
~ A_f" :.:l/Á
t&tUCtleJ:

25 Majg de 19Z8.

J. CaSanO'V'3S.

Erancesc Rosse,tti.

'"Domeneeh .le 'Bellmun',

•Niko•.

Foto: Corhella.

HumheI:t Torre..s, trllduclor.

(Editorial).

Ramon Xuriguera.

Solanes Vilaprenyó.

"

.,

Fr,,'u' el ptohlema lingüís'ie moudia1. Conrad D",neueeh.

La vol..uta' humaua-no és eap faeultatahsolu'a. Joscp LlorJ.

TEXT

SUMARI

Paraule! a la 1oventut.

La ;Je.llcaltat politi? .le les Jre'es.

.El guarJa .le la :M.~~t. , .

On va la nO$~a' jove~tut?
"

.'

•Nilo•..

Caricatures, de .Niko" .

.Una traJucció \le ·Co'ctcau.

El retorn d70.e~1 W~l;re (E. Bou;no).

,"

- Caricatures.

,

Núm. 72



.aaaaaaapPPPPPPP.
Q FÁBRICA DE PEORA ARTIFICIAL Q
t5 MaSAICS HIDRÁULlCS . g

gJO A Q ti iM S 1 M Ó g
2 Plassa del Plnlor M.orera. nhm. 4 2
U (enfront del Musev) - LLEIDA. u
O Es faeílilen lota clils:se de pressupostos. t5
O especialifat en Ciment Armal,-Dipósits i ñ
(j Rentador•. - Vjgues.-Terrasses.-Pon¡s.- (j
O = = Tuber(es de toles des5eB. = = (5
.aaaaaapp~PPPP~~~

Ferros ,. -te Ferreteria ir* Carboaa

Magatzems FLO~NSA

BLONDEL LLETRA •

LLEIDA

Rellotges eléctrics M: ORÓ N .

.........................................................
¡::-::~-- o,. ;f;:f.- -IL~ .;r- .. -r(,c~';~"i'iiiii"·:;.~I;.(.-,*~-

Caramels "L'ARe"
DEMOCRACIA, 26

LLEIDA,

Rellotges de torre M ORÓ N .

-.00·0l·aaaOl·t9(oO!-Q(.·IO·1OPOl't9(o'1011
l;l. -. 'Q-

8Joan Porta &
g - , " ~

gCorredor· "de comere COl'legral &
~ Plapa de la Sal, 13 i ,t5 .pral ~O .. • '. • ~

O ~ IIt5 Telef~n, 341••- LLE;'~A a;'
saO!-O!-QOl'aoc-~p.¡o~~pp~

~ . _ b

"

BARCELONA

Preparado por Francisco Mandti,
Médico y Químico Farma~éutico.

ESCUDlLLERS, 6

CEREBRIND
MANDR! Para el dolor de Gapeu. neur6lg)as diver,

Verdadero especifico sas. moleslias periódicas de la mujer. una cu
dé' dolo':' nervioso () charadila dlsueila en ligua. -una. dos. o Ires

reumático. desapa- veces con mediahara' de inlérvalo. )~n el
reClendo por reumali:;mo febrir. una cU,charl'dila fies 0- cua

rebelde. que sea. tro veces repartidas durante el drii en la mis
ma forma. '~n las enfermedades 'dolorosas

Cura el dolor crónicas han de tomarlo,ocho días de cada,
de cabeza. mes en ayunas. y una o dos veces.caso dé
neuralgias préilenlarse el ataqu~ de dolor. Ús~do en 'esta
(Faciales. forma y siguiendo siempre el c0!1llej~del ~mé·

Intercostales, 'dico se logra vencer enfermedad.es ,dol-orosas
de rii\ones. Ciática) y las - arraigadas y aliviar siempre gran'demente 11

molestias periódicas pro- los enfermos.
pias de la mujer

PREVENTIVO Y CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA
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CJaraules a la joventut
r'>onstalem com lIn fet esperanrador, la conslilllció d'un nucli de joves universita
'-' ris que s'afileren a les rengles deIs ideals d'esquerra. Benvingut sia.

la era hora que un cril el'independencia espiritual, ressonés el'un deIs palis
claustrals, de la Universital catalana. Feia pena de veure tan de lemps els noslres es
ludianls, marcats no més amb les insignies deIs l/ursas, de la perseverancia, o el'un
club el' esports.

Una joventut pujada així, forrosament havia de fruilar en una maturital de re
mades de bens, que converleixen elnostre país, en una vasla pleta, menada pel poder
polític més retardatari i enervante I'Església.

Calalunya és aclualmenl un poble sense joventuts idealistes, Iluitadores, 1'0

mantiques, rebels. I per aixó el nostre futur sera encara més trist i lamenlable que el
momenl presento

Sense les embranzides de les joventuls ardides, els pobles no progressen. 1
aquí ens manca, com el pa que mengem, el despertar el'una jovenlul.

. fa ves escolars, amunt! Aiunteu-vos amb el jovent treballador, i lots plegats
agitéu elnoslre súlil món tan ensopit. Sigueu rebels, arbitraris, durs, combalius,
inadaptables. No tinguéu por a cap atreviment del pensamenl. No pari cap radicalis·
me el vostre ideal. Una joventut conformista, mansoia, lava, dócil, so/mesa a ro que
altres han establert i dogmatilzat, no és una jovenlu/.

Toles les veritats que I'home senta periódicamenl són tran"itóries. Res no és
delinitiu en I'ordre del pensamenl. L'eslruclura del món huma és necessitada d'una
constant renovació. 1aquesles constanls lransformacions les ha de preparar única
ment la joventul.

Siguéu atrevils, penseu que el món I'heu de crear vosallres, Prou que vindra el
temps ae transigir amb moltes coses dolentes e imperfectes, encara que pel bon con
viure se'ls hagi donat un vernís de legalitat..Penséu pel voslre comple, esludiéu, dis
culiu, apassioneu-vos, no dexeiu res per sagrat, ni per sobre de vosaltres. fa sabéu
que la joventut és la primavera de la vida, i ha el'esclatar flors de mil colors, encara
que lotes les flors no hagin de donár fruit.

No us espanli cap idea per estrafalaria que sembli a les genls madures. En
art, en polílica, en ciencia, volguéu ésser vosaltres maleixos. En la resla de la vida
soIs val ro que s'ha estat de jove. I penséu que un home sol ha lingut raó sempre
conIra tola la humanital, va dir un dia Pi i Margall, amb moll encerl.

Volguéu ésser lots vosaltres, joves, un el'aquesls,
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ofa deslleialtat poll/ica de les dretes

E L confusionisme operant a Catalunya,
dificulta I'aclariment d'un tema tan

senzill com el que imposa I'esperit d'es
querra lleialment sentit. Per més que
I'amic Rovira i Virgili, el gira i capgira
per a suggerir que I'esquerra déu convi
vencies polítiques (<<La Nau», 27 abril) a
la dreta, convivencies que ell pot trobar
escaients, pero que trasllueixen-imposa
des o voluntaries-concessions que impli
quen una subordinació doctrin~1 i mili
tant, per no dir una claudicació, sera bo
d'insistir per tal de contribuir a que es
destriln els camins ; no es desnaturalitzin
les actituds que eJs dies exigeixen ciares.

L'esperit de convivencia polltica, que
en altres termes vol dir solid8fitat, impo
sada per altres qüestions comunes, les pai
ra/s, per exemple, amb la continu'itat amb
que s'ha practicat a Catalunya, ha perju
dicat el país i les seves reivindicacions.
Les dretes han exigit, i sovint determinat,
aquélla convivencia tot al'legant I'interés
del país., traduint-Io, pero, (perque elles
creuen encarnar-ho 101) millor diria a mix
tificar-Io,a benefici de Hur interés de classe.

En altres aspectes generals-no en I'es
pecial en que el planteja en Rovira per de
terminar la seva actitud i fer viable un
diari-Ia convivencia política comen~a

am b Solidaritat. D'aq uella experiencia,
sobretot de la seva liquidació, no en guar
dem pas un excel'lent record. Inicialment
inspirada per una alenada popular, fins
diria renovadora i plena de prometences,
fou desnaturalitzada per les dretes que en
la convivencia, podem dir-ho aixl, negli
gint el programa, maniobraren. potser es·
poruguides, per obtenir, per damunt de
tot un pob/e, una migrada posicíó conser-

vadora. Les dretes desentenent-se de I'ale
nada popular, de l'esperit colectiu que la
impu/sava i de la deslJeialtat obligado, de
rivaren tranquilament la situació par/a
mentaria, que el moviment pretenia i acon
sella.va obstruccionista, en un corrent col
laboracionista, precisament amb en Mau
ra, i que I'empleava en la generalització
de la reacció conservadora. El programa
mínim juramentat al Tívoli, que era un
prorosit coincident de reivindicació libe
ral i civil, I'interpretaren le~ dretes fins
consentint a en Maura-projecte d' Admi
nistració local-limitacions vergonyoses al
sufragi universal.

1, precisament aquelles dretes que des
viaven el sentit popular, pretenien motejar
l'Alfons Sunyol de trardor, quan aquest
reivindicava la IOtalitat del moviment soli
dar; per la seva característica civil i respec
tuosa del sufragi universal. La figura de
Sunyol, en aquells moments, més que I'es
perit partidista, significava el del sentit
col'lectiu condensat en el redre~ament.

Les dretes, pero, desafectes ja al movi
ment del qual n'havien sortit enfortides i
popularitzades, se n'anaren separant IOt
culpant-ne, de la ruptura, aJes esque
rres.

En Sunyol, pero, marca una actitud, si
bé no tingué la virtud de continuar-la, La
seva retirada, tal vegada imposada per la
transigencia de molts deIs seus en la con
vivencia am bies dretes, per males enteses
to/erancies d'a/tres i per manca de con ven
ciment d'alguns, la seva retirada dic, que
molts I'han admirada com una prova d'ho
nestedat política. sense que jo dubti de
l'honorabiJitat d'aquell ciutadil, cree que
és cas tan censurable com fóra el d'una



claudicació o deserció. Justificar-la dient,
com se n'han volgut explicar d'altres, que
la corrupció política impedia ¡'actuac,ó de
la gent honesta, sera una explicació ele
gant, si es vol, pero que no pot convencer,
Precisament s'actúa en política pel conven
ciment de que amb determinades idees,
principis o actuacions, es poden capgirar
les coses i les situacions que es consideren
maletiques i perjudicials. Jo crec que es
déu actuar per fer més viables els procedi
ments, formules i costums que millorin el
país i s'actúa perque es creu que els prin
cipis imperants necessiten millora, Per
xo. si I'ambient era corrupte, calia anar-hi
per purificar-lo. La retirada de Sunyol,
repeteixo, tindra una explicació elegant,
pero no politica, ni valenta, ni exemplar,
n'aquestes febleses també se n'han aproti
tat les dretes.

