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@ @ No e3 retornen els originols..... Dels trebo.lls publico.ts en son responsobies llur~ oufors. @ @

l1nes paraules...
{) noslre cril tfun dia demananl a les edilorials de Calalunya.llibres per a folhom,

per que raclua/ esclal de pub/icacions era excessivamenldrelisla, ens el recull «La
Paraula Cristiana» en el porlic de son darrer número liIulal Plenitud, af"ludinl-nos amb
unes parau/es que valen ésser punyenles i mofeles alhora, i dienl-nos que no devem
«Iamenlar-nos que els amelllers fassin amellles i no fassin pinyes».-«Arrenqueu e/s
amel/lers-, ens-diuen, cosa que no conseguiréu, afegeix, «perque és aqueslarbre vi
va9 que s'adiu bé al noslre clima espirilua/»,

Bé esla, senyors, el voslre sobreiximenl d'alegria i conlenl per rexil i rabun
dar de les publicacions medialilzades de la Calalunya tfavui, i que així ha pregoneu
orgullosamenl com una mena de pasqua granada lileraria-voslra.

Empro ja 1]0 esla lan bé el menyspreu que feu al noslre sincer afany de valer
reinlegrar i facililar la producció de Ilibres de valor liberal, per lal de no deixar man
ca del brar més sa i més generós robra con/unla de la renaixenr;a noslrada.

No hi ha que ufanar-se lanl de la voslra presenl florida.
Ni la causa que /a mou és lan amagada que 10lhom no pugui veure-Ia per a jul

jar de la seva consislencia.
Sorlosos vosallres! Disposeu d'una organilzació secular i universal moll ben

!ligada d'inleres8os; leníu r escala pública i privada en voslres mans; voslres són les
inlel'ligenciés que regeixen Insliluls i Universilals; dolzenes de convenls i seminaris
mallen seguidamenl forjanl a favor voslre; per cada cinc cenls calalans un en leniu
tfesco!lil que viu no més per vigilar i propagar la voslra tasca; i fins nosallres, els
helerodoxes, amb les tribulacions tfEslal us ajudem indireclamenl. Teniu diners i la
for9a que us guarda. Quin mal de fer així be/les florides!

Canvieu, només, els papers i penseu que serieu.
No és eslrany que us sia rocil fer amel/les, fins sense amelllers.
Que aquesl és el voslre momenl a Calalunya, qui ha poI negar?
Més no oblideu que Calalunya, encara que un reconel de món, forma parl del

món. l al món ja fa dies, prou ha sabeu, els venls dominanls no són pas els voslres.
No us pagonejeu massa, que les rels ide%giques i consliluenls voslres no són

lan fondes ni robusles que puguin viure sense el suporl de un govern que les nodreixi
o les loleri.

No cal arrencar els amelllers.
Trencar els Iligams de les Esglésies amb el poder públic és cosa lan rocil com

aprelar el baló d'un commulador eleclric per apagar una /lum i encendre'n una a!lra.
Sabenl aixó, no ens poden ferir massa les voslres paraules mofeles al noslre

cril desinleressal clamant per ('o que eslimem urgenl i necessari per a complelar
robra cullural del noslre poble.

No ignorem lampoc que les burles són com les processons ....
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Confessíons
Ci ~

(711 marge de «e/home perdurable»)

IV,

e'anima, problema de ciencia

"D'"QUBLLS 'que havent lIegit els ante
J'i;lL riors articIes d'aquest assaig, en
recordin el gradual descabdellament, pot
ser creguin, com jo cree, que la qüestió
essencial del debat és aquesta: si hi ha o
no hi ha una diferencia absoluta entre la
intel'ligencia humana, i la deis animals su
periors. La religió creu que hi és, i en fa un
arlicle de fe. La ciencia, menys segura
d'ella mateixa, més prudent per tant, no hi
sap veul'e més que una diferencia de grau
evoluliu,

Ho he discutit abans. Pero com el te
ma és d'importancia extrema, val la pena
que I'examinem una i altra vegada, con
templant-Io de diferents punts de vista.
Oreu és J'error; pero ho seria infinitament
més, persevera!', conscientment, en J'error.
1com no bi ha aproximadamelll una veri
tat, ans exactamellt una sola veritat, cal
que ho medilem profundament per veure si
es pot arribar a una solució tan precisa
com ens sigui possible. 1 per a tal cosa, jo
no sé més que un procediment: elllenguat
ge c1els fel"s. Si teniem la sort que tots ells
es manifestessin absolutament concordants
en un senlit c1onat, lIavors, la conclussió
s'ens imposaria fatalÍnent, cal' no es
comprendria que aquesta resultes falsa,
quan totes les premisses en que recolzes,
fossin ben establertes. Que se'm permeti
recordar que en el meu proleg al llibre de
Bozzano suara aparegut, E/s elligmes de
la pslcomelrla, en parlar del probiema de

la vera natura!esa de rhome, dic: «que
apareix legftima l'esperan~a que amb el
treball d'una altra generació, s'estara en
cam; de resoldre, com un altre problema
de ciencia, la magna qüestió: que som,
d'on venim, on anem», Breument, si I'ani
ma, animal o humana, existeix, és alguna
cosa, té una realitat essencial. En tal cas,
és susceptible d'ésser estudiada, no sois
subjectivament, ans objectivament. -

El Profesor Hyslop, de la Universita·t
d'Harward diu: «L'experiencia normal de
mostra que organisme i consciencia resul
ten en constant associació, i que la cons
ciencia es dissol amb la mort de l'organis
me. Aixo posat, la nostra tasca ha de
consistir a indagar si es troben traces par
ticulars d'alguna consciencia separada de
l'organisme que la contenia. En altres pa
raules,-i per expressar-me amb la termi
nologia de la qufmica,-per a provar la
continuitat de la consciencia després de la
mort, cal Isolar-Ia. Ara bé, com conscien
cia i organisme van sempre associats, si
no hi ha fets que suggereixin que la cons
ciencia persisteix en forma supersensible,
malgrat la mort del cos, deurem conside
I'ar científicament la consciencia com una,
funció de l'organisme, o, al menys, roma n
dre agnostics. Pero si, contrariament, hi
han fets que tendeixen a fer racional la
pressuposició que la consciencia sigui Iso
lable, deurem inferir-ne que el cervell no
pot ésser el substractum de la consciencia,
i amb aixo haurem provat l'existencia -de
l'imima, (apart el tema de la seva materia-
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litat o immaterialitat) en ra6 del fet pales
de la persistencia d'aquella mateixa cons
ciencia fenomenica que sabiem associada
a un donat organisme. Així, la qüesti6 de
l'anima, no deu ésser, ja, una conjectura
filosofica, ans un problema de metodologia
cienlffica». Aquestes paraules, profundes i
c1are~, del professor de psicologia, no s6n
altra cosa que la reproducci6, en lIenguat
ge del dia, d'un bell pensament del filosof
c1assic més admirat per l'església, Arista
til, el qual en De Anima, cap. l., diu:
«N'hi hauria prou amb recercar si 1'anima
té comuns amb el cos tots els seus estats,
o si, contrariament, cal atribuir-Ji facultats
especials. El pensament sembla pertanyer,
en gran part, a l'anima. Cas que existei
xin activitats o estats passius de I'exclusi
va pertenencia de l'anima, aquesta deu és
ser separable del cos».

Aixi, doncs, ja fa vint+dos segles que
el gran tilosof intui la gran veritat i formu
la I'únic camí, el cientific, per arribar a la
demostraci6 experimental de l'existencia
d'un principi pensant independent del cos,
deixant els insegurs postulats de la filoso
fia escolastica. Anem afer aplicaci6, ara,
d'aquest criteri, al problema de I'1mima
deis animals.

Cfets de psicologia normal

El primer fet a remarcar és el deis dits
animals pensants, que, de tant en tant,
s'ofereixen a la meditaei6 delssavis de ca
tegoria, i han produit una literatura subs
tanciosa. (1) Es molt dificil ~n un treball
de proporcions modestes, donar una idea
d'aquests fets que semblen obligar a la
pslcologia a renovar-se, a partir deIs seus
fonaments. En citarem alguns.

Quatre cavalls, criats per M. Krall,
Muhamed, Zarif, Hanschen i BarIo han
estat capacos de resoldre problemes d'arit-
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metica simple i fins calculs complicats. Do
naven les respostes trucant, amb el peu,
un cert número de cops. Per exemple, per
a dir 54, trucaven 5 vegades amb el peu
esquerre i 4 vegades amb el peu dret.
Aqueixos cavalis son capa,os de fer su
mes, restes, multiplicacions i divisions, 1,
el que semblara més extraordinari, extreu
re arrels quadrades. Assagioli, sol amb el
petit ponney Hanschen, escriu en una pica
rra: 55+44, i Hanschen respon 77. Des
prés, Assagioli escriu 12+53+53; la res
posta és 87, és a dir, els nombres invertits,
(co que és comú fins en l'home), 87 per 78.
En absencia del drecador deis cavalls,
Muhamed diu, en alguns segons, al gran
psicoleg Claparede, l'arrel quadrada de
456.776, i l'arrel cúbica de 15.576. Maeter
Jinck ha contat. espiritualment que havia
indicat a l'etzar una xifra a Muhamed per
que en donés l'arrel quadrada, pero Muha·
med no respongué car aquesta xifra no
tenia arrel quadrada exacta ...

Pero hi ha més, encaril. Els cavalls
d'Erbelfeld, agafant successivament car
tons, cada un deIs quals representa una de
les lIetres de l'alfabet, poden sostenir con"
versacions. L1ur conversaci6 és singular,

(1) K. K.ALL.-Denkende Thierre.
MABTBBLlNK.-L'hófe inconnú.
C. DB-yesMB.-Les cheviJux pensé/n/s d'Erbe/

fe/d.
E. CLAPARBDB.-Archives de Psych%gie de

Oeneve, 1912.
MACKBNZIB.-Oivista de Psícologla, 1912.
feruaru.-Rivista de Psicología, 1912.
ZIBGLBR.-Deutsche Zeitung, 1912.
DucHATBL.-Les anlmaux :!IllVan/s de Manheim,

191:3.
VOy.-Psychische Sfudien, 1918.
RlcHeT.-Traifé de Méfapsychique, 1922.
DUCHA"TBL.-Les animaux pensants. Révue Me-

fapsychique, 1921.
MACKBNzl8.-Quaderni di Psichiafria, 1920.

> -Alle fanfi della Vifa, 191:3.
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com ja es poI pensar. Un dia Muhamed
denuncia al palafrener perque havia pegal
a !flinschen. Algunes vegades diuen que
estan cansals i no volen respondre. Una
vegada un deis cavalls digué que un deis
experimentadors era una dona perque le
nia els cabells lIargs, Davant d'aixo, Ri
chel diu que no hi ha més remei que creu
re que els cavalls calculen realment, i que
aquestes operacions aritmeliques son ma
nifeslacions ciares de la seva intel'ligencia.

