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:;</ la força penjen, diu J'adagi.
1pel' la força, unicament pel' la força, la nostra revista ha tingut fins avui un so apagat, gris,

esmortuit, com de clarf amb sordina. No ens dol confessar-ho. Es la verifat. L LEID A la féiem sor
tir com podfem, no com volfem.

Ni el nostre franc voler, ni el nostre temperament, ni el nostre ideari, ni el nostre afany etern de
I/uita, podien florir, obertamenf, en aquestes planes. El cervell i el cor encadenats, .només, en quiscu
na ocasio, i encara com una cosa de frau, quan el centinella es distreia una mica, podfem vibraI' i gla
tir i deixar palesat all/egidor qui erem nosaltres i com sentiem i com pensavem.

Es diffcil sense IIibertat d'expressio donar-se a conèixer i fer-se entendre. Unicament parlant la
gent s'enten. 1parIaI', qui podia parlaramb la coaccio de la força i el /lapis roig dels censors caver
naris de la Dictadura?

No obstant aixà, com el foc amagat sempre respira, nosaltres hem estat endevinats, clasificats i
,,--coneguts, no sols dins dels murs de casa, sinD a fora, '!uny i ben lIuny.

Consti que la justificacio virfual de nostra convivència en l'estadi de la premsa no era més que
pel' a evitar tot mal entés i curaI' resoltament que J'esperit liberal i democràtic de Lleida es no tingués
com a fallif 0 e~borrat. Un noble anhel. Aquest: voler deixar sentat i demostrat que, durant aquestes

U
darreres i lIargues jornades tan lamentables i vergonyoses de la Dictadura, pel' les terres de l'occident
de Catalunya, no tots eren uns. Que tot no era conformisme, ni reaccio, ni patrioterisme, ni reialesa, ni
servitud amoral, ni fills espirifuals deI pare Vallet.

1 aixà, encara que fos aguditzant l'engfny i apurant les nostres minces habilitats, creiem ha
ver-ho assolit. 1n'estem contents. Es més,-i sense petulància sia diÎ-pensem haver prestaf al nom de
Lleida un bon servei.

G Perà ara, les coses sembla que han de canviar, i que ja podrem presentar-nos tal com som,
francament, donant el pit i la cara.

Aix!al menys ho anem a intentaI' ben confiats. Els nostres amics, col'Iaboradors i lIegidors, es
tem segurs que no ens deixaran. Es el nostre deure que exigeixen els moments actuals. 1 anem a com
plir-Io sense vacilacions ni escatimar sacrificis de cap mena.

Diguem-ho d'una vegada. Aquest és el darrer numero de L LEIDA, revisla d'informacions i
esludis. Anem a deixar els nostres entreteniments de modestos amateurs dtl l'art, de la Iiteratura, de
la histària i de la filosofia, pel' a entregar-nos, de pIe i amb tota J'ànima, a ço que és la nostra més fèr
vidB vocacio: la lIuifa polfticiJ.

L LEIDA, doncs, des deI numero vinent, dia primer de març, serà una publicacio essencial
ment polftica, de batalla i d'accio, sortirà cada dissabte, i, defensant els ideals deI poble, que tantes co
ses ha de destruir i construir, voleiarà com a bandera de combat el crif impetuos que avui arreu
resona:

iFront unic d'esquerresl

•
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Nosaltres no anem a ésser extensos; no
anem a treure deIs arxius oratories inser
vibles; la lIiç6 d'aquests anys passats ens
diu que hem d'ésser més sobris en parau- ~

les i més rics en tets.

Vingué la Dictad ura aprofitant-se
d'unes circumstàncies excepcionals. Un
dels principals causants de la vinguda de
la Dictadura és precisament un català;
aquest català que fou qui acompanyà a
l'estaci6 a Primo de Rivera en la seva mar
xa sobre Madrid, (i si no fou ell hi anaren
els seus amics), tots nosaltres veiem el
molt que d'ell es parla aquest dies. El nom
de Camb6 s'ha pronunciat i escrit milers
de vegades aquests dies: es fa ressaltar el
Camb6 financier, el Camb6 politic, el
Camb6 estadista, pero nosaltres oposem
enfront d'aixo el Camb6 traïdor, el Camb6
nefast. Camb6 és el dictador de demà i
nosaitres, treballadors, hem d'oposar ais
seus intents de despotisme, un gran bloc
d'energia ciutadana.

Dissortadamenqa Espanya, les esquer
res republicanes no han seguit fins avui
vies concretes; les esquerres, crec, han
d'anar forçosament a la formaci6 d'un
gran bloc, d'una aiiança, .unides en els
quatre dels punts principals en que coin
cideixen. Jo, ciutadans, declaro que s6e
comunista i nosaltres no vivim sina de
reafitats, pero en aquests moments dificils
admetem tots els passos que es dirigeixin

El senyor Colomer diu que esperàvem
que a la fi, el poble es manifestaria amb
valentia. Si el pobre Primo de Rivera as
sistis a aquest acte no s'atreviria a dir que
tothom està amb ell.

2

En el Tea[re Victoria d'aquesta Ciutat,
tal corn estava anunciat, es cel')ebrà el dia
onze deI corrent una gran manifestaci6
popular d'afirmaci6 republicana.

Ja molt abans de donar principi a l'ac
te, el local oferia Lln aspecte imponent. La
multitud invadia materialment l'entrada
fins el carrer, i a dins permaneixia dreta,
emplenant els passadissos, i donant a )'ac~

te un to d'entusiasme no presenciat a
L1eida de sis anys ençà.

El miting tenia per motiu testimoniar
una protesta contra el règim innoble de la
passada Dictadura de Primo de Rivera i
sentar unes conclusions que respongues
sin ais ànims dels Ileidatans republics per
a elevar-Ies, després, a la superioritat.

Es distingia entre el gran nombre d'as
sistens, grups importants dels pobles de la
rodalia.

Obri l'acte el President de la Comissi6
organitzadora, senyor Jaques: «Aquests sis
anys de I1arga j vergonyosa Dictadura han
vist desenrotilar-se fets els quaIs era
dificil que soportessin, tan Catalunya corn
Espanya.

Es precis que el poble estigui unit for
tament a fi qlle pugui governar-se ell ma
teix. S'ha fet necessaria una rectificaci6 ab
soluta. Les Entitats politiques han de fer
els possibles, sacrificant-se si aixo fos pre
cis, pel' a tornar a una franca i total nor
malitat. El nostre enemic és poder6s i té
mitjans superiors aIs nostres. Tinguem,
doncs, memoria, de tot l'ocorregut i capa
citat de realitzaci6 pel' al futur.»

Seguidament, ofereix la paraula al pri
mer dels oradors, el conegut lIuitador
obrerista Victor Colomer.
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envers la realitzaci6 de la revoluci6 sociall
que és el nostre objectiu. -l

1, ara,;per acabar, vu/l par/ar-vos d'una
qüesti6 que crec import~nt. Hem vist que
s'ha publicat una amnistia, perà una am·
nistia curta; s'han esborrat delicte.s mili
tars, perà no ha arribat a tots, els sellS efec
tes. Hi ha·un home el delicte dei quai no
s'ha pogut esborrar; un home que va lIui
tar noblement sota la bandera dei seu
ideal, amb tot el coratge, com un jove de
vint ànys, q uan al seu costat els joves es
portaven corn vells, (se senten visques a
Macià). Tots vosaltres haureu endevinat
en ell a Francesc Macià. Si no volem en
rogir de vergonya, hem d'ajudar també a
tots els seus correligionaris. El senyor Co
lomer acaba la seva brillant dissertaci6 la
quai es apagada per una estruendosa ova
cit'>.

A continuaci6 pren la paraula el doc-
tor J. Estadella A roo, ex senador: Ciuta
dans: Sembla mentida que després de sis
anys de silenci forç6s no estiguin pulverit
zades les nostres ellergies, perquè el silen
ci solament pot aplicar-se a determi
nades malalties i encara a petites dosis.
Les aigües enllotades senyalen un estat de
putrefacci6. El ilenci no és sin6 engen
drador d'odis. Màlgrat tot hem sortit des
prés d'aquests anys de silenci, amb el ma
teix entu iasme, perquè cal dir que la Dic
tadura, amb tots els seus rigors, no ha arri
bat a ofcgar els ideals dei poble.

La Dictadura ha tingut al seu alcan-t
tots els mitjans que ha volgut i, ja ho hem
vist, tots els seus actes s6n censurables; ha
tingut una caiguda subita, vergonyosa.
Les casernes, l'alta burgeiia, l'aristoclàcia,
la varen ajudar a pujar; el capitalisme li
obri les seves caixes i, en canvi, les demo
cràcies republicanes no varen protestâr.
Amb aquelles armes qualsevol politic, el
més insignificant de l'antic règim, hauria
pogut fer altre tant.

Ella diu que va acabar amb el terroris
me. Nosaltres no callarem fins que se'ns
digui d'on sortiren el gros nombre de pis
toles que entraren en acci6. Pau al Marroc,
una febre inusitada, atolondrada, per al
foment de les obres publiques. la mirarem
si han estat pitjors els beneficis que les
pèrdues. El que si podem dir és que no
s'ha fet res per acabar amb la carronya de
la primera ensenyança. En canvi, ha tirat
bombes a les Universitats, ha obligat a
abandonar el Claustre a professors dignsi
sims, ha fet operacions fàcils i multiples
solament per a nocirir el crèdit de determi
nades ordres religioses.

Hem vist la sèrie infinita d'homenatges
forçosos, concessions escandaloses com la
de la Companyia Telefànica, en la quaI
l'estat ha arrabassat patrimonis dels Ajun
taments per afavorir el negoci d'una Com
panyia estrangera. Ha caigut la Dictadura,
perà es precis liquidar-Ia i exigir respon
sabilitats. Qui l'hagi fet que la pagui, qui
hagi col'Iaborat amb eIla no es podrà quei
xar.

La Dictàdura ha vituperat fins la toga
deI Tribunal Suprem, amb l'espasa d'un
general indigne. Espanya no és una caser
na ni 1:Jl1 convent, ni té una unitat de /len
gües ni de costums; és una diversitat i de
volguer-Ia uniformitzar és fer d'eHa un
monstre. La monarq uia ha demostrat la
seva incapacitat.

Acudirem a la violència si en un prin
cipi se'ns neguen els drets; demanem unes
eleccions sinceres que no facin possible el
soborn .

Hi ha molts ciutadans que es troben a
l'exili per haver servit els seus ideals; de
manem per a ells una âmplia amnistia a
l'objecte que puguin tornar amb nosal
tres.

El doctor Estadella acaea la seva bri
llant peroraci6 dient quefâquesta festa que
a v ui es celebra fa olor de funeral i el que
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tots desitgem és que soni a gatzara de nai-
xement L1args aplaudiments coronen el
seu discurs.

Parla el doctor Humbert Torres, ex
alcalde popular de L1eida.

