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Para el dolor de cabeza. neurál,gias ,diver
sas, molestias,periódicas de la mujer, una cu
charadila disuelta en agua, una, ,dos, o tres
veces con media hora de intérvalo. Bn ~I'

reumatismo febrit, una cucharadita tres o cua
tro veces repartidas durante el dfa en la mis
ma forma. Bn las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada
mes en ayunas. y una o dos veces caso de
presenlarse el ataque de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logra vencer enfe'rmedades dolorosas,
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los enfermos.

Preparado por Francisco' Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reumátlcó, desapa·
reclendo por

rebelde, que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales.
de rii\ones, Ciática) y las
molestias periódicas pro'

pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA

Rellotges de torre M ORÓ N .

Ll.EIDA.
DEMOCRACIA, 26

Caramels "L'ARC"

Rellotges eléctrics M ORÓ N .
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.elhospítal de Santa lT1aría
J:á uns djes que les portelles de la bella i severa portalada de f'hospital de Santa Maria són tancades

/ de ni! i dja. Un reto/el anuncia que la seva missió de cinc segles-guarir dolor ¡miseria-ha finil.
fa no sera més hospital. To/s els malalts són ja instalats al nou nosocomi de la carretera d'Osea. on

més sol. més aire. més comodita!. més higiene, més espai, míl!or sajarn, trobaran aquestes quotídia
nes baixes tempara/s i definitives que sense freva van caient en la lluifa per la vida.

Empró, si de /'antiga gavia han fugit e/s ocells adolorits, la gavia resta. l com sia que aquesta
és una joia arqueológica de gran valiment, rica, esplendida, artística, ben situada i apta, ademés, per a
a!tres serveis i utiJitats socials quina necesitat de satisfacció demana el moment actual, cal pensar en
el nou destí que ha de tenir o se 'Ji ha de donar a tan estimable monumento

El millor edifici civil del segle XV qlfe nostra ciutat posseeix no deu ésser pas destruit. Aixó seria
un crim. Ans ben el contrari, deu ésser conservat i restaurat. Netejar-Io primerament de les impureses
que amb els anys se Ji han anat adherit. l pensar seguidamenf en que oresti ilOblement una a!tra
·seryitut.

Ara bé. Quina deura ésser aquesta nova servituf?
Nosa!tres entenem que és prou transcendental, que té sobrera importancia el problema per que

un es deciileixi sobtadament per una solució concreta. Valla pena de meditar-ha. COl1éixer opinions,
constatar-les, discutirles, abans de I!ent;ar-se a donar un"yot que sia /,inici 'd'un fet °d'una acció defi
nitiva. Estimem, es necesari per aixa, molt convenient obrir una enquesta.

Avui !'edifici del ve!! hospital és propietat de la Diputació provincial, corporació pública, que es
deu al.poble, i de la mateixa madera que /'Ajuntamenl ha volgut recol!ir la impressió ciutadana sobre é'ls
destins del palauet de la Paheria i s'ha aelerminal d'acord amb el paper general, quasi unanim, així es
limem·que la Dipulació provincial escoltara i recollira les veus de la nova enquesta que nostra revisla
emprén peF orientar /'opinió sobre la destinació que ha de ,donar-se al vel! casal de /'hospital.

Apart els parers que per nosaItres seran demanats expressament a entitals i personalitats, que,
estimem deuen pesar en la determinació a prendre, les planes de n.0stra enquesta són obertes i ofertes a
.tolhom que tinga quiscuna cosa de valor a exposar.

LLEIDA, revista humil, creu acomplir son deure iniciant i sostimint aquestes enquestes, eneami
'nades ilesinteressadament a /'estudi j solucions de veritables problemes Ileida/ans, ·com ha era el de la
:Pahepia. jo resolt, j ha és avui el del d~stímés útil i convenient a la comunitat· que s'ha de donar al
ve/fhosjJltal ae Santa Maria.

.Queda, dones, oberta /'enquesta.
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CJanorama
UN SIMPTOMA.-Quan setmanes en

Ila clamavem des d'aquestes planes contra
el mutisme de la nostra su posada premsa
el'esquerra davant deis constants atacs que
reben a casa nostra les més pures essencies
liberals, al~ú pogué creure que exagera
vem i que patiem de manies. Varem do
nar, pero. les nostres raons, i tinguerem
la sort que la nostra veu transcendís f6ra
de L1eida, havent lograt que per uns dies
el problema fos materia de debat entre al
guns contrares barcelonins.

Cada dia estem més conven9uts que,
malhaurada,ment, teniem massa ra6. Els
fets no fan sin6 justificar constantment el
nostre punt de "ista, que no és altre que
la covardia de molts significats escriptors
de tradici6 liberal de Catalunya. En tenim
una bona prova en el silenci absolut que
han guardat els nostres diaris davant de la
nova llei universitaria, fent un contrást
desalentador amb I'actitud de molta prem
sa de Madrid, que tot i les circumslancies
actuals, ha sabut manten;r-se fidel a la
seva tradici6 liberal, donar el to, i dir el
que s'ha de dir.

De la transcendencia de la reforma, no
cal parlar-ne. La gent clerical esta boija
d'alegria amb la perspectiva de la nova
lIei. D'ara endavant, al menys pel temps
que la reforma estigui en vigor, l'Estat in
sereix dins de les Universitats els col'legis
particulars de certes ordres religioses, aca
bant de vulnerar el poc que restava d'eu
ropeu en elles. Els col'legis de Deusto i de
l'Escorial, sense haver provat la seva sufi
ciencia ni la seva preparaci6, intervindran
directament en la vida universitaria, tota
vegada que per examinar als seus deixe
bies, dos professors d'.quests col'legis,
¡unt amb un professor de la Universitat,

formaran el tribunal. 1 mentre hem vist
que fins certa premsa netament conserva
dora de Madrid ha significat la seva discon
formitat, ací, fins els liberals, callen. De
junen O s'abstenen; els interessa més ca·
mentar l'aparici6 de la Biblia en cata la
que no pas disposicions legals com aquesta.

Aixi estem en aquesta Catalunya deis
nostres pecats. amb un bé de Déu de fills
espirituals de Pi i Margall que n'hi ha per
emigrar.

D'UN MITIN.-Fa pocs dies, un estol
de metges em;nents de Barcelona i L1eida
donaren un miti-n de propaganda antican
cerosa en un deis teatres de la nostra ciu
tato No vo'lem parlar-ne, repo~terilment,
que no és aquesta la nostra missi6. Pero si
creiem oportó comentar incidentalment
alguna de les manifestacions d'un del.
oradors que hi prengueren par!. En. sem
bla que fou el Dr. Vicents Carulla que di
gué que la grandesa de Barcelona amaga
va la pobresa i la miseria de Barcelona.

No és una paradox8, sns una trista rea
litat que ens hauria de fer caure la cara de
vergonya. Barcelona es gastara uns cent
milions de pessetes en una exposici6, uns
vint-i-cinc o més milions en el ferrocarril
del carrer de Balmes. tres O quatre milions
en la urbanitzaci6 de la pla9a de Catalu
nya, i aixi per I'esti!. Ara be, mentre París
te 32.000 lIits d'Hospital pels seus dos mi
lions d'habitants, aixo és, un llit per cada
60 habitants, Barcelona disposa, a tot esti
rar, d'uns 3.000 lIits pels Eeus 800.000 ha
bitants, un per cada 266. Mentre als Estats
Units sobren sanatoris pels seus tu'bercu
lasos, la gran ciUlat mediterrania no te ni
un sol Hospital especial pels 18.000 tuber
culosos que .'hi calculen. Una enormilat
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de mils infants no poden anar a estudi per
manca de locals. L'Hospital Clínic te un
deficit de quaranta mil duros. El problema
terrible de res barraques, terríble en els seus
múltiples aspectes moral, social, higienic i
economic, segueix i seguira probablement
sense solució, malgrat les reiterades cam
panyes d'alarma i escandol d'alguns cors
generosos com els doctors Aguade Miró i
Mira, entre altres. No hi ha manera d'en
cabir en 1I0c, ni d'atendre científicament
els 700 cancerosos que cada any moren a
Barcelona.. ,

A que seguir? Realment, qua n hom
s'adona d'aquestes coses, arriba a creure
que, o la gent directora es boja o insensi
ble, O que els pretesos vincJes de 60Jidari·
tat eñtre els homes, al menys deis nostres
homes, són gairebe lIetra marta, Per sota
el brill enganyador de la gran ciutat hi ha
el monstre de cent caps de la seva miséria
moral i material. Ofegat per I'espectacle
d'una prospe, itat i una grandesa enganya
dora, I'abandó, la incúria, la inhospitali
tat, la manca d'amor al pro"isme hi cava
un niu d'injustícies desesperants que un
dia o altre donaran el seu fruit estrident i
con vu Isionari.

