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= Preu 50 Centims =

L'herha del hosc, irreverent, profana
la simhólica clau que els arcs unia.
No s'és arda al toc d'Ave-Maria,
com altre temps, plorosa, la campana.

CO,nsagracíó

Tata sola, triomfal i sohirana,

',1", la piscina s'aixeca, a on un dia
son front impur a rahejar venia
devotament la multitud cristiana.

Entre els pilarS caiguts avan9a lenta
una vaca en l'església derrui'da:
de les pluges darreres l'aigua pura
hen dins del marhre sant amh set ardenta,
i, en el temple ven9ut queda acomplida
la gran consagracíó de la natura.

GABRIEL ALOMAR

: __ -.:

Direcc(ó I Adminlstració: Carme, 6-Z:n
• @ No e~ retornen els originols. .r DeIs trebo.lIs publico1s en són responsable". llurs autor". @ *
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Ces nostres enquestes

Qyín és el destí que més escau

al vell Hospítal de Santa 7T2aría?

Francesc d'A. Bordalba, ex-alcalde

Atenent el nostre qilestionari, el senyor
Francesc d' A. Bordalba, fa les segilents
man ifestacions:

Amb tota sincer;tal, dec dir a la Revis
ta LLEIDA, que trabo molt escaienta i
encertada la idea de sotmetre a enquestes,
la possible solució deis nostres problemes,
en les presents circumstancies; i aquest
encert apareix mes remarcable, per quant
su posa la intervenció, al menys en l'as·
pecte espiritual, deis homes que per Ilur
capacitat i temperament, ultra una prava·
da amor a Lleida, tenen el deure de coo·
peral' a la salució de dits problemes, i el
dret d'exigir que no s'ajorni ni es difereixi,
no sois per esser aquells tants i tan gl'eus:
tambe, pero, perque el nostre progres i la
nostra potencia ecgnomica són prou sólids
per r"soldre'ls, i ens diuen que es arribada
I'hora de que, canviant de procediments,
ens unim tuts per realilzar les obres ciuta
danes que I'interes col'lectiu reclama im
perativament.

Les opinions consultades respecte a la
Paheria, han palesat un anhel tervent i
unilnim de que el palauet es rcconstrueixi,
amb el fi de donar estalge a l' Ajuntament;
entenent-ho aixi, i creient que els proble.
mes deuen esser resolls posant l'esguard
en un lapse prou lIarg per enlendre que
se n'ha reeixit definitivament, fou propo
sit meu, durant la meva gestió municipal,

reedificar la Paheria, destinant-la a Despatx
de l' Alcaldia, Saló d' Actes, Arxiu, Secre
taria, etc., i afegir-hi una de les cases im
mediates, per a instal·lar·hi, d'una (aisó
moderna i ampla, lOtes aquelles depen
dencies que les necessilats d'avui i de I'es
devenidor poguessin exigir.

Crec que les institucions populars han
de viure servant acuradament totes les ca
racterístiques externes de /a tradició, i per
~o deuen instal'/ar-se en apropiats edificis.
Les úniques valors .rqueologiques a 1'111

terior de la ciutat nostrada, són el Palau
de la Paheria i I'Hospital de Santa Maria;
i si el primer deu donar estatge a l'Ajunta
ment, el segon deu esser el sojorn' digne
de la Diputació Provincial, a quina Cor
poració pert3ny aixi mateix I'edifici. Per a
assoli l' u na perfecta instal' lació, ada ptant
el casal al seu nou destí, cal enderrocar el
que es avui Hospital Militar, obrint-hi un
carrer, i fent-hi una facana d'estiJ; esbal
mar, per la part de Blondel, tot el man
lIevadic i sobreposat, tancant el pati amb
un reixat artistic, fent un Jardí de l'espai
11 i Ll re.

Amb el preu d'alienació de l'edifici on
hi ha avui la Diputació Provincial, podria
obtenir-se I'agencament de I'Hospital de
Santa Maria.

Ningú no pot dubtar que són necessi
tats pregonament sentides la creació d'una
biblioteca i un arxiu, on es reculli el ínoit i
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ba que esta desaplegat per distints indrets
de la provincia, salvant així coses forca
remarcables que es troben en perill d'ésser
perd udes per ignorancia, negligéncia o
mala fé. El Casal de la Cultura Ileidatana,
on hi tinguin estatge el Museu Arqueola
gic i d'Art, I'Arxiu, la Biblioteca, i un Saló
d'actes públics d'audicions, pot i deu bas
tir-se a la Placa de la Constitució al 1I0c
que ocupa :1' Almudí, part del carrer de
Fraga, i cases posteriors fins a la Redola
de sant 10'an.

Pero els dos edificis únics que posseYm
amb valor arqueolagica, amb un caire de
cosa amablement vella i senyorívola, deuen
ésser sojorn de les dues institucions Ipopu
lars: la Pahel'ia, per a l'Ajuntament: per a
la Diputació Provincial, I'Hospital de
santa Maria.

Salvador Roca L1eljós, caledralic' d'Hislorla
de .'lnslitul de 2.' En.enyan~a de L1eida.

No fa gaire temps que personalitats
cientifiques de la més gran solvencia varen
precisar en in formes i articles el valor
historic-arqueolagic de !'Hospital de Santa
Maria. Tot el que's digui sobre aquest
punt ..empre sera poc i s'haura de tenir
molt en compte pels qui col'laborin en
I'enquesta que amb mol¡ encert ha emprés
aquesta Revista.

Amb moti u de I'enquesta sobre la Pa
hería, vaig tenir ocasió d'opinar .en contra
d'un probable traspas del Ajuntament al
Hospital de Santa Maria. He sentit a dir
també que s'ha pensat en portar-hi la Di
putació; al meu entendre, aquest fara una
solució desencertada; a la Diputació, or
ganisme administratiu sense arrels en
la hosira historia ciutadana no li cal pas
un casal de .Ia categoria del nostre vell
Hospital. Hom ha parlat per altra banda.

de cedir I'Hospital a persones particulars
i desconec el grau de certesa que pugui
tenir aquest rumor; el crec improbable;
f{ora una errada imperdonable.

En plan tejar-nos el problema del dest;
de I'Hospital de Santa Maria hauriem de
fer esment d'unes interessants dades docu
mentals publicades no fa gaire per l'Elies
Serra Rilfols-bon aimador de les vellúries
de L1eida-a la Revista «Vida L1eidatana»,
en les quals hom veu que'ls lIeidatans del
segle xv joiosos com estaven del seu bellís
sim Hospital, frisaven per donar-Ji un
enquadrament urba ben digne. Cal que
nosaltres, que per efecte deis can vis que
han portat el segles escolats ja no podem
utilitzar-lo amb les finalitats primitives,
prenguém exemple d'aquells lIeidatans i
deis pahers que'ls regien i cerq uem peI
destí de I'Hospital de Santa Maria una so
lució que s'adigui amb la noblesa d'aquest
casal. Aixó exclou tot projecte d'utilitzá·
ció purament «administrativa», a base de
fer esralvis de 1I0guers, de fer «produYr»
¡'edifici, etc.; ben a I'inrevés: cal que tot
seguit hom comenci a esmercar en obres
d'acondicionament, restauració i consoli
da ció (a propasit d'aquestes darreres els
técnics ens haurien de dir si el desplom
bament de la facana pot ésser progressiu
com ha' fou el de la Paheria.

Es evident que la millors solució que
podem trabar, és la de portar a I'Hospital
de Santa Maria les activitats de I'esperit
que tinguin més trascendencia ciutadana.

Quínes poden ésser aquestes? Com que
a L1eida en aquestes qüestions s'ha fet
molt poca cosa, hi han problemes culturah
prou abundants que romanen deixats de
la ma de Déu.

De moment sembla que dues necessitats
ben paleses són la d'un Museu i una Bi
blioteca dignes de la potencialita!. econa



mica i de Jes aspiracions de la nostra
ciutat.

Us heu fixat en el goig que ara fa el
Museu Morera? En cap ciutat com L1eida
trobareu una col'lecció prictorica tan nom
brasa i interessant com la del nostre Mu
seu. Doncs bé: fa engúnia veure-Ia en un
local de condicions impropies, no ben sal
vada de la pluja i ex posada a oscil' lacions
termométriques anyals de 40'; tot aixo
sense comptar que al Museu no hi ha 1I0c
material per a res més; la Secció d' Ar
queologia presenta l'aspecte d'un magat·
zem de desferres. L'Hospital de Santa
Maria donaria una soluc.i6 magnífica al
problema del Museu.

J la Biblioteca? Es ciar q ue's tracta
d'una Biblioteca .viva», que tot donant
mitjants als intelectuals sigui un centre
que tant per la seva organitzaci6 com pel
seu fans bibliogn\fic, pugui aixecar el ni
vell cullural del nostre poble que en aixo
s'ens mostra orfe de protecci6 i manejat
per medi del Ilibre amb finalitats partidis
tes o sectaries.

Al Hospital de santa Maria la Bibliote
ca de la ciutat hi tindria un hostatge im
millorable. J a red os d6 la Biblioteca po
driem instal'lar i valorilzar encara altres
mitjans de cultura, com per exemple l' Ar
xiu municipal si no pot encabir-se a la Pa
heria, "Arxiu de Protocols, tan interessant
per a refer la historia de la Ciutat i tan inex
plorat, etc. Hom ha parlat també de la
creaci6 d'una sala on «lIiurement» pogues
sin portar-se a cap tata mena d'actes cul
turals; no hi trabo cap inconvenient peró
no em sembla ja ca_a tan urgent perqué
sortosament ja fa uns quants anys que
l' Ateneu L1eidata va fent una tasca cons
tant en aquest sentit.