Ciutadans: Fa cosa de cinc anys que
d'aquest mateix 1I0c us parlava en l'home·
natge que L1eida reté a la memoria de
Guimerà. 1 en aquell acte, si ho recordeu,
hi hagué entre nosaltres corn una prome
sa tàcita que aquelles coses que estimem
essencials per la vida dels homes, serien
tant més estimades corn més perseguides;
i que un dia 0 altre là tirania cauria, i
després, la caravana dels homes que tenen
un ideaf, seguiria, imperturbable i serena,
el cami misteriosament esperançador que
li té marcat el dest!.

1 ja hi som. La Dictadura, que havia
?vingut a destruir unes coses, les ha deixat

més vives que mai. Quines coses eren? En
primer II~c, el sentiment nacional dels ca
talans. Quina bogerial Un poble corn el
nostre, que ja parla i escriu en català el
segle VIII; que la seva lIengua és l'instru
ment que forja la seva consciència naixent
que es concretarà més tard; que arriba,
aIs segles XII i XIII a produir una cultu
ra en mig deI somni de l'edat mitja; que
és una excepci6 relativament democràtica
en aquelIs temps tèrbols amb la reuni6
freqüent de les seves Corts; que cinc se
gIes de treball de destrucci6 dels seus sen-

/timents pairals, no li poden matar l'ànima;
que pot donar el renaixement dels nostres

Jdies, lCQm pot morir ni resignar-se a la
. servitud? Ni ara ni mai. El m6n donarà

mil tombs, perà allo que la historia ha
forjat en la consciència dels catalans, no
desa pareixerà.

En segon Iloc, la Dictadura haviâ vol
gut destruir l'esplerit democràtic, el sentit
de Ilibertat. Què no han fet per aniquilar
aqueixes coses divinals i eternes? Què no
l}auran imaginat per suplantar en els or-

ganismes populars, la voluntat ciutadana
per una representaci6 de tots els baixos
interessos? Ja veieu quan inutilment: a les
24 hores de caure la Dictadura, una ven
tada d'impopularitat s'emporta là seva ~

obra i un clam de Ilibertat puja de tots els 1

pits.
Jo preg@ ais catalànistes que m'escolten

que treguin la deguda lIiç6 dei que aci hà
passat. A hores d'ara, I:!com és possible
mantenir-se indiferent davant dei proble
ma de la forma de govern? Si el vostre
particularisme és sincer, creieu que podrà
trobar mai soluci6 en la monarquiâ? No
més en una republica, que acati i respecti
les expressions dei sufragi, podrà, Cata
lunya, decidir la seva sort. Per a mi indi-~
ferència, vol dir covardia, manca de visi6 J

politica 0 cosa pitjor, encara.
Perà la Dictadura volgué prestigiar al

tres coses: l'austeritat elevada a norma de
govern, l'ordre, la hisenda publica, la cul
tura ... Si, recordem el trasbals constant
en què hem viscut, les delacions obliga
des, els cinc mil mi lions de nou deute,
les revoltes militars, la premsa estrangera
comprada, e(s empresonaments, els exilis,
el calvari dei professorat, les Universitats
tancades ... Aquesta és "obra pacificadora
i moralitzadora de la Dictadurà.

A més, la Dictadura volgué que arre
lés en el cor deI poble l'amor a unes insti
tucions que, e~ la florida de republiques
escampades pel m6n sencer, ja s6n pura
arqueologia. Parlant sincerament: creieu
que aixà és, avui, estimat, lIoat? 0 pel
contrari, ho creieu. cada dia més, insegur
i vacil'Iant?

Cap dia rnillor que avui, en que es
cumpleixen anys de la proclamaci6 de la
primera Republica espanyola, portada per
una generaci6 idealista, Republica prema
turament caiguda per prematurament nas
cuda, per a retrobar-nos, els que tenim fe
sincera en la força dels ideals democràtics,



BI dta 11 de febrer de 1873, el Congrès i el Senat, reunUs, procla

maren en mig d'un gran entustasme la prtmera Republica esponyola. Hanta

tlbdlcat la corona Amadeu de Sabota.

i per a dir-nos qu~ en aquesta nova etapa
que ara comença, plena de promeses, no
devem deixar-nos fins que la nova Repu
blica presideixi els destins dei nostre po
ble, que àspira a là Ilibertat individual i
col'Iectiva, al progrès humà i a la plena
j usticia social. El discurs dei senyor Torres
es rebut amb una gran ovaci6.

S'aixeca a pariaI' el senyor Josep L1ari,
exdiputat pel' Tremp. Abans que tot dedi
ca un record a tots aquells barons esfor
çats que es sentiren fondaments ultratjats
pel' la tirania de la Dictadura. Diu que se
rà breu; fa vots per a que prompte sigui
ampliada totalment l'amnistia concedida,
i si no la concedeixen, diu, hauriem de te
nir la decis~i6 de saber-nos-Ia prendre. No
hauriem de permetre que un soldat que
ha viscut sempre en mig dejuergas i chir
Idtas vingués a prendre'ns el dret de ciuta
dania.

Recorda el cas dei seu estimat amic
Francesc Macià. Diu que s'honora amb
la seva amistat des de fa anys i tots hem
vist que el seu cas conté un aIt exemple de
ciutadania i d'heroismes pel' una causa. No
hi pot haver justicia on no hi ha lIibertat
individua!.

He assistit a aq uet acte, con ti nua, Fen t
un vertader sacrifici, pero que (ën aquest
acte d'avui s'ha donat el primer pas pel' a
la constituci6 d'un front unic de les esquer
l'es de la provincia de L1eida. Sen'ie un
front unic no hi haurà Corts constituents,
ni hi haurà revisi6 de l'ob ra de la Dictadu
ra, ni hi haurà l'es dei que ens han prom~
El public subscrigué amb entusiasme les
paraules dei senyor Uari.

Per a finalitzar J'acte, la presidència do
nà lectura a les conclusions generals que
foren rebudes peIs assistents a l'acte, amb
delirants mostres de c6ntentament, a peu
dret i Ilençant alguns visques i maris for
ça significatius.

Les conclusions foren: La Protestar
enèrgicament de J'actuaci6 de la Dictadura
de Primo de Rivera i demanar una ràpiùa
i minuciosa revisi6 de "obra portada a
cap per ella, tan en les esferes de les Cor
poracions publiques corn en les locals i
provincials. 2: Solicitar que l'amnistia
concedida sigui totalment ampliada fins a
comprendre tots els delictes politics i so
cials sense excepci6 de cap mena. 3: Re
torn immediat a la normalitat constitucio
naI i 4: Convocatoria urgent a unes Corts
constituents.

Finalitzàt l'acte, la gentada enorme que
omplia el local al quaI s'hi sumaren nom
brasas grups que no aconseguiren entraI'
al Teatre, acompanyà là Comissi6 organit
zadora fins al Govern Civil, pel' a fer en
trega al Governador de les conclusions, en
mig de singuJars mostres d'entusiasme,
cantant-se la Marsetlesa. Quan la manifes
taci6 passava pel' davant dei local de la
Uni6 Patriotica, se sentiren crits adversos
que foren contestats repetides vegades.
L'aspecte regnant era de franc desig d'ac
tivitat publica, especialment entre l'ele
ment treballader. L1eida ha demostrat, en
aquest grandi6s acte de civisme, que el
seu esperit republicà és ben viu, encara.

x. X.
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720tes de 9Juenos ?lires:

inutlls
americanisme. Amparada amb l'herència
idiomàtica, deixada a les antigues colonies,
la paraula semblà arrelar seriosament,
ajudada, de més, pel' fills d'emigrants enri
quits que trobaven en ella un admirable
pretext de figuraci6 social.

Pero el Brasil quedava al marge de
l'hispano-americanisme. No podia menys
prear-se aquell important mercat d'ascen
dència portuguesa, i fou precis que aque
lia nova parauJa s'eixamplés pel' a inca
bir en ella tota la influència peninsular, i
nasqué l'ibero-americanisme.

Pero la Itàlia, que aportà a l'Argentina
més abundants corrents emigratàries que
l'Espanya j la França, quina influència
cultural,-malgrat !'inconvenient de J'idio
ma,- és innegable, no podien romandre
allunyades de la Iluita en actitud contem
plativa i no trigaren gaire en imposaI' una
nova i quilomètrica' parauleta la quai, és
sent tant sonora corn les altres, els hi obria
un camp d'acci6 il·limitat. D'aci, eillatino
americanisme.

L'esperit nordic europeu, representat
pel' l'Anglaterra, intervingué també a la
Iluita amb caracteristiques ben pràpies: a
les paraules plenes de lirisme dels Ilatins
oposà la lIiura esterlina, i vegé més clar
que els demés estats, en Iloc d'entretenir
se imposant orientaciorJs ideolôgiques,
lIuità pel' l'afirmaci6 de là seva indûstria i
ho aconsegui plenament.

L'exclusivisme de la doctrina de Mon-
roe, facilità ais Estats Units J'entrada en
fa batussa, i, pais de la imitaci6 perfeccio
nada, pel' a fer-ho, emprà els mateixos
mit jans que eIs seus antecessors. Oposà el
dollar a la lIiura esterlina, i ais diferents

CJaraules

6

HI ha paraules abstractes. que s~mblen
inventades pel' a no dlr l'es, J que a

força de prodigar-se, repetint-se a tort i a
dr~t, acaben pel' prendre personeria dins
de l'idioma i s'accepten insensiblement,
despreocupadament, amb' una tolerància
excessiva, que és la millor prova de Ilur
innocuïtat. Volem referir-nos aci, a certs
mots que J'intercanvi internacionol ha po
sat en circulacio a l'Amèrica deI Sud, i
que, pronunciats sem pre amb l'optimisme
de copiosos àpats, en un ambient satu rat
dei fum de bons cigars i en l'expansio dei
xampany abundant, s'han oït amablement
sense paraI' esment en l'amagada intencio
que ells pretenen involuerar.

1 és que no son paraules buides dei tot,
ni desproveïdes absolutament de significa
ci6, sobre tot pel' part de Ilurs emissors,
pero ço que les fa terriblement inûtils, fins
a caure en el ridicul i gro'tesc, és la manca
de serietat amb què han sigut acollides i
l'am pla beligeràncla que se les hi ha ator
gat.

Eis països europeus que han contribuït
a la formaci6 d'aquests nous països d'Amè
rica,-i ens referim particularment a la
RepûbIica Argcntina-, han IIuitat sem
pre pel' a imposar-hi lIur hegemonia tant
comercial, i aquesta )Iuita, de la quai s'han
format les noves nacionalitats, esdeveni tan
àrdua, a mida que aquestes s'anaven con
solidant, que fou necessari precisar-Ia en
una doctrina condensada en un sol mot
pel' a que circulés corn una mena de mo
neda espiritual dins dei mercat de les
idees.

Aleshores, Espanya inventà }'hispano-
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ens referim a l'Argentina-, ha deixat per
sem pre d'ésser un pais de conquestes; tot
e[ més, seguirà éssent un mercat més 0

menys propici, i qui vulgui fer-s:hi grat
deurà contribuir al seu engrandimentamb
reserves de braços a de capitals i sense cap
«arrière pensèe» d'influències definitives.

