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.. ILERDA es vaL séiltir énfórtlda eÍ1~ él pas'safilúmefo:'-pi\:t;p-ó "tlf.\~:
dir ben aH; ILERDA ;y~ don.ar un pas, endavant "perr, acons~guir,~.,.€sst!t;

- uné;! revista .~n t?ts :'~diJjts )ntere:5.sanit {" q~e sig1lÍ e!si~ét:~dª' K'1riR~Oij$}
pels normahst~..s~ .. ,':" .;:. ',- . >.':~=..~ w->. ~oO' <~:-~.::.-<;~, ~'9

No volem dir amb aixó que ens tinguem de deturar~rios, molt <r~
contrari. El passat número d'ILERDA ensha demostrat una vegada mé'$~

e1 que podem fer amb voluntat i actuació intetligeJ;lt i· .ordenada. .,¡.

Dos anys seguits que aconseguim, a 'pesar de l' apatia'~gm corren'·f
en e1s medis normalistes de Lleidá (tenim de reconeixei e1stlefectes pef;.
poder~lo? corregir) dos anys seguits, diem, qu~ aconse'guill};¡p;{er sortif."
nonnalment la Revista, i que aquesta,noJP~rdiinter~·s"sirió::q.~een gua;...
nyi. Podiem ha,,:er fet més, es veritat·,. perO' 'no pod,ern'deix:ar de recqi.=.
neixer él pas endavant.· , .'.' ,': ~:: .~:

Proposem~nosseguir aixíJ an~b més -intensitat '~nc(l.ri\(¡.fins aC()ll~~
seguir que IL~RDA sigui un model de"r:ev.ist,e,s:,..eSf1;ld}ilJl\ils') llavor~
qÚan ho haurem aconseguit restarem .satisf~-fs 'í benefh:fats a-.¡'.hm-a d~,

l'esfor<; comú. i~~:' . ," (; ¡. .~;:

. En quan a l'Assodació.¡.rio éns cansar'elTI nIai de rcp'~{~ e ;tpr~~
peJ; a 9-u~ .tots h~ c()~t~ibtJlIl).·amb .d maxim d'.~~foJ<;~... ~Ól?,~~~}~~~r..i~~
c-ouferencles, ·excurSlons, teatre;, -etc.,' en una paraula fer "que\tlíil~~H"Ji \W:6f ..
A aquest objecte la Junta ha pensat en crear una bústia d'iniciatives,
pérque tothptn pugui eXp'o~arlel, que éll~Gr~,gl:l.i'~0n'vé];1Íentj)'ei;,¡l', ct{~'GHt'i~'
a la Junta directiva. t:l1

.' ' ,.. ,.,,~. 'C' '·'1 U

. U?a.?e'l~s ~oses,'quem~s lntere~ té'!~ Junta, qe s~fi~~~¡é~ ~,~~:~l~.c.o:~!f
la .maJona ,t1Jfdna .J.nt:~re~ en fer. qua excurSlÓ .. Una alt:J;-~¿¡~ª po,ssl1?~htat
d'eixamplar l'activitat de1s aimants de l"espo.rt .ñns·,"a:to~.e~i~ id un' ..
quadr~s de prq.cti~ant~ deJ'atl-e~i~me.",,:, ¡. (.1" ~~ = ~~"C~~ t~

. . Que cada ,un hi digllÍ 'lq' seva ep un paper ~rmat i o epo;?iti,.
la ,bústia 'que, a )'efecte es coloca.ra ,M it~.~}t~:4tQ.~'aJrNofmWl ,~~ ,~: ~'I',j :!¡l,

. Per I'A~·N~.I., pe~ iLER~A, pe~ l'int~re~ de~., l~, nostr~.f0!mac·:
1·ntel·, lectual.' . , .'.' '. ',. .' ¡ - ." ~ l<.¡ :¡ • ~ ~......",~........".•/""
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No prediqueu sense to ni so
als vostres alumnes; espereu
I'oportunítat practica que do
nara més eficacia a les vostres

paralJles.

F. GODAS.

Suposem que uns treballadors d'una
mina no tenen consciencia de la situadó
nefasta en que viuen, que va en perjudici
de la seva vida ¿Es fer·los-hi un mal pro~

curar que ells es donguin compte d'aíxó?
Per nosaltres no hi ha lloc a dubte

enc-ara que aparentment sofriran és neces~
{ .

sari que ells es. donguin compte de la
miseria en que viueni que desitgin no res
tringir més' les nece'ssitats de la seva
vida sino 'augmentar~les i per tan que
protestin de tot ailó que impedeix que
ells realitzin aguests desitjos.

L'estalvi escolar era considerat per
nosaltres com a creador d'un esperit
mesquí o de restrenyiment de les ambí~

cions ínfantils i per tan consíderavem que
no devia ésser propagat, sinó pel con~

trari procurar despertar a l'infant una
anima plena de desitjos de coses cada
vegada més grans.

Es més, l'estalvi crea un esperitindivi~

dualista de petit possei:dor i res més
lluny de beneficiar al poble (pel qual nos
altres som mestres) que aquest individua
lisme, ara precisament que tot condueix
á u\1 esforc;: éCll~'1Jediu ..

Al concepte de restriccíó de necessi~

tats hi oposo jo un afany d'omplenar la
vida amb noves necessitats.

I1erda

•'Iecessa.e
•és

L'origen d'aquest article va ésser en la
classe de filosofia, d'una discusió inicia~

da allí i continuada després fora de l'aula.
Jo crec que precisament, l'acceptació

d'una manera o l'altra del que es discu
tia, marca conceptes d'oríentació que di~

vergeUen.
Sintetítzant la filosofia de l'escola deIs

. c{nics es 'Pot dir; restricció igual a felici
tat, aixó es que per ésser 'felic;: és necessa
ri restringir totes les necessítats de la
vida tan com es pugui. Per afer-se canec
d'aixó n'hi ha prou en tenir present que
el més genuí i éonegut representant d'a
questa filosofia va ésser Diógenes dit el
Ca degut a la vida simple que portava
(tothom sap que la simplificava fins a
l'extrem de viure dins d'una bóta).

Si s'accepta les coses així no cal dir
que tota l'actuació deIs educadors deu
anar encaminada a pr0curar influenciar
en la vida deIs nens fins a aconseguir em~
motllar-Ios~hi un esperit que no neces~

siti de grans complícacions de vida.
A partir d'aquest punt les opinions es

d·videi~e. ls uns reconeixen que així
'" r'1 nI;> 1 J ~ ~ ~ # ...

mateix deu ésser. A tr.es. entre ells Jo no
acceptem aquesta tendencia, sinó que
pel contrari diem que es deu educar el
nen de forma que se Ji desperti l'esperit
amb desitjos de noves adquisicions, de
sentir sempre més i més necessitats.

La manera de defensar la seva posició
els primers era aquesta: qui no tingui co~

neixement de l'existencia d'alguna cosa
no desitjara ni sospírara per ella,

Heus aquí el raonament que nosaltres
els hi oposavem.
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També sería convenient .tenir una di
solució de perclorur de ferro per als ca
sos d'hemorragia.