Més tard, I'any '9'7, l'Assemblea de
Parlamentaris també ens ofereix una altra
convivencia mancada. Contrastant-Ia amb
Solidaritat, oferia aquella un programa
més ampliament radical i general, i també
el corrent col"faboracionista, derivat a
darrera hora per les dretes, fou més ac
tiva que el solidari, doncs l'Assemblea
arriba, desnaturatlizada, fins als ministe
riso En Ventosa i Calvell i en Rodes en
són testimonis vivents del fracas ministe
rial d'aquella experiencia i de la ruptura
de la convivencia per part de les dretes.

1 encara mes tard, I'any Ig'8, finida la
tasca de I'Estatut, s'abandonaren les pre
tensions populars que aquell col 'Iectiva-

ment resumia, perque les dretes, davant
de les incidencies socials, sobreposat en
Jlur interés de classe, que, més que amb
l'instint pairal, les solidaritza amb l'Estat
en mans del qual traben les formules re
presives que pel seu predomoni necessi
ten.

Veiéu, doncs, si se n'ha de dubtar de
I'eficacia de la convivencia política siste
matica amb les drotes. Les limitacions,
per voluntaries que siguin, que imposa
segons confessa el mateix Rovira-Ia con
tinuada convivencia. es tradueixen en de
sercions de I'esperit liberal. 1 únicament
aquest esperit es prou abnegat i generós
per impulsar les aspiracions col·lectives. Si
la convivencia ha fracassat, per mor de
les dretes, en empreses que venien esti
mulades pels corrents populars al'ludits'
més amunt; empreses que obliga ven a un
va i tot, no és de creure que siguin més
afortunades en altres de més reduit ho
ritzó.

Cal doncs, que els Iiberals reaccionin,
que no es deixin entemir tán facilment
per les sirenes reaccionaries, i que, desen..
tenent-se d'explicacions i actituds quo arri
barien a justificar totes les febleses, ocu
pin el 1I0c que d'una manera imperativa
determinen el principis. 1 aquest, nc sera
precisament el de contribuir al prestigi i
predomini de la premsa i de la politica de
dreta, reaccionaria.

J. CASANüVAS.

París, maig, 'g28.
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Cl Quarda de la 7T1ort

Entre e/s herbeis, la malvl/ ¡la gatosa
del pradell que s'eixampla enlla de f'hort,
la lomba humil s'oculta silenciosa
SOt8 un xiprés. com guarda de la mor!.

En va ha caiguf la neu de les anyades,
j I'han crema/fes flames deIs estiua;
sota la pluja, el temps ¡les ventades,
serva encara un record fidel. als vius.

Record d'una bellesa inconeguda,
que reposa per sempre en el ohUt.
en JliI de marbre. hieriJ/ica ageguda,
8mb les mans blanquea al domun! del pito

S'han esborrat les petges que venien
a ofrenar-/i el fervor d'una oració;
han mort els roserars que Bci f/orien,
enllunats de tristesa i d'abandó,

Serva damunt la llosa, /'ombrll pia
d'aquest xiprés que vetlla el seu reposo
com un deu tutelar, que ni! i dill
la imatge protegis d'aquell redes, ..

Anlorxa verdejant, alta i callada,
eixint de terra amb el suprem anhel.
d'arborar /'eKistencia apassionada.
com més vas aprimante cap al ce!!

Fantasma místic de reviviscfmcia,
Recta columna d'eternal verdor,
Déu secular d'humil magnificencia,
Flama vivent de la ressurrecció!",

Si e/s altiva al bes de cada dia,
i e/s Balitar; i greu duran! la nit,
sies talhora /'impassible guía,
¡el perpetu ermita de I'esperil!

fRANCESC ROSSETTl

....................... h_._" .•....._ _'_00 .•_ 00._-- _ .



On va la nostra joventut?
11

Q..UAN un jove de la nostra generaci6
em parla amb una caiguda d'ulls

entre místic i sentimental del progrés cul
tural del nostre país, em considero aulO
ritzat a contestar-Ji en aquests termes: la
cultura que LIS entusiasma no és més que
aparent: sota la fragil crosta cultural del
nostre poble s'hi arrapen comodament els
cadllcs prejudicis politics, socials i religio
sos de la humanitat de I'edat mitjana. Si
gratéu un xic I'esperit de la majoria deis
nostres joves maderos, LIS convencereu
perfectament que no s6n responsables de
lIurs concepcions intel·lectuals. No s6n
Jliures, veu's-ha-aquí. Ningú no ha curat
d'ensenyar-Ios els benifets de la indepen·.
dencia espiritual. La familia i la societat
amb lIur perniciosa xarxa de prejudicis
fan impossible a la nostra joventut I'eman
cipaci6 intel'lectual indispensable per po
der posseir una cultura cívica digna del
nostre segle.

Sense anar més Iluny. El meu recent
artícle «On va la joventut?» m'ha valgut
una série de censures per part d'amics
meus de Barcelona, alguns deIs quals per
tanyen al grup de liberals que fan exerci·
cis espirituals entre les quatre parets d'un
COl1vent per quedar bé amb la família, és
dir, per imposició de!s «papaS) o per no
contrariar els desigs del conseller espiri
tual i antic professor del Co"legi Católic
H o B.... Sembla estrany que xicots de ta
lent, homes d'una intel'ligencia privilegia
da com s6n gairebé tots, no hagin sapigut
interpretar les meves paraules de I'altre
dia en el ban sentlt en que foren escrites.
Dernanar una joventut liberal, blasmar el
clericalisme de la flor i nata de la nostra

aristocracia espiritual, advocar entusiasti
cament per una educaci6 política del nos
tre poble, massa enfangat en el masellisme
a que condueix, fatalment, la incultura
cívica de la joventut, d'aixó se'n diu, sim
plement, «fer d'anti-clerical» cam alguns
han qualificat la intenci6 del meu al'ludit
article?

Confesso que no hi entenc res i que el
meu aclariment d'avui no ha d'ésser, en el
fans, més que una aplicací6 el més precisa
passible de les idees esmentades. Un acla
riment no és , en aguest casI una retracci6,
ni molt menys. Si per aconseguir aquell
ideal que propugno calgués fer d'anti-cle
ricals, fariem d'anticlericals amb el mateix
entusiasme. Peró re¡íetim que no es tracta
d'aixó, sin6 de quelcom més vast i més
important. Ni el meu articJe anterior, ni
el present, ni els que escriuré mentre la
meva ploma r"tlli a l'impuls de la meva
ma, no han estat inspirats per cap passi6
demagógica ni per cap fal'/era anticlerical.
Han obeH purament i simplement a un
ferm desig de despertar les nostres gene
racion joves del vergony6s estat d'esclavi
tud espiritual, de casolanisme. d'indiferen
cia, d'arronsament d'espatlles, davant de
qllalsevol problema que interessa directa
ment la dignitat política. Han obeit i se
guiran obeint sempre a un imperatiu de
decencia cívica, d'higiene espiritual. 1 per
defensar aquest programa és essencialment

.necessari combatre en primer terme la ne
fasta tutela deis orientadors del carrer de
Casp que hén exercit i exerceixen encara so
bre els nostres joves. Es necessari alliberar
los d'un sens fi de prejudicis de tata mena
que fan de la seva vida una infancia per-
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petua. Es indispensable estirar-los per les
orelles i fer-Ios treure el cap Pirineus en
lIa: fer-Ios adonar que hi ha una Europa
on la democracia avan~a a pas.os de ge
gant. 1 per fi,-i aixo sembla que ja ni
caldria dir-ho de tan elemental-procla
mar que el republicanisme i la rerigiñ ca
tolica s6n dues coses perfeclament compa
tibles. Que no hi ha una altra ra6 que la
perniciosa influencia del clericalisme reac
cionari per explicar-se que la gent cuila
hagi de creure incompatibles la religió i el
régime republica, fent aliar for~osament

la idea religiosa amb l'esperit monarquic
o amb el que representava, politicament,
I'ideal carlista.

Jo tinc un simpatic amic capdla que
és un republica de cor i d'anima i al ma
teix temps un anti-clerical convencut. EII
mateix m'ha parlat repetides vegades de la
influencia deplorable del jesuitisme a casa
nostra i de la insolvencia politica de la nos
tra joventut incapa" de manifestar-se en
un senlit liberal per temor als renys del
papa o per por de la reprimenda del con
fessor de la seva parroquia a /'hora
d'ltgenollar-se al confessionari. 1 bé. El
cas de mossen Lemire diputat republica i

sacerdot model (millor model que els al·
tres) fou un exemple eloqüent d'áquesta
absoluta compatibiEtat entre la democra
cia i el catolicisme. A Fran~a hi han més
sacerdots republicans que monarquics.
Ningú no pretén-ni els laics més furi
buods-fomentar i'ateisme o predicar un
indiferentisme religi6s. Es tracta exclusi
vament de que els propagandistes de la re
ligi6-sigui la que sigui - no surtin de lIur
esfera ni confonguin premeditadamentllur
missi6 espiritual, posan! lIur eloqüencia i
lIurs cabals al servei d'una causa política
caduca ¡contraria als interessos morals i
materials de la democracia i que, evident
ment, no té res que veure amb el delicat
problema de la salvació de ¡'anima.

Repeteixo, doncs, que la nostra joven
tut ha de ¡Iuitar fins a sacudir totalment
el jou deis prrjudicis reaccionaris que te
nen al moll deis ossos, convencent-se que
el clericalisme és una cosa que ja no es
porta, que I'hora europea exigeix imperio
sament uaa cultura cívica indispensable
per enfortir el poble i crear una democra
cia inexpugnable.

