un escrit seu en

les columnes deI setmanari d'esquerra Mirador?
Aixf el1s han quedat descansats deI gran pes

que s'han tret de sobre i encara els ajudava el fet

de no veure gairebé cap escriptor ni gairebé cap

publicaci6 de Catalunya, que estigués disposat a

posal'-se enfront deI seu baluart.

Pero la nostra yeu, encara que feble, s'unirà

amb les poques que restin i segueixin envers horit

zons jusliciers,

Ningu no podrà negar que ja moll abans de

concedir-se el Premi Creixells, fins i lot abans

d'arribar el dia designat, corria de boca en bocll la

yeu de qui el guanyaria,

Aixo gairebé s'afirmava; a tal punt arribà a

repetir-se aquesta murmuraci6 que no solamenl

a Barcelona sin6 fins i 101 a les qualre provfn

cies, ·es dO/Java corn a casa definitiva J'adjudi-

lfteràrfa
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caci6 deI Premi a l'aulor dels Fulls de Die/ari.
Aixo no podia de cap manera ésser causa d'algun

alzar; havia de lIençar-se aquesla senlència des

d'un lIoc aulorilzal i interes5al; almenys nosa\ll'es

aixf ho creiem.

Pero hi ha més encara. Des d'un principi, per

part de la premsa pairalista més lIegida, els noms

de la quai no tenim cap inlerès en no denuneiar,

s'ha constiluït un bloc compacte en oposiei6 direc

la de l'autor de Gamins de França fins a l'exlrem

d'arrebatar-Ii lotes les possibilitats de vicloria si

aixo els hagués estaI possible.

Aixo és cerI; sembla mentida pero és aixi. Des

de les columnes de La Publici/at i de Mirador s'ha

Iraclal sem pre despectivamenl el creador d'El gran
Aleix. Per a demoslrar-ho no calen pas gaires rat

Iles: Recordem les vegades que han parIaI d'ell i
com se n'ha parlat des de La Publici/at; re

cordem la resenya que feren l'endemà deI Iriomf

d'El cercle màgic. Recordem lambé la crftica curIa

que signà Jordana al setmanari Mirador i des

prés l'edirorial que li feu i, encara, l'acle de per

melre la publicaei6 en les seves pàgines de l'es

crit d'En Pla i ara la nola d'en BruneI.

És quelcom inquisitorial el què s'ha porlal a

cap pel' un seclor imporhml de la inlel'Ieclualilal ca

talana. S'han esmerçal mitjans massa poe nobles,

lanmateix, en un Iiligi com aquesl, honr6s i digne.

Es yeu que de loles maneres, passés el què

passés, sense mirar el què era necessari per a

aconseguir-ho, es volia fer decanlar el premi a fa

vor de l'ob ra de l'ironisla i admirable Caries Sol

devila. Pero ja ho veieu, a pesaI' de 101, la majoria

dels membres deI JuraI han tingul la força de vo

lunlal i el criteri prou ferms i recles per a seguir

només el diclal dei seu pensamenl.

Ningu ho diria que enIre els inlel'Iecluais cala-

9

lans s'esdevinguessin aquesles escenes leatrals
gairebé infantils, Quin aldarull ha alçal aquesl Pre

mi Creixellsl Amb uns quanls anys només d'anar

d'aquesla manera, la seva mort és inevitable. ToI

el passaI no sembla ein6 aquell conIe d'un infanl

que no havia lingul mai cap joguina i el dia que en

lingué una de ben seva, liavors la Irencà de segui

da en cenl boeins.

1 igual 0 pitjor que de La Publicitat i Mirador
haurfem de dir de La Noche, El MBtl, El Dia
Oràfico i algun a\lre.

En canvi, girem els ulis a la premsa comarcal,

lan lirada de rec6 lanles vegades , i mi rem els judi

cis que els ha merescul l'adjudicaei6 dei Premi.

Trobarem elogis pel' Joan Puig i ferreler en gaire

bé loles; per citar-ne alguna, donarem els noms

de Saba nova, La gra/la, La riuada, L'avi
Muné (en grau preferent), Terrassa, elc., elc.

L'autor celebrdl de La Dama enamorada. dORes,

queda dignament davant la polseguera alçada i a

pesar dei sentiment i l'er.veja d'alguns.

Pel' acabar, solamenl ens manca dir que no és

donar cap exemple a la joventut, amb aquest es

peclacle dels grans tan poe edificant. Si aixo s'es

devé ara i amb la possibililal de Irobar algun dia,

per exemple, un Jurat que faei eco a aquesles pre

teneions, quin estfmul poden lenir els joves escrip

lors que pugen amb l'entusiasme en els cors i amb

una obra 101 just acabada sola el braç?

Volem tenir una Iileralura, valors bones i insli

tucions a semblança de les de fora de casa i no

sabem veure que Barcelona, el noslre millor i més

gran nucli de represenlants de Calalunya. esrà en

cara alravessanl les beceroles en qüeslions de

Llelres.

l, lanmaleix, seria hora ja que no sigués aixf.

BAPTISTA XUIUOUBRA.
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ma que ens agermana, aquest Iienguatge,
-que en la variant mallorquina adquireix
més musicalitat-, que diu a tot el m6n
que som fills d'una mateixa mare, que
som branques d'un mateix arbre, que som
parts d'un tot indestructible.

Encara avui la ciència va a Mallorca
per mitjà de Barcelona. wm en aquells
temps gloriosos; enca~a avui l'exportaci6
mallorquina, en la seva majoria, va cap a
les urbs catalanes i la:importaci6 és realit
zada gairebé tota pel port hlarcefoni. Enca
ra avui la remembrança d'aquelles gestes

: dutes a cap per la gent que comanava «El
Conq ueridor» en 1229 troben ressonància
plena en els cors mallorquins, i la Ciutat
de l'IlIa festeja cada any i celebra cada dar
rer quatrimestre anyal aquell enfilall
d'acclOns excel'Ientes.

La Conquesta de Mallorca, pel' aquells
. que la visqueren, en el continent i a l'illa,
havia d'ésser un motiu d'emocions conti
nues i per aquell Rei de vint-i-un anys, un
seguit de fets memorables, que ell curava
especialment que fossin transcrits en la
seva «Crànica». Des d'aquell moment que
en ella comença la relaci6 de les sel/es' ges
tes i les de l'host que comanava, des
d'aquell moment que sortiren de Cam
brils, SàJou i Tarragona ~25 naus compli
des, 18 tarides, 12 galeres, i entre buces i
galiot'i, 100, i aixi foren 150 lIenys cabdaJs,
sense les barq ues men udes», des d'aq uell
moment en que el mateix Rei Jaume ens
diu: «f vam saIpar el dimecres moti de
Salou, amb l'oratge de fa terra, car per
l'estatge lIarg que haviem fet, tot vent ens
era bo, sols que moure ens pogués de fa
terra. f quan veieren e/s de Tarragona i
Cambrils que l'estol movia de Salou, fe
ren vela, i rida bo de veure~ho a aque/ls

10

A QUgST any en fa 700 que Mallorca
fou conquerida per obra i gràcia

deI nostre AIt Rei En Jaume.
En el mes de novembre de 1228 fou

projectada, a Tarragona, la conquesta de
l'cIlla Daurada»; el 22 de desembre dei
mateix any es reuniren Corts en el Palau
Comtal de Barcelona, i alli En Jaume 1
exoosà aIs tres braços el seu projecte, dient
que si l'ajudaven_i tenia vida, abans d'un
any seria el Rei de Mallorca; a comença
ments deI 1229, el Conqueridor anà a Llei·
da i parlâ dei seu intent ais eclesiàstics,
senyors i ciutadans convocats alli, i amb
el Cardenal de Santa Sabina; d'aqui passà
a Arag6 on també eh; hi exposà; a darrers
d'abril anà a Tarragona on hi restà quatre
mesos per tal d'enllesrir els preparatius de
l'expedici6; el 5 de ~etembre salpà l'esqua
dra catalana, que estava repartida entre
els ports de' Salou, Tarragona i Cambrils;
el 7 de setembre aribaren a 1'«lIla d'Or»;
deI 10 al 17 tingueren Iloc les batalles con
tn els serraïns que pregonaren l'excel'Ièn
cia dels soldats catalans. i el 3 \ de desem
bre era assaltada i vençudà la ciutat dita
Mallorques (avui Palma) donant, aix!, fi a
l"expedici6 catalan a contra la «Perla Me
di terràn ia».