Tants segles de catolicisme per arribar,
en un poble modélicament catolic, a
aquests resultats! Tant blassonar d'amor a
Deu, de fervor rdigiós, boi tancant el but·
xacó davant les necessitats deis nostres
germans, els homes! Digueu: quan dema,
el dia que sigui, I'exercit innombrable que
formen els justament indignats i injusta
ment proscrits, en moments en que la for
~a del poder públic trontolla, facin irrup
ció al carrer, i amb el sediment d'odis que
la nostra suicida incúria col lectiva ha
creat, cridin, cremin, i facin tates Jes ba
rrabassades que vulgueu, els condemna
reu? En nom de qué? Deis sentiments

d'humanitat? Deis fruits de la civilitza·
ció? De la prosperitat pública? Del civisme?

No ens feu riurel·

PUlG 1 FERRETER.-I de I'home
natge projectat per la gent del Camp a
Puig i Ferreter, qué hi ha?

Temps enrera, tata la premsa catalana
n'anava plena. L'oportuna iniciativa tin
gue exit, en el sentit de despertar interes i
revel'lar el grau merescut de simpatia al
formidable escriptor.

Pero fa dies que ningú no en diu res i,
la veritat, ens temem que com massa so
vint passa entre nosaltres, despres d'una
formularia adhessió deis moralment obli
gats a fer-hi cor, els resultats pril.ctics no
hi corresponguin.

Per nasal tres, prescindint del tema
únic i constant que es el nervi de les pro
duccions d'aquest autor, tema que si cer
tament es molt huma, no es pas ni el mes
gran ni el més digne, ni el més exaltador
de I'home, puix al món hi ha quelcom
mes que les fúries desencadenades del sisé
manament, evidentment, del punt de vis
ta purament literari, Puig í Ferreter es
una de les coses mes solides de la nostra
producció actual. La manera única com
Puig i Ferreter arriba a dissecar anatómi·
cament I'anima deis seus personatges, po
sant de relleu els pregons abismes de les
seves pass ions i de les seves miseries, no
te parió. La seva prosa és caro viva que
dogota sango L'analissi subjectiu, poques
vegades superable. L'esgarrifen~a tragica
de les situacions i els conflictes, se us en
comana fins al moll de 1'0s, Repetim-ho:
com a literatura psicologica; Puig i Ferre·
ter ha arribat, aixi ha creiem, més amunt
que cap altre escriptor calala deis nostres
dies. Aquells que en dubtin, que lIegeixin
les planes de Camins de Frant;a, que amb
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massa interrupcions ve publicant la Re,
vis/a de CatalunYlJ. Ens donaran la ra6.

Ens sabria greu, molt greu, que no
arribés o portar-se a cap, no sois I'home
natge sinó la forma practica de fer-Io: edi
tar, per subscripció, els Camins de Fran
(:a i La farsa i la quimera, obra inedita
aquesla darrera, i regalar i'edició als fills
del gloriós escriptor.

Els nostres vots més sincers són per
I'éxit més complet d'aquesla bella pen
sada. (1)

DA VALLADA DEL FASC1SME.-En
un regirn que compta amb els antecedents
de la son d'un Matteotti i d'un Amendola,
el Senat italia, que es campan de 381
membres, no ha pogut trabar més que 161
vots favorables a la nova [Iei electoral.

Hi ha hagut 46 herois que han votat
contra la reforma, gesta ben digna del ge
ni ilaliA que és, no en dubtem pas, un geni
de lIibenat.

Bi ha hagut, també, 174 senaJors ele·
gits per Mussolini que, a pesar de tot, no
han volgul fer acte de presencia en la va·
tació de la nova lIei.

Aparentment. Mussolini, amb I'apro·
vació de la reforma electoral, ha triomfat.
Pero en realitat. ha sofert una greu i simp·
tomatica derrota.

Peró olio que té una significació parti-

(1) en premsc llQuest número, hem lIeglt 11mb sllllsraccl6
en el, diaria un mllnlresl convld!lnt 1I la subscrlpcló pro-home·
nlllge.

cular és I'actitud del Papa. Aquest Papa
que ha rebut tants benifets de Mussolini,
que ha obtingut. sense demanar-la la des
laicització de I'escola, es gira contra seu.
El seu diari, l'.Osservatore Romano», únic
en la premsa italiana no sotmés a la cen
sura, pren i'ocasió d'aqueixa reforma elec·
toral per fer veure, amb una insistencia
impertinent, en que el fascisme eontradiu
els ensenyaments de l'Església i protesta
contra aqueixa absorció de I'individu en
l'Estat, i de i'Estat en un diclador. [ en un
pais,-diu Aulard-, on no hi ha premsa
lIiure, aquesta audacia e3clata gairebé com
un crit de rebel independencia.

Tot indica que ja, Mussolini, no es
amo de la situació.

JOCS OLíMPICS. - Són nombrosos
aquells que empren el mot olimpiadacom
sinonim de jocs olimpics.

Durant aquestes darreres setmanes lIe
giem a diari en tots els periodics: «Les
Olim piades d' Amsterdam».

Es un error. Olimpiada significava en
_ltI'e temps (i ha de significar igualment
avui) I'espai de quatre anys que separava
els grans jocs atletics de l'Olimp,

Era una manera de comptor el temps:
any primer de la segona olimpiada, any
sega n de la tercera, etc,

El que ara s'ha fet a Amsterdam, no
és, doncs, una repetició de ¡'olimpiada,
sinó deis jocs oJímpics.

VíCTOR DE MONTROIG.
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CFaraules
VIII.

7nstítucions qamílíars.
A.-En que quedem: el nom fa la cosa?
El «marit de lá filia», apl,qui-se-li el

substanliu que es vulgui, sempre sera el
marit de la filia.

El «germa de l'esposa." apliqui-se-li el
subslantiu que es vulgui, sempre sera el
germa' de I'esposa.

El «pare de I'esposa», apliqui se-li el
subslantiu que es vulgui, sempre sera el
pare de l'esposa.

El nom, doncs, no fa la cosa. La cosa,
ara i sempre, sera la cosa en sí. amb les se
ves característiques essencials 1 amb el seus
atributs particulars.

El bandejament de «gendre» (o «nora»';
el bandejament de «cunyat» (o «cunyada»);
el ba.ndejament de «sogre» (o «sogra.) no
implicara I'enderroc de les essencials ca
ractedstiques, deis particulars atributs
deis éssers-inslitucions, potser diriem mi-
lIor-q ue acusen. .

La satira ha clavat el seu punyal da
munt els ooros de «gendre», «nora»; «cun·
yat», (cunyada», «sogre>.>, «sogra». La iro
nia ha esgarrinxat la seva fisonomia amb
més refinada crueltat encara.

Pero ni la satira ni la ironia ha han fet
pels noms en sí; ha han fet per ~o que re
presen ten.

El persistent bandejament d'aquells
noms i la seva substitució per fill, filia;
germo, germana; pare, mare,-seguits o no
del mot «poli tic» ha de menar-nos, forco
sament, a que siguin vÍCtimes de la salira
i de la ironia noms que tots portem al eor
com representatius de quelcom que ens és
consubstancial, que és ben nostre, que es·
timem amb profunda veneració.

No ens avergonyirem, tots amb tots, el
dia qu~ vegem desprestigiat per la satira,

esgarrinxat per la ironja el nom august
sacrosant de «mare».?

B.-L'esposa del pare d'una criatura,
quan no és la mare, qué és?

La «tia», no; que de tia ha és la germa·
na del pare. mai l'esposa.

La «mare», no; que de mare sois se n'és
quan «se n'és».

Qué és, doncs, l'esposa del pare d'una
d'una criatura q uan no és la seva mare?

Senzillament: la mariastra.
Si tOlS els diccionaris ho porten!
Per qué, doncs, canviar-li el baptisme?
Que la madrasta és amorosa amb els

fills de l'espos, que els és carinyosa, que
els mima i tracta com a fills propis?

Li direm «bona mariastra».
Que la «mariastra» és cruel amb els fills

de I'espós, que els és desdenyosa, que els
repudia i no els traeta com a fills propis?

Li direm «mala mariastr3».
Pero, bona o dolenta, sempre «ma-

riastra»».
Qué és la manera d'entendre'ns.
1 qui diu «mariastra» diu «padrastre».
C.-Es que I'«avi», per dir-li «padrb>,

deixara d'ésser el pare deis nostres proge
nitors?

Es que a I'«avi» en dir-li «padri» el fa
rcm mis jove?

Es que per !'«avi», dient-li .padr!», se
ran més dolces les nostres caricies i més
respectuoses les nostres atencions?

No .. Amb «avi» o epadrí» tot seguira
igual. .

Per qué, dones, no reservar exclusiva
ment el nom de «padri» per a qui, portant.
nos a la pila baptismal, ens posa el nom?

«Avi» o «aviá», veus-ho-aquí.
J. VILADOT PUIG.
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Obres oe Samarra al j'r1useu )t1orera

¡;"\I6JIJ N amic, el Sr, ~Ioral, un dia ens\!:!;; posa sobre avts.
. -Acabo de llegir les notes bio-

grafiques que LLI!IDA. ha publicat, de Sa
marra. Heu fet santament. No fa pas gai
res dies que vaig tenir ocasi6 de veure fins
a quin punt d'heroi'sme, I'esfore; d'aquell
xicot s'anava transformant en realitats.

