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Para el dolor de cabez~. neurálgias diver
s.s. molestias periódicas de la mujer. una cu
chllradila disuelta en agua. una, dos, o Ires
veces cOn media hora de inlérValo. En el
reum.lklmo febril, una cucharadifa tres o cua
tro veces repa~lidas duranl" el dla en la mrs
ma forma. En las enfermedades dolorosas
crónicas h.n áe lomarlo ocho dIos de cada
mes en ayunas, y una o dos veces caso de
presenlarse el alaque de dolor. Usado en esla
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logra vencer entermed.des dolorosas
arrolgad.il y aliviar siempre grllndemenle a
los enfermos. -

Preparado por Francisco Mandri,

Médico y. Químico Farmacéutico.
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Josep Samítier diu:
Sr. Gerent de la Sociedad Lechera Montañesa,A.E.

Bar e e Ion a

Molt senyor meu: Amb motiu de la final del campionat
d'Es?anya i aprofitant la meya estada a Torrelavega ( Santan
der J,vaig tenir el goig de visitar,en companyia deIs meus 'com
panys del F.C. Barcelona,la important{ssima Fabrica de la vos
~ra Societat,en la qual éa elaborada la llet condensada de la
tan coneguda marea "El iriño".

La impressi6 que reberem fou extraordinariament agra
dosa. No sabriem com ponderar l'interés que en nosaltres des-
pertá la vista del perfectissim funcionament d'aquelles máqui_ t
nes tan moderne"!> i la extraordinaria netedaa. d'e tot,s els depar
taments de la Fábrica.

Amb tota franquesa he de dir_vos que després de la vi
sita que ferem als vostres interessantissims tallers,hem ad~~i- j

rit el convenciment que la qualitat de la llet ,"El Niño" no ,po
drá mai esser superada per cap altra marca i dificilment 19ua
lada. El seu sebor hem de declarar que es ~xquisit sego~s po
guerem apreciar amb les degustacions que della ferem.,

Ara em cal,només,repetir-vos el testimoni del men pro
tuna agraiment~er les atencions rebudes per mi i pels me~ co~

panys durant 1 esmentada visita a la vostra Fábrica de Torrela
vega i 8utoritzar-vos per a que feu d'aquesta lletra l'us que
tingueu per convenient.

~oc vostre atto i S. S.,
Q. E. S. M.
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lOe la tragedía del Segre
fique8fs dies la ciulal s'ha senlil commoguda pel aissorfijl accidenl del Segre en

el que cinc ciuladans hi han perdul la vida.
Aixo ha desperlal en la memoria de lolhom aquell allre accidenl, Iragic i soro

Ilós alhora, en el que les víclimes foren més quanlioses.
Les barques són una fragil CO$a sobre les aigues del Segre, prodic, pero, Iraie

doro Lfeida d'aixo en lé una dolorosa experiencia.
S'hauria de propagar la desconfia/1(;a als rius; ells lenen passions com els 170

mes. El correnl amaga Irencacolls i maleses que sovinl agafen aparenr;a de serena
placidesa. 1 s'engullenles vides com un Iribul que !lO s'acaba de pagar mai.

Després estenen el seu venlre per les horles, fecunden la terra, canlen en
les recolzades, e!lsenyen bocins d'enlranya per guanyar-se la confianr;a de la genl,
pero, no menyspreen mai ni un descuil ni un peu en falr; i van engolinl vides amb
una persislencia esfereidora.

Lfeida s'ha eixugal els ul/s manles vegades per la Irai'dora grapada d'aql{esl
riu que li Ilepa els peus.

1 obra impunemenl la seva bocassa segur de la noslra confianr;a. Posem sobre
el seu I/om fragils barques i no disposem dallres miljans de defensa quan algun cos
huma rodola entre J'aigua, que els de I'impuls personal i el despreci de la propia vida
per salvar la vida aliena. 1 aixo és encara crear candidals per engrossar les víclimes
del furor fluvial.

La previsió salva arréu del món momenls difícils que no lenen l/oc darribar a
Iragedia. Ací amb fol i I'experiencia acumulada, que dissorladamenf fa que mai no
arribi a ésser Ilunyana, deixem que la una Iragedia succeeixi I'altra i mirem sempre
esparverats les fel/onies del Segre amb I'anima rebregada pel aolor, pero, amb les
mans buiiies per evilar-Io.

Bulsenil ha vingul aquesls dies a la memoria pujanl de lo i agreuianl consi'
derablemenl I'accidenl del dia 14, ocorregul al peu maleix de la Banquela, a I'hora
que la concurrencia era més nombrosa i donanl lemps a que la nova s'esbandís per
fols els recons de la ciulal, emplenanl d'esglai els cors i d'espessos neguits les ani·
mes duranl les dos hores i quarl que lardaren els supervivenls a ésser salvats.

Hi havia del l/oc de I'accidenl a la lerra ferma, uns 10m. escassos de dis
111l1cia.. ..
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Les nostres 'enquestes
Qyín és el destí que més escau
al vell Nospítal de Santa 7T2aría?

Alrred Perefia t exconseller de la Mancomu
nltat de Catalunya,

Qué fer del ve/! ffospitiJl?

Tenint en compte I'immensa valua ar
queologica de I'edifici, i que per tan és un
deure social de la clutat el restaurar-lo i
conservar-lo, CI ec que la destinaci6 més
escaient i útil que pot donar-se a I'antic
Hospital de Sta. Maria, és convertir-lo en
el Casal de les institucions de cultura d'e
Lleida que sosten en o deuen sostenir prin
cipalment les corporacions populars tals
com la Diputaci6 i l'Ajuntament.

Dedicar-lo a Museu?

Si. 1 a algunes coses més que desdiu el
no tenir-Ies ja Ueida. De moment déu
convertir-se en Museu, teoiot ja com te
nim dos col'leccions de pintures i de pe
dres deis Museus Morera i Provincial ar
queologic que tan malament eslan en la
porci6 ocupada del mercat de grans. Avui
en aquest 1I0c pot dir-se que ja no hi cap
res mes. 1 altrament sembla que l'Ajunta
ment té el pla d'utililzar tot I'stand de
Sant Uuis per a mercat d'abastiments, eo
que obligara a pensar en un nou estatge
per a museus. La planta alta de I'Hospi·
tal-"brint no més unes claraboies a la
telO/ada-donaria unes sales espléndides
per tot el de pintura i els claustres co·
bcrts servirien abastament pcr una bop
na part de l'arqueoIOgic. L'agensament
d'aquestes sales per a museus no seria
cosa de grans dificultats. I per comensal'
a donar el nOu destí al vell Hospital res

no hi ha, al meu entendre, que s'hi adigui
tan t com traslJadar- h i els m useus esmen
tats. Per aixo crec que aquest seria un pri
mer pas d'utilitzaci6 de I'Hospital que tot
hom aplaudiría.

Allres Insfitucions cullurals

Per mi si. Es molt gran I'edifici del
velJ Hospital. 1 a Lleida hi ha moltes co
ses a fer que s'avindrien molt bé amb la
naturalesa 1 condicions i situaci6 de I'immo
ble. Ja que s'ofereix l'oportunitat de par
lar de coses a fer-hi, vé com I'anell al dit
el pensament de realitzar la instauraci6
de la Biblioteca de Lleida, instituci6 cul
tural, que tantes vegades s'ha demanat
com una necessitatpública i peremptOria de
la nostra ciutat. Seria, doncs, la biblioteca,
instalada a la planta baixa, una altra cosa
digna i que faria honor a tan preci6s es
toig. Els arxius municipal i provincial, i
fins els particulars i d'entitats que custo
diessin documentaci6 interessant d'historia
/ocal, també podrien instalar-se com ane
xes a la Biblioteca. Així potser no es re
petirien els dolorosos casos, esdevinguts re
centment, de veure com tots els papers de
cases antiquíssimes de la més alta po.ici6
social i tradici6 local, es perdien per com
plet portant-Ios a¡carretades a cAl drapaire.

Una altra cosa que fa falta a Ueida i
que cada cap és més precis tenir·la és una
sala lJiure per conferencies, exposicions i
concerts. Quantes manifestacions i actes
de cultura no s'han fet i no es fan a L1eida
per aquesta mancanea! Entenc que cap
Iloc més adequat que l'habilitaci6 discreta

t
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d'una de les sales del primer pis per
acomplir aquesta important finalitat.

Finalment si en la nostra ma estigués ,
estimulariem la fundació d'un modest
Centre d'Estudis Ileidatans, on els nostres
homes d'estudi, cada dia més nombrosos,
poLlrien agrupar-se per fer obra de con
junt i afavorint Ilur tasca amb I'ajut ne
cessari per la investigació i publicació de
treballs sobre temes lleidatans. No hi ha
cap dubte que aquesta institució també
escauria que tingués la seva Seu en el vell
casal de I'Ho>pital.