Les portes perà, estant ampla i genero
ment obertes. Que vinguin els vaixells
plens d'emigrants, que encara hi ha molt
camp pel' Ilaurar; que vinguin els capita
listes, que encara hi ha molt a guanyar;
que vinguin els inte['lectllals i els homes de
ciència, que hi ha. un immens desig d'es
tudiar; perO que tinguin present tots els
que vinguin, que ad no se'[s emprarà l'es
que no serveixi pel' a omplir algun bu id en
l'estructura, ja ben definida, d'aquestes jo
ves, perà fermes, nacionalitats.

Quant a les paraules altissonants que
originen aquest article, seguiran circulant
lIiurement, innocuament, moneda menys
preada, pel' a us de tenders enriquits i de
«rastas» vanitosos, fins que el ridicul les
arrambli al rec6 defs trastos vells.

«ismes» dels lIatins, n'oposà un a[tre de
nou: e[ panamericanisme, pa.ra.ula «stan
dard» que devia dissimulaI' Ilurs foragitats
desigs imperialistes.

Hem titl/at aquestes paraules de bui
des i d'inutils, i heus aci [a ra6. L'una
després de J'a[tra han passat per sobre dels
països americans sense commoure'ls gens,
perà quan han volgut p[anar i afermar-se
pel' a mostrar l'essència dominadora que
encobrien s'han trobat amb un poble ja fet,
amb clara consciència dei seu deliti, el
quai gel6s de llur sobirania no està dis
posat a acceptaI' marmessors en cap dels
ordres de la vida.

Les joventuts americanes han sabut
comprendre la immensa vàlua deI tresor
de llibertat que les hi Ifegaren els herois
de la Independència, i, imbuïdes deI ma
teix fervor patriàtic que Ifurs avant-pas
sats, estan més disposades a acceptaI' qual
sevulga doctrina de caire internacional
que les caduques i est l'etes ideologies dels
vells estats en suspens, sobretot si aquestes
poden afectar Ilur personafitat indubita·
b[e.

L'Amèrica deI Sud,-i particularment



Xavier CJ\ühnel Cforta) comptable
BI noslre particular amic i col'Ia

borador, Xavier Kühnel Porta, acaba
de publicar un exlens llibre de més de
quatre centes pàgines litulat·: «Traclat
de Complabililal~ el quai fa honor ais
seus anys i a nosallres.

Davant d'aquesl nou èxit de Xavier
Kühnel, no podem per menys que tras
Hadar a aquestes pàgines la noslra
consideraci6. À tal moliu li hem dema
nat unes notes apropàsit. Heu-vos-Ies
aquf:
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... Els afers s6n un esport corn molts al- petit només serveix per encarir els articles.
tres que avui es practiquen. Eis negocis, Abans, els joves pensa ven arreplegar-se un
modernament, s6n essencialment dife- capitalet i establir-sc, passant de mossos a
rents d'abaOl•. Un home, amos, Avui, s6n pocs els qui
tan bon pu nt arribava a ésser pensen en aquestes coses. Pri-
amo d'una botiga i podia Iluir / mer, per les grans dificultats
el seu nom en un pomp6s rè- que hi ha modernament, pel'
toi, ja es creia haver arribat a obrir-se pas entre mig de
alcansar una fita. Avui, ;,qui tanta competència, i pel' les
crea un negoci i va bé, en grans sumes que hom neces-
crea un altre, i aixi amunt. sita pel' establir-se i triom far.
Corn més es Iluita per assolir ... La comptabilitat és una
un ideal, aquest es fa més ciència completament desco-
lIunyà i dificiI d'assolir. neguda al nostre pai~. Abans

... No cal esperar a tenir sabent el «Debe» i el «Ha-
edat per emprendre negocis. ber», hom ja sabia la ciència
A Espanya manca en el m6n que no era més que uns prin-
dels afers, una alenada de jo- X8vier KUhnelPorla, iove comptable. cipis empirics sense regla ni
venesa, que parti noves orientacions i sis- concert. A vui, un comptable, en el sentit
ternes. En la novel'Ia, en el teatre, en poli- modern deI mot, ha de tenir una prepara
tica, els joves s'imposen. Aixi mateix suc- ci6 tècnica extraordinària.
ceirà en els afers. . .. La comptabilitat té un paper molt

... EI comerç, tai cor.n està avui, ha de principal en la vida social moderna. S'ha
sofrir una ~ran transformaci6. Abans, per dit, per un dels mes grans econ0mistes,
acreditar-se i fer-se un nom, una casa ne- que els comptables s6n el vers economistes
cessitavâ anys i més anys. Avui, gràcies a i que els economistes s6n uns simples lite
la publicitat moderna, en un mes un es rats. La comptabilitat pot donar a càda u
pot fer l'amo d'un mercat i imposar un segons els seus treballs 0 sigui l'ideal deI
nom, un article 0 bé una marca. socialisme. La comptabilitat permet fixar

... El petit comerç ha de morir. El «bo- els preus de cost exactes per a saber els
tipuerisme ha de desapartixer. El comerç guanys que efectuen les empreses. Hom



SUBSCRIPCIÙ oberta per a soc6rrer la vldua i el LU de l'in

fadigable lluitador català, mort a l'exili, Marti Vilanova.

Pessetes Pessetes

Josep Torres 1 SumB Bnterior . 57'50
Ramon Massip . 15 J. Abadies . 1
Josep Almacelles 2 Francesc Cases. 5
Josep Daura. 1 Ricard Palacfn . 5
Felicià Solé. 1 Josep Sanjuan '. 5
Just Pons 2 Miquel Bademunt 1
Joan Casanoves 2 Antoni Sirvent . 1
Josep Pinyol. 2 X.X. 1
J. Quflez. 1 A. Zamorano.. 1
Anloni Ballart . 1 Agusti Bragulat. 1
O. Arquès . 1 Pere Valldeoriola 5
Marian Abadies. 2 Leopold Plubins. 15
Pauli Costa. 1 Josep Ponsoda . 1
Pere Buira . 1 Anloni Vives. fi
Antoni Alioza 0'50 Vallespf 1
Ferran Esmatges 2 Sim6 Teixid6 1
Josep Herrera 1 Baptista Xuriguera. 2
Pere Almacelles. 1 Pau Clota . 1
Alfred.Perenya. 5 R. B. 1
Josep Hernàndez. 1 Antoni Mayor 1
Antoni Llop. 1 Francesc Aguilar. 1
Juli Barberà 5

---- ----
SumB i segueix . 157'[;0 Total. 79'[jQ
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hi ha moites capitaIs de provinces que no
tenen un centre d'instrucci6 mercanti/.
Els centres d'ensenyança mercantiIs han
d'ésser grans empreses amb multiples su
cursals. L'ensenyament pel' correspondèn
cia, ha de prendre més increment, tal corn
passa en la majoria de les altres na
cions .

... En fi, jo crec que el cam p dels nego
cis és ço que ofereix més corn pensacions
moraIs i materials.

LLEIDA

pot saber si verament eIs jornals s6n una
justa retribuci6 deI treball, 0 bé si l'empre
sa, en els treballs dels obrers, fa grans be
neficis També, en un estat essencialment
socialista, la comptabilitat permetria fixar
pel' endavant el preu dels articles a oferir
al mercat.

.' .L' ensenyança mercantil a Espanya
està molt atrassada. No hi ha cap acadèmia
ni centre que estigui a ('altura dels temps
actuals. Molt s'està fent en l'actualitat,
perà hi ha molt cami a rec6rrer. Encara



en la punta obaga deI meu dit.

- com una rosa

LLEIDA

perfumada,no

de la ungla

d'or

UNGLA

nÎrvi6s

anatOJuia,

LA

El ceUuoide

creIX

La seva

10

que mal no ~erà rosa-,

no pot, tampoc, mostrar cap vida interna

distinta de la }Jell que la cobreix;

que resguarda les puntes dels meus dits;

la gelatina en

:flexible

glaç de la ungla,

de cristalI prim iés un troç

amlgue.~

i de la pell vermella;

cutrassa ferma deI meu tacte,

lluenta i agafadà,

que reforça les

cartolina

pInces de le~ mans;
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vreencarnacl6 1 socl%gla

EN el darrer dels tres articles que en
aquestes planes hem publicat deba

tent amb l'amie Colomer, certs punts de
es doctrines socialistes, parlàvem de les
innegables desigullitats natives entre els
homes i de les seves possibles explica
cions.

Es evident que la posicio filosàfica que
hom adopta, influeix resoltament sobre les
nO'itres idees marais, politiques i socials.
Corn nosaltres som espiritualistes, no
creiem que el determinisme purament ma
terialista pugui explicar, per ell sol, l'eva
lucio humana i social. Corn tampoe creiem
en la constant .intervencio divina en els
actes humans, no admetem que les ànimes
siguin creades noves en el moment de ve
nir al mon; i en aquest punt, el nostre mo
nisme espiritualista ens porta a admetre
que la substància que emplena l'Univers
és unica en la seva essèneia, amb infinites
formes rrianifestatives de realitzacio, obèint
la gran lIei evolutiva que es realitza igual
ment en la vida dita espiritual que en fa
vida dita material.

Corn no padern capir que, en quaIse
vulga moment de l'ascensio de J'Ésst!r, pu
gui tenir un Iimit, per aft i Ilunyà que es
posi, som reencarnacionistes. és a dir,
creiem en la pluralitat de vides terrenals 0

extraterrenals i en l'eternitat dei Jo cons
cient, el quai poe a poe, Jentament i pro
gressiva, i sem pre pel seu propi esforç, va
adquirint major consciència. AEïuesta po
sicio nostra, que no és purament filosàfica,
ans cientifica i experimental fins a cert
punt, ens explica satisfàetàriament el pro
blema dei mal, t:seull de totes les altres fi
losofies, i el de les desigualtats humanes,
filles d'un desigual passat de l'.t.sser en ad
quissions, experiències i per consegüent en
aptit\.1ds. Aqueix~s dificultats s6n insupe-

rables per a tots aquells altres que adme
ten, corn les religions dogmàtiques, que
les desigualtats son filles de la voluntat
d'un Déu personal, ça que constitueix una
tremenda in justici a incompatible amb els
atributs que totà idea de la divinitat impli
ea; i igualment per tata filosofia materia
lista 0 panteista, doncs si és cert que per
l'atavisme i l'herència fisiolàgica s'expli
quen ds caràcters orgànies heredats, resten,
en canvi, sense explicàeio les gràns i cons
tants desigualtats moràls i intel'Iectuais
que s'observen en una mateixa familia,
perquè ]'herèneia psicolàgica no existeix,
l'esperit no s'hereda i bufa on vol. Aixi
s'explica perfeetament el nostre evolueio
nisme integral i el nostre anti-igualitaris
me. Les diferències individuals son filles
dei nostre treball, no pas d'una immoral,
capriciosa i il'Iàgica gràcia divina, ni tam~

poe de j'atzar.
Molt reeentment, el tema reencarnacio

nista, vell corn el mon i en el quai creuen
aetualment vuit-ce'1ts milions d'habitants'
de la terra, i un gran nombre de socis i fi
lôsofs de volàda, ha estat reprès. El doetor
Innocinzo Calderone havi·a fet, en 1912,
prop de personalitats diverses del mon sen
cer, una enquesta sobre la' reencarnàcio,
el resultat de la quai fou publicat a Milan
en 1913. Perà la guerra de 1914 vingué a
emplenar el mon d'altres preocupaeions
més greus. La pau restablerta, f'obra dei
doctor Calderone trobA el succès que me·
reixia.