-Heu vist alguna cosa nova?
-Que si he vis!? Tot; el que va fer da·

rrerament; coses posteriors a l'Exposici6
de Lleida; alguna escultura, teles, notes,
carbons, apunts ...

Tot esta encara tal i com ell ha deixa
en aquell departament del seu domiciJi de
Pons, que volgué habilitar per Estudi i que
decora i reforma en I'epoca vertaderament
poixant deis seus somnis.

Nosaltres van sentir immediatameot la
necessilat de saber que era tot allo que ha
via vist I'amic Moral.

Acabavem de portar aban terme la ce
lebraci6 de l'Exposici6 .Shum», teniem la
intervenci61demanada peralguna altra. sua
ra e(ecluada, entrava en els nostres propo
sits d'homenatjar la memoria del pintor
Navarro 8mb uoa exposici6 d'obres seves,
i tot aixo responia a un pla de divulgacio
artística la realitzaci6 del qual es va por
tant a cap, fios ara, seose deturpimeots.

La conversa amb el nostre amic havia
de tenir, dones. per nosaltres un assenya
lat interés.

Aniriem a Pons. Visitariem el departa
ment on I'optimisme de Samarra hi bastí
el navili deis seus somnis; aquell navili
encarat al mar de la lIum i de la verdor
del terrer, que després havia de deixar per
trobar llurs parets estretes, deixant per on
passa Je les terres IIeidat80es, una estela

d'optimisme. en el que tothom creia i que
fou tallat d'una manera inversemblant per
aquella ma ferma i noble que tantes vega
des s'havia agitat per tra~ar la profunda
valentía de les seves teles.

Calia, pero, anar per pams. La família
de Samarra viu fora de Pons. El nostre
estimat Alfred Pereña, autor de les notes
biografiques a que havia fet referencia
¡'amic Moral, engrescat amb la idea d'es
guardar d'aprop els últims passos de Sa
marra per aquella via que tantes esperan
ces havia fet congriar a les amistats i a la
premsa de la seva epoca, comene;a imme
diatament a somoure's.

Les gestions preliminars s'ajustaren a
la idea de coi'ncidir un dia a Pons algún
element de la familia i nosaltres.

Una lIetra cursada a la germana de Sao
marra detallant el proposit de treure de la
fosca I'obra del seu malaguanyat germa
per tal de donar-li un marc més apropiat,
fou contestada amb un complit reconeixe
ment tendre i efusiu.

Encara es cursaren un parell de IIetres
més per fixar la forma en que les obres
haurien d'ésser entregades i la data en que
uns i altres haurien de coi'ncidir a Pons
per portar a cap I'entrega.

Aquesta s'escaigué el dia 27 del mes da
rrer. De Barcelona hi anaren el germa
poJític de Samarra senyor Rafael Tra
munt; de L/eida, el senyor Alfred Pe
reña i el nostre Director senyor Ramon Xu·
riguera.

Tates les facilitats que des del primer
moment foren assenyalades. allavors es fe
ren encara més amples i més incondicio
nals.

El departament que guardava les obres
del malaguanyat Sam'arra esta empla~at



amb certa independencia en lá par! supe
rior de la casa, actualment habitada per
gent estranya a la família.

En iots els anys que fa que Samarra
acomplí el seu tragic destí, poques per
sones han passejat els ulls' per aquelles
breus parets bigarragades de teles i per
aquelles taules inv"Ides de pápers. La
pols anava acumulant-se sobre els quadros
i ¡'abandó anava fent á pleret la seva obra
destructora.

Tans de somnis estargits. en aquells co
lors, tan tes inquietuts sorpreses en les di
mensions deis quadros, feien una immeo
sa Jlastima. redults per la incomprensió i
per la negligencia. ,

Calia treure-ho tot; curar que un orga
nisme adeq uat se n'i ncorporés, si més no,
per conservar-ho dignament. El Museu
Morera?; doncs el Museu Morera.

La família del malaguanyat Samarra
s'hi avingue amb joia.

Quadros, apunts, carbons, escultures,
tot fou carregat degudament i traslladat a
L1eida en una camioneta cedida per la Di
putació a la sol' licitud del Patronat del
Museu.

7 J.ta.
S'ha fet ja una primera selecció. Els

senyors Fontanals. Pereña, L1orens, Age
let, Monzón, Xuriguera i .Niko. que es
trobaven en el decurs d'aques!a funció,
uns presidint-Ia i altres presenciant-la.
s'adonaren sobrerament de la lIastima
que haguera estat que un esfor~ se m
blant I'hagués destruit I'abandó i qui sáp
si algún perill més rapid.

Samarra era tingut com a paisatgista.
Doncs bé, el que més ha sorprés de les se
ves darreres produccions han estat les fi
gures; unes figures s'una valentía j d'una
forca que superen la segura embranzida
deis paisatges ..

L'obra de Samarra donara 1I0c a una
nova sala al Museu Morera, que portara el
seu nomo Abans, pero, hem cregut conve·
nient d'acord amb el Patronat del Museu,
celebrar una Ex'posició per tal de retre un
tribut a la memoria de l'artista tan prema
turamen't allunyat dr nosaltres.

<;:0 que corria perill imminent de per
dre's en l'abandó, sera ará curosament
guardat i respectat sota la direcció del Mu
seu Morera,

***
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Cifuyles d J:7Ycanthe

::

JI

Poses ton jóu 8mb vigorosos 1/890s

Tan! 8 la terra com al mar indómito

Manes, govel'nes sens igual fermesa

Pobles j races.

Parca I'e/erna va donar la gloria

SD/S a tu. Sempre ton podé és sens fites,

E/s a la terra la major pojxan~a

Qu'obra j domenya.

IFor~al El saludo. que de Mar~ els liyla.

Mitra daurada duus a/ cap. ¡Oh Reina

D'herois! Demóre3 a /'Olymp majestic

Sempre 8mb ufana.

Ca celebre oda dI erina

g «:I'l la 9'on;a" g

li en .Irophe••pdhlque.

,:
"H
11

H
H

¡¡

I1
¡¡
::
¡¡
¡¡
ii
¡¡
::

11
g
H
¡¡ Chronos terrible que lo! Ens derroco

¡¡ Muda la vida. Mes a tu no el muda:

Próspera brisa, de tes naus, les veles

Infla 8mb coralgf!.

E/s tu la so/a qui guerrers infanta

Forls, de gran /ay/a, per lení una foja

D'inclils braus hornes, així com té Ceres

Feixos de spigues...

~:c:u:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::'::::::::~:::-::::::::Jl:::t::::::::::::::::::::::::::t:1Il::l:::1:::::::::::::::::::::::::1::5



Traduccions .directes del grec per

I1ntima joía, qu'en el camp e/ateixesl
L"lmíma daura-ns, i al calor de viure.
Anxi{l amorOS{l de beylesa í gaudi

Férvida dóntl-ns.

..¡t1:!!::::::::::::~::::::::::::t::::::m~:I:::::::::::::::::::::'-"::!:l::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::"::'::::::.:::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11,.

~ ~

~ <Dlum'n;~ "i.,;u I
I :;~::.:~:~;~;;;;~:-' i
:: Noies j joves fan rublerts de joia ::
~ Typiques dances. ¡¡
~ ~
n Flars j ponceyles sobre e/s pits I/ueíxen, .:

Petals i fuy/es en la danrB scampen
Flaire placevol. devenin! e/s ro/l/os

Vivides taies.

Tojes humanes. qu'un encía ajuncta.
Sen/en desiljos de gaudir la vida,
Xúclen

Noies que par/en 8mb el cor als l/avis,
Nojea que slimen 8mb candor de verge,
Tates gaudeixen liara amars tranquil'les

D'lmimes sanes.

Canten j salten com oceyls él ¡Mure
Brinquen ¡corren com infanls Burasos
fuguen i riuen, ofegant les pene~

Magica joia.

r"",!"", ¡Placida tarda d'estival díumenge! '.'.Porta-la sempre I'a/egria a I'ala
Va/a, infiltrant-nos en ton vol de nympha

L'íntima joia. ¡¡
iI::
!i¡¡

!!
¡¡
::
¡¡

¡í ¡¡
ji M'CHBL VENTURA BALENYÁ. ¡¡
:¡ 1!

?:""Hr.m:::n::::::::mljlll:UU:U:;::::l:::::.::::::::::.::::~:::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::I:I:I:l::m::::::¡:;r.IJ.l.ll::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::;11/-
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~ecords d'ínfcmcía

Sobre el campanar de la Seu de Cleída
En pujar, el campaner, que era un ho

me alt, secard! i cego, anava al davant per
guiar-me. Portava un gavinet vell, desco
lorit, i sempre el duia embotonat.

Anava palpant les pedres amb la destra
ben estesa, i, en arribar al punt on es filtra
un feble raig de claror, com el que deixa
passar amb gasiveria les reixes de les pre
sons digué: «Ara som a le. espitlleres del
camp~nar.))