Cóm fer-ha fo! aixo?

Encara que la propietat de l'edifici sigui
actualment de la Diputació, entenc que
les despeses i la drrega de treball de coor
dinació del!] serveis esmentats, no hauria
d'ésser única i exclusivament missi6 de la
Corporació provincial. Opino que quan
menys !'Ajuntament hauria de col'labo
rar·hi amb una part igual. 1 més encara.
Les demés corporacions deurien cercar
d'interessar-hi a les moltes entitats de Llei·
da, i fins a particulars que no dubto pres
tarien bonament el seu ajut material.

La constitució d'un patronat autónom
per I'estil de I'actual Museu d' Art, peró
més nombrós, que permetés la consti
tució de comissions o ponencies encarre
gades d'atendre especialment les diverses
institucions, potser seria el millar sistema
d'articular i donar vida al Casal lIeidata
de cultura, que voldriem veure instal'lat a
I'antic Hospital.

, e/s mitjans economics?

Evidentment haurien de sortir en gran
part de les Corporacions populars. Són
deures de govern l'acomplir les funcions
que assenyalem pel vell Hospital. 1 tam
bé la Diputació com l'Ajuntament les hau
rien d'atendre en la part més important
per assegurar la seva vida. Naturalment
l'efor~ més gros seria el d'arranjament i el
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de I'instal·lació. Després el sosteniment no
seria per les corporacions una drrega fei
xuga.

Quant a les despeses de primera funda
ció, potser seria just utilitzar el rendiment
que produ!s I~ venda deis patis anexes i que
es d.urien enagenar per tal d'urbanitzar els
contorns del vell casal.

lla restauració del edifici?

Indiscutiblement s'ha de fer. Peró com
aquesta no atany a la consolidació del ma
teix, que sembla prou sólid i ford, sino a
la neteja d'algunes impureses adherides i
a la reconstrucció d'algun element decora
tiu, crec que es podria anar fent poc a poc
i amb seny. Aquest mateix patronat baix
la direcció een acurada d'un tecnic po
dría cuidar-se tameé de la restauració de
I'edi fici.

Jo estimo que més que restaurar-lo, ur
geix el conservar la dignitat i el prestigi
del vell casal i que alhora pugui prestar
un tan noble servei social als fills de Llei·
da com ha seria el convertir-lo en el seu
primer casal de cultura.

Felip Solé, Professor de ('Escala Normal de
Mestres.

Eltrobem a casa seva enfeinat amb uns
papers i s'interromp per dedicar-nos uns
minuts.

-El destí del vell Hospital? Fa tem ps
que per mi el té ben definil. Casal de la
cultura lIeidatana. Fa pena de veure com
totes aquestes coses que ens són tan cares
romanen esparces i no gaire ben instal·la·
des. Habilitant I'Hospital de Santa Maria
per fins culturals, comensaria per traslla
dar-hi l'Arxiu Municipal, la Biblioteca
popular, el Museu Morera-encara que
després, si tan arribés a créixer, s'hagués
de portar a un altre lloc,-i el Museu ar
queológic. Hi ha 1I0c suficient per fer-hi
tates les dependencies que calguin. No hi
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podria mancar una sala de conferencies.
tleida avui n'esta completament mancada
d'una tribuna neutral amb condicions i
amb caracter.

Podria procedir-se a la constitució de
I'Hemoteca, idea ja exposada en aquestes
mateixes planes amb moti u de I'enquesta
de la Paheria i que ho crec d'una necessi
tat imminent si no volem deixar perdre
periodics i revistes que després ens sera
molt dificil :l'arreplegar. Aquesta es una
obra que a I'Ajuntament no Ji coslaria cap
diner i en canvi Ueida tindria una font
de consulta i d'eslUdi segurs que de no
arranjar.se aixo prom pIe corre imminent
perill d'esser perduda.

)osep EstadeUa, exconseller de la Manco
munitat de Catalunya.

Ens eslen la ma afablement.
-Una altra enquesta?
Ja ho veu. Es una bella manera d'en

carrilar conflictes i no hi ha mes remei ...
Parlem del valor anístic del vell Hos

pital de Santa Maria. El Sr. Estadella Ji
assenyala un desti cultural des del primer
momcnt.

-Una casa com aquesta no pot servir
per res mes, Pensem que Lleida no té lo
cal per Biblioteca, no le cap sala de Con
ferencies, ni d'Exposicions ... Pensem en
cara que l'actual Museu no es pot admetre
mes que com a cosa provisional i convin
drem que tOles aqllestes dependencies si
poguesSln aplegar-se sota un mateix co
ben amb condicions tan avantaljoses com
les que ofereix ¡'Hospital de Santa Maria,
Ueida hi soniría guanyant d'una manera
considerable.

Jo nO li sabria trobar allre desti a aquest
magnific edlfici que el de Casal de la nos
tra cultura.

Fa ..ncara el Sr. ESladella una pila de
consideracions d'ordre arquilectonic que
lliguen admirablcfTlent amb la tinalilat

culturál que .11 veu com a cosa única i
exclusiva d'ésser ponada &1 vell Hospital.

Roma Sol, dega del Col'legi d'advoeats.
El bell edifici de Santa Maria, un deis

pocs de caracter civil que resten a Cata
lunya de la interessant arquilectura mige
val, mereix els respectes maxims i per ai
xo cal no desvinuar la se va fesomia i el
seu esperit amb un destí que els contrarii
massa, En Iraclar-se del traspas que férem
a la Mancomanital ja panirem, IOts els
companys de Diputació, de la idea de que
I'H,)spital de Santa M.rí~, un cop restau·
fal acuradament devía convertir-se en el
centre i fogar de cultura superior de lla
nostra ciulal. Pensarem ponar-hi els Mu
seus i estabJir-hi una Biblioteca popular
de les proporcions adeq uades a la pobla
ció de Lleida i a les seves necessitats, en
el sentit.'Jquest3, de servir des de la curi(lsi
lat femenina de la joveneta joguinera del
infant, fins a l'afany i inquieluts de i'erudit,

Estic encara, com aJeshores, con ven

~ut que cap altre destí millor podra tro
bar-se per a la bella fabrica del que ha
estal fins ara el nostre Hospilal. Pensem
de més a més com és de necessari que li
obrim al noslre poble les apeléncies de
leclura i saber, procurant-li un l/oc ben
atractiu i fins confortable, eentricament
situat, on "cose adonar-sc'o s'hi vagin
trobanl bé i senseesfor~ s'aficioni a les re·
vistes, als lIibres, a les pintures, a l'escul
tura i als bells trofeus que ens parlen d'épo
ques pretérites i ens mantenen relligats
als noslres avanlpassats estimul poderos
per a enfortir i'anima i fer-Ia mes exigenl
per ¡'esdevenidor. Aquests objectius no
veig on puguin tenir hostatge ni on po
driem situar millor el gran saló d'actes
culturals que a Lleida ens manca ion po
driem millor iniciar l'indispensable Insti
tut d'Estudis Ileidatans, nucli propulsor
de la nostra cultura integral.

i



.e/hora de

5 -

l'enyoramenf

I
1
I
r

Sento el pósi! de les hores,

abans no el sentia 8ixí;

sento el posi! de les hores

díns de mi.

Jo tenia una amoreta

que no em donava turmen!;

jo tenia una amare/a

somrient.

Cada tarda la ruixava

8mb regalims de mon pi!;

cada tarda la ruixava

j cada ni!.

El ruixim feu neixer una ala

que abandonavem al ven!;

sobre fala ens hi gronx8vem

savinfment.

Travessavem nuvolades...

enfi/lJvem el cel clO

i reste! que més costava

d'ab8stá.
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r Sola el Hase de la hivernada

jo aporll/Ve-Ii el recer

de la frase acoixinada

per talé.

Tenia la gil/ta blanco

j el re/oc avellufaf

de les roses que formaren

son lleva!.

Un dia s'eslloma I'ala

sense saber per quin art

i flor! una l/arma calda

en cada esguardo

1 s'es111unyiren e/s somnis

cridant a /'afrau del pi!

un retal! d'espessa sombra

de la ni!.

Raig de lIum de f'amoreta

que no doné/ves turmenl.

raig de lJum de /'amoreta

resplendent.

Senlo el pos;! de les hores

-hores lIeugeres d'ahf-

sento el posit de les hores

dins de mi.

R'>Io" XURIOllERA .

......................................... ...: ..
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Des de la flnesfra.