Malt nombroses havien estat les ad
hessions de persanes de notà a la doctri
na pal·lingenèsica. La de] Dr. Gustave Ge
ley, directol de l'Institut Metapsiquie de
Paris, fou objecte d'una Ilarga resposta,
publicada avui en un opuscle que anem
a condensar i analitzar breument.
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Heu-vos acî resumida l'argumentaci6
deI Dr. Geley: (1)

.S6c, diu, netament reencarnacionista,
i ho s6c per tres raons:

Perquè deI punt de mira moral, la doc
trina reencarnacionista em satisfà plena
ment. Del punt de mira filosôfic em sem
bla absolutament racional. Cientfficamenf,

. m'apareix versemblant 0 millor enCllra,
probablement certa.»

La doctrina reencarnacionista té per
b:"se formai la jusffcia immanenf, car l'és·
ser humà, no és altra cosa que el que ell
mateix s'ha fet en el curs de vides succesi
yeso En resulta que la seva inlel'jigència,
el seu caràcter, les seves facultats, s6n la
seva prÔpia obra. Cada un dels seus esfor
ços, dels seus actes, té lJur repercussi6 en
l'una () en l'altra de les seves existències
futures. No hi ha, doncs, necessitat d'un
jutge divi ni de sancions sobrenaturals.

Una solidaritat estreta, relJigant neces
sàriament grups d'éssers en una 0 en mol·
tes existències, la sanci6 natural és coi'lec
tiva, extenent-se a una familia, un poble,
una raça.

La justicia immanent no pot esdevenir
perfecta més que en el curs d'una Ilarga
sèrie d~ reencarnacions.

La moral queen derivaimposa la pràc
ticà constant dei treball, de la bondat, de
l'esforç solidari.

Els sentiments bâixos: odi, ven jança,
egoisme, gelosia, s6n incompatibles amb
la noci6 de l'evoluci6 solidària i de la jus
ticia immanent.

S'ha objectat que l'ob/if de les existèn
cies anteriors suprimiria les preteses san
cions. Perà s'ha vist mai que l'oblit d'un
ftt suprimeixi el fet i els seus efectes?
L'oblit, durant la vida terrestre, és neces
sari per a estalviar a l'Ésser de veure's des-

(4) Editions Jean Meyer, 8, Rue Copernlc.-Par(a.

torbat per la memoria dei passat: per a for
çar-Io a un trebalJ constant i à un desen
rotlJament continuat.

Una altra objecci6 es basa en l'existèn·
cia deI dolor en els animaIs. L'error d'a
quest raonament, radica en que el mal no
és pas necessàriamenf la sanci6 dei passat.
A l'estat evolutiu inferior dei nostre plane
ta, el mal es troba en eonnexi6 amb aquei
xa inferioritélt.

Pilosôficamenf, la doctrina de la reen
carnaci6 suprimeix totes les dificultats
oposades a l'idealisme rel materialisme,
totes les objeccions fetes en nom de la là
gica a la supervivència humana. Lâ pri
mera objecci6 feta radica en la constata
ci6 dei mal. Aquesta doctrina explica que
el mal no és altra cosa que la mesura de la
inferioritat dels éssers 0 dels mons, 0 la
sancio dei passat. En els dos casos, el mal
està cridat a disminuir a compàs defs pro
gressos realitzats, i en proporcio dels ma
teixos, En els dos casos és util: és el prin
cipal factor deI nostre perfeccionament i
nostre avenç. L'ànima, aixà és, l'essencial
deI nostr-e ésser, seria una mànada indivi
dualitzada deI Principi Unic. Partlcula di
vina en cami de conquerir la se va divini
tat, és a dir, la consciència perfecta d'el la
mateixa i de tot, travesia, per arribar-hi,
tots els reines, fins a l'estat humà.

Del punt de mira cientffic, la doclrina
pal'Iingenèsica 0 reencarnacionista:

.a) Es troba d'acord amb tots els nos
tres coneixements cientifics actuals sense
veure's en contradiccio amb cap. El què hi
ha de més interessant és l'acord lIur amb
l'evolucionisme, aixi corn amb l'astrono
mia, la histària natura!, l'anatomia i la fi
siologia comparada, etc.

b) Dona la clau d'u'na sèrie d'enigrnes
d'ordre psicolàgic, els principals dels quais,
son:

El caràcter evidentment innat de les
principals capacitats i facultats.

l "f ....., ." • .. '._



:G'«Eugèntca» fou fun dada a Anglaterra, pel' r antrop6leg Francis Galton.

1822-1912. t s'ocupa. corn el seu nom indica. de les condicions que presi

delxen Cl la bona pl'ocreact6,

El talent i el geni.
Les desigualtats considerables entre

germans i bessons educats en el mateix
ambient.

Les diferències hereditàries,
Aquests enigmes s'expliquen fàcilment

per la pluralitat d'existències: les idees i
facultats innàtes s6n adquisicions dei pas
sat; el caràcter de !'Ésser és el producte de
la seva pràpia evoluci6; els infanfs prodigi
manifesten, partades més Iluny. "emprem
ta de les adquisiciollS anieriors. La preco
citat ntl és sem pre la marca deI geni, perà
sovint la indica. Exemples: Pascal, Mozart,
Beethoven, etc. La herència no té un pa
pe: important més que en fisiologia, pero
no pas, pràcticament, en psicologia.

c) Recolza en una demostraci6 positi
va. Es coneixia, de temps, la importància
deI subconscient en les manifestacions in
tel'Iectuais més altes. Es coneixia, igual
ment, l'exist~ncia de la criptomnèsia, aixà
és, memària profunda 0 amagada. Perà re
cents recerques sobre el mecanisme deI
geni, l'estudi dels casos de personalitats
multiples en el mateix individu han mos
trat la complexitat enorme de l'inconscient.
S'ha demostrat que una porci6 essencial
de l'ésser pensant, porci6 que apareix cada
vegada més vastà i complicada, escapa, en
major part en la vida normal, a la cons
ciència i a la voluntat, i resta latent i ocul
ta. Que aquest subconscient contingui en
ell el record de les vides passades, l'es de
més racional; perà aleshores l'objecciG de
l'ob/if, desapareix.

L'estudi dei metapsiquisme demostra

la presència en l'Ésser, de principis dinà
mics i psiquics superiors, a la vegada sub
conscients i exterioritzables. Aquests prin
cipis apareixen corn a netament indepen
dents deI funcionament orgànic. Eis seus
clements constitatius tellen, verossimil
ment, Ilur origen en una doble evoluci6:

Una evoluci6 terrestre en sU<i:cesives
existèn'cies, desenrotllant facultats dites
normals, pràpies de l'Ésser conscient.

Una evoluci6 extra-terrestre, desenrot
liant les facultats dites supernormals: cla
rividència, clariaudiència, etc., pràpies de
l'Ésser subconscient.

Doncs, sembla làgic de concloure corn
segueix: existeix una hipàtesi que, d'acord
amb totes les aportacions de la ciència con
temparània, i, a la sola condici6 d'ésser
accepta da integrament, explica tots els fe
nàmens obscurs de la psicologia normal i
patolàgica, 1 de la supernormal: La matei
xa hipàtesi. suprimeix igualment totes les
dificultats d'ordre moral i fins d'ordre me~

tafisic que es drecen davant la consciència
i la intel'ligència des de l'origen de la hu
manitat.

Aquesta hipàtesi, la reencarnacionista,
és fecunda i probablement certa, cie con
formitàt amb el criteri establert per Rus
sel Wallace: «No hi ha prova més convin
cent de la veritat d'una teoria general que
la possibilitat de fer-hi entraI' els fets nous
i d'interpretar, per eIla, ais problemes con
siderats abans corn anomalies inexplica~

bles.»

HUMBBRT TORRBS.
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cl dletari de Clere Clapis}
rexcursion/sta per força

(Continuaci6)

0ia 11 agast 1909

S6c home fàcilment adaptable al medi que el moment em porta. Les meves necessi
tats deI cos i de l'ànima no les regula ni el rellotge ni el costum. M'és igual dormir
de dia que de nit. Matinejar que vesprejar. Menjar fred corn calent. A casa corn al camp.
Convisc sense cap violència entre pobres j ries, entre capellans i anarquistes. Tot em
va bé i em prova i em fa profit i m'és satisfacci6 de viure. Res no enyoro dei què no
tinc i cap recança no sento de deixar res. El vers de Maragall «gosa el moment que l'ha
estat donat» el tinc ben dins meu.

Per aixo em trobo a Renant corn si sempre hi hagués estat. No m'és cap sacrifici de
seguir el ritme de la casa de senyors pagesos que tan bé m'acull. A dormir aviat, con
forme. Matinejar, moIt bé. Solitari per aquets camps, excel·lent.

A les cinc deI malf m'he lIeval. 1 cap a l'era amb tota la gent a ajudar a extendre la
batuda. Forca en mà, dali que li daràs, vinga desgarbellar i escampar garbes.
Després, fins que m'he cansat el braç, he volgut fer c6rrer un dels pareils de mules per
sobre la batuda. La primera tanda, és:la que sense enganxar els animais ais estres de ba
tre se'ls fa c6rrer sols i lliures de guarniments, per tal d'aplanar aquella mar encrespada
d'espigues rebels, que, a la tarda-a la tanda de la migdiada-serà una catifa rodona
i daurada, fina i plana corn una immensa dobla de qualre.

Jo, plantat al mig de l'era, a una mà el ramai i a l'altra la tralla, cridant i espetegant,
fent donar salts i tombs ais animaIs mansois, he sentit un cert plaer de victoria, figurant
me poc menys que una mena de domador al circ en jornada de gran èxit.

Anem cap a casa a esmorsar i després agafo un lIibre. Animes 00litàries de Ge
rad Haupman. Un drama que en Zacconi, el gran actoràs italià, havia donat a conèixer
al teatre Novetats de Barc~lona, la transcendència i significaci6 deI quaI haviem discutit
moites vegades amb l'amie Tarrag6 i Rimeu, sense poguer-nos posar d'acord. AIs dos
personatges centraIs de l'obra, els hi donàvem una inlerpretaci6 totalment diversa.

He pensat: ara, aquf, en repos, el lIegiràs amb tota cura, fent-hi acotacions d'escenes
i frases i després escriuràs una carta lIarga al company, convencent-Io de les equivoca
cions que sofreix.

Me n'he anat a l'ombra dels àlbers que ahir vaig descobrir, i allf lIàpis en mà, segut
sobre una pedra d'una espona, m'he posat a I1egir elllibre deI dramaturg alemany.