, Aquests tro5'OS de I'escala cargolada
s6n tanmateix enguniosos, i en la part més
fosca, 'el cor se us omple sempre de paüra
i de frisansa. Al posar cura en aquells es
gla'ons mig esfond'rats, aleshores, la temen
ca as nbJa el cor, i us sembla que una des
comunal serpent, com aquella de Lascout,

. , us vol devorar.
La Seu és el millar Jlibre d'histó'ria ·de, ' Uei'cala ens deixa en un espai ample tot

la ciutat de L1eida, perqué ~III hi q'a~' 'es: pié d~ ~a·';;'pánes. En vaig contar fins a ca
cenes populars, religioses, i.fins d'aqu,~lIs .' torze.:IÚcaÍI)paner, feu aixi la presentaci6:
pecats més grollers i més detestables 'que' <iÁqui et:¡:ires~ñto les JlengÜes de bronze».
havien estat esculpits en les pedres, pe~.1" '. ',1 -me..i'tre acaronava el batall d'una
coneixensa i exemplaritat de les co.tutns· d"élles, afegl: «Aquesta porta per nom Ma
de tolhom. Roca i Florejachs, digué: •.La rieta, N'hi [han tres de batejades amb el
Seu és un volum complet on hi han dei· mateix nom, Per distingir-Ies, la primera,
xat rastre tates les époques i totes les esco- ié el cognom de Ning; la segona, és la
les artlsliques de l'Edat Mitja.» Neng; i la tercera, s'anomena Nang. La

l la IOrre del campanar és el guaita ve- que segueix, es també una Marieta, peró
rilable de la ciutat nostra, i més que guai. fou batejada aixl: ¿'Anónima. Després ve.
ta, és un tita de pedra amb cor i tal, puix nen les Maries, o siguin, la Maria o Seny
unes valles esta alegre 'luan executa pes- del Pont, la Maria Babilónica i la Maria O

ses festivales, i altres voltes sembla plorar Seny Major, Aquesta última, abans, ser
'luan engega als espais els gemecs esquer- via per donar el toc anomenat del "Seny
daIS de la Meuca. del lIadre», avisant als veins I'hora de lIur

«Pujem-hi, doncs,l'escalacargollIda...» recolliment en la posta del sol•.
Un any, éssent ben petit, hi vaig pu- Des deis finestrals es veia la ciutat

jaro Vull contar-vos avui el que em va pas- amuDtegada. No es pot negar que la nostra
sar. Al cap de tants anys, encara recordo torre és un punt d'albir per afer fondes
aquella diada com si ara fosl refiexi'>lls, Es veuen cases altíssimes, rna·

r:.~\ J em preguntessiu quina és ,la pan® topografica del m6n que JO esll-
mo més, us contestaria així: és

aquella rnuntanya de L1eida on s'aixeca la
magnífica torre de campanes, que, com
digué molt encertadarnent el mestre Morera,
cals ul/s dóna mareig i al cor neguif, per
que sembla que estigui des del cel pen
j8da». ,

He passatllargues temporades fora de
la meva benvolguda ciutat, peró, cada
volta que retorno a la Jlar i des de.la I)un
yania albiro el campanar, una frisansa i
un neguit xiroi s'apodera del meu cor al
recordar aquelles escenes gaudides en la
meva infantesa,
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ANTONI SAMARRA TUGUES.
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Les •excurs/ons

ROQUILLER DE PIÑANA.

POlO Agulfó.

PRESP[CTIVA DEL SEGRE

Poto Aguil6.

•
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gestuoses, pero, es veuen també casetes
petites, esquifides i mig esfondrades, ama
gant-se avergonyides sota els cinyells mar
cials del castell. ¡Tanmateix, es ben pale,a
des d'allí la desigualtat humana!

No ens estranya que Soló, el gran savi
de Grecia i legislador d' Atenes; digués un.
día des de l'Acropolis, aquestes paraules:
«Quantes miseries ~i .lristeses s'amaglJen
sota d'aquestes teulades».-

Penso ara amb les escenes tristes, que
jo no podia capir aleshores, que hi ha in
dubtablement sota aquelles teulades tan
desiguals de la nostra ciutat, i que ens as
salten el cor, quan guaitem des de dalt
d'aqu-est veritable centinella ardi!.. Pero,
seguim lA presentació que'em feu el cam
paner orb.

"Aquestes campanes més grosses-con
tinua-són la Concepció, la MarJesa, la
Merce, la Barbara, la Rafela i la Son. .1
ara, sois resta aquesta que esta amagada
en aquest recó, que hom creu, pel gemec
que fa, que és d'argent. Es la filia benvol~

guua de la torre, i sois es tocada en les
grans solemnitats. Aquesta és la Meuca.

En el pis de sobre, després de pujar un
tram d'escales, em va presentar la Silves
Ira i la Mónica. En altres temps la prime.
ra, avisava els pahers a Ilurs sessíons ex
traordinaries i posava la gent en enrenou
quan perillaven els furs ¡les .Il.ibertats ciu"
tadanes. Avui solamen! avisen les'."hores i
els quarts del rellotge de la Seu.

Varem pUjar per fi a la part més alta
per disfrutar de la vista espieHdidá que
des d'allí es gaudeil' abastilm.en.t. Les líni"es
trencades del Montsec i del Montsant us ta_
llen ¡'horitzó, mentre la plana de Lleida,
am b la serp del Segre, us atreu poderosa
men!. Aquí, vejeu el"Segrja; alla ¡'Urgell i
la Segarra; i ben aprop, tót aquell bé de
Déu de sembrats, d'hortalices i d'arbres
fruiters, i sobretot, aquelles floretes joliues

que surten pels marges deis reguerons que
sembla fan coro a ¡'eterna can~ó ne I'aigua;
aquesta brinca per les cee/es de la incom
parable hOlta lIeidatana.

.Quan guaita cap aval/, I'aigua veiiJa
del riu Ji dona espill, i I'horla encants, i
guitanl cap .amunt, loca amb les mans i
conversa am.b la IIuna i la boirina...»

El vóstre esg,uard, pero, reb una im
pressió punyent, quan s'adona que tata
aquella riquesa espirilU11 esta presonera
demurall'es i marlets, com si la maledicció
historica: pels greuges passals, pesés enca
ra sobre I'acrópolis lIeidatana.
. ,Oh tonc de campanes altíssima i gaia,
quánt~s i quan!.es vegades hem pujat ¡'es
cala cargolada amb anim d'escalar el cel!

**.
.,.Eltemps passat ha mig esborrat els

l!leus records. 1 com una nota buida , ex~

haurjda d'imalges, resta el final d'aquella
primera visita meya a la torre de les cam.
panes de la Seu Ileidatana.

Abans de devallar I'escala, record o, pero,
que el vellet orb va fcr un petit repicó amb
tres campanes, i la dona del campaner,
que va eixir sense esperar-la s'em V3 aga·
far al coll, i, vulgues que no vulgues, em
va fer bailar al só de les campanes.

! mentre la foguera de Febus s'anava
apaivagant a Occident fent la ganyota de la
tapves.prada, nosaltres seguiem dalt de la
torre de les canipanes de la S~u bal/ant
aquell repicó de festa executat per un cam
paner alt, secardí i orb.

• . Quipa Ilastima no conéixer ales'hores
el-eant ·poétic del mestre Moreral

Mai,-coflJ al/avors podriem pronunciar
la divin'a estrofa:

c..... ja e/s dalt, ara, esperit.
si el sents d'iIliga el cor, pren revolada.
que ja e/s a mig camí de i'infinit.

M. SERRA BARTRA.
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Cantes fantastícs

Cifatalítat

@\RAquelcomexcepCiOnaI.Aquell
(O) home havia perdut la memórla,

/ peró no era una perdua vulgar
de memória que qui Olés qui menys sol
tenir cualque vegada, era una perdua 10

tal, general, fins no arribar a en recordar-se
d'ell mateix. Funci6 psíquica perduda en
els barrill de I'eter.

El Caos réia amb sostracs de panxa bu
dista.

1 aquell home la busca va, sense enrecor
dar-se que I'havia perdut, era quelcom ex
cepcional. Més enlla, a I'infinit, pels camins
tortuosos, plens de boirina quelcom invi
sible caminava perdut; era la memória del
nostre home, d'aquell home. que havent
perdut quclcom invisible no sabia si
existia.

I sofria per saber si era o no era, puix
ell no recordava que f6s. Nou Tantal del
segle XX. Seguia el cami de la vida, vacil
lant, cap cot, com el Jueu Errant, pre
guntant a tOlhom si havien vist quelcom
invisible: la seva memória; i tothom el
prenia per boig, tothom es moíava d'ell,
peró ell no ha recordava que f6s boig.