Per aclarir més la cosa posaré un cas
concret i així sabreu com heu d'actuar
en aitals CirCUUlStancies. S,upo-sem que
un noi cau i es fa una ferida al genoll.
Per evitar que aquesta feriaa es conver
teixi en un foc\1's d'infecció i passi avant
cal procedir de la segiient manera{

Extraccíó deIs obstacles que hi hagui
(terra o bé alguna pedra) per mitja de les
pinces o també amb cotó empapat d'ai
gua sublimada que a l'ensems que neteja
la ferid~, la de~in~ecta, pero si aquesta té
alguna lmportancla cal substituir el cotó
per una pera de goma i aleshores és ne
cessari operar amb aquesta a l'efecte de
que l'aigua penetri amb molta pressió
dintre la cavitat produida al caure. Una
volta creguem que l'hem rentat abasta
ment podem ja tapar la ferida amb la
gasa esterilitzada per a posar al final fa
vena com a subjectant.

Si la ferida es d'alguna consideració i
per tant persisteix I'hemorragia, alesho
res cal recórrer al cotó empapat de la so
lució de perclorur de ferro' que segura
ment acabara amb ella. Si la ferida s'ha
produit en alguna articulació, cal substi
tuir la gasa per l'esparadrap, dones fa el
mateix efecte i té~la propietat de no di
ficultar tant els moviments, degu~ a.9He

~ a.oarca'rmenys ext~nsio, ''tantEe l. póaem
emplear-lo en les ferides de poca extensió.

El mestre pot fer molt bé aquestes cu
res elementals si tenim en compte' els
elements de Fisiologia e Higiene entu
diats durant la carrera.

Tots aquests utensilis de cura pod~n

col.locar-se dins d'una caixeta feta ex
pressament 'amb la iatensió- oe que siguí
transportable. ;.

Tíngue·ho present, entudiants, ,'per
quau esteu a una Escala!

lIerda

Sota aquest titol publico avui aquest
article amb· l'objecte de que el dia de
dema sigui un fet el que fin ara ha estat
del tot oblidat.

El noi de la mateixa manera que es
l~siona a casa o al carrer, ho pot fer a
1escola i eOl1l el mestre malgrat la seva
bona voluntat no poi atendre'l degl1t a
que no té el material nec~ssari, té d'es
perar que arribi a casa o bé marxar des
seguida amb la consegüent perdua de la
classe.

. Si s'ha donat un cop, les conseqiien
cles no són tan .funestes com 'si es fa una
ferida puix corre el perill de la infeccíó.

Tots sabeu que 1'epidermis és una de
les defenses naturals que té l'organisme,
dones la protegeix de l'exterior; ara bé,
si aquesta desapareix (a conseqüencia
d'un cop o rascada) el que abans era una
barreraes converteix en una porta per la
qual poden entrar els rrÜcrobis de diver
sa índole, tal com els del tetans, gangre
na, etc., si no es desinfecta.

r Si és una malagana o un petit atac
nerviós el que li agafa, al1avors els traíecs
i els apurs es multipliquen considera
blement.

Considerant en efecte aquests casos
com inevitables, es logic que s'acudeixi. al
botiquí objecte de 1'article.

Aquest podria estar format pels ele
ments més indispensables per a practi
car la cura de primera intencíó, tal com:
1'aigua tímolada pels .<lqp,s, l'.aig.uq su
blimada per a la desinfecCió de les feri
des, la tintura de iode i l'alcohol redi
{ícat per a cooperar a l'acció de la ma
teixa, i l'amoniac contra la picadura
d'insectes.

El cotó, la gasa esterilitzada i l'espa
radrap per ajudar a la ci'catrització de la
ferida i a l'ensems protegir-Ia del medi
ambiento .

Com a objectes accesoris pot cit.ar-se
les estisores rectes, les pinces i una pera
de goma. En quant als elements necessa
ris per a combatre els atacs basten el bro
mur potasic, l'aiguanat i ralcohol melisa.
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V. OLTRA, 4.ft curs
-..L-

A esta pregunta, debo contestar ro
tundamente en sentido negativo. Es de
cir; el maestro debe obrar en la escuela
no siguiendo una ideología religiosa, ni
política, ni social determinada.

El maestro, no solo podrá, si no de
berá inhibirse completamente de todo
sentido político dentro de la escuela,
manteniéndose estrictamente en una si
tuación neutral. Dada la alta misión que
la sociedad le confía, ha de abstenerse
en inculcar a sus discípulos una tenden
cia determinada, porque produciría una
repugnante coacción en las tiernas inte
ligencias; lo cual ha de ser impedido a
toda costa.

Lo que si puede hacer, es darles no
ciones relativas a las distintas ideologías,
para que el niño, al terminar la edad es
colar y ya hecho hombre, principie a
desenvolverse por si solo en la sociedad,
sepa el partido que ha de seguir, en más
consonancia a sus creencias y forma de
vida.

Así es, que el maestro, no debe in
culcar a sus niños, ninguna creencia re
ligiosa pues para esto están las Iglesias
con sus ministros y ni ideología política,
pues para eso están los partidos determi
nados y los mismos políticos. Por lo
tanto, el maestro debe preparar al niño,
para que éste sepa afrontar con éxito es
tos problemas sociales y que no se llegue
a ver envuelto por la primera idea que
se cruce a su paso.

** *
SAN! s HERMOSO, 4.ft curs

- La escuela, por lo mismo que debe ser
laica, debe ser apolítica, también.

El maestro que en la escuela se atre
viese a hablar de política, cometería una
profanación, un sacrilegio.

Un maestro que en la escuela hablase
de política, seria igual a esos curas que
utilizan el púlpito para despotricar con
tra un régimen.

La escuela es: Verdad, Humanidad,
Amor, Fraternidad ...

La política es: Mentira, Ambición,
Odio, Despotismo ...

Por lo tanto son incompatibles.
La escuela, dice Cossio, es un refugio

contra las miserias de la vida.
La política es la mayor de las mise

rias humanas porque es la causa de to-
das ellas.

La escuela debe tener las puertos ce
rradas a la política.

.;.:.
* .;.:.

F. BASTIDA, 3.ef curs

¿Es una palabra horrible el que la Es
cuela debe ser laica?

No, solo lo es para aquellos que se
empeñan en no compr~nderla. . .

Laico no quiere dec1r ateo o antlrreh
gioso. Es que la escuela no puede poner
en la conciencia de los niños cosas que
por su educación familiar está en pugn~.

El laicismo es perfectamente pedago
gico: en las escuelas la enseñ~nza.contra
mas científica mejor; en las 191es1as po
demos CAcontrar el complemenio aque
llos que lo necesitamos.