Com pot veure's, de bones solucions no
en falten; el que convé es que rapidament

es fassi quelcom; no s'ha de perdre temps
elaborant projectes d'obres, traspassos o
funcionaments estructurats fins als petits
detalls. Es precís comensal' fent el més ur
gent i reabrir aviat les portes de I'Hospital
de santa Maria, millorant encara el seu en
cís i el seu prestigi hostatjant-hi els centres
culturals indicats.

Josep Pinyol, Catedratlc d'Historla de
l'EscoJa Normal de Mestres, de LIeida

Havia promés diverses vegades de par
lar de l'afer del vell Hospital de santa
Maria. Avui m'en oferiu l'ocasió i no vull
defugi r-la.

Vagi per endevant el meu vot que con·
corda, naturalment, amb els de tots eh;
fins avui apareguts a les pagines de LLEI
DA. No puc emetre'n d'altre.

Que, per qué? Us vaig a resumir la his
toria.

L'any 19'4 el vell edifici estava desti·
nat a I'enderrocament per a ter-ne patis
per vendre. Amb l'import es pagaria el
del nOu Hospital. Era acord, si mal no re
corda, de l'Ajuntament, son ex-propietari,
de la Diputaci6 a les mans de la qual ana·
va a raure, i fins crec que de la Junta de
Monumenls.

En arribar a L1eida I'octubre d'aquell
any vaig enterar-me'n amb alarma. Vaig
visitar I'innoblidable Arderiu per tal de
confiar-li els meus sentiments i, amatent
sempre en favor de la Ciutat, va acom'
panyar-me a ¡'Hospital on vaig mostrar-li
la regularitat del vell edificio dissimulada
per les barroeres construccions adossades,
la noblesa del material i de I'istil, no soIs
de la fa~ana-que penso s'hauria procurat
desfer am b cura-sin6 del pati i estructu
ra general interna.

Don Enric era home sensibilíssim i no
tingul d'esfor~ar-me.Tot seguit es posa a

l



trebaflar per tal de contrater els anteriors
acords.

Trobarem a Lleida mateix tota mena
de soports, inclos dintre deis diputats pro
vincials. Els senyors Sol i Perenya sobre
tot es donaren molta.manya.

L'Arderiu hi interessa els seus amics
de J'lnstitut d'Estudis Catalans; jo mateix
escriguí també pel meu compte a diverses
personalitats, les respostes de les quals
conservo.

El 14 de febrer de IgIS deia al senyor
Macia, aleshores diputat, que s'oferí ardo
rosament, que la Mancomunitat ens aju
daria si se la' interessava. I així fou. En
una Iletra, la copia de la qual conservo, li
exposava que la conservació de I'edifici
medieval ens permetria establir-hi una
mena d'lnstitut d'Estudis Lleidatans, la
Biblioteca provincial j la Popular, ja ales
hores acordada per l'Ajuntament-no obli
deu que estave m en temps d'optimisme
públi.c, malgrat la guerra-, l'Arxiu mu
nicipal, un Centre de Confer<\ncies i de Ili
<;ons populars, inclos un Museu pedagogic
del que havia parlat amb l'lnspector Cap
de primera ensenyan<;a, els Museus. de
Pinture" Escultllra, Modelats,-a base del

donaÜu Morera- l'Arqueologic provin
cial, instalat ades a l'lnstitut de 2: ensen
yan<;a .... i tot quan d'ac;o en podia néi·
xer ...

El senyor Ramon d' Alos, a qui també
vaig escriure, va donar-ne compte (30 de
maig) de les dificultats que calia vencer i
hi treballa energicament. Va de manar· me
dades i fotografies i depressa fou' interes
sat a favor nostre en Prat de la Riba. Vin
gué I'arquitecte senyor Martorell i el seu
report tecnic, histOric i artístic Iluminosís·
sim de 25 agost ja resolgué I'afer de la fai
só més satisfactoria. La Mancomunitat
comprava el monument i ens el destinava
per a instal'larhi els serveis de cultura que
anava a crear a Lleida d'acord amb els que
la Ciutat podia oferir tarribé.

A.ixo és el que es pensava fer. Aixo
el que caldria que fessin els que avui
tenen la responsabilitat del nostre estat
actual.

Els catorze anys passats han servit per
a que el nostre pensament esdevingués
avui, com heu vist per rnquesta, tota una·
ni m, desig general de I'element més va·
luós de Lleida, es a dir, consciencia ciuta·
dana.



.ca falla dellíberalísme

H La parfits nomenals aven~ats a la Penfnsu

la, leneo com a distinfiu el desconeixer

l'escola i el seu valor, és a dir: l'abandonar-Ia.

EIs partirs reaccionaris lenen com a caraclerís~

tica t~mer I'escola, j per \=0 procuren de domjnar~la.

d'apoderar-se'n.

Heus acf dues notes be" determinanls de dues

posicions Hpiques a la vella polílica que el Direc~

lori escombr~. Be" enlés de que no fou, precisa

ment, 8quest el mOliu de la escombrada sinó una

altre d'u" senlil mol! distint.

Pero si no en rou el mOliu, podriem be" dir que

en rou la causa originaria.

Ene sap greu, hi sentim una certa repugnancia.

de combregar amb la doctrina del MaleriaJisme His

torie i ells és for¡;6s confessar que cada dia eos

apZlreix com la sola que poi explicar els fenómens

socials del nostre paYa, Tola la experiencia históri

ca ens diu com han estat de fatals els efectes de Ill:

ignor~ncia i del fanatisme supersliciós, Mireu

ll:rreuJ Allra cosa veieu dominar, per ventura, que

aquesls trisHssims flagells de la Humanital? Que

sera, a Calalunya. la generació Que puja, sinó ,un

ramal es!úpil Que ha fiara rot a la bona de Déu i

espel'afj~, com el xv~n segle a Bisanci, Que devalli

un lmgel del cel a salvar-nos de la cataslrofe?

::::':::::~::::::::::::i::::::-::::::~::::~'::::~::

Aquest número

ha estat visat

per la Censura

: governativa :

;:.~::::~::::~::::~::::~:::::~:;::~:;::~::

.'.
Avui, Ilibres com cElogi de Catalunya~ i cEls

Polílics~ no podero adormir-nos eIs bons records

d'aQuelles solemnes hores del setembre d'ara cinc

anys, Els que no 5001 ramat, els Que no som po

melis, eIs Que no duiem el ventilador no les obIida

rem fanJ comodament, IJiganl-les al celebre desen

Ha, de I'Assembleá de Parlamentario i a tanto de
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desenllac;os anteriors, garrotades seques que rebia

el poble en pac d'haver portat els c:seus» represen

tants a c:ja victoria»1

Quanta d'energia malaguanyada!

I aquesta energia I'ha perduda el poble per man

ca d'aufodirecció, per ignorancia de les caraclerís

tiques de la societa. c:noalrada».

El noatre poble, parlem de les classes manca

des de salvació, no la tindran sinó amb els lIurs

faties, La Escala no els mostrara el camí. Primer,

per que el poble trigara molts anys ací a tindre Es

coJa veritable, només tal com la tenen arreu les na

cions civililzades. N'hi ha per anys, per moIlíssims

anys. Segon, per que, quan li donen, millor dit,

quan li augmenlin l'almoina d'escola que avui ja té,

les ingerencies sobre de I'escola faran baldera tota

tasca ennoblidora de la independencia individual

que qualsevulga mestre es proposés escometre, Ja

s'en guardarial

A Alemanya existia l'Escola formidablement,

Servf per a desencadenar-hi la guerra en mig de

l'entussiasme popular. Fou un gros succes de l'es

cola militarista i xovinista alemanya: la moslra del

gros poder de I'Escola; poder incIos per al Mal.

•• •
L'Escola, diu J, R. Barcos, és creació de restat

i rEstat és profundament conservador. És ins'ru-

- menl de rEstat com rEsta' ho és deis Governs i

el:) Governs ho s6n de les oligarquies dominado

res, interessades en la regressió social i no en el

progreso L'escola forma béns i homens lliures: mu

tit'la la personalitat infanlil, segons opinió del pe

dagog argenlf, corroborada per la realitat.

Es inútil que protesti l'esmentat aulor de que el

nen sigui a I'escola l'instrument de la Església, de

7 ~
¡'Estat i de la famíIia, és a dir, la víctima de les

preocupacions ancestraIs en 1I0c d'ésser respe

ranc;a de l'esdevenidor. La teoria del Liberalisme

de respectar les opinions d'aquells qui no respec

ten el Liberalisme és forc;osament fatal per la L1i

berlat.

L'Escola a les mans de la reacció n'esdevé, na

furalment, el seu instrument; a les mans deis liberals

esdevé, quan més, una cosa neutra, és a dir, sense

conlingu' ideal de cap mena. Per no preformar el

nen permel el liberalisme que perduri la deformació

reaccionaria. Aixf, a Franc;a s'ha castigal durament

el mestre que s'ha permes parlar de la reacció rel

Iigiosa.

Pero el poble res espera de rescota al nos.tre

país. EIs conservadors no li deixen concixer i els

Iiberals no la hi fan estimar. Mai el poble troba a

rescoJa I'expressió del seu espel'it ni la salisfacció

deis ideals llurs.

EIs partits aven~ats, els socialistes espanyols,

per exemple, no hi han sabut capir mai altra cosa

que un inSlrument d'inslrucció, del senzill mecanis

me de lIegir, escriure i comptar,

Han estaf molf pocs els qui n'han endevinat tofa

la seva forc;a,

Quan a Brusseles van aixecar el celebre monu·

ment a Ferrer i Guardia. no feren altre que valorit

zar I'ideaI de la famosa vfctima de la reacci6 deis

feto de 1909 i de la seva fé en la for"a de l'escoJa
com a el'lement formatiu d'una humanitat novelIa.