Pero encara son més decissives les ex
periencies de Moekel amb els gossos Rolf
i Lola, i els seus descendents l/se, !feinz
i !farras, Moekel ensenya a Rolf I'alfabel
i el calcul i hi estigué en conversació cons
lanl fins a la seva morl, en 1915. Lola,
pero, fou una meravella. Nascuda en 1914,
als dos anys comen~a els seus estudis. A
les dues lIi~ons, contava fins a 6; a la ter
cera fins a 10; després de deu lIi~ons de
milja hora Lola arribava al centenar, con
tanl amb la pota esquerra les desenes i
amb la dreta les ullitats. Es necessilaren
nou lIi~Ohs per ensenyar-Ii a multiplicar;
eh canvi, en un dia aprengué a restar i a
dividir. En suma: a les lrenla IIi~ons de
milja hora, aixo és, amb quinze hores de
lreball, Lola sabia lIegir, escriure i comp
tarl En una altra sessió, aprengué les
hores i cosa semblant ocorregué amb el
calendari. En poques sessions, aprengué
I'us del melre i ella mateixa prenia les di
mensions deis objecles i les donava, En
un dia, Lola enlengué les notes de ¡'esca
la musical. Moekel diu, amb raó: no els
manca més que parlarl ¡ aixo constatal,
han substituit la paraula per I'alfabel i ...
han proval el moviment, caminant.

Podria aportar altres fets, igualmenl
suggeslius, pero no puc abusar deis lec
tors de LLEIDA. Si he escollil aquests, és
perque ells basten, tan! per la neleda!

abrumadora de les experiencies, com per
la calegoria indisculible deis molts savis
que hi han treballat.

Qui negara que els animals lenen un
principi intel'ligenl, aixo és, una anima,
amb lols els signes de la racionalitat?

Cfets de psicologia supranormal

Em cal, ara, fer una breu disgressió,
amb la qual consolidar I'argumentació que
seguira; i és que si fins fa molls pocs anys,
el problema de I'exislencia de I'anima hu
mana o animal, era del pUl' domini melafí
sic, amb I'advenimenl de la ciencia metap
síquica ha entl'al de pié en el pla de I'ex
periencia i s'ha fel' susceptible de demos
lració experimenlal. Prenem un exemple a
fi d'aclarir-ho. Un home cau en esl'al som
nambúlic, aixo és, de paralització de la
seva activital conscienl, regulada pel joc
deis seus sentits organics. Doncs bé, en
lal estat, una nova cosa apareix en ell que
li permelra, a Lleida, veure ~o que passa
a París. Tol fa creure que aquella visió és
anímica, resultat de I'exercici de senlits
probablement espiriluals, Que no hi ha vi
sió directa, aplica, ho demoslra plenamenl
que si a aquest subjecle Ii faig lIegir un
papel' plegal cenl vegades, ho veura com
si realmenl fos exlés, desplegat, i no pas
lal com jo el tinc plega! i clos en el meu
puny. Aquesl fel típic, sumat als de telepa
tia, clariaudiencia, visions en I'esdeveni
dor, correspondencies creuades, xenoglo
sia, desdoblamenl, ideoplastia, aparicions
de vius, aparicions de difunts, psicometria,
elc. ele., han fet més feina espiritualisla
que tols els segles de filosofia, cal' venen
a argüir que existeix en nosaltres, sub
conscielllment, una enfital capa~ d'exislir,
obrar, percebre i pensar independentmenl
deis vincles de la materia; i aquesla exis
lencia independen! establerla, no hi ha

l
¡
l'

I
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més que ún pás pet a aclmetre, cot1l a (n
ducció necessaria, que la nostra persona
litat real, ha de sobreviure al cos somatic.
La dissociació del compost huma, amb la
mort, no implicaria necessariament la dis
sociació total del ser. El sistema sensorial
pot desvaneixer's; pero el dinamisme psi
quic, que és independent d'aques! sistema,
pot subsistir. Així, el «positivisme» és una
antigaHa que caldria arreconar. El re
naixement idealista del món que tots cons
tatem és degut, en gran part, a I'aporta
ció de la ciencia metapsíquica, que acaba
de demostrar, com un al/re problema de
ciencia qualsevol, que en la fenomenolo
gia contemplada la comunicació s'esta
bleix, no pas de cervell a cervell, sinó
d'anima a anima, la qual pels seus eíectes,
per les seves manifestacions tangibles,
se'ns imposa, tal com ho demimava Aris
totil, tal com ho postulavá el pI'Ofessor
J-Iyslop. I bé, aqueixa fenomenologia s'ob
serva, identicamenl, en e/s anima/s.

La cosa sabra a extraordinari a aque
Hes persones que no hagin seguit els pas
sos de la nova ciencia de J'anima; els co
.neixen, pero, els estudiosos. Son fets, no
pas teories, Tota la varia gamma deis fe
nomens supranormals, és comuna a i'ho
me i als animals, a certs animals al
menys. Del simple impacte telepatic a les
aparicions pos/ mor/em de fantasmes ani
mals vists col'!ectivament per diverses
persones; deis preanuncis de mort mani
festats supranorlllalment fins a la ideoplas
tia, són registrats en la casuística. Teori
cament, el tema és interessant, cal' ve a
suggerir, objectivament, i'existencia d'una
psyche animal sensible als miljans super
nocmals d'intormació; igualment, ens me
na a admetre la persistencia de la seva
personalitat psicologica, després de la cri
si de la mor!. EIs VOIUlllS deis Annales des

Sciencies Psychiques i del ¡oumal for
Psychical Researchs, en contenen a cen
tenars. Bozzano hi ha dedicat un magis
tral estudi, teoric i experimental, que
confiem pugui veure la lIum, un dia, en la
nostra lIengua vernacular. I per cIoure
aquest estudi de I'anima animal i de i'evo
luci6 anímica, res millor no sabria fer que
transcriure alguna de les refiexions que el
magne psiquista i filosof genoves, fa al
lIarc de la monografía a que acabo de fer
referencia, transcripcions que lIiuro per a
ésserseriosamentmeditades pertots aqueHs
que puguin pensar sense la menor servitud
d'escola, secta o confessió. Diu així:

«Entre els homes de ciencia que profes
sen conviccions dites positivistes,. ve pro
pugnada la teoria segons la qual, l'esperit
deis animals, com el de I'home, resulta
una simple funció del cerveH, deixant
d'existir quan l'orgue de referencia' deixa
de funcional' amb la mor!. Res d'incohe
rent en tal teoria, per la qual els destins
deis animals son equiparats als de i'home,
La incoherencia es revela, pero, en els
creients en la supe¡'vivencia de i'anima hu
mana, tant en els adherents a les diverses
confessions religioses, com en tots aqueHs
altres que pressuposen que i'esperit ani
mal resulti massa imperfectament organit
zat per sobreviure a la mort del cos, i en
conseqüencia, es resolgui en els seus ele
ments constitutius, dissipant-se practica
lllent en el no-res, precisament com afir
men els materia listes. Observaré que
professar selllblants conviccions resulta
perill6s per la doctrina de la supervivencia
humana, car es vindria a admetre que una
simple diferencia de grau en i'evoluci6 de
i'esperit, basti a decidir del seu des tí, adés
extingit sense cap culpa, adés immortal
sense cap ombra de meri!. 1 en tal cas, que
pensar de la sort de una gran part del ge-
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nere huma? En efecte, sempre que es refa
ci la historia de I'especie humana, s'arriba
a un punl en el qual, I'home de la més re
mota antigüitat prehistórica, es confon
amb les formes animals més elevades; i si
amb l'ajul de l'antropologia fem el mateix
amb les races humanes existents, es fa cap
a qualques lribus salvatges ben poc més
evolucionades que els animals entre els
quals conviuen, on la degradació deis in
dividus arriba al punt de mostrar-se desli
tuils de tot rudimenl de sentil moral, amb
una menlalital tot just suflcient per guiar
los en les necessitats malerials de liur mi
serable exislencia, tal com advé en els
animals. Aixo posal, sorgeix esponlimia
menl la pregunla: en quin grau de l'eleva
ció psfquica, l'esperil d'un individu esdevé
prou evolucional per resistir a la crisi de
la seva separació de l'organisme corporal,
sense dissipa,:-se en els seus elements
constituents? Acas els noslres liunyanís
sims progenilors, de ben poc més evolu
cionats que els simis antropoides, i els
acluals saivalges, que hi equivalen, deuran
considerar-se suficienlmenl evolucionals
espirilualment per mereixer el do de la im
morlalital, i en canvi un generós represen
tant de la ra~a canina que perd la vida
volent salvar un nen que s'ofega o que
mor de dolor damunt la tomba del seu
amo, deura pereixer per sempre, sense ha
ver salvat el llindar que el separa de la im
mortalitat? Una diferencia de grau en
l'evolució espirilual deis éssers, no implica
una diferencia qua/itativa, ans únicament
quanfifativa, i aquesta no pot representar

. més que una etapa més o menys avan>:ada
en la via a seguir. La vida, en tota forma
i en tot cas, és l'expressió, en ambient te
rrenal, d'un esperil que anima una donada
sfntesi organitzada, i no serveix més que
per designar el grau d'avan~amentassolit,
ni més, ni menys; i volent aelarir el con-

cepte, recorreré a un exemple, dient, que
de la mateixa manel'a com una flama po
sada en un vas de crislali irradia inalterat
el seu esplendor, i una segona col 'locada
en un vas de porceliana irrada lIum debil,
i una tercera cremant en un vas d'argila
a penes dona claror, així deuria inferir-se
de l'esperil en les seves innombrllbles fa
ses evolutives, durant les quals, son els
farcelis de que es revesteix que varien, no
pas l'esperit, el qual roman, en potencia i
essencialment, inalterat, inalterable i iden
lie».

«Resulta pales, per lant, que per reco
neixer una verilal tan fonamental de l'evo
lució de la vida en els mons, cal emanci
par la ment de les puerils doctrines que
absorbirem de pelils, segons les quals
I'anima és creada del no-res en el moment
de la naixen>:a. No és la materia qui fa
evolucionar l'esperil, ans I'esperil qui, per
evolucionar ell mateix, necessita de totes
les fases d'experiencia assequibles en la
lerra; i en conseqüencia, Ii cal reveslir to
les les formes successivamenl m'és refina
des que la materia organilzada pot fomir
Ii. Les lIeis biológiques .de la selecció na
tural, de la supervivencia deis més aptes,
de la influencia del medi, no son més que
els accessoris indispensables, les condi
cions precises a tal evolució; pero la vera
causa de l'evolució deIs organismes vius,
és interior, i es denomina l'esperi!.»

