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La manca absoluta d'una institució que promqgui I'activitat espiritual de Lleida,
J n'esperoni els anhels i en reculli els frutts espontanis fora de fot atnbient de ca

pelleta i de partidisme personal havia, des de fa ja molts anys, impel'lit alguns deIs
amics que fem la revista LLEIDA a cercar en e! bell monument de I'ex-hospital de
Santa Maria la Llar de la, Cultura Lleidatana que no podia restar endarrerida dins
I'escalf que comenrava a'sentir-se per tot el nostre pais, ara fa uns catorze anys.

L<entusiasme amb que acullí !'idea el nostre enyorat amic deces, el mala
guanyat senyor Enric Arderiu, la perdua del qual sentirem per molt de temps tots els
que desinferessadament tractem (fe promoure un esclat d'espiritualisme a la nostra
desvalguda'Ciutat, feu possible i fins segura la realització d'un desig que, en portar-lo
a la realitat, forrosament contribuiria a l'enriquiment de! patrimoni intelectual i artístic
de L/eida. La disolta Mancomunitat tenia ac;ordada I'adquisició del gotic casal per ,
destinar-lo als afers que nosaltres cobejavem.

No podíem renunciar, pero, després de I'enfonzament d'aquell organisme cata
la als no"stres somnis de renovació cultural, de vivificació, diríem, de I'esperit Ileida
ta, Així, doncs, que vegérem desocupat el noble edifici e!s nostres designis es des
vetllaren novament i volguerem tornar a coneixer el parer de les personalitats que;
bé per ha ver intervingut aleshores a les gestions que es practicaren, bé per Ilur sig
nificació dins I'activitat intelectual nostrada, teniem el deure de consultar, per si els
can vis soferts els darrers quinquenis els havien mogut a revisar la lIur opinió.

Així mateix creguérem útil interessar alguns organismes que manitesten certa
vivacitat en la Ilur actuació ciutadana. o

L'acurat repas de les opinions amb que tothom ens ha honorat, ho co'ilfessem
sincerament, ens dóna sobrats mofius de grossíssima satisfaccióo Des del mes de juny
que han vingut caient com pluja benefacfora les més autoritzades opinions damunt les
pagines de LLEIDA i resulten unanimes, sense més excepció que la del senyor Fran
cesc Bordalba, que creu deuria construir-se un edifici expres per als afers d'nlta cul
tura a la pla,a de la Constitució i destinar a Diputació I'ex-hospital, i el senyor Lava
quial que només en el cas de no ésser possible la destinació cultural que tota I'opinió
Ileidatana preconitza n'hi assenyala una altra diferent,

En donar per finida la nostra enquesta, creiem, pero, tenir e! dret de lam,entar
I'ausencia de I'opinió de r Ateneu a qui no Ii ha interessat rafer, malgrat els nostres
requeriments.

A I'Ateneu no li ha di! res la noblesa del nostre proposit ni I'alta valor deIs
seus possibles fruits venidorso

Per ell, que no pér nosaltres, ho senfim. de bo-de-bo.

Direccló i Administració: (arme, 6-z:n I - Preu 5O (e ntims ~ 1I

J:(antic hospital, casal de cultura Ileidatana
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Ces nostres enquestes
Qyín és el destí que més escau
al vell 'Hospítal de Santa 7T1aría?

Antonl Agelel, ex-Alcalde de L1elda

Quin desli deu donar-se al monumen·
lal edifici del vell Hospital de Santa Maria?

Recordo que quan la Revisla LLEIDA
lingué ¡'amabililal de preguntar-me quina
era la meva opini6 respecte al solar on es
lava empla~aJa I'antiga Paheria, vaig tenir
de fer al'Iusi6 nece"ariamelll al desli que
hom havia de donar al magnífic edifici de
I'antic Hospilal de Santa Maria, puix els
problemes a resoldre en una poblaci6 no
eslan isolats, sin6 que eslan íntimament
lIigats els uns als a!lres i, per resoldre'ls
amb encert, for~osamenl lenen que obeir
au n pla estudiat. per lal de no exposar-se a
fracassar en mantes ocasicns amb sol'lu
cions fora de 1I0c i provisionals i a despen'
dre inúlilment mo!llssim diner de I'erari
comunal.

Qué fer del vell Hospital?
Ho deia lIavors i ho dic ara: és I'edifici

més indicat per aplegar en ell les instilu
cions eulturals de L1eida: amb lIur biblio
teca, museus, Eseola d'Arts i Ofieis, gran
sala per con feréneies i eoneerts, etc ... i per
a inslalar-hi el que jo cree que deu ésser
encara l'aspiraei6 de L1eida, i que tant es
va Ireballar no fa molls anys per aeonse
guir-ho,-una Eseola de Comer~-, i tot
quant pugui estar relaeionat amb el pro
grés de la cultura lIeidalana,

Quant i per qu! deu realitzar-se?
La Diputaei6 provincial és la que lé

al meu entendre-el deure moral de por
tar a cap I'obra eom més aviat millor, per
qual motiu, deuria de construir-se un pa,
bell6 anexe al nou Hospital per alloljar-hi

els soldats malalls de la guarniei6. sense
reportar-li grans despeses per lIur parto
tota vegada que el Ministeri de la Guerra
paga d'arrendament una quanlitat propor
cional al eosl de I'edifiei on esla empla<;al,

Així la Diputaei6, eeon6mieament, no
hi perdria res i prflporeionaria la manera
de desallotjar per complct I'edifiei de I'Hos·
pital ja que no de fcr-se moll avial i si
continua estant en la forma en que es tro·
ba aetualment, hom s'exposa que el dia de
dema es Irobi en lIastim6s estat de rurna
I'edifiei que es tracta de conservar, per és
ser exemplar-quasi únie - deis edifieis ei
vils de I'edat mitjana,

Auxilis amb que es deuria eomptar?
Aquesta Instituci6 Cultural L1eidatana,

hauria d'eslar regentada per un Patronat
~onstitu"it a base de representants de les di·
verses enlitals que la sostinguessin. i enea·
ra que-eom és molt natllral-Ia Diputaci6
f6s la que assegurés la vida de l'lnstitució,
puix a lIurs escoles i ensenyances hi podria
coneórree tota la joventut escolar provin
cial, podria eslar subvencionada per l' Aj un·
lament o per l'lnstilul Provincial, i fins i
101 esmer<;ar per aquests fins els inleressos
de la «Pia Almoyna», que per obligaci6le
nen que esmer<;ar-se a I'ensenyan<;a i que
amb aix6 no dubto guanyarien en rendi
menl cullural.

1 res més, Aquesla és la meva opinió
referenl a aquest assumpte, esperanl que
es porti a terme, com més avial millor. la
millora que fou una aspiráeió unanime
de L1eida i de lIur Dipulació no fa gaires
anys,
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:;<¡ veure sí ha aclarím (1)

-Que es COnla per Fran~a?

-Vaja, em plau trabar-vos. ¿Sabeu
que despres de saber que éreu vos I'autor
de «24 pagines, un obrer i un vialjanl»
varem quedar sorpresas?

-Expliqueu-m'ho.
-Creieume amic que ~Le cri des

peuples» no es mereix aquell to agre que
Ji vareu enganxar.

-Que em dieu? Dc manera que no ens
varem entendre? .

-Vos direu', home...
-1 sapigul que era jo l'aulor no vare u

acordar qlle els vostres dubles no podien
lenir cap ra6?

-Si. us confessoque només la vos Ira fir
ma ens va persuadirque ha féieu de bona fe.

-Feu un punl i coma ben fort, amic.
Jo no vaig fer cap.rebent3da al simpatic i
sobri setmanari parisenc.

-¡jé, jo no us negaré que ha pogués
semblar. Ai si ha sabéssiu que Iluny esla·
va de mi fer·li mal! V6s deveu saber que
no es pot fer tal planeramenl en el m6n. A
mi se'm va posar al cap que em tornava
excursionista. Que calia entrar en unes
caves perilloses i difícils d'abaslar. Pensa
va que hauria de comen~ar per passar per
un foral eslrel i que ell no em permelria el
gruix de cap veslimenla i em vaig despu
llar, alió que se'n diu ben despullal. Vaig
lograr -passar», pero aii que ara em d6no
comple que potser hauria «passat» igual-

_ men! vesti! j que, tO! guarnit d'estres ex·
cursionistes éssent a la cova talhom m'hau
ria endevinal. No ha passal aixi i lé, ara
als voslres ulls s6c un home que ni s6c
«excursionista» ni horne de casa.
, -Pero si ja vareu elzivar una flelxa
contra la primera plana! Com s'explica?

-Vui per a mi lola la culpa del blas
me que jo hagi fabrical involunlariamenl.
Si repassem, peró, les meves frases, polser
caldra allargar a algú més la culpa. Jo
deia: «Jo he obert la lapa que moslra el
m6n massa ralllal per lIelres fortes i ro
ges » Penso que si hom hagués li pografial
el que jo escrivia, la frase no seria un ca·

men~amenl de blasme. Puix que jo escri
via: «Jo he oberl la lapa que moslra el
món-massa etc.»