Els belgues vegeren c1arament ~o que al nostre

pars només les dretes reaccionaries van saber en

devinar: el pensament d'aqueIl marfir de ¡la IIiberlat

d'ensenyament, que les dretes reclamen només per

a elles.

Pero obliden les dretes que malgrat la seva es

cala, tal vegada contra d'ella i els seus orbs de

signis ha fet Rússia la seva obra.

CURIAL.
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0ísputa de l'ase

q;ragment de la edicíó

"els T)ostres clc'issics».=1928.

Frare Anselm respon.-Reverendíssim
Ase, 1'.ltra riló per la qua! nosaltres som
de majar dignitat i noblesa que vosaltres,
és que nosaltres tenim ordres, religions i
convents de cordel'lers, framenors, jacobi
tes, frares predicadors, agustinians, carme
litans, i molts d'altres que serien lIargs de
recomptar; en els quals hi ha molts sants
homes menant santa i honesta vida, i els
quals, per servir a Déu. han deixat i aban
donat tots els plaers mundanals, vivint
castament; i mai no prenen m-uJlers~ i es
quiven els pecats, principalment els set
pecats mortals. ! vosaltres no· teniu res
d'aixó, que és un grau de gran dignitat,
noblesa i santedat. Per la qua] cosa és pro
vat c1arament que nosaltres, Jills d'Adam,
som de majar dignitat i noblesa que vosal·
tres, animals.-

L'ase respon a frare Ansem, i li parla
deis convenls, ordres, religions i mones
tirs,-Frare Anselm, vós voleu a cada mo'
ment, de més a més, que jo us canti la vos
tra lIi~ó. Bon home de Déul Em consirenyeu
a dir el que no voldria. Mes teniu-ho se
cret, car és a vostra gran vergonya i vitu
peri, i per tant, no sapigueu grat a ma res
posta, car jo us podria un poc carregar el
basl, dienl sempre la verital.

Frare Anselm, així ¿om vós sabeu, que
des de la mort dé sant Francesc, de sant
Liuís de Marsella i de sant Antoni de Pil
dua, que foren framenors, mai no s'és tro
bat en I'ordre un frare gui hagi estat sant,
'-ixi mateix des de la mort de sant Dome
nec, de sant Tomas d'Aquino i de sant
Pere Milrtir, que foren frares predicadors,
no s'és mai trobat en la dita ordre un frare
qui hagi estat santo ] per.no prolongar
mon sermó i parlament, no cal parlar més
de tates les altres ordres, ni de preveres i
seculars, ni de Ilurs obres poc justes i en
cara menys bones. ] no trabo al món cap
diferencia d'ells als homes mundans; sinó
que els homes mundans només prenen
una dona per muller, escrivint-li i prome
tent-li el contracte de maridatge i donant
Ji I'anell, i els monjas en prenen tantes
com en valen sense posar per escrit cap
contracte ni donar anells. 1 tals són els
monjas i les dones de religió. 1 d'altra part
són dones maridades, vidues i donzelles, i
sota I'hilbit de devoció sovint donen escac
per roc a aquells qui tenen el bec groc. 1
en aquesta manera fan sovint bona bugada
sense lIexiu, aixi 'com féu un frare predi
cador a una bona dona confessan1-se amb
elI. Mes per fer-ho curt em callaré de lIur
fel, com fou ni com no.-
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El rei deis animals parla-L1avors que
I'ase volia prosseguir sa res posta , el rei deis
animals li digué:-Bell responent, plaura
a la nostra senyoria saber el fet del frare
predicador, i com fou amb la bona dona.
I no us hagueu cura si frare Anselm no us
en sap grat; car el proverbi diu que «qui
diu mal, el vol oir., i per tal com ell ha
dit mal de nosaltres, la ra6 vol que sem
blam li sigui fet.-

Case comenr;a a descobrir les malva
des obres i els fe/s deis religiosos.-Tot
seguit que I'ase hagué 011 parlar el rei, gi
rant·se vers mi digué aixl:-Sapigueu,
frare Anselm, que hi ha a Catalunya una
<;i utat, anomenada Tarragona, j antigua.
ment es deia Secondina, car en grandesa
era considerada segona després de Roma.
J aixo "pareix encara avui dia ésser veri
table, pels grans, antics j sumptuosos edi
ficis que existeixen per tata la contrada de
la dita ciutat. 1 trobareu, frare Anselm,
que fora de la dita ciutat hi ha un convent
de frares predicadors, en el qual hi havia
un religi6s anomenat frare Joan Juliot. 1
aquest frare era un bell gallard de sa per
sona, molt ben fet i proporcionat de tots
els seus membres, i de gran eloqüencia; de
la qual cosa lOt el pGble de Tarragona li
volia gran bé i el tenien en gran estima i
reputaci6. Talment, que els principals de
la dita ciutat es confessaven amb ell, en
semps que Ilurs mullers i infants. En la
dita ciutat hi havia un home de bé nome
nat Joan Destellers, el qual tenia per mu
lIer una bona dona all(lmenada madona
Tecla. 1 el dit Joan era molt espiritual i
devot, i la muller aixi mateix. 1 era una de
les belles dones de tata la ciutat; talment,
que semblava per sa bellesa, que fas un
angel de I'alta jerarquil.

Vinguda la quaresma, frare Anselm, i
veient madona Tecla que les seves veines

anaven diariament a confessar, digué a son
marit: 'cSenyor, ja s6n passats deu dies de
quaresma i no m'he confessat encara. Per
la qual cosa, si us plaia, hi voldria bé
anar,» D'aquesta cosa el marit en tingué
un gran plaer, veient sa bona intenci6, i
responent li digué: «Dona, estic molt con
tent que us aneu a confessar. Empero, per
tal com sou jove i innocent i mai no us
confessareu, i per tal com no sabeu la ma
nera de confessar-vos vuJl que aneu a con·
fessar amb frare Joan Juliot, ce l'ordre deis
frares predicadors, car és mon confessor i
és home de bé i ben savi en son predicar;
i en confessar fa meravelles, i sap molt bé
demanar els pecats, i examinar-los bé. 1
per tal com no el coneixeu, v6s el dema
nareu i hom us el mostrara; i li direu que
jo us he enviada a ell, per tal que ell us
con fessi.»

Tot seguit que madona Tecla hagué
sentit les paraules del seu marit, prengué
el seu mantell i se n'ana dret al convent
deis frares predicadors. 1 per bé que la dita
dona passés a totes Jes altres en beutat, era
empero for~a ensopida i ruda d'enteni
ment, i de bona fe, creient que tot el que
hom Ji deia fos veritat. Tan bon punt fou
arribada al dit convent, demana pel frare
Joan Juliot, el qual desseguida Ji fou mos
trato L1avors madona Tecla, besant·li· les
mans, digué: «Monsenyor frare Juliot, mon
marit m'ha enviat a v6s, per tal que em
mostreu com m'he de confessar». Veient
frare Juliot la beutat de la dona, i' conei
xent el seu parlar que era 1I0rda d'enteni
ment, fou molt alegre i es digllé a si ma
teix: «Cert, jo us mostraré tan bé a con
fessar-vos que d'ací avant no caldrA que un
altre us ha mostri». 1 lIavors ell la féu en
trar en un rec6 i setial de I'església, on ell
havia acostumat de confessar. 1 era, el dit
recó i setial, molt secret i obscur; ~alment,

que aquells qui eren dins eJ di\ setial no
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vejen gens aquells guj eren defora, j aquells
defora no veien gens aquells qui eren al
dit setial. per la gran foscor d'aquell.

Tot seguit li demana frare Juliot si ella
havía amat a algú. leila respongué: «Mon
senyor, jo no dubto pas que per ma gran
bellesa molts s'hagin enamorat de mi; mes
que jo m'hagi enamorat de ningú, jo no ha
he fet mai. Car mon marit em diu que la
dona qui ama a!tre horne que· son marit,
les velles bruixes vénen, la nit, j la prenen,
i la fiquen en un sac i la tiren dins el mar,
I per aquesta ra6 jo no he estat mai ena
morada, ni he volgut bé ni he dut amor
sin6 a mon marit , per por d'entrar al sao>.
Així que frare Juliot veié que la tendror
era tan lIeugera de pes, tingué un singular
plaer, i digué en si mateix: «Sens falla, jo
us ficaré el dia d'avui en tal sac que d'ací
endavant no tindreu por del sac de les ve
lIes». 1 lIavors li demana: «Ma filia, ¿quant
fa que sou amb el vostre marit?». leila
responglJé: «Monseyor, avui fa sis mesos»,
,>¿Quantes vegades ha tingut afer vostre
marit amb v6s?» 1 ella respongué: <,En ve
ritat, monsenyor, jo na us ha podria mai
dir. Tantes vegades m'ho fa, de nit i de dia,
que no n'he sabut tenir compte». Així que
frare JuliC'l hagué conegut en aquesta res
posta, que la dona era un poc dol~a de sal,
digué en son cor: «Cert. vós no eixireu
d ací fins a tant que hagiu fet la ra6». I
lIavors, mostrant-se molt torbat li digué:
«¿Quina cristiana sau vós, que no teoiu
compte de les vegades que vostre marit us
ha ha iet, per bé que per dret n'hagiu de
donar el delme al confessor a qui us con
fesseu? ¿Com podria, doncs, prendre el
delme de v6s, si no sé quantes vegades el
vostre marit ha tingut afer amb v6s? Cert,

