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e/s dos extrems
Ji J'entorn de la firma del pacte Kellogg declarant la guerra fora de lIei s'ha

produit al món una corrent general d'optimisme i á esperan9a que, encara
que no faci creure en absolut en J'acabament de les guerres entre els pobles, al menys
aquester; seran més diflcils de produir-se.

Unicament dues notes áagra ironia i recel amarg, que discrepen de J'adhesió
al pacte, han estat donades per les dues organifzacions socials més antagóniques i
extremes: la República deIs Soviets Russos i el Pontificat de Roma de J' Església Ca
tólica. Ni a J'una ni a J'altra els ha semblat bé el compromls subscrit a París per les
primeres potencies mundials.

Als Soviets perque no creuen ni efica9 ni positiu un acte de trascendencia pu
rament moral. Ells pregonen 1 volen e! desarmament total de les nacions, perque
desapareguts els mitjans de fer la guerra, creuen que aquestes sera impossible.

A f'Església no li sembla bé i troba inútil, quan no diabólic, que al fer un pacte
de tantlssima importancia com aquest, s'hagi prescindit de J'invocació i patrocini de
Déll. L'ha ferit profundament aquest descuit deIs redactors i signatari$ del pacte.
Oblidar el Totpoderós en cercar els camins per acabar les guerres, quan fins ara
totes havien comen9at invocant la seva protecció i benedicció, ho troba una cosa
monstruosament heretica i per tant ha de fracasar sense tenir cap influencia en els
destins futurs de J' /fumanitat.

QuIna paradoxa! Les dues corrents més oposades del pensament huma coinci
deixen en negar virtualilat al pacte de París. f les dues J'envesteixen desesperadament
des de! seu punt d'albir. El món social que neix i el món social que cau es troben
units enfront el pretes pacte de la Pau calificant-Io de farsa. L'lzvestia i rOsservatore
Romano, els dos órgans més representatius deIs dos móns en lIuita, es donen la ma
cridant desaforats: pacte KeJlogg, via foral Els uns diuen: no hi haura pau sense la
supresió absoluta deIs armaments. Els altres que no hi haura pau sino -posem Déu
persobre de tot. Rússia clava a les portes deIs temples els lIetrerets: la religió és l'opi
del poble. Roma fa vint segles que ens assegura que no hi haura justIcia a !lJ terra si
taJs no ens posem sota J'empar del seu Deu.

Es ben estrany que dues corrents tan divergents puguin coincidir trobant un
enemic comú per a combatre!

Ens agradaria esbrinar co que. hauran vist els fills de Sant Lenin i els fills de
Sant Pere en la pandorga de Paris per a portar-los conjuntament afer-s'hi a cops de
pedra. els uns des de la seva posició viva d'Orient i els altres des de la seva posició
caduca d'Occident.

Voleu dir que cap pedra de les que lIenten tocara al pacte?-Creiem que no.
Les unes per massa forsa deIs seus toners pastJaran per sobre i les altres per man
canea no arribaran al blanc.-f be podria ésser encara que alguna pedrada deIs
primers caigués i ferls mortalment als segons.

Briand, Kellogg i Stresseman, deuen somriure, mofetes, per sota el nas, devant
áaquesta coincidencia deIs dos extremismes més radicals, convensuts de la bonesa
de la seva obra.
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Les nostres enquestes
Qyín és el destí que més escau
al vell Hospital de Santa 7T1aria?

Joan Lavaqulal, sots-Presldent
:: de la Cambra de Comer~ ::

S'em pregunta quÍn és, al meu enten

dre, el dest! que més escau al vell Hospital

de Santa Maria. Procuraré donar la meva

opinió en poques paraules: Em sembla en

certada I'orientació que marquen quasi

totes les contestes fins ara publicades, de

manant que es eOl1verteixi el nostre antic
Hospital en Palau de nostra Cultura. Més

si aix<'> no fós possíble m'atreveixo a sug

gerir I'idea de que en atenci6 al cararter

religi6s de la se va formosíssima fa,ana

principal i a la proximitat en que es troba

la Catedral nova, s'hi trasladés el Palau

Episcopal restablint a L1eida la costum

seguida arreu d'hostatjar-se el Prelat als

voltants de la Catedral. Amb poques obres

I'Hospital de Santa Maria podria adaptar

se digna i bellament per a residencia epis

copal, i amb una simple reforma dotant

d'amplia escalinata I'entrada de la nostra

Catedral, convertiríem aquell Iloc en no

ble i escaienta pla,a.

A canvi de I'Hospital de Santa Maria

podria oferir el Bisbat els terren),s que

avui ocupa el Palau Episcopal, amb el

que la Diputaci6 no hi perdria res, i no

cal dir com IIavors la Diputací6 podria

contribuir amb eficilcia a l'embelliment

d'aquell.. part de L1eida, especialment pro

cedint a la urbanitzaci6 de la part dreta

del Passeig de Boters, ja sia am b noves

construccions per a serveis provincials ja

venent per a patis aq uells extensos te

rren)'s. A més a més sempre trobaríem en

el Palau del Bisbe, Iloc adequat per quan

tes instal'lacions de cultura poguéssim

somniar. 1 per últim amb aquesta solució

es podria portar també a la practica la idea

algun temps exposada de concedir un pas

salge a través del Palau del Bisbe, pullon

gant de fet per als vianants el carrer de la

Palma fino a Boters.

Aquesta és la meva contesta inspirada

en el meu fervent desig de contribuir a

I'engrandiment de L1eida, fins a conver

tir-la amb tota dignitat en la Capital de la

Catalun)'a d'Occident.

Joaquim Porqueres, Arquitecte

El destí del vell Hospital de Santa Ma

ria deuria ésser el de Museu i Escola de

Belles Arts.

j



el cos de bombers fa gímndstíca
/'"í "

í ,)'> \ LS incendis darrerament haguts a
\ <.o} la nostra Ciutat i els més impor
'-.~/ tants que durant IOt I'estiu han

fet parlar la premsa a fora donen ocasi6 de
pensar en els procediments que caldria
emprendre per tal d'evitar tan grosses mal
vestats, que tanta importancia general
aconsegueixen en tractar-se de la destruc
ci6 deis nostres pobres boscos, gairebé ine
xistents.

A Lieida no solen ésser ni freqüents ni
degran encal~ els incendis i les companyies
asseguradores hi fan un gros negocio

Precisament per aixo, en epoca del nos
tre Alcalde popular Dr. Torres, es va pen
sar seriosament en la reorganitzaci6 del
Cos de Bombers a base d'una Mútua ciu
tadana patrocinada pero l' Ajuntament i es
van demanar a la Comissaria General de
Segurs dades sobre organitzacions sem
blants a I'objecte d'anar sobre segur. Per
cert que la c.rta, signada per la propia al
caldia, encara té de mereixer contesta,
així ens consta-o

El Cos de Bombers ha estat sempre,
coro totes les humanes institucions, refle
xe deis homes que I'han dirigit. Un temps,
durant la fogosa joventut del malaguanyat
·.enyor Manyer, fou un estol de gent heroi
ca que es baral1aven amb el destí gairebé
sense altre material que el de la l1ur ardide
sa admirable, Encara en resta algun vete
ni., L'intervenci6 no sempre sortosa de
qualque alcalde inutilitzant I'embranzida
noble i altruista del referit senyor feu de
generar el cos i fins l'epoca abans esmen
tada no fou pres en consideraci6.

Així seguiria encara, de segur, si des
de fa algun tem ps no s'hagués pensat en
dotar el referit Cos d'un professor d'exer-

cicis físics o de gimnástica per al que'n fou
de,signat el doctor senyor Epifani Bel1í.

Sense cap dubte els bombers, per
l1ur professi6 especial, requereixen apti
tuds particulars que en cap ofici es practi
quen i cal que un exercici ben acondult
els previngui creant-ne la capacitat, tot
mantenint la necessaria estrenuitat indivi
dual.

** *
Una casualitat ens dugué a coneixer el

trebal1 del doctor Bel1í; que uneix a la seva
qualitat de professor de gimnástica la d'és
ser metge, i restarem ben sorpresos deis
treballs a que es subjecta avui el bomber,

Ens previngué el doctor Bel1; que tot
just és als comen~os de la seva obra, pero
ens convencérem que tota una serie d'exer·
cicis, ordenada i com pleta, comprenentJ'ac
tivitat de tots els muscles del cos hi havia
estat esmer~ada,

El senyor Bellí educa el cos segons els
procediments de la gimn¡l.stica sueca, en la
qua! predomina I'activitat corporal pres
cindint d'aparells costosos i d'escasa o nul
la efidcia. Té en compte la seriaci6 deis
exercicis en relaci6 a la fadiga produlda
per cada grup d'ells i els fa executar sem
pre de fais6 que no resti mai una part del
coso en desequilibri energético

Els darrers exercicis que presenciarem,
de pujar per la corda, ens semblaren ja de
finitius, tant més quan vegérem enfilar-s'hi
individuus del cos q~e tenen edats més
que mitjanes,

L'obra del Dr. Bel1í no és pas ni pot
ésser accidenta! i transitOria, L'agilitat,
I'estrenuitat només es conserva amb un
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exercici constant que exigeix la repetici6
periOdica. És, doncs, un afer de perllon
gaci6 indefinida.

Ara bé: creu l'Ajuntament que no pot
com pletar molt millor la seva obra aprofi
tant aquesta avinentesa per a realitzar una
acci6 de molta major trascendencia?

Diguem-ho 10t seguit. El Cos de Bom
bers, per important que sigui, no és a
L1eida una instituci6 de prou pOlencia,
prou nombrosa ni rica que pugui justifi
car·Ji a la Ciutat el COsl d'un Professor
d'Exercicis Fisics bea pagat, com cal que
sigui, i més nosaltres que pensem en la
sort ulterior del Coso

Una ciutat com la nostra, en canvi, pot
permetre's el luxe, nosallres diríem que
alendre la necessitat, de tenir un Professor
de Gimnastica pel' a les seves escoles.

Un acord amb l'lnspecció escolar per
tal de posar I'hora!'i de cada escola en com
binació que permetés realitzar a totes, les
de nois i les de noies, els exercicis succesi·

vament, a part de certes classes de conjunt,
al Camp, donaria al nostre Municipi cate
goría d'europeu. No sabem que existeixi a
l'estranger una Ciutat com L1eida on hi
manqui el Professor de Gimnastica; quan
no es tracta ja de molts professors d 'aq ues
ta classe.