DOMÉNEC DE BELLMUNT.
París, Abril, t928.
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Cifront el problema língüístíc mondíal

J:a única solució lógica és t€speranto
I.

EUS ací un problema que torna a
presentar'-se damunt la taula a
I'anunciar-se el proper Congrios

Internacional, de Lingüística a La Haia,
del 10 al tS d'Abril, en concordancia amb
el qual es cel'lebrara del 2 al S del mateix
mes una «Conferencia Internacional» so
bre el Bilingüisme, a Luxemburg.

Com que per nosaltres I'idioma auxi
liar internacional Esperanto resol, de fet
i practicament, el problema lingüístic m,)n
dial, anem a exposar seriosament aquesta
solució que ja data de fa quaranta anys i
assoleix majar preponderancia cada dia,
donant-se-li adhuc ajuda oficial per part
deis Governs d'algunes nacions, que se'n
preocupen sincerament i adopten el millar
remel.

La diversitat de lIenguatges, el múlti·
pie nombre d'idiomes, la inacabable serie
de maneres de parlar que existeixen en el
planeta Terra, és el que ha portat a la
complicació de la vida, a la dificultat de
comprensió entre els éssers humans que
poblem aquesta morada deis nostres amors,
a I'entorpiment de poder implantar, entre
tots els ciutadans del món en ter, una vera
confraternitat ennoblidora.

Ans del caos i de la confussió prod'uYda
per l'esdeveniment de la diversitat de lIen
gües, quan allo de la Torre de Ba\:oel~se

gons informen les Sagrades Escriptures
la gent s'entenia perfeciament entre si, i
no tenien necessitat de fer estudís lingüis
tics de cap mena, ní trencar·se la c10sca
per tal de poder arribar a. entendre a un

semblant d'una altl a terra, que no es dife
renciava en gran cosa de I'indígena res
pectiva.

Avui és diferent, molt diferent; dos
homes per caracters facials i corporals que
tinguin semblants, són completament es
tranys I'un de I'altre, si arriben a separar
los solament Sao a 1000 quilometres.

L'existencia de les diferents maneres
de parlar, d'anomenar les coses del món
real i del món imaginatiu, d'expressar-se,
de fer-se comprendre, ha donat origen a les
diverses nacions, als pobles, a les races,
als estats, al refredament en relacionar·se.
I la diferencia que en un principi sois fou
d'idioma, avui ha és de moltes coses més:
de canicIer, d'idiosincracia, d'esperit ad
huc. I davant de tales aquestes diferencies,
davant de loles aquestes dessemblance.,
I'home es torna cada cap més egoYsta, més
rústic, més selvatge-per dir-ho aixi-si
no vol cremar-se els ulls i les celles, atro
fiar-se el cervell, destruYr-se el front do
nanl cops de cap a uns lIibres informes du
ranl anys i més anys, per arri bar a posseYr
-al cap de temps, paciencia i diners-,
quatre, cinc o deu idiomes amb els quals
podra arribar a entendre una petita part
de la nombrosa població que forma el con
tingent civilitzat deis dos hemisferis.

Per aixo feia temps, molt d.e temps,
que estava damunt la taula la resolució
del problema lingüistio mundial, sense
que la majaría deIs homes-sorrosament
no tots--'es preocupessin de trabar a aques!
problema una saludó logica, justa i cons
cient.
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Cert que les solucions, amb el temps,
es presentaren arribant a assolir un bon
nombre i, per altra part, l'expan.i6 de
certs idiomes nacionals dona ven la sensa·
ci6 que el problema estava resolt, si no
IOtalment, al menys en sa majar parto

Pero lOtes elles, tates les solucions pre
sentades, o eren de difícil adquisici6, o
eren de dificil execuci6 i no arribaven a
interessar ~ls que vertaderament s'cn prco
cupaven, no arribaven a arrelar·sc, a
profundir a fer·se estables. 1 a que era
deguttot allo? Per quina causa lOtes aque
lIes solucions fracassaven? Per quin motiu
no assolien arrelar-se, profundir, ni fer
se estables? ... Dones senzillament: pero
que tates aquelles solucions estaven man
cades d'aquelles tres condicions que hem
dit anteriorment, perque t,)tes elles no eren
ni logiques, ni justes, ni conscients.

11.

Aprofundint una mica Olés la qüesti6
plantejada, veurem que és de tat punt ne
cessari arribar a un resultat satisfactori,
exigit pels moderns aven~aments i per
I'actual manera d'ésser del m6n. Avui neo
cessitem tots cls nostres veins estrangers,
i les dislancies entre uns i altres s'escurcen

cada cap Olés. El carril, I'automobil, el
el !!larca de vapor i I'aeropla, per u na part,
i el te/éfon, eltelegraf, la radiografia i la
radiotelefonia, per altra banda, redueixen
gairebé a no res I'espai que separa els dife
rents continents entre si.

El progres comercial, industrial, artís
tic i cientific, exigeixen a erits , ansiosa·
ment, una sol ucio vertadera del problema
lingüístic mondial, que tendeix a I'adop
ci6 d'una Ilengua auxiliar internacional
que eSligui a I'abast de IOts els que deuen,
o desitgin fer ús d'ella. Auxiliar, en rela
ció a un matcix i al propi idioma matern;
internacional, des del punt de vista de la

seva formaci6 i del seu únic ús amb els
estrangers o amb els del Ilenguatge dife
rent al que nosaltres usem.

Ara bé: pot ésser adoptat com a idioma
internacional auxiliar una Jlengua nacio
nal, un idioma que es parli en talo tal
país, un Ilenguatge que sigui 'propietat.
d'un escas,-encara que a vegades impor
tant-nombre d'éssers humans?... Rao
nem-ho serenament: Sabem ja de sobres
la interoacionalitat assolida pel frances en
la diplomacia, per I'angles en el comer~,

pe,' ¡'alemany en la ciéncia. Tenim molt
en compte que I'espanyol és el que es parla
en majar- nombre de nacions, que I'italia
és el Olés interoacionalment acceptat en el
canl i en la música, ¡que adhuc el xines i
el rus s6n importants pel gran nombre de
gent que els parlen O per la gran extensió
de terreny en que es parlen. Pero-sen se
prejudicis, sen se ofenses per ningú serio
sament-podem arribar a eomprendre que
e/s alemanys acceptaran sincerament j to

talment e/ franees que els francesas accep
I'alemany, i que els anglesos aceeptaran
taran I'alemany o el franees? ... No, de cap
manera. Es pot creure, potser,que «I'orgull
nacional" que posseixen IOts els palsos

• .f .

S av¡ngulO a usar en les seves relacions

amb I'estranger una lIengua d'un altre te
rritori que no sia la propia?... No, no es
eoncebeix aixo. O és que hem d'afirmar
i al fer·ho ens exposem a que ens tractin
d'egolstes; de deseonsiderats i adhuc d'ig
norants,-que tal idioma és superior a tal
altre, que els de les nacions grans ¡deIs
estats poderosos són superiors als de les
nacions petites i als deis estats protegits?
No, aixo mai. El lIenguatge, I'expressió
fidel del pensament, el miraele cristallit
zat de la paraula és formós, és refulgent,
es sobiranament magnífic perteneixi al po
ble al qual perteneixi i sia parlat on sia
parlat. El que a les nostres orelles no soni
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perfectament be tal o tal idioma, n.o es
obstacle per que sia d'igne d'amor i de res
pecte com el Olés antic, el més armonio
sament eonstruit i el més reconegudament
extcns de tot el món que habitenJ.

Vei~m ja,-si no vol ero caure en la
confusió de Ilengües, si no volem tr.obar
nos ~empre en tina contínua Babel, en un
en renou 11 ingüístic per «i n etern u m»-q ue
no és possible I'acceptació d'un idioma na
cional pels motius exposats, i per la difi-.
cultat que representa haver d'estudiar tres
o quatrc idiomes quelcom importants.

Per tanto hem de conformar-nos, hem
de preocupar-nos. hem cl'acontentar- nos
amb un idioma artificial, fet, pero, logica
ment i raonadament, ben construi't, que sia
de veritat .propietat de tots i de ningú.,
que sia apte en tots els moments de la' vida,
tan en el parlar com en ¡'escriure, tan1 en
la. vida particular, com en la ciéncia, en el
comer~ i en I~arr.

De tots els projcctes, de tots els indrets
realitzats cap aquell fi, fins ara sois I'Espe·
ranto, sois la concepci6 magnífica del savi
polonés Dr. Ramenhof, és la que-per la
for~a interna que I'anima, per sa probada
aptitut, per la «naturalitat. assolida-ha
obtingut maxim interés, ha arribat a asso
Iir un exit ben fraoe i resonant, ha arribat
a solucionar dcfinitivament el paorós pro
blema lingüistic mondia/.

1l 1.

Hem dit ja ante.riorment que «sortosa·
ment no tots» els homes s'havien desentés
de trabar una solució logica, justa i cons
cient al problema lingüistic mondial.
Efectivament; entre els que no se'n desen
tengueren, sinó molt al contrari se'n preo
cupa ardorosament, figura el cél'lebre
metge oculista polonés Dr. Liuís L/atzer
Zamenhof, qui, després de Ilargs i penosos
anys de consagrar-hi tates les seves activi-

táts, dona al món el seu. pr.o.jeete d~ lIen-·
gua internacional amb el pseudonim.Dok
toro Esperanto» (que significa «doctor
que espera., nom que després fou accep
tat com el propi de l'idioma) en I'any 1887,

Cosa més magistral que la creació d'En
Zamenbof no és concebeix que pugués éso
ser realitzada tan lógicament. [ és que
¡'Esperanto pervé del fans comú a tates les
lIengües indo-europees. El seu vocabulari
esta format amb un 60 per 100 d'arrels de
rivades deis idiomes que prevenen del lIa
tí (el francés, italia, catala, etc., i el mateix
Ilatí); amb un 30 per 100 d'arrels deriva
des deis lIenguatges saxones (I'anglés i
I'alemany) i amb un 10 per tao d'arrels
derivades deis lIenguatges esglaus (el rús i
el polonés); és a dir, que esta format en
vista a la internacionalitat de les lIengües
de les quals deriven les arrels d'aquest
idioma artificial.