• v6s mereixerieu gran pena ¡penitencial»
Quan madona Tecla hagué al! les páraules
les de frare Juliot, ella digué plarant:
«Monsenyor, us prec per I'amor de Déu
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que em vulgueu perdonar. Car jo, trista
de mi, he caigut ignorantment en aquest
tan gran pecat; i jo us prometo en veritat
que d'ara endavant jo hi pendré bé esment,
i comptaré quántes vegades mon marit
mJho fara; i les marcaré en els meus rosa
ris per tal que no les oblidi. I cada vegada
que m'ho fara, jo hi fará un nus. I per tal,
monseyor, com mon marit sap que jo no
sé res de tals coses, m'ha enviada a v6s,
per tal que m'ho mostreu!" Aixi que frare
Julio! oí les p~raules de la jove dona, tin
gué gran goig, cal' conegué c1arament que
ella era de simple vol unta!. 1 per acanhor
tar-Ia, li digué: «Filia meva, de Déu i de
mi us sia perdonat. I no ploreu més, ni no
us doneu desplaer. Cal' jo us donaré bon
ordre a tot, i faré el compte ara; i si hi ha
algun poc més o menys~ aixo no hi fara
res. Ma filia, segons vostre dir avui fa sis
mesas que v6s heu estat esposada. I per
I'amor de vostre marit i de v6s, només
comptaré trenta dies per cada mes. per bé
que alguns tenen trenta un dies. 1, segons .
que vos dieu, ell us ha fet tantes de vega
des, de nit i de dia, que no n'heu sabutte
nir el compte. Vet, empero, que per I'amor
de v6s jo no comptaré sino a ra6 d'una
vegada, tant de la nit com del dia, que se
ran sis vegades trenta, que és tot plegat.
cent vuitanta vegades. I el delme, ma filia,
és, de deu una_ Per tant me'n pertanye
rien divuit vegades. I més d'altres divuit
us n'he deixar, i més encara~ per I'amor de
vostre marit, que us ha adrec;ada a mi.»
Aleshores madona Tecla, besant-li els
peus, li digué: «Monsenyor, cent mil vol
tes us regracio de vostra cortesia, per la
qual, sense cap coneixen~a precedent,
m'haveu fet tanta de gracia. I per tant,
monsenyor, en nom de Déu penseu de
prendre del vostre delme tata aquella p~rt

que us plaunL
Veient aixo, e[ dit frare, ['estengué tata



per terra i en prengué el delme de vint
vegades. 1 havent pres el dit del me, digué
a la dona: «Ma filia, veieu que ara soc pa
gat de vint vegades, i no em vull, al pre
sent, pagar de més; car v6s no ha ;podríeu
sostenir, per tal com sou feble a causa del
dejuni. Mes, si a Déu plau, jo us aniré a
visitar a casa, i xar és en v6s. Car jo no
soc pas tan ximple prendré cada dia la
resta del del me.» «Monseyor», digué la
dona, «el prendre i el deique no pugu;
pagar bé el vostre del me. 1 per dir-vos ve
ritat. jo na voldr;a res deure de resta, si
possible era. Per tant, jo us prego que, el
més aviat que podreu, prengueu de mi la
resta del delme». 1 després que frare Juliot
li hagué demanat on vivia, la va absoldre
de tots sos pecats, dient-li el que segueix:

«Veieu, ma filial Ara. per aquesta con
fessi6, sou absolta deis vostres:pecats. ; sou
tan pura i neta com el dia que nasquéreu
del ventre de la vostra mare; am b el carrec
j condici6, empero, que tingueu secret tot
~o que ha estat entre v6s i jo, en confessi6.
1 us faig saber que aquí revela o desco
breix el jurament de la santa confessi6, la
Jlengua li és tallada, i, després de sa mort.
va a cent mil diables i no veu més la fa~

de Déu». Respongué madona Tecla, i di·
gué: «Monsenyor, Ino plagui a Déu que jo
digui res de' la santa confessi61 Empero,
monssenyor, jo us suplico, no oblideu de
venir en ma casa per prendre la resta del
del me.» 1 dit aixo, li besa les mans, i pren
gué comiat de frare Julio!, i se'n torna a
casa seva.

Arribada que fou a casa, traba son m a
rit que J'esperava per dinar, i li digué:
• Dona, bé us sigui de la confessi61 ¿Qué
us sembla. digué ell, «de frare Juliot i de
sa manera de confessar?». «Cerr,). Digué
ella, «és un home perfet, i molt bon con
fessor, i home que sap demanar i exami
nar molt bé els pecats. 1 quan a mi», di·
gué ella, «senyor, mai més no em voldria
confessar amb altre sin6 amb ell. Tant hi
he trobat plaer!». «Per aixo digué el marit,
«us he tramés a ell. Car jo sé que és home
molt prudent i discret per exa'l1inar els
pecats». 1 dit aixo, dinaren amb gran so
la~ i goig.

Després de pocs dies, frare Juliot vin
gué a visitar madona Tecla, i en prengué
una par! del del me. 1 aixi, dia per altre
feu tantes de visites que fou molt ben
acomplit de pagar del dit del me.

¡Vet aqui-digué I'ase a frare Anselm
-la santedat qui és avui en vostres reli
giosos que abans heu anomenat ... ¡Bon ho
me de Déu! V6s faríeu bé de callar i tenir
vos per ven~ut; i si v6s no ha voJeu fer,
teniu per segur que jo parlaré i us faré tal
res posta que en tindreu poc de plaer. 1 us
faig saber, per tal que no estigueu engan
yat, que jo sé tant d'afers deis religiosos,
que us 3emblara que jo hagi estat conven
tual o religi6s en cadascuna de les dites
o,dres.

fRAANSELM TURMEDA.
EscriplorcalolA de millllns del seg!e XIV Que

estudia i fou profés d'un convent da L1eidll
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Críptestesía í supervívencía

1ara, heus aci els problemes que s'im
posen desp¡'és de CO que precedeix,

Si cap relació de causa a efecte existeix
entre els factors de I'evolució biológica i
les facultats supernormals, quin és I'origen
d'aquestes? Per que romanen inactives, en
estat lalent, en els recóndits replecs de la
subconsciencia, i no s'exerciten en profit
de la humanitat? Per que es redueixen a
emergir com un raig, rápidament, sois tot
seguit d'un estat d'inconsciencia en el qual
es troba el sensitiu? Quina pot ésser la fi
nalitat d'una tan anormal i misteriosa for
ma de matlifestació? Aquest darrer proble
ma s'imposa més que els altres, perque tot
CO que existeix en la natura, pel fet mateix
d'existir, és una finalitat que es manifesta,
Ara bé: sembla incontestable que la sola
solució racional deis enigmes formidables
que vénen plantejats, consisteixi a reco
neixer que les facuitats supernormals no
estan destinades a exercir-se en un medi
terrestre, cal' serien les facuitats de sentits
de I'existencia espiritual, que esperen emer
gil' i actuar en un medi apropiat, després
de la crisi de la mor!.

Les tals conclusions, rigorosament tre
tes deis fets, vénen admirablement confir
mades per les modalitats amb les quals
s'exerceixen les facuitats psico-sensorials
supernormals, modalitats que, al matei)\
temps, són contráries a les de les normals,
Aixf, per exemple, quan un individu hi veu
amb els ulls del seu cos, aixó significa que
un objecte qualsevol reflecte ix la seva
imatge en la retina deis ulls, i allí impresa,
pel canal del nervi óptic, és transmesa als
centres cerebrals corresponents, merces
als quals la impressió es transforma en
visió, 1 bé, en la visió supernormal passa
el contrari, cal' el sensitiu percep fantas-

mes o escenes d'esdeveniments passats,
presents o fulurs, no amb els ulls del cos
sinó amb la visió interior o espiritual. 1com
que, naturalment, esperit i cervell estan en
relació, aleshores es produeix un fenomen
de transmissió inversa: la imatge espiri
tualment (no sensorialment) recaptada, és
projectada als centres óptics del cervell,
arribant a la retina per conducte del nervi
óptic, d'on és projectada a J'exterior en la
forma dita al'lucinatória, produint en el
sensitiu la ¡¡'Iusió d'assisti¡' a una manifes
tació dita objectiva, Aitre tant pot dir-se de
les impressions auditives, que consisteixen,
en realitat, en un fet d'audició espiritual
que, influint de I'ín/eríor els centres acus
tics cerebrals, determina en el sensitiu la
¡¡'Iusió de percebre sons i paraules proce
dents de l'exteríor,

Si les tals modalitats de manifestació,
en anlítesi absoluta amb aquelles própies
deis sentits terrestres, són, d'un costat, ex
plicables re.:oneixent que les facultats su
pernormals representen qualitats psicosen
sorials de I'esperit, esdevenen, per contra,
inexplicables si es pretén que siguin el pro
ducte de l'evolució biológica de I'especie,
de conformitat amb les lIeis de la selecció
natural i de I'adaptació al medí. Perque en
tal cas, en efacte, no deuria donar-se el
fet de lIur manifestació en sentit invers de
les facuitats terrestres, donat que les lIeis
de la selecció natural i de I'adaptació al
medi, no poden exercir lIurs poders en im
pressions que no serien reals, objectives,
provenint del món exterior, estant consti
tun, aquest darrer, de forca i de materia, i
aixó és tan evideñt que és inútil d'insistir
hi per demostrar-ho, Doncs, tenint en
compte que les facuitats psicosensorials
subconscients no registren pas percep-
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cions objectives provenint del medi terres
lre, sinó subjectives procedents d'un pla
de pel'cepció espiritual, es deu deduir, 10
gicament, que no pertanyen al pla de l'evo
lució biologica de l'especie, i, per conse
güent, que no en poden ésser el resultat,
Breument: s'ha de concloure que consri
tueixen els sentits espirituals de la perso
nalitat humana, en espera d'exercir-se en
l'altra vida, en la vida espiritual.-