OIBUIX DE "SHUM"



LlI torre de la Seu perfilll la seva silueta
des de 1015 els recons de la ciulaf. ..
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Cj'olítlcs í tecnícs

S EMBLA que va descendint, la cam
panya que contra els polítics, d'un
temps en~a és produrda. Fora po

lítica i més administració, era el mot d'or
dre en que es portava la propaganda de
descredit a la política.

Totes les velles concepcions i utopies
han estat revisades. Els polítics sois ser
vien els interessos del partit oblidant els
del poble. Era la regla del joc electora!.
Primer el partit que to!. Aquesta imputa
ció feta als antics dirigents que comanaven
els partits, és de totes les que se n'ha fet
retret la més raonable i la més exacta. To .
tes les demés, com qui fa jocs de paraules
eren variants i derivacions d'aquesta.

En consequéncia del descrédit a la po
lítica, el pensament del poble, o al menys
d'aquells que creuen tenir la seva repre
sentació, gira envers un parlament inte
grato no per representacions de partits, si
nó per representacions deis diversos esta
ments de la vida social de la nació. En
aquest Par/ament no hi haura interes
sos de partit. Els interessos del poble s'han
d'avantposar als deis polítics.

De primer antuvi i pels esperits sim
plistes, aquesta fOrmula entusiasma. Qué
importa que governi A o B? El cas és que
es faci bé. El que sapiga administrar, que
administri, qui sapiga lIeis, que judiqui.
qui sapiga lIaurar, que lIauri. A cadascú
la seva especialítzació. No perqué un sen
yor sapiga lIensar un discurs que entu
siasmi amb la seva veu ardenta i coratjosa,
les multituds que desitjen ésser portades
per camins que elles soles serien incapa
ces de recórrer, no per aquest motiu
aquest senyor ha d'ésser un bon gover
nanto «El nomenament de conductor, no
implica saber condulr; la el'lecció d'un
home, no significa aptitut en governar».
(Teories de I'autor de «El Príncep»l.

Els técnics poden resoldre problemes
que de bell antuvi els hi són impossibles als
polítics, empro eltécnics sense els polítics
no van enlloc. El polític, amb la seva vis
ta posada sobre la nació, veura sem pre co
ses que el técnic no veura. L'especialista
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solament coneix la seva .matéria. En un
par/ament format per técnics, quarl es dis
cuteix una Ilei sobre higiene, per exemple,
quin paper hi representen tots els altres
estaments? Cada un tira I'aigua al seu mo
Il.-Llavors no hi ha els interessos de clas
ses, més difícils d'agermanar que no els
deis politics ....

Als técnics els hi sera permés resoldre
problemes que 'probablement els polítics
tardarien molt més en trobar la solució.
Pero hi haura problemes que un partit po
Iític resoldría i els técnics seríen incapa~os

de fer-ho.
A vol tes, ha semb!at que, efectivament,

el Parlament era impotent per a resoldre
problemes greus. Guerres, revolucions i
crissis económiques. No obstan!, tot aixó,
sois posa a prova la seva valua. Com goma
encongida que torna a tenir la seva primi
tiva elasticitat, quan la ma deixa d'opri
mir.-Ia, igual després d'una crissi, el Par
lament i la Democracia torna a triomfar,
brillant com ma;,

El Parlament francés, deixa en mans
deis general s, la governació del país, d u
rant la guerra gran, empero torna a aga
far la direcció passat el moment de peril!.
M. Poincaré ha estat una espécie de dicta
dor financier actualment a Fran~a. No ha
prés cap iniciativa, sense el previ vot de
confian~a, Ací es quant es veu la funció
capitallssima del politic. Tot un gavinet de
técnics fracassa en I'arranjament de la si·
tuació monetaria. Caillaux, posatcom J'ho
me magic de les fina nces, a Ipretend rearran
jar la situació, caigué sorollosament. Ray
mond Poincaré ten int darrera seu laconfian
~a del Parlament ha pogut enfilar lasituació
financiera per viaranys segurs per arribar
a I'estabilització de la moneda francesa,

El parlament polític, mentre no es tro
bi res millar, sera la forma ideal de go·
vern. Com a cosa humana, é, imperfecta.
La perfecció no esta en aquest nostre món,
Em pro am b tots i els seus defectes, aq uell,
és preferible a qualsevulga disfressa de ti
rania moderna.

XAVIER KÜHNEL PORTA.
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i A molts dies que no sentim dir/;;1) res del conegut escri ptor Josep

-._. Pla.

No sabem pas, ~n aquests moments, on
es traba, ni qué I'ocupa, ni si escriu o no
escriu.

Tanmateix, el cas, d'aquest escriptor
és un cas curi",s.

Puja rapidament;s'estengué en la con
sideració pública en forma puixant i deci
dida, crea lectors seus, encarrila gent sota
l'ideari sustentat en els seus Ilibres i ara
que tot ha tenia a demanar de boca, ara
estén el bras en I'actitut inexplicable de
valer esborrar les. petges q'ue ens I'han fet
conéixer.

Nosaltres, francament, ben Jluny d'ad
metre el Josep Pla retractador i boirós
d'aquests darrers temps. desitjariem que
sortls del cáu on es traba el Josep Pla de
la primera época, I'home d'ideals, el fisca
litzador de les injusticies socials, el viatger,
el narrador, el cop~ador d'am bients i de pai.
satge~ sense cap més censura que la sevá.

Ens fa pena, de veure la necessitat que
tenim d'escriptors com el que al'ludim, en
aquesls dies que atravessem-dies de pre
paració, de grans vigilies- i que totjust als
primers compassos de la simfonia comenci
a agradar·se de les dissonancies acrobati
ques, cobrint-se de boires que es van es
pesse'int cada vegada més, i que acaben
fent-Io invisible per complet.

Tothom qui recordi el Josep Pla de ies
cróniques de Rússia, de ~Coses Vistes>, de
~L1anterna magica», i fins de «Relacions»,
i el compari amb la siiuació que avui l'en
cerela, podra comprovar que realment,
aques! autor no és considerat de la matei'
xa manera que ha era en aquells temps, ni

és judicat tampoc, tan sincerament com
allavors.

La seva partida del diari on acostuma·
va a escriure, fou potser un xic crua, peró
el públic, un cap les coses foren explica
des, no li dona tampoc massa importancia.

El seu darrer Ilibre «Cartes de Jluny',
primer volum de les Edicions «La Nova
Revista», és decididament el que ha donat
més qué dir. No el Jlibre, ans bé el que
precedí l'edició, la revisió i I'exporgamen!
de que ha estat objecte el text. Pla, escrip
tor que s'ha vingut manifestant des d'on
plan 01 liberal no en tenia cap necessitat de
recórrer o de sotmetre's al control d'un
escriptor católico El fet en sí, el que un lli
bre publicat per «La Nova Revista» ha
gi estat préviament censurat per un escrip
tor católic, tothom ha trobaria naturalís
sim, peró el que I'autor d'aquest Ilibre si
gui en Pla, I'home que sempr.. s'havia
distingit per la seva rebeldia, I'home que
havia prescindit, i podia fer-ho, de judicis
timorats i de la fal~a concepció d'aquest
seny nostre que tan apegat esta a la ploma
de mants escriptors que mai na arribaran
a descobrir la pólvora, ha produ'it un ve
ritable daltabaix en les converses i en els
parers. de la gent iniciada i interessada en
el camp de les Jletres catalanes.

Aguest fet que eJl negava, avui ja no
és possible donar-ha entenent a ningú
com no sigui dient la veritat. Hi han ha
gut periódics (.Gaseta Comarcal»-Edició
d'Igualada, per exemple) que hi han dedi
cat pagines senceres que no deixen Jloc a
dubte.

Peró tot aixó, no és comprensible; Pla
no necessitava polir els seus escrits per cap
concepte. Creiem que hauria fet miJlor si
hagués continuitat de la manera que havia

I
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escrít sempre, sense la coacci6 d'un esperit
sever tan distanciat de la visió que de les
coses té aquest escriptor, q·u·e al practicar
mutilacions a la seva obra han de Ilevar-li
for~osament fresco'r i gracia i agilit~t. 1
d'aquest acolament de testa d'un home qué
no ha semblava, el públic s'en sent pro
fundament decebut.

Josep. Pla era per nosaltres, un au
tor admitat. Tenim doncs, dreta manifes
tar el nostre disgust de la mateixa manera
que abans ha haguerem fet en sentit con- .
trar¡". .

Tingueren. una alegria quan li vege·
rem treure el' cap, rec;pirant optimisme,
per la tribuna de aL'Opinió»,. amb el «Re·
sum de la setmana». Avui, aixa també ha
desaparegut ...