Tingui's en compte que, per exemple,
a la República veina, en una ciutat del cens
de poblaci6 de LJeida, no deixaria d'exi;tir·
hi un bon centenar de classes d'ensenya
meot primari, totes gratuites 1 es a dir t totes
municipals.

El doctor Bellí ha manifestat sem
pre afició a les organilzacions semblants.
Recordem que fou ell el creador del Cos
d'Urbans, on s'han comés errors de bulto,
I'idea del qual, peró, no poJia ésser més
encertada.

Sens dubte que per a les nostres escoles
seria un bon gimnasiarea.

P. M.

T
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Serena ll~m del molí...!
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gemego

i part

RAMON XURIGUERA.

Cura que em pUgUl adormir,

alé de la matinada ...1

Serena Hum del matí

accclcra l'alenadal

Ména-la .fin.~ al eoixí,

cu H el record de ramada

i fes-lo un XIC lluny de mi.

Tinc la corpora Iasu(la

i r aneUa del .ofd

prem encara rabrac;aJa ••.

pcrJent-.se en rala del vent;

; la febre que m'aplana

atia el cervell roent

qUl remou la fosca blana

pere~l(;:ant inÚtilment

1\t1a tranquil'la clariana.

La fosca vé a esportcllar

la fel de ma desventura.

Remí.... , mon cor la d.eixa

ara el cOllsum la fretut"3;

.....-..lIuara ¡n'ha Vlst passar

i llll gla~at la compostura

J o no em pue aeonhortar

ombres de ma catñbra obscur:l. .. l

Sento el degotar morent

de la veu de la campana

Tine por ele ficar-lUe al Hit

quan s'és vera nit entrada.

Torno del carrer 1l1arclt,

- trau de la boca amargada,

caJíu mal encé~ del 1'it

on no hi lla bufat ]'amada

tota la nit

de la matinada.



- 6 -

CJarabola
EL bou amb tata la seva fortitud damunt

la lerra, es mantenia apacible, indife

renl i magnanim al jau de vida que li ha

via imposat I'home. Sotmes a I'impietosa

esclavitud, la se va imatge ferma i mai re

tuda servava encara aquella grandesa na

tural del déu sagrat que se li consagra va

en temps de pagania, i aixi, sofert i noble

com un poble, carregat tot ell de do'~a

mansuetud, seguia pacientment el eurs del

seu treball, sense una rebeldia, sense una

defallenca i sense una queixa, sempre

arrossegant la rella pels eamps enerostis

sats pels vents de I'hivernada, sota els Ii

blets de la tralla feridora.

L'home mesqui que li hilvia posat el

jau, amb tata la seva grolleria escandalosa

el fustigeva eontinuament, bestialilzat pel

seu instinl superb, a eops, a erits i ve~gas

sades. Aquell domini sobre la bestia man

soie, el feia que es sentls amo i senyor per

drel de la natura. [ I'home Ilord de pensa

ment, eixore de caritat i pobre d'anima,

seguia al bou Ilaurant el camp, xiulant

inconscientment, amb íntima satisfacció

per la ,eva glOria bojana de domenyador,

en tant que innoble i primitiu no parava

de burlar la seva dócil calmosi'at.....

L1uny del terreny. per la blanca carre

lera, peregrinava una nómada caravana

seguint alegrement el nord de la seva in

certa ruta. Primer sotraquejant els carros

del bagatge, despres unes gitanes con foses

sota uns caiguts pellingots de vives colo

raines, darrera uns bornes bruns, portan!

en mig, talment al patriarca de la tribu

vagabunda.

«Heu's aci un símbol, diu I'home de les

barbes blanques. La Forea junyida al Po

der; la Raó fermada a la Conveniencia; la

Justicia corbada a l'Imposició. Damunt del

bou que es qui deixonda les lerres ermes,

plan en tots els treballs, tates les penúries i

les restriccions; damunt d'ell tots els es

carnis i els assotaments. L'home ingrat no

es dóna compte de la baixes. que cometo

D'altra manerá, avergonyit, hauria.ja Ilen

sat les xurriaques i no cantaria així satis
ret del seu miserrim predominio

No es ell qui te la forr;a de manar, sinó

el bou qui posseeix la gran resignació de

I'obediencia ... Ai, del ridícul poder de

I'home, si la bestia brava per un moment

li digues: «Aquí em deturol».

FRANCESC ROSSETTI.



.e' art í la moral
4'-.....\.

I ., ¡()\ A Junta de Museus de Barcelona
\..0J acaba de rebutjar l'oferiment
\ ...../ d'un quadro de Togores i ha

basat la seva decissió en I'assumpte del es
mentat quadro que, segons ella, es atemp
tatori a la moral o, potser, més justament,
poc edificant per a les persones que, visi
tant el Museu, se'l trobessin davant.

Deixant de banda la incongruencia del
acord, car és sabut que al Museu de Barce
lona hi han quadros i escultures que re
presenten algúns d'ells, assumptes eró
tic, i estan, naturalment, a la vista del
públic, la decissió de la Junta és quelcom
desconcertanl. Si abans no s'hagués pro
duit la qüestió de les estatues de la pla,a
de Catalunya quin avant goúf de Otero
fou també qualificat d'immoral, no ens
costaria gaire de creure que el quadro de
Togores ha sigut rebutjat per algún altre
motiu inconfessable, peró,essent aquesta la
segona intervenció oficial que en poc temps
s'ha fet pública a Barcelona per qüestions
de moralitat artística, i havent-hi el fet de
que Otero, malgrat ésser l'autor del grup
escultOric que fou considerat immoral, ha
estat designat per a esculoir noves esta·
tues per a la pla~a de Catalunya-uns
bronzos estan ja instal'lats-, en aquest
cas havem de creure que el quadro de To·
gores, realment, ha sigut rebutjat perque
conté tres nus d'adolescents, és a dir, que
l'acord obeeix a un criteri precís. Ens tro
bem, doncs, davant d'un doble pronuncia
ment públic, oficial, sobre qüestions de
moral artística.

En relació al Museu i a la pla~a públi
ca, ja havem dit que l'acord és incon
gruent, en relació a altres definidors de la

moraliiat artística, la decissió de la Junta
de Museus és perfectament conseqüent:
un llibre i una traducció de'n Caries Sol
devila, un llibre del difunt Josep PI .. i una
traducció d'en Guansé, també han ocasio
nat protestes basad es en qüestions de mo
ral artística. A la d,)ble manifestació oficial
d'unes idees sobre moral devem ajuntar-hi
les altres manifestacions sobre el mllteix
tema. Els defensors de la moral-de unes
idees sobre moral-tornen a fer-ne pública
apologia tat reproduillt el tema de la mo·
ral en l'art. Ens sera permés d'intervenir
en la qüestió i dir-hi tam bé la nostra'!

Per que, uns presumptes defensors de
Ja moral, rebutgen el nu en les obres d'art?
Argumentarem per eliminacions i així po~

drem concretar millar.
Sera per que I'exhibició del nu grafic o

plastic pet descobrir secrets humans que
algú ignora i que cal que desconegui? No,
perq ue aq uests secrets no són-tots ha sa
bem-secrets per a ningú.

Sera per la posició, per I'expresssió de
. les figur,es, per I'assllmpte que represen

ten? No, perque en el grup d'Otero les .fi
gures eren purament decoratives en sí i
alegóriques pels seus atributs. No se'ls hi
va trabar, oficialment, altre defecte que
l'escassetat de roba; les tres figures feme·
nines de Togores són encara menys inten
cionarles, no s6n més que decoratives, po
drien ésser titulades, sense ¡rooia, «Les
tres innocéncies». Si aquest fas el criteri
deIs nostres apologistes de la moral, la
«Maja desnuda», la «Venus del espejo»,
tates les «Leda», tates les «Danae», «Les
tres gracies», «Susagna sertint del bany»,
«Friné davant deIs jutges» «La muller de
Putifar», «El judici de Paris~ tots els nus
de Rubens. i, en fi, milers d'obres d'ar.l
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que es guarden com tresors, haurien estat
ja cremad es o esbocinades públicament.

Sera per que el nu artístic desperta sen
sacions pecaminoses? Aquest és el motiu
que ha siguI al'legat, pero, ¿cóm és que
no s'atribueix aqueixa influencia a tots els
nus, ni tan sois als que hi ha públicament
exposats en establiments religiosos? Aixo
és una altra inconseqüencia, peró, pres
cindim-ne. Donen aquesta rao, doncs, no
siguem rebecs, acceptem-Ia i par/em-ne.

El nu anístic es immoral per que des
perta pensaments pecaminosos. L'afirma
ció és més perillosa del que sembla, Quí
ha demostrara aixó? Cóm ha demostrara?
Si nosaltres discutíssi m aq uesta" q üestió
amb un d'aque!ts senyors de la Junta de
Museus i ¡'invitéssim a que demostrés la
seva afirmació, amb galanura O barroera
ment, probablement amb galanura, ens
en viaria a passeig, nO ens ha demostraria;
peró suposem, per un moment, que un
jutge pie de presligi i autoritat els obligués
a demostrar que un nu artístic-concre~

tant més, el quadro de Togores-desperta
pensamenls pecaminosos, cóm s'ho arre
glaria per a demostrar-ha? Quin exemple
posaria? Amb qui faria la prava? Som-hil
-Ja lenim el quadro davant del tribunal;
el moralista acusat té la paraula' Vinga la
demostració, L'home es queda perplex, no
sap que fer, li sap greu haver anat tan de·
pressa a ha ver afirma!.-,Que e<pereu? Qué
voleu? Voleu que us ajudem? Si vós sol
no us veieu amb coratge per a demostrar
el qué haveu afirmat, voleu que fem venir
algú altre perqué serveixi de subjecte de
I'experimenl? Aquí teniu, doncs un jove,
solter, ben planta!. Feu la prova,-EI nou
vingut, un xic astorat, ha mirat el quadro
de cua d'ull i després a tots els homes pre
sents i, COm que no sap de que va, es sent
enguniós, Vista que la prava no ve, se li
diu que ja s'en pot anar i, efectivament,

no s'ho fa repetir, amb quatre gambades
desapareix.

-Ja haveu vist, diu el jutge, que un
jove davant del quadro no ha sentit altre
desig que perdre'l aviat de vista, No I'hi
haureu pas experimentat cap pensament
pecaminós, verital? No senyor, fa el coar
bitre de la moral.-Voleu, potser, que fem
venir una joveneta?-No, senyor,-Voleu
que vingui un vell?-No, no senyorl-Que
vo/eu, doncs?