Quan més entusiasmat estavël amb la lectura, perquè a cada plana trobava argu
ments a favor de la meva tesi interpre/ativa, sento prop meu uns crits:

-Senyorl, senyor.. l
Es un bailet de la casa que ve corrents cap a mi. En tenir-Io al.costat el veig tot su

focat i li panteixa el pit. Feia estona que corria cercanl-me d'un 1I0c a l'altre. )0, en sor
tir de casa no havia .dit on anava,

•
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-Què hi ha, noi?
-Miri, senyor, diu que vagi desseguit a casa, que el vénen a buscar.
Naturalment he tingut un ensurt. Ara venir-me a buscar, què deu passar? M'he

cregut de moment que seria la guàrdia civil d'Agramunt que venia a detenir-me.
-Qui és que em demana?
-M'han dit que no li digués.
-Està bé, apa anem.
Caminava cap a Renant tot preocupat de qui seria qui em venia a cercar. No go

sava preguntar- ho al bailet perquè altrament no volia descobrir-me aIs seus ulis, encara
que potser ja no ignorava qui era jo i sabia la meva condicio de fugitiu i d'amagat.

Tot fent-Ii conversa de coses dei paisatge que travessem i de gossos i de coniIls i
de perdius i de caçeres, en un rapte ponderatiu, el noi ha exclamat ingènuament, posant
al descobert el secret que li havien encomanat.

-Miri si n'hi ha perdius que ara mateix aquella dona que ha vingut amb la tartana
ha pogut agafar amb la mà una perdigana d'una niuada que corria pel camL

-Aixf és una dona la que'm ve a buscar.
-SL .. una dona amb un tartaner, que em sembla és de Tàrrega.
Aquesta confessio deI bailet m'ha revelat d'una manera clara que era la meva mare

la que havia arribat a Renant. 1 m'he preguntat per mi mateix, jquè deu passar, que
havent-hi germans, és ella la que em ve a cercarl

Penso que instintivament m'he posat a correr per a arribar a casa més depresa i
abraçar-Ia.

M'esperava al brancal de la porta. En veure'm se em tira al coll i em besa forta
ment.

-Vinc a buscar-te, fill meu, per a portar-te a la preso. Si no hi vas tu n'hi portaran
un altre. 1 aixo no vull que passi.

1seguidament m'ha entregat una carta deI pare que aquest mateix matf ha rebut de
LIeida i que diu aixi:

«LIeida 11 agost 1909.-Estimada Maria: la cosa es complica i temo que paguin
justos per pecadors, i aixo no em sembla bé. Sensible és que el nostre fill vagi a la
preso, pero més ho serà que hi vagin d'altres per ell. No és cap deshonor que pel de
Iicte que es persegueix (si ho és, que no vull admetre-ho) passi un home honrat tres 0
quatre mesos, només, a la preso. Aitres que valen i son més que ell els hi han passat.
Si jo em !robés en altres condicions res no em faria posar-me al seu 1I0c.-Crec que si es
presenta, no serà diffcil conseguir que el posin aviat en llibertat provisional. Per tant,
és precfs que vingui desseguida.-No fapuris, ni t'afligeixis que la cosa, encara que
sembli, no és tan greu per a que li passi res més que el que acabo de dir-te. Tranquilit
za't, doncs, i no perdis temps en fer-Ii arribar a les seves mans aquesta carta. Es millor
que es pres~nti voluntàriament al Jutge militar que no que l'agafin, pero en arribar a
LIeida, si el deixen, que passi primer per casa,-T'Élbraça, Manuel.»

Després de lIegir aquesta carta dic jo:
-Doncs, apa, marxem deseguida cap a LIeida i a la preso. No vull, tampoc, que

un altre pagui per mi."
La mare molt serena, pero escapanHi un filet d'emocio pel to de la yeu, diu:
-Sf, sf. Encara podrem anar li. dinar a Tàrrega.



Els de Renant, de cap de les maneres volen deixar~nos marxal' sense dfnar. El vell
Castellà argüeix:

-Pel' anar a la pres6 no cal c6rrer.
-1 si entre tant hi porten a aIgu altl'e?
Dinem. La mare conta les noves que té ~de LIeida. Diu que el Jutge militaI' està

molt enfadat perquè jo he fugit. Que a tothom que s'hi acostd pel' a parlar-Ii interesant'
se pel' mi el tracta malament. Està furi6s i disposat a empresonar a mig LIeida, si jo no
em presento. AIs companys de r~dacci6 Cisquet Amor6s i Francesc Casals, al meu
pare, al Martfn encarregat de l'impremta, al Sr. Benet i a D. Josep Sol, i a tots quants
tenen relaci6 amb el perièdic i han de declarar en la causa que instrueix, els ha dit,
que si dins vinH-quatre hores no em troba 0 no em presento faran cap tols a la pres6.

Ens despedim agrâldîssims dels senyors de Renant. Muntem a la tartana. A les qua
tre i mitja arribem a Agramunt. En un dels cafès fem parada pel' a beure un refresc. En
vio a cercar a l'amic Josep M.II Viladot. Li dic que vaig a la pres6. No hi ha més remei.
La fugida és inutil. Apreten pel' contra cop i m'he de presentaI'. L'amie Viladot davant
d'aquesta notfcia es queda corn és de su posaI': perplexe. Impossible, aixè no deu ésser.
Fins m'aconsella que no vagi a LIeida ni em presenti. Si tu ets, em diu, el Director de El
Ideal l'es no poden fer legalment aIs aItres, malgrat la inesplieable actitud deI Jutge mili
taI', el quaI segons s'ha enterat, és un comandant d'infdnteria d'Albuera, a qui ell coneix,
i que es diu Joan Alvarez Castellvî, home .molt de quartel, poc comprensiu i que creu
que la justicia corn més durament s'imposa més justfcia és.

Tornem a muntar a la tartana, acomiad·:mt-nos deI Viladot. Aquest tot donant la
mà a la mare, li diu:

-Les mares no acaben mai de patir pels fills. Senyora, animar-se i bon viatge.
A la sortida de la vil(J ens veu i reconeix el pare dels germans Puig i Bali, els estimats

condeixebles, i ens atura pel' a preguntar-nos què busquem pel' aquests andurrials. Li
explico secament en breus paraules. La faç apostàlica d'aquest sant home es trasbalsa
sobtadament i un torrent de paraules i gestos de sorpresa i de dolor, d'oferiment i de
consol, surlen d'aquellh boca i ulis sempre tan oberts i admiratius deI senyor Puig.
Agra)'m el seu lIeial efecte i arreem de nou. A les set hem d'ésser a Tàrrega pel' a aga
far el tren de L1eida que passa a dos quarts de vuit.

Arribada a Tàrrega. El meu germà ens diu que té' ordres de L1eida que jo no em
mogui de Tàrrega. Sembla que les ires deI Jutge s'apaivaguen. Els temors de que ompli,
ria la pres6 d'innocents no es confirmen. Només hi ha hagut amenaces. Joan Moles, el
nostre bon diputat, és ja a L1eida a tiraI' aigua al vi. Es conseil i recomanaci6 seva
que jo avui no em presenti. Q1;le esperi a Tàrrega, és el seu mot d'ordre.

-Esperem, doncs. Quantes impressions en un sol dia!
Sopem. Surto a pendre cafè mig d'amagatotis i 'aviat alllit. M'adormo lIegint Ani

mes Soli/iJries, el IIibre que amb tant interès havia començat aquest matf a Renant. ..
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cPOESIES COMPLETES», de Mag!
Morera i Oalfcia.-cBiblioteca L1ei
datana».-L1eida, 1929.

El gran poeta lIeidatà, el traductor a la nostra
lIengua de les obres de Shakespeare. té corn a es
criptor, dues personalilats. La primera nasqué de la
seva amistat amb Campoamor i amb L6pez de
Ayala; la segona prengué vida a la implantaci6 dels
Jocs Florals a Barcelona. De la primera se'n con
serva encara belles mostres; notables poesies com
pongué Mag{ Morera durant el lIarg temps que
conreuà la musa casteIlana; de l'altra, d'ençà que
el traductor de Venus i Adonis escriv{ en la seva
Ilengua, en resla lambé algunes poesies de singu
lar valor, entre les quaIs gosarem cilar com a
exemples de la seva Hrica legmma, l'extraordinari
Maig de dins i el sonet Les birbadores.

El nom de Mag{ Morera, resta inclos en la llista
d'aqueIls venerables pal riotes que conreuaven el
seu esperit en cenacles i reunions, on només hi
assislien arlisles i que lanl en boga esligueren els
primers vint anys d'aquest segle; Ilavors quan es
criure en català era una heroïcital encara, sigueren
els temps que Mag{ Morera i Gal{cia escrigué la
seva obra. El seu nom serà recordat juntamenl amb
els de Francesc Matheu, Abelard Toda, Joan Maria
Guasch, Narcfs OIler, Enrich de Fuenles, F. M.
Masferrer, etc. per una banda i els dels i1'luslres
Pilarra, Balaguer, Guimerà, L1anas, Verdaguer i
fins Maragall, per una altra.

Els Jocs Florals, implantats en forma mages
tuosa per al foment de la beIla parla, era l'eix
d'aquelles correnls literàries que neixien amb tron
tolls i balbuceigs i que han arribal, avui ja, a una
infanlesa madura, proxima a prendre vigoria i pres
tigi. D'entre aquells precursors dignfssims, hi ha
veritables genis. Noms corn Verdaguer, Maragall,
Guimerà, etc. quedaran sempre gravats en lIelres
d'or al davanl de loles les histories liIeràries de
Catalunya. D'altres, pero, no seguiran pas la ma
teixa via.

El nostre Mag{ Morera i Gal{cia, que fou un
dels millors traductors que mai hagi Iingut aquell
gran tràgic anglès que visquè en el segle XVI, no
fou tant sort6s en la seva obra propia. Els seus
versos, alguns farcils amb reminiscències de l'autor
d'El tren Expreso i altrelS man cats de III ritma gra
ciosa i dei pensamenl concret, just i eleval, no tè
nien la Iransparència ni la qualitat que lenien els

versos, per exemple, d'un MaragaIl i fins i tot d'un
Verdaguer, d'un Gasch i d'un AIcover.

En c;anvi, tenia l'ànima de poeta i trobava tot
sovinl motius i evocacions per a mantenir-se entre
les primeres figures contemporànies seves.

L1àslima que Magf Morera i Galfcia no comen
cés més aviat a escriure en la calalana lIengua. De
segur, que amb la força de la joventul idealitzada i
amb l'fmpelu d'aquelles circumslàncies privilegia
des, hauria esdevingul per a nosallres un gran
poeta; haur{em tingul amb els seus versos una
obra exemplar i de meslre, aix{ com ara solament
lenim en ell a un precursor. Del Magf Morera apor
lador dei Shakespeare, no en podem fer sin6 eJo
gis. Les seves Iraduccions s6n obra d'arlffex i de
poela; les obres que han canvial de paraula en les
seves mans no han perdul res de la seva intensilat
dramàlica, ni de la seva brillantor poèlica, ni de la
escollida imalgeria, ni de la seva riquesa de cons
trucci6; en calalà, degul a Magf Morera, podem dir
que tenim el mateix Shakespeare, no direm corn els
anglesos, perà s{ que direm que no ens fa envejar
gens cap altra Iraducci6 estrangera per a poder-Io
saborejar.