De esta fo'rma no se daña la concien
cia de los niños, sino que se le defiende
no solo a él sino al maestro. '

¿Por qué discutir una cosa tan clara?
En nuestras manos está el que el pueblo
se ponga en situación de dar~e .cuent~ de
su valor. Que necesita la rehg1ón, Sl en
su conciencia encuentra a faltar la reli
gión, el m;smo se la proporciolia.

y para la otra pregunta lo mismo.
Enseñemos al pueblo a pensar y a

comprender, y habremos cumplido nues
tra misión.
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que es proposa és que al Mestre Padilla
la liquidació del seu cuplet intítulat «Va
lenciá» l'hi ha valgut 23·mílíons de francs:
Admetent, segons els entesos que la mi
llor obra musical és la «Novena Simfo
nia», de Beethoven. segurament aquesta
pe¡;a no ha produtt una recaptació' tan
elevada com l'anterior. .

Per tant, té la conciencia ben tran
quila.

fora. A Madrid gllanya el pFimer premí
de pintura modernista.

Per descomptat, -diu, - que a casa
nostra no pensopas exposar-Ia.

També té el projecte de fer obtes
grans ... almenys en tamany. Els preus
que els hi vol posar són de mig milíq i
un milió de pessetes. La equivalencia del

Entre mig deIs diversos nuclís de jo
ves que cultiven, més o menys, 1'art a
Lleida, n'hi trobem un que -a voltes sol,
i quan s'enyora acompanyat, - esta en
disconformítat permanent amb tots els
sensfí de manífestacions que hom sol
nomenar-les amb aquell mot general. EH
s'anomena, amb una miqueta d'orgull:
antí-artísta .

La seva especialítat és fer cartells de
dicats en la seva totalítat al comen;:.

De dibuix, no cal dir-ho, no en sap ni
e!ementalment. Pero, aixo no vol dir res.
Xicots amb menys possibilítats que eH
han «triomfat».

La gran qualitat seva és que es barba
rament optimista. A més un gran crea
dor de projectes i tossut; sobretot tossut.

Vol crear una escola en la seva pro
ducció, pero reconeix que sense cap «me
cenes» la tasca és més ardua. Pero a des
pit de tot, pensa presentar uns dibuíxos
que imomena «Epoca Grisa» i «Blanca»
a les capítals d'Espanya i de Catalunya, i
després fer una selecció que juntament
amb la de l'«Epoca Negra», exhibir-la a
París i a Nova York. Llavors podra de
mostrar que el seu ideal no €s una «ceba>>..

Així mateix com s'intitula antí-artísta,
també Uagrada de dir-se antí-íntelectual.
EIs únics intelectuals que ell coneix, i té
amb malta estima, són els comerciants,
(cal tenir en compte qlIe amb ells s'hi
guanya la vida).

Actualment té bocetats 55 quadres
d'assumpte social, amb la denominació
de «Simfonia Polícroma».

Parlant d'aixo ens diu que superara a
la «Pantomina Bohemia~, la qual a Llei
da fou poc digerida i més compresa a

llerda
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tava de fer empassar les matematiques i
la histOria com els purgants posats dios
de bombons de xocolata. Inútil preten
sió. La psicologia infantil ingrata a tan
bones intencions ens diO' i ho prova, que
les primeres condicions que requereix la
vertadera adquisició d'un coneixement
són el treball o activitat conscient i I'es
for<; individual. La primera condició no
és veu acomplerta sinó en la part més mí
nima en la lectura, visió de grabats u ob
servació passiva.

L'únic producte d'aquest treball era la
repetició de paraules moltes vegades bui
des ja que els conceptes no estaven prou
entesos i encara que ho estessin hi man
cava I'esfor<;, l'altra condició precisa per
que els coneixements quedin' solidament
sentats.

Recordem aquí les paraules de Les
sing: «L'home val no per la veritat que
posseix o creu posseir, sinó per l'esfor<;
que posa en aproparrse a ella. Perque no
en la possessió, sinó en la investigació
de la veritat es aesenvolupen les nostres
energies espirituals, font del progressiu
perfeccionament huma.

Un producte d'~queI1es creences són
les Enciclopedíes en quines trobem dos.
errors fonamentals: creure que la cultura
primaria consisteix en posar a la ment de
l'infant una lleugera pinzeIlada de cada
serie de coneixements i el de substituir
per economia un conjunt de llibres que
ajudin la labor de l'infant per un sol lIi
bre sintetitzat i amb molt pocs alicients
per a l' estudi. Per ells l' enciclopedia és
el €onjunt d'idees concretes sobre .variats
assumptes, en canvi per nosaltres signi
fica la reunió d'idees ~enerals amb les

El millor llibre escolar
és el Quadern individual de treball.

Mentre la pedagogía no va ésser aju
dada per les dades que després Ji ha anat
ptoporcionant la psicologia infantil, el
problema de 1'ensenyament no consistia
sino en transmetre els coneixements ja
elaborats pels homes; per tant I'ideal deIs
mestres era trabar un I1ibre on els coneixe
ments estessin ben exposats car ells ja es
cuidaven de fer-Io empqssar a I'infant.

Els més ferms defensors d'aquestes
teories s'han tingut de convencer, sinó
de la barbara tortura a que varen sotme
tre uns tendres esperits assedegats de
curiositat i d'acció, al menys de la inuÍi
litat morbosa deIs esfor'Yos que els In
feren esmer<;ar,
. AqueI1es lli<;ons de memóriél amb téx;

tos inirttel.ligibles per maSSél sintétics i
imposats per la violencia, no traspassa
ven la inteI.ligencia. de I'itlfant marxant-Ii
de la ment sénse cl.eixat-hi més que odi
als llibres, al mestre i a I'escola.

S'havia perdut el temps pero la resis
tencia heroica de les ments sacrificades
havia d'obrir als futurs escolars la nova
epoca caracteri~zadaper la frase «~nstruir

delectant».
La pedagogia d'instruir delectant era

un pas avant pero pecava d'ingenua i
pintoresca. Ingenua perque suposava ha
ver alcan<;at la formula de que el nen fos
culte i educat sense esfor<; i sense que a
penes se'n donés:compte. Pintoresca per
que •agradable es convertí moltes vega
des en ridícul i grotesco

Es l'epoca en que els nOt' S pestaloz
zis i froebels donen a la pedagogía de la
intüició un sentit de farmacopea. Es trac-

"
pedagogia



record més felic;: i practic de la Seva vida
escolar.

Una biblioteca amb els 11ibres sel.iec~
- J'....,

cionats a ,consciencia és cQinplegíent ,llñ~

prescindible que exigeix la vit~J.ita':"df
l'infant i recomana la meto_do!ogiq mo'
derna. . ~

1

A. LLAQUET.. ,

Els estudiants són gent jove i d'entre
fota la joventut les poques ratUes que
seguiran és referiran a ells.

Jo he sentit i sento veritable admira
ció per la paraula que encapc;:ala aquest
treball. '1

Per mi joventut vol dir ganes de viu
re, alegria, sInceritat i imp,etupsitat en
actes i en idees. •

Jo admiro d'entre els comp'anys d'eS~

tudi aquells que poden i faN esport arpb'·
entusiasme, aque11s que tenen 1. t.empera"',
ment artístic i fan art-teatre... "1,

Adrpiro flns i to~ la impe~uosité\tj. dy.
resa en els jocs, l'agresivitat ep.) la pole':
mica cara a cara.