-Miri, srnyor jutge; davant d'un tri
bunal, amb tots aquests atributs que s'im
posen paorosament fins al anim més seré,
no és possilole que ningú senti pensaments
pecaminosos, no diré davant d'aquest qua
dro, sino ni davant deis éssers vius que
serviren de model a I'artista,-Teniu raó,
Qué voleu, doncs? Voleu que cridem a de·
clarar als guardians del Museu? Ells que
tenen el deure de vigilar les obres exposa
des hauran vist algún cas que potser vos
pugui servir per a la vostra demostració.
- Tampoc, senyor jutge, Els pensaments,
precisament per aixO. perqué sOn pensa
ments, no són visibles als guardes del Mu
seu,-Esta bé. Perqué no cregueu que un
jutge és un home predestinat a posar en
roda i a portar la contraria als demés mor
tals, estic disposat a ajudar-vos en tots sen
tits, Vos no m'haveu demanat rés, tates
les proposicions han nascut de mi, he cu
rat de facilitar-vos, de suggerir-vos tates
aquel les idees i aquells elements que po
guessin ésser-vos úti/s i estic disposat a
seguir pel mateix camí. a arribar a una
conclussió clara, definitiva, terminant.
¿Vale u que, disfressat de guarda, vagi de
vigilant al Museu un home més expert,
un psicoleg, un home que, fins on huma
nament sia possible, sapiga IJegir el peno
sament deis visitanlS deis museus?-Repe
teixo, senyor jutge, que els pensaments, i
més si són pecaminosos, es porlen ama-

..
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gats, qlli els sent els dissimula i té especial
cura, Olés el! que els al tres. en mostrar-se
impassible, en no demostrar res que pugui
cridar l'atenci6 de qui se'l miri.

-No us eregueu que la vostra aclara
c,i6 hagi sigut endebades; haveu parlat més
ciar del que vos mateix us penseu. Així,
doncs, qui hauria de fer l'experiment, sou
vos mateix?-el moralista fa uns ulls com
uns lOmiltecs i estira el coll com un gas
quan sent un soroll sospit6s-Si, home; si
el guarda és inepte per a conéixer res, i
I'home més expert que us ofereixo no és
més útil que el guarda, I'únic que pot Ile·
gir aquests pens.ments sou vos ja que afir
meu la seva existencia, i quan ¡'afirmeu
es que liS consta que es produeixen, i si
teniu aquest convenciment i ningú més el
té ni pot tenir-Io, és prava de que sou
I'únic que PoOt copsar aquestes subtilitats
mentals i pecaminoses.-Jo...-Permeteu
me. Vull ésser més condescendent del que
pogueu creure. Suposat que coneixeu
I'efecte moral que causa un nu artístic, i
suposant també que sou I'únie que pot ca·
neixe'l, vos prendré jurament, declarareu
les vostres experiéncies i, com que sé que
no mentireu perque la meva noblesa us
ha priva, vostres declaracions seran cre
gudes eom article de fe. Expliqueu-vos.

-Senyor jutge, senyors: L'espectacle
de un nU ... -Com aquests?-Si, senyor
jutge, com aquests i com altres de sem
blants.-Seguiu ... sobretot si es contem
plat per una persona JONe, sense malta ex
periencia del mon, sense una bona base
d'educaci6 religiosa que serveixi de fre a
les passions i que silpiga ofegar els mols
pensaments amb una inhibici6 mental que
sois pot proporcionar el contacte am b la
divinitat i la practica constant d'aetes pia
dosos, és, repeteixo, peril16s. La humana
propensi6 és sempre luxuriosa, alla on els
ulls no veuen Olés que una tela pintada o

una pedra esculpida, la baixa humanitat.
arrocegada per instints ancestrals, hi des
cobreix lOtes les formes morboses. tates
les baixes sensacions; els detalls que els
ulls no veuen. la desfrenada passi6 els su
posa i la sensualitat sent el mateix que sen·
tiria davant de la realitat pecadora. L'es
pectador, allavors, ja no veu una obra
d'art, veu solament la femella, la dona feta
caro, ¡aquella visi6 s'anima l pren relJeu.
vida i calor en la ment del lúbric, els ulls
s'entelen i... -Seguiu.- ... i el pecat es ja
un fet!

-Així, dones, segons vos, solament les
persones amb una bona educaci6 religiosa
poden frenar les seves passions i ofegar els
m.ls pensaments.-Res més cer!. - En
aquest cas el nu artístic. deixa d'ésser un
perill si esta exposat en un establiment re
ligiós?-Segurament és on faria menys es
·tralls. Pero per a aquests establiments hi
han altres obres d'art més apropiades. En
Iloc d'aque!les exhibicions que podrien
temptar els esperits febles hi han els as
su m ptes piadosos que provoq uen pensa
ments enlairats i predisposen I'anim a la
meditaci6.-Així, vostra opini6 definitiva
respecte als nus artístics ...-Es d'abso!lIta
eondempnaciól-En tO!S els casos?- En
tots.-Creieu vos Olés pecaminosa I'exhibi
ció, mal no sigui Olés que pintada o escul
pida, d'una figura nua que la de una figu
ra vestida?-No hi cap discussi6.-No obs
tant, en una figura nua no hi podeu supo
sar res Olés del que hi veieu 3mb els ulls
materials, mentre que en una figura ves
tida podeu veure-hi, o suposar-l'hi tot el
que la vostra fantasia us suggereixi.-Re
butjo I'argument per sofistico per especi6s.
Moltes coses, fins i tot repugnants, s6n ca·
negudes o suposades per tothom, no obs
tant, per pudicia, per decencia, per higie
ne o per moral, es ten~n amagades.-Doncs
¿c6m us expliqueu que els paisos on mis
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amagad es es tenen eertes coses sigui n els
de una moral més baixa?-Ho nego.

Anem, dones a un altre feto Creieu vos
que els vieis sexuals estan més cstesos en
tre la gent que freqüenta els museus i eo
neix les obres d'art?-No, pero, aixa és un
argument a favor meu: si sense I'exhibició
d'aquestes figures, naturalment, el vici
s'eslén per ell mateix, no cal donar-Ii més
velocital, no cal afegir-II noves provoca
eions.-Acabeu d'afirtJlar que sense ¡'ex
hibició de figures anístiques els vicis se,
xuals s'estenen entre certa gent.-Exacte.
-Qué passaria, doncs si aquests viciosos
es trobessin sovint davant deis nus artís
ties?-Que les seves passionss'exacerbarien
encara més.-Més que entre la ,:;ent vir
tuosa?-Quin dubte hi ha?-Dels vostres
arguments i de les vostres res postes es de·
dueix, en definitiva, 'que per a que un mal
pensament es produeixi és condició preci
sa de que hi hagi en l'esperit un germen

vició:>, si aquest avul maligne no eXlsteix,
és mort o senzillament dominat, el pecat
no té vehicle per a produir-se.-Ben cerl.
-1, per altra banda, que quan elllevat li.
bidinós, per manca de domini moral, per
manca d'enlairament espiritual, per man~

ca de cultura, en un mOl, existeix, I'exhi·
bició del nu artístic no es necessaria per
que els pensaments pecaminosos i fins el
pecat inconscient. es produeixin. 1, en re
sum, segons les vostres manifestacions. les
obres d'art, com aquesta i de tota altra ma
oera, no 5ón causa ni origen, ni tan soIs
mitja per a que la gent sigui més o menys
moral en qüestions de sexualital. Allí on
va I'individu va la seva moral. És molt
probable, amic, que si Sodoma hagués de
tornar a ésser destruida, un deis pocs re
fugis que Ii quedaria a Lot seria algún
Museu d'arl.

A. SABATER ¡ MUR



CJelepatía í CJsícometría
en re/ació amb /a mediumítat de 7T2rs. CJiper

[

TOT aquell que no es deixi c\istreure per
les pe tites veus discordants que, de

tant en tant, sorgeixen solitaries i inacues,
pretenent contestar les opinions deis ex
perimentadors experts de la mediumitat de
Mrs. PIPER,-discordances fruit de preju
dicis filosafics combinats amb superficiaIs
recerques-s'haura adonat, facilment, com
fins entre eIs més circumspectes estu
diosos de tal mediumitat s'adverteixen en
senyances que menen a reclificacions de
judici en merit a la validesa de les hipate
sis a que recórrer, amb les quals pugui
aclarir-se el problema de la genesi de la
fenomenologia obtinguda. De manera que,
si primerament hi havia tendencia a expli
car-ho tot amb la hipatesi telepatica, s'ha
vist, despres, que amb la maleixa no es
pot donar raó de la complexitat del fets.

Per alguns experimentadors, excessi
vament prudents i de molta experiencia en
les disciplines psicolagiques i filosafiques,
no hi hauria necessitat de recórrer, encara,
a explicacions transcendentals, afanyant
se a acudir a qualsevulla altra hipatesi que
no sigui la espírita, concedint particular
atenció a la «psicometrica», entesa en sen
tit molt ampli. D'aquesta interpretació es
feren expositors, no fa gaire, els profes
sors WILLlAM JAMES i TEODOR FLOURNOY, el

. primer aplicant-Ia a la fenomenologia de la
PIPER, i el segon parlant-ne en termes abs
tractes i metafísics.

Em proposo, doncs, analitzar breument
la fenomenologia de la PIPER en aquest
respecte, aixa és, referint-me a les condi
cions en que s'ens ofereix el problema for
midable de les imperfeccions i lIacunes

que s'observen en les comunicaciohs me
diúmiques, per a discutir, més tard, 'la
hipatesi telepatica, demostrant I'oportuni
tat de restringir-ne encara el seu abast
en el cas en estudi, per a considerar, fi
nalment, la naturalesa intrínseca i la legi
limitat de la hipatesi psicometrica.

No fa pas molts anys, als partidaris de
la hipatesi espírita en el cas de la fenome
nologia de la PIPER, se'ls feien dues grans
objeccions: la primera consistia en els
inexplicables buits que es trobaven en les
dites comunicacions de difunts, amb es
tranyes confusions i f1agrants errors de
t1oms, dates i fets en que incorrien els ma
teixos, i que, sovint, s'interpolaven entre
mig de comunicacions precises i merave
1I0ses d'incidents verídics, ignorats de tots
els experimentadors; la segona, constitui
da pel tet d'existir en I'home facultats su
pernormals subconscienls, aptes, fins a
cert punt, per a explicar els incidents su
pernormals aconseguits, semblant acomo
dar-se millor amb les estranyes lIacunes
que caracteritzaven els missatges mediú
mics.