- !l -

Aparentment Pla sembla que s'hagi
imposat un exili voluntari; no sabem el
que hi haur.a de cert en 'tot aixa. Després
del seu pas darrer suposem que el seu anim
támpoc no deu estar gens tranquil i més
encara, si com sl.lposem, .el caracter d'a
quest escriptor és facilment influenciable.
Les zigues zagues d'aquests últims temps
ens autoritzen a parlar aixi. Un eseriptor,
com tot home públic, és molt Iliure de fer
una rectincació de conducta, pero té si
més no, I'elemental deure d'explicar-Ia i
de justificar-la. 1 Pla ha callal; ha callat
davant d'un públic que el seguia ¡¡vida
ment i que tot ha esperava d'el!' menys la
feblesa que tantes '/protestes ha aixeca' al
seu entoro.

B. X.

I

•
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el retorn dJOscar C?»ílde
H eus acf en quins termes el mateix

OSCAR WILDE explica la modalitat
amb la qual lransmetia el propi pehsament
a la medium. En una sesssió en que la
SMITH era sola, i experimenlava amb I'ins
lrument denominat "Ouijal>, es manifestá la
personalitat en qUestió, a la qual la me
dium pregunlá: "per que m'escollires a mi
com a medium?l>. 1 la resposta fou
aquesla:

c:Amiga meva, la cosa no és lan ra~

dI d'explicar. ja fhe di' en .altres oca
sioos que diferenls vega des. jo havia
esguardar el vostre m6n a través deis
ulls de mediums de diversos pobles
per contemplar un instanl, embadalit,
¡ZI gloria del voslre sol. D'aquest am
bienl obscur en que em trobo, diver
ses vegades havia desiljat lransmelre
el meu pensamenl a algú de la lerra
que resu1tés idoni per a comprendre
unll menlalital com la meva, fantasio
sa, imaginativa. ansiejant, fina a SOfriT,

de concretar la bellesa en paraules.
Cercava, insistenlmenl, un flasconel
propici a conlenir ressencia de les
meves idees; pero fins al dia en que
vaig poder substituir un allre ésser de
J'espai en el seu control del lIapis Que
el senyor V, tenia entre mans, fins
aquelJ moment no havia trobal mai
I'inslrumenl preciós que lant cercava,
És evidenl Que si es vol Que jo parli
als vivents en la forma Que m'era
personal en vida, es fa indispensable
que Irobi un cerveJllirerariamenl capac,
8mb el Qual exercirar-me, Tinc necessi
tat d'un orgue cerebral que permeti al
meu pensament de flItrar-hi a lravés,
com J'arena finissima d'un rellolge pas·
sa pel forader. l no n'hi ha prou Que el
tal cervell sigui lranslúcid, sinó que
cal que hi 'robi els ma.erials necessa~

ris per a expressar les meves idees,
Jo puc moure fAcilmenl la ma del sen
Ybr V, i fixar, bon automatist" com és,

la meya grana sobre el pBper; el seu
cerveJl, pero, no em serveix. Si pro
vés de servir-me'n les meves idees
s'hi enganxarieo com les mosques en
una dissoluci6 pegalosa.> (Pág. ~5).

En una altra circums!ilncia en que la
medium es sen tia molt cansada, OSCAR
WILDE observa:

cT'he trobat menys sensible que de
costum a les meves idees; de tates ma
neres, per bé que cansada. et manleos
sempre una perfecta arpa eolica Que
respon d'una manera meravellosa a
les vibracions del meu pensament.»
(pág. ~7).

1en una altra ocosió esmenta:

cPosseeixes el sentit de l'estiJ, I es
per aixo que em serveixes moll bé per
a revestir de forma adequa,da el meu
pobre pen.amen!.> (pág. 40).

Algunes vegades es queixa de trobar
en el cerve\l de la medium paraules i imat
ges vuIgars. A tal proposil és curiós el se
güenl passatge en el qual el comunican!
havia comencat a parlar romanticamen!
de la \luna. La ma de la medium escriu CO
que segueix:

c:Prest, la lIuna plena sorgira en
l'horilzó del vos:re món, i us apareixe
ra suspesa en l'aire com un gran for
matge daurar.., Prou! Para't! Para't!
Aquesta semblanca és intolerable, Es
crius com ha faria un pretenciós i en
riQuit adroguer Que es posés a fer li
teratura .. , Prenc les paraules com les
trobo en el teu cervelJ. .. A veure, pro
vem altra vegada .. , com un gran meló
daurat suspes en el blau profund de la
nit... Aquesta semblanca és millor,
per bé Que una mica rúslica.. pero pot
anar, perque jo adoro la vida rústi
ca ... > (pág. 7).

Els episodis cilals, com molts altres
contlnguts en les altres comunlcacions,
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confirmen ulleriorment CO que de molt
temps era adverat, i és que, bell sovint,
les personalitats deis difunts es valen del
cervell del medium com del teclat d'una
maquina d'escriure amb ressorts innom
brables. AixQ, si fins a cert punt es pot
imaginar, no és, certament, possible de
compenetrar-ho intel'ligiblement per a nos
allres, cosa presumible a priori, cal' a una
modalitat d'existencia qualitalivament di
versa, hi deuen correspondre modalitats
totalmellt di verses d'aclivitat psfquica.
Sigui com sigui, es revelen en els missat
ges d'OSCAR WlLDE, allres formes de per
cepció, com si diguéssim «sintetiques», les
quals, resullant áfins 'a la que examinem,
ajuden a comprendre milIor. La, senyora
SMlTH lIavia observat que OSCAR WlLDE no
sois feia la critica deis autor contempora
nis d'ell, sinó deis escriptors amb relleu
assolit després de la seva mort i que, p~r
tan!, no havia conegu!. L'enigma es com
plicava més que mai pel fet que algunes
vegades ni els mediums haviell Ilegit els
Ilibres sobre els quals s'exercia la critica
del comunican!. D'on podia treure taIs co
neixements J'esperit d'OSCAR WlLDE? Per
aclarar aquest misteri, ell hi respón en
aquests termes: .

cCom Homer, el cee, vaig erranf
pel mó" a Id recerca d'uIls per a veu
re-hi. i algunes vegades ha aconse
gueixo. a través del fose vel de tenep

brea que em circumda. Tat aixo. amb
ajuda deis ulIs deIs vivents. que igno
raran sempre el misteri de la meya (n
trusió en l'existencia lIur. i és de tal
guisa com de tanl en fant arribo a con
templar el vostre bell mó" en les Ioca
Iitats més diverses de la terra. Amb
auxili d'una grogueiant jovencella con
templava les plantacions de fe en l'iIIa
de Ceilan; pels ulls d'un nomada Kur
de veia la muotaoya Ararat i les tribus
de Yezedes, les quals adoren, a un
temps, Déu i Satanas, ¡amen sacrllM

menf els pagons ¡les serpents. Una
vegada, en un vaporet de plaer en la
rufa de Saint Cloud, viu les verdes
aigUes del Sena i el panorama de Pa
rís, per mitjili deis ulls d'una nena que,
no sabent explicar-se 'Yo que Ji passa
va, s'agafa esfereYda a les faldilles de
la seva mama. Ah! in~tanls preciosos
de visió! ElIs s6n les estrelles de la
meya nit, els resplendenls joieIls en la
meya arqueta de tenebres, el nectar
cobejat de la meya anima assedegada,
i donaria lota 1(1 meya fama per un lal
fresar. UlIs! UlIsl Que pot fer un ho
me que els ha perdur? 1 que no dona
ria per recuperar-los? Et sorprendra
forc;a de saber que, en tal estat, m'he
submergit profundament en les obres
deis vostres maderos escripfors: Na
turalment, no prenc tola la collita, pero
en tasto el milIor. És, indubtablemenf,
una cosa curiosa. Vef aquí com ho
faig: vigilo, esperanf i'ocasi6 proprcia,
i quan aquesta s'ofereix, a !'instant
precís, m'identifico amb la mentalitaf
del meu eseriptor i reeullo les impres
sions que desiljo, que són, principal
ment, de naluralesa global.> (pág, 20).

En altra part de les comunicacions,
precisa més, en aquests termes:

«Pue indagar i veure-hi en el cer
velI deis autors, i aprendre eol'leetiva
menf i fulminanlment tot alió que és
merelxedor d'ésser eonegut en lIurs
obres», (pág, 178),

En fi. una vegada en que la medium
havia preguntat: que opines de les poesies
de Sitwells? Les has lIegides? ell respon
gué:

eNo. no el canee, perque no m'ha
agradat mai perdre el temps agafanf
granotes. No tine tracte sin6 amb la
mentalitat d'aquells que tenen un eert
merit i no [n'abaixo a tafanejar a un
nivel1 semblant.:t

Aquesta darrera cifació donara al lec
tor una debil idea de la tallant ironia del
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comunicant, romas, després de la mort,
I~I com abans era.
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Pncstmll de: la !le/ro del mMlum Sr. V.