Anem a resumir. S'havia dit, per Ches
terton i els que com eli pensen, que de
l'anima animal a la humana lti havia un
abisme impossible de salvar amb la tesi
evolucionista. Es donava com a raó d'aixo
la diferencia, per ningú posada en dubte,
entre la intel'ligencia humana i la deis ani
mals superiors. S'adduia, com a fet de va
lor, la incapacitat artfstica de la ment de
les besties. Se'n feia desprendre, for>:ant
el valor deIs fels, una diferencia no pas

1
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quantltatlva, ans qualitativa, essendaÍ, en
tre ambdues ments. Finalment, es postula
va dogmalicament una creació particular
per la divinitat de cada anima humana en
el moment de la naixen~a, excepció única
al gran fet evoluliu, aplicable a la resta de
la vida universal. A tot aixo, s'havia obli
dat, menyspreat, potser temut, el lJenguatge
deis fets, mantenint el problema en el fra
gil camp de les afirmacions metafisiques.
Així les coses, la ciencia ha fel el seu camf
demostrant la realitat ininterrompuda de la
gran lJei evolutiva. Ha provat com en tots
els animals arribat"s a un cert grau· d'evo
lució, s'hi troben, rudimentariament, i en
major o menor grau de desenrotllo, totes
les facultats propiament anímiques huma
nes. Ha constatat amb estupor com en
certs animals que podriem anomenar ge
nials, es donen mostres d'intel 'ligencia
sorprenent, que depassen, de molt, les ca
pacitats deis salvatges deis nostres dies.
Per fi, la psicologia supranormal, en do
nar-se en certes bes ti es, com en I"home,
ve a convalidar les induccions logiques
demostratives de I'existencia d'una psyche
animal que actua a desgrat de les Iimita
cions corporals, i fins acusa sa presencia
després de la mort del cos, amb la qual
cosa s'arriba a la formidable pero neces
saria inducció, a base deIs fels, que aques'
ta psyche animal, com la humana, sobre
viu al cos, 1 com no sembla possible que
un error general sigui el resultat d'una
concordan~ade toti; els fets, hom es troba
amb que el problema, si no és totalment

I indiscutiblement resolt, va en camf de
ser-ho, sempre que s'abandonin les teories
prematures i es perseveri en I'estudi expe
rimental, car la Natura no lliura els seus se
crets al primer arriba!. Les teories, filo
sofiques o religioses, passen; els fets, res
ten indestructiblemen!.

Retem doncs, una vegada més, ho
menatge a la ciencia, car elJa, si ha mort
irremeiablement una fe sense base i en con
tradició amb l'experiencia, és la única que
pot crear, i que eslic cert creara, un idealis
me més ferm i incomparablement més gran
que tot el que les construccions ap¡'iorísti
ques ha donat fins ara. L'home no és pas
un angel caigut, plorant un imaginari pa
radís, i no té cap pecat originaLque el mar
qui des de sa naixen~a. La seva sort no
depen més que d'elJ sol. Si la doctrina 'evo
lucionista ha 'trobat tants adversaris, és
que el prejudici religiós ha deixat traces
profundes en nosaltres, Ens havien acos
tumat a veure per tot el dit de Déu, a ba
rrejar-Io en els nostres petits afers, i en
1I0c de recercar en la natura i en nosaltres
mateixos la causa de les nostres transfor
macions, era més comode atribuir-les a
una intervenció sobrenatural que dispen
saya a l'home de lliurar-se a lJargs i peno
sos estudis, No, En tota la magestuosa
vida universal, res d'arbitrari, d'il'logic,
d'escepcional, de miraculós ve a destruir
I'harmonia grandiosa de l'eterna lJei d'evo-

. lució progressiva de tot quant existeix,
HUMBERT TORRES,

(Continuará),
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Joan Jantamaría
Amb la figura de Joan Sanfamarfa, prosseguim avul el noslre

prollrama que consisteix a fer con~ixer els homes. la slgnlflcacló
deis qUllls. en algunll de les ftclivllals de la vida clufadana. merelxl
III lIoo!! i el reconelxemenl del poble.

Els que han sigui i els que son, els dec~sos I els aclullls. 1Ilterp

mIran en lIquesfes planes que representen, pels primers, un tribu! Il.

lIur membrla, I pels que encara 56n entre nosellres. la complaenc;a
amb que velero lIur obra.

(4\ OAN Santa maria va néixer a la ciu\QI / tat de L1eida el dia de Sant JOrdi
- precisament, per a maJor slgndl-

caci6 de la seva personalitat de ferm cata
la, I'any 1888, al carrer de la Tallada, del
barri de Sant L1oren~. De menut, fins als
cinc anys, va anar a un estudi que tenia
una bona dona a la placeta de l'Ensen
yan~a, Després el van dur al Col'legi de
Sant Jaume, que Ilavors regentava en
L1uis Cofiño i que més tard havia d'estar a
carreg d'En Carmel Izquierdo, el gran
mestre, de qui Santa maria en guarda
un record venerable. D'allí va sort;r per
ingressar a l'Insritut de segona ensenyan
~a, en el que va cursar el primer any de
batxiller, Foren els seus Professors, Mos
sen Pellicer, de L1atí; D. Manuel Pereña
de Geografía i Mossen Ceferini, de Religió
i Moral.

A I'acabar el curs-Joan Santamaria te
nia onze anys-Ia seva familia es va traslla
dar a Barcelona, on va acabar el batxille
rat tor amb matricules d'honor. Després,
va acabar la carrera de Dret, simultanei
jant-Ia amb la de Medicina, si bé aquesta
per:raons de sensibilitat més que per altra
cosa, malgrat agradar-li molt, no la va
exerclr.

A la vegada, aprenia idiomes-francés,
anglés, italia i aleman)'-Aixo el feu entrar

de Secretari prime.r i Conseller, després de
D, Antoni Borrell i Folch, Senador per
L1eida, President del Consell Administra
t;u deis Ferrocarrils del Nord i d'altres
companyies ferrocarrileres, propietari
d'una flota de vapors transatlantics, Con
sol general de Romania a Esp"nya, mulri
milionari, etc., etc. D. Antoni eraja d'edat,
i no tenía fills, Aixo degué fer que a San
tamaria Ji posés un afecte que en podriem
dir pat~rnal, de tal manera, que fins a la
moJ'l de D·, Antoni elnostre novel'lista fou
I'arbitre i el dispensador de tots els seus
beos i persona. Unes vegades amb el ca
racter de ConseJler del Consolat-amb una
funció totalment diplomatica-i altres no
més per gust, va emprendre una pila de
viatges, tan! per mar com per terr.a. Es
pot dir que des deis divuit als vintivui!
anys, gairebé va seguir tot el m6n. Veiem
com el continuat viatjar ha posat dins
I'anima d'En Santamaria, grans observa
cions i idees per a cent obres gegantines.

Als vint-i-vuit anys es va casar amb la
filia d'un gran republica i catalanista, En
Secundí Coderch, La naixen~a deis fills i
I'exercici de la carrera d'advoca! van mo
derar la seva santa febre de viatjar, si bé,
abans d'aixo, els seus viatges per I'estran
ger no li resta ven pas I'afany de coneixer
Catalunya, que ha seguit tota-«potser-diu
ell-ca mí per camí».

Encara, malgrat les seves constants

I
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ocupacions, fa escapades ben sovint per la
nostra terra i, alguna 'legada, per l'estran
gel'.

Te una gran propietat a Alella i alla
podria sajornar, c6modament, a casa seva,
pero vol variar sempre i cada estiu du la
seva esposa i els seus fills a un 1I0c dis
tint, perqué tambe ells coneguin amb poc
esfor« la terra - diu Santa maría - «que
tants afanys m'ha costat petjar-Ia i pos
selr-Ia».

Es un gran caminador i un incansable
trescador de muntanyes. Coneix Catalun
ya tan intimament, que li son familiars
tates les variants dialectals, D'infant, va
viure intensament totes les Garrigues-re
cordem aquella admirable «visi6 de Cata
lunya» inserida a «La Publicitat» parlant
de dita comarca-.La seva mare es filia
d' Aspa, Coneix pam a pam la plana de
Lleida. son bocí pairal, la conca de Cardo
ner, on hi ha la casa pairal del seu avi pa
tern, i el Ribagor<;a fronterer de Catalun
ya, on hi ha la pairalia de la seva avia
paterna.

** •
Fou d'aqueix seguit de viatges i d'aquei-

xa amor tant fonda a la seva terra que en
soní I'impuls irresistible d'escriure el que
ha escrit i el que escriura.

Moltes de les seves produccions-diriem
gairebe totes-s6n un seguit de visions i
de sensacions cosmopolites,

Ens deia: «Quan aparegueren les me
ves prjmeres «Narracions Extraordinaries»
la novel'la catalana encara es nodria de
pubillets i pubilletes, de pastorets amb ba
rretina y fluvial i d'altres estupideses per
I'estil». Podem be assegurar que Santa
maria fou el primer de trencar aquest
motilo, donant a les seves narracions un
sentit fondament terral i, alhora, una am
plitud universal. Des de la nova orienta
ci6, enérgica i decidida, que dona a la

-9- ~

nostra novel' la Santamaría, ha pres deci
didament un nou caire.

** •
De la meva obra feta-diu Santama·

ria-no en cal dir res, perqué encara
es actual i viva. De la que penso ,fer, si
tinc "ida i salut, no mes puc dir que hi ha
tela per estona. Tinc malta fe i il'lusi6 en
Jes «Visions de Catalunya», que ara lesep
Pla m'en vol prendre I'exclusiva. Fare
sonir aviat una novel'la i a mig any 1928
una altra. Per la tardar del mateix any,
«La nau a pon», que sera la tercera part
de les «Memories del doctor Verd6s» i,
probablement, «La -nostra gent», Ilibre
d'intervius imaginaries, pero perfectament
.reals.

El meu intent es donar a l'estampa tres
lIibres cada aflY, i si no tingues d'escriure
amb tantes angúnies, posat que la meva
tasca professional es tan intensa, potser
m'atreviria encara arnés.»

Ja veieu, doncs, CA que Santamaria
prepara. En la conversa amb ell tinguda
ens parlava d'una novel'la que volia fer
sonir aviat, titolada _Adam i Eva», una
novel'la de passi6 de joventut, on hi dan·
«arien els drames d'una vida d'una ma
nera realís~ima, profondament humana.

Te publicades ja les següents obres,
que han a>solit els primers éxits de lIegi
dors: els quatre volums de «Narracions
Extraordinaries», «La filia d'En Tartarí»,
~Quatre titelles i un ninOt~ i la primera i
segona part de les «Memories del Dr. Ver·
d6s», titolades, respectivament, «Ma vida
en doina» i «L'Apostol.»