Ara bé, despres de les darreres publi
cacions de la «Society F. P. R.», i espe
cialment, despres de I'última magistral pu
blicació del professor HYSLOP, resumint i
completant les precedents del maleix i del
Dr. HODGSON (American Proceedings,
vol. IV), s'ha pogut reconeixer com les
múltiples causes de perplexilat a que do
nava 1I0c la primera de les objeccions ci
tades, s'han aclarit, una darrera I'altra, fins
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poder afirmar-se que les poques romases
inexplicades no poden oferir seriosos mo
tius de dubte, resultant facil argüir que
s6n degudes a les mateixes causes (inter
ferlmcies i amnesia degudes a trobar-se,
en un mateix cervell, dues O més mentali
lals, dues O més aures psíquiques, dues O

més correnls telepaliques, amb facil emer
gencia subconscient); de manera que és
Iicit presumir que ulteriors investigacions
ho aclararan perfectament.

Per tanl, ja des d'ara pot asseverar-se
que de les dues objeccions esmentades, la
prime¡'a ha deixal d'ésser una objecci6 de
valor, per a romandre, tan soIs, objecte
d'esludi.

No és possible que m'enlrelingui a enu
merar les circumstancies de fet, els molius
¡les confrontacions que menen a tals con
clusions; diré, només que s'hi arriba gra
dualmenl, inevilablement, sempre que
s'empren un esludi ponderat i proíund del
lema; afegiré que, a base de I'analisi com
paral deis fels, hom es veu conduil a re
coneixer com del punl de vista cienlffic i
filosbfic, 101 concorre a demostrar que si
comullicaci6 hi ha enlre el m6n deis vius i
el deIs I¡'aspassals, en tal cas, és raonable,
Ibgic i inevitable que la comunicaci6 sigui
plena de dificullats, sovint imperfecla i
fragmentilrid. La cosa apareix tan evident
que sembla no poI pensa¡'-se el conlrari.

Sobre aquest punt, eslic d'acOl'd amb
M. SAO!!, qui expresa, en aquests termes,
el mateix concepte:

«Si es pogués comunicar lIiuremenl
i senseobslacles d'aquesl m6n a I'allre.
nixo signincaria que ambdos moos en
fao un de sol, C;O Que no pOI ésser ve
rildl; es loquen perO no es confonell •.
UournaJ of Ihe S. p, R" 1911, p, 10),

Virlualmelll inefica~ la primera de les

objeccions citades, roman la segona, que
resulta forta per ésser dificil Irobar un cri
teri de prova suficient a separar deguda
menl els fenbmens deguts a facultats tele
paliques o psicométriques del medium,
d'aquelles presumiblement d'origen extrín
sec. És ben cert que si es vol donar raó,
amb les susdites hipbtesis, d'una catego
ria d'incidents aconseguíts amb la PIPER,
cal extendre els seus confins possibles fins
a extrems inverossimils, perb aixb no pri
va que es trobin opositors disposats a
acollir qualsevulla raonamenl exlrem; i
com no existeixen criteris cientff1cs aptes
pel' a circumscriure els Iimils de les facul
lats telepatiques i psicométriques, se'n des
pren la impossibilitat de resoldre el debat
cienlíficament, fins que se'n trobin. De to
les maneres, ja des d'ara es compren, a la
lIum d'investigacions comparades, que el
problema no és insoluble i que vindra un
dia que es trobi criteri suficientment diluci
datiu. Entre tant, m'arrisco a una modes
ta contribució, amb la creen~a que no faig
tasca inúlil. Separaré el problema a resol
dre en dues caleg'ories dislintes: en la pri
mera, indagaré si per venlura sigui possible
arribdl' a un crileri de prova cienlíficament
adequat, amb el qual deslriar els fets pre
sumiblemenl telepalics d'altres d'ordre di
vers; en la segona, analilzdI'é els fenbmens
psicométrics, en delimitaré I'abast, i em
preguntaré, per fi, si ells, per si soIs, po
den donar raó de la fenomenologia de la
PIP!!R,

** *
En el que fa referencia a la primera ca

tegoria, aixb és, si es poI trobar un criteri
cienlífic apte, he de dir que em sembla que
podria fer decantar la balan~a a favor de
la hipbtesi espírita, el fet que cada mediu
milat revela un lipus constant de manifes
lacions, ~o que ve comprovat per les va-
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riadíssimes formes de mediumitat, física i
intel'lectual, amb totes les múltiples gra
dacions que les distingeixen. Així les co
ses, cal insistir en la circumstilncia que
sempl'e que en un subjecte es demostrin
determinades facultats supernormals o me
diúmiques amb exclusió de certes altres,
en tal cas, s'ha de creure que les facultats
excloses no es manifestaran mai, de regla,
com no formant part de l'especial idiosin
crásia del subjecte, En altres paraules: si
es vulgués diferenciar les manifestacions
d'ordre subconscient d'aquelles presumi
blement d'origen extrínsec, resultaria un
bon criteri el d'analitzar acuradament les
possibilitats fenomeniques de la mediumi
tat indagada, per a comportar-se degllda
ment en l'estudi de les causes, aixó. és,
sense exorbitar els Hmits assenyalats a les
facultats supernormals efectivament pecu
Hal's al subjecle mediúmic estudiat.

Naturalment, cal que el mateix s'hagi
exercitat fins a un desenvolupament com
plet; i com, a judici d'uns i altres, en el
cas de la PIPER, tal circumstáncia s'asso
leix, estimo de legitima aplicació semblant
criteri de prava a la seva mediumitat.

Les objeccions que, a proposit d'aixo,
venen oposades a la hipotesi espírita, es
resumeixen en aquestes tres modalitats
d'extrinsecació lelepática:

1, Possible transmissió del pensament
conscient deIs presents (telepatia propia
ment dita),

2, Possible lectura del pensament sub
conscient deIs presents.

5, Possible lectura del pensament sub
conscient de persones lJunyanes, conegu
des o desconegudes del medium,

Per tant, a éliminar la primera de les
modalitats indicades, alenint-nos al criteri
de prova establert, convé demostrar, amb

fets, com la facultat de poar en el pensa
ment conscient deis presents no forma
part de la idiosincrásia especial de la
PIPER,

Ara bé, els fets ho confirmen plena
ment, i és observació constant en les ses
sions amb la medium citada, que la cir
cllmstáncia de coneixer i pensar en inci
dents que una donada personalitat mediú
mica comunicant, intenta, inutilment, tra
melre, en res facilita el seu desig, la qual,
si de res no es recordava, de res no es re
cordará.

Que n'hem de deduir? SenzilJament
aixo: que la hipótesi de la transmissió del
pensament conscient resulta contradita
pels fets, tantes vegades com se'n fa la
pro va. D'aquí !'inevitable corolari que, en
el cas máxim, entre les facultats de la PI
PER, no hi ha la de poar en el pensament
conscienldels presents, Obstinar-se, doncs,
en valdre's de tal hipolesi per la recerca
de les causes, malgrat I'evidencia en con
tra de les proves, no resulla conforme a
les regles de la inducció científica, i més,
encara, si en 1J0c de servir-s'en per a ex
plicar un incident forlun, es vulgués gene
ralitzar-Ia a tota la fenomenologia. Quan
per a defensar les propies teories s'invo
quen els metodes d'investigació científica i
de I'análisi comparat deis fets, s'ha d'ésser
conseqüent i s'ha d'atenir estrictamenl a
les conseqüencies.

Per aclarir el tema, reportaré alguns
exemples, amb fets de gradació diversa,
advertint com els episodis análegs, es tro
ben a centenars en les sessions amb la
PIPER, 1comen~aré per lo més freqüent, els
cassos de noms propis i comuns no re
cordats, per bé que pensats pels experi
mentadors. En la seva simplicitat, valgui
un exemple per tols~

En una sessió amb MI'. DORR, en la
qual la personalitat comunicant deia ésser
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el Dr. HODGSON, aquest havia donat preci
sos detalls entorn a la seva vida transco
rreguda a la vila de Oldfarm, residencia
d'estiu de MI'. DOlm; i en demanar aquest
darrer al comunicanl si recordava el nom
de rhome resident a la factoria en la qual
dormia sol, el comunicanr, sense inlentar,
lan soIs, recordar-ho, observa:

cEla noms és la cosa més dirrcil a
retenir. És eSJrany, pero ver. Els de
talla de laja la meva vida romanen
c1ars en la meva menl, els noms, pero.
es desvaneixen com un somni. de la
meva memoria. Recardo els mell5 pas
seigs pel bose. allf on aeia per a fu
mar la pipa i com arribava sempre
fard per a dinar.• (Proceed;ngs of the
S. P. R., Vol. XXltt, pago 41).

MI'. DORR pensava expressament el
nom demanat; de manera que, en la hipo
lesi de la transmissi6 del pensament, la
medium devia captar-lo i retenir-Io, i amb
tot, 110 fou aixf, com no ho és mai, de re
gia, en circumslancies semblants. De res
serviria objectar que, admerent la frans
missi6 del pensament, aixb no vol dir que
degui realilzar-se sem'pre, cal' eis episodis
d'aquesla classe, s6n lan freqüents amb la
PIPEIl que resulien una prova irresistible
contra la hipotesi telepatica.

Un alire exemple analeg, amb la dife
rencia que el nom no rememorat fa refe
rencia a una flor. Ell una sessi6 en la que
era presenl el malrimoni )UNOT, la persona
Iilal mediúmica comunicant era un mi seu
-BENNIE-mort quinze anys abans, el
qual s'expressa aixi:

-Pare, 110 recardes el comparti
men' que reres construir pel meu ca
val!?

-Si, BENNIB. me'" recardo bé.
-Voldria dir el seu nomo Recor'

dava perfeclamenllots eIs detalls abana
de cOl11unictlr-me 6mb vosaltres. pero
ara, m'exlravio... Penso, ara, amb

aquelles flors que crexíen, abundants.
101 voltant, i amb aquella DOloflNICA a la
qual, abans de relornar a casa seva,
lIiurarem un pom per ELBNA.•. Et re
cordes. mama, del nom d'aquelles
flors que acabaven amb lIargues Culles
brunes?

-Eren ceat o'nine tails- (Iiteral
ment, gals de nou cues-).

-Sí. sí, aixo volia dir, pero no po
dia pensar en aquest 110m. Te'n recor
des, mama?
-Si, BENNJe, me'n recordo. (Proee
dings of fhe S. P. R, Vol. XXIV,
p. 400.)