TaI és, en sintesi, el fet grandi6s de la
Conquesta de Mal10rca; per aquest fet els
catalans ofrenàrem ais naturals de l'i lia
mediterrània la nostra parla, les nostres
costums, el nostre pensàr, la nostra cultu
ra, en fi, tot allà que era plasmaci6 de la
nostra ànima i de la nostra espiritualitat.

Encara avui, en les contrades mallor
quines, els catalans ens hi sentim corn a
casa nostra i els mallorquins parlen,-amb
moita més puresa que els catalans, encara
que amb algun dialectal-, el nostre idio-
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«Els deportats a la Stbèrta anauen auençant en el seu cami dur; al

gunes crtatures anauen, també, a peu, entpe les cames dels presoners, corn

els polltns en un ramat de caualls...»-ToLSTOI,

que romanien i a nos, que lola la mllr
sembla va blanca de veles, lanl era gran
l'e810/>~. Doncs des deI moment de salpa.r,
fins a ('hivern deI 1230 que retornà a Ca
talunya, tata la «Crùnica d'En Jaume»
està replena d'aquelles gestes. L'arribada
al port de la Palomera, el desembarc a
Santa Ponça, la mort deI Montcada en la
famosa batalla deI eColI deI Rei», l'enter
rament dels mateixos, la victària de Porto
pi, el setge de la Ciutat de Mallorques, l'as
salt fet el 31 de desembre, i tot el què vin
gué després, és descrit minuciosament en
la «Crànica» d'aquell gran Rei, «el més
jove, el més form6s, el més valent, el més
graci6s» dal seu temps, segons la dita d'un
fam6s cronista d'aquella època.

L1àstima que a la seva mort, el Rei Jau
me partis els seus Estats, desfent aixi
aquella confederaci6 que comprenia Ara
g6, Catalunya, Mallorca, Rosel16 i Valèn
cial L1àstima que partis entre Pere ï Jau
me, els seus fills legitims, aquelles terres
on la nostra parla campejava Iliurement i
sonora! L1àstima que desfés d'un cop de
ploma tata la seva pofitica unitària i el seu
ideal de grandesal L1àstimal El seu darrer
fet havia de finir amb guerres i discàrdies
entre germans i lIuites entre la gent dels
seus reines.

Malgrat tot aixà, pero, la Conq uesta de

Mallorca fou una casa plasmada i plena
d'encis que els catalans no podrem al vidar
mai més. Oblidar-ho, seria oblidar el nos
tre passat, la nostra histària; i tots els po
bles dignes, tots els pobles conscients de la
seva existència serven .curosament la deu
inextroncable que raja de les pAgines satu
rades de fets, nobles a menyspreables, que
van prenent consistència a mida que el
temps s'escola estoicament.

1 en aquest setè centenari de la Con
questa de 1'«llla Dauradalt-de 1'« Il la de la
Calma», segons Santiago Rossinyol-, com
a descendents d'aquella il'lustre nissâga
d'herois, anànims i coneguts que, duent
pel' bandera fa senyera barcelonina de les
barres i creu vermelles, arribaren a l'illa
mediterrània i venceren la morisma que
hi senyorejava, dediquem un record pre
gonissim des dei rec6 més intim deI nos
tre cor, un record pie de sinceritat, de
bonà fe,-d'aquesta «bona fe», que és tant
racialment catalana-, a la memària de
l'Ait Rei En Jaume i de tots aquells que
componien la seva host, tot fent vots pel' a
que la germanor catalano-mallorquina si
gui de fet-com ja ho és ara, cam ho fou
en aquells temps gloriosos-una realitat
tangible.

CONRAD DOMENEC.



720tes de YJuenos ?lires:

La importaciâ de la cultura
1 no ens referim pas a la massa amorfa

de la immigraci6. Aquesta acostuma arri
bar més orientada deI què ham podria su
posaI', tot i que qualsevulga equivocaci6,
a més d'ésser disculpable no tindria cap
transcendència. Pero la qüesti6 canvia
d'aspecte, i pel' la joventut estudiosa asso
leix là cruesa de l'insult, quan aquella
ignorància es fa patent en un savi de re
nom uni versai 0 en un escri ptor de nota.
Imagineu, pel' exemple, un Anatole Fran
ce, un Ortega i Gasset, un Keyserling ...
Aci hom els ha lIegit, els ha estudiat, els
ha analitzat i pel' tant, s'han captat un es
toi d'admiradors i d'adeptes que no poden
conformar-se amb l'essència de Il ur talent
escampada en els Ilibres. Necessiten la
paraulà viva, IR paraula feta prec;ència,
pel' a satisfer la set de saber; volen beure
les enseyances a la mateixa font brollado
ra amb la creença que sols el la pot apaiva
gal' l1urs inquietuds espirituaJs. 1, alesho
l'es, sorgeix una societat cultural que
im posant-se grans sacrificis pecu niaris c.)n
vida el Mestre a donar una série de con fe
rències, pagant-Ies, generalment, amb una
esplendidesa capaç de vêncer toti els pre
judicis.

1 ja tenim al Mestre que es posa en
cami, amb l'albiradora esperança d'uns
milers de pessos en perspectiva, els quaIs
traduits en pessetes. francs 0 lires. el sado
lien d'optimisme.

Si aixà comportés una preparaci6 acu
rada dei què es va a fer 0 deI què es va a
dir si, el Mestre. ungit apàstol de la cultu
l'à que representa, medités un instant en
là greu responsabilitat que ha prés sobre
seu a l'acceptaI' el viatge, no hi hauria pas
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E NPRONT de la cultura europea, la jo
ventut argentina adopta molt sovint

una posici6 que, si bé no arriba a assolir
els caràcters de la pedanteria, s'hi assem
bla moIt, puix acostuma u/trapassar els
I1mits de la simple petulància.

Hom pot estranyar aquest f~nomen.

impropi pel' cert d'un pais que, necessà
riament, ha degut nodrir-se de les diferents
cultures europees; perà la violència d'a
questa impessi6, resu 1ta notablement
atemperada, i àdhuc justificada, quan
hom es troba encabit en la vida intel'lec
tuaI dei pais.

La causa d'aquesta anomalia que àmb
el temps esdevindrà un alliberament defi
nitiu de la cultura americana, supeditada
encara a fa influència europea, és la re
sistència dels centres inteJ'lectuals euro
peus a consideraI' seriosament les'coses de
l' Amèrica, menyspreant insensatament
l'espJèndid mercat que aci té elllibre d'Eu
ropa, i el cam p propici que el periodisme
argent! ofereix ais homes de ciència i de
lIetres deI vell m6n.

Es irrisori constataI' la groIlera igno
rància i l'absolut desconeixement que so
freixen la generalitat dels :europeus sobre
el progrès d'e l'Amèrica i I1urs valors in
dubtables en tots els ordres de l'activitat,
puix malgrat l'enorme intercanvi comer
cial existent en l'actualitat. de vegades
hom creu ria que la visi6 americana de
l'Europa diluïda en la distància, és _unà
realitat atrassada de cinquanta anys.
Quants n'hi ha que en desembarcar a
Buenos Aires, s'estranyen de no trobar-hi
un paisatge tropical amb palmeres i coco
tus, i micos i Horos en els arbresl
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Rtul'e és el eat'actertstlc de l'home. La rialla. el pantagruellsme. és certa

alegrta d'espertt saturada en despl'eci de les coses fortuïtes. La l'ialla és

la ~abtdul'ta.-Rfl6eLAJs.

res a dir; l'operaci6, posada en un terreny
purament comerdal, obtindria el compli
ment de les dues parts... Pero, és que no
resulta aixo. El Mestre s'ha cregut que tjn~

drà un auditori de negres, d'emigrants en·
riquits i de pagesos i ramaders amb «pla~

tà» j no s'ha preparat gens; ha pensat que
per al public americà és bon;! qualsevol
cosa, j molt sovint s'ha donat el cas que
l'home de la tan esperada paraula, sortis
clel pas lIegint algunes planes ja conegu
des, 0 fent divagacions improvisades sense
sol ta ni seri etat.