I aquell home era inútil; com que no
s'enrecordavade menjar tampoc, unjorn va
trabar-se que de cap i valla s'havia mort,
L'endoma feia un dia gris, semblant a les
capes deis carrabiners, el cel plorava ca
rregat de sentimenl, i entre les lIagrim~s

que queien del cel-color capa de carrabl
ner,-es va veure un enterro; era el del
nostre home. La seva anima també I'acom
panya fins al cementiri.

Heus aquí que aquell cos ja no traba·
ria la memória. peró en el testament deixa
encarregat a I'anima la missi6 de buscar
la. 1 I'anima la busca. Com Diógenes, amb
un lIum de ganxo i lot mastegant herbes.
Ella també era invisible, també caminava
pels camins tortuosos de I'infinit, i I'en
contre entre I'anima i la memoria era quel
com fatal, inevitable. s'havia de verificar,
era necessario l així rou:

Xoc entre cossos imponderables, 'Yeri
tablement el Caos n'estava for~a in
trigal.

L'una vers ¡'altra avan~aven invisibles
camins ae I'infinit enlla; les distancies
s'escursaven incesantment, sois hi manca
va mitg metre ...

-Passiho-bé. '.

- Bones tardes ...

Com que mai no s'havien vist, com que
no es coneixien encara que es busquessin,
ara al creuar-se sois s'havien saludat aten
tament. Estava escrito El Destí amb la
seva Waterman de ploma d'or ha havia
escrit en els fulls de papel' d'estrassa del
Ilibre de la Fatalitat. Mai no es trobarien.
Per aixó diuen que aquell home que morí
sense memoria tenia I'anima en pena, per
que mai no pagué complir el testament
que li fou encarregat. El Caos piara va a
lIagrima viva; les se ves mans pelaven una
.eba.

A. RECASENS.

Barcelona 25 VI XXYIII.
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el retorn dJOscar rzJ.)ílde

PE!R brevetat, no em detinc en l'analisi
deIs altres detalls verídics referits,

tots igualment notables teoricament, en es
pecial aquell en que' el comunicant parla
d'unll germaneta difunta, I'existencia de la
qual era ignorada de tots els experimenta
dorso 1 per bé que el valor teoric deIs de
talls d'idenficació sigui gran, tant que opino
que, molts d'ells, isoladament, es mostren
irreductibles a qualsevulga explicació na
turalista, entenc, amb Mrs, TRAVE!RS SMITH,
que quant a eficacia demostrativa, cal
anteposar, entre les principals, dues coses:
que els missatges vinguin dictats amb la
mateixa grafia emprada en vida pel difun t
comunicant, i amb els mateixos dos estils
que constitul'en sa ben distinta personalitat
literaria: l'un, classicament impecable mal
grat l'abundancia d'imatges i exuberancia
d'adjectius; l'altre, epigramatic, caustic i
inimitable.

Comen~ant per la prova d'idenlitat cal- .
Iigrafica, recordi's que tots els missatges
dictats per la mediumitat combinada de
Mrs. SMITH i del senyor V. es revelaren
un meravellós facsímil de la grafia auto
graf/l del difunt que. s'afirmava present,
fins a resultar reprodul'des les més insigni
cants característiques, sumades a particu
laritats majors, com les «a» en alfabet grec
i la separació d'un grup de lIetres de les
altres constituint una paraula, de la qual
cosa pot formar-se idea. no sense profun
da impressió. amb les nombroses il'lustra
cions p'lblicades en elllibre de Mrs. SMITH,
sense oblidar. de més a més, la rapidesa
vertiginosll amb que, amb els ulls closos.
l'automata-medium escrivia. Si no s'hagués
tractat sino de la reproducció. 'pura i sim
ple, de la signatura del difunt, en tal cas.

la hipotesi de la cripfomnesia (memoria
amagada). podria fer-se valer legítimament
per tal com no és possible excloure, d'una
manera absoluta, la possibilitat que a un o
altre deIs dos mediums hagués passat pels
ulls, distretament, en ignorada ocasió, la
signatura reprodul'da, en el qual cas, el
c1ixé emergiria de la subconsciencia per a
auxili de I'automatisme psicografic. Cosa
semblant pot dir-se de la hipotesi de la
cripfesfesia (sensibilitat profunda) segons
la qual les facultats clarividents deIs me
diums haurien percebut directament i a dis
táncia la signatura d'OscAR WILDE! en
qualque llibre o document, reproduint-Io
com si fos copia d'un model. Sí, tot aixo
es pot sostenir, ~o que no vol dir que si
gui racional; pero el que ningú no preten
dra és que amb la criptestesia o la criptom
nesia es pugui donar raó de la circums
tancia tot radicalment diversa de la d'un
automata. el qual escriu correntment, velo
císsimament, a ulls cloljos, dotzenes i dot
zenes de pagines amb la mateixa grafia
del difunt que s'afirma present. Un feno
men semblant és cosa ben diferent, cal' no
es tracta de copiar visualment un modelo
d'evocar un c1ixé subconscient, sinó d'ex
pressar pensaments (que serien propis) ser
vint-se de cal'ligrafia d'altri. 1 com que la
grafia d'un individu és l'expressió simboli
co-específica del seu sistema neuro-mus
cular. resulta palesa la impossibilitat per
qualsevulla, sigui la que es vulgul la con
dició psíquica en que es trobi. d'escriure
correntment. rapidament, 11 ulls closos
amb altra grafia que la propia. com ho re
sulta la impossibilitat de parlar en una lIen
gua totalment ignorada. Se'n despren que
quan tals manifestacions es determinen en
les session.s mediúmiques no s'aguanta
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sin6 una sola expllcaci6 deis fets: la de la
presencia real de la personalitat que es diu
comunicant.

Discutim, ara, la segona prova, la que
gira damunt el fet que els missatges de
WILDI! resullin dictats en els dos estils que
en vida constitu"fren literariament la seva
inconfusible personalitat, i abans que tot
citaré algunes serenes i imparcials consi
deracions que hi fa Mrs. SMITH, ja que ella
es mostra constantment disposada a con
cedir tot allo que, poc o molt, pugui legiti
mar una explicació naturalista deis fets:

.En aquests missalges apareixen
tres series principals de proves en el
senlil d'identificar personalment el co
munican!. La primera és la identitat
cal'ligriHtca: la segona la identitat de
I'estil, o millar diJ. deIs dos esfils que
Ji eren propls; la tercera, la identifal
del pensament, o més precisament, de
la seva inlel'Jecfuillital. La sola idenli
lal cal'Jjgr~fica ja es moslrarja enor
memenl inferessanl. més encara si es fé
present que lIuny d'ésser, la de WILOB.

una grana comú, fAcilment imitable.
ofereix 'les flexiona i irregulal'itats a
mans plenes. Amb 101. amb aixo sol,
hauriem romas impressionals. pero no
convenl;uls. fins si a la identitar gran
ea s'hagués afegit una vaga semblan
~1I d'estil, lampoe ens decidiriem a ac
ceplar una interprelaci6 espfrila deis
fels, provant la supervivencia d'O~CAR

WILDB. Segons el nostre criteri, aIH
on la demoslraci6 apareix indiscutible.
és quan sumant-se al grafisme j a fes
til, s'hi Iroba, plena, la seva mentali
tat, el món de les seves idee~, )'jntel'
tecte pur de WILDB, Ara bé, tOlhom
Que amb Ja ment lliure de preconcep
tes, anaJitzi i compulsi els missalges
d'OSCAR WILDB, haura de reconeixer
que ens Irobem davant d'un Cila rllr en
el qual l'acumulaci6 crucial de les pro
ves d'identificaci6 assenyalades, és
compleJo.> (P~g, 1~9).

Exactfssim. En els dits missatges, !'in
tel'iecte d'OscAR WILDI! emergeix Iiteral-

ment complet, amb totes les seves quali
tats i els seus defectes, aquests darrers
predominantment, com predominaven en
el seu temperament d'home i d'escrip
tor. Hi reviu, inalterat, el seu iI'liminat
orguIl com a escriptor; son injuslificat
meilyspreu per les produccions Iiteraries
alienes; la manera cilUstica, epigramati
ca, desapiadada, com demoleix robra d'al
tres escriptors. Altre tant pot dir-se de
les seves poques grans qualitats, que hi
resten intactes; iguaIment s'hi troba el cul
te extraordinari, morbós gairebé, per les
belleses de la natura i de rart, coses, to
tes, que en els missalges expressa, com
ho feia en vida, amb ardor i color inimita
bles.

Es compendra que en un estudl com el
present, no sigui possible citar fragments
extensos deIs inissatges Iiteraris d'OscAR
WILDB, car per a apreciar els trets de res
perit i ia ironia amb que f1agel'la els seus
contemporanis, i comparar-ho amb el que
d'analeg es COnté en les seves obres, 1:01
dria coneixer a fons no soIs la producci6
literaria d'OscAR WILDI!, sin6 tota la lilera
tura anglesa deis nostres temps. El que si
convé que ningú i'gnorl és que la part crí
tico-literaria de les comunicacions en
qüesti6, fou. precisament, la que major
impressió produi a Anglaterra, en el sentít
de demostrar la identitat personal del co
municant, i a la tal circumstancia es deu,
precisament, que el cas platejat pels mis
satges de WILDI!, constituís per moll de
temps,-llvui eñcara,-el tema obliga! en
el m6n literari angles. I a tal proposit, cal
retreure una altra circumstancia interessant
del punt de vista capitalfssim de la identi
tat de pensament i d'intel'lectualitat entre
rautor de les c0municacions i el difunt
OSCAR WILDI!, i és aquesta: que entre els
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nombrosos homes de l1etres que analitza
ren les comunicacions, no n'hi hagué cap
al qual quedés ombra de dubte respecte al
valor resolutiu de la prova d'idenlitat que
el cas forma, ~o que demostra fins a quin
punt apareix evident.

