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Pera el dolor de cabeza. neurálgias diver
sas, molestias periódicas de la mujer. una eu
charadile disuelta en ague, une. dos, -o tres
veces con media hora de intérvalo. En el
reumatismo febril, una cucharadita ~res o cua
tro veces repartidas durante el dril en la mis
ma forma. En las enfermedades dolorosas
cró'nicas han de tomarlo ocho dras de cada
mes en ayunas, y une o dos veces' caso de
presentarse el ataque,d'e dolor. Usádo en eSia
forma y siguiendo siempre el consejo del lJ1é
dico se logre vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandel1)~nte a
los enfermos. 7,

flreparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

ESCUDILLERS. 6 BARCELONA
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Cxcelsíor!
Cor meu, has vist com la tardo encomana

aquesta eixorca i resignada sort

d'anar miran! I'espiga que es desgrona

i el pampo! sec engabenyant-se d'oro

El somriure, al teu lIavi ha mort la grana

j /'enuig I'ha fingul /liga! al port.

Saps que la inútil pallarofa humana

ni surara en les aigües del record!

Mes ai! no sies peresós ni tlmit,

romp aques! gla9 que t'ha imposat el Ilmid:

cerca en el fons del teu r;palme intern

olguna veu de ressonancia pura

i un amor molt més viu que la natura

que et fad creure que seras etern!

]OSI!P M.' DI! SAGARRA.
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CJínzellades
el Cj'acte CXellollll I les rlallades de ~abelals

~
~}) NA carrera d'automobils es dirigia
-~ des de París a Rambonillet, a úl-

._, tims del mes passat d'agost, entre
una nuvolada de pols. Eren els vehicles
deis diplomMics i ministres que acabaven
de signar el Pacte KeJlogg.

Monsieur le presiden!, Gastan Doumer
gue, de la República francesa per la gracia
de la santa Revolllci6, esperava als sig
nataris del Pacte per felicitar-los i per
invitar-los a un apat oficial. Els comen~als,

segurament que no recordarien a Rabelais
en aquells moments sortosos, peró maílre
moqueur no hi podia faltar en aquell 1I0c,
no solament perque no pot mancar mai a
un apat esplendid, sin6 perque la taula era
servida en el castell de Rambonillet, punt
on va lIegir al seu protector caríssim,
Francesc 1,Ia seva immortal obra «Gargan
tua i Pantagruel». 1 segurament, tampoc
hi mancaria a !'acte, I'ombra de I'entrema
liat sobira que va estar presoner a Castel!a,
perque ja es sabut que va morir en la anti
quíssima torre d'aquell castell.

Mentre els diplomatics. sota la presi
dencia del simpatic Gastonet, anaven des
patxant les viandes i els bons vins, maí!re
moqueur recitava de memória el uróleg del
seu Ilibre faceci6s:

«L'odeur-du vin! Ohl cambien elle est
plus friante. riante. engagesnte, céléste et
délicieuse que ¡'odeur de I'huile!. Aussi
regarderai-je comme une gloire que l'on
dise de moi que ¡'ai dépensé plus en viu
qu'en hui le, ce qui fit Demostenes quand
on disait de lui que plus en vin qu'en
huile il depensait. Ce m'estseulement hon
neur et gloire d'étre declaré et reputé bon

gautier et bon compagnon: car, comme
tel, je suis bienvenu dans toutes les bon
nes compagnies de pantagruelistes.»

LJavors. apropant-se-li Francesc 1, l'in
terpel-Ia així:

-Qui s6n aquests senyors que han vin
gut a menjar al meu casteJl?

-S6n uns senyors que tenen la inten
ci6 d'acabar les guerres a tot el m6n mit
jant~ant un pacte.

-Ara si que veig que Herodes no va
matar tots els innocents! 1 dis-me, s6n pa
risencs?; perqué tu li fas dir al teu heroi,
que «els fills de París s6n de naturalesa
babaus, imbécils i ineptes».