Volent preveure tota objecció possible
respecle al que ve exposat, remarcaré que
són possibles dues observacions; la pri
mera consistiria a fer notar que les facul
tats supernonnals es desenrotllen amb
l'exercici, cosa que faria pensar que són
susceptibles d'evolucionar en el camp de
la consciencia normal i, per tant, que re
sultarien independents de les lIeis que re
gulen l'evolució de I'especie, Respondré,
primer, ,que la circumslancia en qüestió
significa únicament que les facultals sub
conscients, gracies a I'exercici, troben una
més gran facilitat per a insinuar-se a tra
vés del diafragma inconegut que les sepa
ra de la consciencia normal, cosa natural,
que no pot deixar de realitzar-se sigui la
que es vulgui la solució del problema, pero
que I'es de comú ofereix amb la naluralesa
de la qüestió a resoldre, basada en el fet
que les faculfats que estudiem són inde
penden Is de lota lIei biologica ja que es
manifeslen en raó inversa de l'exercici de
la vida de relació, En segon terme 'he de
dir que is inexacte afirmar que el super
normal es desenrol/Ii grBcies a I exercici
damllnt del camp de la consciencia nor
mal, car quan es manifesra, continúa es
sent subconscienl per al sensitiu, el qual,
en aquells moments, es lroba submergit en
condicions més o menys profundes d'ln
consciencia, proporcionades al grau més
o menys perfecte en el qual les dites facul
tats es manifesten, ~o que prova, una ve-

gada més, i en un aspecte diferent, que les
tals facultats són independents de l'evolu-,
ció biologica, 1 per ara, res més'afegiré,
devent tornar sobre aixo quan discutirem
direclament la hiporesi segons la qual es
suposa que les facultats supernormals deu
ran, un dia, emergir i fixar-se en el camp
de la consciencia normal, en funció de
sentits terrestres,

La segona objecció formulable consis
tiria a dir que és ciar que un sensitiu que
lIegeix un escrit a través d'una coberta tan
cada, deu registrar impressions que Ii arri
ben del món exterior, en el qual cas, la
visió seria directa i no pas inversa com jo
sostinc, Respondré que podria desinteres
sar-me deis fenomens de visió a través deis
cossos opacs, que no ofereixen sinó un
valor teoric incert, perque podrien quedar
redurts a fenomens de hiperacurtat visual
del ulls corporals, sensibles als raigs X,
N, o Z, Pero com que no crec encertada
ral interpretació, acc~pto l'objecció de que
es tracta, remarcant que tot sembla demos
trar que rals manifesracions debutants de
la visió espiritual són igualment de natura
lesa inversa i no pas directa, En altres
tel'mes, que qui hi veu, fins en aquesls
cassos, és I'esperit, el qual tI'ansmet a la
part conscient de la seva personalitat, sota
una forma objecrivament al'lucinatoria, la
qüestió que se Ii proposa, La justesa d'a
questa explicació ve provada pel fet (que
he discutir en la meya monografia sobre la
Telestesia), que en tals circumstancies, les
visualitzacions deis sensitius revesteixen
una fOl'ma simbólica, Aixf, per exemple,
quan el major Buckle presentava als seus
sensitius frases tancades en clasques de
nou, els sensitius veien davant d'ells una
fulla de paper completament desplegada en
la qual hi havia escrita la frase, fulla que,
en realitat, era plegada en forma de bola
dins de la e/asea, ¡ndici manifesl que de

, .



cap manera podia haver-hi visió directa,
sinó una represenlació simbólica emprada
per la personalitat subconscient per a por
tar a coneixement de la seva part cons
cient, el contingut o idea escrita a inter
pretar.

V'egi's, doncs, com les preteses objec
cions res no ofereixen de sólido Les nos
tres conclusions referents a I"exercici in
vers i no pas direcle, guarden tot HuI' im
mens valor teórico Se'n despren que a la
base d'eHes, és cienfíficament legítim d'a
firmar, com ho faig, que les tals facultats
corresponen a una esfera radicalment di
versa i absolutament independent d'aqueHa
en la qual I'evolució biológica actua. Aixó,
suma! al fet de HuI' meraveHosa potenciali
tat. mena necessariament a concloure que
ens trobem davant de facultats psicosenso
rials espirituals que existeixen, preforma
des, en estat latent,. en el nostre ésser
abans de la seva representació corporal.

Penso haver respost a la principal ob
jecció. Les tals facultats 'són, realment,
própies d'un altre cicle d'evolució, tot dis
lint del cicle de I'evolució organica.

Ens resta examinar a fons una altra
qüeslió ja discutida en part, la de saber si
hom pot considerar les facultats supernor
mals subconscients, com a destinades a
emergir i fixar-se definitivament en I'espe
cie en qualitat de sentits terrenals. En una
polemica sostinguda amb un contradictor,
aquest exposava així el seu pensament:

És veritat que tol contribueix a de
mostrar que les facu1fats supernor
mals exisleixen sencerament evolucio
nades, en eslai latent, en el fans de la
subconcitmcia, disposades a manifes
tar~se .cada vegada que es produeixi
una obertura en la muralla de la presó

_on 56" amagades; igualment, que no
depenen de I'evolució biológica. Res
no impedeix, pero, que amb l'uIrerior
progrés i l'ele~aci6 de l'home al lIarg
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deis segles, no arribin a emerglr 1
afirmar-se. en qualitat de sentits orgap

"icarneo' consliluYfs, en la humanitat
Cutura. Qui gosara discutir tal possi
bililal?

Ningú. Tal possibilitat pot ésser lógi-
. cament admesa. SoIs que, quan s'analit

zen les condicions de fel amb que es ma
nifesten, es veu que la tal possibilitat és
inversemblant, improbable.

Abans d'exposar les consideracions
que a tals conclusions menen, cal remar
car que la solució, en sentit afirmatiu, de
la qüestió proposada en res no afectaria
les conclusions'a que hem arribat relatives
a la significació espiritualista de l'existen
cia subconscient de facultats superhuma
nes. En efecte, fins si es demostrés que les
tals facultats seran, dema, patrimoni de
l'especie, aquesta demostració no impedi
ria que la circumstancia de HuI' preexis'
tencia, de HuI' prenatalitat' en estat latent,
combinada amb les allres circuinstill1cies
d'emergencia, (inconsciencia del sensitiu'
duran! el fenomen) i de Ilur determirÍisme
invers o espiritual i no pas direcle o fisio
lógic, sempre signifiqués Ilur independen
cia de les Heis d'evolució. Sense oblidar
que si es fixessin organicament en I'espe
cie, biológicament significaria que la facul
tat engendraria· l'órgan i no pas que els
órgans engendressin les facultats tal cQm
ho vol la ciencia materialista. En un mot:
la Iluita per la vida faria emergir-Ies en el
pla de J'existencia terrestre, peró no pro
vindrien de la 'Iluita per la vida.

Ara, anticipant-me a alguna objecció
possible, anunciaré algunes reflexions con
traries a la possible fixació .organica futu
ra en el pla terrestre. La primera i més im
portant consisteix en alió que ja havem
esmentat: que cap influencia no es atribuY
ble als factors biológics, ja que és precisa
una debilitació o supressió de la conscien-
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cia, trobant-se emancipal el sensitlU de la
vida de relació org/mica. Aquesta sola
consideració és, per a mi, resolutiva; i ho
és més, perque ve confirmada admirable
ment per la contraprova historica, merces a
la qual apareix que les facultats supernor
mals no han evolucionat a/I/arg deIs se·
g/es. El tema és vast i no hi podré fer sino
alguna referencia general.

Una cosa apareix de seguida; les facul
tats supernormals s6n universals i remo
lfssimes. Que es munli tant com es vulgui
en la historia deis pobles; que s'estudrin els
costums i els rilus de les races oborígens
europees; que es miri la historia de I'anli
guitat c1assica, bíblica, egip-eiana, babilo
nica; que es remunli més lIuny en el curs
del lemps, graeies a les croniques sag¡'a
des deis pobles de I'extrem orient; per tot
arreu es trobarien proves positives i traces
manifestes que en tots els pobles, les ma
nifeslaeions metapsfquiques han exislit
sempre. Que es facin investigacions aml
logues en les races endarrerides contem
poranies i salvalges, sempre trobarem cos
tums i rilus basats en el supernormal. Pero
el tret característic que les marca, revestint
gran valor teoric, es lIur condiei6 abso/u
tament estacionaria a través de segles, ei
vilitzaeions i races. En efecte, si es com
paren les manifestacions del mateix genere
transmeses per la historia i la tradició amb
aquelles que avui oblenim experimenlal
ment, es constatara que res de substancial
ment diferent no hi ha en Jlurs mo
dalitats de manifestació. Igualment, cap
poble no es. coneix on es consta ti o s'ha
gin conslalat, indicis d'una generalitzaci6
progressiva deis dits fenomens, o d'una
tendencia a manifestar-se en condicions de
vigilia, de consciencia ben desperta, la im
po¡'lancia teorica de la qual cosa es veu
prou bé. I I'enso que la humanitat compla
ja amb una série de miriades de segles

perque puguem mesurar el que té de legí
tim el raonament. En el mateix període de
temps, altres facultats menys importants en
la lIuita per la vida-per exemple, el sentit
musical-han evolucionat rapidament ge
neralitzant-se només que perque eren inhe
rents al pla conscient del Jo. Refor~ant

aquestes manifestacions, remarcaré que els
pobles indus, que es donen amb fervor
desde milers d'anys, a desenrotllar entre
ells semblants manifestacions, no han arri
bat sinó a coneixer millors els metodes
empfrics propicis a les manifestacions deis
sensitius. Cap indici, entre eJls, amb tot,
que ni el nombre de sensitius augmenti, ni
Id qualital deis fenomens, ni lIur determi
nisme en plena i desperta consciencia.