1 aixo encara no és tot. AI tornar a la
pâtria Ilur, el !>avi conferenciant, per à do
nar caires d'aventura al comode viàtge fet
en un lux6s transatlàntic i rebent home
natges abundants, adopta postures de
«descobridor d'Amèrica» i pinta els pobles
que ha visitat, amb uns colors tan estri
dents i escandalosos, que ad hom no pot
per menys que exclamar-se desconcertat:
de malagraïts, "jnfern n'està pIe!

Dins del:periodisme, succeeix el mateix.
Diaris tan importants com «La Prensa» i
«La Naci6n», de Buenos Aires, veritables
colossos deI periodisme mundial, mante
nen un cos de col laboradors estrangers on
figuren les signatures més importants i
cotitzades deI m6n, i aquest gener6s des
prendiment, en lIoc de crear vincles de
mutu respecte, ha originat aquesta mena
de literatura l!Iue es coneix amb els mots
de literatura «pour l'Amerique>> 0 «pour
l'exportation», i que es redueix a un tema
insignificànt, esmarrit i pobre, engreixat a
força de paraules i paraules, que sem bIen

aliniades amb l'unica intenci6 de fornir la
major quantitat de centimetres de compo
sici6. AI peu d'articles d'aquesta mena hi
veiem els d'Azorin, Pérez de Ayala, Orte,
tega i Gasset, Figm undo Munz, Ettore
Brâvetta, Moreux, Eugeni d'Ors, Marcel
Prevost, Vallès i Pujals, etc. etc.

La reacci6, pero, ha d'ésser saludable
per a la cultura americana. Eis despotis
mes i les tiranies no poden durar sem pre i
una de lIurs qualitats és que sem bren àn
sies de rebel'li6 j d'independència. L'home,
pot soportar un jou mentre no aplani i la
joventut estudiosa argentina ja està cansa
da de l'insultant menyspreu de les intel'Iec
tualitats de la vella Europa, que venen aci
amb so de conquesta i careixen de la flcxi
bitat necessària per comprendre que aCi
Ja deu haver germinat la lIavor sem brada
en tant de temps, encara que la sembra
s'hagi fet amb massa poe interès pel fruit.

Comencem per assenyalar el moviment
ja iniciat per l'agrupaci6 cultural «Martin
Fierro», per a oposar-se a la vinguda d't:n
Ortega i Gasset, anunciada pel proper mes
de març, contractat per la societat cAmi~

gos deI Arte».
L'Amèrica camina vers la total inde

pendència. Eis avis assoliren là politica i
els pares, l'economica. Ais fills d'aquests
ultims, s'ha encomanat Iluitar per la inde~

pendència espiritual, i força és reconèixer
que estan preparats per a fer-ho.

LLUfs CASTELL6.

Buenos Aires.
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A punta de dia he arribat a Renant. Trobo la gent lIevant-se. Arreu els carros surten
a garbejar. Els pareils de mules van cap a l'era. El moviment propi dei començament
de la jornada de treball s'observa pel' tot.

A casa dels Castellà, les dones, més matineres, em reben. Salutacions afectuoses j

estranyesa general de veurem, En el fons em sap greu l'enrenou que produeix la meva
presència. Van sorlint els homes, l'un darrera l'altre, i tots plegats em fan una acollida
cordialfssima que em fa senlir també, en el fons, un fntim afalac.

Eis explico els motius de la meva sobtada visita. El vell Casteilà ja els havia ende
vinat: persecucions politiques. Diu: no sereu el primer refugiat a Renant. Vull di l'-los
que la meva estada serà curtfssima. Només el temps precfs pel' a que es posin les co~

ses en Clar i orientar-me. Pero no em deixen .
.-Ad podeu estaI' tot el temps que faci falta. Res no us ha de passaI'. S6u a casa

vostra.
EsmoTZem tots plegats. Estem en pie batre. 1~é corn pel' aquesta tasca, la més agra~

dable i exigent pel pagès, és necessari l'esforç de tots, amos i mossos, homes i dones,
petits i grans. L'era, en els dies de batuda, és corn un temple en el quai tots els qui con
viuen en la casa de camp hi deuen oficiar. Tothom hi té tasca a fer.

Els demano que em deixin anar a dormir i que ells, aixf mateix, vàgin ais seus que
fers. No he vingut pas pel' a destorbar-Ios.

L'home d'Agramunt que m'ha acompanyat es despedeix donant-me una estreta de
ma tot satisfet dei què constitueix pel' ell una nova proesa. 1en observaI', tot tenint-me
encaixada la ma, que jo me'l miro fixament, mig somrient, exclama:

-No tingui pOl'. D'aquesta boca no sortirà un mot d'on és vosté.
-Gràcies. Aix! ho espero. Adéu.
He dormit fins a l'hora de dinar. Un llit tou, comode, esplèndit. Cansat corn estava

he fet una dormida plena, completa. D'aquelles dormides que en mig de la subconscièn
cia de la son et sembla que el teu cos no existeix j que la carn j els ossos es van fo
nent primer amb els Uençols i matalassos, després amb el lIit j la casa, acabant fins a
perdl'es totalment diIun en la terra i en l'aire de fora, quedant només de la noci6 de la
propia existència corn una flameta encesa dei teu jo, que no té arrels en 1I0c, voladissa,
pero viva i acusada, que et diu: s6e1

Després de dinar, tots els de la casa han anàt a fer la sesta. Jo m'he quedat sol al
menjador lIegint Les amis/aIs perilfoses, un lIibre interesantissim de picardies, on
totes les traces i manyes, enginys, enganys i paranys d'amor hi tenen resso. El seu
autol', Pere Lacl6s, militari escriptor francès dei segle XVIII, amie de Robespièrre, no
é~ estrany que assolfs una fama d'escàndol entre les dames de frança d'aquell temps.

9 d'agost 1909
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Després, en despetar, tots han anaea l'era i jo amb ells. La batuda estava plana i la
palla feta. Els trills, diables i rodets, a una vora, separats. Les mules amb el civader al
coll reposaven a l'ombra dels paliers. No bufava el vent. Impossible ventdr. L'amo
diu:

-Arrepleguem la palla i amunteguern el gré!.
1 amb la frisança i furia amb que es fan totes les feines deI batre, tots els batedors es

posal'en mans a l'obra. Jo un de tants. Porques, rasclets, rampills i graneres tot es mOll.
Jo, seguint el tall dels qui recullen la palla, vaig fent amb els rasclets un bordo de grà i
bollo que condueixo a força de pit i braços cap al munt central de l'era. No és la pri
mera vegada que faig feina de pagès. De jovencell, durant les meves lIargues estades a
la torre de casa, seguia els trossos dei veinat i m'agradava ajudar ais treballadors de
l'horta a fer totes les seves labors. Pel' aixô l'es no m'és nou de les feines deI camp. Sem
braI', dallaI', empeltar, fer cavalions, fangar, lIaurar, cobrir formiguers, plantaI', cavar,
segar, afemar, esbrossar, manejar totes les eines de batre, tenir 1I0cades, criaI' conills,
paraI' 1I0setes, estoHar, tot, tot em tirava més que les lIiçons de lIaH i de ffsica que ens
feien aprendre a l'Institut Mossèn Pellisé i D. Pere Puertes.