•* *La seva facilitat u'escriure es, realment,
producte d'una lIarga i intensa gestaci6
d'idees i sensacions, Quan' Santamaria
agafa la ploms, tenim la seguritat que
ja sap tot el que te de dir, des del comen
«ament delllibre fins al final. Jo crec que

•
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Ji deu passar a l'escri~re igual com al par
lar. Tot dient-nos coses, ens fa I'efecte de
que li falta temps, puix te tan gros arre
plec d'idees, que si pogués rer estirar l'es
pai «temps», ens diria quatre vegades més
de coses

També cal parlar de l~ bondat de San
tamaria. Tan agressiu i descarnat com és
en les seves obres, és un model de distin
ció, de pulcritud.

***Guarda el nostre novel' lista tan bons
record s de la seva infantesa a L/eida, que
se'n omplirien planes i planes. Recordem
aquella anécdota seva: «Tenia vuit anys.
Els seus pares eren a Montserrat. Fou al
sortir de l'escola de'Sant Jaume. Uns com
panys van dur-Io a ca~ar sargantilles a la
Mariola, a la migdiada, un dia xafogós
d'estiu. Es van engrescar i es van tirar a la
clamor. Mentre ell s'estava ofegant, els
demés companys van marxar, i un pagés
el va treure, portant-Io cap a casa. Tots es
creien que allo Ji costaria la vida.»

El record deIs seus anys d'infantesa a
L/eida ens diu que anira en una novel'la
que es dira «L'home de la casaca blava.. ,
on I'acció es descapdella en una romantica
evocació de la seva estimada ciutat nadiua.

Els homes que avui menen la vida es
piritual de L/eida foren bons companys
seus d'estudi i de facécies jovenivoles. El
record el té tant viu enc,ara, que li sembla
- diu-que allo era ahir mateix...

Tot ¡'afany de Santamaria és deixar
als seus fills un record venerable de lIur
pare, i aIs seus coterranis i conciutadans
la sensació de que ha estat sempre, en tot
hora, un bon catalir i un bon fill de L/eida.

EII no ha volgut mai carregs. ni repre·
sentacions, ni riqueses. Tota la sev3. glo
ria ¡'espera del seu trebáll i del sell amor a
Catalunya.

Nostre fervent desig de que la vida del
nostre novel'lista sigui com més Jlarga mi
1I0r, perqué aixi ens podrir deixar més
abundosos fruits.

FBRMI PALAU CASELLAS.

¡
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Qsdíntana

esplant les monJes

Al fans de la vall hi ha I'hor/ de les monjes.
De dalt del pujol I'esguardo ama/en/;
ara en creuen dos 8mb le3 robes flonje3

L'una duu un be/! ram d'enceses faronges;
/'altra un gerric6 d'lJjgua refulgen!.
Passen, prop de mi, dos senyors canonges;
run, qui m'ha l/aca!, tus fingidament.

Elles que s'adonen de nosfra presencia,

l".;". s'envelen e/s rastres (oh soplada absencia ¡'"l",

d'aquells ulls elarfssimsl) i esmofen ef paso

Ü ¡¡.. Quan les he perdudes, papallones Manques, ..

¡
1,,1 sota un'ombra humida. de florides branques. ¡[¡1

m'he di! en siJenci: demá hi tornaras!

I I,,11 1II"

ii 7Tllg:~a~:o~q;i:ura el bell earrer! camln:a:i~: :~/::~/USi6, li
.. Oh el vo/eiar de la cortina senderes envellutadB8 ..
~ sota la pau de quin recer per on va la process6 li

.

1;:, ;¡~;~;¡;.~~, ;~;;;;:, I
L'aire qui paSS8, fugisser, j la tenue can{:ó

~ 2~¡¡;ii~~ ~E;i~Ei I
;¡ ¡¡¡¡ vara la tonl d' Bigua g/a{:ada. j riuades de promese8 l",:,,:,

¡"",':",!, que, en el silenci del mig-jorn. que se'n entren cor endins
la vi/a és buida, desolada. farein/-Io d'embriagueses, !,1,

Ueida - Octubre -1927. ), E5TADELLA ARNÓ. _

~:Ifl:::;::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::1:1:::::;:::1:::::::::::::::::::::::::::::::mm::::::.:::::::::::::::::::t:::::::u:::::::::::::::::::;';;~II~S
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roos ¡Ubres... í dos homes
(j ~

(~

<cOn va Catalunya7»

L'obra comporta tres parts ben distin
tes entre elles. Les evidentment essencials,
que justifiquen plenament el llibre, son la
primera i la última. En ambdues hi ha el
nucli de la qüesti6 que, naturalment, no
anem a examinar. El centre de I'obra,
constitu1t per un centenar de planes, el
forma una secci6 d'articles aplegats sota el
denominador comú de Pllrau!es velles
que no han envellit.

La part vital del lIibre, com si digues
sim, deixant de banda un mestrivol pró
leg del sempre interessant pensador Ga
briel Alomar, del que és difícil fer una
tria de conceptes que per endavant ens els
dona triats el fort literat mallorquí, I'obre
un preludi de Domingo per a explicar-nos
el seu propósit, que concentra en aquestes
paraules derreres: «Aquest lIibre prelén
ésser una crida d'atenci6 envers les possi
bilitats i responsabilitats de la Catalunya
con tem paran ia».

El que caracteritza i dona nota comú
al pensarnent del poli tic tortosi, en el ca
pítol :primer del seu lIibre, tant en tractar
d'«El Nacionalisme d'esquerra» com en
cCatalunya a America», és el t6 huma,
universalista amb que pJanteja el proble.
ma, Es ben bé un punt de vista ample,

sant i despert escriptor Marcelí Domingo,
un deis homes de més valua personal, de
major quantitat d'energia actual dins de
les generacions no tarades del «preciosis
me» estéril d'avui diá-més esteril encara
en ordre de les valors morals que de les
mentals-publicit ja fa algunes setmanes el
seu lIibre ardit amb el títol:

ben singulars, avui, dins de la
nostra bibliografia. Gosariem a
dir que ben allunyats deis co

rrents editorials catalans a que al-ludiem
en un nostre article dedicat a la qüesti6.

Cómensem a dir, peró, que cap deis
autors pertanya les actuals capelles lite
raries o polítiques en que es troba partit
el camp de la intel'lectualitat nostrada.

Son escriptors que, ben assabentats de
les «orientacions»-si es que existeixen
que dominen els cenacles barcelonins, es
mantenen dintre d'órbites ben propies i
amb viTalitat autónoma.

No pretenem fer un analisi de les obres
a que ens referim ni tractem de tra~ar una
apologia de Ilurs autors. Ens Jimitem a
assenyalar l'ingrés, dins el patrimoni de
les nostres lIetres, de dos noves valors bi
bliografiques.

***
La nostra literatura política esdevenia

tan tancada dins els vells motllos de ~o

que en Camb6 va definir amb la célebre
frase: «Monarquía? República? .. Cata
lunyal» que, amb lIeugeres variants, el
poc que s'havia fet sobre temes d'orienta
ci6 popular, per cercar el nostre camí as
censional. tot es redula a comentaris al
vol d'obres ja velles (Almirall, Pi, Prat
de la Riba) o a estudis d'históna de tipus
més o menys monografic.

Es oert que els temps han canviat molt.
Peró no és la presi6 externa de les cir
cumslancies el que fa greu de pobresa el
tema solament, sin6 la manca de capaci
tat interior per a grans volades.

El nostre bon amic i sempre interes-



generós, cordiaL que es propasa igualment
ésser prilctic.

Fins a quin punt ha aconsegueix en
tearia, cosa és que depén de la posició del
Ilegidor. Peró es veu ben pales el desig de
Marcelí Domingo de copsar la realitat po
Iílica tangible, donant-li, aixa sí, sempre
un to europeu, j millór cncara, huma.

Es aquesta generositat de concepció el
que haura imposat, peraquesta obra valen
ta i auda~, el respecte a la censura.

•
Ben altrament situat el tema del segón

!libre deis al'ludits, té encara una signifi
cació més viva, encara, com aportació al
cabal del pensament cata la.

Parlem de robra presentada i tradulda
pel nostre benvolgut company Humbert
Torres, original del Professor Ernest
Bozzano:

«(;/. Cnigmes de la Cj'sicometria»

Part de la premsa catalana se n'ha ocu
pat ji., i per cert que amb fort elogio

No volem entrar dins un tema que
l'eminent pensador italia tracta de faisó
magistral.

<;:0 que ens plau és l'audAcia noble del
nostre amic esbandint en nostra ¡lengua,
que sembla que sois es vol apta per als en
carcaraments mentals, una ciencia que.
com deia R. Llales, ha passat, a l'estranger,
a la categoria de cosa admesa ja per tot
hom i tema indiscutible de l'experimenta
ció psico-fisiológica, per a l'estudi de la
qual han estat creats importantíssims la
boratoris, avui ben renomenats, a les Uni
versitats de fama mundial.

La Metapsíquica ja no té res a veure
amb ['ocultisme ni amb les practiques in-
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genues de la gent credula. Es avui afer de
grans eminencies en les ciencies físico
químiques i fisio-psicológiques. Es, ade
més, un fortíssim, ineludible moti u de se
veres preocupacions d'ordre moral i pot
donar ampla base per establir-hi científi
cament una Metafísica sobre principis ra
cionals derivats de I'experiencia i no de
les concepcions apriorístiques, fruit de ge
neralitzacions massa absolutes i inassoli
bies per I'intelecte huma.

L'obra de Bozza no, cu rosa men t trad UI
da per Humbert Torres és, ademés, vera
ment sensacional, tant pels seus fets ex
traordinaris com pel gep.ial análisi que
en fa Bozzano, la cultura filosófica del
qual aturdeix i admira els qui coneixen
d'altres obres seues. Es un autor la fecun
ditat del qual ~s solament fruita madura
de la seva formidable preparació científica
i del seu esperit de finíssim analista.

La nostra Ilengua, doncs, ha conq uerit
una altra esfera de coneixements amb la
pulcra traducció i selecta presentació edi
torial del Ilibre del savi italia.

Una altra porta oberta a la lIum del
ample m0n, per on es depurara I'aire un
xic enrarit encara de I'ambient de la nos
tra cultura.

.'.
S'estigui o no s'estigui conforme amb

els punts de vista de I'obra de Marcelí Do
mingo; s'acceptin o nó les interpretacions
deis fets singularíssims que examina Boz
zano, el nostre Ilenguatge nu en resul
ta menys enriquit i el pensament terral no
deixa de trabar-se en condicions millors
de Ilan<¡ar la vista per horitzons molt mes
amples.