Per bé que en repisodi citat el nom de
la flor que BENNlE s'esfor~ava, inútilment,
de rememOI'ar, era presenl en el pensa
ment deIs seu pl'ogenilors, no per aixó el
comunicant pervé a IIegir-lo i a donar-lo.
Doncs, la hipblesi telepalica no s'acol'da
amb els fels. Quant més natural seria con
formar-se amb l'expl¡caci6 fornida pel ma
leix BENNlE, aixb és, que la sevi'l melltali·
tat sofria, en racte de comunicar-se, una
especie d'amnesia parcial! En aUra ocasi6,
el mateix BENNIE s'expressa en aquesls
termes:

«Quina felicital si podia adaptar-me
ti aquesles condicions fins al punt de
no oblidar-me de resl Cap confusió
experimento fins al moment en que em
disposo a comunicar. L1avors, les di
ficultals comencen_. (lb. pago lJ77).

Igualment, en repisodi que segueix, en
el qual una tia difunta del professor NEW
BOLO, no recordant el nom lecnic d'una
operaci6 soferta per ella (nom c1arament
present en la ment del professor allí pre
sent) ho supleix admirablement recorrent a
la mímica, la hipótesi telepatica no s'aguan
ta, i en canvi, l'expontaneitat amb que
I'episodi es dona, suggereix, per contra, la
presencia real de la difunta, com es veura.
Després d'algunes tentatives infrucfuoses
per parl de la personalitat comunicanl per
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a expressar per escrit el seu pensament,
per" fi, la ma de la medium deixa el llapis i
s'encara amb el professor NEWBOLD, el
qual, a proposi!. diu així:

cA instancia de la personalitat co
munican!, prenc diverses posicions i,
finalment, em llevo. Llavors,la ma del
medium em palpa el baix ven!re i fa
un gest per sota el Ilombrigo. Acte sep

guit, escriu: ePerdona'm, Guillem,
pero pregunta a la mama si es recorda
d·aixó... » i repetí el senyal al ventre.
La meYa tia morí a conseqüencia d'una
operaci6 a l'ovario Un cop Ilegides
aquelles paraules. em dirigeixo al doc
lor HODOSON, allí present, dien): Aixó
em fa recordar que la meva tia mor(
després d'una laparatomia». l imme
diatament, la ma de la medium escriu:
sr, s(, sh.

1a continuació, el professor NEWBOLD
comenta:

ePer que al'ludir tan esfranyament i
indirectcllnent a la causa de la seva
morl? Ben cert que una tal manera de
dir una cosa no podia extreure's del
meu pensament, car no s'hauria servit
de tan tes complicacions per a expres
sar una cosa tan banal per mi com la
laparatomia». (Proceedings of the
S. P. R. Vol. XIV, pág. 9-34).

En I'episodi que segueix, la dificultat
d'interpretar-lo telepaticament rau en la
circumstiíncia que la personalitat comuni
cant, afirmant-se la muller del professor
HYSLOP, se Ii manifesta per primera vega
da escrivint el nom amb que la designaven
els seus propis pares i familiars, nom mai
emprat pel professor HYSLOP; de manera
que si la transmissió del pensament hagués
sigut la causa de la manifestació, en tal
cas, el nom donal devia ésser el nom co
rrentment empral pel seu marit i no pas
cap altre. L'incident és simplicíssim, i des
tacat del text, podra semblar insignificant,
més no és aixf.

Assistien a la sesió el professor HYSLOP
i el Dr. HODGSON. En un moment donat, la
personalitat comunicant interromp el relat
per a dir: Heus ací «Mamie».-El Dr. HOD
GSON, no prou segur del nom escrit, dema
na: Heu escrit «Mamie?».-El professor
HYSLOP, corregint: voleu dir «Nanie?»
(Signes negatius).-Llavors HODGSON pre
gunta: Així, heu volgut escriure «Mamie?»
(Signes afirmalius).-Qui és «Mamie?»,
demana HODGSON a HYSLOP. Aquest, prés
un instant d'emoció, no contesta i, entre
tant, la personalitat comunicant escriu:
«Déu et beneeixi, JAMES meu». OAMES és el
nom del professor HYSLOP. Segueixen al
tres incidents de reconeixement i identifi
cació que no són del cas). A conlinuació
el professor HYSLOP, comen la aíxí:

eLa circumstancia inferessant en
l'incident en qüesti6, esta en que jo
mai emprava el nom·de eMamie», per
que sabia que ti era plaent nomenant
la eNanie:.. No hauria pogut escollil'
una millor forma d'identificaci6, que
fa inverossimil la hipótesi de la lrans
missi6 telepatica del meu pensamenl».
(Proceedings otlhe American S. P. R.
Vol. IV, p. 521-522).

Reporto, a continuació, un altre cas en
el qual I'experimentador demana i penSé!
un determinat nom o episodí, la persona
Iitat comunicant en dóna un altre, pero
que resulta igualment apropia!. El Doctor
HODGSON I'extracta així:

eAmb freqüencia. la resposta de la
personalifat comunicant a una qtiestió
precisa, suggereix, irresistiblemenf, la
presenda d'una mentalitat ¡ndependen"
Per exemple, qua" Mrs. L. P. demana
a uues P, de repetir el moHu o renom
tudesc amb el qual era corrent d'ano
menar el seu marif, vé dictat, immedia
tament, no pas el motiu amb que pen
saya MI'. L. P. ans bé, un allre igual·
ment apropiat: Up-and Dust.

finalmen!, ací teniu el cas ocorre-
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gul al proressor NICHOLS Molts lInys
enrera, i amb ocasió d'un nalalici,
eH i la seva mare canviaren un anell
en el Qual cadascún (eu inscriure una
paremia favorila. El professor havia
perdut el seu anell malts anys abans
de la sessi6 amb la PIPCR. i un any
abans de la maleixa, morf la seva
mare, manifesrant el desig que fos res
liluil al fil! J'aneJl per eU donar. Aquell
dia el professor el duia al di! j demana
que hi havia escrit en I'anell que por
lava. aixó éso el Que eH dona a la seva
mareo L1uny d'aixó. la Ola de la P¡peR
controlada, en aquel! momenl, per
una personall!al afirmant ésser la nldre
del professor NICHOts-escrigué. a
¡'¡nalant, no pas la pal'aula per el! de
manadá, ans aquella de ¡'allre aneH
per eIJa don al al seu fill, i per eU per
dul anys abans en un viatge.:t Procee'"
dings of Ihe S. P.R., vol. XIII, p. 314).

Tals son els casos sobre els quals el
Dr. !-[ODOSON reclama justament l'atenci6,
i no és possible desconeixer que suggerei
xen irresisliblement la presencia d'una
mentaJital independent, la qual lluny de
Ireure dades de la mentaJitat deis experi~

mentadors, respon a co que se Ji demana,
servint-se de recursos memoratius propis,
tal com ho faria 'una persona vivent.

En ¡'exemple' que segueix, la circums
tancia inconciliable amb la hipatesi telepa
lica, radica en el fet que la personalilat co
municanl enten ma/amen! la pregunta de
J'experimenlador, i respon citanf fets, que
per bé que correetes i adequafs a co que ella
sobreenten, no corresponen a la demanda,
per a rectificar a penes s'adona del seu
error. En una sesi6 a la qua[ assisfia el
professor JAMBS HISLOP, es manifesta una
personalilal afirmant ésser el seu oncle
CAIlIlUTHBIlS, al qual HVSLOP demana:

-Sabries dir-me, oncle, alguna
cosa a proposil d'un passeig en ca
rrualge que ambdos férern poc abana
de la mort del meu pare?

-No et recordes, JAMes, de la lapi-
da per nosaltres posada?

-Posada ... ón?
-Damunt la seva lomba,
-Si, ancle, me'n record O mol! bé.
- Vals dir del passeig que lIavors

férem?
-No.
-Així, deus referir-te a la visita

que férem a NANNle.

- Tampoc, "tampoco Dígues que
ens passa en una passeiada que férem.

-Jo creia que al'ludies al jorn en
que posarem la lapida damunt la seva
tamba ... es veu, pero, que pensavem
en dues coses diferenfs. Deixa'm refle
xionar: deus referir-le a una visita,
després de dinar. a DOMINICA?

-Si, oncle, si, ara ha encerfes.
-Me'n recordo prou bé, i del inci-

dent de la ruptura de la brida, que jo
vaig lligar, fenl un forat amb un gani·

vet.
-Exacte, ancle, exacte.

[J'entitat comunicant, ja en camí, va
donant una seguida'de detalls de precisi6
nieravellosa, després deis quals el profes
sor HVSLOP comenta:

eL'incident del nostre passeig en
canuatge al cementiri i el veure la la
pida per mi posada damunt la tamba
del meu pare~ és cerl, i s'escaigué un
any després de la seva morl. Jo, pero.
¡'hayia totalment oblidat i vaig recor
dar-me'o tan sois, quan en parla el
meu oncle. Per consegilenl, ja es
comprendra que jo no hi pensava en
formular la meya demanda, Una cir
cumstancia inferessant, en el dialeg ci
tat, és I'observació de ('enfilat comu
nicant, que ambdós pensavem en dues
co~es dJferents. així que s'adona del
mal entés en Que caigué. (American
Proceedings. Vol. IV, p. 356-1;58).

Ben cert que resulta fearicament im
portant !'incident relatat, en sa expontanei,
tal suggestiva, i fa pensar en un fragment
de conversa entre dues persones vives que
no s'haguessin enfés, Incidents tenues,
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aquests, que parlen, pero, eloqüenlment a
favor de la real existencia de dues menta
Iitats independents; per contra, resulten
d'impossible conciliació amb la hipótesi de
la transmissió del pensamen!.

Un altre episodi an/lleg" en ,el qual, la
personalitat mediúmica afirmava ésser_ el
Dr. HODGSON. Mrs. J"'MES (1) no havia anat
mai a la casa del Dr. HODGSON mentre
aquest fou viu, i només una vegada, des
prés de mort, Amb el pensament fixe en
aquesta visita, la, senyora J"'MES demana:

c-Sabries dir·me qua" he e~faf a
casa teva?

-Tu a casa meya? A prendre el te.
parser?

-No.
-A consullatt documenta?
-No.
-tU has anat, aCaS, després de

la meya mort?
-Si, a recollir aIgunes coses d'in

terés que el pertimyien.
-N"o1f be! Aixb és una'bona prava.

LODOB i PIDDINOTON fan molr cas deis
incidents en els quals no em recardo
de les coses que no m'hfw esdevin p

gu!.' (Proceedings of fhe S. P. R.
vol. XXIII, p. lOó)..'