La seva gramatica és una meravella
per lo facil i ben feta que esta, cal' en ella
existeix un article per a tots els nombres i
casos (com en I'anglés), es pronuncia com
s'escriu i s'escriu tal com es pronuncia;
amb un simple canvi de vocals finals di
ferencia el nom, de I'adjectiu, del verb en
infinitiu i de I'adverbi; amb la addició
d'una «je. (que es pronuncia «i», com en
lIatí, en alemany i en italia) forma el plu
ral deIs noms i adjectius, i amb la d'una
«n· diferencia el complement directe deis
altres casos; la seva taula de mots prono
minals i adverbials és d'una logica gran
diosa; amb el simple canvi de la lIetra «i»,
finals deis verbs en infinitiu per «as», «is»
«OS», «U», «US», diferencia el present
del passat, del futur, de I'imperatiu i
del condicional, temps i modes que no
sofreixen variació de cap mena en quant
al nombre i a les persones; acreix nombro
sament el v"cabulari amb els sistema de
prefixes i sufixes; forma paraules compos-
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tes, com J'alemany, i, fina!ment, n'hi
ha prou amb dir que un home mitjana
ment instru'it, ja coneix més del 50 per 100

de l'Esperanto, i pot aprendre'l, sense cap
esfor~, en tres mesos o q uatre.

Per altra part, notabilitats com Lleó
Tolstoi, Marc Müller, Eliseu Reclus, Far
man, Pi i Margall, Eugeni d'Ors, Josep
M.' Junoy, Rovira i Virgili, i una altre in
terminable serie de personalitats, han re
conegut francament, sincerament, fervo
sosament, l'alta valor de l'Esperanto i la
necessitat de que l'aprenguin tots els que
sien aimants del progrés huma, de la cul
tura ben entesa i de la fraternitat interna
ciona!.

Quant a la solució practica que dona
l'Esperanto al problema lingüístic mon
dial, no s'ha de dir més que la «Assossia
ció Universal d'Esperanto», domiciliada a
Ginebra, compta ja amb més de 10.000

membres, i que el nombre de Ilibres, pe
riodics, revistes i follets és cada dia més
gros, tractant deis temes més parliculars

que es vulguin i de les coses més intereso
sants que es desitgin. Nombroses Cambres
de Comer~, Fires de Mostres, Associacions
internacionals i particulars, I'han acceptat
ja, i cada dia es prova més els serveis que
dona al viatger,al comerciant,al col'leccio
nista de qualsevol objecte, al que es preo
cupa per la ciencia, I'indóstria o ¡'art

A més, diversos Estats europeus i ame
ricans, s'han preocupat de que sia ense
nyat en les escoles respectives, amb carac
ter lIiure, i fa poc temps la "Conferencia
Internacional de Transports» l' accepta
com a llengua «ciara», pel telegraf i el
telefon, i no com a lIengua «de clau» com
era considerada anteriorment, havent-se
itdhuc tractat de ¡'Esperanto mantes vega
des en la «Societat de Nacions».

Aixi doncs, com hem demostrat, ¡'Es
peranto és de tots i no és de ningó; esta
fet facilment i logicament i es la ónica so
lució justa, conscient i practica del pro
blema lingüistic mondia!.

CONR"P DOMENECH.

I

•
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cLa vo/un/athumana no és capfacultal absoluta

r;'\ LS metafísics ens defineixen la vo
\ ([)) luntat de l'home com una facul-
'--- tat O potencia expansiva inorga-

gica, mitjan<;ant la qual ens inclinem al bé
i ens apartem del mal, que, com a tal bé o
a tal mal, són previament apresos per I'en
teniment. Ve a ésser, doncs, la voluntát,
COm una mena de principi racional i ¡m
manent de "anima espiritual, i , per tant t

tan absolut com és aquesta.
Res més equivocat que aixo. L'home,

com totes les coses que existeixen, no és
altra cosa més que un producte natural
subjecte a tota mena de modificacions i in
fluYt per tota mena de circumstancies in
ternes i externes. En ell IOt és relatiu, des
de la seva aparició en forma d'óvul fins la
seva completa descomposici6 en elements
que tornen a la naturalesa, estant, per con
següent, tots els seus actes sotmesos a la
influencia i determinació de IOt q uan cons
titueix organicament I'home i de IOt quan
I'envolta.

Un horne pot controlar en gran mane
ra les seves accions, i solament en aquesta
extensió sera responsable d'elles. Respecte
d'aixó tenim el testimoni de I'experiencia.
Ara, de quina manera aquest poder apa
rent d'escolliment de les coses funciona en
el mecanisme huma per J'estil de la ment,
aquesta és una qüestió que no ens podem
explicar avui; peró que segurament expli
cara la psicologia, quan aquesta ciencia
hagi realitzat més progressos. L'únic que
podem avan<;ar, ara per ara, és que la vella
idea del poder de própia determinació de
la nostra voluntat, és, en el moment ac
tual de la ciencia, una concepci6 inadmis
sible, com diu molt bé el doctor Croll en
l. seva obra The Philosophica/ Basis of
Evo/ulion. Igualmen! En Mallock pensa
que «tot assaig d'escapar del determinis
me de la ciencia, mitjant<;ant I'analisi o
l'observaci6, és completament oci6s.»

El que, fins ara, és conegut amb el
nom pomp6s de ¡Iiure voler de la vol un
tat humana, esta confutat per la ciencia.
Peró el fet, ja se'l consideri científic, ja

purament psicológic, del nostre poder
conscient d'influir sobre el nostre cal acter
i les nustres accions, roman en peu; i, per
tant, nO podem negar la nostra responsabi
litat dins de certs Iímits. La tasca de de
terminar aquests Iímits i de reajustar la
terminologia als nous conceptes, pertany
principalment als etics i als psicólegs.

Tan 1'1 cmpte com nosaltres comencem
a examinar detingudament la naturalesa
del nostre lIiure voler, ens trobem en que
l'area de la seva acci6 minva rapidament,
per tal que ens veiem agafats dins d'una
espessa xarxa d'influencies de tota mena,
que determinen en definitiva tots els nos
tres actes. La nostra voluntat no és sin6
I'esclava deIs nostres desitjos. No podem
voler el que no desitgem; i, encara del que
desitgem, no podem voler-ne menys ni
més del que en realitat desitgem. Els nos
tres desigs estan sempre determinats per
les circums!ancies, la nostra educaci6 i il
Iustraci6, el nostre caracter i el nostre
temperamento I el nostre caracter i el nos-

. tre temperament estan determinats a lIur
tJ!)rn per les lIeis de I'herencia i de I'adap
tació organica o ambiento

Qualsevol temptativa per a rompre
áq uesta xarxa q ue ens em bolcalla des de que
naixem fins que morim, és soIs un crit
d'alarma fútil i insincer de lá filosofia reli
giosa, fundada artificialment sobre la base
de les idees i deis metodes subjectius. L'es
candol de les conseqüencies de la doctrina
científica del determinisme no mereix
prendre's en consideraci6, per tal que és,
a base d'aquesta doctrina, que la societat
humana esta fent nlpids progressos en els
nostres temps, i que, conforme a la ma
teixa doctrina, dita societat s'instituira
científicament en els temps futurs.

Ara que coneixem la relació que guar
den I'herencia i l'adaptaci6 organica am b
el caracter i els desigs de I'home, havem
de procurar manten ir un sa eqllilibri en
tre totes aquestes coses, fent de j'educaci6
física i moral, de la il'lustració i de la re.
forma social, la pedra de toc de la nostr.
conducta present i futura.

JOS8P LLORD,
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CarícatureSJ de «f)íko»

.1

(~~\ És que la semblansa física, la ea
\ú/íO) rieatura percaea la semblanea

........~ moral.
Es comprén; la caricatura no és una

obra de detall. sino de sintessi. Tots
aquells clemenls que en el retrat s6n in
dispensables per que !'original els dúu, en
la caricatura passen per un procés de se·
lecci6 i de depuraci6 severíssims; tan se
vers, que si el destriament no és exacte, la
caricatura mai no arriba a con.firmar.aquell
punt de semblanea interior que és el ver·
taderament característic de J'individu po·
sat que és I'únic que serva d'immutable.

Aq uest treball de treure el <de dins a
fora, és purament subjectiu. IEI ·tradurr
una valor moral per una ratlla, n'o pot te
nir altra significaci6 que la subjectiva.
L'artista veu la ·fae i el gest, i en treu una
conseqUencia d'ordre espirituaJ. Si tota
la intenei6 del caricaturista f6s nomas la
d'accentuar una deformitat o un caieD't
merament físics. poca cosa de recomena
ble tindria el seu art, La perfomansa ex
terna, serveix solamen! de vehicle per arri·
bar al m6n interior. El capieaturista, per
entrar-hi es somet a un procés de fi1ltraci6,
passat el qual en resta una sola cosa: la
visi6,

La visi6 és tan més profunda com més
estreta sigui la relaei6 de coneixenca entre
el caricaturista i el caricaturitzat,

Éssent la visi6 una cosa tan intima i
tan personal. no és .estrany que a v"ltes
dongui Eruits que no corresponguin imme
diatament a la visi6 de la generalitat, A.j
xo és el que bem comprov.at q.ue passa"a
en l'Exposici6 «Niko»,amb les caricatures
del cronista i ,i1e Joan Llorens.

Queda, doncs, completament ete;",at de
banda, el coneepte lIunya de la caricatura
externa i grollera.

La intenció de les ratlles ha deixat en
pau els desnivells físies per sotjar el mis
teri deis esperits.

«Niko» en dona una prova com,pletíssi
ma d'aixo en la seva Exposici6 del Casino
Independent.

Semblances d'una exactitut sorprenent,
carregades d'intenció i amb una eloquén
cia comprimida que dificilment pot arri
bar a dir el retrat.

«Noiko» és un intuniu formidable. La
veritat anÍ'mica la copsa íntimament i cla
rament: El menys interessant per ell, pot
,ser, és donar-li forma.

Les ,ratlles li els colors surten d:acord
,amb la visi6. Un ',procediment o un altre
proeediment, per ell, en el moment ascen
sional artístic en que es troba, no repre
senten .altra 'cosa que el grau d'intensitat
de la seva visió.