Una altra circumstancia digna d'ésser
assenyalada, és aquesta. La paleontología
i I'antropología ens mostren que les races
salvatges d'avui són els representants au
tenties del que han estat en epoques lIun
yanes, els predecessors de les races civi
Iitzades. Es deuria, dones, ínferir, que. si
els fenomens metapsfquics es realitzen
avui,-com és cert,-en mig deis pobles
més salvatges, han degut realitzar-se de la
mateixa manera fa milers d'anys en les ra·
ces originaries deis actuals pobles civilit
zals. Tal inferencia eñs permet de remun
tar tan enrera en el curs del temps, que amb
aixo sol n'hi ha prou per a patentitzar la ca
racterística d'immobilitat absoluta, és a dir,
no evolutiva, de les facultats supernor
mals.

Estem, doncs, autoritzats per a afirmar
que les tals facultats existeixen immemo·
rialment en tot home. manifestant'se espo
radicament; que no hi ha indicis de gene
ralilzació filia d'una influencia de la lIei de
selecció natural. No és possible, per tant,
que aquesta pugui, un dia, exercir sos po
ders en un pla d'existencia que Ii és estrany
i superior. Breument. si les facultats en qües-



tió no venen de la selecció natural no po
den evolucionar gracies a aquesta.

Convé examinar el problema d'un altre
punt de vista: el de I'existencia practica. és
a dir, si la telepatia, la telestesia, la clari
videncia en el passat, present i esdeveni
dor són conciliables amb el descabdella:
ment regular i natural de I'existencia terre
na. 1acf, dono la paraula al Dr. GBLBY,

qui en son lIibre: De r¡neonseiental Cons
eient, h¡¡ tractat magistralm.ent el tema: Es
criu aixf:

Suposem un home que pot dispo~

sar, en la vida corrent, d"aquestes fa
cultats, posseint la lectura del pensa~
ment, la visió a distancia, la lucidesll.
Aquest home, Quina necessitat ti"dria
de reflexionar, de calcular els actes,
de preven re, de lluitar? Per 1I ell, cap
error possible, cap esfor.; necessari,
per tant, cap desenrotllament. cans
ciento Com l'iI:1secte. aquesl home no
seria altra cosa que un merave1l6.s me
canisme. L'evoluci6, amb estfmul tan

. mínim, no l'hauria eonduYt a la cons~

ciencia superior, sinó a una mena de
somnambulisme hipersensible que per
metria coneixer-ho tal sense compren
dre res: el superhome no seria sinó
un automata transcendental. És, doncs
bo, és indispensable que les facultats
més evolucionades. com tol ellresor
psicologic acumulal per I'Ésser en la
seva evolució. romangui, en resta' llC

tual d'aquesta evolució, en major part
subeonscienl i lalenl.-(Op. eir.. pA
gIna ;;17).

Podrien afegir-se altres-consideracions
més fortes encara demostrant els greus
trastorns que, la sola facultat telepatica,
estesa a lota la humanitat, provocaria en
la vida familiar ¡social. Quant a la clarivi
dencia en I'esdevenidor, faria l'existencia
de l'home absolutament impossible. És tan
evident, que no hi insisteixo, car els rao·
naments de GBLBY basten.

Amb el que resla exposat, resulta evi-
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dent que la hipbtesi de I'emergencia futura
de facultats supernormals subcol1scienls
ve contradita per la biologia, la histbria,
la paleontología. i l'antropologia, aixf com
per- consideracions decisives d'un ordre
psicolbgic i social, resultant absurde i in
sostenible. Diguem-ho en homenatge a la
recerca imparcial de la Veritat per la Veri
tal, car, tal com ho hem fet remarcar, des
del punt de vista de la tesi que sostenim,
-independencia del supernormal de lota
lIei evolutiva de l'especíe,-fins una solu
ció afirmativa s'hi conciliaria. En tot cas,
no és menys exacte que amb la demoslra
ció que les tals facultals no són destinades
a fixar-se en el pla conscient de la perso
nalilat, no en vingui una nova prova com
plementaria a afauorir la nostra tesí.

I 1I

Demostrat que els dons supernormals
no són residus de facultats ataviques, ni
restes avorlives ·jamai evolucionades ni
per evolucionar, que no són el patrimoni
fortuit .d'algunes subconsciencies privile
giades, que no eslan deslinats a emergir
sensorialment en la consciencia de la hu
manitatfutura, en fi, que no són producte de
I'evolució biolbgica de I'especie, que són?

Totes aquestes demostracions l1egati
ves, menen inevitablement a una demos
Iració positiva: que les facultats supernor
mals subconscients conslilueixen els sen
lits espirituals propis de I'anima humana,
(que roman en el pla subconscient), sentils
destinals a emergir i exercitar-se en el me
di espiritual. La meva tasca, doncs, podria
donar-se per finida. En homenatge, perb,
al metode científic de la «convergencia de
les proves», em decideixo a tractar un da
rrer aspecte tendint a la mateixa demostra
ció. Ja n'hem parlat precedentment en dir
que, de regla, les informacions supernor-
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mals arriben a la consciencia normal en
forma de representacions simbOliques.
Ara bé, el caracter simbblic de la percep
ció té un gran valor tebric, perque demos
que les facultats supernormals no sois són
independents deis sentits periferics sinó
deis centres cerebrals corresponents. El
caracler simbblic demostTa que els centres
cerebrals no perceben activament, sinó
que registren passivament <;0 que els és
transmés per un tercer agent que e/s és
estrany, únic a percebre direclament, per a
transmelre acte seguit al sensitiu les no
cions adquirides, en forma de representa
ció simbblica, cal' com que les seves per
cepcions resulten qualitafivament diferents
de les deis cenlres cerebrals del sensitiu,
ve obligat a transmetre-Ies en forma d'ob
jeclivació al'lucinatbria, per a ésser inler
prelada pel sensitiu i per les persones in
leressades, 1com que aquest tercer agent
estrony no po; ésser sinó la pe¡'sonalitat
integral, subconscienl del sensiliu, aixb
prova novament que aquesla darrera és
una enfilal espirilual independenl de lota

ingerencia funcional, directa o indirecta,
de J'órgan cerebral.

En aquest punt de la discussió, cal as
senya lar una altTa circumstancia que, tot i
essent d'ordre diferent, es refereix al tema
que ens ocupa, i conlribueix a exhaurir-Io.
Vull referir-me al fet que j'é/ite de les intel
Iigencies que han ¡¡'Iustral i JI'luslren el
domini de les recerques metapsíquiques,
es troben d'acord per a afirmar que el fet
de J'exislencia subconscienl de facultats
sepernormals mena lógicament a inferir la
supervivencia de J'esperil humá. Es com
prén que és important la lal coincidencia
d'opinions. No sabriem fer res millor,
doncs, que acabar solmetenl als noslres
lIegidors algunes de les més remarcables
observacions d'aquesta ciasse, que oferei
xen J'avanlalge d'ac!arir i ¡¡'lustrar el tema
en discussió des de punts de vista dife
rents.

ERNESTO BOZZANO.

(HUMB••T TORRES, traduclor).

(Seguira).

,
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De la Biblioteca cA 101 vent-.-Edicíons Proa,

Badalona.-Una aUra Biblioleca catillana s'ha po

sal afer via al costflt de les allres ja existenls. El

tílol que porla ens és en fol5 els seus aspectes for

.;a simpluic. La Biblioteca cA 101 venls, Que dirigira

el nostre carCssim joan Puig i Ferreter ha "ascut a

I'escalf d'una idea digna: la d'introduir a la "oslra

lIengua les grans obres universals i la de destapar

nous valors a casa "ostra. Una Biblioteca a fol

vent, avui a Catalunya era necessaria, era ja in

dispensable. Puig i Ferreter-qui més indicat que

ell?-lé tola la "ostra confianc;a per a parlar a cap

una empresa d'aquesta importancia, i no dublem

que ell, sabra acomplir amb les forces-i la dignilat

. necessaries, per tal de dotar-nos amb les obres

deis grans mestres exlrangers, amb els quals hi

estem en deute, ja que són ells, precisament els

que formen la part més flaca de la nostra liferalura.

Manon Lescaul, de l' A.baf Prévosf. Trad. de

Domenec Ouansé.-BjbJioleca cA 101 venf>.-Edj

cions Proa-/jadalona, 1928.-Heus aquí una no

vel'la tinfssima, d'un fons sincerament moral

huma.

Manon Lescauf, és un ésser indomptable, ex

plossiu, irreflexible, pero sempre, en toles les se...

ves paraules, en lots els seus actes, és també al

tiu, magestatic, admirable.

Enamorada en exlrem, jove i bella, no dubla

mai en seguir els camina que li ofereix l"adversitat

de la vida i prescindint del seu fervorós aimant,

sense deixar d'estimar-Io, pero, unes volles per

propia decissió, i unes aIlres per futurs benestars,

-que no arribaran, ailas!-corre cí per Ha, exlra

viant-ae i perdent·se en rescabrositat de les seves

effmeres n"ludons, sense treure'o allre protil que el

resultat nul, el qual li proporciona, després, una

temporada de fortrosa imrnobilitat.

Amiga del plaer, la noblemenl e-rotica, la sem

pre ini¡mua, no vacilo la en demanar el perdó o bé

•

en sacrificar-se per a aconseguir tornar a abratrar

el seu Des Grieux, quan incansable haura caigut,

aquest, sota una vigilancia, buscant-la sense un

momen! de descanso

Quanfes Ilagrimes. quanfs sofrirnenls, quanfes
desilucions torturen la vida d'aquelles dues perso
nes tan sublims, amb un COI' tan irnmensament
gran!