Com veureu una cosa es dir que el
m6n anava massa ralllal amb linla roja i
una allra ben diferenl és dir, que el «m6n
massa anava ralllal elc.» Em sembla que
la supressi6 d'.quesl guianel, enlre m6n i
massa, em feu dir una cosa contra el meu
valer. Penso que aixó, aquesta negligencia
era una predisposici6 en contra de 101 l'ar
licle. Després, que jo parlés de «l'aire des
cuidal'> i d'un «to de fulla d'escandol» no
és pas una cosa desenraonada. Penso que,
fel i fet, per a la gent neguitosa el que mi
liar en~ prava a l'esperil es precisamenl
aquesl «aire descuidal» i, no me'n obliJes,
millar que millar, I'escando!. Penso que
sobretol sense aixó darrer no es pOI assolir
gran cosa en aqueS! m6n de paciencia. Tam
bé deia que «Le.cri des peuples» és «un pOI
de fruiles verdes amanides amb la sal de
de la incoritenci6 mundial«. Quin relrelo
blasme es poI lrobar en aquesla frase?
Penso que no em separo de la ra6 si dic
que el bé i la juslicia s6n fruiles verdes i
que el valenl periódic francés condensa
101 aixó. És alguna allra cosa més «Le cri
des peuples» que unillribuna per a genl
que piaren i que sempre lenen els punys
closos? La «inconlenci6 mundial» vol dir
el que em sembla que lolhom havia de
comprendre si jo ha hagués sapigul expli
car millar. Recordeu-vos que jo sempre
pensava: «passaras amb lola la roba per
aquesl foral?» «Tals s6n planys que nei
xen-conlinuava-dels recons més «igno
ralS» de la lerra. Es necessila molla for~a

de volunlal per a ésser leclor d'un periódic
aixL» Em sembla que les cameles que
lanquen el mol ignoralS valen remarcar si
aquells recons de que parla el periódic s6n
lan rars per a nosaltres. Volia dir que la
genl d?ordre els lroba ignorals: «que vo-

(1) Com tlc1araci6 a l'artlcle _24 pllgines, un obrer I un
v!atjtlnt. l!Iparegul en el n.O 75 de 1ft noslra Revista, publlquem
amb molt de gust aquesta conversD. que ens envia el senyor
A. de. R.-Notll de 111 R.
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len aquestsl» fan, i nosallres contestem:
«el que necessiten, no des d'ara que vós
heu Ilegit el nom als diaris, si liÓ des de fa
molts anys._ [ em sembla que I'home que
es precia una mica, el que fa cada dia al
llevar-se es anal' a la recerca d'un periódic
que vos reclami tnta la voluntal. puix ja
sabem que ideologia vol dir: esfore conti·
nu. Trabo, doncs, que tampoc es cap retret
dir que per a lIegir «Le cri de; peuples.
es necessita malta forca de voluntat. Pen·
so que aquell qui no dorm a la palla en
en aqllest món ja sap que ha de fer cap
precisament a aquelles planes.

-Be, si, amb aquestes explicacions la
cosa va com una seda, peró la gent, sabeu,
va desorientada..

-Potser apreteu massa. Si es lIegeix el
meu article amb «pacll;ncia» s'hi traba el
pou. Ve~eu sinó.•Per altra pan-fa el ma·
teix treball-hi ha prou to~ulS a l'Egipte,
Romania, Polónia, Alemanya per impo
sar-se i no acceptar les «real,tats»? Penso,
per mi, es cla,', que el que dic es prou pla
per entendre's i si na a que venen altra ve
gada les cometes que preten ridiculilzar el
el mot reo/ita!? 1 ningú na lIegira-per
an;,¡f a una allra cosa-en cap bona inten
ció alió que copio del periódic i que diu
Maeterlink: «sens dupte, cal desobeir .•
Com tampoc no trobaríem cap periódic
d'csquerra que s'avingues a dubtar de la
raó deis conflictes que allí cito trcts del
periódic, tals com la crida de la Unió Ceno
tre Sud americana; les eleccions bancaries
de Nord-America; la crida de Bor~hi a la
vara de la mon; la doctrina de Monroe pa
ran~onada etc. Es ciar, per a mi. ha repe
teixo. que en citar aquells conflictes ho
feia amb la mes bona fe del món d'advenir
al públic que ha apare~ut un periódic que
parla de tates aquelles coses. El qui vol

sap que a les planes del setmanari pari
senc. doncs, hi trabara el que necessita: el
pot de·fruites verdes. Em cal cridar I'aten
ció sobre aixc> de fruites verdes. Penso i
ho repeteixo, que el món es moll pie de
fruita verda Aixc> nO vol dir pas que trac
ti malament ni la fruita ni la justícia. Dic
nO mes que tot es verd. El que cal es fer
ho madurar..

1 ara per acabar deixeu-me aclarir dues
parts del meu treball. El comenpment i
el final, ara veig. m'ho doneu a entendre
vos. Prirnerament. en comenc:;ar I'artide,
sentat «sota una platejada olivera»' ho veig
tot ale~re i tOI em parla. Aixó és l'opli
misme. Després-i fixeu vos que aquest
després ve en acabar de lIegir tot el perió·
dic. tot he dit, fixeu-vos-hi be que davant
la injusticia que campeja pel mÓn deis
ries i poderosos se m'aferra el pessimisme.
Les muntanyes no em parlen, els rius ge·
neren els terro~os per que si el sol ofega la
terra. Vui dir que amb f10rs i violes. vui
dir que les muntanyes per mes que els
poetes pretinguin, no parlen i el que mes
evident que tot aixc> no fara guarir el mÓn.
Em cau el peribdic precisament damunt
«un brot d'olivera seca» penso que aixó
vol dir que hi ha massa malvestat per
aquests mons de Deu per al nostre esforc.
si en fe", cap. Cerco optimisme i veig un
pagés que dorm. Només trovo eixirivits un
palela i un menestral. Aquests dos són els
únics que em penso que tenen algún neo
guit per dins i que saben O poden arribar
a saber que a l'Egipte la bailen magra.
Con formes?

-Vaja, m'heu conveneut. No ha vaig
saber lIegir.

-No, feu-me el favor d'esser sincer
dir que no vaig saber dir-ho.

A DE R.

•
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elogí de la joventut

1

"7:JIr' la joventut actual se I'ha atacada
.J;:1L amb raó de la seva passivitat. S'han
retret aquells temps en que I'entusiasme
abrandava els cors, s'~ncenien les passions
en que cada jove era un tió per encendre
hi el foe de I'ideal. Aq uella generació, a vui
entrada en lo plaeidesa d'una vida de re
pó':\, és qui retreu a la d'ara aquesta con
formitat i pa'nxacontentisme, signes que
acusen a la joventut actual.

En aquesta aeusaeió, malhauradament
esta fonamentada, es pot donar molta part
de culpa als guiadors de la generaeió
d'.ra.

Quí del seu pare no haura sentit bes
cantal' la polílica? Quí no hauril sentit a
dir que aix6 del saerifiei pels ideal. es
un mite? Que tots procuren pel' la se va
butxaca, etc., etc. Com voleu que es tingui
fe en aquests sagrats ideals, si han estat
ells mateixos qui han produIt aquesta le·
targia?

El jove per disposieió natural és idea·
lista. Veu el món tal com hauri. d'ésser.
El vell deixa de veure el món com hau
ria d'ésser, per a veure'l tal com és. En ell
s'han apagatle; ilusions i entusiasmes i f.
encomanadís als jovineels el seu escepti.
eisme. El jove, per disposieió de la natu·
ra, és rcvolucionari, I'home es lIberal, i el
vell, conservador. Aixó nosignifiea'que hi
hagi joves el eervell i anima deis quals esti·
guin en la seva darrera fase, Els casos
anormals no trenquen la '·egla.

Quí abans deis 20 anys no s'hagi inte
ressat pels problemas soeials no s'hagi in·
terrogat el seu esperit, no hagi de complir
una paraula donada, que en el seu COI' no
h•.gi germinat la lIevor d'un ideal sublim,
aq uest per sem pre més deseoneixera el
goig d'ésser jove.

L'impedir fer eerts aetes per raó de I~

joventut és una nieiesa. La mateixa for~a

té aquesta argumentaeió que la d'aquells,
que per qué sigui n joves els hi ha d'ésser
permés toL El tenir un ideal per qualse
vulga causa no es cosa que éorrespongui
als homes, més a viat ha d'ésser el jovent
ardit qui enlairi la senyera, per la con·
questa de noves perfeeeions,

El jove veu les coses més ciares que
aquell qui esta pié de prejudieis i con ve·
nieneies. L'experieneia deis anys és una
excusa que s'alega contra la raó deis felS,
Ella no és més que una arma pel' no voler
eomprendre les coses, o fer-Ies d'una altra
forma que realment s'haurien de fer.

Als nois se'ls hi énsenya a ésser mal·
fiats, materialistes i sensualistes. A les
noies els hi prediquen amagar els seus
sentiments, posar dos frens al seu eor, i
ésser hipócrites. D'aixó en diuen moralitat
i pudor.

La Joventut sempre sera la qui portara
les renovaeions en la vida social. En ella
s'ha de posar la eonfian~a, i no malejar-Ia
amb preveneions ridícules. A temps nous
idees noves.

El seeret d'aquest eontinu renova
ment estara en atorgar a la joventut el que
li pertany i procurar conservar la inteli
gencia despena i ¡'esperit viu i sa d'un
jovinee!.

Quí posseixi el tresor de la joventul,
que no el despree'l Alla aquells que la re
treuen per ter qualsevulla cosa!

X. KUNHEL.

Aquest número ha estat vi

sat per la censura ll'0vernatlva
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,I'afer de la lJiblioleca Soler iFalelde f:'errassa
Uns amics Dostres ens envien una

afecluosfssima lIelra amb la següent
comunica ció.

Nosaltres, donada la importancia
de l'assumple, no vacil'lem en publi
car~la.

.
1:
1;

1:
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(crY-) BRITABLBMBNT és vergonyós el que
\ ~ esta passant a Terrassa en la Bi-
~ blioteca-MuseuSoleri Palel. Uns

senyors que formen el Patronat de la ma
teixa i que cuiden per tant de Ilur direc
ci6,-nomenats no sabem en virtut de
quins merits i quaJitats,-imposats plena
ment de la responsabilitat i el deure que
recau damunt seu de vetllar per la cultura
terrassenca han efectuat en els prestatges
de la biblioteca una profitosa tasca d'espor
gament de tates aquelles obres d'autors que
considera ven perillosos i-segons ells
s~rveixen només per enlOrpir l'intel'ligen
cla del poble, desvlant-Io del vertader ideal
de ciutada que han forjatllurs mentalitats
partidistes i adulterades.

Per tal de donar una prava de I'esperit
independent (?) que ha precedit aquesta
tria de Illbres, cit"m a continuació alguns
autor., deis quals han estat retirades les
obres: Kant, Desc~rtes, James, Byron,
Schopenauer, VoltalCe, Pascal, Ibsen, La
martine, Musset,etc .. i d'altres encara d'au
tors catalans i caste/lans.

Repellrn també ara nosaltres el que deia
no fa mol! el volgut amic Joan Clara desde
.EI Dia» de Terrassa, i que fou qui inicia
la carnpanya de prolesta. Preguntava: Com
s'explica una tria tan heterogenia?

És indubtable que en una Biblioteca ha
d'haver· hi, no els representants d'un sec
tor determinat, sinó aque/les obres, en les
quals I'autor-sigul del camp que sigui
hagi po at una part d'aquella for~a animi
ca, de la qual ningú en posseix plenament,
absolutament, la veritat.

Diu Gabriel Alomar que res hi ha més
perillós per la formació moral de ¡'home
que la lectura de una sola classe de /libres,
el'home subordinat a una lectura determi-

nada, és el fanatic, el que, exceptuant-se
de la condició de ciutadania, acaba per su
peditar-se a una ciutadania espiritual mi
grad íssi ma .»