Aqueixa darrera remarca d'HoDosoN és
característica del fi psicoleg que era en
vida, car, teoricamenf parlant, resulten
molt importants els casos en els quals l'en
Iitat comunicant no es deixa suggestionar
per les demandes que se Ii dirigeixen, aixó
és, que si no recorda, diu'que no recorda.
I quan, com en el, cas exposa'l, es tracta
d'un fale indici tendint a insinuar la .idea de
precisos incidents personals oblidats del
comunitant, pero que en realitat mai no
han existir, la cosa assumeix importancia
cabdal, car en tal cas la suggestió, fins
entre persones vivents, no resultaria d'im-

(1) Esposa de WILLIAM JAMes.

possible acollida. De manera que, en el
nostre cas, el fet de no recordar coses no
ocorregudes, demostra una individualitat
clarament independent amb plena cons
ciencia del seu passal; en altres termes,
tendiria millor que de cap aHra manera,
amb aquest incide'nl, a provar la identitat
personal del comunican!.

A notar, per altra part, la naluralíssima
espontanenal del dialeg. Ja, amb la prime
ra exclamació:-«Tu a casa meva?,'; HOD
GSON demostra clarament que no recorda
hi hagués anat mai Mrs. J"'MES; després de
lo qual, no fiant massa amb la propia me
moria, prossegueix, dubilativament, 'a in
terrogar, com ho faria un simple mortal.
Resulta ciar que si es traclés de transmis
sió'del pensament, la personálilal HODGSON
hauria comprés imm~dialament la inlenció
de la senyora J"'MES, en 1I0c q'arribar-hi
per successives eliminacions.

Van, 'a continúació, dos incidents més,
analegs i irlteressan'ts, que per abi'e'újar
referiré extreienHós de l'excel'lent resum
que en fa M. S"'GE en el ¡libre dedicat a
les experiencies amb la P¡PER:

cQua" ROB8RT HVSlOP (pare del
professor HVSLOP) sojornava a Oh"io,
tenia per vehi un tal ··SAMuel CoopeRo
Un dia eIs cans d'aquesl darrer mata
ren alguns moltons pertanyen!s al pri
mer. ~e'n seguí un pIet que dura al
guns anys. '

Ara bé, en una sessió en la qua} el
Dr. ,HoGsorj substiluf al professor
HVSLOP, HO'OSON formula una pregun
ta rem~sa expressame'nt pel professor
HVSLOP., amb ¡ntent de reclamar l'afen M

ció del seu pare (comunicant-se pel
mitja de Mrs_ ·P¡PER) sobre el perÍode
de la seva vida transcorregut a OhYo.
La pregunta era: cEt recordes de SA
MUEL COOPER. i pots dir·m~ quelcom
que hi fad referencia?:. El comunicant
respon:· cJAMes (Ilom del professor
HVSLOP) al-Iudeix, segurament, a un
vell amie meu Que tenia a la provincia
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d'Ovesf. Recardo les rec(proques visi
les que eos feiem ¡les nostres lJargues
converses filosofiques. En una aUra
sessi6 en la Qual el Dr. HODOBDN es
Irobava igualment sol, el comunicant
pl'ossegui: cEI meu amic CoopeR, te
nia grans aplituds filosofiques i jo el
respeclavCl moJI. Díscutiem amigabJe
meol j eos escriguerem maltes carIes.
algllnes de les Quals, conserva-va».
En una allra sessió. preseo1 el profes
sor Hvsl.oP, el comunicanl afegeix:
clAMes, em preguntares si recordava
CoopeRo Pensaves que no era amic
meu? En conservava moltea Jlelres i
fins creia que lu les renies.»

A 101 aixo el professor HVSLOP no
hi veia rastre del SAMUEL COOPBR en
que el! pensava, i no savia que creu
rer. Feu el pl"Oposir de posar al seu
pare una interrogació expressa a fi de
menar~lo a 1;0 que eH pensava: c:Et
¡:>reguntava si el recordaves deIs cans

que mólaren els nostres mollons~.

c:011! perreclamenl, COOl que aixo ori
gina un piel. Pero, no cl'eia que vol
guessis rererir-le a aquell COOPEU, ear
110 era ni amic, ni parenl noslre. Si
hagues cregul que pensil'ves en ell, ja
I'hauda resposl a lo. Es traba en el
món espirilual, pero el veig raramenl.~

Com es veu, ¡'episodi és inleressantís
sim. Tol el que, al principi, digué ROBERT
I-IYSLOP a propbsit de COOPER, no es refe
ria a SAMUEL COOPER, sinó a un vehí del
comunicanl, el Dr. ]OSEP COOPERo ROBERT
HVSLOP era moll amic seu, i disculien, de
paraula i per escrit, de qüeslions filosbfi
ques, El p¡'ofessor HYSLOP ho ignorava, i
fou la seva sogra qui, despres de detingu
des recerques, li ho digue,

Pervingut a aquest punt, m'adono que
la llista d'exemples s'ha allargat excessiva
ment, per bé que les modalitats amb les
quals es produeixen els casos contraris a
la hipbtesi telepillica, sigui ben lIuny, en
cara, d'exhaurir-se. [per no passar deis
justos limits, no oferiré més que un allre
exemple de modalitals semblants.

En les sessions experimenlals amb miss
MACLEOD, es manifesta la seva germana
ETTA. Tots els seus familiars sabien que
morí d'una ¡ifecció cardíaca; ella, per con
tra, creia sofrir d'una malallia de l'esto
maco Ara bé, en el seu missalge mediúmic,
conlinuava creient-ho, amb lot i que eren
presenls els seus familiars i que contro
lava ¡'organisme de la seva germana.
Com conciliar aquest error amb la hipble
si telepalica? Ni la leclura del pensament
conscienl o subconscienl deis presents o
distan/s, que sabien la veritat, poden dilu
cida r I'inciden!. (Proceedings of the
S. P, R., vol. XIII. pag, 551.)

1ací poso punt a les ciles, creient que
els exemples referits proven adequada
ment com la primera de les modalitats tele
paliques enunciades, aixb és, la possibili
tat de la transmissió del pensament cons
cienl deis presenls, resulta conlradila pels
fels, cada vegada que els fets la posen a
pro va. [ per ara, amb aixó en linc prou.

ERNESTO BOZZANO.

(Hu>!•••T TORRES, traductor).

(Seguidl)

__________________________IÍ..,i~
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<Ado/!'> de Benjami Constant, Trad. d'Agusti Es
e/asans.-Biblioteca c:A tol vent>o Barcelona,
1928,

Ens trobem davant d'una novel'la delicadament
psicológica.

Benjam( Constant de RebecQue autor de diver
ses obres politiques i literaries, ha reslar i és cone
gul principalmenf per la seva obra c:Adolphe».

c:Adolh és una narració auto-biografica.
1-En el primer capílol, Adoll estén la decoració

del seu viure: Vinr-i-dos anys; sortit d'uDa Univer~

sital; rebeot consells del seu pare, un home tímid
en extremo Respiran! un ambient de placidesa inso
portable. Deixant escapar alguri pensament vague i
c.reanl circurnferencies d'il'lusions anhelades indi
cadores d'un nDU viure. Sed d'independencia pro
pia. Era, en resum, un d'C1quells personatges que
consideren més importancia al seu m6n interior
que al que I'envolta i el carregll de dies,-sense
que ell s'hi fixi gaire, pero-o

2,-Un amic seu li destapa I'a'lna on l'abella de
la seva anima ana va exprimint-hi les engrunes que
deixava en les practiques d'alletisme el seu carac
1er, i Havors fou quan un deis seus inslints, desper
tant-se precipiladament COIll un cavalI sense brida.
fa que li sapiga ,greu de no ha ver perdur mai una
estona en allo que tot5 els hornes que no s'aturen a
medir·li la grandaria practiquen empíricament, pero
que aquells,-que s6n els més POCS-, influits per
un misteriós romanticisme fill de I'esperit que els
governa el limó de la personalitat, ho examinen i ho
analitzen, en més aspecles com més; temps passa.
fins que es dóna el primer pas, s'els cristal'iitza en
tirnidesa o en apocament,

Per a aquesls no existeix res en el món que els
sorprengui d'una manera tan esmaltada d'infinilat,
com la presencia de l'ésser femeni que els tortura.

Aquí comen~a la história d'Adolf i Eleonora.
5.-Ella estava casada amb un comle. Era de

nissaga jl'lustre pero arru'inats pe·r les revolles de
Polonia on vivien, i proscrit el seu pare, feu cap
quan encara era petita a un asil de franc;a. )a
abans de casar-se es veia en el comte una supe
riorital exercida damunl d'ella. Ningú hauria negat,
pero, que Eleonora. celebre per la seva belIesa, no
fos una dona intel·ligen!.

D'aquesta fou de la que Adolf intenta fer·se es
timar. Es feren amics. Un primer ¡ntent de declara-

ció d'ell troba la natural resis1encia per part d'ella.
Seguidamenl vingué la conseqüenJ i crfJica recon
ciliació, Es perdé un quan femps, Després de repe
lir·li dues voltes I'adoració que Ji servava, indes
tructible, ella acaba obrint-li el COI': I'eslimava.

4-L'amor, sempre gran, sempre pié d'encís, de
mosJra la seva pOlencia impregnant d'hero"isme i de
sacrifici un COl' de dona. Era lliure, havia deixat el
comte i els fills, Adolf fa jurament d'haver eslal sem
pre sincer en les seves promeses,

5.-EI sacrifici continua, s'escarda pero, un xic
la mútua felicital que en el més recondit d'ell podria
nomenar-se ficticia, Ella és una ovella que segueíx
el seu pastor. ElI, en canvi, és un adorador incre
dul.

6,-EI vel deis aconteixernents es parleix preci
sament pellIoc o'n acoslumava a moslrar-se rnés
advers, en referencia pero a I'exterior del seu viu
re. El seu punt econonlic s'amplia com una bombo
Ha de sabó que un cop esdevinguda grandiosa, es
converteix en un blok de cimenl armar, tan segura era
Dins d'aquesta bombolla de sabó de cimenl armat
hi tenien una gran forluna. Ah, pero en la seva inli
mitat, una punteta de riman! que els atreia s'havia
entelar de fel ja.

7,-Adolf veu com se li escapa la jovenJut
igual que aquell que ompli una mosla d'aigua i la
perdi en pocs moments tota per entre els dits. Con
linuen vivlllt sota un maleix sostre. Encara no es
pot trencar la lla~adZl de seda verge.que els Higa.

B.-Amor, Pietat. ..
9.-EI turment no podia permaneixer més temps

ja sostingut entre l'eslimaci6 d'ella i la poca decis
sió d'ell. N'Adolf no volia viure d'aquella manera.
Necessitava desfer-se'n, Perque, resumint: Quína
era la seva situació? En un atac de raó excessiva
prometé al seu pare que dins un Jel'mini curt tol
quedaria llest. Després Ji repetí que ja podia consi
derar definilivament trencades les seves relacions
amb Eleonora ...