Tot aixo m'agrada perque s'adapta al
meu concepte de la jovenesa; pero, entrar
en un cafe i veure els estudiants tot el dia
amb un cigar a la boca i un joc de cart~s

jugant-se els diners com els vells, veure
pels carrers com alguns miren la roba
deIs companys abans de saludar-los,
veure l'afany de molts pel silenGi sobre
cel"tes qüestiuns ideologiques i. científi
ques igual com si tinguessin temor de
canviar d'idees, de convencer-se, tot aixo
entra en la l1ista de les coses que no
m'agraden.

Aquests per mí defectes i virtuts els
té la joventut en general i per tant també
els tenim nosaltres els estudiants i si
m'atreveixo a enumerar'~ne alguns, es
perque voldria que els futurs mestrés de,
dema a11unyéssim de nosaltres' tots els
vicis i coses de maJ.exem¡Me..'¡J.bJ..t>~ Joq~

RrcARD BARQUÉ: c'
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que aqué11s coneixements es fonamenten.
No és un poquet de cada cosa sinó el
comú a moltes.

Que diriem de l'home que vulgués
bastir-se una cultura atnb soIs un ditcio~

nari? Aquest és el cas de la illstrucció per
l'enciclopedia.

Com abans hem iniciat, la metodolo~

gia moderna dóna més importancia al
cultiu de l'aGció de l'alumne que a la
11ic;:ó explicada pel mestre i més a l'expe~

riéncia i investigació personal que a la
informació escrita. Pero no es cregui que
amb aixo ell1ibre perdi valor en l'ense~
nyament; molt al contrari, l'augmenta al
prendre la posició que més s'adiu amb la
manera d'ésser del nen. Perd la seva ca
tegoria d'element de tortura per a con~

vertir-se en font cris.ta11ina que l'j,nfant
en les seves ansies de saber, busca espon
taniament per a completar el que les se~

vesobservacions li han suggerit.
Detxant a part els lllbres que s'empren

per a l'ensenyament de la lectura (els que
també han arribat a suprimir-se en els
nous métodes MontessorL Mackinder,
etc.) podem dir que el 11ibre de text ha
estat completament eliminat a l' EscoZa
activa, on el Quadern de treba11 el su·
pleix avantatjosament.

En aquest Quadem és 011 s'hi plas
men totes les activitats de l'alumne. Les
observacions i experimentacions acom~

panyá!aes de l'explicació del me'stre quan
sigu.i precis tenen cabuda en ell. El nen
hi escriu, dibuixa, apega grabats amb
els assumptes estudiant; aixo li dóna tre~

ball que cada vegada fa rilés perfecte, li
educa el gust i li prepara la memoria per
r-ecordar~se d'aque11es coses per e11 vis~

cudes i elaborades.
'Aql1est és el 11ibre que sense' d01iJar~

se'1'1 compte estudia i aprén car l'esf01'C;:
ha estat del seu grato Els guarda amoro
sament, els compara i ja més gran és el



ga, després, a arribar en aquets casos de
vertadera follia.

I no són pas pocs els que han per.dut
completament la mem9ria. Han arribat
a oblidar alIó més elemental de la seva
vida. No es recorden ni del nomo

EIs que no reberen 4e la metralla. re~

beren del gasos. Quants milers d'homes
no moriren, treient els pulmons per la
boca, a causa d'haver~los respirat! 1
quants i quants no en moren encara
amb els pulmons podrits, per la mateixa
causa!

En els hospitals de campanya els met~

ges eren impotents per a poder atendre al
nombre crescut que hi havia de ferits;
aquests portant com a únic galardó les
ferides, en la seva majoria' s'anaven es~

colant, fins a quedar inerts.
Cada dia, de tots els morts en feien

una muntena, els ruixaven de gasolina i ,
hi calaven foco Calia evitar infeccions.

L'activitat del front era tan intensa, i
als hospitals hiaGlJ.dia tans ferits que,
a voItes, quan s'acabava el cIoroform, les
amputacions de bra<;os i 'cames les feien
al viu .. _

Hi ha una enormitat d'ex-soldats que
no poden valer~se ni de les cames ni de
les mans, a conseqüencia d'haver tingut
de romandre, dia i nit, dintre de les trin~

xeres' amb aigua gla¡;aca fins a mitja
cama.

EIs Olés horribles mutilats els envia
ven a I'Hospital de Moussy, on hi havia
individu que passava més de 60 vegades
per la taula d'operacions.

D'aquests condemnats a viure sepa~

rats de tothom, a causa de la repugnan-

... l-le rd.
0,============================================

Prescindirem de fer cap comentari de
les condicions polítiques que obliguen
als governants de cada pais, per afer
creixer l'odi en els seus habitants contra
altres habitants d'un ,altre pais veí. No
volero immiscu1r~nos en aquestes qües~

tions d'ordre polític, social o económic,
perque el fons antisectari que inspira
aquesta Revista ens ho impideix. Pero si
no ens pot impedir que remarquem i fem
evident els estraJ1s que la guerra oca~

siona.
I a l'esmentar el mot «guerra» la nos~

tra ment, s'emmira11a en la Última, en la
Gran, en la de 1'any 14. ,

Les paoroses conseqüe,ncies que oca~

siona aquesta guerra, ens obliguen a no
romandre impassibles quan sembla que
en els hpritzoÍ1s de les potencif's naciona~

listes, intenta brodar-s'hi una seva re~

petici6.
No podem oblidar els 13 milions de

cors joves que en el termini de quatre
anys s'els sega la vida de la manera més
esgarrifosa.

I passem per alt les llars d'aquests
combatents, en les que hi deixaven tro
<;os de la seva anima: els pares, la mu~

l1er, els fills ... moltes vid~s que necessi~

taven de la seva.
En els dos últims anys, quan la font

deIs 'reservistes queda esgotada, envia~

ven al front xicots qe 19 i 17 nys.:..
Un bon nombre d'aquests joves es tor~

naven fo11s o s'idiotitzaven, so.ta les trin~

xeres, a roir el trepiteig incessant de les
ametralladores i deIs obusos.

En aquests úItims anys de post-guer~

ra, es innegable 1'augment formidable, en
proporcions gegantines, de casos crimi~

nals que hom ha pogut registrar. No ja
1'aband6 de si mateix, el roenyspreu de
la propia vida que ocasiona 1'estar cons
tantment en perill, sin6 la visi6 diaria
que gira a 1'entorn de sang i morts l'obli~
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Els lacrimogens que ataquen' la vista
i e!s argans respiratoris. : (

EIs c1oroacetOfons, que ~mb una deu
milessima de milígram barrejat aclb' \.l~
meíre cúbic d' aire produeix la mo~t m~s

espantosa. .
Els gasos fets a base d'hipe;ita, que

són inodors, i penetren a toUirre"u: adhuc
dins la terra. En penetrar dln¿>les c~se~',
es posen damunt de tots els' 6bjectes en
forma d'una rosada invisibl~ qbe'no s'a~
consegueix assecar,se mai més, i pro~"

dueix, al contacte de la carn, unes ú1ceres
purulentes pue no es tanquen' ma.i~ {- v~n
rosegant la carn fins a produir la mort.