CURIAL.
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A Barcelona li ha cabul la tri sta tasca
de deformar els més generosos sentimenls
de I'anima catalana. L'idealisme repubJica
que en certes comarques encara subsisleix
fort i poderós, a Barcelona ha soferl des
viacions lamentables, allunyant de son si
a homes prestigiosos per sa austeritat i ta
lents. El sentiment regionalista, en !loc
d'inspirar-se en la tradició de Calalunya
d'esperir fortament liberal i democralic,
ha pres un caire regressiu, educanl a les
nostres joventuts en el xorc indiferentisme
polltic i social. I la resullancia de lot aixó
ha eslal que en 1I0c d'anticipar-se rls
homes públics a les grans corrents d'opi
nió, aquestes s'han prodult tumultuosa
ment arrossegant a aquests homes i' anu
lant-los per complet,

El moviment social, que en tots els pai.
sos cultes es el problema nacional per ex
cel'lencia, aqui ha escril unes pagines sag
nanls i plenes de lorpitut que dificilment
es podran borrar ja mai, Un deis homes
més coneixedors de I'psicologia de nostres
multituts, Rovira i Virgili, reconeix que
la transició del federalisme al sindicalis:
me, s'assenyala per I'enduriment deis sen
liments de nostres clases obrera i milja.

El regionalisme, en anular I'esquerra
catalana, va cometre una de les majors
faltes, privant a Catalunya d'una forca que
constituYa una selecció intel'lectual, demos
trant no posetr el sentit de conservaci6,
puix al desapareixer aquella organitzaci6,
molls obrers, desenganyats, anaren al re
traiment polílicoaugmentaren les fileres del
anarquisme i sindicalisme revolucionari,

Ningú deis qui han pretés recollir I'he
rencia de co que fou un dia la mes nombro
sa forca pol1tica de Catálunya, no s'ha visl

cíutadana
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L progrés industrial de Catalunyá
i l' enorme creixenca de Bar
celona, han ocasionat un sens fi

de perjudicis en considerar nostra poten
cialitat económica, moral i social.

Ningú no dubta que nostre moviment
artístic és considerable, que la literatura
catalana compta ámb figures eminents i
que nostra ciencia s'esvaneix amb noms
com Pi i Sunyer, Peiry, Turró, Moles i mol
tíssims més que gaudeixin d'un sólid pres
tigi internacional, peró en el camp polític
i social, Barcelona, nostre Cap i Casal, ha
donal un resultat del que certament no
podém sentir-nos-en pas orgullusos.

L' hegemonia de Barcelona ha estat, a
mes, funesta per Catalunya. No ha creat
gairebe cap valor etic i en canvi ha deslruit
els demes que els altres havien creat.

Durant el segle XIX, dos ciutats de
Catalunya, Reus i Figueres, fundaren una
escola de liberalisme i democrilcia, peró
les crisis d'aquestes dues ciutats i la sug
gestió que Barcelona produeix a les mul
tituts inconscient', induí a les noves gene
racions al culte d'altres homes i altres
ideals. Fou la consigna general ridiculit
zar al vell romanticisme republica. El glo
riós apostolat d' Abdon Terrades, Figue
ras, Monturiol, Caymó i Pi i Margall, ja
no es mes que un record históric, excep
ció feta d'algllns vells federals emporda
nesos. El culte a ¡'ideal ha sigut substitult
per la real polilik, aixó és, per la conve
niencia, sens perjudici de que quan pels
mals pastors s'ha cregut necessari, s'hagi
Ilancat a les mullituts a extremes violen
cie3 per la conquesta de fantastiques uto
pies i projectes descabellats,
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acompanyat de ¡'exit, perque no ha tingut
en compte un fet que, per si sol, explica
tola la nostra actual crisi ciutadana.

Diguem-ho d'un cap: Barcelona ha fra
cassatpera dirigirla política de Catalunya.
Una de les causes ha estat son excesiu i
absurde creixement. Greu erro és mesurar
la importancia d'una ciutat pel nombre de
sos habitants, quan pel que les devem
judiear es per les seves inquietuts espiri
tuals. Algunes ciutats d' America o Asia,
d'enorme poblaci6, no exerceixen la me
nor influencia a la Humanitat, mentre
que una ciutat que no traspassa els 30.000
habitanls, Atenes, resumeix ella sola tola
la civilitzaci6 de I'edat antigua. Viuran
tan com el m6n les famoses ciutats uni
versitaries, Salamanca d'Espanya, Leyden
d'Holanda, Upsal de Suecia, Oxford d'An
glaterra, Jena i Heidelberg d' Alemanya I
Montpeller de Fran~a. !'lo es menor la
gloria de les ciutals creadores del Renaixe
ment, Florencia, Venecia, Nuremberg i
les anseatiques Lubek, Bremen I Hamburg,
creadores del comer~ moderno A la mateí
xa categoria hi podem posar Brussel' les,
Anvers, Bruges, Amsterdartl, quin desent
rotllo comercial coincideix amb el poder6s
f10reixement artÍstic que crearen els genis
de Rubens, Van Dyki, Rembrand, En
l'evoluci6 política, social i del pensament
d'aquestes ciutats, es percebeix clarament
l'ideal glori6s lIur, saturades d'una alta
cultura i d'un enlalrat concepte de la vida
humana.

A Catalunya, Tarragona I Gerona ens
ofereixen sa augusta magestat romana i
mitJeval. Lleida ens recorda sa famosa
Universitat, rival de la de Montpeller.
Vic i Ripoll, creen importants centres de
cultura religiosa, Tortosa assenyala l'enlla~

de les civi/itzacians arabe i cri¡;tiana, Vila
franca, .Manresa i Cervera porten impresa
la grandesa de les Corts Catalanes, La no-

bilíssima Castelló d'Empúries i Balaguer
I'heroica, evoquen la gloriosa historia
deis Comtats d'Empúries i Urgell, men
tre el resor giment economic deis segles
XVIII ¡XIX alsa nous centres a Reus, Fi
gl,leras. Sabadell. Terrasa, Mataró, Sant Fe
liu de Guixols, La Bisbal, Olot. etc.

Disortadament, cap d'aq uestes ci utats
s'ha considerat amb prou empenta per a
crear una ideologia propia, ni tan sois
per a aspirar a una major rlquesa i benes
tar, ans s'han resignat a viure d'al
moines materials i morals. Veritat es que
Figueres i Reus exerciren una notoria in·
f1uencia en els moví ments politics i ideo
logics del segle XIX, empro la manca
d'idealisme de les noves generacions en
gendra la Indiferencia, escepticisme i la
conformitat en fer eltrist paper de satellts.
Seriem injustos, no obstant, si no reco
neguesim I'esfor~ intel'lectual de Gerona, I
en aquels darrers temps, de Llelda, Man
resa, Mataró i La Bisbal.

Per sa actitut passiva és posible que
una part immensa de Catalunya es trobi
atravessant un pedode de decadencia i mi
seria. Sois una poderosa organització per
a la defensa deis interessos locals i comar
cals, podra evitar la ruina del nostre pa
trimon! rural, cosa, per altra part, que els
homes de Barcelona, salvant honroses ex
cepcions, son incapassos de comprendre.

Si Barcelona hagués creat una conscien
cia col'lectiva, poderosos partits polítics a
la moderna i aptes per a l'administraci6
deis interessos de Catalunya, acceptariem
de bon grat la seva hegemonia, pero quan
veiem que tota la civifilzació de Barcelon.a
es tanca en el cicle: Lerrouxisme-Lliga
Sindicalisme-Anarquisme, creiem que no
es aquest el nostre camÍ a seguir.
Nostra mes ferma esperan~a esta en la for
midable reserva de la poblaci6 rural, que
a pesar deis seus defectes, atresol a virtuts,
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les més grans del nostre poble. Treball,
estalvi, perseverancia, sentit pondera ti u i
un fort temperament racial pUl'. Esta ciar
que per la escassa disponibilitat d'ele
ments educatius i directius, no podra ésser
dla mateixa la que comeno; la propia re
dempció. sino que haura d'emprar aquells
esperils selectes de nostres ciutats que han
sabut permaneixer allunyats de I'atmos
fera que es respira a Barcelona.

Un futur moviment agrari podria ésser
la solució definitiva del problema politic
d'Espanya i afavorir totes le. solucioos que
interessin a Calalunya.

Per a aixo bastaria ¡'unió de tots els
homes de bona voluntat que coincidissin

fi 1(entorn
(j

El cAreneo. sienle molestar de nuevo la atención
de los leelares de «La Vanguardia»; cree que. ele·
vado un asunto a la Superioridad no debe discutir
se; pero está obligado a evitar desviaciones e inter
pretaciones Que pudieran ser perjudiciales.

Agradecemos al señor Combelles que con su
carla publicada en <La Vanguardia> 22 de octubre.
haya publicado la del <Ateneo> de 20 de octubre de
1926, pues nos proporciona un excelente medio de
deshacer con evidencia su argumentación. El eA.te
neo:t, por mandato de ilustres personalidades Que
representaban a toda la ciudad, felicitó al señor
Combelles entre aIras cosas por ela destrucción de
toda clase de arbustos y plantas Que en otras épo
cas eran abundantes en los ábsides y cubiertas:t;
ahora, por desgracia. no se podrfa, elogiar, pues la
vegetación vuelve a ser allf abundante con grave pe
ligro por las filtraciones Que ocasiona. Se dice tam
bién en nuestra carta de t926 Que esiendo cierto el

en "ideal comú, ~o és, amb la necesitat
d'una acció comarcal. Segons opinions de
Benedetto Croce i de G. Ferrero, excelses
figures del pensament italia. les petites i
miljanes ciutats encarnen el tipus de la
maxima civilització. Calalunya no ha po
gut aspirar a una amplia vida social perqué
I'esperit ciutada és ofegat alternativament,
un dia per la ignurancia de les masses ru
rals i un altre per la inconsciéncia i I'histe·
risme de les multituts barcelonines.

Eduquem les masses rurals. estimulem
el progrés de la vida comarcal en IOts sen
tits i la Ciutat recomen~ara sa noble mis
sió historica.

JAUMI! UTRILLO.

Tlota de la Cj'resídencla de
l'7/teneu replícant la pu
blicada pel Sr. Combelles.

traslado de parte de la guarnición al viejo y admi~

rabIe edificio de la Azuda, las obras Que el mismo
suponga, se lleven a cabo procurando conservar en
su grado máximo el carácter que la Azuda ofrece,
y consolidando a ser factible, todas sus bóvedas.
con la seguridad de que todo esCuerzo hecho en es
te sentido, no sólo lo agradecerá el pueblo de Léri
da, sino también el arte y la cultura patria:t; es cla
rfsimo, que dado este antecedente el eAteneo:t esta
ba obligado a protestar ante la deplorable destruc
ción de las bóvedas de la Azuda.