Tal com OseAR WILDE s'explica apareix
que la manera com les personalitats espiri
luals prenen coneixement de les obres deis
autors lerrenals, resulta una forma de per
cepció col'lectiva o «sinlelica» de Jlur con
tingut, el qual queda registrát en els cen
tres mnembnics deis respectius autors.
Aixb resulta interessant, cal' en una prece-

dent monogra(\a meya dedicada als feno
mens de «Visió Panoramica», em propo
saya fer veure com tot concorre a demos
trar que les percepcions psiquique~ en
J'ambient espiritual, presenten la particula
ritat d'extrinsecar-se en termes de «simul
laneYlat», contrariament a anillogues per
cepcions terrenals, que, com és sabut, es
determinen en termes de «successió». A
tal propbsit, resulta tebricament molt sug
gesliu fer notar que una tal modalitat espi- .
ritual de percepció «sintetica» es realitza,
excepcionalment, fins durant J'exislencia
terrenal, al menys en certs moments del
somni fisiolbgic, ja més en el somnambú
Hc o hipnbtic o extiltic, probablement en
els suprems momenls d'inspiraci6 genial, i
de manera certa en el periode preagbnic
deis moribunds.

Volent fornir, d'aixo, una idea més pre
cisa als lectors que desconeguin el feno
men de la «visió sintetica», recordaré ~o

que esdevenia a Mozart, qui percebia sub
jectivament, en termes de simulfaneiYaf, la
successió coordinada de totes les notes
constituint una obra musical, de la qual
cosa rebia un goig estelic supremo Anilleg
és el fenomen de la «visió Pélnoramica o
sinletica» en els moribunds, els quals per
ceben subjectivament, en .termes de simul
faneiYaf, la sencera successió deis esdeve
niments de Jlur transcorreguda existencia,