Acabat de treure la palla i amuntegar el blat en brut, seguia no fent un alè d'aire.
En una tarda de batre sense vent, pot dir-se de l'era que és corn un veler en la mal' en
calma. Tots els braços han d'estaI' forçosament parats. Els batedors es posen a bere
nar a l'ombra de les garberes. Els nois Castellà i jo ens en tornem a casa. 1d'allf, amb
una panistra cada u, hem anat cap a l'hort a coHir verdures i fruites. Davant de là bas
sa gran que recullies aigues de pluja pel' a regar l'hort, hem recordat corn anys enrrera,
en excursio d'estudiants, ens hi havfem banyat i havfem mort una serp molt grossa que
espantà a més d'un nedador.

Entre dos foscants tornem a casa. Després de sopar escric dues cartes. Una a Tàr
rega pel' la mare i una altra a L1eida, que envia a \'Enric Nebot, l'amic comerciant
majorista de comestibJes, pel' a que ell la faci arribar a mans deL pMe. No és probable
que aixf adreçades i escrit el sobre 'amb lIetra d'altri ningu les reconegui corn a me
yeso Els dono compte deI meu viatge i arribada a Renant, on tan ben rebut he estat pel'
la bondadossfsima famflia Castellà, i els demano notfcies urgents deI meu afer. Corn
demà és fira a Agramunt allf tiraran al correu les dues cartes.

Les dones ens donen la bona nit anant-se'n a descansar. Amb els homes ens que
dem una estona a prendre la fresca fent cigarrets i conversant. L1igat amb el succès
d'avui-la meva arribada-es parlo de la historia polftica de Renânt.

Renant, encara que poblet petit de quatre cases i una capella dedicada a St. Antoni,
perdut i oblidat eiitre la solitud d'aquestes serralades de Cosco, Casteliblanc, Plorejacs
i Puigvert d'Agrarnunt, també ha passat les seves trifulgues que ningu no ha cuidat d'es
criure.

Que bé s'escauen i corn s'adiuen al meu esperit les contades que el vell Casteilà ens
fa en aquesta hora de suprema beatitud, boi fruint de la rnagnffica nit d'Agost que ens
acaronat

Ell es recorda d'haver sentit explicar al seu avi les peripècies que van sofrir a Re
nant quan la guerra dita deI francès en l'any 1808. Prop de dos mesos un cos d'exèrcit
francès acampà entre Agramunt i Puigvert. Podeu comptal' corn quedarien de desolades
de bestial' i fruits les masies i caserius d'aquests voltantsl



LLEIDA16----------------------------------

- Un dia els francesos van venir a casa nostra i varen carregar cent cavalls amb
dues saques de blat cada un. Totes les reserves que guardaven pels anys de sequera
se les van enduro Més que un atac a Renant alla va ésser un atac a casa nostra.

1 ha dit aquestes paraules amb un deix d'amargor tan evocador que semblava que
davant dels seus ulis-corn si fossin els de l'avi-tornés a veure atravessant els camins
de Renant aquella rècua Ilargufsima de cavalleries que s'emportaven el fruit de tantes
suors i neguits.

Després d'un silenci tornà:
-Pel' la guerra carlista una parlida de les que rondaven pel' Solsona va entraI' a

Renant. No cal retreure els mil estralls que en causaren. Només us diré que es varen
endur presoner el meu pare, conduint-lo a un castellot de la muntanya de Tudela de
Segre i conminant-nos que pel seu rescat devfem entregar cent unces d'or al capità de
l'esca'mot, dins dei termini de vint-i-quatre hores, sin6 el meu pare seria i.lfusellat. Mal
grat aixa-aixf som els liberaIs-poe temps des prés , l'any 1868, quan el destronament
d'Isabel II, aqui mateix, en aquesta casa, va estaI' una lIarga temporada refugiat i segur
el capellà de Puigvert d'Agramunt que s'escapà esfereit de la seva rectoria en veure el
poble revolucionat i cridant: Imorin els capellansl Entre nosaltres s'estigué ben acollit
fins que la bullanga i els perills pas~aren.

- També l'any 1875 una banda de lIadregots de Miravet-escurrualles de les partides
carlines - vingué a Renant amb l'intent de robar-nos. Endevinàrem aviat el pla
d'aquella g'entota. Els homes ens reunirem i acordàrem no deixar-nos veure pel' enlloc.
Un capellà que aleshores tenfem a casa, al que li deiem el Senyor Oncle, dirigf la defensa
contra l'emboscada, De nit encenguerem lIum a les fineEtres de les cases corn a senyal
de que niogu no dormia. Tots els homes, armats corn pogueren, es colocaren en ama
gatalls estratègics envoltant la casa. El capellà, també s'amagà dins d'una lIucada de
figueres de l'hort deI Sala, d'on es dominava bé la porta de casa, a punt de disparar
contra el primer estrany que s'atrevfs a entraI'. El seu dispar havia d'ésser el senyal
de l'assalt. Els lIadregots voltal'en pel' allf llarga estona, fins més de mitja nit, sense
atrevir-se a apropar-se massa a les cases. Veient la cosa mal parada marxaren cap a
Cosc6, on tampoc pogueren fer cap malifeta, avisélls pel' nosaltres, que els segufem
d'aprop. De Cosc6 anaren cap a Madrona, un caseriu escampat, prop de Solsona, i
allf el Sometent els descobrf perseguint-los i lliurant batalla que acabà amb un somete
nista ferit, cinc Iladres morts i un que s'escapà malgrat portal' una perdigonada al c1a
tel!. Més tard, aquest fou, pero, agafat al propi poble de Miravet. Després d'empreso
nat i de complir condemna encara tornà al poble, essent nomenat agulzil pel' obra i grà
cia deI caciquisme ...

Acabat aquest relat, digué:-prou pel' avui. Demà nosaltres hem de matinejar. Apa.
doncs, una copeta de retacia que les dones ens han deixat ncf. (senyalant la taula) un
cigarret i a dormir.

-Bona nit.
Jo me'he quedat encara un ratet sol a la galeria, guaitant el cel tot estrellat i pensant

amb una mica de tristesa en els amics de L1eida que en aquesta hora, drets al Pont 0

asseguts a la Banqueta, deuen, també, pensaI' en mi.
Per la transcrlpcl6

ALFRBD PERENYA.
(SeguiriJ)
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:tELS DOS PODERS:t-F. de B. L/ado.

Prôleg deI Dr. Joan Tusquet3.-(Biblio
teca Horitzon3). BBrcelona, 1929.

Hem lIegil aquels llibre fenl nn esforç de sacri
fici, perquè aparl que no ens ha ensenyal res de
nou, diu coses lan revel/ides i de lan poc inlerès
que no valia la pena d'haver-se publical, El ~se~
aulor demoslra ésser un esperil lancal a lola nova
correnlia, de pura rabassa inlegrisla, que no lolera
ni aquelles interprelaci6ns dites modernes que al
guns escriplors calàlics dins de la més eslricla
orlod6xia escampen pel m6n per a inlenlar revifar
la sequedat dei pensamenl catàlic.

Per a ell 101 el què.no sigui l'Església és avo
r~ible, dolenl, nefasl. Només hi ha de verilal el pen
samenl dei Vaticà. L'Església és l'unica sobirana
dei m6n. Res no hi ha que s'hi pugui oposar, En par
lar de les relacions de l'Esglesia amb l'Eslal, afir
ma «que l'Església calàlica eslà per damunl de loIs
els Eslals de la lerra i que és l'Església la que deu
inlervenir en l'Eslal, i no l'Eslal el què inlervingui
en l'Església.:t

Es queixa que a la Socielal de Nacions no hi
figura l'Església en ellloc més preeminenl, i perquè
no hi ha eslal cridada, senlencia que la Socielal de
Nacions no farà res, afirmanl que la lasca dei Con
seil de Ginebra, dominaI per la maçoneria, en el
sentil de posar la pau enlre els pobles, no és res
compara da amb la que ha fel i fa el Valicà. Natu
ralmenl, que aquesta afirmaci6 dei Sr. Llad6 no
pol assenlar-Ia sobre fels perquè es troba que, fins
ara, cap guerra no ha sortit dei Conseil de Ginebra
i en canvi quanles no n'hd sorlil dei Vaticà 0 dels
Eslals que ell, amb ellemps, ha dominaI.