La lIista que hem donat abans em sem
bla eloqüent per afer-se cArrec desseguida,
de a merce de quines intel'ligéncies s'ha
posat el preciós lIegat que feren a la ciutat
nadiua il·lustres patricis com en Josep So
ler i Palet, N'AnlOni Torrella i altres, que
aportaren els millors i més estimats vo
lums de lIurs biblioteques particulars a la
Municipal, i a no ser que I'han ajuntada a
I'actual Biblioteca-Museu Soler i Palet re
centment inaugurada, lJurs obres encara
romandrien ignorades. revellint-se en al
guna dependencia de l' Ajunlament i sense
fer el més petit servei al poble. per a qui
aque/ls homes benemerits destinaven tan
valuosos donalius.

Aquestes són d'aquelles coses que fan
revohar a I'ésser més indiferent i eseeptic;
de veure la manera tant indign::J com en
ganyen als terrassencs. ara que ells creien
veure realitzades una de lIurs més cares
il'lusions, un desig cultural insatisfet, el
de poseir una Biblioteca pública.

Mo't bé han fet, i és digne de tota 1I0an
~a el procedir d'uns joves d'aquella ciutát,
que enduts pel foc Jel seu entusiasme i
J'esperit de justicia que els anima han ini
ciat desde la premsa local i rorana una
campanya de protesta sobre aquest afer.

Cal, peró, que I'actitut d'aquesta joven
tut animosa sigui imitada per tot el po
ble terrassenc, i cal que aquest consideri
la gran importancia que té pel pervenir
cultural de Terrassa, el que arribés a
efectuar-se d'una manera total i definitiva
la selecció d'obres que s'esta porlant a cap
a la Biblioteca-Museu Municipal Soler i
Palet.

EDMOND DE VALLPARADfs.
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.cA ro nena

emaria t:9risfina §?en1Jaredonda

Floreta que gronxa el vento

Estel, Picarol de falba.

Somrís, acaronament

de ma tremolosa i balba.

De la lIum sota I'argent moll

passa el cigne, d'encantat plomatge,

i doblega lIangorós el coll

amb la gracia d'un alt homenatge.

............... 0. , .

. .

amb les nítides plomes de I'ala.

De I'es!any, sobre I'aigua dormen!,

com un viu i errabond alabastre,

mou la testa i tafona un mamen!

per a veure's, quimeric. un astre.

DBMBJ'RI KOR51.

(R. X. Ir.duc.)

Té el bec roig, amb finar de cristal/,

i és tan blanc que la neu no I'iguala

i es faria un i/'lustre ventall

A la flor, Mari-Cristina:

dol(! sospir d'¡jura divina.

Endre(!a:

JOAN DUCH.

Perfum de rosa i clavell

que arrecera una mirada.

Engruna, que duu I'ocell

en el goig de la becada.

Encamp (Andorra)

Transparent fuI/a de rO$a

on el sol resta captiu,

ocellic fora del niu.

Matiner cant de I'alosa.
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el sulcídí del superstícíás

í~-'" I!RIA lIarg d'explicar el perque
',@)s'haviatornattantsuperslici6s.
. Un dia anant amb un amic ja
'. d'antic disfrutador d'aquestes

aprensions, varen tenir falals encontres:
un cotxe de morts buit, un geperut, un gat
negre d'esquena ... L'amic el feia adonar,
esfer'it, de lOto EII se'n reia. Tam be va treo
pitjar, fent proeses d'escepticisme una fe·
rradura per la seva obertura.

Pero superstici6 O no, en ésser a la Bor
sa vegé que els seus valors havien miste
riosament baixant i que es traba va a la
ruIna. Al tornar a casa, sorprengué la mu
lIer en fragant adulteri. Davant la trista
revel'laci6, I'home no tingué acci6 més
que per treul e's el mocador i eixugar-se el
front. L'amanl, el gest de posar-se la ma a
la revolvera (on el desgraciat tenia invete
rada costum de guardar-se'l) li féu creure
que es trobava en presencia d'un marit
calderonia. Volgué disparar el primer.

Des d'un lIit de cllnica, després de
planyer-se per la seva na llunyana curaci6
tingué temps sobrer per pensar en les su
persticions i els supersticiosos. POlser l'at
zar, pero aquell mate ix dia un autobús
havia atropellat al seu amic.

Es deia: «Si n6 fas que ara la vida ja no
m'ínteressa (havia vist el sUlcidi com el
seu únic cam!), aquestes coses em preocu
parien moll. Qui sap si aquestes rarissi
mes cOlncidencies, qui sap si els prejudi.
cis deis supersticiosos no responen a una
realitat, i l'Invisible per tractar amb els
homes no usa una etiqueta tant severa (en
consonancia amb la seva alta gerarquia)
que no li permet manifestar-se'ns slnó
així».

Ara, que després recorda les sentencies
de mon que sé>n els dinars de tretze, els
viatges en dimarts, I'encendre tres cigars
amb un sol lIumí. 1 els sinistres oracles
que s6n les fractures de miralJs, els vess ,.
menls de sal, les tisores que cauen ober
tes sobre el peu d'hom ... 1 quan sorti de
la cllnica, coix, quasi pobre, pretendent

de la mort i supersticiós, liquida tot el seu
i gasta el poc que II quedava en prodigali
tats que eren succesius reptes a l'Invislble.
(Taulades de tretze, regalar tabac a tolhom
que volgués encendre'l de lres en tres
ell s'hi inclola, viatges inúlils fets en di
marts, trencar miralls , trabucar ~al. etc.)

Aixo revestia caracters d'homicidis,
prou que ha sabia. Pero la mort de propia
ma li feia tant de respecte! ... Entre tants
com n'havien de caure de tant macabres
practiques, seria molt que no hi caigués
elJ I tal.

Acaba els diners, mal vestit, sobri, a la
for~a esperava en va que la mort vingués.

Potser era la indigencia i la certitud del
seu traspas que li desvellla el penediment.
Es sentia un r~pugnantassassí ¡tenia cruels
crissis de remordiment.

Quan veia un anlic amic deis que elJ
tant covardament havia proval d'enfansar
aprofitant-se de la seva incredulitat, corria
a palpar-los per cerciorar-se de que no
eren fantasmes.

La innanici6, un dematl de Mar~, el
tenia acantonat en un rec6 de sol. S'eslava
mig agegut i hurrorosament trist. Aquell
dia t·ingué la intuí'ció de tal.

EII sabia que Déu reserva va un terri
ble eastig pels suicides.

EII ja estava mor/o Ara ja ha veia ciar.
El seu castig era no portar-li !'anima

ni al cel. ni a I'infern, ni al purgatorio EJI
1'él no era més que anima j eslava con
demnaf a escorre's entre e/s vius peren
nament.

Els amics que veia. estranyat de que
vivissin, no eren altra c('sa que ell, ¡:lures
animetes no fermades a la terra per res
més que pel seu dit.

Es senlí, agilíssim, fer un salt prodi
giós i toU.

Navega d'aleshores endavant en les
irreals sensacions de les cambres cinema
tografiques retardadores.

SOLANBS VILAPRB~Ó,



Museusnasfresdels

Creus existents al Museu dioces6 de Lleida.

EL Museu Diocessa de
Lle;Ja guarJa magnífiques

co\"leccions d'art religiós 3n

tic que mereixen ésscr COllC

gudes i estudiades.

La forma amb que e:s co

menc;:a la. recerca i recolliJa

deis obgectes que conté. fara.
més difícil la seva cataloga

ció, dones de moltíssims

J'ells ;;gnora fius la pro

cedencia.

Així passa amb les qua

tre creus que avui reprodulUl

bellíssimes mostl·~s d'art pri

mitlvíssim sobre ferro i bron-

ncses.

ze, encara que es crcucn Orl

ginaries de parroquies arago-

El fresar

j



El tresar deIs [lastres Museus

1:

Creus existents al Museu diocese. de Lleida.
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Citeraria

'Una dona do/enta?

n o cregueu que perque el tliDl d'
aq uesta cruel pero verídica his

toría respongui a un qualificatill desagra
dable, us vine a parlar d'una dona repug
nant, no. M'ocuparé d'una desventurada
donzella de vint-i-dos anys, .a qui vareig
coneixer en la sala de presoneres de I'Hos
pital Provincial de Madrid, amb ocasi6
d'exercir el carrec d'alumne intern de dit
hospital.

La protagon ista d'aq uesta historia ocu
pava el lIit número 5.

Des deis primers moments vaig com
prendre que en aquella cara malaltissa,
feta de simpatia i en aquell cos graci6s i
petit no podia haver-hi una anima perver
sa ni un car malvat. Els seus ulls eren ful
gurants, d'una fulguraci6 de jovenesa. El
seu mirar, sotragat per la desgracia, tenia
l'exoressi6 d'un sincer penediment. La
seva fisonomia, gracil, més que una ma
lalta o una presidaria, em feia endevinar
un deIs éssers més interessants que ha
guessin pogut passar per aquell establi
men!. Potser el Iloc on es trobava li treia
tata la poesia. Més que la sala d'un Hospi
tal, semblava una gabia de feres, en la que
no hi mancava una enreixada porta de
ferro.

Empro, alla, entre aquelles relxes, les
queixes de les pobres malaltes i lá mitja
fosca de la sala, donaven a la meva prota
gonista una gran for~a mística.

Jo portava la joventut a dintre, amb
tata la frescor deis meus anys, plens d'in
quietut. Vaig pregar-li que m'expliqués la
seva historia, la historia del seu delicte. Li
plagué que hi hagués algú interessat en
sapiguer el relat de la seva vida desventu-

rada i després d'un profund silenci, em va
comptar, amb tot detall, aquesta relació.

Orfe, va viure sota la tutel'la d'uns an
cles seus que residien en una província de
Llevan!. Van infernar-Ia en un col'legi,
d'on sortÍ al cap de poc temps, perque,
malauradament, la caritat deis que paga
ven els dispendis s'esgota avia!. Des d'a
quell moment, va quedar abandonada. No
li va costar gaire d'entendre que ha vien
comen<;at per ella els dolors més forts i
que la vida s'oferia als seus ulls com un
camí de tortura.