Un crUic hi hagué, molt exigenl i sub
til, que observa que en alguns missatges,
es tractava, probablement, de prosa d'Os
CJlR WILDE, pero no pas en la plenitud de
les seves facultals. Mrs. TRJlVERS S~lITH

respon a tal objecció en la forma següenl:

cUna mica, en cada missatge, el
comunicant no fa sinó insislir sobre
restat d'ofusclIci6 en que en el més
en/llt es troben molles v(climes 50

dais. Apareix indubtable deis sellS
missalges, que WILD8. per res no ha
mitigar el seu orgull i el seu egoisme,
i repetidamenf es queixa de I'ofuscació
que sofreixen els sellS senlits, i de la
manca de 1Ium i de color, i diu: la
meya inrel'ligencia aClual poI compa
rar-se a, un pany rovellal, en el qual
la eliJU entra difícilment i cruixinl.
Una aUra vegada, escríu Que la seva
intel'Jigencia no és tan agil i alada
com en vida. Més tard em diu que el
consoJen i l'alleugen ela raigs de sol

. Que li és donal de veure pel meu con-
ducte, preservant-Io de florir-se en el
medi on es traba, I a proposit de tot
aixó faig present que hi hagueren certs
crUics objectant que aquestes comuni
cacions no mostraven tata la finar que
s'assaboreix en els millors passatges
de robra de WILDB, I ara dic que els
crUics que exigien del difunt WILOB

una improvisació d'estil que es man
tingués al nivell del que hi ha de millar
en la seVll obra. obliden dues coses:
que la perfecció d'estil que fa fruir a
qui JIegeix. Olai no és cosa improvisa
da sinó trebllIlada, IliOlada, retocada,
i per aUra part, desconeixen les gran~
dificuUats transmissores propies de
tot fenoOlen de coOlunicació mediú
mica, Ultra aixo, que és moU, cal re~

cordar que WILDB acab~ la .eva vida

fet un8 desgr~cill en una mar de des·
n'lusians i penes, Pot afegir-s'hi que
en el més enl/iI, evidentment es traba
en lamentables condicions punitives.
en relació amb l'existencia viscuda,
Ara bé, tot aixo considerat, podrem
exigir racionalment que ela seU3 010:"

ments Olés brillants en vida roman
guin sempre illalterats i que la punta
de la seva ironia sigui tan aguda com
en el noranta? Altrament, cal no obli:
dar que el delerminisme del seu estil
personal es suma a la identificaci6
cal'ligrafica, aporlant enorme eficacia
demostrativa en favor de la hipotesi
de trabar-nos realment davanl d'un
cas d'una personalitat espiritual su
pervivent a la morl del seu cos, Si es
vol no enganyar.:se, cal un esfor!; molt
gran d'imaginaci6 per a creure que 111
memoria subconscient d'un medium,
per efecte d'una presumible i distreta
mirada a un escril de WILOB, arribi a
dictar centenars i centenars de pagines
en les quals no es troba ni una sola
paraula que no correspongui exacta
ment al grafisme del comunicant.»

Així parla Mrs. SMITH, i fa sanlament de
recordar el gran valor leoric que la prova
de la idenlital cal'¡igrafica,-acumulada a
les allres,-aporta en favor de la interpre
lació espirila deis fets; aixi com deis nom
brosos incidents verídics fornits pel comu
nicant enlorn de la propia existencia terre
nal, incidents ignorats, en gran parl, deis
mediums.

Tocan! a l'objecció a que es res pon en
el fragment abans transcril, no em seI11bla
del cas afegir-hi altres consideracions a les
justes i concloents de Mrs. SMITH, lIevat
d'una: la d'entendre jo oporlú insistir ma
jormenl en el tema de les dificultats psico
fisiologiques inevitables que és for~ós que
es presentín a una personalítat de difunt
que vulgui transmetre als vivents el propi
pensament pel tramit d'un cervell alíe.
L'oportunitat d'insistir en el tal fet, es jus
tifica perque en el CllS present, semblants
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enormes dificultats foren triomfalment supe
rades, induint a meravellar-se a qui en si
gui científlcament coneixedor, L'experien
cia ensenya que si, de regla, una entilat de
difunt es Iroba més o menys en situació de
fornir bones pro ves d'identiflcació referents
ais episodis de ia propia existencia terre
nal, és ben 1'111' que arribi a reproduir el
propi grafisme, i sobrerot a vestir el propi
estil i, junt amb ell, la plena caI'acterització
intei 'Iectual. I és inevitable que aixo s'es
devingui, cal' el fet constant és, gairebé,
que les personalitats deis difunts, Iransme
ten telepalicament el propi pensament als
centres cerebrais d'ideació deis mediums,
els quals poden revestir-lo, subconscient
ment, només amb els recursos Iingüístics
i estiiístics de que disposen, És cert que,
en algunes circunstancies menys freqüents,
les personalilats comunicants utililzen di
rectament els materials Iingüístics i esliiis
tics que Iroben disponibles en les reserves
memoratives del cervell deis mediums; de
toles maneres, pero, resulta pales que igual
ment en circunstancies sembiants, I'enlitat
comunicanl podria valer-se només del que
troba en les diles reserves memoralives.

Pel que s'ha exposat, apareix la gran
importancia que la cultura gene¡'al deis
mectiums-com a fet general, i salvades
excepcions,-presenta en relació amb la
major o menor idonenat per a esdevenir
bons instruments transmissors al servei
deis difunts comunicanls, Ja s'ha dit prece
dentmenl que Mrs. TRAVBRS S~IITH rebé del
seu pare-professor de literatura anglesa a
la llniversilat de Dublín-una profunda
educació lileraria, i és aquesta la raó per
la qual ella es mostra un optim instrument

mediúmíc per a fa Irat1smíssi6 del pensil
ment d'un literat com WILDB, En la pagina
90 del seu IIibre, Mrs. SMITH observa que
mentre OseAR WILDB esligué en siluació de
manifestar-se amb diversos mediums, ambo
cap d'ells intenta de fer crítica literaria, a
la qual es dona sincerament amb la me
diumitat d'ella quan experimenlava sola.
És evident que tot aixo passa perque el co
municant troba en ella sola i'instrument ce
rebral idoni per a i'ardua 'tasca; en altres
termes, perque els altres mediums no ha
vien pogut fornir el matel'ia! brut de la
lIengua literaria i de la cultura especialit
zada que calia a un esperil que tractava de
revestir de forma literaria el propi pensa
ment, com igualment discutir temes d'a
questa c1asse. No sera inútil d'observar
que tot concorre a demoslrar que el comu
nicant utililzaba exclusivament el material
bast deis vocables existents en les reser
ves memora ti ves del medium, igualment
que la seva solida cultura Iileraria, pero
mai les seves cognicions ni opiflions per
sonals; i ,o que ho demostra plenament és
que els assaigs crítics del comunicant fan
referencia freqüentment, a obres que cap
deis dos mediums havia lIegit, i quan es
donava el cas contrari, CO és, quan la crí
tica afectava a obres conegudes, aleshores
les apreciacions fornides pel comunicant
eren als anlípodes de les personals deis
medíums, de manera que Mrs. SMITH havia
assislil a la desapiadada demolició de tots
els autors que preferia,

ERNBsTo BOZZANO.
(HUMBBRT TORRES, traduclor),

(SeguirlJ), l
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Elíbres í fJrevístes
F. Batieres Me/cior.-Ley de agues, caza, pesca y Los Bosques.-j. Maspons i eamerasa.

arrendamiento de fincas rústicas.

Heus aeí un Ilibre d'utilitat general i praclic.
especialment per tots aquells que lenen relació
jurídica amb coses de la lerra.

La lIei d'aigües enri'quida per la jurisprudencia
del Tribunal Suprem ¡comentada amb considera
cions plenes de seny i propies únicament de qui
una lIarguíssima experiencia I'ha fet coneixedor ver
sal en la seva aplicació, críric deis sellS errars i
faltes a I'ensemps que orientactor i guia de cares
reformes que s'jmposen.