Jh '1<'«:"" ;.., A.4t I..~t_~ a..~ wC....o

~ ~ ~. 1 ~.~ .. JJc. ~ kC4
~~~ ~.,~"¿~,, ~ ~ Jj;;"
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Pllcsfmll dz la lIefTa de Mrs. Smllh.
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en estat latent en la subconsciencia humana,
en espera d'exercitar-se en I'ambient espi
ritual després de la crisi de la mort; tal
ment com els sentits de la vida terrenal

supernormals, ~o que demostra que les di
tes facultats resulten, evidentment, els ,sen
lits propis de la vida espiritual, preformats,

./

Facsfmll de la \letra d' Osear Wilde, en vida.

tant aquesta rapida recensió observant que
la caracteris'tica de la simu/taneiYat en les
percepcions psíquiques, es demostra prb
pia, especifica i particular de les facultals

fenomen ben conegut deis psicblecs. Per
no sortir del tema propi d'aquesta mono
grafia, no m'estenc més, ¡acabaré comple-

O·J~ lJvU¿- ,
~,J D111d-#1.¿

z.,¡ 1w1~. - tJt.4~'

./104/ ~ ¡,~ 7;

FaC9fmll de Ifl Jlefrll mediúmicll d' Osear Wildi:.
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-J4l1 e.t €', 1& J.4~
.I.s 1/."
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exisleixen preformats, en estat latent, en
l'embri6, esperant exercir-se en ambient
terrenal després de la crisi de la naixen~a.

Referint-me, ara, a la manera com WIL

DE ulilitzava les reserves deIs vocables i el
sen lit de I'estil existent en el cervell de la
medium, moll versemblantment es pro
dura en virtul d'un fenomen anilleg al de
percepci6 simu/lania de tots els materials
primaris disponibles en el dit cervell; i tal
suposici6 fa intel'ligible el fet que el comu
nicant pogués utililzar-Ios amb la rapidesa
vertiginosa amb que el seu diclat mediú
mic es donava, indici que, en el més enl/a,
les concepcions d'un Ilarg missatge es rea
litzen en termes de simullaneltat, de mane
ra que la mil del medium vola damunt el
papel' perque Iradueix en termes de succe
sió allb que el seu cervell rep telepalica
ment en termes de simu/laneiYal.

Abans de concloure, convé al'ludir
breument a les condicions espirituals en
que es Iroba el comunicanl, a les quals so
vint es fa referencia en els missatges. En
un deis seus primers escrits, OSCAR WILDE

s'expressa aixi;

«La meva reina actual és be" poe
millor que lo que se m'imposava a la
presó on cardava la llana. AUlI, des
prés de tot. el meu esperit podia al1u
nyar-se del cos i vagar a pleret; acr,
no linc un cos del qual pugui emanci
par-me, i. mancant-me ell, m'és impo8
sible aquella distracció terrenal. No
experimento cap satisracci6 de sentir
me un pur esperit sense coso Aquesl
era un ornament decor6s Que ens reía
atraients; o si es vol, tot el contrari.
Ad on em trobo. en aquestes distrae
cions no hi cal pensar; pero nosaitres
coneixem de vegades, i flns massa,
les rnés recandites idees de cadascú.
Ve Que els pensaments deis 1I1tres, no
ens inleressen gens. i el ledi envaeix
la meya vida. Nosallres podem veure
redprocament els nostres pensarntnls

tal com vosallres les taques damunt
deis veslits que porleu. Com ja t'he
dit, entorn meu no hi ha sinó boira, i
tal és l' ambient reservat a aquells
que Coren víctimes de les preocupa
cions socials, les quals m'han menat
a una condició que no resulta pas
moll Cavorable per a la meva elevació
espiritual. La meva mentalitat, ja t'he
dit Que sembla un pany rovellat en el
qualla clau entra difícilment. Em las
so en aquest perpelu crepuscle, pero
conee que vindra un dia en que, fins
jo, arribaré a les alfures de l'extasi es
piritual, i aquesta esperan~a que ens
és donada, ho fa tor suportable, És el
desH de l'esperit huma, de coneixer el
Bé i el Mal proCundamenf. sense la
qual cosa no s'arribaria mai a la per
recció; i si jo sofreixo en aquest am
bient de tenebres, és perque la fita
m'apareix Ilunyana. Amb fot pos~eeixo
la facultar de conEdxer, a la qual no
pOI afectar la justfcia deis hornes, que
ha torturar la humanitat des que exis
teix. De totes maneres resta, en que
em trabo, no és un cdl.sfic:.. com vo
saItres podrieu creure, sinó un episo
di lamentable de la meva experiencia
espiritual, en virluf de la qual sóc
preso ara. entre fenebres; i amb tot. és
així que m'oriento i em preparo més
que de cap allra manera per lila au
prems i Cuturs extasia de la perCecció,:.

. (pág. 176).

Les revelacions exposades entorn de la
tristfssima condició espiritual en que es
trobava OSCAR WILDE resulten interessants;
i si es considera que concorden admirable
ment amb ~o que s'afirma en altres missat
ges en el genere, respecte de les inevita
bles consequencies, en l'ambient espiritual,
de les culpes terrenals, les tals concor
dances es converteixen en una bona prova
de ,1Iur autenticitat. Si les tais considera
cions resultessin mixtificacions de la sub
conscilmcia, no es podria donar el cas que
nombrosos mediums residents en totes les
parts de la terra, ignorant respectivament
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les comunicacions per altres donades,
puguessin concordar en la descripció d'un
gran nombre de detalls que ben sovint re
sulten, a part de nous, estranys i impen
sats,

De totes maneres, en el nostre cas, les
presumpcions d 'idonenat de les IBis reve
lacions, es recolzen en altres coses: en el
fet que WILDE arriba a demostrar la seva
identitat personal, fornint totes les proves
que racionalment poden €xigir-se en cir
cumstimcies semblants; i si en la serie sen
cera de les seves manifestacions no es
poden admetre incidents de mixtificació
subsconscient, i si tot el que afirma en re
lació amb episodis comprovables I'esulta
veritat, aleshores, hom no sap per quines
recondites construccions logiques, no s'ha
de donar credit a tot el que ell afirma de
no controlable entorn de la propia existen-

I
cia espiritual.

La senyora TRJWERS SMITH esmenta
amb raó que cap del casos d'identificació
personal que coneix, obra tant eflcacment
sobre el seu anim com el d'OscAR WILDE
per a induir-Ia a acollir l'explicació espirita
deis fels, cal' és dificil que pugui arribar-se
a un exemple tan complet i circumstanciat
com aquest en demostració de la supervi
vencia de l'esperit huma, En efecte, és ai
xi, cal' en ell vénen fornides toles les pro
ves cumulatives que raonablement hi ha
dret a exigir en tals contingencies, comen
cant per la transmissió de nombrosos inci
dents personals ignorats de tots els pre
sents, per a passar a la magna prova de la
identitat cal'ligrafica prosseguida impeca
blement en centenars de pagines, aixi com
a la de la identitat deis dos eslils que ca

Iracteritzaven en vida el difunt i, en fi, a la
més resolutiva encara, de l'emergencia
plen'á de la seva complexa, rara i inimita
ble personalilat intel'leclual i moral. Així
les coses, m'alreveixo a dir que no és pos-

sible trovar opositors capacos de sostenir
que el cas exposat, en la complexitat cu
mulativa de proves, sigui susceptible d'una
interpretació criplestesica i criptomnesica;
i com que no en conec cap altra d'oposa
ble, l'explicació espirita deis fets deu con
siderar-se, cientificament, legítima i reso
lutiva,

No ignoro que per certa categoria
d'opositors sistematics sera sempre possi
ble recórrer a l'exlrem expedient a que
s'acut en tals .:asos: el d'aspirar, filosofi
cament, a una prova absoluta, sostenint
que si és veritat que en casos com el nos
tre no hi ha explicació dila naturalista deis
fels per a contra posar a I'espirita, no és
menys cert que fins en casos com aquest
no s'arriba a la prova absoluta, referenl a
la supervivencia de l'esperit huma, Ja ho
sabíem, Pero quaisevol que lingui sentit
filosofic, o a qui solament no inanqui sen
tit comú, J'ebutjarii una objecció tan insen
sata, ja que en el nostre món de fenomens
tot és relatiu; de manera que la prova ab
soluta res no l'assoleix, comencant per la
nostra propia existencia, que, de fet, ve
negada per una escola de filosofs ideaIis
tes, l ningú no podra negar que als tals
els manquin bones raons a fer-se valer, i
la tasca grotesca de discutir la nostra exis
tencia real és tant més comprensible, que
s'arriba a la impossibilitat de donar una
prava absoluta de l'existencia de l'uni
vers, [ amb tot, a ningú no s'acudira que
els lals filosofs idealistes no desbarrin,
perque si en lloc de discutir l'existencia
de l'univers recorrent a especulacions me
tafísiques, haguessin parat esment en les
innombrablesproves relatives per les quals
ve a demostrar-se que.. , quelcom existeix,
aleshores haurien arribat a aquella certesa
practica, no menys filosofica i científica,
que basta a la raó,

Be'n desprén, per tant, que exigir la
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prova absoluta de qualsevol hipotesi, equi
val a complaure's en exercicis d'ironia fora
de proposit, o més aviat significa la pro
pia insuficiencia filosofica, científica i 10
gica. Breument: com que la prova filosofi
cament absoluta no és exigible en res,
resulta inadmissible i inexplicable dema
nar-Ia peremptoriament a la hipotesi espí
rita (com ho ha fet darrerament WILLlAM
MACKENZIe), co que demostra la ceguera
sectaria amb que els propugnadors de
I'anorreament final lIunya defensen els pro
pis ..... idealsl

Del' acabar: és un fet que malgrat les
absurdes pretensions del misoneisme hu
ma, co que es demana per provar amb me
todes cienlffics I'existencia i la superviven
cia de J'anima humana, ha de resultar del
tot analeg al que es demana per arribar a
la demoslració cientrfica de qualsevol al
tra hipotesi en el domini de qualsevol 01'

dre de la ciencia. Ara bé: el que és corrent
d'exigir és que, a base de I'analisi compa
ral deis rets, emergeixi pales que aquests
convergeixin tots a demostrar el valor de
la hipbtesi que s'examina. I bé: tal és el
que es fa en la indagació deis fenomens
mediúmics,-tant els anrmics com els es
píriles,-els quals convergeixen tots a de
mostrar I'existencia i supervivencia de
I'anima. Hi convergeixen els anímics en
tant que proven, en I'home, I'existencia
d'una personalilat integral subconscient,