Oefensant-se heroicament de les ungla
des del destí, al rodar deis dies feu cap a
Madrid on, treballant de modista, va viu
re alguns anys, entretenint la gana amb
jornals mesquins i defensant la seva sole
dat amb I'amistat, ajuda i concells de I~s

lIurs companyes.
Arribaren temps pitjors. Oesprés d'una

malaltia Ilarga i cruel que esgota les seves
forces i consumí els seus estalvis, sortí al
carrer, de cara a la vida, confiant que
prompte trobaria treball. No en traba. Els
tallers on havia estat tenien sobra d'opera
ries. Aquells en els quals no havia treba
Ilat, amb prou feines Ji tornaven resposta
quan anava a demanar feina.

. Fadigada, desesperada de seguir talle~s

i més tallers demánant per caritat un,a
mica de feina, obligada per la necessitat,
empesa per i'infortuni, ferida moralment,
un dia arriba a -la casa humilíssima on
s'estatjava i on trobava més d'una vegada
conhort a les ferides sagnants del seu coro

La mestressa, uná pobra ve lleta també
en situaci6 apuradíssima l enguniosa, va
esforpr-se en convencer a la infortunáda
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de que no podia seguir tenint-Ia a casá.
Tot semblava obeir a un conjur, per fer
mes dolorosa la sev)! existencia.

Sortí de casa i, entre la fosca deis ca·
rrers. cosina germana de la fosca del seu
viure, va pensar en ~o que pensen quasl
totes les dones quan la fam i la desgracia
es posen d'acord.

l. despres de terribles moments de dub
te i de vacil'lació, retent-se davant d'un
manament ocult i misteriós de la seva ani
ma pura, va decidir recollir-se a casa i es
perar el dia següent, amb l'esperan~a de
que la sort, el deslí o ~o que vulgueu, li
seríen mes propicis, trobilnt el treball que
tan desitjava en mig d'aquella societat in
justa on tants i tants, amb trajos de bones
persones, hi viuen sense treballar.

Tot fou inútil. La desgracia s'arrela en
cara mes en la vida d'aquella dona, que
devia haver nascut amb el senyal del so·
friment. Es disposava ja a anar-se'n cap a
casa quan va entrar en un altre taller, en
el primer que va trobar a paso Una defini
tiva negativa c0rgela el seu dintre, pertor
ba el seu cervell en aquells moments i...
f0u dolenta (?).

Per primera vegada delinqüí. Comete
un delicte contra la seva voluntat i els seus

sentiments purs i generosos. Va robar. Al
sonir del taller se n'emporta un sac de ma
que hi havia damunt d'una taula.

Aqueixa fou la causa de que aquella
dona de cara esllanguida i de cos migrat
es trobes en la sala d'aquell hospital, con
demnada.

***
Havia transcorregut algún temps. Una

crua nit de Gener sortia jo per a compli
mentar un servei, de matinada. Tapat ben
be amb el meu abric, caminava depressa.
1 vaig sentir que una veu de dona em cri
dava pel meu nomo La vaig reconeixer tot
seguit.

1 a l'aconcellar-li i pregar-li que retor
nes a la seva vida honrada, em va respon
dre que de cap manera, perque la seva
honrada existencia no mes li va donar
Cam, presiri i miseria i que amb aquesta
d'ara tenia plaers, diners i lIibertat.

Vaig restar confós a ¡'escoltar la seva
defensa i sense dir-li res mes m'acomiadi
d'aquella dona devinguda víctima de la
societat.

Com aquesta, moltes histOries pare
gudes.

AOUSTf FONSECA.
(F. P. C. Irllductor).

•

•



•

11 M

en relació .amb la medíumitat de 'TTlrs, Cj'íper

CJelepatía í CJsícometría

A continuació el professor HYSLOP fa
eIs següents comentaris:

e-El recardes de la vella rotogra~

fia en la qual vaig v:estida a la moda
anriga, amb un liare eoIl blanc?

-No, en 8quest moment no ha re
corda.

-Recarda el petit mare, recarda el
fermall.

-Com si ha recardes; miraré si ha
trabo.

-Si, m'agradarA que ha facis ... :t

. <De retoro a filade"lfia. vaig trabar
una Calografia seva de quan tenia 17
aoys, responent a la descripció dona~

da, llevar que el Cermall era, més aviar,
una aguIJa. El collar blanc, lIarg en
extrem, apareix únicament en aquesta
Catografia entre les innombrables que
en vida es reu. És probable que aques
'a rotografia jo l'hagués vis' en el seu
album, per bé que no en 'ingui el més
petit record,>

comunica alguns positivament ignorats,
conscient o subconscientment, deis pre
sents.

Aixó posat, reconec que, en tals cir
cumstimcies, la forca de rargumentació és
més debil que en la primera modalitat
(transmissió del pensament conscient), en
la que la prova experimental era possible,
cosa que no s'escau amb la lectura del
pensament subconscient, devent reduir
nos a simples induccions.

Per a precisar els termes del debat ci
taré un exemple tret de la darrera relació
del professor HYSLOP (pag. 542). Durant
una sessió en la qual la personalitat comu
nicant era la difunta muller del mateix pro
fessor, vé escrit el següent:

HE discutit lIargament la primera de les
modalilats telepiltiques ací considera

des, car en el nostre cas, representa rob
jecció teóricament més important, única
recolzada en fets reals; d'ailra part, per
que entre totes, és rúnica que pot destruir
se a base del criteri de prova proposat,
car les altres, de naturalesa hipotetica, re
sulten, per tal circumstancia, praclicament
inconfutables. Així i.lot, CO no implica que
no existeixin induccions i deduccions des
cansant en fets de prou valor per a fer de"
cantar la balanca de les probabilitats a
favor de la hipótesi espirita.

Una consideració primera apareix ne
cessaria: demostrat que deu excloure's de
les caracterísliques merliúmiques de la
P.JPER la facultat telepalica en la més sim
ple modalitat de producció-Ia transmissió
del pensament conscient deis presents-,
en tal cas; amb major motiu, sembla deu
ríen eliminar-se les modalitats més com
plexes, car «el més ni> es pot contenir en·
el menys»,

Afegiré que si passem, ara, a conside
rar la possibilitat d'explicar una part de la
fenomenologia en qüeslió amb la hipótesi
de la lectura del pensament subconscient
deis presents, en certa manera, és valit,
encara, el fins ara exposat, considerant
que si amb la PIPER es constata sistemati
cament el fet que els episodis pensats no
son tramesos, igualment s'observa, siste
malicament, raltre fet interessant, que no
pervé ella, o qui per la seva boca parla, a
captar noms, dates i fets existint indubta
blement en la subsconsciencia deis pre
sents; per contra, al mateix temps, i per a
major_confusió de la hipotesi telepalica, en
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La dllrrerll declaracló d'HVSLOP fa creu
rer que I'havla vlst per a oblldar-se'n; ara,
que. del nostre punl de vista, és Ilci! de
manar-se si una tal posslbliltal basti a le
gitimar la hlpolesl de la lectura del pensa
ment subconsclent, si es recorda que esta
provat que la PIPBR, en trance, mai no pot
l/el/ir o percebre el pensament conscien/
deis experimen/6dors. Tal és el problema
a resoldre, I al meu entendre. exclos
aquest darrer factor, més encara s'ha d'ex
c10ure el de la leclura del pensament
subconsclenl. car, com no s'haura oblidat.
les personalltats comunlcants pel tramil de
la PIPBR no poden rememor6r cerfs noms,
d6/es i fets existen/s en el fons de 16 sub
conscienci6 deis experimen/6dors.

I per ara. res més dec afegir. car pas
santa tractar de la tercera. entre les moda
Iitals lelepatiques en dlscussló, refor~arem

I'argumenlació,
es evldent que durantles sessions amb

la PIPBR, es comuniquen. sovint. incidents
Ignorats completament de tots els experi
mentadors; I és una tant meravellosa ca
racterlstica de la fenomenologia en qüestió
que voldrla explicar-se recorrent a la hlpo
tesl de la lec/ur6 del pens6men/ subcons
cien/ de persones Jlunyanes, conegudes o
desconegudes de la medium, Una exlensió
talment portentosa de la telepatia, ve sil
vlllmenl estigmlltltzada per SAOB amb
IIquestllposlrof: «Quantes vegades MVBRs
es Irobi! dllvllnt de tal obgeccló. quina fal
sedllt es veu lot segult sense possibilit6/
de demostr6r-161» Preclsament aixo; la
flllsedal d'una tal hipolesl. es fa evldenl
a qul no tingul la menl ofuscada per pre
Judlcls d'escola. ~o que no impldeix <Iue,
leorlcament parlanl. es presenti com Irre
fUlable. en qUlln és indemoslrable, Alxo
em redordll I'an~cdola d'aquell que. per
NspoQdre a lo a qul d'ell volla burlar-se
amb pregunles d'lmp08lllble resp08la, 811-

bia trobar paraules adequades, «Diga'm.
-11 demanaven-qulna distancia hl ha en
Ire I'agulla d'aquell campanar i el pic d'a
quella muntanya?»-A la qual cosa respo
nía. acte seguil, els quilometres, melres i
cenllmelres.-«I com ho has fet per saber
ho». Resposta: "Prova que m·equivoco». I
guanyala partida.

Aixl es comporten els propugnadors de
I'omnlscilmcia telepatica: "Prova que no
és aixl». 1si bé, per ara, ningú no ho pot.
ia des d'ara, com en l'an~cdota en qüestió,
amb elsenlil comú n'hl haben bé prou. Ben
examinada la qüestió he de dir. pero, que
ni sisquere sembla licil afirmar la Impossi
ble demostració de semblanl falsedat, car
es Iroben fels susceptibles de debililar no
lablemenl una obJeccló que. per impal
pable, sembla invulnerable. Fins diré que
cerls eplsodis negatius de qu~ es valen
cerls oposllors, corrobora el meu punl de
vista. Aixl. per exemple. és pal~s com la
personalilat mediúmlca afirmant ésser I'es
perif de MVBRs no pot revelar el contingul
d'un plec segellat i deixat per ell en vida
per a provar mediúmicament la propia
identilat pos/ mor/em, ~o que. del punt de
vista de la hipotesi esplrila. troba facil i
plausible explicació en les consideracions
exposades pel professor HVSLOP, a causa
de les interfer~ncies pel·torbadores propies
de I'acte de comunicar-se. Mes. en aquest
moment, no hem de tractar de tal punt, i
el que si convé destacar és que els diri
gents de la Societat angle8ll d'invesliga
cions pslquiques coneixien el contingut del
plec. i amb 101, és a dir. existinl. de
molls anys. dlverses consciencies i sub
consciencies de persones vives plenament
informades. si els propugnadors de I'om
niscencia lelepallca Iinguessln raó, de
molllemps la PiPBR hauria poal el secrel
en alguna d'elles. més encara si es lé pre
senl qne les persones en qUeslió es trobi1-
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Yen presen/s, sovint, en les sessions cele
brades després d'obrir el plec. 1, en I10c
d'aixo, res I sempre res.