Tornant a parlar dei poela, hem de fer avinent
que els seus temps no s6n pas els noslres; l'arl de
fer versos d'aquella època no s'assembla pas gens
a la d'avui; els con trois dels quaIs se servien lIa
vors, no lenen res a veure amb els que avui s'usen,
Les poesies que en aqueIl lemps admilien el mot
vanguarda, avui es queden rerassagades. Avui ha
invadit les normes de la poètica nous matisos i
nous correnls. Corn, doncs, pot ésser juljada
J'obra d'un poeta dei passaI segle i, encara, de Ca
lalunya, sense abans sa ber-se situar i juljar en
conseqüència?

La pompositat i la gentilesa, per un costat, s'han
conf6s amb les frases lallants i precises. Aquells
empalagosos endecass{l'Iabs, s'han convertil en
figures cerebrals i escuetes; en una paraula: la
poesia alada i inacabable d'aleshores s'ha Irans
format, avui, en lacànica i gràfica.

No cal que hom faci poesies que siguin verita
bles poemes; n'hi ha ben bé prou amb una idea ben
exposada i concisa. La lIarga cua de les festes que
se celebra ven en l'edat mitja, canalitzada en pauses
pintades amb flors ~aturals, amb danses palatines
i amb cançons Irobadoresques, ha estaI ja taIlada.
Nosaltres preferim a les pacients i melàdiques tor
nades, les noves concessions dei noslre se,t?le;· a



LLerOA ...,. .... ,... " -"" ,., "

inclosa la novel'Ia La Fl1drina Beria, dei jove es
ériptor' J, Navarro Coslabella,

No creiem pas d'aquest lIibre, que sigui un dels
que més resislirien ur.a critica minuciosa i direcla,
de tots els publicals pel' aquella Biblioteca. Escrit
amb una correcci6 primmirada, el tema va desen
rotllanl-se, ara l'OC a l'oc ara depressa, en mig un
recel laIent de construir una novel'Ia, treballada i
fE:rma, separadament perà, de l'espontaneïlat que
es manifesta a voiles en la creaci6 d'una obra Ii
terària,

L'envolla tot sovint una aurèola boirosa de qua
Iilat 0 de distinci6 de privilegi. Unes estones se'ns
feia força agradable i fins i tot arribava a adquirir
un punt d'emotivital i d'allres, en canvi, no gosava
traspassar els limits de ço inlranscendental.

Teniem un gran inlerès en lIegir la darrera 1'1'0

ducci6 de Navarro Coslabella i és pel' àquesl mo
liu que l'hem lIegida lola amb la delenci6 deguda.

La impressi6 que n'hem trel, després de la pri
mera lectura, és que es Iracla d'un lIibre fer amb
una sincerilat i un anhel remarcllbles, Aixô no vol
pas dir que el resullal comporli el mol d'excel'lèn
cia, perà lampoc no vol dir que no hagi d'ésser
tinguda en compte.

Davant LB Fadrina Berta ens ha vingut al pen
samenlla idea que el seu autor pol arribar a fer
benes novel·les. Si aquest llibre l'hagués escril un
escriplor fet ja, inütil dir que hauria d'ésser juljat
severamenl i sel'Ieccional en l'index de les nostres
lIelres ailloc que li correspondria, pero l'obra de
Navarro Costabella és més que un Ilibre definitiu,
una esperança prometedora.

Hi ha un personalge cenlral, Berta, alrededor
dei quaI gira no solament l'argument, sin6 fins i toI
els aUres personatges de l'obra, gairebé d'una ma
manera sislemàtica.

Berta, doncs, que és l'encarregada de portal' el
l'es de Iota l'obra, no ens sembla a nosaUres erea
da amb prou vigoria pel' a que pugui cumplir el
seu comès amb exemplar dignital. Hi ha moments
que se'ns aparenia potser massa dèbil; li manca
força d'expressi6, li manqUen :decoracions apro
piades, li manca (polser més que l'es), un ambient
i unes circumstàncies que l'autor hauria d'haver
creaI ad hoc, i que la reclamessin, en una paraula,
la fessin indispensable pel' a la realilzaci6 d'una
novel'Ia amb connexi6, Interessant, bona simple
ment,

Els altres personatges també s6n imprecisos;
podrien ajudar més que no ho fan ara, a abrillantar
els efectes aparents deI quadro general, L'argu
menl, pel' fi, no ens ha salisfel gaire, pel' bé que té
un final miilgn{flc,

cLA FADRINA BERTA», de J, Na

varro Costabel!a,-Biblioteca cA tot

vent»,-Barcelona, 1929,

La Biblioleca cA toI venl», que tant nom ha aga
fal d'en çà de la seva iniciaci6, la formen dues sè
ries ide novel'Ies, editades sense cap diferència
l'una de l'allra, composta una d'elles de IIibres es
trangers i de llibres catalans l'altra.

En la primera, hi figuren obres d'autors tan re
coneguts corn Dostoievski, Toisloi, Turguènev,
Balzak, Lamartine, Dickens, Hardy, elc,; en la se
gona, obres de Puig i Ferreter, Millàs Raurell, L1or,
elc, És, dones, en aquesta sèrie calalana, que està

l'ampulositat d'aquella poe~iB, el pensament poè
lic, làgic i penetrant. Preferim la idea a la frase, la
yeu deI poble al lipic canl a la rosa,

En Magi Morera i Galfcia, resta envollal
d'aquell vel que tant l'influencià, És aquesta la di
ferència que el separa; és aquesl el moliu pel quai
el Irobem ... (quina paraula hi ha que s'assembli a
anliquat?)

1 deixem dparl les imperfeccions gramalicals,
que, pel' bé que la noslra lIengua Iravessava un
eslal de descomposici6 força agudifzal, el canlor
dei campanar de Lleida, n'abusava.

No par1em tampoc dei Magi Morera de la L1iga
regionalista,

1 arll, un mot final sobre l'edici6,
La Biblioleca L1eidalana, ens ha donal una gra

ta sorpresa en aparèixer tant pu1crament impresa i
tant bellament enquadernada. Felicilem, de bon
gral, a l'iniciador i ais qui han fel possible realil
zar-la. Només se'ns acul dues objeccions a fer,
Una d'elles és l'ordre de les composicions; Mario
la l'hauriem posaI al final d'Aires d'horla; vé mas
sa aviat aquell vers que és tant lIarg. L'allra, és
que s'hauria pogut fer sorlir algun vers més acura
dament, pel que fa referència a les paraules trenca
des i accents circumflexes; polser el volguer res
pectaI' la gràfia primitiva ha fet caure en aquesl fel
que considerem un error,

Cifarem només aquell ripi de: cs'enlaira un cam
l'anar fet pel' gegants, 0 pel' homes de raça gegan
tina»; majorment quan és prou conegut de tothom
el seu substitut: cs'aixeca un campanar fet pel' ti
tans, 0 pel' homes de raça geganlina». Creiem que
hauria resullal més i el luxe amb que ha eslat edi
tlll el lIibre, ho exigia,

Resuminl, saludem des d'aquesles planes, amb
joia, l'aparici6 d'aquest primer volum de la sim pà
tica Biblioleca L1eidatana,
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ra'Estat s6c jo,-(raLuf8 XIV, RBI DB FRANÇA.)

cL'ORFENET 1 LA PASTORA:., d'Es
teve Trulles Durant, Biblioteca clluro:..
-Malaro, 1929.

BAPTlsTA XURIGUBRA.

Es aquest un drama pastoril en quatre actes y
catorze quadros, original, com hem dit, d'Esleve
TruIles Duranl, amb il'Iuslracions musicals de }o
sep Clapés, estrenal amb èxil en el teatre de l'Aca
dèmia Catàlica de Sabadell, la nil de Nadal de 1922,

La Biblioteca clluro:. que ha lingut l'amabililat
de transmetre'n un exemplar d'aquesta obra, dedi
ca una gran aClivitat a imprimir ob l'es tealrals sen
se dames 0 amb dames soles, pràpies pel' a esce
naris catàlics.

demostren el tempera ment de polidesa i de finor
que posseeix el poela santfeliuenc.

Gairebé en tot el Ilibre no es deixa el to de jo
ventut plena i entusiasla que controlen totes les
poesies.

La forma que usa- Enric Bosc i Viola, no és pas
massa polida ni poc completa.

Com a motiu de qualitaI, tant en la mètrica com
en el fons, citarem un vers que porti'J pel' tfI01
jmprecacio profana, l'aguda intenci6 genuïna dei
quai, fa d'ell, un dels més concrets i nous en el
gènere i a casa nostra.

Saludem des d'aquestes pàgines dl poeta Enric
Bosc i Viola, conegut ja en el m6n de les nostres
lIetres pel' la seva activital d'escriptor que mena
des de la ciutat de Sant Feliu de Gufxols, i pale
sem li'J nostra satisfacci6 d'aquest nou Ilibre de
poesies.

El dislingil i conegut escriptor de Sant Feliu de
Gufxols, Enric Bosc i Viola, Director dei popular
setmanari L'Avi Mané, acaba d'editar un nou vo
Jum de poesies sota el nom genèric que encapçala
aquest comentari.

El sentit poètic que el seu autor manifesta en el
present lIibre, fa que aquest sigui lIegil amb una
franca simpatia.

El senyor Enric Boec i Viola, s'allunya de la
construcci6 atrevida de les composicions poèti
ques modernes i les amara d'una realilat i vigoria
remarcables,

Hi ha algunes poesies, com pel' exemple, Fan
tasia, A tu, Esplai, Esparsa, etc., que elles soles

cRIMES NOVES:., (1927-1929)

d'Enric Bosch i Vio/a.-Sant Fe
liu de Ouixo/s, 1930.

Amb tot, perà, hem de reconelxer que hi ha
moments literàriamenl atrevits i que, juljats en de
tall, tenen un relleu viu i plaenl. Alguna fase de
l'assumpte, és també presenlada de forma poc cor
renl, el quai, inslantàniamenl, produeix en l'ànim
dei lector una sorpresa d'assentiment i un paral'Ie
lisme amb la realitat, presentat amb tota riquesa.

Esperem que Navarro Costabella, en els dies
que enc-ara han de venir, ens donarà obres de gran
importància, Els lIibres que ja a hores d'al'i'J ens_
ha donat, no s6n. de cap manera, tilubeigs ni mos
tres d'incapacital, sin6, ben al contrari, obres un
xic incompletes i poc precises que, n'eslem segurs,
en poc lemps aniran polint-se i perfeccionar.l-se,
fins arribar a S;ol'Jocar el seu nom al costat dels
bons escriptors de la nostra terra.
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Marti Vilanova

El desvetllarnent
: de la joventut :

1101' dit personal, autodidacta, i estem capacilats
tant corn el més pintat pel' fer sentir la nosIra veu
vibrant, d'energies esponeroses, que ens daleixen
pel' donar a comprendre a tols els ciuladans la re
serva i font continua de valors inèdites i el drel que
tenim d'inlervenir en els afers publics.