10.-Punl i apar!. Tot era previst menys rúnica
cosa que succeí. El dese~lIac; es presenta terrible
ment fatal: El personificava la morl.

Ella, Eleonora, la dona que s'havia sacrificat
per ell, el COI' que covava el més gran i pUl' amor,
la dona que únicamenl vivia pel seu Adolf, rebé in
directamenl una lIetra seva on (en aquell excés de
raó) pretenia deixar-Ia. El cop fou decissiu.

I Adolf, l'inquiet; el jove inconscientment insen-
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sal. el noblement infldel, la vegé morir als seus
broJC;os.

Una lIetra, Que ella li digué que no lIegCs traba
da despré:s de la seva morl, encara Ji deja que I'es
limava.

-AgusH Esclasans. ha fel una lraducció d'.A.
dolphe:. admirable. Si hagués estat Jradurda per un
aIrre Que no fos ell, no hi hauria aquelles enR'ru
"es d'essencia tan parJiculars posades fan a mi
da, ¡Que relraten el pas que p~r la fronlera de les
J1engU~s ha hagu! de donar porlan' al eoll ellJibre
de Constanl per a oferir-nos-eJ a nosallres de la
manera més exacta que ha sapigul.

Rebi, junl, amb Puig i Ferreter, director de la
Biblioteca, la noslra reliciJació.

BAPTISTA XURIOUBRA.

Marinada.-Aquesta simpaticd revista que 5urt
a Palam6s, publica en el seu número 17, originals
de LJ. Barceló i BOI1, M.' del Carme, Maria J. Pon.
Oirbau, Joal1 Oelaberl, Jo.efina Jardl Codina,
J. Puig Bo.ch, f. Vidal i Ménlor.

El Sol de Tous,-L'eixerit cSol de Tous:., ha
ret sOl'lir el seu 182,é número.

Le Cri des Peuples.-Inleressant i Buggesliu
com sempre, continua arribant-nos aquesl hebdo
madaire parisellc, gallard defensor deis pobles pe,..
lils.

Acció.-lia aparegul el número 1.015. És d·elo
giar la publicaci6 deis quaderns d'cAcci6:. men
suals.

San Feliu de Ou/xols,-Hem rebut una admira
ble publicaclO, farcida d'anuncis que ha sorlil de
Sanl Pellu de Guíxols. El lexl es acurar, les fologl'a
Hes magnfliQues, la tipografia excelent, els dibui
xos moll ben fels. En resum es d'un conjunl impres
sionanr

Revista del Centre de Lectura.-Ha sortit el
número 182 d'dquesl porlaveu del Cenlre de Leclu
ra de Ueus. Conlé uriginals d'Eduard Toda, Sal
vador ViJaseca, Anloní Pedrol Rius, A. Esclasans,
U. Blasi I Uduassd, Cesar ferreler, elc,

Nova CalaJunya.-Amb goig constalem la nos
Ira dprobacl6 ümb els anhele d'aqueslll simpiuica
revista, Que veu la lIum el Montevideo.

Oacela de Vilafranca.-Tenim el número 55
d'aquesla publicadó de Vilarranca del Penedés.

OaselB de Vilafral/ca,-Número 56. A remarcar
un rnagnfllc arlicle inlilulat cEntorn de Rússia:. i
signal per M. Alayo.

L'Eveil Cala/an.-Aquesta publicació nostra
Bortida de Perpinyll., publica en el seu número t51 t

interesanls originills de L1uís Chauvet, René Oran..

do, Oeorge. Arlu., <J. A., Enrie Philipon, Miquel
Maurelle, jaume Delemain, i d'altres.

Vida Lleidatana.-Hem rebut el número 55
d'aquesla publicad6 que veu la l1um a la nostra
ciutat.,

Tau/a de L/etres Valencianes -El número 11
d'aquesfa merilíssima revista valenciana publica el
següent sumari: de Roie; de CarelJa, Adolf Pizcue
Ja, Artur Perucho, Caries Salvador, V(ctor M. Del
horl i F. Caballero i Muñoz.

Gaseta Comarcal.-L'edició d'lgualada ha pu
blicat un interessanlíssim eXlraordinari amb sug
geslius arlicles histories i literaris i diverses folo w

grafies.

cOeneración consciente~. - Realment aquesta
Revista justifica ra~oJlida entusiasta que el públic
selecle i estudi6s acull cada un deis seus números,
doncs cada vegada el seu text és agradable, més
inferessant i més valuós pels treballs científics que
integren les seves 48 pagines. El d'agost és verta
derament un alard de bon gust Iileruri i arlfsric. Hi
col' laboren prestigiases firmes de la inlelecluali
tal espanyola amb treballs selectes, entre els que
destaquen el d'Alfons Camin, Sebastia Gomila,
Isaac Puente, A, L. Herrera i el Dr, Remarlfnez, In
sereix ademés, inlegra, una hermosa novel'la
d'Alexandre Kuprin, titulada cEI Mareig», en la que
el genial psicoleg rus planteja un problema digne
d'estudi.

La Veu de Balaguer.-Els nostres amics de cLa
Veu de Balaguer:., han publicat el número 23 de la
seva inleressanl i simpalica publicadO. En la Edi
torial anuncia la creació d'una Biblioteca de cLa
Veu de Balaguer:.. Amb el número present, comen
cen la publica ció del fullelf del sainet en un acte de
jaume Bernaus i joan Marva, cA Balaguer Ji han
fel pessigollesc.

Per la nostra parl, felicitem als coratjosos amics
de Balaguer, en la seva tasca elogiosa.

Radio-Lot,-PuntuaJment ha sorlit el número
35, corresponent a aquest mes, d'aquesta importan!
revista de radiolelefonia presentani un conjunt ad..
mirable.

El text, com sempre, d'una amenitat excel'lent
amb arlicles tecnics Iileraris i humorístics que en
conjunl fan d'aquesta revista, la revista ideal de tol

aficionat a la radio.
A mes. una superba il'lustració, completa l'ame

nital i la fa interessant baix tot5 els aspectes.
Oasefa de Cervera.-L·interessant sumari del

número 8 esla format per M, Madero, F. Razquin
Fabregal, Properci, Subdiaca, C. G, i gravats.

"'.



H. T.

S'anuncia que el proper mes de selembre tindra
I10c als ¡ardins deIs Camps EI'lissis una exposi
ció de Maquinaria A.grícola.

Sabem que han comenc;al ja a fer alguna cosa
per a preparar..la.

Desitjaríem que la dita Exposició constituís un
exil forc;a falaguer.

L'Exposició Agrícola
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Mireu, si no a cCatalunya Social», per exemple:
cSi no existíssin fans germans nostres que par

len una bena als ulls, certa premsa no faria tan
mal a la ¡oventut>. cSupedilen l'esperit i la reli p

gi6 als ideals parlidistes». cC6m podran justificar
davant de Déu, la seva actitud, poc assenyada?»
cCreieu que els inleressos de la religi6 no s6n
més eslimables que els in!eressos d'ordl'e polrtic?
Que en farem d'una Calal¡¡nya que no sigui cris~
liana?> cPer elegant que sigui un escriptol' no el
podem lIegir ni 1I0ar, si contribueix amb les seves
obres a descl'istianitzar la joventut>. cÉs que hem
arrivat tan avall que ja no donem importancia a
aquestes coses? Que fan els homes de drefa que hi
ha en cerls diaris esquerrans? Callar en aquesta
moments no és tolerancia, és complicilah.

Consti que aixo ja comenc;a a fer el seu pes. pero
a de5grat de tot, ens abstenim de fer comenlaris.

Llegim en un diari de Barcelona.
cUn catolic belga que va residir a Barcelona

una temporada deia, referint-5e a certs correligio
nari5 seus:

-A.ixó no 56n católica: aixó 56n fanatics>.
Textualment.
Aquesta vegada, tampoc no fem comentaris.

L. B. T.

No es bo parlar massa d'una cosa sola. D'unes
quantes, sempre ies mateixes, tampoc esta bé. Pero
si hi ha tres o quatre problemes capitals per resol p

dre. c6m tirarem endavant i parlarem de coses se
cundaries deixanlles primeres sempre insoluciona
bies? Per aixo no ha deixem correr i hi tornem a
tocar.

En lletra impresa avui, hom li posa 101: el gran
i el petit. el subslanciós i l'incoherent, el blanc i el
verme1l 1 ele.

Una mica de tot

B. X.

Crist6for de DOInenec

' ••_. ' ....;.":/ " ~. l •.

Aquest mes fa un any que morí el noslre gran
escriptor i filosof Cristofor de Domenec tot just
quan havia complert el quaranta-vuit anys.

En possessió d'una vastíssima cultura c!assica
¡moderna, coneixedol' de diversos idiomes, aufor
d'una infinitat de quartel'les i de papers escrits que
reflexaven aproximadament el seu temperament de
misantrop, que vivia solament pel seu món interior,
no pagué resistir una terrible rnalaIria, que esdevin
guda cronica, l'anava atrofiant fins que li desequili
bra I'energia i sucumbí en la irnmensitat de les orn
breo del mé. enUf"

NosaItres creiem que encara no ha passat prou
temps per a donar-li tota la importancia de que el
feu mereixedor la seva obra i kI seva vida. Caldra
esperar una altra epoca, aquella en que el poble
estara el suficient preparat per saber distingir
aquelles lIegítimes valors a que cal retre homenatge
en tots els moments, que li cal fer immortals.

Nosaltres, hem fet de Crisfófor de Domenec
una figura venerable.
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Erratum
fem avine"1 que la noslra Editorial en el nú

mero passar de 10 d'agost titulada cEls lIibres de
Pi i Margall:., per un descuil involunrari no fou co
rregida orlograflcamenl.

Els nostres lectors sabran comprendre i ens
perdonaran,

Un periodista penin
sular parla de Mexic.

El mexicd i I'ellropell.-La qüe.stió rel'/igios8.
¿'atemptat contra Obregon.-La revolllció.-Els
EstBts Unils.-EI periodista, Manuel Andrés de re·
torn de Mbic on ha viscut prop d'un any, ha fel unes
inreressant{ssimes manifestacions, amb impresions
d'aclualilal, respecte a la vida d'aquell pa{s.

Mhic és una reminiscencia d'Orienl, amb l'ani
ma sadollada de fatalisme. El mexica no és l'home
d'Europa,-I-Ji ha en lIurs coslums i en certs ordres
d'inquieluts, un poc de pintura europea; empero en
el fons, e11 el fosc domini de l'esperil, els mexicans
56n racionalment orientals i per aixo viuen com
viuen i moren com moren.