Altre tant pot dir-se del cas de
Mrs. BLODOETT, qui no reeixí a revelar el
seu propi escrit, conegut, per contra, de
Mr. BLOUDET i de WILLIAM JAMES, presents
a I'experiencia.

Resulta demostrat, per tant, que en els
casos exposats, i malgrat circumstimcies
favorabilíssimes, la PIPER, en molts anys i
en temptatives diverses, no pot I1egir ni
captar telepaticament el pensamenr cons
cient i subconscient deIs presenls, i encara
menys deis absenls.

Davant de fets tan c1ars, no plJC conce
bre quines altres induccions cienllfiques o
filosOfiques poden al'legar;se en defensa
de la hipotesi telepatica en el cas de
Mrs. P¡PER.

En parlar així, estic ben lIuny d'afirmar
que la hipotesi telepatica no resulti legíli
mament aplicable a altres formes de me
diumilal; sostinc, solament, que en el
compte de probabilitals a que recorrer per
explicar una donada fenomenologia, cal,
abans que tot. anar amb cura sobre la ra
cional presimcia o absencia de factors su·
pernormals. Ara bé; s'ha vist com en la
mediumilat de la PIPER no hi entren factors
telepa¡ics de cap categoria; per tant, és Ií
cit concloure la necessitat logica d'elimi
nar-Ios com causes eficients. Aixf i lot, ni
sisquere aspiro a que la validesa del «cri
teri de prova» proposat, hagi de conside
rar-se suficientmenl demostrat en el cas de
la PIPER; sostinc, únicamenl, que és de tal
for~a convictiva, que cal prendre I en con
sideració i controlar-ne ulteriorment ('efi
cacia, sometenf-lo a especials investiga
cions experlmentals.

***
Flns acr, doncs, no sembla empresa di-

fIcil deslrlar els casos d'ordre SUbCODS-

cient deIs d'orígen extrínseco Ens resta
considerar la hipotesi psicometrica, indub
tablemenl legítima en la mediumitat de la
P¡PER, segons la qual el simple contacte
d'un objecte havent perlangut a una perso
na, seria prou per desvelllar en ell una li
mitada pero real virtud reveladora. És con
venient coneixer les opinions deis profes
sors W. JAMES i T. FLOURNOY en referencia
a rabasl melafísic a conferir a la hipotesi
psicomelrica i confrontar-la degudament
amb ¡espírita. Heus acf en quins termes
s'expressa W. JAMES després d'una serie
de sessions en les quals la personalitat co
municant era el Dr. HODOSON.

.EI filosor fecHN" en el .Zend
Avesta~ presuposa que la vida Usica i
'a menla' es descabdellen para"lela
ment, de manera que cada procés re
memoraliu resulta coordinat a un pro
ces Usic. Dit allrament: si cada acle
Dostre ha d'ésser rememora'. en deu
deixar impres$ió 5uflcienl en l'univers
material; consegUenlmenf, cada vega
da Que les zones del univers on roren
impreses les traces deis nostrt:S acles,
entren simullimia i sistematicament en
aCJivitaf. I"acte ressorgira rememora'
conscientment. Durant la vida, sem
blants traces s'impressionarien, prin
cipalment. en el cervell, mes advingu
da la mort, exislirien sola la forma
d"dectes immedials o remols que to
les les noslres accions haurien deler
minal en el m6n exterior. I de la guisa
mateixa que I'aire d'una cambra pot,
simullaniament. servir de medi a múl
tiples orelles. o també a la manera
coro l'eter de I'espai pOi transmelre si
mulfimiamenl molts missalges d'esta
cions Marconi degudamem sintonit..
zades, aixf, en la gran confinu'lla' de
la nalura material, cerles regions po-

o drien entrar súbitamenl en renovada
activita. cada vegada que determina
des circomstancies es donessin, consi
deranl que en elles la hi exislia, en po
tencia, una sistematitzada. activitat.

Aixo possr, com els cossos (incll>s,
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naturalmenl. el cervell) deis experi
mentadors que roren amica del doctor
HODOSON, formen par! de J'univers ma
ferial on es conteneo trllces de la seva
aClivital, funcionarien com estaciona
receptores. El maleix Dr. HaDasoN (al
menys, en comeOl;ar els seus estudia)
propendía él creure que ela experimen
tadora obren c:psicometricamenl» o,
lal valla, que Ilura cossos emeten una
cinnuencia~ capae d'alraure J'esperit
demanar. él fi d'aconseguir la volguda
comunicaci6 amb el més eolia. Per
tanl, si ela cossos deis amica d'HODG
SON posals en relaci6 amb la medium
tinguessin ror~a per posar en vibraci6
el coniuol del sistema d'impressions
risiques deixades abans per la seva
acrivital, lindrrem un complel sistema
HaDosoN reaclival en el cosmos, i
l'caspecte conscient» d'aques. sisJema
de vibracions, apareixeria com el I'edi~

viu esperit d'HoOGSON, recordanl i ma
nirestanl, mOl1,1enlaniamenl, una certa
voluntal, I COIl1 existeixell bones pro·
ves de la realital de la psicomelria, el
sislema exposat dóna comple, per bé
Que moll vagament i genericament, de
la renomenologia contemplada, I par
licularment donaria raó de les imper
reccions i lIacunes observades, expli
cables per reaclivacions parcials del
sistema de traces Usiques corres po
nenls a un donat esperi!.

En tinc prou amb arribar a tal pos
sibilitatj allres invesJigadors d'aques
ta branca deis coneixemen.s, pondera·
ran la viabilital de I'exposal. O'allra
parr. hom opinara sempre segons el
conceple que tingui de les possibili
tals de la nalura en relació amb la seva
experiencia d'aquesls rels. Pel meu
conceple, jo cree que quelcom d'afí a
una vo/untat extrínse:.a comunicant
existeix en lels manifestacions, En
resum dubIO (per la meya !larga prac_
lica en la maleria) que els estrats oní
rics de: la I'¡Pl!R combinats amb la hi
polesi lelepalica, puguin donar mai
raó de la complexila. deis rels, Mes si
se'm demanés si tal cvolunJal comuni
canf:t és el Dr. HODasaN en persona o

una falsificació del seu esperit, no sa
bria que respondre, i esperaria la ulte
rior acumulaci6 de fers, als quals. per
més d'una centúria. sera dirícil indicar
c1arament una soluci6,:t (Proceeding3
01 fhe S. P. R., vol. XXIII, pago 119).

Així s'expressa WILLlAM JAMES. Com es
veu, I'extensió metafísica que en tal cas
deuria conferir-se a la hipótesi psicometri
ca, resultaria ardida en extrem i, de mo
ment, absolutament gratui"la. La comenta
rem al seu temps, escoltant, primer, el pro
fessor TEODOR FLOURNOY, el qual s'expres
sa en eIs termes següents:

<Que se'm permeli una reflexi6 d'or
dre general, a proposil de la pretensi6
del espirilisles, que voldrien que la
Ilur !eoria fós cienlíficament reconegu
da, Sabeu que demaneu? No es fan
una singular il'lusi6 cl'eient que la
ciencia positiva els pugui donar mai
satisfacció? Imagino que el seu més
gran desig és la idenlilaf psfquica, la
supervivencia personal i conscient
deis estimals difunts, ultrapassada la
frontera de la mor!. La ciencia, pero,'
podría garantir-ho mai? Suposem que.
de conformitat a lIurs desiljas. el me
tode experimental arribi a reconeixer
la real intervenci6 deis traspassats en
la 1'enomenologia mediúmica: proba
blement és la maxima prelensió en re
ferencia a la certesa cienlífica. I bé, fins
en aquest cas, hi ha un abim entre
aquesta realital científica i la HuI' rea
Iitat absolula, metafísica, en si. Es po
dria creure en la primera i no en la se
gona,

Oiem-ho en aItres termes: si algun
día la ciencia esdevingues espiritista,
aixó equivaldria a dir que la hipótesi
de la superviv.encia de la individuali
tat psíquica, seria reconeguda com la
Olés senzilla, la més economica, la
més comoda, amb raju! de la qual des
criure i sistemalitzar els fenomens ob
servats; amb lot, restaria intacta la
qües'i6 de sabl.r si aquesta hipotesi és
vera en sí o una pura suposició adop·



tada en virtut deis avantatges practics
que demoslra per la coordinaci6 deIs
fenomens. mes respecte a la qual. co·
rrespon a la filosofia i n~o pas a la
ciencia decidir de la seva valor abso
luta. Aquesta és la mafeixa dificul
tat amb que lopen tates les teo
ries melafísiques conegudes per expli
car les aparicions deis desencarnals.
aixb éso una suficient demostraci6
científica apart de la indubtable i real
existencia deis fets. Aquestes diverses
hipote.sis que. en reolHat, difereixen
ben poc, responen totes, igualment bé.
a les suposades exigencies deis fets
observables, i ben poca cosa de valor
signifiquen en quan a esperances d'una
futura vida individual. Per rant. és una
utopia la convicci6 deis espirilistes que
la ciencia pugui, un dia, garantir la
sola cosa él que realment tendeixen a
donar valor. que no és allra que la su~

pervivencia personal. Per él passar de
la ciencia ,a la metafísica sempre sera
precis un partil pres extracientífic en
favor druna donada concepci6 en pre
ferencia a una allra, una decissi6 vo
luntaria, un aefe de fe representant
una hipatesi Interpretativa entre lmol_
tes d'altres igualment possibles. 1és
per aixb que respiritisme, fins arribat
a la categoria de veritat científica, hau
ria fet fallida t igualrnent, en la seva
pretensió de transformar la creent;a fi
losofica o religiosa en la irnmortalitat
personal, en un coneixement posiliu.»

Tal és l'opinió del professor FLOURNOY.

Com els lectors hauran observat, si bé no
fa menció explícita de la hipotesi p~icome

trica, la sobreentén, car els mediums no
podrien captar del pl'a astral o de la memo
ria cosmica les dades necessaries amb les
quals construir la person'alitat deis tras
passats, sense venir en contacte d'un ob
jecte lIargament manipulat per un donat
difunt, o sense trobar-se en presencia d'una
persona 'amiga del mateix i així posar-se
en relació-emprant termes de JAMES

amb la lIur activitat inicial, per tal de reac-
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tivar tot el sistema d'impresions ffsiques
per ell deixades en el medi cosmic.