Molles esperances hem de lenir en la jovenfut.
Ella ha estat la unica que no ha" donat moslres

de cansament, ans al contrari, ha palesat ben cla
rament els seus desitjos d'encaminllr a la humani
tal, a la societilt, pel' nous viaranys sèlids i dura
ders.

Ella, amb gest noble i decidit, ha fet senlir el seu
pes en les lenebres de la fosca nit diclatorial i ha
conlribuït a l'evoluci6 de la governaci6 de l'Eslat
que hom promelé aclualmenl caminar drelament
vers el reslabliment de toles Ilurs funcions consli
lucionals,

Han estat els esludiants, i d'aixo lenim d'alegrar
nos-en, els qui s'han apresal a organitzar-se so
lidamenl, Irencanl tols els molllos rulinaris,
consliluint una federaci6 francamenl orienlada vers
les noves normes socials i pedagogiques.

Joves, amics: tenim a les noslres mans un mo
ment hisloric que seri! perdurable a Iravés de les
èpoques fulures. Depèn de la volunlat de les cons
ciències modernes l'evitar que aquesl moment no
hagi solucional l'es.

Si han de tornar a regir els destins de l'Eslal
els homes fracassais, els home.:l reaccionaris, els
homes capitalistes, els que encara no s'han tret de
damunt lIur carcassa encartronada de prejudicis i
demés lares, i pel' contra, els homes selectes, les
classes produclores, el prolelarial, ha de conlinuar
igual corn abans, subjecle a un jou polser una mica
més Iiberal, una mica més democrala pero que amb
tot no deixa d'ésser un jou, poc profit haurem tret
dei canvi aclual.

Es menester la selecci6 dels mèlodes i sislemes
empleats fins ara; posaI' ais Ilocs de compromis i
responsabilitat ais hlJmes honrals i capacitats i,
sobrelot, impregnals d'idees noves i orienlals vers
un ample senlit de lIibel'lat i de democl'i!cia.

Bo és, doncs, conslalar l'evoluci6 de la jo
ventul; de veure que s'inleressa pels seus proble
mes pe ciutadi!; de redreçar i aixecar la condici9
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720tes

Ha mort a Paris, on eslava exilat, el jove mili
lant obrer, camarada de,molls catalans, Marli Vi
nova.

Les seves activitals havien eslat desenrotllades
de manera que el seu nom, avui, era conegut a casa
nosIra de forma sorprenent.

Ha mort a Paris i deixa a figueres, on ha estat
Ira51ladal des de la capilal francesa i enlerral, la
seva esposa i un fill.

Pel' a aquests éssers desemparats, pel' a l'espo
sa i el fill d'aquesl nostre amic d'ideari, és pel que
Calalunya, i en grau preferent els obrers, han de
demostrar Lln afecte i un con dol especial envers la
memèria dei plordt company. Res més convenient
que soc6rrer els que queden mancats dei seu com
pany en la vida.

La nostra Revisla obre, des d'avui, una subs
cripci6, l'impol'I de la quai seri! enviat a l'esposa i
el fillèt que ha deixat, plens de necessitats, el gran
cor i bon Iluilador que era Marli Vilanova.

Eis darrers aconleixemenls polilics han consti
luïl una lliç6 sanilosa i de profil pel' a aquells que
durant l'època Ilarga de la dictadura, han deixal
emmudir la seva veu i s'han reconcentral en si ma
leixos bo i analitzant i deslrianl els fets passais,
els actuals i els veniders, fenl una bella obra de se
lecci6 i depuraci6 que els ha porlat a conclusions
eficaces i convincenls pel' poguer afrontar el mo
ment actual de desgavell momenlani pel' la desco
hessi6, present deguda a lIur forçada inhibici6 pu
blica en el descabdellament dels problemes socials
i polftics de l'Eslat.

Durant IIquest periode hisloric, encara que de
fel dissorladamenl retrègade, hom ha lingul ocasi6
de valorar les persones i els fels; pel' aixo, doncs,
avui ens és possible, a nosaltres els joves, que
puguem dir-hi la noslra, perquè ens hem passat
bon nombre d'anys en una prep'lraci6 isolada, mi-
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d'homes, amb totes les prerrogatives lIurs, deI pro
letariat i d'orientar la sevll actuaci6 futura en forma
concretll i destriada.

Avui, que arreu deI m6n hom gira la vistll vers
la joventut, cal que a casa nostra ens capllci
tem els joves de la importància deI paper que ens
guarda la nostra vida, i la necessitllt de la 110
cietat de trobar reserves lianes i capacitades per
aconduir i solucionar els multiplell problemes ac
tuais que té pla ntejats.

Ânim, doncs, i endavant sem pre, joves; tant els
dei camp intel'lectuili corn els de l'obrer; junts tots
vel1lem pel compliment dels deurell ciutadans i de
môcrates dels homes i per l'aixafament de totes les
reaccions i de tots els capitalismes.

Aquesta és la nos Ira feina.
J. M. MOIlLANS.

Els intel'lectuals i el poble

Dies enrera, en una crftica d'una novel'Ia recent
ment aparegudll, lIegia ço que segueix:

cAquesl to de novel'Ia fina, de conflictes desar
mats, eleganlmenl blanca: rosa, idoni per ais hono
rables gerents de societat anônima barcelonina i
lIurs mullers i filles, que viuen habitualment Il Bar
celona, perô que de tant en tant s'arriben a Parfs i
Londres, en tren i àdhuc-Senyor, déu meu, quin
atreviment!-en avi6, existeix ja a tot arreu dei m6n
i és imprescindible en absolut per a la nivellaci6
normal de la Iileratura catalana.-

1 jo dic: si aquest gènere deI quaI Mourois se
n'ha demostrat un hàbil cuiner, és el que ha de nor
malilzar la nivellaci6 de la lileratura catalana, no
vull l'laber res d'aquesla literatura. Ja f6ra hora que
els nostres inlel'lectuals ens servissin algun plat
fort i si tenen por d'indigestar a aIgu, que deixin
d'escriure,

El to predominant de la literatura burgesa
d'arreu deI m6n, és aquest. La majoria d'escriplors
s6n convençuts detraclors de la societat aclua!. La
majoria d'ells troben els seus ternes en la podridu
ra moral que cada dia va fent la l'leva, no obstant,
aquests inlel'Iecluais s'hi troben perfectament i po
ca cosa fem per tal de canviar l'ordre establert.
Mentrestant viuen d'esquena al poble i aquest ni se
n'adom!, la l'leva aclitud olfmpica sols és copsada
per ells i algun inulil cori feu la missi6 deI quaI en
aquesta vidll és badar i prou.

Pocs s6n· els intel'Iectuals-al menys a casa
nOlllra-que ens parlin delll obrers i lIurs inquie
tuds. La majoria d'ells, homes sortits de les uni
versitats, ni se n'adonen. La l'leva menlalilat man
drosa no admet misèries ni grans complicacions. 1
el poble mentrestant ja comença d'estar tip de con-

f1ictes casolans i burgesos. EII no yeu la vida tan
bonica corn la pinten la majoria d'aquests escrip
toril.

Fa un quant lemps, una colla d'intel'Iecluals, que
segurament per mandra de treballar porlaven molts
àpats endarreritll i moita bilis, es proposaren de fer
literatura que pomposament ells ne deien dei dislric
te V.è ; no van pas reeYxir d'aquella pobra barriada
barcelonina; ells només en saberen veure la pobra
genl que viu dei vici, deIs allres ni en parlllren. 1
aixô, naturalment, fou el fracàs d'aquella literatura
que sols es proposava pintar el vici ires més. Jo
confeso sincerament que, atret per la cridôria i pol
l'leguera d'aquella gent, vaig sentir-me tentat de fer
Iiteratura d'aquesta, i ja em teniu corn un recerca
dor de pedres precioses, a cercar misèries pels bar
ris baixos de la nostra ciutat. 1en 1I0c de trobar
proslilutes que filosofaven, només vaig trobar po
bres dones a qui la gana i el vici haurien lIençal a
aquell abim de podridura. Si la fiIosofia no li posa
va jo, poca cosa hi havien a fer en mig d'II quelles
marioneles, empeses per un deslf advers. Un dia,
passejant per aquells carrers, pogui copsar un de
tall que em revelà a fons tota la misèria que lanca
va. Un pobre home brrJt, eslripat i que darrera de
la barba es feia impossible de destriar-Ii la fesomia
regirava un muni d'escombraries; vaig acoslar
m'hi encuriosit, procurant veure què recercava amb
tanta fruïci6. Aviat en fou revelat: entre mig de fu
Iles de col, serradures i allres desferrell hi havien
tres 0 quatre peixos que l'home anava posant a
dins deI cistel!. Les persones, ultra altres coses, ens
distingim de les bèslies per l'associaci6 d'idees.
Aixf comparem unes coses amb les altres i venim a
pasllar a la concIusi6 deI què és bo 0 dolent. En
veure allô, una sensaci6 de fàslic va envair lot el
meu ésser. Aquell pobre home em féu l'efecte d'un
gos, al quaI la gana apreta i corre adaler.at al pri
mer pilol d'escombraries que troba per tal de salis
fer-III. 1 pensar que corn aquell n'hi hauran lants!

La vida, per a mi, és combat. Desenlendre's
d'aquesl combat és no viure; bo és que de tant en
tant veiem el m6n amable bonic, perô que aquest mo·
ment sigui corn una mena de repôs per emprendre
després amb més vi rior la lluita. No hi ha drei a
veure-ho lot bonic quan tot és lleig. No hi ha
dret a enganyar·nos nosaltres ni enganyar aIs al
Ires. L1uitem sempre per tirar endavant. No cer
quem excuses perquè demostrarem que som uns
covards.

A molts dels que pinlen la vida tan bonica i tan
sense sotracs, i que si aIgun n'hi ha s6n puramenl
morals, eIs voIdria veure un quant lemps en un ta
ller, en mig d'una gent que no han sentit parlar mai



i la genl comercial hi és represenlada en gran for
ma pel' Iota la nostra provlncia.

Felicilem els editors i els hi desilgem lola mena
de prosperilats.

T,O.

Concepci6 )naterialista
" .. en la joventut ::::

Encara que el noslre cop de visla psicolàgic no
ens ho permeti de veure amb lola fidelilal, consla
lem que l'encarrilamenl que segueix la joventul pel'
a resoldre els problemes tan d'ordre espirilual corn
ètic, és tanmaleix negatiu davant les exigències i
necessilals historiques dei moment, ..