L'Abat Prévost, presenta una novel' la delicadis

sima, potser la més aita en aquest genere. El co

men¡;ament, 101 el relat sencer, comptant la magis

tral final de I'obra, revesleixen tola la fermesa

d'una ploma, literariament ben esmola da. Tols els

seus diferenls aspecles són presentats de la mane...

ra més faci! i més interessant que sembli pugui

ésser possible,

És una d'aquelles obres que no poden morir.

Que a despil del lemps i en mig de tola la produc...

ció que rha seguir, i la seguira encara, es conser

vara sempre al davant de lotes, suranf sempre,

com si fós I'obra mestra, el guia de tates les histo...

ries d'una amor,.en plena jovenlur, flamejant d'un

senlimenf d'enfusiasme 101110ra, en Huila conslant

amb el3 obstacles d'aquesta vida lan avorrible a

valles, i que després de tants sofrimenta resislils

amb un coratge sense limits, acaben amb un sen

zilI pero fatal desenllatr, que no serveix més que

pera insensibililzar i per afer dissortada aquella per

sona compasiva que ha arribat fins allf, tins al cap

de lol. o o

Pobres aimadorsl

BAPTISTA XURIOUERA,

La ::leinlegración al campo j la ciudad Jjneal.

Aquest fascicle, és un informe presentar per la

Companyia Madrilenya d'Urbanilzació, fundadora

i constructora de la ciutat linial madrilenya, a la

informaci6 pública aberta per la .Junta de Reinte~

gració al camp», de Barcelona.

Explica: Que és la ciutat linial. La ciulat Jinial a

Calalunyao el plá reiiona!. Conclu.ions. Principis
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ronamentals de la ciutat Iinial. La durar lioial a

Barcelona.

Tar el seu conlingu' és interesant(ssim.

La millar riques8. romor.-Biblioteca clluro~,

n,o 10. 1928. _Casa Po/ueb. Malaró.-MossEm
Francesc Gay. ha troba. un argumenl i una manera

de fer robra que J'acabeu, i no haveu nolal encara,

ni un momen1 de Ileugera eixutor en la seva lectu

ra. Tols ela personalges juguen un paper interes,

san! i lot dóna un conjunl forr;a plaenr al cankler

de robra.

Aprofilem aquesta avinentesa, per a felicitar la

Direcci6 de la -Biblioteca JJuro~ pel seu treball de

seguir amb I'exil Que s'enlreveu, la publicació d'una

serie Jan interessanl d'obres de .eatre amb la "OS

tra lIengua.

B. X.

Oaseta de Vi/afranca.-Publica, enfre altres. en

el número M. original. de P. Regull. J. M.' López

Picó, S. Sal el' ¡Formen!. Claude Farrere, Sycau
dra. S. S. i F.

Nova Cafalunya.-Ha harribat a les nastres

mans els números.4 i 5 d'aquesfa simpalica publi

cadó, germana "ostra, que veu la lIum a Monlevi·

deo. Elogíem la seVa acertad(ssíma actuacíó i (em .

vols perque tingui una lIarga vida, plena de for~a i

d'entusiasme. posat que nosallres entenem que és

reina "ostra, pero seose deixar de complar amb la

seva ajnda. Que hem de guarir d'aquest entrenyi

men! que eoa reté els membres.

Revista Popu/8r.-De Cordova, eos ha envia',
un amic nastre. el número 60 de «Revista Popular»,

Que pel seu interessantíssim contingut. mereix

complar-se entre les escasses ¡dignes publicacions

d'aquest genere. Els sens originals, els seus gra~

fics i les seves iJ'Justracions deixen entreveure

abastament l'orienfació que Ji donen els seus direc

Hus, en tots conceptes, for~a simpatica.

Taula de Lfe/res Valencianes.-Ha aparegut el

corresponent número de Juliol d'aquest periodic

valencia, amb un contingut ror~a suggestiu.

Anem reben, fambé punlualment, les simpati

quíssimes publicacions cLa Gralla~, «L1iberlab,

«El L1amp~, «Oaseta de Cervera~, «Sava Nova,

«Gaseta de Vich~, «Marinada», «Acción», «Lo Pre~

goner», «Ressorgiment», cCrónica Targarina», cEI

baix Penedés», Pla i Munlanya», «La Veu de Bala~

guer», «Diari de Mafaró:t. cEl Dia~, cLa Veu de Sa~

badell» i moltes altres.

A tots la nostra sincera enhorabona.



vInCles s'han emportat en nombre i en qualitat els
primers premis,

La gran massa multiforme d'estudiants de París
ha estat batuda brillantment pe!' un estol de minyons
vinguls de lots els indrets de Franr;a a recoIlir el
premi de lIargues hores passades sobre els lIibres,
a la vora de proCessors destres, de treballar en si
lenci, exprement els moments adequats deIs dies,
a l'empar de metodes i disciplines de diversos eol
legis.

El professorat de la capital, la disciplina. l'apro
fitament, han sofer! en aquest Concurs una seriosa
sotragada.

El soroJl de París, la ductilitat perillosa deIs
lieeus, rencant dei carrer i de l'ambient s6n factors
adversos a l'amament de I'alumne i a l'aprofitament
llur.

Les parets deIs centres d'ensenyan<;:a poc fer~

mes per impedir l'accés de tot rencant de fora dei~

xen l'alumne indefel1s i el porten al Concurs gene
ral per que el condeixeble peixat en el silenci pro~

vincia Ji ensenyi amb la seva insuficiencia tot el
fruit que s'en pot treure d'un curs ben dirigit,

Aquest és un mal vell, pero. A. cap jovincel no
se li poden exigir valors de virtut i austerilat que
amb prou feines si s'assoleixen a la maduresa de
I'home, El mal no esta dones en els estudiants
sinó en el medi on s'els forma.

La Provincia ha donar l'exemple. Si la capital
és un perill per la forma ció' de l'alumne hi ha prous
espais al deCora on la massa escolar podria con
gregar-se sense la imminencia de sorolls i d'alte
racions subversives.

Els diaris de París donen la culpa a l'efiorme
afluencia 'ci'estrangers per una parl que amb 1'excés
de diners manejables prostitueixen el rigor deis Ii~

eeus i per altra part a les dificultats economiques
del viure que impideixen a excel'lents professors
de provfncies el trasIlat a la capital.

Si aixo en un principi és cert no éso ni de molt
l'essencial del problema. Una gran colonia escolar
sol'lucionaria aquest conflicte que és el mateix de
tots els grans nuclis de població del món.

Aixo no és d'enguany solamen!. Fa anys que
I'estudiant de provincia ha presentat sempre un
contingent més sólid que el de la Capital. El
que ha passat enguany és que la superiorital

Qarba
L'aniversari de Guimera

El dia 18 d'aquest mes, feu quatre anys que
morí el "astre rnés gran dramaturgo

S'ha lornal a remoure, amb tal motin, aquelles
anecdotes, histories, poesies ¡obres teatrals seves,
que lIiguen sempre a la gloria d'o" genio

Guimera, de cor d'infanJ, :d'inquieluts d'heroi,
de vigorós temperament, ha deixat al 110slre featre
una col'lecci6 d'obres d'una valor tan gran, que
per elles narnés, parlem quedar dignamenl davant
deis altres tealres.

L'escen~ri calata, fa tan poc temps que esta
oberf, compra amb tan pocs anys encara, que no
ha tins;!'ut temps d'assegurar-se una plena vida a
tots eIs vents.

Avui, respecte a aixb, pero, parlem ésser opti
mistes. Qufmles coses no han passat de Pitarra
en~a! 1, decididament, el nostre poble, ha comenr;at
ja, amb un buril de gloria, a gravar alguns noms a
I'eternitat: Soler, Iglésies, Rossinyol. Guimera
també és d'aquesta colla, pero és una altra cosa,
també Guimera

Frederic Soler, fou el nostre entussiasmat precu
sor, roo el veritable creador del nostre teatre. Iglé
sies i Rossinyol, s6n també dos puntaIs importan
tíssims. completament imprescindibles. dues perso
nalitats que omplen un buir grandíssim en la histo~

ria de les nostres taules; pero Guimera, la venera~

ble figura de rautor de cTerra baixa>, era pel nos
tre poble, un símbol, quelcom indescriptible de
sentiments i d'emocions. on per arribar-hi no es
neeessita ésser solament un gran home: és neces
sita ésser lln home immens, amb un COI' com el
seu també.

El poble peró. que I'estimava. Ji ha paga! de la
manera que únicament sap: amb la popularitat.

1Guimera, val a dir-ho, se la mereix una im
mortalitat en el poble que elI estima també, i primer
encara, que aquest poble estimés a ell,

B. X.

La capital i els estudiants

El dia 12 els periódics de París es queixaven
d'u" fet que indubtablement mena a una coi'lecci6
de meditacions.

En el Concurs general, els eSfudiants de pro-
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ha esta' tan grassa Que ele iniciats i la premsa
s'han apressar a donar el crit d'alarma.

Cal saber que ja no és practic porlar els eslu
diants a París per perreccionar-se. Els inteleCluals
de provincia saben Que ullra la claredat deis pro
grames, igual a 101 arreu, a Lyon, Toulouse, Bar.·
deaux, hi han tan baos proFessors com a París
scose eIs perilla j desviacions que aquesla pobla
ció comporta.

El problema és general a loles aquelles pobla
cions bigarrades que no han sabul encara fel' una
població escolar.

Tal Iingués una sol'lució lan faci!...!

RAMON XmuouBRA.

La joventut que treballa

HeU5 aQuf una evidenl realilal. La jovenlut ac
lual, lIiure de I'encarlronamenl provincia a que ha
eslat so/mesa per espai de molls anys, sent la fre
!ura d'engrandir I'ambienfen que's mouen lJurs ne
cesilats d'esplai i d'esgambi; reveladores d'un es
peril posse'ldor d'aquelJa guspira que encén el foc
abrasador de l'ideal, que nia en lIur interior.