«Niko» malda per d.efinir I'estil propi,
L'es·til wvint representa la mecanica

de la realitzaci6; I'ofiei, dNiko» alravessa
aquest moment d'indecisi6 establert per la
manca de predomini d'una manera deter
minada. Veu les coses des d'un planol de
llibertad que si 'bé no pot qualifiear.se de
desorientaci6, pot per contra dil'luir va·
lors psíquics que enfocats dreturerament,
arreplegats, diriem, en el predomini d'un
procediment fixe, que seria el propi, guano
yaria sense cap dubte en intensitat J'obr·a,
sino per la profunditat de visió. que ara ja
té, per I'aprofitament i concreci6 de tots
aquells valors psiq.uics susceptibles d'ésser
-perduts rodant de la una tecnica a I'altra.

Les caricatures del Casino lndependent
acusen fiucluacions, assaigs i 'pl ocedtmen ts
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diversos. 1'1 i ha, pero, coses ta n ben acon
seguides dins de caaa una de les tecniques
emprades. q'ue no sabr·iem pronunciar-nos
a favor d'una per temor a desdir·nos-en
despres d'haver·nos fixat en una altra.

Aixo que diu abastament l'altíssima
gualitat artística de «Niko» ens porta a
conclusions del mes franc obtimisme.

S'observa damunt de IOt que on «Niko»
reIX mes profundament es en les caricatu
res mes sintetiques de línea i {j'expressió.
En aquestes Jadepuració hi es feta d'una
manera sorprenent restant-hi només les
ratlles indispensables. que de tan poques,
dificulten el no iniciat, en el trobament
d'una semblansa física aparentment ama
gada sota l'afluencia de valors intrínsecs.
En aquest grup s'·hi troben, ent·re altres,
les caricatures de Joan Llorens, Jaume
Agelet, Joan Santamaria i la del cro
nista.

La de Lluís Bello que per moltes raons
podria entrar en aquest grup i que per dir
ha de passada es una de les millors de
I'Exposició, te encara sobra d'elements ex
teros .que evidencien que admetra encara
un proces mes rig0ros de depuració. Una
co.. sem blant pod riem dir de la ,de Pe re
Castro i aq uesta no per sobra de ratlles ans
be per frenament d'intenció.

Hi ha encara en l'obra de «Niko»'él co·
Jor. Les caricatures deis senyors Torre
badella, general Correa, Salvat, Santama
ria,tFontanals i tantes altres, són un encert
de coloració tan per la forma distributiva
com per la d'aplicament.

Les caricatures deis senyoes Sanjuan i
Celestí L10rens formen un tipus únic en
el conjunt de les a!'tres. Ambaúes tenen
valors de simplicitat estimabilíssims i res:
ponen a una visió filtrada al través d'un
sedas infantil. Anem a mirar en quin re
plec de color o de ratlla s'amaga la inten
ció que es veu surar només, pero, que no

hi ha manera de situa,-Ia en un punt de
terminat!

En les carica'tures deIs senyors Marian
Torres, Traval i toles les altres que po
driem incluir en aquesta modalitat. per bé
que la profunditat moral no en surti molt
perjudicada, s'hi observa en canvi una eS 4

crupulosa cura de la forma que voldriem
més aviat aplicada a·l'intrínsec~ en la COI1

vicció que aquestes realitzacions hi sorti
rien guanyant.

Hi ha encara moltes altres coses a dir
sobre el procediment. pero, ocupen un se
gon ordre j no creiero necessari entretenir
nos-hi.

En general el lIapis. de .Niko» és ele
gant sobri, cenyit i sadoll. Cada cuadro
de «Niko», té un segell inconfusible de
noblesa, no solament d'intenció ans també
de línea. Ja hem exposat ~u'e el concepte·
nou de la caricatura haYia bándegat el de
la deformitat física.

Tota I'obra exposada al Casino Jnde
pendent acusa la profunda visió que «Ni
ko» te i que revela per dessobre de totes
les tecn iq ues.

Per bé que es podrien assenyalar algu
nes fites :que ajudarien a establir el pro
'cés ascen'sional que l'expositor ha resseguit
en aq,uesta prava, el conjunt s'en sen! en
fortit d'aquesta valor superadora del nostre
artista que a mesura que treballa, la depu
ració· creix en proporcions extraordina
rles.

Pensem, després d'haver meditat de
tingudament ¡lobra dlaquest artista nOta
bilíssiin, que el camp de la caricatura hau
ra a'agrarr-li offiohes .experiencies i que la
seva excel'lencia esavui jaalcostatd'aquest
formidable amanerat que es diu Ba
·garia.

RAMON XURIGUERA.
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En Jean Cocteau la modernitat ha prescindir ja de l'anecdola. Les seves

composicions es cenyeixen molles vegades a una rima normal, (que la fideli

lal ha impedir conservar en la lraducció adjunta). Tampoc en ela temes que

com en els autora medievals 56" subministrars per pesombres, somnis; per

especuJacions variades al ,marge d'aquesf misterios estal fisioJogic que és la

son i per ¡"esperades relacions entre les coses que el poeta sorpl'en, en gra

cia d'una sensibililat ¡una imaginació agudfssimes que justifiquen aquella

frase molt grllflca: c:eslradivarius deIs barometres», que ell maleix s'aplica.

Tanmateix, com en el "oatre S~nchez-Juan el deis sonets in con fusibles,

remoció Que desvetlla la seva lectura és d'uo encís nou.

SOLANes VILAPReNvó

0ríng de te/eton en un carrer buíf
La finestra per on entra el criminal era

negra. La cama eneavalea i una ma crida

va: Soeors! i deixava una taca molt neta

sobre el plany. Un crim soní prest. És

incre¡ble el que arrossega de 1I0rdeses, de

litres buits, de copes-de-costelles al seu

costat. y, espes manava per la ferida de

gavinet, d'un paquet desplaent mal lIigat i

amagat s6ta una tela encerada vermella.

Les cortines arrancades per la dona en sa

caiguda havien arrossegat un busto Ella

mateixa es moria de son en trajo de ball i

en la ma dreta tenia encara la Iletra an6

nima. La vida havía sonit a reculons del

cos, colpint amb no imporla que, trencant

una cadira daurada els restes de la qual

fiolaven (sic) sobre un lIac de sang que

atravessa i comen~a a mullar el cel-ras del

pis de s6ta.

El malhaurat havia fugit per la teu

lada sense sapiguer que les empremp

tes deis seus dits, no soIs deixen senyals

en tots els miralls, sin6 que també (no

deixen) cap dubte sobre la natura deis cos

sos fets a bocins.

Mentrestant jo em recordo molt bé d'ha

ver passat per aquell carrer la nit del crim

i haver sentit el dring d'un teléfon tot es

tranyant-me de que no responguéssin a

causa d'una aranya que es veia rer la fi

nestra aciarir a giorno aquesta escena amb

la indiferencia deIs astres.

Per 11I frll.duccl6.

S. Y.



el retorn dJOscar rzJ)ílde
LA notable medium anglesa, Mrs. TRA-

VERS SMITH, publica recentment un YO'
Ium critic expositiu enlorn d'una lIarga se
rie de missatges per ella obtinguts, en els
quals la personalitat del dHunt comunicant
no seria altra que la del conegut poeta i
dramaturg angles OSCAR WILDE (1).

Molts lectors recordaran que fa poc més
de vint-i-cincanys WILDE fou processat pels
tribunals anglesos i condemnat a dos anys
de presó per actes no explicables d'inver
sió sexual. El volum, ofereix un alt valor
metapsfquic, tant per I'eficacia cumulativa
de les proves d'identificació personal forni
des pel difunt comunicant, com per la ge
nial serenitat amb que Mrs. TRAVERS SMITH
analitza els missatges aconseguits i les im
pressions subjectives sentides durant sa
obtenció.

Per una adequada comprensi6 del tema,
sera bo, en primer terme, donar alguns
informes breus referents a la personalitat
de la medium amb la ·qual s'obtingueren
els missatges que ens ocuparan. .

Mrs. TRAVERS SMITH és filia d 'EDwARD
DOWDEN, professor de literatura anglesa a
la Universitat de DubIrn, i autor d'obres de
crftica literaria esdevingudes c1assiques. La
filia. amb una profunda educaci6 literaria,
ha arribat a aconseguir un estil purfssim
de regust delit6s. Amb referencia a estudis
metapsfquics, ella havia publicat abans un
llibre d'experiencies personals psicografi
ques, en col'laboraci6 amb el professor
WILLIAM BARRET (2), El tal llibre, intitulat
«Voices From the Void», conté alguns

(1) Mrs. TU.VERa SMITH: Psychlc Messagl& From a,ta,.
Wilde.-London.

(2) Sir WILLlA" BA'RRIJT ts un deIs ((alea mts emlnenta
d' Anglaferra. - Profesaor d' Arquitectura Naval a Dublln, ia
membre de la Royal S.cltly.

notabilíssims casos d'identificació espfrita.
Tocant a les conviccions filosofiques i reli
gioses de la medium, convé observar que
abans de dedicar-se a les experiencies me
diúmiques, era agnostica; més c1arament:
la seva menlalitat rigorosament racionalis
ta I'havia menada a renunciar a quals~vu

lIa forma de confessi6 religiosa. Tal estat
d'anim és convenient advertir-lo, i es veura
com explica I'admirable imparcialílat que
mostra en discutir les hipotesis metapsfqui
ques aplicables al cas d'OSCAR WILDE.