És nelament blasmable l'acluaci6 funesla de la
joventut, la quai segueix una trajeclària moralment
eslrafolària i una concenlraci6 opos;:tda rodona
ment a les lIuites i neguits de l'aclualilat. És aquest
un sfmploma conlraproduenl. L·aC.lilud sornaguera i
escèptica adoptada pel' la majoria dels joves, ens
mena a una siluaci6 sociolàgicament blasmable.
Tots aquells afers que necessiten un canvi ràpid,
una soluci6 immediala, no poden ésser resolts pel'
quan la jovenlul s'ajup d'espatlles i resla impassi
ble sense fer cap pas ... Aiximaleix no entenien prou
d'aceplar un fred cinisme, sin6 que pel' damunt de
lot, s'ajeuen sense cap mena de escrupols.

Les nombroses efervescències bel'licoses que
posen el m6n en una lensio esgarrifosa corn a con
seqüència de la remarcable diferenciaci6 de classes
i eSlupid egoisme humà, amenacen una desfeta im
minent que fins i lot farà trontollar l'equilibri social
pel' damunt de lotes les coses .. , La joventu.l no tre
balla altrament que pel' al seu gaudi material; aixi
maleix en el seu cor no s'han desperlat encara els
batecs de jusllcia i superaci6 morals, A més a més
-conslalem-, sent una preferència pel' ais senti
ments pairals, la quai cosa no concebim sigui jus
tificada pel' quan,-entenem-, el pdiralisme sol
respon a un milloramenl d'individualitat i no col·
lectiu. No és, doncs, aItra cosa la pedra de toc de
la jovenlut,-més que una causa justificada, un
egoisme personal,-que: salvaguardar els béns
d'un nucli deprivilegiats que no volen sotmetre's so·
ta l'urpa d'un govern aItament dèspola; perà que
aiximateix estan lluny de sentir el més mfnim afecle
pel' a la classe social que sofreix el pes feixuc i hor
rible de l'autocràcia.

Aquests senliments que experimenla la joventut
que som gosarats d'anomenar-Ios supra-Ietàrgics.
s6n el mutilamenl dei progrès social: les causes
dormides de l'aclivil.at humana ... Sfmptoma que
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La ~Guia General In
forIllativa~ de Lleida.

MoIt atentament, ens han estat tramesos dos
exemplars de la Oufa Oenerallnformativél de L1ei
da i de la seva provfncia, pel' a l'any 1950.

Aquest any la Irobem enormemenl ampliada; és
ja un volum considerable; ellext és variat i exlens

JOAQUIM AROCA,

d'eslètica ni d'eslil, que l'unica cosa que els preo
cupa és la seva situaci6 maleriaI. 1que no mesu
l'en l'es que no sigui des d'aquesl punI de vista. Se
guramenl que no es preocuparien tant de divorcis,
amors frustraIs i de vides de senyoreles de con
junl. El dramatisme inconscient d'aquesla massa
anànima que ningu no ha local, convindria posar

'Ia a plena llum. L1avors. s'anirien descobrinl ells
mateixos i viurien les injustfcies de què els fa ViCti
mes aque~la socielal lanl mal pinlada, que molls
escriptors bescanlen perà que cap no s'alreveix a
deslruir, perquè hi viu a plerel. No Irobo de més
fer ressaltar, ad, unes paraules que he llegil de
Marconi:

cEn tot és indublable que progressem. Dues co·
ses ens permetem jutjar plenamenl els progressos
materials acomplerts pel' la humanilal. L'alleuja
ment dei treball i l'augmentaci6 de les comunica
cions.

La màquina reemplaça, fa temps i en bé de loIs,
la feina a l'home. Antigament. esclaus encadenats
pel' rengles, usaven llurs muscles a maniobrar les
galeres de les nacions marftimes, Després, els ho
mes aprengueren a utilitzar la vela, substituint la
força dei molriu dei vent inlel'ligenlmenl aplicada,
l'esforç muscular. El vapor fou seguil pel' l'oli, l'oH
serà reemplaçal pel' l'electricilat.

~En altre temps. la vida era dura perles masses.
Elles penaven i sofrien. Mestreslant pel' 101, ara,
les masses dei poble prosperen corn mai no havien
prosperaI. 10 no sé si s6n més felices, La bondat
no és pas un colorari de civilitzaci6, Perà és incon
testable, cada dia venim més civilitzats,~

Bonic; força bonic és el quadro que ens presen
ta l'il 'lustre inventaI' italià si f6s verilat; perà ma
lauradament, no és aixf. Les màquines han reem
plaçat de fet la força humana; perà, regulades i en
propielat d'uns quanls posse'idors, fan possible que
la misèria cada dia creixi més, 1 mentreslanl els in
tel'lectuals, SOl'lits la majoria deI poble i que diuen
eslimar-Io, viuen d'esquena al poble. 1 naluralmenl,
es deuen dlr els bons burgesos. POISel' SI que pas
sen misèria perà, mira, no se n'exclamen pas. 1en
cara hi ha qui parla d'arislocràcia inte!'leclual i al
tres beslieses pel' l'estiI. Avui, no vull parla l'-ne
més; un altre dia procuraré aprofundir més aquesta
qüesti6.
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Aquest numero ha passat per la censura prèvia

sols pol impedir la marxa evolutiva de l'organilza
ci6 sociologica dei m6n.

Tanmateix és de doldre aquesla doble ineplilud
dels joves d'avui. La inèrcia s'ha apoderal d'ells:
la Iranscendència de lIurs seriliments malerialisles
és un descens ràpid i relrospecliu que frapa i aIli~

çona els predisposats,
Pel' lIei nalural,-fonl bàsica de loIs els esdeve~

nimenls que menckmem-, convindria de fer extir
paci6 de lois aquesls fenomens inactius, (caracle
ristica vergonyanl de la que està posseïda la jovenful
aclual). El concepte falaç que lant la malmel no és
personable i, pel' lant, exilar-Io f6ra l'encerlada so
luci6.

Si la jovenlui actual eslà supedilada a un ver·
gony6s enlluernamelll racial, contraposaI a les ne
cessilafs ullraisles de l'èPOCâ, polser que no vingui
d'ella el mal. Pero ja que,-gràcies ais miljans me
todics dels quais es disposa-, s'ha procurat allu
nyar-Ia amb procediments raonables d'aquest ence
gament fun est corn és el dei millerialisme, i dei seu
aferrissal egoisme i no ha l'espost d'acord al resul
tal que d'ella se n'esperava tenir, la susdila joven
tut és, pel' lanl, l'ûnica culpable dei què passa: no
solamenl dei què passa, sin6 de no tenir la cosa
remei.

Aixi és que aqueixa marxll caolica de la concep
ci6 materialisfa de la noslra jovenlut, sols en pol
ésser una enorme dificultat en l'empresa toi jusl co
mençada. Con Ira l'restaI' aquest periIl, no és prou:
cal cercar la desfrucci6 tOlal dei fenomen declarat,
i aixi veuriem promple-operal amb expressi6 con
ciliable-un resultal meravell6s, que fins i 101 aca
baria amb el complet desenrotllament de la joven
tut materialisla,

Aquesl sentimentalisme pairal, veri que sols ens
enfurisma, és la crua expressi6 d'un poble que no
més demana pel' al seu profil material. Amb tal que
s'hi respiri una alenada d'elasticilal, ja no necessi
ten ésser lliures socialmenl. Res no hi fa que no si
guin instruïfs, que no tinguin facultat de pensaI' i

obrar segons les seves necessilats i incumbències.
Cal acolar el cap-p.ensen-, amb tal que ens dei
xin mig men jar, beure i dormir. Ens preocupa fon
dament veure una joventut tant despreopada i que
només es cuidi de coses insignificanls,'car aquesl

seu encarcar:lment d'esperil, sols pot reportaI'
lamenlables conseqüències.

El fet historie, ens demana d'una fais6 pregona
que aixo deu evitar-se urgenlmenl i no deixar que
ailal ensopiment prengui peu,

Si el deixem arrelar, no podrem esguardar cap
millora dins de les diferències socials: no podrem,
ai las! suslentar un millor lemps pel' a les noslres
misèries. Cal pensaI' que l'hora redemptora sols
f6ra un somni i reslariem perennemenl esclaus,

És obra de la jovenlul seguir les pelges dels ve
terans dirigents: cal orien laI' els joves en les qües
tions de Iranscendència social. Cal que no dormi,
doncs, la jovenlut, que dei desvelllament de la quai,
podrà fer-se majorment possible la reivindicaci6
prolelària.

ROMA. A~lPBRI

Conferència de Josep Canudes

El dimecres, dia 19 dei correnl, el conegut di
rector de l'Escola d'Aviaci6 «Barcelona», senyor
Josep Canudes i Busquets, donà una inleressanl
conferència, organilzada pel' la novella enlilat
«Aeri Club» de la noslra ciutal, desenrotllanl el
lema «L'eslal de l'aviaci6 a Caralunya».

Artur Perucho i el «Brusi»

El noslre amie i col'Iaborador Arlur Perucho,
ens escriu des de Paris, nolificant-nos la nova
d'haver deixal de perlànyer a la redacci6 de l'avi
dels diaris barcelonins Diario de Barcelona, en
qualilal de corresponsal a Par/s.
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Merceries

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
num. 37. ~ L1eida.

Recaders i Transports

PtntUl'a Decol'attua

JOAN GUARRO.-CavalIers, 66. - L1eida.

Impremtes

lMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33

L1eida.

Mustca t Pianos

F'usteries

LA PALLARESA. - Agència de Transports.

Carrer Cabrinetli. 10 - L!eida. - Telèfon, 232.

EMIL! DUR6 SOLANES.-Magatz~msde Mer

ceria i novetats. - Plaça Sal, 8 - Telèfon. 302. Lleida

JOAN VlLA.-TalIers de Fundici6 i Maquinària.

Cardenal Remolins, 8 ~ Telèfon. 101. - L1eida.

Ta Hers

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i diaris

a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions

més importants d'Espanya. ~ Barcelona: Montesion

17. - L!eida: Estereria, 4.

IDIOMES

Rambla Cata~

Hduocats

Acadèmies

E lectrtciste 8

COMERÇ

Cafès

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

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 10, 10er - Barcelona.

Cases de Canut

LIeida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
M:mges, 8 pral- 2." - Telèfon, 499 - LIeida.

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

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. ~

Telèfon, 018 ~ L1eida.

F'el'l'etertes

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc~

trics, vendes al major i detalI. - Plaça LIibertat, 2
Telèfon, 38 ~ LIeida.

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc~

tric.-Cabrinelli. - LIeida.

MIQUEL RIBELLES.-~Fars i instal'lacions elèc~

triques per a IIum i força. - ParalJamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramàfons. ~

Clavell, O. - L1eida.

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



J. T1I1'guènev.

Pares i Fills
F; Gladlov.

La Monja

El Cercle Màgic
J. Puig Ferreter .

Diderot.

Voltaire.
Càndid

LLIBRES QUE RECOMANEM:

Là Lliç6 de la Historia
J. I.lord.

Vida interior d'un escnplor
J. Puig i Ferreter.

El Fantasma de Canterville
o Wilde (T. iD. Donday i Shum).

El Ciment
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§ Airent exclusslu dei Xampany «MONTANER»
1 D~tiJerfa y Fàbriques: CARRETERA DE BARCELONA.-Despafx: CABRINETY', M
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