Enlre reslol d'escriptors novells, hom veu sop
bressol'tir vigorosamenf alguns noms d'homes jo
ves, pletol'ics d'enlussiasmes, amb un gran assor
Ii! de coneixernents liferaria, vel'itabIes IrobaIles
que posen de maniresl I'eslal de salLJraci6 cullural
a que ha arribal un secror de la jovenlul calalana,
Que es senl alrela pel desig vehemenlfssim d'assolir
plenament 1Iur ideal amb la prl!clica proOlosa del
conl'eu de les l/erres i les al"ts, bellament plasmada
amb la florida de nombroses revisles arreu de Ca
lalunya.

Molls elemenls d'aquesta jovenlul que Ireballa,
s'han decanlal vera la literalura i el periodisme,
apol'lanl lIur l110desln col'laboració a les planes de
les nombrases publicacions en !lengua vernacula.

Un allre considerable saclor, s'ha despla~at al
camp de la poesia i avui hom conslata la Tl'ui!ada
de jovenfssims poetes, que omplenen de suavfssi
mil sen tal' el Pal'nlls de la poesia catalana

Allres grups, no menys importanrs, han seguir
les peljades de J'Arl i lIurs mestres, Obranl el mira
ele de paguer admirar la val'iadfssima gamma d'es
cullol's, pintors, dibuixanls, ninotaires, caricaturis~

te:5 i carlel'!istes. recentment vinguts a la vida de
I'arl.

PlIlesat abaslament I'alcan~ d'aquest deixondi
menl, es plllntejen dues inleresantissimes preiun
les, per !'importancJa que tenen en sf mateixes.

De 'quins miljans pOI valdre's I'actual joventut

per perfeccionar i millori:lr Ilurs nafurals necessitats
de depuraci6 arffstica i literaria?

oSón prou ben acollils i orientats els escriprors
i arfistes novelIs, pels homes ja formats, per aquells
que poden i deuen afavorir aquest desvel1lament
espirirual de la nostra jovenlul?

Analilzem per parls la conlesla. En determinafs
seclors de la cullul'a catalana, és ulla realitat, I'aco
Himent benTactor, i l'orienlació acurada, d'aquest
eslol d'animes inquietes i espirituals,

A Barcelona i algunes aUI'es ciutats, funcionen
diverses escoles, entilars i associacions, que son
el guialge de lJurs passos i els rallers on es retonen
lIurs coneixemenls, transformanf-los en elernents
valuosfssims per les lIeJres i les arts.

011 s'observa J'isolamen! d'aquesrs grups jo
vensans, es en manres ciulals comarcals, I'espe
rit deIs quals no esta prou deixondir i la valor de
l'inleligencia el suficienrment apreciada, per la man~

ca d'aquelles institucions que han fet obrir els ulIs
a la genl rniljanament cuila.

Tant a les grans ciutats, com a les viles, com
als pelils pobles, abunden els esperits selectes,
que nornés necesiten eJ guialge i estimul d'un me
cenes per a fruilar belIament.

Per aixo hom ha de protegir els ¡oves que co
meneen, ja quede la formaci6 integral de l'actual jo
venlul, n'han de sorrir els futurs conreadors de les
arls i literatura de dema,

Aquests comencen a Jl'eballar tímids i humils,
porucs d.'exposar lIurs idees, pel temor del que di
ran els crflics i els consagrals, i molles vegades es
marceixen lIurs bones disposicions, per !'indiferen
cia i el buiJ que al seu entoro constaten; empero
si la saya del caliu els envolta, reaccionen Ilurs
senfits i'fibres més delicades i, poc a poe van plas
man! les més belles realitzacions, prometedores
d'un magnífic esdevenidor,

Toles aquestes consideracions me les ha sugge
rides el desvelllament de la vida cultural de nostra
estimada ciulat, predisposada a acollir i a guiar els
passos deIs joves que senlen el dalit de la vida de
l'esperit.

Pel demés, deixem als guiadors del nostre red re
~amenl cultural, la soluci6 de tan imporfant qües
tió, b6 i creanl les instilucions necessaries per a
que aquets bons desitjos esdevinguin realitats.

). M."M.

La companyia de Santpere

El dia 17 d'aquesl mes, debuta la important
Companyia del Teatre EspanyoJ de Barcelona, Que

1
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cel·lencia. Feia calor, les sangs comenc;aven a cal
dejar~se. no es sabia en que desfogar-se... i el po
ble prengué La Bastilla.

Indubtablement fou una data gloriosa, Indubta
blemenl fou un acte generós, pero inútil.

Robespierre, tan aparatós i espectacular fou
l'iniciador d'aquesta resta que avui cel'lebra el po
ble de París ballant per les cantonades al 50 d'u'na
murga infame.

Pero no seria millor. no seria més logic que el
poble de París, republica, fés la seva resta nacional
ellO d'Agost? El tO d'Agosl, el poble de París, va
assaItar i va prendrer el palau de les Tulleries. El
10 d'Agost acaba definitivament la monarquia a
Franca.

Doncs bé; essent així, perque el poble enemíc
de la monarquia no cel'lebra el seu enderrocamenl?

Que l'importa la presa d'una presó aristocratica
com La Baslilia?

Si el dia 10 d'Agost va caurer la monarQuia, un
poble republica ha de cel'lebrar aquesla data, i no
la de la presa d'una presó, que, en el fans, feia un
gran servei al poble,

I

dirigeix' el popular primer actor Josep Santpere. al
nostre teaJre d'isliu deIs Camp EI·Jissis.

Posaren en escena cEI tec de Pasqua», del co~

mediograf Alfons Roure, la qual obra agrada al pú
blic que hi acudí encuriosit.

L'endema, representaren cEls amics de la dona»
tradu'ida al catala per Puig i ferretero

Seguiren cfad'm un petó», cEI dret de les do
nes, o Sant Antoni gloriós» i cE113000 pelaf».

foren unes vetllades forc;a plaentes.
La Cornyanyia estava tots els dies en excelent

forma. En Sanfpere, lIuí de nou, les seves úniques
dots de gran actor, conservant-se encara, als ulls
deis que ja el coneixiem, corn el gran Santpere
d'abans.

El públic, bastant numerós tots els vespres.
B. X.

El 14 de Juliol a Franga
i La Bastilla

El bon poble de París, inconscient com tots els
aItres, cel'lebra ballant i bevent la resta del 14 de
Juliol, o sigui la presa de La Bastilla. Aquesta és
la'seva resta nacional.

Nosallres, creiem que el poble de París no hau
ria de cel'lebrar, sinó de plorar. la presa de La
Bastilla.

La Bastilla era una presó d'Estat, una presó
aristocratica, El poble 110 podia tenir I'honor d'és..
ser empresonat en ella. Al poble, don cs. no Ji im~

porfava 1'existencia O no existencia de La Bastilla.
En canvi, s'havia de preocupar per les presons,
per les que podien hostatjar~lo algun dia, com
eren Bicetre, La force. La Petite force, Santa Pe
lagia.

ElI, el poble, s'havia alc;at contra els nobles,
era I'enemic deis nobles, i no era~logic que destrufs
lapresó que era, a ti de comples, la seva aliada.

El de la presa de la Bastilla ens sembla un mo~

viment irraonat i absurde. El millar comentari de
c;o que diem ens el dona una caricatura moderna
en la que es representa a dos descamisars del 89
conversan!. Un deis descamisats diu a l'alfre:

-Quina calor que fa! Que podriem prendrer?
I l'aHre contesta:
-Anem a prendre La Bastilla.
Sois així ens expliquem I'acte generós per ex~



Llista d'adreces útils que recomanem
~dooeols

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

Cotés

GRAN CAFÉ DEL COMERl;o - R. ferran, 2
L/eida.

Case's de Cano!

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teléfon, 518 - L/eida.

COl'redors de Comer~

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2.' - Teléfon, 499 - L/eida.

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

E leelrlelsle s

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i malerials eléc
fries, vendes al majar i dela!!. - Plac;a Llibertat. 2
Teléron, 38 - L/eida.

OCTAVI PEREI'lA. -Maquines i malerial eléc
fric. - Baixada de la Trinitat, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i inslal'lacions eléc
triques per a Hum i rorc;a. ~ Parallamps, Acumula
dorso Transrormadora i Reparació de Gramofons.
Clavell, 5. - L/eida.

F'erreler!es

¡OSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - L/eida.

F'uslerles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
núm. lJ7. ~ L1eida.

lmpremles

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
L/eida.

['Ieoadores

MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parls i
Cirurgiana. - Plac;a Canslitució. 4, 411rt ~ La,
Teléfon 457.-L/eida.

Mereerles

EMIL/ DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cerfa i novelals. - Pla~a Sal, 8 - Teléfon. 302. L/eid.

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de
la boca i denls. - Teléfon, 367. - P¡a~a de lo Sal, 17
principal - Lleida.

Mosales

FRANCESC NADAL. - Fabrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Pral de la
Riba. - Teléfon, 546. - L/eida.

Múslea I Planos

¡OAN GUARRO.-Cavallers, 66. - L/eida.

Reeaders t 1'ransports

LA PALLARESA. - Agéncia de Transporls. 
Carrer Cabrinelly, 15 - L/eida. - Teléfon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles i diaris \
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més imporlanls d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - L/eida: Esterería, 4.

1'allers

CICLES MAZARICO. - Bicicleles varies mar
ques. - Accesoris~ Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

¡OAN VILA.-Tallers de I'undició i Maquinitri•.
Cardenal Remolins, 8 - TelHon, 107. - L/eida.

1'oelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especialilals en
pernils, ~mbutifs i manlegues. Carme. 62. - Lleida.
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