Se'n deriva que FLOURNOY, com JAMES,

propendeix a una hipotesi psicometrica
sense confins imaginables; amb l'agravant,
pel primer, que fins posa en dubte la pos
sibilitat d'arribar. un dia, a la certesa cien
tífica l1le la supervivencia humana, Que
se'm permeti obrir, ací, un parentesi,
abans de respondre a les afirmacions de
FLOURNOY, ,

No és cert que si la .ciencia, un jorn,
«esdevingués espírita, tal adveniment dei
xaria intacta la qüestió de saber si la hipo
tesi espirita és vera»; tampoc ho és que la
«representació deis pretesos desencarnats,
com la de l'eter i deIs atoms, representi,
s'empre, una pura suposició avantatjosa
per a la coordinació deIs fenomens, sobre
quines coses pertany a la filosofia, i no la
ciencia, decidir que valguin absolutamelit».
Són sofismes facils de desfer.

Comencaré afirmant que correspon a la
ciencia, i no pas a la metafísica, resoldrer
problemes que, com els mediúmics, resul
ten exciussivament imposats pels fets; al
mateix temps, remarco com l'analogia amb
reter i els atoms no apareix legítima, es
sent, per contra, enganyadora, car hi ha
un abisme insuperable enfre els problemes
de la física i els de la psicologia. De ma
nera que si el problema de <<la realitat en
sí» de reter i dels·atoms es demostra impe
netrable (ni més ni menys que els a!tres
problemes propis del món físic, com la
«realitat en sí» de la materia, de l'energia.,
etc.) la cosa és ben diversa qua n es tracta
de problemes psicoJogics que no pretenen
penetrar !'impenetrable, aixo és, l'essencia
de l'ésser, sinó que es proposen, simple
ment, resoldrer prob'lemes accessibles al
coneixement huma, com és la identificació
d'una donada personalitat. FLOURNOY, en
les seves divagacions u!trametafísiques,
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oblida una capital circumslancla de fel:
que les hipotesis es corroboren amb un
en<:reuament concordant del complexe deis
lets, no pas amb segmentacions parcials
deis mateixos, i que una donada hipotesi
tindra més raó que ies al tres, si lota la ga
ma variadissima de fets parcialmenl exa
minats, hi convergeix, com a un centre na
tural, que permet interpretar-los en una
sintesi grandiosa i fecunda. Del' contra,
seran insostenibles aquelles que no s'adap
tin a un aspecte deis fenomens i es mos·
trin inconciliabies amb la resta; i tal és el
cas de la hipotesi psicometrica i de totes
les altres nns ara proposades per a expli
car la fenomenologia mediúmica en oposi
ció o la hipotesi espirita.

Del' exemple: si vé provada l'existencia
deis fenomens de «desdoblament f1uidic»
amb relaliva formació d'un «fantasma eteric»
sens9ienl, conscient i temporalment sepa
rat de I'organisme corporal (~o que aelari
ria el misteri de la supervivencia, fent-Ia
consistir en el desprendiment final del «cos
eteri» de l'organisme somiitic); si vé 1'1'0

vat que en la subconsciencia existeixen en
estat lalent meravelloses facultats super
normals, quina genesi no depen de les lIeis
d'evolució terrena (facultats que resultarien
ésser els senlits preformats propis de
l'existencia espiritual, esperant emergir i
funcionar en ambien! espiritual, com pre
formats estan en l'embrió els sentits orga
nics, esperant emergir i exercitar-se en
ambient terrenal); si la fotografia transcen
dental confirma l'existencia en I'espai de
fantasmes de difunts en tot conformes als
«fantasmes eteris» deis vivents (i per lIei
d'analogia n'hem de deduir una identitat
de naturalesa); si la ja copiosa casufstica
de manifestacions verídiques de difunls
desconeguts deis experímenladors, aug
menlessin, quantitativamenl i qualitativa
ment la for~a deis fets anteriors (eliminant

def!nillvamenl les hlpbtesls lelepallca 1
psicometrica); si s'acumuJessin fets, avul
encara rars, pero existenls, en els quals
una entitat difunta, desconeguda. pervin
gués a identificar-se de guisa múltiple,
amb incidenls ignorats de tol vivent i im
pressionant, a le vegada una placa fotogra
fica (cas Sven Stromberg-D'Esperance);
si, en fi, es venia a demostrar com els ma
teixos errors i confusions intercalades en
les comunicacions es resolen, en últim
analissis, en una prova complementaria de
la hipotesi espirita; si aixó vé, un dia, de
finilivament admés per la ciencia, en tal
cas, l'admtrable convergencia deis fets va
riadíssims d'exteriorització mediúmica en
vers la interpretació espirita deis fets, es
presentaria a tal extrem completa que Iriom
faria de qualsevuiga objecció teórica, asso
Iint el grau de plena demostradó científica.

Ben entés que, aixó afirmant, em refe
reixo a les demostracions cientifiques que
és donat d'oblenir en el nostre món, i no
entenc pas que amb aixó es pugui arribar
a la prava absoluta de la supervivencia;
al maleix temps, peró, estic segur que
FLOURNOY no pensara exigir-la, cal' nosal
tres mateixos, pobres individualitats con
dicionades, existim en el relatiu, i ningú no
sera gosal d'afirmar-ho en termes d'abso
luta certesa: de manera que pretendre-ho,
equivaldria a abolir la ciencia, igualment
que tota altra forma d'experiencia i conei
xement huma.

El professor HYSLOP en merit al proble
ma de la supervivencia, considerat del
punt de mira melafísic i filosófic, s'expres
sa en aquests termes:

eL' experitmcia normal demostra
que organisme i consciencia resulten
en constanf associllció. i Que la cons
ciencia es dissol amb la mor! de I'or
ganisme. Aixa posar. la "ostra tascZl
ha de consistir en indagar si. acas, es
troben traces o rastres particulars
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d'alguna consciEmcía separada de I'or
ganisme que la contenia. En altres pa
raules,-i per expresSi'lr-me amb la
lerminologia de la química, - per a
provar la co'nlinuital de la consciencia
personal després de la mort, cal iso
lar-la. Ara bé, com consciencia i orga
nisme van constanlmenl associats. si
no hi ha reís que suggereixin que la
consciencia persisteix en forma su
persensible, malgrat la mort del cos,
deurem considerar cienlificamenl la
consciencia com una funció de I'orga·
nisme, a al menys romi!ndre agnós
lics respecte a aixó. Més si, canlraria
ment, hi han fets que tendeixen afer
probable i racional la presuposició de
que la conscienci~ personf'll sigui isa
lable, deurem inferir-ne que el cervell
no pot ésser el substractum de léI cons
ciencia, i amb aixó haurem praval
i'exisfencia de 1'anima (ap~rt el tema
de la :seva rnaferialilat o irnmaterialilal)
en ra6 del fet pales de la seva super
vivencia, o, si es ~ol. de la persisten
cia d'C1quella mateixa consciencia feno
menica que sabiem associada a un
donat organisme... Resta entés que si hi
ha fets en els quals s'hi conteneo. a un
maleix lemps, cognicians superno/'·
mals, unitat teleo/ógica i identitatper
sonal, lindrem dret a inferir la persis
lencia de la consciencia pe r so na I
després de la morl del COSo I bé, les
invesligacions me1apsíquiques, fornei
xen aqueixes proves., Així. la salució
del problema és una qüeslió de meta
dolagia cienlífica i no pas d'especulació
filosófica, Jo no nego a I'especulació
filosófica un cerl drel d'ingel'encia en
el problema, mes, - proves cienlífi
ques a parl,-nego a la mateixa el dret
de formular una solució qualsevulga
que valgui altra cosa que una simple
conjectura». (Proceedings of the Ame
riCan S, P, R .. Vol. IV, p, 155,158,)

Estic plenament d'acord amb HvsLoP,
n quant reconeix com després de l'adve
iment de les recerques metapsiquiques, el
roblema de I'existencia i de la superviven
ia de l'imima, s'ha sostret de l'i1mbil de

les especulacions filosofiques, cosa verá
ment important, per a esdevenir subjecta
als metodes d'investigació científica, que
és igual que dir, científicament demostra
ble,

Tot el que havem exposat, podria resu
mir-se dient: si els fenomens mediúmics
consistissin únicament en missatges oblin
guts, amb I'escriptura automática, i si la
demostració cienlífica de la ,supervivencia
depengués de la demostració psicológica
de la idenlificació personal, en tal cas, les
objeccions metafísiques de FLOURNOV se
rien perlinents i, fins a cert punt, dificulta
rien les proves d'identificació espirita; pero
com no es aixi, i com la demostració de la
supervivencia es funda en dades múltiples,
en máxima part experimentals i objeclíves,
se'n desprén que la demostració psicologi
ca de que FLOURNOY parla, es redu~ix a un
simple element en la concatenacíó de les
proves, element indispensable, pero no
pas isolable, car la validesa del mateix
deriva d'ésser corroboral per altres, i de
corroborar-los, a la vegada, De manera
que, igualment per la demoslració psicolo
gica de la supervivencia, no existeix la ne
cessilat d'acudir, per especials convalida
cions, als misteris de la metafísica, essent
Ii necessária la convalidació que Ii dónen
els altres elements d'aquest tol orgimic en
el qual, ella, s'integra indissolublement.

HE! de recordar, encara, que les raons
múltiples en les quals recolza la hipotesi
espirita, mentre d'un costal constitueixen
un complexe armonic en el qual cada una
és necessari complement de I'altra (de ma
nera que si una d'entre elles en manques
n'esdevindria la desorganilzació de lota la
conexió) no resulten, d'altra part, comple
xivament dilucidables amb cap altra hipo
tesi, CO que es resol en la millor prova de
validesa, i per tant, a ésser, de dret, con
siderada entre les hipotesis científiques, en

•
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espera que amb I'ulterior acumulaci6 deis
fets, assoleixi quantitativament i qualitati
vament el grau necessari amb que arribar
a la seva realitat científicament establerta,
~o és, a la demostraci6 científica de la su
pervivencia de I'anima; i en tal cas,-cal
repetir-ho,-tal demostraci6 resultaria le
gítima, suficient, completa en ella mateixa,
per atestada per la convergencia de tots
els fets, per no contrastada per cap hipóte
si antagonista, i per trobar-se conforme
amb els metodes d'investigaci6 científica i
amb el postlllats de la fiJosofia.