El «levvisite» creat pels americans.
que atravessa tota mena de caretes pro'
tectores i que també és mortal.

, Hi ha les bombes «Electron», que e~
explotar; produeixen, en un gran radi
una temperatura d'uns tres mil graus de
calor.

Els raigs mortals de l'enginyer angle's
Grindell Matevos. .

Hi han obusos plens de bacteries de
tota mena ... ¡No us sembla que fins a
300 en podriam contar de desastres!.

En la nova guerra que es prepara no
hi haura manera de poder,se protegir de
la invasió deIs gasos que des deIs avions
seran llenl;ats.

Lepra, pesta. febres. La tuberculosis
trobara el Gamp'abohar..':'.lVJl :r0011 1.6 O.~V

Penseu, companys el que aixo repre'
sent.a. Penseu que som nosaltres els que
ens tocara d'anar a primera fila..

I penseu, també, que si ·tiosaltres ehs
rebelem i ens neguem a anar,hi, de gue'
rra no n'hi haura. • .

Pensem en tot aixo, i que cada mí "de,'
nosaltres adquireixi consciencia del seu
deure.

cía que el seu físic inspira, i a ésser trac,
tats amb bisturí perpetu, no més n'hi han
50.000.

Nosaltres, joves d'avui, no ens po'
dem avindre a tanta destrol;a humana.
Quan els nostres majors ens en parlen
ens sembla que són una continuació d'a,
quells contes que de més petits ens ex'
plicaven per a fer,nos entrar basarda i
ser :rn"és creients. I pel sol fet d'ésser més
occidental, que no hem vist cap edifici
enderrocat per l'accíó de l'obús, ens cos,
'ta més d'imaginar,nos,la.

Pero la realitat ens evidencia, a vol,
tes,. el que la nostra ment es resisteix a
creure.

Alguns adopten la manera més facil.
per tal d'eludir el problema, poden dir
que tot aixo ja fou passat.

Pero no ens poden creuar de bral;os.
A ningú passa desapercebut que els
centres elevats estan carregats d'esperit
bel.licós. A ningú passa desapercebut
que l'esc1atament d'un nou conflicte pot
fer,se d' avui adema.

I si així fos, companys, penseu, per
un moment solament, en les condicions
que aquesta es portaria a terme.

Ja no seria una guerra de trinxeres, ni
caballeries, ni lluites cos a coso Ja no es
batirien soldats d'una nacíonalitat amb
soldats d'una altra. Ja no hi hauría es
trategia de guerra, ni estrategia de res.

A.vions, dirigibles, gasos ...
Aquest és el panorama que ofereix la

possibilitat d'un nou conflicte.
De gasos, segons una fulla pUBlicada

per la ~Lliga Internacíonal de Comba'
tent de la Paú» n'hi han de 300 menes.

I I1erda

I
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formara en una realitat. Es el que s'enun
cia en la primera llei de la suggestió que
diu: «Toia idea que ocupa d'una manera
exclussiva la ment, es transforma en un
estat mental o tisic».

1 aquesta transformació d'un pensa
ment en un element de la nostra vida és
a la que s'anomena suggestió.

Cal fer notar que aquesta transforma
ció que verifica la nostra Subconscien
cia, es fa d'una manera. inconscient, aixo
es, sense que nosaltres ens en donem
compte, pel qual es podria definir la sug
gestió dient que és «la realització íncons
cient d'una idea».

Per a comprobar practicament que
una idea que ocupi la nostra ment es con
verteix en una realitat, pot fer-se el se
güent experiment: Es dibtlixa en un pa
per una circunferencia d'uns cinc centí
metres de radi i es tracen en la mateixa
dos diametres A B i C D perpendiculars
entre si. Ara a l'extrem d'una regla s'hi
Higa un fil que tingui penjat en el seu ex
trem un botó de metall o un altre ob·
jecte brillant, de manera que tindrem
una cosa semblant a una canya de pescar
en petit.

Agafant -amb una ma ·la regla i sense
descansar el bra~ enlloc, farem qu.e el
botó coincideixi amb el centre de la cir
cunferencia pero sense que toqui el pa
pero

Procurant tenir immóbilla ma, segui
rem hHmtalment i sense fer cap esfot'~ de
voluntat, el diametre A B. Als pocs mo
ments de fer aixo el botó comen~ara a
moum-e's en aquest sentiL

Si aleshores nosaltres seguim el diA
metre C D, el pendol agafara aquesta al

Poques persones trovariem, que sapi
guessin explicar d'una manera clara, en
que consisteix la suggestió.

1 aquesta ignorancia és una cosa molt
dolorosa, més quan es veuen les fatals
conseqüencies que porta el mal ús de la
suggestió en 1l0c de tants innumerables
i grandiosos benefici& com podria donar'
nos si sabéssim servir-nos d'ella.

Fins fa uns trenta anys els estudis
psícologics s'havien solament ocupat de
la vida mental conscient. Peró d'allavors
en~a aquesta direcció de la Psicologia va
sofrir un canvi que dona per resultat,
una major preponderancia als estudis de
Subconsciencia.

Aquesta podriem dir que és el lloc a
on s'amága la veritable personalitat, el'
centre creador de les nostres forces, la'
part de la rIostra vida mental que esta en
contínua activitat inclús durant el S0m
ni, mentreS que la ment conscient és l'en
carregada de seleccionar les energies de
la Subconciencia, i fer que aquestes es
manifestin a l'exterior. L'una és el mo
tor: l'altre, la maquina.

Aquests dos sectors de la vida mental
estan en \:lna íntima reIació. Es a dir que
aixi com qualsevulga cosa conscienll,
passa primer per )a Subconsciencia, aixi
també tot pensament conscient va a la
Subconsciencia convertint-se allí en un
element de la nostra pers'Onalitat.

Així si la nostra ment esta O'cupada
per un pensament trist. aquest al anar a
la Subconsciencia, es convertira en una
realitat, es a dir ens produira un estat de
tristesa.

De la mateixa manera, qualsevol altre
idea de possible realització. que ocupi
exclusivament la nostra ment, es trans-
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tre direcció. 1si seguim la circunferenci:l
es posara a voltar.

El que ha passat es que l'idea de mo
viment ha sigut presentada a la Subcons
cienCla i aquesta ha imprés a la: ma, els
moviments inconscients. que han donat
per resultat que el péndol es mogués.

Podem considerar tres parts en el
procés de la suggestió, 1, a Proposició de
la idea que ha de realitzar se, a la Sub
consciencia. 2. a Acceptació d'aquesta
idea. 3. a Transformació de la mateixa en
una realitat.