Es declara absolulamenl contra ri de la inlerven
ci6 de l'Eslal en coses d'educaci6 i ensenyamenl
perquè diu que aquesla lan alla missi6 social, per
lany exclusivamenl a l'Església. Pol ésser aquesl
el seu parer i fins la seva' volunlal, que aixf fos,
pero la realilal dels noslres lemps és lola una allra
i cada dia és més aprelada la rosca que allunya a
l'Església d'aquesles funcions.

Troba lambé que «la famflia de noslres dies
sofreix una de les més lerribles crisis. La descris
tianitzaci6 de les lIars avança i, amb ella, el seu
esfondramenl, Cal recristianilzar-Ia:t es diu. Poiser
si les doclrines de l'Església fossin l'absolula veri
lai la Humanilal no seria lan boja d'aparlarse'n i
aguesla crisi gue observa J'aulor no es juslificaria,

Pero malgral el parer dei Sr, Llad6, la Humanital
cerca per allres viaranys la soluci6 dei problema
de la famflia. Es que no deu Irobar prou verilal en
les normes senyalades de lanls anys per l'Església,

Arribll a lai punI l'obcecaci6 que lé per l'Esglé
sia el Sr. Llad6, que li fa dir en el seu lIibre, que
ell no concebeix un home inlel'Iecluai aparlal de
l'Església, i avui precisamenl és el conlrari, el què
lolhom pOl observar, ço és: que és rar Irobar un
veritable inlel'lectual dins de la disciplina y credo
dei calolicisme.

No podia faltar en un IIibre aixf els seus tocs a
1<1 qüesli6 social. Desenlerra la fàrmula de la de
mocràcia cristiana que és, per a ell, l'unica veriade
ra. Defensa la propielal privada i assegura ql:le
sem pre hi haurà rics i pobres. Soslé que els lIibres
exemplars de democràcia s6n els Evangelis i la
Rerum no varum, Corn es veu, grans novetals
socials que ais obrers els inleressaran mollfssim. 1
diu també,-i sigui aquesla l'ullima cila que ens
permelem fer dei IIibre dei &r. L1ad6-, «podrà el
liberalisme 1I0ar la seva democràcia ficffcia, perà
mai no podrà relreure en el seu profit les proves
heroiques de la democràcia cristiana. No hem visl
mai en cap hospital els seguidors deI Iiberalisme
servir ais malalls, ni en cap pres6 els capdavanlers
laics de la igualtal dei homes, aconsolar els pre
sos.:t-A parf que aixo és moll lIuny de la verital
no sabrfem veure l'heroicilal en aquesles senzilles
accions, que allramenl quan s6n feles pels cafàlics
no ho s6n pas per un sentit noble i gener6s de
proïsme, sin6 per un esperil d'egoisme personal
corn és el creure que aixf assoliran el premi dei seu
Déu en la salvaci6 eterna. No és aminorar el mal
dels presos i dels malalls el què mou els calàlics
a fer aquesls acles que troba fan exemplars el se
nyor Llad6, sin6 la jJ'lusi6 dei guany dei seu propi
beneslar en l'allra vida. No és amb paraules i visi
les corn es curen els malalls i s'eduquen i redimei
xen els presos, sin6 esludianl i supriminl les cau
ses que ocasionen a l'home les malalties i els crims.
1 aquesl és l'ideal de la democràcia no cristiana. 1
per a convèncer-se de l'eficàcia positiva i pràctica
d'una i aUra ideologia, no cal sin6 mirar corn
ha tingut el calolicisme organitzals els hospitals i
les presons durant els vi nI segles de l'existència, i
observar i fer comparacions corn els han munlal i
munlen els homes, de cinquanla lInys ençà, que
s'inspiren en les normes de la democràcia i dei so
cialisme,
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veure que cada dia van minvant els presents que
els feligresos els fan per a sostenir l'allar i la cuina.

A la missa major de cada feste, escauria es
plèndidament la recilaci6 de memoria, en forma de
serm6 des deI presbiteri, d'un capilol d'aquest Ilibre
dei Sr. Llad6 i s'aconlenlaria abastament els par
roquians de bona fe que per allra part resta rien
admiraIs de la saviesa dei seu senyor reclor.

Apill.

EL SUBJECTIVISME, per Han llyner.
(Biblioteca cEstudios») València, 1929.

És aquesl un lIibre d'alla valor filosofica per les
elevades concepcions en ell exposa des, pero al
mateix temps, i aixo és una qualilal d'aquest genial
pensador, la seva lectura és per demés suggestiva
i amena. La seva logica racional, al traclar de la
individualitat humllna, conquereix alleclor i el con
forta incitant-lo a la recerca de la veritat, que es
desprèn de les seves apreciacions deductives,
raonades, serenamenl exposades.

Es veu l'esperit inquiet i investigador, profun
dament analitic dei seu prestigi6s autor, cada vega
da més admiraI.

f8

En fi, el Ilibre que comentem és l'obra d'un ob
cecat, d'un fanàlic, que no té allres perspectives
que les que permeten una idea fixa encastada a
l'ànima que obstrueix totes les potències d'obser
vador i crflic serè, imparcial i reflexiu, condicions
minimes que s6n necessàries per a poslir-se a fer
I1ibres de la naluralesa dei què ells ocupa.

El Sr. L1ad6 litula el seu Ilibre ELS DOS PO
DERS, potser pensaI que aixf expresava que l'un
poder era l'Església i l'allre l'Estal. A Déu el què
és de Déu i el Cèsar el que és dei Cèsar. Pero en
el transcurs de l'obra editada per la biblioleca
Horitzons aquesl pensamenl no surI per enlloc. Tot
és Església, Església i Església. Per aixo es 1'0
dria titular mali millor EL PO DER UNIC. Es a dir:
l'Església. 1 eslarill perfeclamenl ellquadral el
fil0 1.

Considerem que és un Ilibre que farà pOCIl pros
sèlils, inclos dins de les files dei calolicisme. El
pensamenl de Calalunya no s'enriquirà amb cap
nova aporlaci6. Com li màxim, el llibre del senyor
L1ad6 podrà servir per a eslalviar la feina de pensar
a aquells pobres i solilaris capellanels dels l'obies,
els quais conformaIs amb la seva sorl. d'ençà que
han sortit deI seminari, no han sentit allra preocu
paci6 que el millorar la seva situaci6 economica en

f:Ja llibertat, negatiuament constdel'lida, és l'absèncta de tota coacct6.

F. PI 1 MARGALL.
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L'Esquerra Republicana
Salutaci6 d'Any nou

«En començar l'any 1950, l'Esquerra Republica
na inicia la seva actuaci6. Aquesta nova força po
pular representa la coincidència de diversos grups
republicans en els principis bàsics de la moderna
democràcia i en l'apreciaci6 dels problemes espe
cials dels nostres temps i dei Iloslre poble.

Hem cregul que a la coincidència en els princi
pis ideologics i en els senliments terraIs, ha de cor
respondre una coordinaci6 de l'activitat publica.
Pel' aixo el Partit Republicà Català, l'Acci6 Republi
cana i els federals, que s'han volgut sumélr a la
nostra iniciativa, tot manlenint les respectives ca
racterfstiques i la personalilat propia, han deciditla
creaci6 d'un Consell de delegats, que enI1aci els
grups diversos i que dirigeixi, sem pre que calgui,
l'acci6 conjunta.

Els punts de coincidència que permelen d'esta
blir aquesta conjunci6 i que formen, pel' tant, l'idea
1'1 de l'Esquerra Republicana, s6n:

En l'ordre politic, la llibertat individual i col'Iec
tiva, la democràcia corn a sisfema, la Republica
COol a forma de Govern, la voluntat de cada poble
COol a criteri pel' a l'estrucluraci6 dels Estats.

En l'ordre social, la Iransformaci6 profunda dei
règim de la propielat i dei treball en el senlit de la
juslfcia, de la iguaItat i de la dignilat humana; la
subordinaci6 dels interessos ecollomics individuals
o fragmenta ris aIs inleressos generals de la col'Iec
livitat; l'acceptaci6 de les formes que han estat
implantades en els més avançaIs EstaIs democrà
lics i de totes les aItres que l'evoluci6 de la socie
tat faci possibles.