Aunque no acertemos a comprender la raZÓn y
la intención de otras insinuaciones y afirmaciones
del señor CombeJles, nos vemOs obligados a COn

testar ordenadamente:
Primero.-cAteneo Leridano:t (Ateneu L1eidatá);

asf comienza el eEstatuto:t aprobado en 8 enero
1925, cuyo artfculo 43 dice elaa lenguas habladas
en la Penfaula Ibérica disfrutarán de las mismas



con~ideracíones y respeto, usando el Ateneo pre
ferentemente la catalana y castellana por ser las
más conocidas:.. Así se ha hecho siempre y senti
mos no tener habitualmente en uso un nombre vas
cuence y otro gallego. No queremos ni necesitamos
contestar más a esle género de insinuaciones que
creíamos no se podfan ya producir.

Segundo.-Lamenfamos que se mezclen nom
bres en el momento de la discusión; resulta de la
carta del señor Combelles que el primero y más ar
diente derensor de la «Azuda:. ha sido el ilustre ge
neral La Tejera y que sus acertadas indicaciones no
se han seguido. Ya lo sabfamos; nosotros no hu
biéramos citado ahora su nombre respeclable pero
aprovechamos la ocasión, para testimoniarle nues
tro respecto y agradecimiento y el de Lérida enterll.
Como en el año lranscurrido no conocemos hechos
que nos obliguen a cambiar de criterio, nos ratifi
camos en los oficios de loa y gratitud aludidos por
el señor Combelles y dirigidos a los señores coro
neles de la guarnición.

Tercero-Confesamos no entender en el período
en que se trata de esa especie obscura de rescate
que la ciudad había de pagar si sus pretensiones
excedian de un presupueslo; lo que si está claro es
que todo ello fueron apreciaciones particulares y de
palabra; nosotros no la hubiéramos mezclado por
que: a) la opinión propia puede expresarse mal; b)
puede ser mal interpretada; c) puede ser peor re
cordadd al cabo de un año; d) no tiene valor cuan
do hay un documenJo escrito oficial y terminante
expresión de la unánime voluntad colectiva.

Cuarta.-No podemos creer más que error de re
dacción o de copia el concepto de deslruir un edifi
cio para restaurarlo luego, y la indicación del em
pleo de la dinamita; por eso nos abstenemos de co
mentarlo.

Quinto.-Desconocemos la real orden que cita
el señor Cambelles, pues relativa al nombramiento
de la comisión sólo ha llegado a nueslro conoci
miento el real decreto de la Presidencia de 2 no
viembre de 1926.

No olvidamos ni dejamos de agradecer lo que
el ramo de Guerra ha hecho en beneficio de la ca
tedral y recordamos especialmente a los humildes
soldados anónimos que hace catorce años descu
brieron con delicadeza admirada por propios y ex
traños, los capiteles de las naves laterales y crucero,

Sexto.-En toda la cal·ta puede observarse que
al tratar de elogios, aparece descarnado el eyo:., al
apuntarse censuras, se citan personas, cuerpos, en
tidadeS; viejo sistema ineficaz. El señor Combelles

trata del «sinnúmero de artículos encomiásticos en
la prensa, oncios laudatorios de enlidades, ele.:' di
rigidos a su persona; n050lros si hubiéramos acep
tado personalmenle elogios por un Irabajo y más
tarde recibido censuras por su conlinuación, no
mezclaríamos en éstas a aIras personas, cuerpos o
entidades; y obsérvese que el «Ateneo:. sólo ha de~

nunciado hechos.
Séptimo.-Comprendemos el «derrumbamiento»

que el señor Combelles indica se ha producido
en su espírilu; ahilo de justos elogios por sus a
cierlos y éxitos anteriores, no ha comprendido los
desaciertos consecutivos y no se ha dado cuenta de
la realidad. Comprendemos y lamentarnos el de
rrumbamiento espirilual del señor Combelles, pero
mucho más lamentamos el derrumbamiento real de
la «Azuda:.; aquél, el personal, tiene fácil remedio
en la reflexión, bálsamo de segura eficacia para es
tas heridas; éste, el real y deplorable de la «Azuda:.
ya no tiene remedio alguno.

Octavo.-No queremos juzgar la intención que
haya tenido el señor Combelles al escribir el párra
fo relativo a la l'evi5la LLEIDA; atribuye de «Esque
Hans:. a los cbanderines de esta campaña:.; preci
samenle en el número 54 del LLEIDA anterior al ci
tado en la carla, se hacía un cumplido elogio del
señor Combelles. Ni el «Ateneo:. ha sido nunca de
derechas ni izquierdas, ni comprendemos Que se
trate de desviar el asunto tan lamentablemenle en
este sentido y menos por quien presentó con su
nombre una interesante colección de fotografias en
la Exposición de mayo Úllimo en el «Ateneo:..

Noveno.-Dice el señor CombelIes «Resulla ca
da vez más inconcebible que sin que el más ligero
indicio acusase por resquicio alguno censura o crío
lica a la labor de la comandancia de ingenieros si
no lodo 10 contrario, se haya producido esta explo
sión:. ¿Parecerá poco indicio el aviso rotundo del
documento publicado por él mismo y dirigido a él
personalmente: y no a la comandancia de ingenieros.
ya citado al principio de esta «nota:. y ¡ilS adverten
cias que varias personas le han hecho? No com
prendemos después de eslo que muestl'e sorpresa
y hable de explosión; lentísima explosión que co
menzó hace un año y ha indicado su continuidad por
saludables y preventivas observaciones que parece
haber olvidado; tenemos la seguridad y Iranquilidad
de conciencia de que se ha seguido el precepto
evangélico de la corrección fraterna y que só
lo hemos acudido a la autoridad y a la comunidad
de los fieles del Arle, cUi:.ndo nos hemos conven
cido de lo inúlil de las gesliones personales, y
ante el peligro de nuevos hechos irremediables.
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lO.-Dice el señor Combelles: c:se me hace in·
concebible que el Arle, que debe ser patrimonio de
lodos, se le haga objeto de tan males arles,. Noso
tros no hubiéramos mezclado a derechas e izqmier
das «que el Arte es patrimonio de todos'; ni hubié
ramos hablado de malas artes, por creer que al ha
cerlo, nos obligábamos el hablar claro y probarlas
con pruebas irrecusables; estas mezclas como las
olras de personas, cuerpos y entidades· a las que
nadie ha atacado ni nadie ha pensado siquiera cen
surar ni alacar, SOIl como la clásica, género de
mezclas de quien no se ha de vestir ningún cristia
no entendimiento.

*• •
El c:Aleneo' prodigó elogios con alegrra y los

hizo personales, ha profestado de hechos con pena
y objetivamente; contra su volunlad se ha persona
lizado; pero anrma que nunca ha sentido, ni ha oi
do a nadie nada con Ira persona alguna, sino la la
mentación general por lo que al caso se refiere, de
que en sus comienzos fué largamente elogiada y
que un hecho claro y natural se haya confundido
por el autor de la carla con persecuciones, envidias,
maquinaciones de las izquierdas, etc.

No queremos dar consejos; pero conviene refle
xionar en el poco valor de las cosas personales an
te obras lanlas veces seculares; ¿qué es el Sr. Com
belles, qué somos nosolros ante el glorioso pasado
de Lérida? Un hombre, POI' mucho que crea valer,
por mucho que crea debe agradecérsele, es menos
que una enlidad, y ésta menos que una ciudad. Ni
aún con tantos y fundados motivos como tenía, na
die alabó en el gran Scipión el elngrata patria ... »

El origen de la discusión ha sido una discre
pancia en el significado de las palabras: lo que ha
sido llamado restauración, a nosotros parece des
trucción u origen de destrucción y no a nosotros
solos, sino a cuantas personas hemos oído y algu-

nas de indíscutible autoridad, quienes opínan qué
artística y arqueológicamente, el conjunto de los
trabajos hechos en nuestro eMons públicus» es un
conjunto acéfalo y ápodo. El Ateneo ha cumplido
su deber y se ha visto obligado a cumplirlo por su
nombre, actuación y por mandato de Lérida, no
muy seguro de haber actuado tan bien como de
seara, ya que personas compefentes aseguran que
el documento elevad-p a la superioridad, no da idea
de la magnitud del desastre artístico.

Ni la carta que ha motivado la presente eNota»
ni ésta, han variado los hechos; allí están las des
garradas entrf.lñas palpitantes de la venerable
«Azuda- al descubierto, y allí están otras cosas
parecidas, por desgracia irremediables. Para for
mar juicio, deseamos que las personas interesadas
vean por si mismas y comprueben los hechos. y
para quienes no puedan hacerlo, sería conveniente
unó imparcial y detallada información gráfica; es
tamos seguros de que su comentario no sería tan
comedido, respetuoso y cortés como el del eAte
neo', quién si en algo ha exagerado no ha sido
ciertamente en las censuras.

Finalmente, y previa la advertencia de que el
({Ateneo:t no volverá a pisar el terreno de los per
sonalismos al Que se le Quiere llevar, recordamos
una vez más que aquél, al denunciar hechos con
cretos, pidió simuItlÍneamente el cumplimienlo del
real decreto de 2 de noviembre de 1926, que Lérida
agradece en espíritu y vinculará. para siempre en la
historia de los viejos monumentos de la ciudad, el
nombre del Excmo. señor general Primo de Rivera, _
en quien confia la enfidad para que a la Comisión
vayan personas capaces de cumplirlo bien y fiel~

menle.

Lérida veintisiete de Octubre de mil novecientos
veinlisiete.

El Presidente interino: S. llaca Lletjós.



cEI Cavl1l1er del Pler'. Poema de Francesc
Rossetti,-frencesc Rossetti és un ban narrador.
Te una rima faeil i brolllldissa que Ji permef dir les
coses 6ense contorsions ni engabanys. Aixo fa
que cEI Cavaller del Piel" hagi plasmat en llns ver
sos més aviar planers ¡neIs d'imatges.

El sentit narratiu que informa tol el poema del
poeta mataronf, lleva ales tan mafeix él la figura
cenlral.

El tema és enlluernador. Totes les literatures
s'han agradat d'aquest personatge rulil'lant per fora
i inquiet per dios.

francesc Rossetti ha sentil la temptaci6 de la
seva bellesa i n'ha fer un lIibre. Un llibre I1is, plas·
cevol. fenl de les solragades humanes que com
porta la figura, un corriul d'aigua, fonedissa en la
música deIs versos.

eEI Cavaller del Pler. te una bella embranzida,
Després s'entafura en un seguit d'aventures bralla
des com les flors en el pral, pl'Ometedores les unes
i amb un punt de decoloració les altres.