L'idea pot ésser presentada a la nos
tra Subconsciencia, per nosi'lltres mate,i
xos a per un altra persona. En el primer
cas, té lloc el que s'anomena autosugges
tió i en el segon 1'heterosuggestió.',

En un i altre cas pero el procés és el
mateix, per lo que pot dir-se que en rea
litat el que hi ha es únicament autosug
gestió.

L'acceptació de l'idea per la Subcons
ciencia és la part més important doncs
sense ella no hi ha suggestió.

Si una persona té el seu pensament
ocupat per una idea pero al mateix temps
no creu que aquesta idea pugui realitzar
se, 'és segur que passanl així mateix.

A més en l'acceptació de la idea, es
té de procurar evitar les associacions do..
lentes. Si nosaltres proposem a l!l Sub
consciencia l'idea,d'alegria, es molt facil
que aquesta vingui associada amb la de
tristesa. Aleshores nosaltres farem esfor
~os per apartar aquesta idea del pensa
ment, pero t~n com més esfor~os de vo
luntat fem, més es refor~ara aquesta idea,
resultantque en comptes de l'estat alegre,
s'ha produit l'estat contrari.

La causa d'aquest fenómen obeeix a
que sempre que hi ha una lluita entre el
pensament i la voluntat invariablement
el pensament assoleix la victOria.

Es el que s'anomena la lIei de l'esfon;,
transtormat que diu: EIs esfor~os que fem
per a vencer una idea ejercitant sola
ment la voluntat, només serveixen per a
fer més poderosa aquesta idea,.

Per aixo la llei cabdal de l'autosug
'gestió es: ¡Evitar l'esfor~1

Sortosament s' ha descobert una' cir
cunstancia que permet presentar les sug
gestions a la Subconsciencia, amb el
mínim d'esfor~ voluntario

En la vida mental es verifica un fenó
men senblant a la ¡parea del mar. Durant
el dia la ment conscient esta en el nivell
superior, mentres que la Subconsciencia
es troba en la part inferior de les aigües.

Pero hi ha uns altres moments en que
passa el contrari, ~s a dir, la Subcons
ciéncia es la que ejerceix la presidencia
en la vida mental.

Aquest estat favorable a l'aútosugges
tió té lloc en els moments anteriors i
pustertors al somni.

Per aixo es en aquets moments, abans
de dormir-nos i després de despertar
nos, quan convé fer les nostres su,gges
tions, aixo es, presentar davant de la Sub
consciencia, amb el mínim d'esfor~, lo
que volem que és realitzi en nosaltres.

Un cop fet aixo, la S'ubconsciencia
per si sola ja es cuidara de portar a cap
la transformació.

_JU v'" »GU .hjÓ}..N ttP:tú Á. 1 ~

En 1I0c d'estudiar assignatu.
res no seria millor, agrupar
els coneixements en centres
d'interés seguint el, metode

Decroly?•Sí dur és el iracas, molt més
n'és el no haver íntentat mai

el triomi. - Roselvei
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Va caure, per atzar, un llibre de Berg~

son, «La rialla», a les meves mans, i, va
interessar~me tan el seu contingut i la
matera tan natural d'explicar les causes
de la rialla, que he tingut d'exteriorítzar
la meya admiració per mítja d'aquest pe~

tU article.
La rialla: és un d'aquells fenómens que,

per la seva freqüencia, apareixen als ulls
de que els mira superficialment, com de
molt facil explicació. La impressió de fa~

cilitat no és més que una iUusió deguda
a la ignorancia: perque el mateix aquesta
que altres moltes qüestions psicológi~

ques on hi ha la mateixa iUusió de faci~

litat, aquesta desapareix des deJ. moment
en que un s'aplica seriosament a l'estudi
del fenómen de que es tracta. Una cosa
tan vulgar com és la rialla sembla que ja
no es tindria d'estudiar, és massa fkil.
No ho creuen, peró, així els savis que
l'han estudiat, doncs veuen un xic difícil
de donar-ne la definició; i, no solament
la definició, s,inó que, mantes vegades, ni .
una explicació.

** *
nr (Qu és H.t'l:a..fesomia cómica? La defi

nició, per senzilla que sembli; no es pot
donar així com així. Tindriem per co
men~ar per definir la lletgesa i averiguar
llavors que va rebre del cómic; peró la
lletgesa no és més facil de definir que la
bellesa. Condensem el poblema" Agravem
la lletgesa, portem-la ·fins a la deformítat,
i ¡pireu com es passa del deforme al
ridícul.

No es pot negar que certes deformítats
tenen el trist priviLegi d'inspirar la rialla
a algunes persones. Els geperuts, per

~xemple, són els que més mouen a riure.
No vull entrar en detall; .potser foren inú
tils. Hi han dues classes de deformítats:
les que mouen a riure i les que inspiren
llastima. Hi ha una llei .per a les cares
que ens inspiren la rialla; és aquesta:
Tota diformítat susceptible d'imítació
per part d'una persona ben conformada
pot arribar a ésser-cómica.

No resulta d'aixó que el geperut fa
l'efecte d'un home que no sap aguantar
se bé? Es diria que la seva esquena té un
plec defectuós. Tractem de veure només
amb els ulls. No reflexionem, i, damunt
de tot,g.bstinguem-nos de raonar. Supri
mim l'inevítable; marxem en busca de la
impressió ingenua, inmediata i originai.
Segurament obtindrem una visió d'aquest
genere, creient tenir davant nostre un
horne que va voler posar-se en certa ac
títut, imprimint una ganyota al seu coso

Tornem ara al punt que hem d'acla
rir. Fent més peíita la diformítat ridícula,
deu resultar la lletgesa cómica. Així,
doncs, una expressió ridícula de la cara
sera aquella que ens faci pensar en quel
com de rígid en la movilitat ordinaria de
la fesomia. Solament veurem una ga
nyota.

L'expressió comica de la cara és una
ganyota única i definitiva. Es diria que
tota la vida moral de la persona crista
litza en aquesta ganyota. 1 veus ací que;
una cara és tan o més cómica, quan amb
major for~a ens suggereix la idea d'uflél
acció senzilla, mecanica, que hagués xu
clat per a sempre la personalitat. Hi han
cares que sempre sembla que ploren; al~

tres que riuen o xiulen; altres que sem~

bla, també, que estiguin destinades a bu
far eternament a una trompeta imagi-
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nar~lo í acudiren als musulmans, els

quals havien invadit ja Andalusía, per a

que els ajudessín a recobrar les terres

perdudes í el trono Es creien que els mu~

sulmans soIs venien a fer una correria

per la nostra terra per a guanyar boti í

després tornar~se'n cap a 1'Africa.

Contra els musulmans En Roderic hí

envía al seu nebot Samco el q.ual fou der

rolat i mort.
Aíxó féu que deixés Pamplona, a la

qual estava combatent, i ana eH perso

nalment a l'encontre de Tarik.

Es trobaren í batiren una gran i deci

siva lluita que fou un triomf indiscutible

í sense precedents per als musulmans.