En l'ordre moral, el respecte i la garanlia de la
consciència i el pensa ment humans; l'ensenyament
liberaJ 0 laic; l'escola igual 0 (mica; la separaci6
entre l'Estat i les Esglésies; l'afirmaci6 dels senti
ments patriotics junlament amb la condemnaci6
dels xovinismes i del8 odis de raça.

En l'ordre concret dels problemes dei nostre
poble, l'amor a les seves glorioses caracterfstiques
la reconeixença de la seva personalitat, la facu1tat
de regir-se democràticament i de disposaI' dels

seus destins historics; el cuItiu de les relacions de
cordialilat i de cooperaci6 pràctica amb els homes
i els grups que en les alrres terres manlinguin els
mateixos principis essencials. '

Aquest és el nostre idej'lri d'homes d'esquerra,
Aquesls s6n els nostres senliments d'homes d'un
poble. Hem realilzat l'acte que considerem necessa
ri, i hem dit les paraules que creiem oporlunes.

Amics: bon any tingueu vosaItres i els vostres,
Bon any linguin a casa noslra i en tot el m6n, les
idees de lliberlal humana i e(s sentimenls de justf
cia social.

Barcelona, 1 de gener 1950,

Pel Partit Republicà Català: MarceUi Domin
go, Lluis Companys, R. Noguer Comef.-Per
Acci6 Republicana: A. Rovira Virgili, Leandre
Cervera, Macià Mal/ol.-Per la Junta Municipal de
Barcelona dei Parlit Federalista: Enric B. de Qui
r6s, j. Condal, j. Oui/era.1>

La boira

L'hivern a L1eida, es caracleritza pel' l'aparici6
de la clàssica i tfpica boira, la quaI, quan ens visita,
no acostuma a deixar-nos fins al cap d'una tempo
rada, més 0 menys llarga, pero prou duradera pel'
fer-nos sentirj la seva presència, ço que d6na a la
nostra ciutat un caire d'urbs nordica.

Ara que en som al temps, bo és que dediquem
un breu comentari a la densa i flongfvola boirina
que ens embolcalla, amb el seu vel gris i opac, i
ens fa reviure, entremig de fortes bocades de
fum, els misteris de les nits grises i tradicionals de
les ribes dei Tàmesi, que a casa nostra ens hem d'
acontentar en admiraI' només superficialment amb
la visi6 deI nostre riu, ja fa temps sense gallardia
i esdevingut un mins i esquifit rieroI.

Quina sensaci6 no produeix la boira en el nos
tre subconscient!

Sembla estrany, pero els dies de boira talment
un hom es creu trasplantat a un altre m6n, i fins i
tot els seus actes nafurals i espontanis, traspuen
una emoci6 diferent dels dies que fa sol.

Sempre tenim pressa pel carrer; la boira eus
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Ha estat inaugurada una altra Exposici6 sota el
patronat de l'Ateneu. Aquesta vegada ha estat a
càrrec d'un caricaturista figuerenc, En Marian Baig.

Exposa una quarantena de treballs que els
hauria pogut reduir ben bé a la meilat, puix que al
guns que en presenta li disfreuen la bona impressi6
que causen els al1res; en citarem un d'aquests.
cPrendrà Mal».

No obstant, té algunes obl'es força ben aconse
guides com cL'estranger», cPaBasso trist» i alguns
motius Ifpics,

Aquest caricaturista confon lamentablement els
treballs que poden ésser exposats publicament i
els que només paden tenir sorfida en la premsa
ço és, que amb la primera s'han de presentaI' les
obres ben cuidades, mentre que amb la segona.
generalment no necessilen aquest requisit; de totes
maneres cal reconèixer-li la seva fibra intencionêl
da per la caricatura.

Exposici6 Eaig

Carmel Tapiol: heus ad un noiet que si s'ho
pren amb entu~iasme, farà quelcom; té un colorit
impressionista i agradable,

Anloni Oarcia Lamol/a: també s6n esperança
dors els trebaBs d'aqu,est miny6, pero cal que cuidi
el colorit. És digne de mencionar-Ii el retrat de la
seva mare,

ENRIC CROUS,

cPonx»: aquest noi d6na molta vistositat a
les seves obres, té traça ï soluciona bé, especial
ment, les caricatures.

(

josep Barlo/etfi: desentona moll dels seus com
panys i no precisa ment en sentit desfavorable,
Aconsegueix uns retraIs pulcres i definitius.

Francesc Carb6: els seus treballs donen la im-
pressi6 que estiguin fets pel' mans escolars,

Ramon Agui/6: mereixia un allre nJarc més
apropiat que no pas aquest; és lIàsfima, puix amb
alguns trebaBs més hauria pogut demoslrar indivi
dualment la seva palesa mestria i avenç, D6na goust
veure de la manera que estilitza el fang amb eJs
cisells i espàtules.

En resum, és una manifestaci6 en general molt
reeixida i més encara tenint en compte l'ambient
amb què els seus components evolucionen, am
bient limitat i pIe d'entrebancs que han de vèn
cel' pel' ells sols, sense cap ajut oficial, ço que fa
que la seva labor sigui més meriloria,

Exposicions
«Cau d'Artn

Sota el patronatge de l'Ateneu, ha estat inaugu
rada una exposici6 de dibuixos, caricatures, pintu
l'es i escultures, de petits artistes Ileidatans, Petits
en el sentit que ho s6n i tenen traça i dots pero al
camp de l'art resulten petits, no obstant la seva
bona voluntat i fe.

Aquesta instituci6, integrada gairebé tota pel'
minyons, ha arribat a donar vistositat a aquesta
manifestaci6.

Analitzem els trebaBs i els seus autors:
Eusebi Brolo: dona la impressi6 que no pinta

gaire i quan ho fa no està encertat, no obstant
haver solucionat bé un cartell,

josep M," Suau: aquest, ens causa la mateixa
impressi6 de l'anlerior, amb la particularilat de no
estaI' encertat en cap treball,

enteJa la visi6 i ens fa semblar vianants adalerats
o bé misàntrops pensadors, enduts pel fi embolcall
que ens penetra per tot arreu.

La vista se'ns paralitza i la gent Ilisca pel carrer
sense gustar dei passeig hivernal, prodig de vi
sions lIampants, per la gràcia de les figures i per
la gràvida agitaci6 de l'embalum de gent que cir
cula pel c1àssic carrer Major.

Solament experimenten goig sota la boira, els
pensatius, els que besllumen, entremig de la boiri
na, la lluentor de les coses simb.oliques i escruten
la grisor de l'infinit, en recerca de la lIum dei sol
que iI'lumini la intel'ligència, pel' poguer endinzar
se, durant els dies boirosos, en les cavilacions de
problemes de gran volada i estudiar la consciència
col'Iecliva-de la humanitat.

Flonjor obaga la defs dies de boira, que han es
tès una estel'Ia de fama perdurable a la nostra ciutat,
bastida amorosament al recer deI cloquer de la
Seu Vella i al Ilarg dei nostre Segre vel1lantl'ubèr
rima horta nostrada.

Poques ciutats tindran el privilegi de transc6r
rel' bon nombre de dies de la seva vida quolidia
na entre la tupida gassa de la boira que, com don
zella pudica. ens priva d'admirar les belleses de
mare Natura; és per aixo que la donem a conèixer
ais nostres amics i lectors de fora, perquè si avui
L1eida progressa en tots sentits, és una cosa de
jusffcia posar de relleu les condicions de la natura
lesa que l'envolta, contribuint, aixf, a arrodonir el
seu aspecte de ciutat cosmopolita,

JOSBP M,a MOIlLl\NS
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El Canal de les Garrigues

El Canal de les Garrigues? Trisla iJ'lusi61 Tot
fa preveure que no esdevindrà mai una realilal
aquest magne projecle ja que les visiles que de
lard en lard hi fan els enginyers no han Irascendil
pas mai més enllà dels Ifmils d'una excursi6 diver
Iidfssima.