Hi ha en 101 el poema més ardidesa d'infenci6
que de fixaci6.

L'abad medilaliu del convent, així que es vesleix
de cavaller, ens comene;a a fugir de les manso De
tant en quant seOlbla que tornem a atra par-lo, pero
ix de bell nou inconcret i d'ell no en resta Olés que
la cane;6 monorrítmica deIs versos,

La cinta narrativa te, pero, molius airosos per
on s'esmuny la figura del Cavaller Servat com si
fos perfilada al través d'una c1ariana, Després una
mena de boirina vagarosa el torna a desdibuixar
com si passés rera d'unes glasses.

No manca varierat a les escenes i aixo ajuda a
fer mengivol elllibre,

Podriem dir que hom passa de run cant a l'altre
confianl retrobar-hi la ratlla definida del ¡ove abad
que emplena el primer lasl del poema.

Comprenem la noblesa que hi ha en la tasca de
francesc Rossetli, la gue ens plau d'elogiar.

Monografies MediqueS,-eL'Eslelica facial, pel
Dr, francesc Montanya, ha enriquil aquesta col'lec
ció avui ja importanfíssima~

L'autor, especialisia en malalties de la pell,
s'ocupa de t01s aquells trastorns que en situar-se a
la cara i'enIletgeixen i Ji treuen afabilitat i simpatia,

No s6n malallles negligibles pel lel de que no
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fadn perillar a l'individu ni degenerin l'especie, per
Quan Jlur presencia molesta al pacient, i si és dona,
és motiu d'enuig i neguits, la ciencia medica ha
c.omprés aquest desig tan huma i ha procuraltro
bar remei a aquestes malures, corregir les ddor
mitals, ajudar a la Naturalesa sense esmenar-li la
plana sinó completant-Ia.

L'obra del Dr. Montanya comem;a en un beIl
capitol d'Higiene de la pelJ on es donen regles de
sanital per a fer perdurar més la frescor de la jo
ventut. Després entra en la descripci6 i lerapeulica
de cada un deis trastaros morbosos,

Es un deis milIors fasdcIes que ha publicat
eMonografies Mediques.; el metge praclic trabara
en ella fondes ensenyances que Ji seran ·de gran
ulilitat en el seu exercici,

Ei eNoliciari. d'aquest número insereix un arti
ele, eMelges o empíricst, del DI', Aguadé Miró, i
els programes deis cursos d'ampliaci6 deis doclors
Gallart i CorachéÍn a J'Hospit(l1 de la Santa Creu,

Pla í Muntanya.-Hem passal una bella esfona
fullejanl aquest gentil extraordinari que condou
una exquisida mostra de e;o que poden fer resfore;
i el bon gust agermallats.

El nosfres amics de Balaguer mereixen un cor
dial elogi per haver sabul vestir lan gaiamellt, com~
memoranlllur festa, l'escaient publica ció que els
honora.

Taula de lIetres valencianes,-De Valencia ens
arriba una alenada coratjosa amb el primer núme
ro d'aquesla publicació.

Traspúen un noble desig lotes lIurs planes que
voldriem veure propagades per tal que abastessin
el fi que lIurs redactora s'han fel el proposit d'enco
manar-Ios-hi.

Encara hem de remarcar, entre les publicacions
darrerament rebudes, la revista eArls i LJetres» de
Barcelona; I'extraordinari _La Veu de Balagueu
de Balaguer: eGeneración Consciente» de Valencia
i eCronica Targarina. de Tarrega,

Aquesta darrera, adjunta a manera d'óssaig un
suplement que segona assegura, sorlira cada mes
a partir del proxim Gener. avalat amb prestlgioses
signatures,

R.
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(eI}j) A. naturalesa apar totalment unV gegantí rellotge, pero di/erent
d'aquest lo suficient, perque no

tingui necessitat de que ningú no li don
gui corda com al primer. L/ur dinamisme
Ji permet, gracies a les severes i savies
lIeis que regulen I'existencia, el desenvo
lupament normal de ¡Iurs mitjans de vida,
ja de si abundants i efica<;os.

No obstant, de fa uns quants anys,
sembla com si els elements atmosferics
pugnessin per enderrocar la base fona
mental que sosté la succesió tradicional de
les diverses estacions que formen J'any na
tural. No altra cosa pot deduir-se deis
canvis de temps tan sobtats que molt so
vint hom experimenta.

Tothom haura observat, puig és una
cosa que salta a la vista, que mol tes vega
des en mig d'un espai de temps curto lIarg,
de temperatura relativament normal o
constant, s'hi barregen rilfegues i canvis
sobtals que fan creure que la calor o el
fret, segons I'época, ja s'han acabat, i des
prés IOt d'una, torna altra volta a norma
litzar se la situació, i fins en diverses oca
sions augmentades amb escreix.

Hem de constatar, pero, que aquest
any la fi oficia! de I'estiu i el comen<;ament
de la tardar, ha esdevingut sense gaires
alteracions que facin apreciar el canvi
d'es,"ci/). Objectará algú que hi ha dife
rencia, per quan als matins i a les nits co
men<;a ja a refrescar el temps.

Passada la primera quinzena d'Octubre
comencen a caure les lulles deis arbres,
despullant·los de Ilur ropatge tan joliu i
alraient a ¡'estiu. No en va els poetes han
cantat melangiosament la caiguda de la
fulla, que mostra al descobert el brancam
trist deis arbres i plantes.

Ara que ha comen<;at la tardar, la hu
manitat es reconcentra en si mateixa , j

torna poc a poc a ordenar lIur vida quoti
diana, interrumpuda parcialment a J'es
tiu.

L'home, tancat altra volta al seu clos
habitual, donat ja plenament álí; seus que
fers i amb el canvi de vida tan diferent
de I'época de la calor, conslata com evolu
cionen les seves activitats. Llurs preocu
pacions són més ciares i definides i I'en
granatge de la máquina del mon, s'esfor
<;a en poguer funcionar i accionar amb la
maxima perfecció possible,

La naturalesa, es cuida pla bé de mos
trar-nos les nafres de lIurs elements des
pullats de sos lIampants ropatges. Aixi
mateix nosaltres som arribats al temps de
poguer sospesar la valor deis fets i els me
rits de ¡'home. ara que els elements el
tornen a despullar de Jlurs vestits carrin
clons, sjtuant-Io on hauria d'estarsempre.
En el cercle del treball i del progrés.

JOSEP M.' MORLANS.

CARICATURA

De j. Plnya/,
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Centre de Lleida i les
:: seves comarques::

A Barcelona una colla d'amics obligats a viure
fora de les nasfres comarques, pero enyoradisso~

del terrer nadiu, han inlentat crear-un recer per respi
rar-hi l'alé de les naslres coses fixant un punl comú
de contacte 6mb la correntia del noslre movimen't.

Aquesta bella pensélda que ja en allres ocasions
s'havía propasar de dur a terme voldríem que
aquesta vegada prengués falaguera realilar.

Així ha sembla a jutjar pels preparalius que ex·
posem él continuaci6:

El Centre de L1eida ¡les seves Comarques, en
organilzació, ¡ baix la presidencia de la Cornissi6
organitzadora i assisa~ncia de "nombrós, entusias
ta i distingit públic lIeidata, e~ reuní al carrer del
Pi n.o 11 i aprova els Estatuís per que deu regir-se,
proeedint-se, aefe seguit, pel President de la reunió
D. josep Gil Doria, a la lectura de la proposta de la
següent Junta Directiva Que fou elegida per acIa~

mació:
President, D. Enric Beleta Gassull, de Guisso

na; Tresorer, D. josep farré Moreg6, de Lleida;
Arxiver Bibliotecari, D. Valeri Serra Boldú, de
Linyola; Comptador, D. Eugeni Viñes Roda, de
Lleida; Secretari, D. josep Gil Doria. de Pont de
Suert; Vice-Secretari primer, D. josep Feixa jorda
na, de Vilallel'; Vice"'Secretari seg6n, D. Domenec
Aresté Rabassa, de Vilaller; Coneervador, don
Mateu Ollé Candalia, de Lleida, Voeals Vice
Presidents: primer, D. Ataulf Tarragó Ruíz, de
Linyola; segón D. Enrie Mfas Codina, de L1eida;
tercer, D. Edmon Iglesias Balarl, d'Alins; Quart,
D. Ramón Candalia L1obet, de Lleida; quint, don

. josep Medán Puig, de Viella; sisé, D. jaume To.
rres, de T~rrega; seté, D. Miquel Garau Riu, de
Pobla de Segur; vuité D. Eduard Garcfa Giró, de
L1eida; nové, D. Jaume Durany Bellera de Pobla de
Segur.

Estacions iberiques-rOIIl.anes a
Florejacs i comarca de Guisona
Trobem en un suplement de la Crónica Ttlrgue-

rina corresponent al número de Novembre una no
ta firmada per Pere Rimblas for~a interessan.t sobre
la descoberta d'estacions iberiques-romanes fetes
pel metge de Guisona D. Eduard Camps, de la
que'n retallem els següellts paragrafs:

.... «Per aixO mereixen bé de la patria aQuells

qui sens comptar amb cap apoiament oficial. 50ls
per ramor de les co'ses nostrades, s'hi dediquen, 1
un d'aquests esperits nobles, ¡¡'lustrats i enamorats
de la ferra, és N'Eduard Camps, metge de Guiso
na, qui ha trobat una pila d'estacions prehistbri
ques, ha lograt formar un magnífic museu local
d'inapreciable valor cientffic i a més ha escriJ en
varis volums les Notes HistoriQues d'aquesta Xé1~

mosa vila, Que ara ressenyarem aquí i de les qUeds
soIs descriurem la de florejacs, que és la que
hem visital i considerem per les troballes ja feles
de Olés importancia que les altres.