La cal;a, aquest recurs huma que si bé no dona
per el guanyar-se la vida per que l'arma, les muni
cions i la contingencia per a cobrar animals seI
vatgins 56n factors que no determinen gran lucre,
és un passafemps que dona vigor al cos i repara
les forces de I'enteniment, és objecte també d'un
capital compendiat de la legislaci6 vigent, on es fa
remarcar noloriament els avantatges que algunes
c1asses d'ocells, reporten a I'Agricultura i per tan
déu ésser preocupaci6 deis pagesos la seva con
servaci6,

La pesca, que és un art agradable i que quan es
practica en rius i bassots serveix més per dis
tracci6 que per lucre, és igualment objecte d'uo
delingut estudi de l'índex de les disposicions legals
les que troba especialment les que marquen les san
cions als infractors, excesivament rigorista. amb
relaci6 amb les de la lIei de cat;a, per creure qUe
I'avan.atge deis ocelIs no té comparaci6 amb la
deis peixos,

L'arrendament de finques rústiques és I'últim
Capitol del lIibre i en ell, apart les disposicions de
la I1ei civil i jurisprudencia que regeix 8.questa ma
teria, fa raulor unes breus consideracions sobre
la imporlimcia de I'agricultura i de les mesures de
protecci6 que els governs deuen concedir als cuIti~

vadors, per evitar.la depauperaci6 del camp, la
primera font de riquesa del "ostre país.

Es lIegeix amb molt d'interes, elllibre del sen
yor Bañeres, tan per l'aapecfe jurídic-practic com
per ramor a la terra i a la pages(a que respiren tots
els seus comentaris i observacions que l'avaloren.

Molt cordialment felicitem el seu autor.

El Consell Provincial de foment, de Barcelona,
en sessi6 de lb de Gener d'enguimy, acordil publi
car la memoria premiada de la qual n'és autor el
senyor J. Maspons i Camarasa,

Aquesla memoria correclament impressa és el
lIibre eLos Bosques que ha arribat a la nostra Re
dacci6,

Es un treball documentat i minuci6s on s'estu
dia el bosc, els benifels que reporla, les causes de
la despoblaci6 forestal, incendis, causes que els
moliven i miljans d'aminorar lIurs efecles, necessi
tal de la repoblació foresta"!, manera d'assolir
la, etc,

L'autor, encara, es permet assenyalar al Consell
de Foment, una extensa col·lecci6 de notes signa
des per eminents personalitals i ex posa la conve
niencia de que convenientment tradurdes als dife
rents Ilenguatges peninsulars, siguin cof'locades a
les Cases Consistorials, a les eslacions de ferro~

carril, sodetats, hostals i en els 1I0cs concOl'I'e
guts deis boscoso

Completen elllibr'e unes eurioses estadístiques
d'incendis ocorreguts en diferentes anyades als
boscos,

Sembrant arreu.-jaume Collell, Pbre.; Tipogra

fía Balmeriana,- Vich,

Les 254 planes que formen aquest volum aple
guen les peces oratories de carilcter civil pronun
ciades per Mn, Collell en fes tes i actes solemnes
de Catalunya, N'hi ha una col'lecci6 de 20 enlre Iite
raries, críliques, historique.s: i d'exaltaci6.de va
lors pairals.

Aquesta compilaci6 esta fela sota el mecenatge
de Francesc Cambó qui volgué contribuir d'aquesla
efusiva manera a racte que els escriptors catalans
dedicaren a M. Collell amb motiu de la cel'lebració
de les seves noces d'or amb el periodisme,

L'edici6 és fela d'acord amb ¡'ortografía anterior
a les normes de 1'Instilut essenl la impressió ben
cuidada,

P.IR.
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-Desgracia!! ... Veus on condueixen les males companyfes?

-Ja ho ::sé d'allres vegades ... a la pres6!

Cartcatura de cSHUM••
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¡'UMe BALP RIBES.

Des del meu balcó jo t'he vist passt1r
ardenta i humida

sagnava del Ilavi la roja ferida
j als ul/s s'encantava el misteri inicial

que fa vibrar el ft1ng
amarat de sang
d'una nova Vida.

..........._ -- ..--_ .. --_._-_._------ _-_._-_ .. __ __ .. __ -.- -_._-_ _ .

el sótir es mou
Capvespre d'Abríl,
hora deIs colora.
neguit de la· sang,
I/ucades novelles
de re/erna vida
qui no us sen! vibrar!

Pe! cam! del ríu. al pondre's el sol
rienta j vermel!a

ha pllssa! la verge. la verge ja feta,
de la cara enceSB.
de pits tremolants.

Portave al costaf, un cave de robll
més blanca que neu.
De renttJr~/a al ríu
jalaBa venia,

l el pé8 que Ii feía per un sol cantó
Ji -donava al coos un aire ondulimt

de provocaci6.

A cadl1 embranzida amb que clIminava.
a díntre deIs Mbits
lleugers ¡mol/s,

la carn viYlI ¡rosa eóm hi plllpitavlIJ...

La frescor de /'tllgua,
ltl calor del sol
eren al seu rostre
clara irradiació
de la joventut.

,.

•_ 0. 0.••• nnn _.nn _.n .h ••••••••• n n.n _n.n n , ..
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Qarba
Els exits d'Emili Pujol

TOlhom que s'inleressi pels naafres homes Que
a I'eslranger Huiten per una ambició noble. s'haura
adonal aeose gran esror~ que la figura d'Emili Pu
jol. vé a~solill' d'un temps enl;f!, una preponderan
cia lan rapida com solida.

Els seus treballs sobre la historia de la guitarra
Ji van lIauraol una signiflcaci6 mundial.

Nosallres hem lingul ja ocasi6 de parlar d'a
questa merilrssima obra de Pujol amb motiu de la
publicaciO de la seva biografia en les planes d'a
questa Revista.

Les incansables recerques de I'eminenl guita
rrista ala arxius de Parrs, Londres, Brusel"!es, Ber
Ifn, Madrid ¡Barcelona J'han posar en condiciona
de parlar de la guitarra amb una aUloritat fins ara
no igualada per ningú.

Avui, Pujol, per Ii!! seriositat de les seves inror~

mllcions i per la profunditat deis seus esludis sobre
I'orfgen i la hislol'Ía de la guitarra represenla l'au
torital l11axima,

fa COBa d'un any la publicllCió d'un inleressant
esludi sobre aquesl instrument en cL'Enciclopedie
de la Musique el Diccionaire du Conservaloire:- de
Pads, connrmA el valor que ja s'atribuYa a Pujol
sobre 8quesla materia,

Avui aquesla pren vía d'eixamplamenldegut a la
magnfncl1 idea de la casa Max Esching, de ParCs la
Qual ha creat una biblioteca de Música de guitarra
de la Que n'és direcror el noslre Pujol, el Qual ja hi
té publicarles una col'lecció de transcripcions,
d'obres deis guilarristes i vihuelisles del XVIII én

segles i de més a més una serie d'obres d'autors
moderns de 1015 els paisos, enlre els que Pujol tre
valla aClivamenl per lal que escrfguin música per a
guitarra,

La incorporació de Broqua, Falla i molls aItres
a Id producció per a J'illdable inslrumen! és deguaa
a l'acció directa del nostre eslirnal Pujo!.

Ara de poe. J'Anglo Spanish Sociely. de Lon
dres ha organilzdl una conferencia donada per,
I'eminent guitarristll el Qual versa sobre cHistoria
de la guilarra.»

La qualitat i I'abundimcia de la gent Que anll a
escollar el conferencianr i la unanimirar d'elogis de
la premsa londinenca diuen abastament el prestigi
del nostre estimal amic i eminent musicograf.

Nosaltres que ens fem resso de toles aquel les

coses que d'aprop o de Iluny honoren el nom de
Lleida recollim aquesta amb un legftim orgull.

R. X.,

Resum de la quinzena

Ha prés possessió de la Presidenda de I'Aleneu
el nostre ban amic Enric Arderiu i Hospif,al, carrec
pel que rou elegit en femps oportú per a durdnl el
eurs 1928 a 1929.

-L'últim número de cLa paraula cristiana» de
dica un correcte comentari a un article del nostre
estimar amic Vfctar de MOlltroig sobre Berrhelot
publicat en les planes d'aquesla Revista, assenyap

lanl Que ha estat LLBIDA la única publicació de Ca
talunya que ha traclat la personalilat de l'eminent
Qufmic francés en el seu inferessant aspecfe filosa
ne.

-Podem avtlnc;ar que el día 17 del mes en curs
tindra lIoc al Museu Morera l'exposició del molap

guant Anton Samarra Tugues el procés de la qual
va detalla! en un aItre indret d'aquesta Revista.

-El noslre estimal cal'laborador, el notable cap
ricalUrisla cNiko:- ha estat objecte de dos home~

natges amb mOliu de I'exir assolit en la seva Expo
sició darrerament celebrada,

Z.

Blasme del pessimisme
Com a resultat d'una serie de factors psicolo

gics que recauen sobre un ¡ndividu els germens pa
tologics deis quals esliguin predispasats al retrai
menl i aIs prejudids, neix el pessimisme.

El pessimisme és la negació a la vida, a i'esde
venidor per Quan enelou de fet el rompimenl de la
volada del pensamenl i de les idees Que un es forja i
cangria decidit a tirar-les endavanl.