Diverlidfssima i plena de complaences. Perquè
el poble garriguenc, veienl en ells a uns nous pro
feles 0 messies modern~,.sempre surI a rebre'ls i
fer-los agraddble l'eslada en aquelles terres, per
tal què amb la seva ajuda, els arl'Ïbi l'aigua desitja
da, l'aigua esperada duranl tola una lIarga vida
prenyada d'hores de desconsol i de desesperaci6.
Pero els nostres carfssims salvadors, després
d'omplir-los el cor, l'ànima si voleu, de prome
tences, tomben l'esquella i no es recorden més--fins
el dia que progeclen un allre vialgel-d'ells, de la
seva desesperaci6 i de les nostres misèries.

Quan s'acabarà aquesta siluaci6? Quan, els po
bres pagesos de les Garrigues, deixarem de miraI'
amb odi el cel? Es fàcil de conteslar a aquestes
pregunles. El dia que s'ho prenguin amb fe i cons
fància persones de bona volunlal 0 el dia que un
\leritable sentimenl humanitari guiï a la majoria dels
ciutadans a exigir-ho,

JOSBP GATBU.

L'Esposici6 Interna
cional de Barcelona

Sota el tflol cConclusion sur l'Exposilion de
Barcelone:., un diari de Parfs, cL'lnlransigeant:. ha
publical en una de les seves darreres edicions un
arlicle dei nostre amic Ramon Xuriguera deI que
n'extraiem i traduïm allo que ens sembla més inte
ressant.

Els palaus.-S'extenen corn una sembrada irre
gular pel' 101 el recinle de l'Exposici6. L'unic que
presenla un estil peculiar d'orfgen espanyol és el
de l'Agricultura. Es sem-ill i té encerts directament
aprofitats de les construccions aràbiques-moresc
espanyol-cosa que el fa aparèixer amb una valor
de tradici6. Eis allres acusell una mescolança d'es
tils diffcil de destriar. El fel d'eslar conslruils amb
cimenl els fa perdre, encara, l'escêtssa valor que
puguin lenir. El Nacional, inspiraI en el de l'Esco
rial, malgrat deI coratge de les dimensions no cor
reslJon a l'esforç creador, tant per la pobresa de
lIurs malerials corn pel record dei reial edifici men
cionat.

Pavel/ons estrangers.-lnslal·lilfs en diversos

Palaus, La seva troballa és una obra de recerca.
Eis Països Baixos i els països no rdics es Iimiten a
aportar representacions deI seu art popular i amb
aixà esldn represenlals ben dignamenl pel' cerI. No
afegeixen, pero, res de nou a l'art modern.

França eslà mal representada en el seu art ofi
cial. Tota la seva represenlaci6 és, si es vol, moll
a proposil per a reclam d'holelers, pero moll poe
per acredilar la significacio dels seus arquilectes i
artisles. El sol pafs que ha dit una paraula de no
velal és Alemanya, Tot porla el segell deI bon gust
i de la~modernilat, Aquestes qualilals es; refteleixen
d'una manera remarcêtble en les illstal'Iacions in
duslrials d'aquesl pafs.

Pavel/ons nacionals.-L'elogi mor en la punla
de la ploma. Per dir-ho en un mol,resumirem que
els bons estan infiuencials per l'aI'l modern ale
many i pel' l'Escala de Le Corbusier i els dolenls
s6n, a fi de comples. un paslfs absurd de tOles les
escoles modernes,

jordins.-Una obra d'art que els catalans deu
rem a M. J. C. N. Forestier, aquesl jardiner prodi
gi6s que ara a Andalussia, ara a Anglalerra, Tunis,
India, Cuba, Nova York, etc., ha anal deixant pel
mon raslres indiscutibles dei seu talent. Polser lIeu
geramenl malmenada per les primitives correccions
d'en Puig i Cadafalc i les deficiències d'execuci6
en part salvades per la col'Iaboraci6 dei seu deixe
ble Nicolau M.a Rubi6,

El poble espanyol.-L'èxil popular dei cerla
men. No té allra valor que l'hanesledat reproducti
va dels seus dirigellts. Tols els allres elogis que
podrfem fer, anirien en detriment de la nostra sen
sibilitat. Polser el mèrit principal és el 'de no haver
fel una espanyolada. Aquesla maleixa discreci6
que respira 101 el poble, ha d'ésser. creiem nosal
Ires, la millor salisfacci6 de lIurs al;llors. Tola allra
iJ'lusi6 polser fora excessiva,

Llums i aigues,-Si el poble espanyol és l'èxit
popular, aquest és l'èxil dulèntic. La seva gran
diosilal és enIluemadora; ho és tanl, que els
seus defectes-que s6n molls-desllpareixen da
vanl la força dei seu espectacle. Polser un ori
gen Ifmid d'aquesla inslal'laci6 el trobarfem en
l'Exposici6 de les Arls Decoratives de Parfs.
Pero, aef, el desplegamenl és lant gran que gai
rebé fora oci6s relrocedir a cap recerca, Cal
només esguardar la font principal per sentir-se en
dul d'una sincera força admirativa.

Les escultures.-En general s6n totes inferiors
al nivell artfslic dels seus aulors. 1 amb aixo no
volem dir que aquesl sigui sobreramelll eleval.

Contingut. - Les obres dels diversos palaus
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totes tenen un interès. Les deI Palau Nacional
d'art. arqueologia, lilurgia, bibliofiIia, historia,
etc.-juslifiquen pel' elles soles el vialge a Barcelo
na des de no imporla quin pais. Ni la fadesa dels
quadros plàslics-histoTics sistema Museu Grévin
alenuen el valor de l'aporlaci6 seriosa d'aquest
recinle.

Palau de l'Art Modern.-La seva exigüitat ha
fet que l'Exposici6 d'obres d'Arl Modern-pinlura,
escullura-s'hagi hagul de fer en dues vegades.
Aixo ha Ilevat ingralitud a la visila d'aquesles obres
conegudes ja de tothom i que l'es no hi guanyarà
ningu lornant-les a veure.

L'Estadi.-EI més gran dei m6n després dei de
Wembley, presidil pels alletes eqüeslres de Garga
llo salvats, pel' cert, de la mediocritat de l'escullura
general.

Teatre grec.-Bon encert pel' part dels organit-
zadors a l'enviaI' a Grècia els arquitectes Rubi6 i
Revent6s, Garantia d'arquitectura.

Conclusi6,-Barcelona amb l'organitzaci6 d'a
quest certamen s'ha superal. Aixo no és ni de malt
l'obra d'un dia. L'esforç col'!ectiu ha anal porlant
gota a gota el seu entusiasme pel' fer viable aquesta
Exposici6, potser malmenada a darrera hora pel' una
intervenci6 esfranya. 1 aquesta és la ra6 dei pel' què
no ha donat el fruit que d'ella s'esperava. Un any i
un allre any el l'able de Barcelona ha fel coincidir
les seves energies en l'edificaci6 dei gran carfamen
que havia de reportaI' a la ciulal el reconeixement
de la seva calegoria. L'esforç ha eslal gran; el fruit
no tanl. Se'n salva només l'espectacle; aquesl
existeix de fel. Mai, polser cap Exposici6 no ha
tingut la grandesa d'élquesta. Precisamenl toI el
que en ella hi ha d'apoleosic ens fa creure que és
la darrera Exposici6 que se celebra a Europa
d'una magnilut semblant.

Tai és el judici que l'espectacIe arlfstic de l'Ex
posici6 mereix al nostre amic, Malgrat de la seve
ritat de les apreciacions que reproduïm, hem de
reconèixer, pero, que responen a un fans gens
ocult de veritat.

Fuetades: L'esport

La febre esporliva que neguileja a quasi la tota
litat dei jovent, ens mena acceleradament a un estat
de decadència espiritual i col·lectiva.