Aixo po~at, no es comprén com FLOUR

NOV hagi pogut escriurer que «la hipotesi
espirita no és aUra cosa que una hipotesi
interpretativa en mig d'altres moltes igual
ment possibles». Res de més insensat, i
com la tesi per ell sostinguda recolza da
munt un tal inconcebible error, cau irremi
siblement. 1 fins seria facil demostrar a
FLOURNOV que tot i admetent, de manera
pl'Ovisoria, tals premisses, aixo és, subor
dinant el problema mediúmic a la depen
dencia de la metafísica, així i tot, erraria.
Afirma, ell, que fins si «el metode experi
mental es vegés obligat a admetre la real
inlervenci6 deis traspassats per a explicar
la fenomenologia mediúmica, I'espirilisme
hauria fallat en ~o que es proposa, cal'
semp"e serid necessaria una selecci6 entre
les diverses filosofies i, per dir-ho en un
mot, un acte de fé que elevés d convicci6
personal ~o que no pot ésser aUra cosa
que una interprelaci6 possibJe». Sigui;
concedim-ho un momen/. Ara bé, en el
camp deis actes de fé, existeixen notables
graus, a comen~ar pels actes de fe cega
propis deis ignorants, per passar a la fe
pura propia de les animes simples, arri
bant a la fe iI'luminada deis homes culti
val's, per a fer cap a aquella fonamenta
da en fets experimentals. Resulta pales,

doncs, com entre les varies formes de fe,
cal preferir aquella que contingui una
menor dosi de fe pura. 1 aplicant aquest
criteri de prova al nostre cas, es com
pren com entre les conviccions espiritua
listes de FLOURNOV, recolzant exclusiva
ment en consideracions etiques i metafísi
ques, i les deis espiritistes, fonamenlades en
els quatre quints damunt de fets i 5015 en un
quint en un acte de fe, hi ha un abisme.

Igualment, en la practica, es trobaria
una diferencia enorme entre I'eficacia per
suasiva de les dues fes: la 'de FLOURNOV

exclussivament· personal, amb marcdl cai
re de satisfacci6 egoista, que mai no con·
vencera un esceptic; la deis espirilistes,
experimental per excel'lencia científica en
els Iímits de les possibilitats humanes,
amb for~a per a convéncer innombrables
persones romases hoslils a tata argumen
taci6 metafísica. Se'n desprén que si un
dia «la ciencia esdevingués espírita» I'ad
veniment assenyalaria un pas de gegant
envers la soluci6 espiritualista del proble
ma d'ultratomba. 1bé: davant de resultats
morals, sociqls, científics i filosafrcs de tan
gran abast, qui gosaria afirmar, amb
FLOURNOV, que si I'espiritisme esdevingués
admés per la ciencia, frns en aquest cas,
hauria fel fallida? .

R~.s més he d'afegir, creient haver pro
vat que FLOURNOV s'equivoca afirmant la
impossibilitat d'assolir la demostraci6 cie'n
tffica de la supervivencia de I'anima, i que
s'enganya, igualment, en aminorar la im
portancia de la hipatesi espírita fins en' el
cas que resultés fonamentada. I com els fets
no s6n opinions, em faig la iI'lusi6 d'haver
conven~utal meu eminent contradictor.

ERNESTO BüZZANü.
(HU'18eRT TORRES, Iraduclor).

(Seguira)
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E/s viatges.-És una veritable Cal-lera.
Avui. degut ala molts medis de ¡acomodó amb

que es compla o porser a que malta gent esta pos
se"ida d'una obsessi6 ¡""aguantable, el cas és que
hi ha un sens nombre de persones que s'atreveixen
a rodar pel mó" i a ausentar-se de casa duran' una
bona temporada.

De rodar pel mó", aoar d'uo Iloc a I'allre i visi
tllr ela liDes principals de les poblacions se'" acos
luma a dir vialjar.

Després de donar el tom de que parlavem, és a
dir qua" tornen a arribar a casa, ja se sap: d'aquelI
viatge en fañ sorlir un lIibre. En podríem citar nu~

merasas casos.
Nosallres aixo ha trobem for¡;:a be" pensat.

Quan menys, eos diuen que aquell vialge no ha
esta! desaprofitat.

Un lIibre és sempre-exteriorment s'enlén-un
mOliu de joia pel seu autor. El seu fruit creat qui
sap en quants moments i en quines circumst¿mcies
Ii ha de produir necessariament una satisfacci6.

Un Ilibre, pero, de vialges, té un doble valor:
El de l'escJ'iplura del I1ibre: el llibre en sí, i el de re~

gistre, d'arxivador, de memoria com si diguéssim.
Un d'aquests aulors és Alexandre Bular! i Rialp.

cDe les meves tresqueres" per Alexandre Bu
lart i Rialp.-Proleg de Josep Carner,-Barcelo
na, 1928,-Ja ha diu en el proleg Josep Carner
cAque5t IIibre és representatiu; n'és el lIenguatge.
en s6n les avenlures, i se'n moslren adhuc les in
terjeccions»,

Alexandre Bulart i Rialp, inlrepit viatger, cop~

~ador del més ínfim detall dins el perímelre de les
descripcions, es d6na de pié a les narracions anec
doliques,

Escriu sincerament, el primer que veu, el primer
que senl, amb la seva paraula fresca, planera, i
quan ja ha dit tot el que pensava d'antuvi lIavors
fa punt i apart i comen~a una alIra cosa.

TOI elllibre és aixo: Un seguit de consideracions
que hom lIegeix amb in:eres i que cada ratlla reno
va el seu aulor fent-Io més simpatic a través deis
seus escrits,

Alexandre Bulart i Rialp ha publicat el seu pri
mer IIibre. Prepara per a mo1t aviat una novel'la
barcelonina que es tilulara cEI Relliscall». No cal
dir amb quines ganes l'esperem.

Efraiin, per E. Duran, Seh. P.-Biblioteca
clfuro»-Mataró-1928.- És una obra teatral. Un
drama en tres acles i en prosa que fou estrenar a
Malaró el 16 de Febrer de 1914.

L'aulor, el senyor E. Duran presenta una trama
for~a imaginativa.

Efra'im, el principal interpret, figura un personat
ge obscur del segle XVII, amic del que no Ji per
lany, i que per aconseguir apoderar-se'o es recolza
en les accions i en els inslints més baixos.

Els tres acles de prosa faci! i sincera interpre
ten, sembla, tata la inlenció de l'aulor.

El final, com es deixa enlreveure en alguns mo
menls de robra. no sorprén.

El perdó és la venjan~a deis bons.
Aquesta obra é~ el número 11 de la Biblioteca

c1luro» que amb tanta constancia vé publicanJ la
casa Patuel de Matar6.

Un nou llibre de loan Povill i Adsera.-Ha
api:lregut ja el nou lIibre del pulcre poeta, En Joan
PoviJl i Adsera, Iriomfador enguany als Jocs flo-
rals del Rossell6. • '

Blllibre al'ludit, 111 volum de la col'lecció, cEdi~

cions-EI L1amp», és una novel'la de caracte; hisló~
ric i porra per 1íI01: cEsclavitud:.. Va prologal pel
gran dramaturgo calaJa, N;Ambrosi Carrion, el qual
d'una manera bellíssima fa un estudi de la perso
nalifal poelica de Povill i Adsera.

Hom pl'eveu un exit falaguer pel IIibl'e i pel seu
autor.

B. X.

Revista del Centre de lectura.-Ha sorlil el nú
mero 185 d'aquesta seriosa publicació reusenca.
Constitueixen el sumari originals de Pau Fon de
Rubinat, Pere L1ord. R. Blasi i Rabassa, Cesar Fe~

rrater, A. D. i les seccions cBibliografia», cDe la
vida del Centre:..

Saba Nova.-Ha aparegut el número 555 d'a
quesla escaienf revista del poble de Rubí.

L'Amic de les Arts.-EI número 27 és exlraor
dinari. Publica interessantíssims origin~ls deJosep
Carbonell, Josep de Pera y i March, Emerencia
Roig. J. V. Foix, Salvador Dalí, Jaume l'"1iravillles,
M. A. Cassanyes, J, P. Regis, Ramon Sunyer, Lu
cian Cadene. És digna d'un fervorós elogi la meri
tíssima tasca deis nostres modernisfes confrares
de Sitges, els components de cL'Amic de les Arts".

El Llamp.-Hem rebuí el n.o 172 d'aquest por~

taveu de les comarques de Gandesa ¡del Priorato
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Una polemica

Fa ulla dies que el diari barcelon{ «La Nau» i la
revisla monlblanquina «Aires de la Canea» s'en
leslavcll en disculir i demoslrar, un d'ells la com
paranl;8 de Pi i Margall i I'Almirall (Aires de la
Canea»), i ¡'alife que no ho admitía. (<<La Nau»).

El primer afegia lambé que Pi i Margal! no par
lava el seu idioma malern. Que no el parlava ni les
poqurssimes vegades que an:t a Barcelona. Que 110

escrigué una aola pagina en la seva Ilengua i en
canvi en caslelltl lola J'obra.

El según, deia 101 el conlrari.
Nosallres cl'eiem que aquestes discussions. no

porten enlloc.
De méd. que el lema no permel polemiques. En

lot cas Ilomés I'aporlació d'elemenls per .aclarir un
punl selllpre amicalmelll.

Avui, perO. menys encara.
Ella lrobem davanJ d'un home amb una obra

formidable, precursora i poe eoneguda.
Dones no perdem més Jemps en fulileses.
Edilem els seus IIibres-. Escampem-Ios pel po

ble. Donem a eoneixer la imporlancia de la seva
personalilaJ. .

Primer, és el frUlI del pensamenl, J'essencial;
després vindrlt !'home.

En aquelles cireumslltncies, i encara més vivinJ
6 Madrid, quin erim va eomelre escrivinl les seves
obres en aquella lIengua?

Per venlura si les hagués eserit en franees se
rien piljors?

B. X.

Bibliografia

Anloni López, edilor de Barcelona, publiearlt en
breu la lradueció ealdlana de les obres segUents:
eEl contracle social», de Rousseau, tradu'it per

Ramon Vinyes; cDiecionari filosafie», de VolJaire.
per Domenee Guansé; cEscenes de la vida bohe
mia», de Murger, per Enric L1uelles amb praleg de
Santiago Rossinyol; «La Reliquia», d'E.;a de Quei
r6s, per Liuís Capdevila, prologada per Pere Ca:
romines, ¡«La monji:t:t, de Diderot, Jradu"lda tambe
per Llufs Capdevila.