Agafem un pessimista i davant d'ell exposem
Qualsevol i fins i tof evidellls realitats i sistemafica
ment ens fara passar les ganes si fem cas deIs
seus concalls de realizar-ne cap,

I qué és el que ells diu? Que aixo és un absurd,
Que allo altre és una tonlerCa. que el de més enlla
s6n il'lusians a quimeres que per tant no pot ésser
ja que no tindría vida propia o per allres deu mil
circumstancies que eH ja trobara, 101 ha crilicara
fins a ellsenyar el lIautó del pessimisme inclaenr
així les paques ganes o aplituts d'aporlar resrore; a
robra comuna,

La crflica serena i raonada ben documentada i

1
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Revista de PreInsa

I'<Associaci6 de Comptables de Catalunya», en la
qual es prengueren els següents acords:

Aprovaci6 del Reglament de la Secci6.
EI'lecci6 de Junta Directiva, així: President,

Eduard Martfnez (Director de l'Academia de Co
mere; de Lleida); Secretari, Xavier Kühnel; Comp~

tador-Tresorer, M. Gombau joan6s; Bibliotecari,
lsidre Canals; i Vocal-suplent, M. Gombau Herrera.

L'acte lranscorregué en mig d'una gran inlimitat
i harmonia

el.

seus

ulls!

Salvi

(lIt ........:
• \ ..l".,..

L'IRIDAL col'liri científic, guareix totes
les malaltíes deis ulls. Un fIasc6 6 pessetes
a totes les Farmacies. Demanéu l'interes~

san! opuscle <Las enfermedades de los ojos»
i us sera remés graturtament dirigint-vos a

J. URIACH i C.'• S. A.
Aparta! 632 = = = BARCELONA.

La luz del Porvenir.-Hem rebut la revista,
<La Luz del Porvenir». En el sotsfítol s'hi lIegeix
<Revista popular de Estudios Psicol6gicos i cien~

cias afines».
El número 185 corresponent al maig passat in

sereix originals entre aItres del Pror. Asmara; An
gel Aguarod, A. Riperl; A. C. H., Amália Domingo
Soler, etc., ¡les seccions de Bibliograffa, i per
aquests mons, Acci6 espfrita, Consultori, Secci6
oficial, Noticiari. Bústia.

Oeneración consciente.-En tots conceptes, és
aquesta una magnffica publicació. En l'últim núme~

ro corl'esponent al mes de Juny, comenlj:a la publi
cació d'una de les novel'letes d'Anatole France; a
aquesta seguiran d'altres novel'les deis més l'eco
neguts autors mundials. Cada día és més palesa ,la
bona marxa de c:Generación consciente.»

Revista d'OJot.-Tot el número de maig d'a~

quesla interessant revista, esta dedicada a 1'i1'lusfre
poeta olotí Josep M.I! de Garganta, amb moliu del
seu traspaso

I

Organitzat per l' <Ateneu Lleidata:» tingué lIoc el
diumenge dia 27 de Maig, a les dotze del migdia,
al Tealre Victoria d'aquesta ciutat un interessanHs
sim mftin en pro de la Huita contra el cranc. Par
laren els Dra. josep Benavent, Francesc Biosca i
Humbert Torres de Lleida i els ¡¡'Iustres visitanls
Dra. Ribes i Ribes, J. Peirf, Vicents Carulla i L1uís
Guilera en nom de liI. <Secció Catalana» de la
c:L1iga Espanyola de la Huita contra el cranc. ~

El seu pi oposir fou el de crear a la nostra ciutal
una Sub-secci6 de la Catalana, per tal de destinar
un pabell6 als cancerosos en el nou Hospital civil,
i poguer atendre, aixf, el radi d'atenci6 als pacients
que sofreixen aquesta lerrible malaltia, que, per la
seva importancia i profussi6, ha fet que els ente
sos diguessin del nostre segle: El segle del cranc.

Cel'lebrariem que la visita de tan meritíssims
doctors a la nostra ciutar lingués tota i'eficacia que
é8 de desitjar.

B. X.

Els COInptables

El dijous dia 31 de Maig passat, tingué !loe la
primera Júnfa Generar de'la i:Secci6 de Lleida» de

La lluita contra el cranc

tendint a trobar una solució és perfectament logica
i natural. Es una funció moIt delicada empero no
ble i moll humana.

Pero quan la crítica es revolea dintre les si
nuositats del pessimisme esdevenint per tant pessi
mista sense solta lIavors entra en un caire lIeig i
denigrant perl'home perque l'impossibilita per fer res
de noble i enlairat ¡a que té les ales de la seva in
teligencia tallades per I'aglomerament de prejudicis
eixores i estats de fermentació morbosa de les
idees i de les coses.

El pessimista és facilurn i poc reIacion;)! amb
l'ambienf general i aixo el situe en lIoe poc a pro
posit per poguer acomplir la finalitat que fot home
persegueix.

La flama d'un ideal crea l'optimisme; per contra
el pessimisme té el foe apagat perque sois pO! viu
re al costat del glac; per llur manca d'idealitat.

Si hom s'hagués deixat portar pels pessimistes
mantes millores aconsegl:lldes, el mateix redrelj:a
ment cultural mundial, no hauria estat possible i
continuaria estant encartronat dins uns motllos pri
mitius.

Per aixo blasmem el pessimisme i apoiem les
idees nobles i la crilica justiciera i entenimentada.

j. M.' M.

•



Llista d'adreces útils que recomanem

Rduoeats

LLUIS COMPANYS lOVER.
lunYl!lI, 16, t.er - Barcelona.

['leuadores

Rambla Cala- MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parls i
Cirurgiana. - Plac;a Consliluci6, 4, 4011.rt _ 1. 8 ,

Telefon 4!i7.-Ueida.

Cafés

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

Cases de Canul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teléfon, !i18 - Ueida.

COl'redora de Comerc

ENRlC BORRAs MELGOSA. - Ciar de les
Monge., 8 pral- 2.' - Telefon, 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 al, Banc d'
E.panya - Rambla d' Aragó, C .. enlresBol - Ueida.

E leetrlelstes

CLAUDI BAIOET.-Maquinaria i materialB elec
lrica. vendes al majar ¡detall. - Plac;a Lliberlat, 2
Telefon, il8 - Ueida.

OCTAVI PEREf'lA. -Maquines i malerial elec
trie. - BaixlIda de la Trinitat. 6 ~ LJeida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i insral'lacions elec
triques per 8 lIum i rorc;a. - Parallamps, Acumula~
dors, Transformadora i Reparaci6 de Gramofons.
Clavell, 6. - Ueida.

Ferreterles

lOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix.
11 i 12. - Ueida,

Fusterles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
núm. 37. - Ueida,

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
Ueida.

M ereerle s

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cer(a i novefats. - Plac;a Sal, 8 - Teleron. 302. Lleidll

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermelal. de
la boca i dents. - Telefon, 3<J7. - Pla~a de l. Sal, 17
principal - Ueida.

Mosales

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

Múslea I Planos

lOA!;I GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Reeaders I 'fransports

LA PALLARESA. - Agencia de Transports. 
Carrer CabrineUy, l!i - Ueida. - Telefon, 262.

R. SETÓ l FILLS. - Recader. direcles i diario
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més imporlants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Ueida: Estererra, 4.

'fallers

CICLES MAZARICO. - Biciclete. varie. mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptelt i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

lOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinaria.
Cardenal Remolins, 8 - Telefon. 107. - Ueida.

'foelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerra. - Espe~ialital. en
pernils t embulits i mantegues. Carme. 62. ~ U.ida.
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i_=: ~ARLES 1 ~ LLUIS GENÉ i=~_=
COMISSIONATS PRINC!-t)ALSi De la companyía de segurs contra incendis LA CATALANA I

I BlondellIetr,¡¡ E, 1..~ . LLElDA _ Telefon núm. 259 I
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i " LA MILLOR CASA DE MOBLES_ ~
Q - - - -. D
o - e

I ",-ARMEN:GOL " I
o ~ ,. -. a
g . Nom Comercial Registrat. g
g .... " ai < ",Rambla de Ferl'an, 16. 'Teléfon, 103 I
o (Baixos de la Fonda d'Espanya) LLEIDA. g
8, . .. g
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~ - ., ¡) g LÁ XOCOLATA gg~t FAORIU DE MO~AlfUIDRAoLl[s ~~ & & " ~. MAReA' &
Q - - Q g" g
~ JOSEP PUJOL ~ & HOLANDES" ~
(5 Carretera de Barce!ona (PJa~a Mur- (5 (5 dilulda amb lIet és r1Qulsslma (5
(5 muradors)· Teléfon n.o 234 (5 (j @lll!l@ t (5

,g L L~ IDA g gCasa R0I6 • [onstitotió, U. L1elda. g
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l
o Sí voleu vestir amb Sastrería HORTAL i

elegancia -visiteU la

í .us estalviarl1u un 20 0[0 en les vostres .c::ompres.

I . Major, 100 1." ......~EIDA.
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