La mediumitat de Mrs. TRAVERS SMITH,
és d'efectes exclusivament intel'ligents; es
produeixamb I'escriptura aulomalica o amb
l'instrument denominat «Ouija» (quadrant
alfabelic amb un radi mobil circularmenl)
i presenta la no comuna caracterfstica de
mostrar-se facilment harmonilzable amb al
tres formes afins de mediumitat, de manera
que en el seu cas, es produf diferents ve
gades el rar fenomen de dues mediumitats
que es refonen, obtenint-se resultats mi
1I0rs, car en tals circumstancies, les inevita
bles deficiencies propies de qualsevol me
diumitat, es compensen recfprocament. Tal
fou el que esdevingué en els missalges
d'OSCAR WIWE. una meitat deIs quals s'ob
lingueren amb la participaci6 complemen
taria d'un altre medium-el senyor V., pro
fessor de matemlltiques-el qual res no ob
tenia perell sol, pero quan la TRAVERS SMITH
posava la propia ma damunt la seva, es
crivia vertiginosamenl, oblenint-se resul
tats tecnicament superiors i més complets
que quan la SMITH experimentava sola. Aixf,
per exemple, una de les proves d'identiflca
ci6 personal fornides per la personalitat co
municant-Ia de la perfecta identitat .cal'li
grafica existent entre els missatges mediú
mics i la del difunt en vida-no podia
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aconseguir-se sino amb les dues mediu
mitats combinades. En canvi, quan Mrs.
SMITH experimentava sola, sois en la for
ma literaria i en la substancia hi havia
identltat. Del punt de vista de la identifica
ci6 personal remarcaré, ja de bon antuvi,
que el text deis missatges resultá una ad
mirable reproducció de la forma i de les
idees propies, en vida, del difunt que s'afir
maya present. 1com se I'interrogués sobre
la modaJitat poc comú amb qué els seus
missatges s'obtenien, explicá que en I'ár
dua empresa de comunicar amb vivenls, la.
senyora SMITtI Ji prestava I'ús del seu cer
vell, mentTe que del senyor V. no en treia
altre servei que el control del seu brac, el
qual, pero, 11 resultava indispensable per a
la,reproducci6 exacta de la seva cal'Jigra
fia. Tomarem, més endavant, sobre tan
imporlantfssim fenom\:n; basli, per ara,
aquest toc d'atenai6, suficient per a ¡¡.
lustrar I'especialfssima manera com fa
ren obJinguts els missatges d' OSCAR

WILDe.

Quedi assentat, per últim, que cap deis
dos mediums no havia mostral mai prefe
renoies de cap mena peD I'obra Iiterária de
WILDe, de la qual coneixien sois una part,
i encara de vint anys abans.

OSCAR WILDE es manifestá mediúmica
ment d'una manera inesperada: interrom
pent el curs d'uIJ altre missalge. Més tard,
ell maleix expJicá que feia molts anys erra
va per I'ambient terrenal, en recerca de
«lIums» (vol dir mediums), desitjós de co
municar amb el m6n deis vius, i de reveu
re, per conducte deis ulls deis altres, les
belleses de la natura que lant havia amat·
en vida. Mrs. SMITH descriu en aquests·lerr
mes, en el seu lIibre,. les seves primeres
manifeslaci6nsl

cEI .enyor V. tenia el JI.pis enIre
els dits; jo seia vara seu, poslInt lIeu~

gerament els dils damunt el 110m de
la seva ma. Abans que la ma es mo·
gués, eH pregunta si padia lancar els
ulls. Tal petició em plagué. perque se
gons allres experiencies meves sem
blanls. acoslumava f'I ésser el prelu
di de resullars inferessanls. Clogué els
ulls i el lIapis comen~a a picar rapida~

ment en el paper, botan! una estona
fins a comem;ar a escriure. La primera
cosa fou el nom d'uo amic difunt qui
dicla aquesta frase: cVull parlar amb
la meya nena, l'adorada Lily~. El
comunicanl es disposava a continuar,
pero tot jusI hagué eacrif el nom de
Lily, jo m'adono que hi ha una illle
rrupció, i conec inslintivament que al
comunica nI el substitueix un altre.
Pregunto: c:Qui és el present?-Imme
diatament ve escrit: OSCAR WILDE>; i
!'intrúa comen~a a dictar el missatge
amb una rapidesa vertiginosa. Miro
el senyor V,; tenia els ulls closos i
semblava endormiscat. Llavora, inle..
rrompo el contacte de la meya ma í
el lIapis es para a l'insta"t, reprenent
els sellS moviments incoordinats da
munt el pap-er... Mirant el que havia es
crit, resto sorpresa per la neledat i la
pulcrilut de la grafia. Les paraules
eren separades, les c:i, tenien tates
lIur puntet, les c:t, lIur guió en creu.
les cites venien' marcades amb virgu,:,
letes. la puntuació era irreprensible. lJa
signatura d'OSCAR WILDB cridi! la me~

va atenció per la seva pecuJiaritat, i
Ilegint el missatge notava com de tanl
en lant es veien c:a> escrites segons
I'alfabtt gree, així com estranyes solu
cions de continurtat entre les lJelres
d'algunes paraules, per exemple: c:d
eath" c:vin-Iage', etc.-Nno ni el sen
yor V. no teniem record'd'haver viSI
mai cap aulograf d'O. W,. Qua" el sen
yor~V. s'acorriiada errrvingué la'idea
de com resultaria intereSBant comparar
el missatge oblingut amb lIelra orig~

nal de WILDI!. Pensanl de quina mane
ra fer-ho, vaig tenir la fortuna de diri
gir-me el la coneguda. biblioteca cíe
Chelsea, on hi havia dipositada._ p.er



éáser venuda, una I1etra d'Osc,\u WIL
DB. La meYa sorpresa la comprendra
qui sapiga que la identitat de Iletra era
absoluta, Fins, en l'autograf, no hi man
caven, de tant en tant, les c:a» en alfa~

bet grec ¡les solucions de eontinuYtal
entre les lIetres d'una maleixa parau
la>. (pág. 80).

El text d'aqueH primer missatge era in
teressant i extenso Comencava en aquests
termes;

c:Pielat per a OSCAU WILDE.! Pielat
per a un que en la lerra fou rei de la
vida.,. fa molts anys, eserivia que
en la cel'la de la meya presó el cre~

puscle era constanf, com en el meu
cor; pero ara el erepuscle ha envart
ranima meva»,

La frase que eH recorda en el missatge,
l'havia escrita en el famós lIibre; «De Pro
fundis», qua n era a la presó. A proposit
de la tal frase i d'altres anil!ogues citades
pel comunicant, Mrs. SMITH observa:

c:Aquesta primera comunieaci6 sug~

gereix consideracions ¡nleressdnts, i
primerament, la hipotesi d'un plagi
subconscient de la part deis mediums.
Pero con Ira la tal suposici6 apareix el
fet que algunes preguntes meves vénen
contestades en forma que demosfren
c1arament que el comunicant no tra
gué les respostes ni els informes ni de
la mentalilat de V. ni de la meya, Aixr,
per exemple, demano l'adre~a a Dublín
de sir William Wilde-el seu pare
adre~a que jo coneixia bé. La resposta
Cou: c:En els afores de Dublín. El meu
pare era cirurgia, Per a mi, els noms
són de difícil rememoració». La meya
desil'lusi6 es comprendril Cacilment. ~

afegeixo: c:No tan difícil, cerfamenf, Si

tu ets realment Oscar Wide»,-) el Ila~

pis, de nou, escriu: c:Jo vivia aeí a la
vara, a Tite-Sfreet»,-Trenca momen~

laniament el contacte de la meya ma i
pregunto al senyor V.: c:Sabeu si aeí a
la vara hi ha Tite~Street, nom que eH
ha escrit correctament? Jo no he sabut
mai on visqué a Londres, 1VÓ$, ha sa~

beu?»-EI senyor V. afeg(: c:No, no ha
sé».-Reprenem contacte i pregunto al
comunicant: Digues el "om delleu ger~

ma».-Resposta: c:William, i el seu di
mioutiu familiar era Willie»-Pregunto,
encara, el pseudonim amb el qual la
seva mare signava.-Resposta: cSpe
ranza».-Tot aixo és cer!. Reflexionem
un moment, ara, Ni jo ni V. sabíem
radre~a d'OSCAU WILOB a Londres, i la
tal adre~a ens és donada sense que la
demanem. Per contra, jo conec radre~

~a demaoada de Dublín i malgrat ai~

xo. no pot donar-la, Quant al pseudo~

nim emprat per la mare d'OSCAU, jo el
coneixia, el senyor V" no, De la eorn
plexitat deIs detalls exposats no es por
presumir, certament, que les dades pro~

du'ides per la personalitat comunicanf
fossin tretes de la nosIra subeonscien~

cia.»

Així comenta Mrs. SMITH; i tota vega
da que les seves reflexions han menat la
discusió en el terreny de les proves d'iden
tiflcació espírita fonamentades en particu
lars fornits pel comunicant enlorn a la pro
pia exislencia terrenal, caldra insislir en
el tema, citant i comentanl altres fets sem
blants. En la sessió de 19 de Juliol de 1924,
el comunicant escriu;

c:Per una vegada narnés deixeu que
jo davaJli als enuljosos meandres de
les meves coses personals .. , Se'm fa
difícil exfreure de les tenebroses pro
funditats de la memoria els records del
passat .. Un deIs rneus primers recorda
d'inrantesa és la visió d'una petita fac
toria irlandesa en el poblel de McCree...
Cree.. , No, no és aquest, precisament,
el nom ... Glencree? Hi h,:via sojornat
amb Willie i amb Iso ... Allí, un vellet
iban mestre ens al1i~onava... Era un
capella ... pare Prid ... Prideau .. ,? Pró~

xim a la factoria un Iímpid rieró s'es
corria ... Altres records ... una col'la
ció junt ~mb Arnold i Patcr, vara de
Hyde Park. Una altra menjada a Lon
dres amb Margar Tennant i Fax Bluot.
Asquith era un deis comen~als. pero
5emblava un poix lora de I'aigua. Jo
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era el pial forf de 1ft conversa í aca
ba. que fou resmorZar, encara contava
coses a la se.nyora Margol... :.

Mrs. TIlAVBIlS SMITH. comenta així:

Tota aquests delalls-demostrats
cerls-, eren ignorllts deis dos me·
diurna i de tols els presents. No hi ha
sino un error, evidenlment derival d'una
confusi6 en J'aete de transmetre el dic
lar. En la col'lació de que parla OseAR
no hi havia preseo' cap Mrs. Fax.
Aquest error s'explica per una inversi6
de "oms, car I'episodi que segueix fa
referencia al pare Prideau fax.»

OSCAIl WILDB, a continuació. prosse
gueix el seu missatge en aquesta forma:

Un deis moments més felic;os de la
meya vida fou aquell en que. ja !Iiure
de la presó. teia estudi als petils d'un
poblet a la vora de Berneval...? Nalu~

ralment, Ilavors io em deia Sebaslia
Melnolte... Melmolh, en mE.'moria d'un
remot avantpassat meu; Sebastia , en
record deis dards que m'aterraren. jean
Dupré em fou coneguf en un cafe de
París. Em lrobo coníós... tine temen~

~a d'haver situat malament en el temps
algun deis incidenls relatats ... Jo (p¡);~

gina 66.)