Florejacs és una petita poblaci6, que consta
de uns 70 edificis i d'uns 250 habitants, situada daIt
d'un tossal de la carena, que marca la vessant que
separa el Llobregós i la Ribera del Sió aprop del
1I0c anomenat les Sitges, a uns 16 km, de Cervera
i a uns 6 de Guisona.~

,. ... . . . . .
«Es entre Florejachs i el <Mas de'n Porta:., en

la part solana del luró, anomenat la «Malesa:. o la
«Malea:. del «Múliner~, on es troba restació ibero
romand de que estem parlant, entre els quaIs i al
seu redós s'hi han trobat «pondus:. o pesos de te
ler, fragments de terrissa íbera lIisa i pintada. hel'
lenfstica. provinent de les fabriques de Sagunte,
campaniana envernissada amb el bioxid de Oll'gna
Ilés i que predomina en els segles 11 i III d'abans
de j. C .• una amfora, que ha refet pacientment el
senyor Camps: uns plats entre cendres, el que in
dica que fou destru'if aquell poblat per un incendi;
trossos de ferro plans i en forma de clau i altres,
que :::3eOlblen restes d'ar.mes, etc.; tot aixo perta·
nyent a la cultura íbera. De la romana, s'han reco
lIit una nansa d'arnfora amb marea de fabrica ille
gible per raó del seu desgast: fragments de tégu
la i d'amfores de varies clases i dimensions: un
relIotge de sol fet de marbre i que és quasi com
plet; i el que és verament interessllnt, una estela
funeraria, que porta cisel1ada él la banda dreta la
següent inscripció lIatina:

L. IVNIVS. IAV
R. BELES P. IUNI
VS. SILQ. IVNI
AL. f. H. S. S

Que tradu'lda vol dir: «Lucius Junius, per altre
nom Jaur Beles, Publius junius i Silvia Quintilift
junia. de tot cor reren aquest sepp.1cre per a ells.•

Aquesta estela es traba actualmenf ajaguda a
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raUra bZlndll de la torrentera i SE. de FJorejace.
aprop maleix de la cabana d'una terrl:l de conreu.

Allres 56" les estacions prohislOrique:s que en
ses Notes Hisloriques de Guiaona, ¡"ediles, pero
que avial seran publicarles, enumerll el Sr. Camps
¡56" les segUents:

Vilagrassela, Les PlefeB, VinYlI del Crispi, i La
Cosina, que seria mol! de desiljar raBsin conve
nienrmen. explorarles per el. honor i utilitat de la
prehisJoria cafaianil, que ronamentadament creiem
aportarien darles inleressanlfssimes per l'esclari
ment deis direrer.:ls cercles de cultura, que goixaren
en aquells allunyats lemps embolcallals per la boiri-

. na del misleri en les terres catalanes de 1'~1l Urgell.:.

PriIner Concurs per a l'ad
judicació del Prerni «La Sar

dana», any 1927 :-:-
El cfoment de la Sardana de ~arcelona~ davant

l'escassedal deIs estudis documentals, al voll de
temes Jan inleressanlíssims com ens ofereix la nos
Ira dansa, enlengué convenienJ obrir un concurs
al que hi s6n convidals a conc6rre lols els es
criplors nats en terres de llengua catalana, i que es
regira pel segUenl carlell:

I Sera concedil un premi de ll'es centes pesse
les al més complet i més documentat histol'ial de
la Sardana, (ESlUdi deis seus orrgens i del seu
desenrolllamenl. i d'una manera especial els de la
formació de la sardana lIarga fins als nostres dies).

11 Es concediran mencions honorífiques als
treb¡:¡lIs que a juí del Jural en seran mereixedors.

Condicions: 1. El lermini d'admissió d'obres fi
nirá elló Mar9 de 1928.

11, El veredicle del Jurat es far~ públic el dia
31 del maleix mes.

lII, Cada lreball haura d'ésser retolar amb un
tflol i un lema.

IV, Els originals hauran d'ésser escrits amb
preferencia a maquina o en son defecle en lIetra
ben clara,

V. Les composicions s'envirlran al domicili del
Secretari del FOlnenJ de la Sardana, Diagonal,
1i21i, 2. l.

VI. Una volta publicaJ el veredicle, els autors
deIs Ireballa premials hauran de lrametre com més
avidt millor al aecrelari del fomenl, lIur nom i adre
.;a ax{ com la primera plana de la seva obra per a
la seva idenlificaci6,

VII. La quanlilaf del premi atorgaJ es far~ efec
tiva dinlre deis dos mesos immedials a la publica
ció del veredicle.

VIII. L'obrtl premiada pa3sar~ 1I. formar part
de la Biblioleca cLa Sardana~ creada pel foment.

reservanl-se el dret de publicació. així com el de
fixar la data d'aquesta. També lindra el dret prefe
rent de publicaci6 sobre totes les obres que hagin
oblingut menciona honorffiques.

IX. Els autors deIs IrebalIs no premiats podran
recollir-Ios dinlre de tres mesos següents a la pu
blicació del veredicle miljanc;ant la presenlaci6 de
la primera plana de robra.

Constituiran el Jural qualificador: R, Serra i Pa
ges; Miquel Roger i Crosa; Joan~L1ongueres,-Jaurne
Marill, President; Wolfrand Cornudella, Secretario

La Reina del Mercat
Alfons Roure, autor d'unes quanJes baja nades

esce:niques, posseeix admirables condicions de
costumista i de sainetero

No és gens fadl i'art de construir sainets, La
visió de comicitat de l'aulor de cCorpus!~ i I'encert
que en molls moments dona al movimenJ deis per
.sonatges i a la vivesa espurnejant del dialeg l'a~re

dita de bon observador.
Alfons Roure, pero, mai no deixa escolar del

tot una escena sense que el retoc sentimental o dra
matic apaivagui les rialles amb una alenada absur
da que en 1I0c de comrnoure respectador l'alan.;a
una mica a I'engúnia i al malestar.

El dramatisme del Sr. Roure és grotesc; i hom
desilja que acabi aviaJ l'pbligada tirallonga de fra
ses sotmeses al dramatisme, per retornar al diAleg
blincadrs i graciosament incoherent en el que lan
bé hi reix el Sr. Roure.

cLa Reina del Mercal:t que ens fou servida el
dia 5 a les taules del Calalunya, n'és una bella
moslra d'aixo último

El primer acle sobretol és agil, fresc, mogut i
espurnejant de bo de bo,

No fos I'escena carrinclona del segón acte
quan la mare ensenya la roba fntima a la filla
I'obra hi sortiria guanyant.

Si el Sr, Roure aconsegueix refinar el seu dra
matisme o s'avé a suprimir-lo de les seves produc
cions; Calalunya hi lrobara en eU un costumista i
un saineter de bona qualilat.

La diada universal de l'estalvi
La Sucursal a Lleida de la Caixa de Pensions

per la Vellesa i de l'Eslalvi celebra el dia 51 d'Oc
tubre prop passal la tercera festa anyal del dia
universal de l'estalvi.

El delicat salonet d'actes de la Caixa es vegé
pIe a vessar durant el desenrolllamer.¡ de I'aete.

Seguint el tradicional costum i després deis par
laments de rigor elogian! l'estalvi, es procedí al
reparliment de premis al Treball, a la Constancia,
a la Vellesa desvalguda i a la Nece~sitat.

L1args aplaudiments subratllaren cada una de
les corresponents entregues.



MANERA DE TOMARLO:
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Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

Para el dolor de cabeza. neurálgias diver
sas, molestias periódicas de la mujer, una eu
charadila disuelta en agua. una, dos. aires
veces con media hora de inlérvalo. En el
reumatismo febril. una cuchar~dita tres o cua
tro veces reparlidas duranle el dfa en la mis
ma forma. En las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada
mes en ayunas, y una o dos veces caso de
presenlarse el alaque de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre el consejo del mé·
dico se lognl vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los enfermos.

ESCUDILLERS, 6 BARCELONA
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CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reu mátlco. desapa
reciendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales,
de riñones, Ciática) y las

molestias periódicas pro
pias de la mujer

=DE=

PREVENTIVO Y CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA

Farmacia i Laboratori

Majer, 70 - Teleren 123

LLEIDA.

Análisis Químics
.. Investigacions Clíniques



Llista d'adreces útils que recomanem

Melges

'1' allers

CICLES MAZARICO. - Bicicletes varies mar
ques. - Accesoris, Vendes al comprat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - L1eida.

JOAN VILA.-Tallers de Funtlició i Maquinaria.
Cardenal Remolino, 8 - Teleron, 107. - Ueida.

'l'oclnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerfa. - Especialitals en
pernils i embutits. Carme, 62, Teleron, 600 - Lleida.

Recaders I 'l'ransporls

LA PALLARESA. - Agéncia de Transports. 
Carrer Cabrinetly, 15 - L1eida. - Teleron, 262.

R. SETÓ l FILLS. - Recaders directes i dlaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: MonflIeó,
217. - L1eida: Eslerería, 4.

Mosalcs

FRANCESC NADAL. - Fabrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Pral de la
Riba. - Teleron, 546. - L1eida.

Música i Pianos

¡OAN OUARRO.-Cavallers, 6ó. - L1eida.

Procurador s

FRANCESC MATEO MONTULL.-Procurador
deIs Tribunals.-1'1ajor, 7, 1.er - L1eida.

lmpremles

IMPREMTA PAOÉS. - Avinguda Blondel, 33
Ueida.

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cería i novefats. - Plac;a Sal, 8 - Teleron. 302. L1eida

E. TWOSE. - Especialista en enfermerats de
la boca i denls. - Teleron, 567. ~ Plac;a de Id Sal, 17
principal - L1eida.

Mercerles

['leuedores

MERCÉ BUSQUETS. - Proressora el1 parls i
Cirurgiana. - Plac;a Conslilució, 4, 41!rt ~ 1.0_
Ueida.

E leclrlctsle s

CLAUDI BAIOET.-Maquinaria i malerials elec
tries, vendes al majar ¡detall. - Plar;a L1ibertat, 2
Teleron, 58 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA.-Maquines i material elec
trie. - Baixada de la Trinilat, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'lacions elec
triques per a lIum i forr;a. - Parallamps. Acumula
dora. Trclllsformadors i Reparaci6 de Gramofons.
Clavel!, Ó. - Ueida.

Pal'mllCles

TARRAOÓ I RIBELLES.-Análisis Qufmics i In
vestigacions Clfniques.· Majar, 7 - Lleida.

Perrelertes

¡OSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Ueida.

Pustertes

MOBLES FREXANET. - Rambla de FerJan,
núm. 37. - L1eida.

Cafés I Bars

ORAN CAFÉ DEL COMERC;;. - R. Ferran, 2
Ueida.

BAR L'AS. - Berenars economics, Rambla fe
rran, ló-Ueida. Teleron óóO-(Enrront de Correns).

Cases de C'lnul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teleron, ót8 - Leida.

Col'\egls

ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan9a - Bal
xilleral i Magislerj,=Rambla ferran 56·2.° - L1eida.

COl'redors de eomer.;

ENRIC BORRÁS MELOOSA. - Clol de les
MJnges,8 pral- 2.' - Teleron, 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 al, Banc d'
Espanya - Rambla d' Aragó. C., enlressol - L1eida.

Hcadémles de Comer.;

ACADEMIA MARTINEZ.-Comptabititat - Co
mer¡; ~ Idiomes.=Rambla de Ferran, 36_2.° - Lleida.

Hd U o cals

LLUIS COMPANYS ¡OVERo - Rambla Cala
lunya, 15, 1,er - Barcelona.
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