Les esmenlades obres scran posades a la ven
da a preus populars, malgrar d'ésser publicades en
un bell formal i impreses en paper espedal.

Antoni Rovira i Virgili

Antoni Rovira i Virgili, el saga.; cronista de «La
Publicital» s'ha separat definitivament del Consell
de Direcció i de la Redacci6 d'aquell diario

Es veu que han estar les circumsliwcies que han
obligat a aquell senyor a tal decisi6. fa alguns dies
que deixa la direcció i eH maleix diu que ja tenia in
tenl de separar-se'n a finals d·agost.

De manera que ha estat una cosa meditada. es
Judiada, no un pas precipilat.

Rovira i Virgili ja ho és d'aquesls que acoslu
men a meditar les coses. Aquesla i allres vegades
podrien servir de mostra.

«La Publicilat:. amb aquest canvi és indubta
bIe que hi perdra. Hi "erdra moll. Rovira i Virgili
deixa un buir dificilíssim d·omplir. No per manca
d'elemenls, puix hi ha Manuel Brunel, Caries Cap
devila, Nicolau d'Olwer, sinó p'er que En Rovira i
Virgili compta amb una serie de garanlies polfliques
exleriors guanyades en molls anys, i que ror.;osa
menl havien de fer-Io discrepar, (si és que no hagi
canviat d'uns anys a aquesta part), de I'ambient que
es respira a aquell diario •

Per con Ira cLa Nau:. hi guanyara. SLcanvia cEl
diAleg deis CJmics» per Ja cCronica» que coneixem,
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la primera pagina d'aquest diari del vespre, sorlira
enormement beneficiada. AOlb la «Cranica" i amb
cDel matí al vespre" que en Domenec Guansé de
fensa amb dignitat, milloraria bastanf si a'augmen
lés també la col·laboració.

Tol aixa a6n impresiona de primera viala.
Per que el noatre diari ideal no existeix encara.
Ens havem de conformar, doncs, amb cL'Opi-

nió", la noslra revista i alguna aUra publicació co
marcal.

B. X..
1 Selembre.

Estadístiques new-iorkines

Hom coneix la mania americana per les esta
dístiques. Veusaquf les darreres publicades pels es
tadístics de la ciulat de New-York.

cCada DO minuts hi ha un matrimoni a New
York. Cada 6 minuts un naixement, i cada 7 minuts
una mort.

Hi ha, actualmenf a New-York Olés italians que
a Roma, Olés irlandesos que a Dublín, Olés ale
manys que a Hambul'g i Brernen junts. El nombre
deis polonesos que resideixen a New-York és igual
a les tres quartes parts del poble de Varsovia i el
nombre de jueus és igual a la meitat del total deIs
jueus de la Rússia sovietica:

No us empenyeu pas en volguer trobar la xifra
deis americans de New-York! No n'hi ha paso Als
Estals Units en general i a New-York en parlicular,
~ón els emigrara i ela seus descendents els qui
constitueixen els americans ccent per cent".

La pau' assegurada?

El mateix dia que arribava a París MI'. Kellogg i
els edificis públics anaven plens d'emblemes nacio~

nals i el saló de I'Horloge del Quai d'Orsay estava
preparat i disposat per rebre els representanls de
les grans potencies mundials que havien de signar
el pacte condemnant la guerra, un diari del dematf
donava la noticia que havien estat detinguts dos
minyons per cantimililaristes~, D'aquesta maleixa
pi..lraulll. es servia el referit diari per assenyalar el
delicte.

Quinze nacions han convingut en declarar la
guerra fora de la lIei. D'ací en avant cap pars deIs
que figuren al peu del pacte no podra emprar la
guerra en tanl que procediment pOlílic. EIs conflic
tes internacionals s'hauran d'arranjar per via diplo
matica i absolutament pacífica.

Jaurés, el martir Jaurés somriuria de veure asse
gurada la pau en un pacfe avalat per una Italia ex
hibicionista; uns Estats Units que acriven la cons
trucció de creuers i una fraOf;a que immediatament
després d'organitzar grans simulacres navals,
praclica defencions d'antimilitaristes, ..

P. B.

En .Josep M.' de Sagarra

EIs diaris d'aquesfs dies han portat la notrcia de
l'mcident ocorregut él la platja de Llafranc en el
qual fou el principal interpret el conegut i admirat
poela i comediagraf losep Maria de Sagarra.

«La Publicital~ en la edició del dia 4 de setem
bre assegura que fou .de la següent forma, posal
que al 1I0c de l'incident s'hi trobava un redactor
seu:

cEntre una i dues de la marinada del divendres i
mentre él la platja de L1afranc se cel'lebra·va la resta
major, en un descans entre ball i ball, un subjecte
que acabava d'ésser presentat al senyor Sagarra
va dir-Ii, fingint una gran amabilitat, que desitjava
parlar-Ji a soles, El senyor Sagarra, sense malflar
accedí, i es posaren a caminar. A les poques pas
ses, el dit subjecte, sense que hagués mitjan.;:at cap
discussió literaria, com s'ha dit, féu un crit de cEa,
muchachos!" i aleshores vuit o deú individus Olés
que s'havien emboscat él la plalja, convinguts amb
el primer, es tiraren damunt el senyor Sagarra, amb
nntent de dur~lo cap a mar, En donar-se comple del
tumulte hi corregueren els amics del senyor Saga
rra, que l'alliberaren qua" eH pugnava per desem
barassar-se deIs seus agressors, tor jusI mullats
els peus-, i en forma contundent aclariren el grupo
EIs agressors es feren fonedissos,emparats ~n J'om
bra i la confusió momenlania, La guardia civil es
limita a disoldre els grups que comentaven I'inci
dent, promogut amb tan poca gallardia."

Es diu que aixo encara vé d'aquell articIe que
rautor de cEI mal ca.;:ador~ escrigué al valent set
manari barceloní cL'Opinió~.

Temps enrera ja aquest vigorosfssim poeta fou
agredit amb baslons en plena Rambla de Barcelona.

Dubtem que amb aquests espectacIes, for.;:a cri
ticables, es vulgui demoslrar civilitat, o el que és
pitjor encara, vulgui rehabilitar-se Girona del mal
que ti feu (?) aquell escrit purament Iiterari sense
altra importancia que la estrictament literaria, Bns
sembla que no n'hi havia per a lanl.

Per altra part, una personalitat com Josep Maria
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de SagarrCJ, autor de diversos i excelents IIibres de
poesies i de diversos i excel"lents poemes ¡obres,
lealraJs que honoren la "aslra Jileralura, (qu( gosa
ra negar la valua de losep Maria de Sagarra es
criptar?), no havia d'ésser lractada de la forma que
ha ha esla!.

Sagarra no es mereix ni el que Ji reren a la Ram
bla de Barcelona ni el que ara li han (el a la platja
de L1arranc.

Sagarra mereix ésser respeclal al menys com
mereix ésser-ho un allre home. j aixo de que ha
ha estal objecte aquests dies ens demoslra Que no
ha ha eslal. S'ha carnés, dones, en la seva perso
na una arbilrarietal, una injustfcia.

Nosaltres ha denunciem. Ens ha dolgul prorun
damen. que en una Catalunya cristiana (La Co
marca de Vich) passin coses com aquesles encara
lan anticafóliques i tan anficris/ianes.

B.

Una nova academia

El Ilostre jove amic Xavier Kühnel i Parla ells
assabenla que des del dia 1,er del proxim octubre
prendrli la direcció d'una nova academia Mercantil

que inslal lara en els Porxos Baixos d'aquesta ciu
lal.

Segons les referencies que en tenim estara acu
radament muntada segons models de les acade
mies eslrangeres.

ti desitgem molla 501'1 i for~a anys d'exit.
T.

Revista de Premsa

Iladio-Lot,-Aquesta revisla C\alalana de radio
telefonia ha vist la Ilum per 36.° vegada. lndubta~

blement és una publicació que ens honora. Publica,
entre allres originals de Eduard RifA, S, V., R.,
joan Pascual, joe jansa, Evila, Clovis Eimeric,
1, Pratdesaba, Hero, Ignasi Domenech ¡Urda.

Le Cri des Peuples.-Aquest imporlant selma
nari parisenc que ens visita amb Jala punlualital, es
lIegeix en 46 paYssos, és el millar propagandista de
les idees, és el defensor incondicional de les mi
nories.

La Veu de Balaguer.-Continua la publicaci6
del futlleH teatral de jaulne Bernaus i joan Marva.
Aquest exemplar, número 24, com els anleriors és
forc;a interessant.

B. X.

1. er d'Octubre

ACADEMIA MERCANTIL

KUHNEL
no una Academia /mes

Slnó la q u e m a n c a v a.

Porxos de Baix nítID. 1.3

LLEIDA





Llista d'adreces útils que recomanem

¡::¡doOCllts

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 16, l.e,. - Barcelona.

['leo"dores

Rambla Cala- MERCÉ BUSQUETS. - Proressora en parls i
Cirurgiana. - Placa Constitució. 4, 4art _ 1.&,
Teleron 457.-Ueida.

Cllfés

GRAN CAFÉ DEL COMERl;o - R. Ferran. 2
Ueida.

Coses de Conol

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

COl'redors de eomer~

ENRIC BORRÁS MELGOSA. - Clol de les
M,nges, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - Uei.da,

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

E lectrlcls1e s

CLAUDI BAIGET.-Maquinária i malerials elec
tries, vendes al major ¡detall. - Pla<;:a L1iberlat, 2
Teleron, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. - Máqnines i malerial elec
fric.• Baixada de la Trinilal. 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elec
triques per a lIum i forca. - ParalJamps, Acumula
dorso Trnnsformadors i ReparadO de Oramofons.
Clavell. 5. - Ueida.

Ferreterles

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

Fusterles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferrán,
nl1m. 37. - Ueida,

Impremles

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
Ueida.

Mercerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cerfa i novelals. - Placa Sal, 8 - Teleron. 302. L1eida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i denls. - Teleron, 367. - Pla9a de la Sal, 17
principal - Lleida.

Moslllcs

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

MúslCll I Plllnos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Recoders I Transports

LA PAU:ARESA. - Agencia de Transporls. 
Carrer Cabrinelly, 15 - Ueida. - Teleron, 232.

R. SETÓ l FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinadó amb les poblacions
més imporlants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Ueida: Eslererra, 4.

Tal1ers

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

jüAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinária.
Cardenal Remolins, 8 - Teleron, 107. - Ueida.

Toelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocineria. - Especialilals en
pernils, embutits i manlegues. Carme, 62. - Lleida.
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