-Sense esperit crislia?
-Sense espel'it crislia,-No ens enganyem amb

enlluernamenls inleres5als,-Ni els sol daIs de la
conquesla, ni els cl'istians de la colonia, estruclu·
raren I'tmillla orienlel de Mexic, porlanl~la cap a la
fralernilal humana .-Dir un altra cosa fóra esten
dre una mentida historica, que a la fi no pot en
ganyar a ningú.

L'acci6 crisliana deis sol daIs ¡deis colonilza
dors no reu més que rel1iscar pel rront de !'indige
na, i resta de 101 aixo una mena de formula eterna
que l'indi i el maleix meslís, repeleixen é1lllb gran
espol1laneital; empero en el fons subsisteix fntegre,
fret i Irdgic el paganisme oriental hereditari.-És a
dir: que es porra penjal rescapulari, es descobreix
el cap clava nI d'una creu, i s'omplenen de flors la
capel1i1 d'una verge local; pero al mateix lemps
s'assisteix impasible al succes quolidia de la vida
mexicana, a la forca que freu la vida per una idea,
per una passió.

L1avors, I'anomenada qtiesti6 rel'ligiosa.
-Aixo és una cosa de simple color pOlílic.-La

meya opinió és que en 1'anima mexicana, precisa
menf pel que abans he dil, no hi ha plantejal tal
problema. Molls mexicans lamen len lIur planfeja
ment, perQue ha conlribuit enormement a l'ensorra
111 ell I economic del país, En aquesl aspecle, la
rebel'1ió conll él els imperalius sobirans de la nova
Consliluci6 revolucionaria, ha fer mal, moJI mal a
M~xic.

S'han írnmobilitzat capitals, s'han plantejat lIui
tes armarles i s'ha dificuifat enormement la vida
comercial i industrial del para. Pero res més. Espi
riJualment no cree que Mhic sen ti I'orensa de que
es parla, i lal volta a Roma a hares d'ara, a la vista
deis aconteixements, han advertir aquesla realitat.
Un Papa de visió certera com aquelI L1e6 XJIJ,
parser ha hauria viSI abans.

Pero la revoluci6 construeix. s'afian~a?

Indublablement. Calles, a desgrar del bloqueig
de dificullars, ha fel una magnífica obra d'encarri
lamenl i de progreso La revolució és una .... ictoriosa
realitat. És un fel pueril, pensar en el relom de les
coses enfonsades pel vendaval revolucionari. AIIf
ti Mhic, ni els enemies del nou ordre poHlic i so
cial creuen en el saH endarrera vers el porfirisme
ullrareaccionari.

-1 ara, després de la morl d'Obregon?
-Aquest assassinat obra un parentesis peri·

116s, La revoluci6 en els dominis de la capacitat
per governar, comptava amb tres grans figures:
Obregon, Calles, Morones. El crim, ha suprimit
O~regon i ha anul'lat políticament (cree que soIs
tetrlporalment) a Morones, És a dir, s'ha restat a la
revoluci6 dos homes indiscutibles i queda sola
ment en peu, pero amb el ferm proposit de deixar
la presidencia a fi d'any, el general Calles,

La succesi6 presidencial, poI despertar apetils i
provocar lIuites militars. Quelcom de confiansa hi
ha en la labora de depuraci6 fela a l'exercit pel ge
neral Amllro, un home humil, que ha adquirit cul
lura. gracies a un admirable esfon; de volunlat i
ha de confiar molt en la consciencia del país, que
diffcilment presta ambient a les rebel'lies ambicio
ses d'allres tems.

Per aixo, encara que la situació és delicada, el
problema queda resolt sense translorns de caire
Irascendental i que el país resisleix pel bé de la
República i de la revoluci6.

I Nordamerica?
-Ah, Nordamerica és sempre una fera a l'aguait.

No cree que l'enquimeri gaire la riquesa del terreny
mexica. El que I'amofna i disgusta és la política
internacional de Mexic, que estimula cons!antment
a les Repúbliques del Centre i de Sudamerica per
que resisleixin a la penetració imperialista del da..
lar. Aquesl és un aspecle de robra revolucionaria
mexicana, poc comenta! i que no obstant té pers
pectives colossals. Heus aquí perque ¡uga Mexic po
Iflicament un paper imporlanf de caracter universal.

fEBUS.
Trnd. J M.~ M.
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llevar de la tormenta de nieves y de vientos que le
jaleaban a su antojo, capeando el temporal como
los marinos, de proa, de popa o de bolina, pero
siempre seguro de que su buen amigo Eolo había
de empujarle a algún paraje digno de su pincel. Así
pudo pintar cen la choza abandonada de los carbo
neros, en las tranquilas praderas, en las majadas
de los pastores, allí donde encontraba un tema in
teresante con que henchir más aún sus repletas·
carteras»,

Allí, en sus ..cobijos», en aquellas guaridas hu
mildes en las que se amparaba de los froíos inlen
sos, de los calores ardientes, de las ventiscas
furiosas, de las tempestades y de las nevadas co~

piosas, pintando frente la natura)¿za, instalado a
la buerra de Dios, manchó infinilos lienzos, y se
sintió feliz, con el alma más libre de miserias que
tuvo nunca. ¡Ah, si quienes persiguen la originali~

dad estrepitosa, la estravagancia, el ""ruco», acce
dieran a aislarse por todo el tiempo necesario para
centrar en razón» ... cuánto más favor prestarían al
arte!

Hoy, su estilo, como el de su maestro Haes,
<no están de moda»; pero dejemos que el arte
..entre en razón», que todo llegará. y entonces se
apreciará mejor la importancia del Museo que al
morir dejó a su ciudad natal.

El pintor Morera, no olvidó nunca a su querida
Lérida, aunque pasó lejos de ella gran parte de su
vida, Pero al morir, todas sus riquezas pictóricas.
una colección de más de cien obras, con las prime~

ras firmas de la pintura española del siglo pasado,
las legó a su ciudad, constituyendo un mllseo que
lleva su nombre y perpetúa su simpática memoria».

. ('\ .)1, .........:
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L'IRIDAL col·liri científic, guareix lotes

les malallíes deIs ulls. Un f1ascó 6 pessetes
a totes les Farmacies. Demanéu l'interes
sant opuscle <Las enfermedades de los ojos»
us sera remés gratuHament dirigint-vos a

IJ. URIACH C.la S. A.
Apartat 632 = BARCELONA.

El crític d'art de Madrid, F. Sual'es Bravo ha
publicat al Diario de Barcelona, edició de 21
d'Agost de 1928, un substanciós arlicle lilulat Un
pintor de la Sierra, on hi estudia la personaJitat
de l'i1uslre lIeidata; el fundador del Museu que porta
el seu nom, el mestre Jaume Morera i Galícia amb
motiu de la publicació del lIibre ..En la sierra de
Ouadarrama. Divagaciones sobre recuerdos de
unos años de pintura entre sierras».

Diu de Jaume Morera, entre altres coses.
..Llegó a compenelrarse tanto con esa cordillera

que separa las dos Castillas, que durante una por
ción de años fué su refugio. su estudio, su mora
da: solo en invierno, porque ei1 cuanto la Primave
ra comenzaba a llenar de flores los prados y los
sotos. él levantaba el campo en busca del mar. Su
sierra era la del ceño adusto, la de los terrores in
vernales, blanca y majestuosa.

Su goce era el no salir en endemoniadas corre~

rías, al rayar el alba, sin rumbo fijo, dejándose

B.

Lleó Tolstoi

Nostre Jaume Morera

El dia 28 d'aquest mes rara cent anys que nas·
qué a Tula el gran novel'lista rus Lleó TolsJoi.

Era descenden! deis prínceps Volkouski i sew

nyor del Domini de YasnoYa Paliana.
Cursa filosofia i L1elres a la Universilat de

Kazan pero havent fracassat en uns examens aban
dona la carrera consagrant-se amb gran praftl a
l'esludi de Dre. a la Universitat de Sant Petersburg.

Orre de pare i mare des de molí pelit, fou educal
per dues Hes seves que vivien al camp i restimaven
com a fill propio

fou excomulga' per l'església; ell, que repartí
les seves terres entre els pagesos del poble on
vivia. converlint-Ios d'esclaus en homes lliures i
conscients. era el pare deis ¡nfants i de tot el poble
i funda una escola que fou laneada per ordre del
govern.

Deixa entre allres, les obres, cEls cossacs», cEI
Siti de Sebaslopol», cLa infancia i radolescencia»,
cLes tardes -d' un gran senyor», cTres morls»,
cGuerra i Pau», cAnna Korenin», cLa Sonala a
Kreulzer», cRessurrecció». cEI' Cant del signe»,
cA la recerca de la felicitat», <¡van, l'imbecil», .. El
trebalh i .. L'instant suprem».

LIeó Tolsloi morí en 1910. Fou un meritíssim
pfitriarca.



Llista d'adreces útils que recomanem

¡::¡doocals

LLUIS COMPANYS JOVER.
)unya, 15. t ,er - Barcelona.

['leoedores

Rambla Cala- MERCÉ BUSQUETS. - Proressora en parls i
Cirurgiana. - Plac;a Constitució, 4, 411rt ~ LO,

Teleron 457.-Ueida.

Cafés

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

Cases de C"nol

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teleron, 518 - L'eida.

C01'redors de Corner~

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

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6. C" enfresso! - L1eida.

E leclriclstes

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i malerials elec
tries. vendes al majar i delal!. - Plac;a Lliberlat, 2
Teleron, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. - Maquines i malerial elec
fric. - Baixada de la Trinitat, 6 ~ L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elec
Iriques per a l1um i ror¡;:a. - ParalJamps, Acumula
dorso Transformadors i Reparadó de GramOfons.
Clavell, 5.• Ueida.

Ferrelerles

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

Fuslerles

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

lrnprerntes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel. 33
Ueida.

Mercerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cería i novelals. - PI",a Sal. 8 - Teleron. 302. Ueida

Metges

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

Mosatcs

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

Música I Planos

)OAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Recaders I 1'ransporls

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

R. SETÓ l FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més imporfants d'Espanya. w Barcelona: Montesion
17. - Ueida: Estererra, 4.

1'al1ers

CICLES MAZARICO. - Bicicletes váries mar
ques. w Accesoris, Vendes al comptal i a lermini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

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

1'oclnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especialilals en
pernils, embutits i mantegues. Carme, 62. - Lleida.
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