Cam no ignora ningu, el practicisme esportiu
és fortament-no totes les vegades pero-pernici6s,
si volem atendre els immediats resullats que repor
ta ..• Sovintment, ja no és el joc qui governa; és
l'excitaci6 nerviosa, i llavors, la ira ama i senyora
de les mullituds, és quan dana lloc a l'especlacIe
vil de les maltes baralles,

Es de doldre aquest esperit de rabior bel'licosa
que s'interposa entre l'home i l'afici6. Entra la ra6
i la violència: predominant-corn a elemellt princi
pal de les causes immediates-l'amor l'l'api, que és
capaç d'engendraI' mullitud de defecles i disbarats,
si ja no els duu engendraIs.

Aquesta libantor existent de l'able a l'able, corn
a resullat dei susdit esport, és una seguida mani
festaci6 de prejudicis marais que no s'addiuen de
bon troç amb la col'Ieclivitat cfvica de taIs els
homes que integren una mateixa raça i que aspiren
a fruir dïguals beneficis. No és aUra casa que la
tempesta que encadena l'odi i flagella despolica
ment els principis de civililzaci6 i cullura humanes".

Som gosarats de dir: és dolent l'esport? i se'ns
respondrà que no, rodonamenl. Corn de fet. no és
dolent mirat des deI punt de vista esportiu, pero ...
des dei punt de vista moral, ho és deltof de dolent;
car una casa és l'educaci6 ffsica i una allra la des
trucci6 moral.

Pel' a la finalitat que l'esport ha estat creat, no
ho és tanl corn sembla de pernici6s, pero, corn
dèiem, aquest afany de domina l'-se l'un més que
allre, és el que desfà la teoria esporliva i aniquila
totl'interès què en si pugui portal'. Restanl-li tant
escasa importància, que és complelament subjecle
davantla cullura.

Si l'eductlci6 i conservaci6 de ,noslra enverga
dura corporal la prenem en sentit bèl'lic, i ens des
truïm materialmenf, "corn padern estaI' capacitats
pel' a fer Ireballar bé i amb regularitat la nostra
menl? Es dei lot impossible admelre que pensem
hé i que reunim condicions pel' a ésser inslruïts es
piritualmenl. No s'ha de creure que la pau i la guer
ra s6n semblants, car encara que ho fossin 0 tin
g'Jessin consemblança, l'efecle és tofalment 'dislint
i no padern fer cap apreciaci6 de la susdila con
semblança. Doncs, la guerra és el contrasenlit de
pau: diguem-ne, dues cases oposades,

La joventut, allunyada d'aquest gran privilegi,
la cullura moral, no sap pas pel' on camina. No
sent el rieguit d'enfortir la ment i va pel' viaranys
perillosos que sols pel risc fa que es mirin amb
certa precauci6...

Degut a la ferma retrospecci6 mental que sa·
freix la joventut acfual, aquesta no es d6na compte
que aixo és un gran prejudici pel' a ella mateixa.
Creu que amb l'esporl, tot ja s'acaba, i que el m6n
no necessita d'homes preparats pel' al dia de demà
ni l'es. No yeu allra cosa que aquest vertigen pao
r6s que acava de malmetre la joventut: esport i
vinga esporl. Tanmateix corn si aquest fos el 1'1'0

blema de més immediata soluci6.
No volem que creguin que som apologistes de
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Aques! n li me ro ha passat per la censura governativa.

la cultura mental, pero tampoc en som adversaris.
Cal posaI' cada cosa al seu Hoc, i ja que hi som,
deixeu-nos dir que les biblioteques esperen amb els
braços oberts a toIa la joventut que en roman apar
tada. Si bé ho sabessin, les biblioteques estan de
sertes i els lIibres 56n menjats pel' la pois. Cal que
estimem molt més un Ilibre que no pas aquel1es
coses que solen portal' un final dissortal. El Ilibre
és un bon amie. No ternis que et porti mals resul
tats, corn els esporls praclicats pel' anar passi6 es
batanada d'amor propi.

No prelextem l'esport de cap de les maneres, ço
que fem, és denunciar l'abus que s'en fa.

Havern de consideraI' que si no és avui, sel'à
demà que haurem de fer servir la nostra cultura
adquirida gràcies ais nostres esforços i voluntat.

Per aixo, jove, avui és hora encara, més tard
no sabem si hi seràs a temps. Quan hom es d6na
compte dei què li manen, és quan ja no ho pot as
solir. Prepara't i siguis }lome de bé. No t'arrelis a
aquestes coses petites i cerca la teva salvaci6,
il'Iustrant-te i adquirint coneixements que el dia in
dicat puguis fer-ne un admirable us.

No tots s'han donat compte de com està la jo
ventut a conseqliència de conrear l'esport. La ma
jor part té el verî infiltrat de la ira, fil1a d'una cega
passi6 i que l'allunya fatîdicament de la realitat.

Pel' contra, tots els que ens afirmin que la jo
ventut treballa i estudia, els desfem la seva tesi i
diem que aixf maleix no és cerI. ,

Si comprenguessin d molt que cal treballar,
Irobarien que la joventut en la seva totalitat no tre
balla gens.

ROMA AMVBIlI.

Pensaments politics

Guardem-nos dei que en podrfem dir petites ca
pitulacions venials de la consciència: donar la ma
a un home que no s'ho mereix; tenir freqüentacions
equîvoques; riure davant d'una vilesa. Poe a poe
es perl el sentiment dei deure i el sentit moral.

Cal indigna l'-se contra les causes, no pas con
tra les coses. El darrer crida l'odi; el primer pro
voca la reflexi6 i, sovint, la reforma benfactora.

Abstenir-se davant d'un error que es pot evi
denciar és un crim contra la ra6. Cailar davant la
injustfcia que es pot combatre és un crim contra la
humanitat.

No ens plau ni III policia polîtica, ni la delaci6,
ni els tribun ais especiaIs. Aixà vol dir que som ad
versa ris d'una dicladura polîtica dei proletariat 0

de qualsevol altra.

Una revoluci6 deu ésser preparada: un perfode
reformista la deu precedir. Una societat nova no es
fabrica a cops de decrets ni de lleis impolSades vio
lentament.

Al poble, pel' a ésser formidable, no li cal més
que restaI' incommovible.

Es sempre la pOl', pel' la pOl' i explotant la pOl'
que la reacci6 triomfa.

VîCTOIl DB MONTIlOIO



Llista d'adreces utils que recomanem

Pintura Decorattoa

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Mustca t PIanos

Mercertes

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33

L1eida.

MOBLES fREXAi'iET. - Ral11bla de ferran,
mlm. 37: - LIeida.

FustEiries

Recaders t Transports

EMILI DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer

ceria i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfoll. 302. Lleida

L;\ PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinelli, 15 - LIeida. - Telèfon, 232.

JOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinàrill.

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 10'. - LIeida.

Tallers

R. SET6 1 FlLLS. - Recaders directes i dia ris

a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions

més importants d·Espanya. - Barcelona: Montesion

17. - LIeida: Estereria, 4.

IDIOMES

Cosso 39,

Acadèmtes

AlA~(:l'lIA 1'l(:lLl AI'ITll
COMERÇ ~

Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa:

Ca/ès

GRAN CAfÉ DEL COMERÇ. - R. ferran, 2
Lleida.

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2.' - Telèfon, 499 - LIeida.

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

Cases de Canot

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

Hdoocats

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

E lectriciste s

Ferretertes

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - LIeida.

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça LIibertat, 2
Telèfon, 38 - LIeida.

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
tric.-Cabrinetti. - LIeida.

MIQUEL RIBELLES.--fars i instal'Iacions elèc
triques pel' a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramàfons.
Clavell, 5. - Lleida.
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LLlBRES QUE RECOMANEM:

Là Lliço Je la Histôria
J. Llord.

Vida interior -d'un escriptor
J. Puig i Ferreter.

El Fantasma Je CantervJle
o Wilde (T. iD. Donday i Shum).

El Ciment
F. Glad.kov.

Pares i Fills
J. Turguènev.

Càndid
Voltaire.

La Monja
Diderot.

El Cercle Màgic
J. Puig i Ferreter.
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