molt superiol' a I'aspecte conscient de la
nostra personalitat, dotada de perfectes i
meravelloses facultats supel'llormals inde
pendenls de les lIeis d'evolució biologica
de ¡'especie. tIi convergeixen els fenomens
espirites en tant que demoslren, a base
deis fets, la supervivencia d'aquella perso
nalilat subconscient que els fenomens aní
mics ens han descobert. En altres termes:
de I'analisi deis fets, resulta que els feno
mens anfmics i els espirites són comple-

mentarís els uns deis altres, fins a I'extrem
que sense I'animisme, I'espiritisme es tro
baria mancat de base. Apareix, així, tota
la inanital i la superficialitat logica deis
adversaris, que pretenen, il.lusos, poder
se valer deis fenomens anfmics per comba
tre els fenomens espiriles.

Tal és la sintesi que emergeix espon
tania i solida, de I'examen comparal ·de
tota la fenomenologia metapsíquica. Una
tan feliC solució experimental del formida
ble problema de I'Ésser, apareix fins a tal
punt evident i imponent al professor JAMES
HYSLOP (1) que no dubla a escriure aques
tes paraules definitives:

eles proves cumulatives en favor
de la hipótesi espírita apareixen fermes
fins a tal punt, que no reparo ZI decla
rar que 56n equivalents i fins resullen
superiors a les que convaliden la teo
ria de I'evolució.:t (Con/aels With fhe
alher Warld.-pág. 528).

Aixo, en tesi general; tornant al cas /lcí
considerat, els mateixos opositors no po
dran negar que totes les proves exigibles
racionalment a una entitat de difunt que es
proposi provar la seva identitat, foren do
nades. De manera que deuria dir-se que si
un cas analeg de convergencia crucial en 
I'experiencia s'hagués donat en qualsevol
branca de la humana recerca, s'hauria pro
c1amat I'evidencia de la hipotesi en exa
men. <;0 que equival a reconeixer el nos
tre pie dret científic a concloure en tal sen·
tit, afirmant que en el cas present, els mis
satges d'OSCAR WILDE apOl·ten una altra
bella i fúlgida gemma al preciós collar de
proves experimentals que demostren I'exis
tencia i la supervivencia de I'anima hu
mana.

ERNESTO BOZZANO.
(HU"BERT TORRES, traductor).

(1) Pro!essor de Psicologlll a la Unlversltat d'Harwo!lrd.
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Cxposícíó fintoní Somarra

l·...·....·'.((5' AL. i com esta va anunciat. el día
\ I " . I M M\. i 17 s maugura a useu orera
,_....' 1"exposició Antoni Samarra.

Per la gran quantitat d'obres aplega-
des, s'han hagut d'habilitar dues sales. En
la una hi figuren els olis i en I'altra els
carbons i apunts.

Samarra, home que porta va adins una
joventut ¡una vibració extraordinaries, en
coma~a als seus quadros neguits que avui
tenen la mateixa actualitat de I'epoca que
visq ue I'artista.

El procediment primar; de Samarra
s'adiu amb el sentit plastíc de la naturale
sa que copiava i predomina encara en les
figures que és !'últim i el més avan.;at de
I'obra exposada en el M useu.

Samarra comen.;a picant pedra, des
prés modela fang i aquest sentit de I'es
cultura és una de les coses que més aviat
es deixen veure en els seus quadrQs.

L'afany del relléu, de la Ilum i de l'ai·
re s'aprecia en !'obra de Samarra com
una de les característiques de més valor i
al mateix tem ps més reeixides de tot el
que arriba afer. .

No tingué temps d'aprendre; no ana a
cap Academia. S'adona que era pintor un
dia que barreja colors i els deixa sobre
una tela. Res no li vingué de fora; en el
curt espai de la seva vida, comen,a a des·
capdellar només les grans possibilitats que
portava dins. Per aixó tot el de Samarra és
seu i no s'assembla a res deis altres.

La joventut i l'optimisme el guiaven.
Una eterna insatisfacció de l'obra feta !'en
cimava a una constant superació. El defi
nitiu no era a I'abast seu encara i ell que
en tenia la consciencia d'aixó, deixava

I'obra d'ahir mogut per l'alenada nova,
cada va Ita més dotada, que !'atansava al
seu propósito Per aixó els quadros de Sa
marra teneo sempre un immens desig.

Els apunts són potser el millar de tot
I'exposat al Museu Morera. El movi
ment i I'ambient hi són fixats de ma mes
tra.

El pulcre poeta Agelet i Garriga ha dit
de Samarra uns mots tan justos, que acre
diten una visió profunda de !'obra del ma
laguanyat artista.

Aquests mots recollits en els catalegs
circulats aquests dies amb moti u de ¡'Ex

.posició que ens ocupa, són els següents:

<Unes cases vermelles, aturades que retornen.
d'un romiatge sota el sol.

Uns jacs de !/um cantelluda.

Unes cares pintades 8mb fango Cisellades
8mb e/s. cinc di/s.

Una blavor de ce! CrlJB sobre el foc de la terra.

Pintura sense normes, és a dir sense ¡¡mi/s.

Artista que va morir amb la grandesa de no
haver aprés. a

El Museu aquests díes ha estat molt
visitat. Samarra era molt estimat a Lleida;
ací hi tingué els primers admiradors; ací
se I'impulsa i s'el seguí pas a pas quan
arribat que fou a Barcelona crida forta
ment l'atenció contrastant la flama de rue
lIa que portava, amb el groc predominant
de les Academies.

En una reunió celebrada pel Patronat
del Museu foren designades les obres del
fort artista que han.de constituir la seva
sala en I'anomenat estabJiment.

R, X.

•
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Llíbres
,

1 CJ(evístes
¿'ofrens malina! (poesies).-A. Moliné Oen

drau.-Moliné Oendrau ama la Nalurales8 i la can
ta en els seus. versos. Diu les postes de sol, el doll
de la fonlana, la floraci6 deis arbres i els tons de
les muntanyes amb unes rallles serenes i correctes.

L'ofrena malinal no mostra gaires neguils; una
escapa(?1J malenconiosa a la fi de les coses i prou.

La illlalge no s'engalza mai ala versos de MaU
llé Gendrau. Les visions del camp, la rugida de la
lIum, sobre tOI. templen sovinlment la ploma del
paela pel que lenen en sf d'especlacle. pero. sense
conseqUencies d'evocació ni neguits d'origen. Al
guna lIambregada per le n'cansa de la fi i prou.

Amb 101, cal assenY31ar la composició que porta
per lfIol cCemenliri a Munlanya:. que com a rara
excepci6 lé tol aixo i ens ha semblal de les més be
Hes del IIibre tan per la concreció com pel neguir
que hi ha sola la pulcra serenor-dels versos.

També el poemel cA una fonl:. podria enlrar en
aquest parenlessi excepcional. '

Moliné Gendrau mira les coses; hi ha poeles
que escollen les coses.

AmI> lot, I'autor de eL'ofrena rural» és ciar i co
rrecte; sobre 101, correcte,

El mol! de da/l.-R. P. Fr. Ezequiel de Matará
O. M, Cap.-l3iblioleca clluro:.,-Es tracta d'un
drama de COSlums munlanyenques l'acci6 del qual
es desenrollla en tres acles, Tol vé a escaure's en
un delinqüenl que restitueix el que pot, que s'arre
penleix prorundament i que acaba essent absoit pel
capelh's i perdonat per les víclimes del delicle,

Forma el volum nové de la Biblioteca clluro:.,

L'ar! del bon eKcursionisla,-Opuscle publica!,
pel Centre Excursionisla de Terrassa que conté la
conferencia donada en I'esmenlada enlitbl pel nota
ble novel'lislo Joan Sanlamaria amb moHu de I'acte
inaugural del curs 1915-'16.

/)evislo de Calalunya. - El número d'Abril
d'Dquesta magnrnca Revisla publica originals d'A.
Rovira i Virgili, César Martinell, Ferran SoldeviJa,
Gonc;al de l~eparaz (fill) i les acoslumades seccions
Sagilari, NOlules, La Hisloria i I'Erudició, Les
lIelres, L'Arl i Periódics i Revistes. Com sempre és
fl)rc;a intCl'eSSllll1.

Emporion,-Hem rebut el n.O;) d'aquesla ex
cei'lenl publicació bisbi::llenca. Conté belIs originals
i alguns gravats.

Le Cri des peuples.-Amb un sumari interes
santíssim ha arribat a nosallres el n,o 4 d'Clquest
setmanari que veu la l1um a la capilal de Franc;a i
que pel seu ideari sera a no dubtar ben conegut
promplament per fots els catalans,

eLe Cri des peuples:. vé a defensar els pobles
oprimits ¡les minories nacionalistes de tot el món.
Compla amb una llista de col'laboradors seleclís
sima i pel caient d'amplilut que l"informa. cada
aimant de la lIibertat del seu poble, trobara en
aquest selmanari aquells problemes i aquelJes
orienlacions que poden inleressar-Io.

En el número passal eLe Cri des peuples:. inse
ria un arlicle sobre Calalunya signar per Jaume Mi
ravillles.

L'amic de les Arls,-Fidel a la seva trajeclória,
aquesta notable publicaci6 va presentimt-se quin
zenalmenl sense desmereixer mai ('un número de
I"anlerior.

L'úllim conté originlJls de Josep CarboneU,
Francesc Domingo, Lluís Montanya, Ramon Gaya,
Theo Van Doesburg, J. V, Foix, Artur Perucho,
Sebastia Gasch. Salvador Dalí. A, Esclasans i
Francesc Canyelles.

Ol1sela de Vilafranca,-Ha sortil el número 52
d'aquesta publicació vilafranquina amb un sumari
for\:a inleressant.

Marinada.-Revista mensual que veu la lIum a
Palamós ¡que amb motiu de la fesla major d'aquep

lJa viia ha publicat un escaient extraordinari amb
originals de Ramon Xuriguera, L1. Barceló Bou,
J. Gelabert Crossa, T. Raig i L1ap, C. Pruneda Ba
101 J. M. Guasch ¡J. Lapez Picó.

Completen el número magnífics gravats,

R.
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Irreverencia

~I dia 14 d'aquest mes, per la nit-lothom ha
sap-ocorregué l'esCondrament d'una barca de
transports peI Segre.

Una gernació irnmensa, jo diría L1eida en pese~

conglomera amuntegada a la baTana de la Ban
queta.

Tal era congoixa, tristor, desespero Les Camí·
lies de les víctimes eren inconsolables. No menys
ha eslava la gen! no interessada particularment.

Lleida 10fa demostrava una sensibilitat profunda
moguda pel dolor.

Les lIagrimes corríen cara ¡gorja avall. Hornea.
dones, pefits i grans, tothom passava el seu fras
bals, afectar per la desgracia del Segre.

Si aIgú hagués gasat mofarse de la tragedia,
LJeida indignada I'hauria apedregat.

Nosaltres estem salisfets d'aquesta prova d'hu
manitat.

A l'endema al matf, pero, la cosa havia canvial.
Balcons i més qalcons de tots els earrers mostra
ven eneesos, virolats i Ilampats domassos; al mig
de cada domas un eor.

A.I carrer raigoxa feía un riu espés de plors i 10
mentacions per les cinc víctimes de raecident del
dia anterior; als balcons hi onejava una alegria i