Ellloc de la batalla és díscutit com

també ho és el final del regnat d'En Ro~

deric.
La batalla la situen els uns al costat

de la llacuna de la Janda, altres a Xerez

a la vista del ríu Guadalete.
En quan al reí desap-aregué. On ana?

Fou mort? Fíu alguna altra batalla?

Per a mi l'.yn i l'&;.ltr§:.JP.§9,~P1.pte man
quen d'importancia.

Seguidament Tarik marxa apressa

dament vers Toledo objecte de les seves

ambicions. Llavors entra Muza a la pen

insula i d'aquest momentla comencen a

mirar com a una terra qne han de con

querir per a estendre el domini dels seus

territoris.
Entorn d'aqu.esta batálla es pot fer un

comentario

naria. Aquests són els semblants rhés
cómics. L'automatisme da rígidesa d'una
cara és el que ens mou a riure. Per aixó
eomprenem la comicitat de la caricatura.
Per regular que una fesomía siguí, maí
es troba en perfecte equiJibri. Sempre Ji.
podrem descobrír el comenc,:ament d'una
arruga, 1'esboc,: d'una ganyota possíble,
d'una deformació, etc. L'art del cat:íca
turista consísteíx en agafar aquest movi
ment, moltes vegades ímperceptible, í
fer-ho gran perqué ho puguin veure tots
els ulls. El caricaturista ímprimeíx als
seus models, les ganyotes que farien ells
mateíxos sí acabessín el comenc,:ament
d'arruga O el movíment imperceptible.
Aquesta ganyota que ell Ji ímprimeíx és
el que a nosaltres ens fa pensar en 1'autor
matísme o rjgidesa ¡de la cara; í, com
que l'automatísme o rigidesa és la prin
cipal causa de )a rialla, per aixó ens fa
riure.

LWlS MASS~P.

Caigut que fou del poder el rei Wam~

ba, la monarquia visigoda ella sola es

precipita cap a la ruIna.

Durant els regnats deIs seus succes~

sors hom hi pot veure dos partits: 1'un

partidarí del reí, representat per els que

1'havien elegít; 1'altre que procurar en~

derrocar~lo í estava representat per el

partit del monarca caígut í per els que

no estaven conformes ·amb el nou so

bira.
Els fills de Witiza en el regnat d'En

Roderic eren els preocupats de destro-
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Sí els fills del Wítíza no haguessín fet

tralcíó í haguessín lluítat en el' lloc que

els hí corresponía, la batalla segurament

hauría estat una víctoría per als vísígots,

car la superíorítat en el nombre de c0l;TI'

batents que teníen els hauría fet tríomfar.

D'aquesta faísó Id monarquía visígoda

s'hauría continuat í pot ésser llavors que

En Roderíc trobés successor quan deíxés

el tron ja fos per que es morís o ja fos

per que un altre partít li usurpés com ell
fiu.

Pero, hauría durat molt temps 1'ago,

nia d'aquesta monarquía?

No. Ja he dít abans que la monarquía

vísígoda cada vegada més tenía tenden'

cia a desapareíxer. Estava molt debílita'

da degut a les envejes exístents entre els

que reínaven í els del partít oposat í ade-'

més per la corrupcíó de les seves cos'

tums. Ademés aquest regne era estranger

í havía viscut apartat deIs índígenes fins

a tal extrem que al príncípí no es tolera

va el matrímoní entre els conqueridors í

conqueríts. Quan ho permeteren era ja
tardo

Aíxo mantíngué a la poblacíó indígena
apartada de la monarquía i de la políti,

v VJly"... le h·~ . J. , 1"ca . .l<es els 1 tela que governes un €om

l'altre.
Quan destronaven a un reí els concí

lis protestaven energícament contra els

que des de llavors en endavant usurpes'

sín el trono Pero quan a aquest el destro

naven el concíli perdonava a l'assaltant

í protestava de nou. No li tocaya altre

remeí doncs aquest ara representava la

forc;:a í el poder í contra ell no hí havía

medís de combatre'l.

I1erda

Les costums com he dít són dures en

aquest temps.

El «Líber Indicorum» parla d'íncendís,

críms, enverínaments, robatorís, supers

tícíons, víoladors de sepultures, aborts,

ínfantícídís (aquests dos molt freqüent~)

raptes, íncestos, adulterís, sodomíes,

etc.
Aquest codex t.ambé ens ensenya ]'or

ganítzacíó de l'exercít. Wamba ordena

que en un cas de guerra, revolucíó o d'un

crídament que ell fací es. posín tots els

homes llíuies i nobles a les ordres del

duc o comte corresponent. Ervígí ordena

que cada «senyor» aportí la decíma part

dels homes que té al seu senreí.

Ací hom veu que en un cas de neces

sítat es feíen tres escíssíons dels cíuta'

dans: els uns que marxavenj altres que

deien que els homes els necessítaven per

a ells, per a cultivar les terresj í els ter

cers que portats per l'enveja al monarca

tarpbé s'hí giraven d'esquena. Molts que

anaven a les batalles tan els hí ímporta··

va guanyar com perdré doncs els hí era

el mateíx que el seu amo fós vísigot o

.musulma. Anaven a on els portavenj Uuí,

taven sense aním í si a aíxo afegím la de'

sercíó í tra'icíó deIs caps príncípals tením

explicades les causes de la derrota del

Guadalete i en un cas que la dita batalla

l'havessín guanyat la monarquía vísígoda

sobuesa a noves proves hauría desapa

regut rapídanient.

RAMON ORTlZ.

El treball eos lIíura de tres
graos mals: de I'avorrímeot,

del vicí i de la peresa.
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Alegreu I'educ..cíó iniantil,
que I'iniant és alegre per na

turalesa.

x.

reunión a todos los equipos infantiles y
allí les dimos cuenta de nuestros proyec
tos, que fueron aceptados.

-¿Recibiste alguna ayuda económica?
-Si. La dirección dela Normal nos fa,

cilitó el dinero necesario para la compra
de pelotas y algo más, esta ayuda. que yo
agradezco sinceramente en nombre del
equipo, nos alentó muchísimo.

-¿Que acogida tuvo la idea entre los
normalistas?

-Fué muy bien acogida,como la prue'
ba el hecho de que acuden todos a pre'
senciar los encuentros. Y te aseguro que
son todos incondicionales del equipo.

-¿Qué elementos entran en el cam,
peonato?

-Son yn conjunto de ocho equipos
integrados por jovenes deltodas l¡¡.s clases
aunque predominen los estudiantes entre
ellos.

-¿Hay álgún premio?
-Si, además del título de campeón

proyincial hay un prelÍlio que cons~ste en
una magnífica copa que se dará' como
trofeo conmemorativo al ganador.

-¿Esperanzas ...?
-Hombre, tú verás. Tengo una con'

fianza ,cie~;.~r:Tel e~uip,,~ ~~S r" pr.~l5f!llt6 y
est'oy seguro oe su triunfo. Los jugado,
res que lo componen son todos muy de'
portivos y sobre todo llenos de amor
propio. C~nfio que sabrán poner bien
alto el nombre de la Normal.