La medium i relatora Mrs. TilAVBIlS

SMITH comenta aixf el que s'acaba de trans
criure:

cE1 record d'una petila factoría a
GJencree és interessant. WILOB feu
dues tamptatives per a pronunciar-ne
el nomo cMcCree... Cree... No•. no és
6quesr el nom... GlencreeJo. jo sabia
que a doJze milles de Dublill hi ha un
soliJari poblel perdut entre muntan
yes, denominat GJencree. D'aixo. el
senyor V. res no en sabia. no havent
posaJ mai els peus a Irlanda. WILDB
parla d'haver-hi viscu' ciunt amb WiJlie
i IsoJo. jo comprenia prou que Willie
era el germanet William. 150. pero, qui
era? Ignorava absoJutament que ha
gués lingut una germaneta. Després
d'illformacionsadequedes, vinc a assa~

béntar~me que realment ringué una ger-

manefa anomenada clsolaJo morfa a
vuit anys per la qual senlia una tendra
afecció. WILDB parla, aixi mateix, d'un
vell capella-pare Prideau-del qual
rebé lIi~ons. Escric a ractual mestre de
Glencree-pare Folley-qui tingué la
delicadesa d'emprendre recerques en el
sentil indicar, de les quals resulta que
seixanta anys abans, el meslre d'esludi
de Glencree era el pare Prideau-Fox.
Ve, tot seguit, el passatge en el qual
parla del poblet de BernavaJ... Ni jo,
ni el senyor V., ni la meya filia, presenf
en l'experiEmcia, sabiem que WILDE ha
gués soiornat mai a Bernaval, així que
se'l desempresona. Finalment. WllDB
afegeix: cNaturalment, Ilavors jo em
deia Sebastia MelnotleJo. Alguns cri
tics han volgut aprofitar-se d'aquest
detall per a fonamental'-hi un origen
subconscient del missatge, vist que
el nom llavors adoplar per WILDB era
Melmolh i no pas Melnolfe. Formulada
aquesta obiecció crítica, reJlegeixo el
missafge i trabo que, de tores mane
res, foren lJiurades les dues versions
del nom, )'una vera, ¡'aUra espúria:
primer, Me/natte, després Me/mofh.
Vel aquí que, per una rara coinciden~

cia, m'assabento de quelcom ben in
teressanl: unes setmanes després el
Times inserí 1'1Inunci d'una de les se~

ves habituals subhastes d'autografs.
entre els quals, un d'OscAR WILDB.
En I'anunci es feia esment que algunes
de les lIetres per avendre venien signa
des Sebastia Melmoth, i en una d'elIes
WIlDB demanava que la respos'a s'ad~

recés a Sebastia Melnotte, afegint que
es reservava de Jliurar al comprador
els motius de tal canvi. Tals 56n els
refs psicologicament finissims i demos
trlltius; apareix ara, més cert que mai,
Que els tals parliculars no podian tro~

bar-se en la nostra subconsciencia, car
ni el senyor V. ni io no podiem imagi
nar que WILDB hagués emprat mai una
variant del seu propi pseudonim.» (p~

gina 112).

Ningú, amb cabal judici. deixara de veu
re en aques! últim inciden! de la vllrian!
del nom assumit per OSCAIl WILDe, un fet



teoricament important, cal' per explicar-lo
no és possible recórrer ni a la hipotesi
d'una memoria profunda (criptomnesia) ni
a la d'una sensib'litat amagada (cripteste
sial, Per a la primera cosa no cap discus
sió, vist que resulta exclos el dubte que els
mediums poguessin coneixer, i oblidar des
prés, un detall tant extraordinariament pri
vat deis darrers anys de la vida d'OscAR
WILDl!, detall ignorat de tots els que han
fet repetidament i minuciosament restudi
biografic d'ell. Quant a la darrera cosa
que no resultaria sinó un fet de clarividen
cia-hauria de presumir-se que pel tramit
de les facultats supernormals, un o altre
deis mediums havia trobat camí per arri
bar al propietari-venedor de I'autograf en
qüestió de WILDl!, i treure de la seva sub
consciencia el detall ignorat; o també qu~

les facultats supernormals d'algun deis

- 19 - J.m6.
dos mediums, havien pogut trobar, sense
informes orientadors de cap mena, ni lIa~

de relació comprensible, la lIetra de que es
tracta i lIegir-la directament.

Tals serien les hipotesis natura listes
aplicables; i com que no en conec d'al
tres, deixo al bon sentit deis lectors si, des
prés de rellegit el missatge que analitzem,
tan pie de finíssims detalls d'identificació,
la tal explicació naturalista resulta preferi
ble él I'altra, plana, natural fluint sense
violencies, emergin! irresistiblement del
complex deis fets: que el revelador d'aquest
ignora! p~rticular hag; esta! el mateix que
el visqué,

ERNl!STO BOZZANO,
(HUMEERT TORRES, traduclor),

(Seguira) ,
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Indiscreció seductora

No cosla gaire de cometre una indiscreci6. Jo
ha eslava pensan! avui i he acabal per reconeixer
que hi ha indiscrecions seductores.

Ningú palser no té dret a mencionar pública
meol aquelles aclivitals deis homes que ells malei
xos es complauen de desellrolllar en el silenci,
pero es fa tan templador a valles de practicar una
pelila obertura a la quielut aparenl per tal d'ense
"ya/" al públic av id i itdhuc a l'indirerent, el que hi
ha dessola. que avui no m'he visl amb COl' de ca
1I11r aquesta pelits indicia que d'un temps en.;a ve
nen a afalagClf les meves orelles ¡que responen a
un Ol'dl'e de I'aclivilaf ciutadana, poc significar fina
ara, ¡que malgrat el silenci que ti serveix d'empar
no lardara en mostrar-se en una eclosió magn(fica.

Em refereixo als llibres; als llibres que alguns
deis nostres hornes eslan preparant o que lenen ja
enllestils; als llibres lIeidatans que han figural fins
fa poc excluils de loles les edilorials, per inexis~

tens, i que al'a hi lénen un 1I0c honrós per la quaJi
lal i que avial la hi lindran per la quanlilat. La meva
indiscreció consisleix en dir noms complicals en
aquesla mella d'activilal.

Deix(lrem de banda aquells lIeidalans que rora
de la ciulal han fel una llarga via i que la mantenen
lImb un Ireball, dil'iem-ne de professió, i pilrlarem
30lamenl deis que trobem cada dia pels nostres
carrers i Que viuell les no~lres maleixes inciden
eies: Humbert, Torres, Enric Arderiu, Agelet i Ga
rriga, Josep Estadella, Alfred Pereña, Salvador
Roca, Josep Aran ...

No sé si n'hi ha algun altre; de tols aquests me
n'ha arribat una flairada: Ciencia, Historia Poesia,
Novel'la",

Ja ho senlirem a dir.
p, B.

La Princesa Marguerida

Remacable ha estat :Ia magnífica represenJació
de ropera catalana L8 Princesa Marguerida, btl:
sada en llegendaria can~6 La Presó de L1eida, que
la companyia del Liceu de Barcelona dona el pas
sat dia 14 del corrent en el Teatre Municipal deis
Camps Elissis, reveslint els caraclers de grandiós
esdevenimenl.

L'especlació entre el públic fou enorme, tl'aduin~

se en un pie formidable, poques vegades vis!.
Val a dir, pero, que robra s'ho mereixia, ja que

el Meslre Jaume Pahissa ens feu fruir una música
suau, dol~a i melangiosa en les escenes amoroses
i forla i avassalladora en les escenes dramáliques,

Els aimanls de la música, quedaren plenament
salisfels gracies a l'obra delmestre pahissa, mag
ni!icarnent secundat per I'orquestra, que sapigué
dirigir amb perfecció i encert.

La Seyorela Safia Verges. encarna mestrivola
ment la gracil princesa enamorada i sapigué reexir
en lIur cornés, obleninl, junt amb els demés ac!ors,
que saberen així mateix fer re"'iurer en J'anima del
públic les emosions i beJleses de J'antiga I1egenda
lIeidatana, forts y sorollosos aplaudimenls.

fou un exit sense precedents, essent bisats al
guns deis momenls musicals més interessanls, i
veient-se obligats a sarrir a escena, al final de cada
acle, el meslre Pahissa, la senyorela Verges i de
més actora, davant els insislents aplaudiments del
púa Iic.

Des d'aquesfes planes, endrecem la nostra feli
cita ció al mestre Pahissa, per la memorable ópera
que ha escrit, i ens associem a les manirestacions i
acles que en !lur honor, Ii han dedicat els elements
culturals durant nur curIa eslada en la nostra ciu
taf, que desitgem ti hagi estat ben agradosa,

J. M.' M.



Apat d'hOnlenatge
al poeta Estadella

El dia 24 tingué lloc a I'Hotel Es.,anya rapat
homenatge al poeta Josep Estadella Arnó, organit
zat per rAteneu L1eidata, amb moliu d'haver aliso
lit el tftoi de Mestre en Gai Saber.

Més de 90 comensals assistiren 1I I'acte el qual
es desenrotlla amb la cordialitilt i animació propies
del cas,

A l'hora deis postres es Ilegiren composicions
alusives a la testa i a l'homenatjat iteren us de la
paraula diverses personalitats.

El Sr. Estadella parla darrerament exposant el
que significava per eH el Mestratge i els mobils que
I'havien indu"il a cobejar~lo.

Finalment obsequia amb un exemplar de cflo~

ralesque~> cada un deIs assistents a rapa!.
cfloralesques> és un recull de tates les compo

sicions del poeta premiades en els jocs Fiarais i
que han estat, precisament, les que Ji han fet gua
nyar el Mestratge.

Després de la recita ció de rigor de la Flor Nalu
ral i la Viola l'acte es dona per acabal.