un triomf de resta que hom no s'explieava.

Que és aixo? Que havia d'ésser? La resta del
:lagral Coro

Pero era possible que hi hagués qui pugués rer
festa aquell dia a Lleida amb el pas d'una tragedia
a sobre?

Era pOBsible; tan possible que a l'hora mateixa
que el dia anterior el Se.gre aeabava d'emportar-se
cinc vides i en tenia encara unes quantes de preso
neres esperani el salvament, d'un deis establiments

de la eomunitat de Marisfes s'aixecaren cohets i
c1arors de roes d'artifici turbant el silenci i el dol de
la ciutat amb els sorolls provocadors de les palIes
borratxes, ..

J. P.

CÓIn enteneIn l'ajut?

Nobile i les nacions; Nicaragua i les nacions.
Nobile, vialjant pels mars del nord s'ha perdut,

ElI Huira desesperadament contra la mort que el vi
gila arréu.

La negra mort-un blanc rnantell damunl la ro
ba neta deis bancs i icibergs-s'hi acosla poe a
poe com volent fru'fr de I'enorme marliri deis V8

lents exploradors,
Nobile demana socors urgenls.
La tallanta Dalla pessigolleja l'anima deis per

sonatges de la gran tragedia.
Un crit, pero, unís~on que s'ha escapat de totes

les nacions els esperanc;a prometent-Io:s una pro
pera ajuda, mentre els exploradors distreuen espe
ranc;ats llurs penes-que s6n indescriptibles-els
diversos pobles, sense mirament de nacionalitats ni
d'idees s'esforcen d'una manera sobrenatural per
alliberar de la presó polar els pobres naurrecs.
vfctimes del Progreso

Un clam fraternal, unanime, d'humanilal s'ha
aixecat Iluitanl desesperadament conlra les rorces
naturals.

Si tot depengués de les Nacions, Nobile i els
companys se salvarien.

Per altra part, Nicaragua, el simpatic poble ame
rica Huifa lambé desesperadamenl, per l'aIlibera
menl del seu esclavatge (qu~ també és una aUra
morl.)

Una formiga contra un !Ieó.
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La reconstruccio de la Paheria

B.X.

El diumenge. dia 17 del correnf mes de juny,
sortf de Lleida a les cuatre del mati una bona colla
de ¡oves components d'aquesta simpatica cAgru
paci6~, per anar a vi~itar les famoses pintures pre
hislóriques del Cogul.

Fou una excursió interessantÍ3sima a la vega~

da que heroica. La quantitat respectable de kilóme
tres que. hi ha de L1eida fins al Iloc indicat. fou
recorreguda a peu pels nostres ¡oves amics els
quals hi arribaren a les onze del dematf.

Després de visitar el poble en el qual s'hi traben
algunes cases de cert interes, i I'església, dinaren
sota d'una ombra prop el riu Set.

En acabar feren cap a I'enorme pedra on es
poden veure en la seva part inlerior les citades
pintures, quines es traben en part ¡a desaparegudes
i solament encara es poden observar un cervol,
dues dones, idos bous, no detallats. havent~se de
xopar amb aigua per tal de fer-los visibles.

Seguidament, i també caminant marxaren cap a

L'((Agrupació Cultural de J. R.»

Hem expressat en alguna altra ocasió el bon
sentit que mena I'Ajunfament en tol el que fa refe
rencia a la reconsfrucció del vell casal del passalge
Aréjol.

D'acord amb lo manifestat per I'alcalde senyor
Pujol Cercós en l'Enquesta parlada a cap per
aquesta Revista, les coses, segons sembla. mar
xen sense interrupció.

Darrerament hem rebut editat per la Corporació
municipal un opuscle en el que hi figuren les bases
del concurs per reconstruYr la Paheria. Completen
l'escaienl edició uns quanls fologravals del referil
palauet.

No cal dir que nosaltres seguim amb viu interés
tal aquest assumple i Que per tant hem vist amb
goig l'aparició de l'opuscle que acabem d·al'ludir.

per la passió, L'esperil retorc;at de la munlanya hi
batega forlamen!.

Ja des del primer momento hom observa que no
és una obra per folhom.

El primer i segon acle s6n magnífics. El tercer.
pero. és on la in/ensilat arriba al maxim.

La Companyia del Sr. L1uelIes posa en la seva
actuaci6 tal el seu entusiasme.

). P.

L'aUlor de cMarioneltes~ i de c.Lll. Vida no és
noslra~ ens ha lornal a visilar.

El pretexl d'enguany ha estalla representaci6 de
la seva dllrrera obra cL'obslacle~.

cL'obstllcle~, és un drama inleressantfssim,
Formll part /ambé del fealre que d'En L1uelles ¡a
coneixiem.

Presenta un argument vivfssim, un xic cru pot
ser, i el desenvolupa arnb el seu realisme contun
denl sempre malilzat de momenls emoHus. Es fe
nac;o No lém els gran3 instants, Els prepara y els
exposa seguidament sense confiar-los a res més
que a la seva visió,

L1uelles, és amic deis grans arguments, i de
les grans l1uiles sentimenlals humanes i passio
nols,

'cL'obslade~ n'és una bona mostra,
Presumim que no és robra definitiva, encara,

pero veiem en L1ueIles. un bon col.1aborador en el
panoramn tealral de casa noslra.

El dimarls dia 191a citada companyia. dona una
represenlació de III vigorosfssima obra drarnillica
de Joan Puig i ferreler, cLa DlImCl de l'amor fe
r~stec~.

Decididamenl, es tracIa d'un drama de gran
volada. El noalre Puig i Ferreter ha expoaal en
aquesta obra una Huira ferma d'l1nimt's arborades

Tournée Lluelles

PIara, sanglols, foc, mort, miseria. Tot es con
fón en la Iluita desesperada per la vida.

Nicaragua lambé reclama, demana, prega, un
xic d'humanital de les Nacioos (les maleixes que
lIjuden a Nobile).

Nicaragua. la doh;a Nicaragua, la liberal Nica~

ragua. Huila soja cOnlra el seu enorme apressor.
Ni un Irisl consal-que tan poca cosa cosla-els
ha arribat a lIura o'ldeal ToJS ele pobles li fa" el
buir.

La Historia per Nobile exigiría la responsabili
lal d'unes quanles vfclimes. La Historia per Nicara
gua exigira tola la descendencia d'unes quanles
generacions.

Ningú. pero, no en fa caso
Vel ac( dos problemes cruenta davanl d'una

rnaleixa humanilal, alés I'un, desalés I'allre.
Nicaragua l1uilara sola. Que diriem si deixessim

abandonals en la Terra del Nord els ¡nlrepils explo
radora?
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Puigvert de L1eida per arribar el la "cstre Ciutat a
entrada de fose.

B. X.

.. L'«Associació de ..
Música •• de Tarrega

Aquesta cAssociaci6 de Músicaa, organifza peI
dia 24 del corrent mes de juny a les 10 de la
v~lIla un magne concert, al Teatre de I'Ateneu de
Tarrega, a carree de I'cOrquestra Sirnfónica de
Madrid.

Aquesta magnífica cAssociaci6» de la "ostra
ciuta! ve'ina, mereix un elogi desinferessat de part
de tots els lIeidatans aimants de la música, per la
seva brillanlíssima acluadó.

Tarrega, adés amb rOrreó, adés amb l'cAsso~

ciaci6» que avui ens ocupa, es posa al nivell de
les primeres poblacions catalanes que estimen la
música. Aquesta és una actitud que l'honora.

Nosaitl'es. sincerament, felicilem ara l'cAsso·
ciaci6 de Música» de Tarrega, i ens sentim con
tenIs per l'hit del concert d'ahir.

B.X.

Col'legi de Farmacéutics

El c:Col'legi de Farmaceutics de la Provfncia de
Lleida», en l'el.lecció reglamentaria verificada el 5

de l'aclual, ha constitun la seva junta de Govern
de la següent forma:

President, Melxor lsanfa GiIi; Vocal 1er, Josep
M.l! Tarragó Romeu; Vocal 2on, Ramon de Rubinat
Fumas; Vocal 5er, Delfí Miret Agelet; Tresorer,
Frederic Nicolau Viladot; Comptador, Romon Ber
nel Roca i Secretari, Ignaci Ramon Soler.

Aquesi: número ha estat visat
per la Censura governativa

Salvi

el.

seus

. (,( ')/, .........:
.,.......'

L'IRIDAL col'liri científic, guareix tates
les malaltíes deIs ulls, Un f1asc6 6 pessetes
a totes les Farmacies, Demanéu 1'interes~

sanl opuscle c:Las enfermedades de los ojos»
i liS sera remés gratu'itament dirigint~vos a

J. U R I A eH i C,lo s. A.
Apartat 632 = = = BARCELONA.



Llista d'adreces útils que recomanem

Hduocats

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

['leuedores

Rambla Cata- MERCÉ BUSQUETS. - Profes.ora en parts i
Cirurgiana. - PJa~a Constitució. 4, 411rl _ 1. 8 •

Teleron 457.-Ueida.

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERt;. - R. Ferran, 2
Ueida.

Cases de Canul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telefon, 518 - L1eida.

COl'redors de eomer~

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2.' - Telefon, 499 - Ueida. /

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

E lectrtctste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i malerials elec
tries, vendes al majar i detall. - Placa L1ibertat, 2
Teleron, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. - Maquines i malerial eléc
fric. ~ Baixada de la TrinitaJ, 6 ~ Lleida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i inslal'lacions eléc
triques per a lIum i rorca. - Parallamps, Acumula
dorso Transrormadors j Reparació de Oramófons.
Clavell, 5. - Ueida.

Perreterles

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

Pusterles

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

lmpremles

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 35
L1eida.

Mercerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cerra i novelals. - Pla~a Sal, 8 - Teleron. 302. Ueida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en 'enfermetats de
la boca i denls. - Teléfon, 367. - Pla~a de la Sal, 17
principal - Lleida.

Mosates

FRANCESC NADAL. - Fabrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) 'Passeig de Prat de la
Riba. - Teléfon, 546. - Ueida.

Música 1 Planos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Recaders t Transports

LA PALLARESA. - Agencia de Transports.
Carrer Cabrinetly, 15 - Ueida. - Telefon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelonll: Meotes¡on
17. - Ueida: Estererfa, 4.

TaUers

CICLES MAZARICO. - Biciclet.s varies mar
Ques. - Accesoria, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

JOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinaria.
Cardenal Remolins, 8 - Teleron, 107. - L1eida.

Toelneries

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. ~ Especialitats en
pernils. ~mbutits i mantegues. Carme, 62. - L1eida.
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Telefon núm. 259

PR1 NCI PALS

LLEIDA

COMISSIONATS

Blondel lletra E, 1."'
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