_r t. :.: .... __, ..
-¿Como se te ocurrió la idea de este

campeonato?
-Pues verás. El equipo de Juvemtud

intentó organizarlo y el equipo normalista
hubiera acu-didoa él, pero la falta de or
ganización hizo fracasar .el intento.

Entonces pensé organizarlo yo y para
en.o hablé con el delegado del Instituto
con-objeto de que nos cedieran el Cam,
po Escolar. Ambos conyocamos a una

Hace algún tiempo que 'se ha desper,
tado entre el elemento estudiantil la afi,
ción al deporte futbolístico.

Cuando parecía- que el futbol había
muerto definitivamente en esta ciudad,
la juventud estudiantil, por propia inicia,
tiva, sin ayuda ni indh::aciones de nadie,
se ha lanzado con una actividad enorme
a la práctica de este deporte.

y practica el futbol solamente porque,
en realidad, en Lérida no se pueden (o
mejor, es dificil) practicar otros deportes
por varias causas. (La principal, la indife'
rencia general).

Se ha organizado un campeonato
amateur que atrae el interés de todos los
estudiantes. La Escuela Normal ha res
pondido con entusiasmo y nuestro eqt;'i'
po es uno de los que tienen más proba'
bilidades de alcanzar el título de cam'
peón.

Alma de esta organización ha sido el
compañero Villabona, que si tiene alguna
deficiencia en el dominio de la técnica
futbolística, la suple con su actividad
incansable.

He aquí como responde a nús .deseos
de información.
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. ..:'..:S'a~ún~i~~na altra conferencia p.el dia 19
'. del piesent"mes la qual ani~a a ,car~ec de la n0stra
Frofessora de Ciencies Naturals, Srta. TuQ1,1ri.

~••llfel·ellcies
.. "",!",,"~... '''.~ .~- ~~"'- .'. ;~ r;.:-~3I ~~ i...... :-,· ~

E1.dissabte dia 18 del mes passat s'organítza a .
la Residencia.d 'Estudiantes Normalistes una vet~ . ,

'lIada ex:plicativa' de les MisioEls Pe4'agógiques a
carrec del !nestre Sr. Tapia i de la. gentil mestressa
Srta. Piera. .

- La Srta. Lina Odena dona .el dia 5 una con
ferencia sota .el títol «La meya estada a l'U RS.S.:>

nes, fa una detallada exposició de totes
les modificacions que en la divisió co'
marcal existent, cal fer.

Insisteix sobretot, en les comarques
frontereres que per ésser el rebedor deIs
extrangers mereixen una c0nsideració
especial.

Després passa a parlar, del~ noms
que s'han de donar a les noves comar·
ques, dient que en ~quest punt; cal res~

tablir els noms antiés que son els consa-
, grats pels pobles.: i· entre el1s. triar; els

que siguin..m~s.escaients:

Consid,eró les avantaíges i. inco11-ve~

nients de 1'0rga.J;litza9ió de, Catalunya ja
d'una maneraautonoIl1:ica, j~ ce~tralista.

A:ca,ba dient que es necessarila creació
de grans céntr~s, 4'at1'é1ccíó cap a la par.t
d'Aragó i Valenda, per a que la seVa ín~

fluen~ía faci qu.e yingu~n aJuntar~se a
nosaltres; aquestes altres te,rres qu~' a~a

perm,~n.eixe¡;', separades í que no són. Tés
més que tro~o.s de la .nostraCatall:lriya.

Al acab!lr'el confer~n.ciant fou f9rga'
aplaudit.

• r

5~ta t! a,q uest titól, va ésser donada
una ·.~onferencia, al Círcol Mercantil, pel
nostr'e professor Sr. Solé, a la qual fo~

retl1 gen iltilent c'onvidats. .
Examina primer la divisió actual, a

CataÍ'nnya ~1editerrfmia (províncies 'de
Girona,. Barcelona i Tarragona) i Gata~

lunya continental (província de Lleida).
Aquesta' divisió en províncies, diu en
ccnjuD..t no esta dtalament, pero en detall
es deficíent, doncs ens trobem que co~

marqflés ,que per si soles formen una uni~

tat espiritual beh definida, com la Cer~

danya i la Segarra, estan trossejades i
repartides' entre varies provincies. '.

La dívisió en partits, també es neces~

sari modificar~laen alguns llocs.
Parla després, deIs fact,ors en q4e. pot

basar~se la,divisió comarcal, dient que la
comisió encarregada de l'estudi d'aquest
afer (de la qual forma part el conferen~

ciant, havia escollit el factor económic,
per considerar~loel més important. '

Digué que havia estat dirigida llna
enquesta a 'tots'els pobl€s, a fi d~ ~onéi~
xer el seu parer i tenir aixi mía gl:lía se~

gura, q.ue permetés fer l:lna tasca acerta~

da i del gust deIs ciutadans.
Exp.osa tot seguit, les condicions que,

ha de reunir la neva divisió tercritorial;:
• " ~ • ~f'" .. . ,

dient que &questa ha d'ésser en primer
110c, barata. Ql:le cal e.vitar el trosseja~

r '
ment de CataIullya i al mateix temps fer
que sigui tO~o9.ape! ciutáda. No lesio~

nar, ,en el posible, drets a'dquirits, perque
aixf no (lesagradí al po,ble. l' per últim,. "
prb€urar 'acostar . aq.ue~ta de,tñáFcaci'Ó :·a'
1,' ; .

la naturalesa del pais.
Referínt~se a les c_omar.ques ~leidata~



Premiada en l'Exposició de Productes

Indust~ials de Lleida celebrada el 15

d'octubre de 193]

P~r encarrecs i iniormes

[~nuru!ria n;nmal'
- Lleida

f~J~[ialitat ~n Mo~iliari fnolar

'Jaul~~-~anu. ~~r atot~~ IR~ ~~al~

~*'''''ML:Mi'~~''''''.~!~...._...~e:
:1 ~~.6' 7!J' Calefacción central. Local insté.'
~. xnrAs ·ar lado a la moderna con mostrador

i
V ~.. . amerÍ-CélOO Célfé expres, Dt>gusta, I -

ción de los céliés' <,8r1l::;11». E pe-
...., . .:. ei,u-Iidad en !~S ti¡;Jl(';¡s4 handerillas '4

,'Alfredo 'Campa.badal- EnséI·]é1Up. Rusa. "1 .. Mayor, ~2- - LERIDA - Teli. lis l ..
1I"..'M'If",W"''''"..*"J''''''"'''''''b''d...'ff4'''....'t1M'''''';W~>J
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) Aficiona(Ios a la fotografía

. antes d@ adquirir una cámara, aconsejaros P9r

1:~ CORBE~L~'fotógr'afo'
l' . quien os of.r-ecerá su profesi~nal.experiencta·.

t Paheria, 14· principal .'
.1. Trabajos 'de' lab.oratGrio ent~egad6s a lase 5 lÍor'a-5!

~~~~~~
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