Eren les 2 de la matinada,

El nlón és aixi

Es pot calcular, ben aproximadament, que de
Lleida anaren a Santander unes cent vint-i-cinc per
sones a veure la partida fin<ll de campional de fut
bol. Sense pecar d'exagerat es pol afirmar que,
unes 11mb allres, cada una d'aquestes persones
despengueren per aquesta finalital. unes dues cen~

tes cinquanta pessetes. Una simple mulliplicació fa
muntar. doncs, a més de sis mil duros el cost del
despla'tament d'aguests ciutadans per passar fret i
son. per mal dormir i per sofrir la intensa tensió
nerviosa de l'emocionanl espectacIe...

Sis mil duros! Ara bé; suposem que a Lleida,
per fer una escala, per crear una entilat cullural, per
enfortir una obra bellefica hagués estat precfs ter
una subscrípció; tenim el convenciment que, toca~

des les tecles sentimentals, hi hauria arribat de
bon tro't? Val més que no en fem la prava!

L'esperit frances

Perque revela c1arament la subtilesa psicologica
i la finor d'anima de l'administració del gran poble
frances, ens volem fer eco, en les nostres planes,
d'una disposició rescent que acaba de prendre
M. Mourier, director general de rassistencia públi-
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ca, en la qual prohibeix formaiment que pel perso~

nal de totes les categories es tracti de ctú> als mll~

laIts hospitalitzats. EIs raonaments en que basa la
seva disposició són aquests:

cJa sé que en l'esperit d'aquells que tute;gen, hi
ha una marca de solicitud. Pero aquesta forma d'inw

terés va, molt sovint, contra els seus pl'Opoaits: la
majar part deIs hospitalitzats consideren el fet de
tuteijar C0111 una familiaritat desplacada, com una
manca de consideració, de la que en reb dany el
seu legítim amor propi.»

I finaIment, el director general declara que con
cedeix un preu particular a la supressió radical i
definitiva d'una practica que, cen els costums ac
luals, impressiona als hospiralitzats fan malament
coro una manca de respecte.»

El nou hospital

ja el tenim inaugurat, els lleidatans. I fa goig de
verital. Aquelles sales amplies i netes, aquells pas
seigs espaiosos, aquells serveis ben montats,
aquelJes dependencies ben disposades, lenen am~

bient i condicions adequades per retrobar-hi amb
l'ajut de la ciencia una salut perduda. Pero l'hospi~

tal ja és petitl Els malalts no hi cabran aviat. Les
cent places disponibleR no omplen les necessitats
actuals de Lleida.

Ademés, com no s'ha fet un pabelIó per infeccio~
sos? Es p05sible que en una mateixa Sala hi hagi
un tifoidic, un tuberculós i un simple indigestat?

Ens sembla urgent que la Diputació hi posi re
":Iei aviat, car del contrario ultra la ja aclual insufi
ciencia de l1ils, donariem l'especlacIe molt segle
XVIll de barrejar en una mareixa sala mala1ts que
no hi poden estar sense atentar els més elementals
postulals de la ciencia higienica.

Resunl de la quinzena

Ha quedat elos el curset de conferencies orga
nitzar pel Centre de Dependents del C. i de la l. a
carrec de I'Ateneu Lleidala. Aquesta obra de divul~

gació ha estat seguida (lmb creixent interés essent
favorablement comentada.

-S'ha c1ausurat l'exposició que el notable esce
nograf i decorador Sr. Botines ha tingut insral'lada
durant bona part d'aquest mes, al Museu Morera.

-L'Agrupació Cultural de j. R. ha compromés
la seva tribuna per a dates imminents als següents
conferenciants: Sr. josep Pinyol qui versara sobre
un tema d'orientació de ioventuts; Sr. Patrici Re
dondo, sobre qüestions pedagogiques i Sr. Enric
Arderiu, sobre la Universitat de L1eida.
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-La matelxa Agrupacló esta acabant d'ultlmar
l'organiJzació d'una Exposició d'obres del mala~

guanyat pinlor Antan Samarra que li"dril Iloc al
Museu Morera. Promel ésser inferessantíssima
aquesta manirestació d'arr.

-Esl~ cridant forlament ¡'alenci6 robra del
"aatre estima! amic i col'laborador cNiko:t exposa~

da aquesta dies als salons del Casino ¡"dependent.
Poques vega des él la "oslra ciular el púbJic ha.

estal tan untlnim en la judicació favorable de I'es~

ron; d'un arliala.
-La rulla literaria de cEI Pais» corresponent él

la "sermana passada, ana dedicada al poeta Josep
Esladella ¡"seriot el seu relrat i una col'lecció de
composicions lIegides en el banquet d'homena1ge
ofrenar al poela, amb motiu del seu Mestratge en
Oai Saber,

-Sembla que tal el que es fa a I'AjunJament per
,al de reconstruir la Paheria, segueix un camí as
senyal Que fa esperansar Que I'historic edifici no
sofriri's les inconveniencies de la incomprensió.

Ho conslaJem amb joia.
-Anunciem Que el Quartel cUeida:t Que per mo

lius lucluosos havia inlerrompul els seus assalgs,
reprendra bell aviaf la seva acliviral, cosa que ens
salisfa assenyaladament,

z.
Revista de Prernsa

L'amic de les Arls.-AQuesta excelent publica
ció sitgelana, continua amb la maleixa vigoria Que
i és característica, la divulgaci6 i el sosteniment de

les tesis en la Iileratura i en la pinlura modernes,
En el número passat publica originals de Josep
Carbonell, Uuis Montanya, Ramon Planes, Sebas
tia Gash, Salvador Dalf, Valeri Bel'l1ard, Agustí
Esclasans, Jordi Baldric, Sandro Botlicilli, Antoni
Costa, i francesc CanyelIes.

Taula de Llelre3 Valencianes.-EI número de
Maig d'aquesta simpalica revista conlé articles de

Eduard Martfnez ferrando, PasQual Asins i Lamer,
Eduard Julia Martínez, Frederic Miñana, Arfur Peru·
cho i Enrie Navarro Borras.

Revisla de Calalunya,-Ha arribat a les nostres
mans el nombre de Marr;:, el qual el componen ori
ginal d'A, Rovira i Virgili, Caries Soldevila, Caries
Capdevila, Ferran Soldevila, J. Batista i Roca, Mel
cior Font, Domenec Ouansé i Joan Sacs,

Gasela de Vilafranca.-Corresponent al 15 de
Maig, i 'an interessanl com li és habitual, hem re
bu' el n.o 50 d'aquesta publicació penedesenca,

Vida Lleida/ana,-Ha publica! amb moHu de la
festa major un exraordinari forc;a reeixit.

Pere Corberó

Hem tingut el goig d'eslrenyer la ma a aquest
lIeidata eXQuisil el Qual ha romas unes hores a la
nostra ciutar, per ell tan eSlimada.

Els noslres lectors sabran ben avia' tot I'artisra
Que és el Sr. Corberó car ens n'ocuparem extensa
ment en ~Quesla Revista.

Salvi

els

seus
I .-

f'(l' ,.,0:.\."","
L'IRIDAL col·tirí cienl(fic. guareix tates

les malaltíes deIs ulls, Un f1ascó 6 pessetes
a totes les Farmacies. Demanéu !'interes
sant opuscJe «Las enfermedades de los oios:»
i us sera remés gratu'llament dirigint-vos a

j. U R lA C H i C.la S. A.
Apartat 632 = = = BARCELONA.
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En premsa

CARLOTA CORDAY

JORNADES D'AMOR

MARGUERIDA LECLERC

ADAN LUX, FRANQUELIN, EELSUNCE ~
volums según, tercer i quart,-Preu: 11 pesseles.·· Pagament a la bestreta ~

Haven!-se exhauril la primera edició, s'ha posa! a la venda la segona edició
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CORT5, 282, pral.-BARCELONA
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[lista d'adreces útils que recomanem

fleademles de Comer,:

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabililal - Co
mere - Idiomes.=Rambla de ferran, i56-2.o - Lleida.

lmpremles

IMJJREMTA JJAGÉS. - Avinguda Blondel, M
L1eida.

fl d UD eals

LLUlS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, l.er - Barcelona.

['Ieuedores

Rambla Cala- MERCÉ BUSQUETS. - Proressora en parls i
Cirurgiana. - Pla¡;;a Consfiluci6, 4, 411tt _ 1.a,
Teleron 457.-Ueida.

Cafes

GRAN CAFÉ DEL COMER<;:. - R. Ferran, 2
Uelda.

Cases de Canul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teleron, 518 - Ueida.

Col'legis

ESCOLA BALMES.--Prlmera Ensenyan~a- Bal
xilleral i Magisleri.=Rambla Ferran 36-2.0 ~ L1eida.

C!Ol'redors de Comer,:

ENRIC BORRAs MELGOSA. - CIOI de les
Monges, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - Ueida.

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

E leelrlelsle s

CLAUDI BAIGET.-Maquinária i malerials elec
tries, vendes 61 major ¡detall. - Placa Lliberlat, 2
Teleron, 38 - Ueida.

OCTAVI PERE¡;¡A. -Máquines i malerial elec
trie. - Baixada de la Trini.af, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i inslal'lacions elec
triques per a lIum i forr;a. - Parallamps, Acumula~
dorso Tnmsrormadors j Reparació de Gramofons.
Clevell, 5. - Ueida.

Perrelerles

IOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
lJ i 12. - Ueida.

Fusleries

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferrán.
núm. 37. - Ueida.

Mereeries

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de ~1er

cerra i "overals. - PI arra Sal. 8 - Teleron. 302. L1eida

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de
la boca i denls. - Teleron, 367. - Pla~a de In Sal, 17
principal - L1eida.

Mosales

FRANCESC NADAL. - Fábrica de Mosaics
(la més anliga de la Capilal) Passeig de Pral de la
Riba. - Teleron, 546. - Ueida.

Música I Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Reeaders i 'fransporls

LA PALLARESA. - Agencia de Transporls. 
Carrer Cabrinelly, 15 - Ueida. - Teleron, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles l diarls
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - BarcelonZl: Montesion
17. - L1eida: Esterería, 4.

'fa \lers

CICLES MAZARICO. - Biciclele. váries mar
ques. - Accesoria, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

lOAN VILA.-Tallers de Fundició ¡Maquinaria.
Cardenal Remollns, 8 - Teleron, 107. - U.ida.

'foeinertes

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especialilals en
pernils, ltmbutits i mantegues. Carme, 62. - L1eida.
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