-Hi ha parisencs, peró la majaría s6n
estrangers. Entre aquests, hi ha un ianki
que es diu KeJlogg i que és el pare de la
criatura.

-Ianki; ianki! Qué vol dir ianki?
-Ianki és un descendent d' Anglaterra

que es va apoderar de Nordamérica a viva
for~a, i que després de foragitar als fills
del país, ara impedeix que hi entri ningú
sense el seu permiso A més a més, es va
apoderant deis altres Estats d'América per
medi de diners o per la persuasiva lógica
de les armes de foco Finalment, ha impo
sat la lIei seca, és a dir, que soIs es pot
beure aigua. Voleu un disbarat més gros!.

1 aquests homes valen acabar les gue
rres? Quan nosaltres lIuitavem contra I'em
perador Caries V, ja S"PS la meva bona
intenci6 de buscar la pau i que regnés en
tre els homes aquella germanor que va
predicar Jesucrist. Peró, on cercar-la:
aquesta utopia?

-Recoudeu, Magestat. que si va acabar
el vostre cosí Caries V en un monestir, va

1
I

,



- 5 -

..

ésser per considerar-se vensut en els camps
de batalla pels Guises. En una d'aquestes
desastroses batalles, quan ja era vell, va
lIen~ar aquesta expressió: «La fortuna
guerrera és una costesana que sois brinda
els seus favors als joves.»

-Peró si álgú ha de parlar de pau i de
fraternitat han d'ésser els reis i els sacer
dots.

-Reís, dieu? Aquí a Fran~a ja només
hi han reines de la bellesa i reis de la ban·
ca. Després d'haver-se emancipat el nostre
país de reis i d'emperadors, haver fet Ja
Revolució, i d'haver proclamat eJs Drets
de I'home, heus ad que unes quantes com
panyies financieres disposen de tata la rí
quesa de Fran~a, de tata la premsa, que és
com si diguéssim I'opinió de tot el país,
i poden en qualsevol moment declarar la
guerra i mourer al sep entoro als homes

1
tiranitzats pel jau de !'or.

-A Fran~a. no hi ha un rei?
-La causa deIs reís s,ha ben perd ut

per sempre més al nostre país. 1 estigueu
segur. Magestat, que la causa de les gue
rres es perdra també quan no hi hagi ho
mes que diguin, com deia el Cid, «per
necessitat guerrejo,>, i quan no hi hagi
finallciers en el món, ni es pugui repetir
el que jo dic en el meu «Gargantua» capí
tal XLVI: «Et une guerre faite sans bonne
provision d'argent n'a qu'un soupirail de
vigueur. Les nerfs des batailles sont les
pécunes.-Donc, dit Grandgousier, je vous
contenterai a la fin, vous et tous ceux qui
m'auront bien servi, par une honnéte
recom pense.»

Rabelais e.clata en una gran riallada,
mentre a cau d'orella li dei a al seu tocaio:

-La felicitat deis homes, ~o és, la fra
ternitat, no es consiguira mai si no es fa
el qne jo senyalo al meu lIibre en el capí
tal LVII, que era la sola i única regla per

la que es regien els thelemites: Fes el que
vulguís.

** *
La figura al'legórica de Nova-York, la

IIibertat de Bartholdi, és avui per avui una
simple figura. On és allí la llibertat?

Ens direu, que als Estats Units, l'escla
vitud fou abolida. Peró, no subsisteix allí
la servitud? Recordem a Chateaubriand:
El salari es la última forma de I'esclavitud».

1, on existeix allí la bona moral? Apro
peu-se a un ianki que vengui quelcom. Si
¡'objecte de venda és un cavall, ell us dira
que aquell animal és jove, sa, corredor i
formós, encara que sigeÚ vell, tulit í nafrat.
1 si li objecteu que la religi6 o la conscien
cia li obliguen a dir-vos la veritat, aquell
ianki honrat, digne, bon, ciutada í bon
practicant d,una de les infinites sectes pró
testants, se us en riura a la cara.

La contesta ja la sabeu. Els afers són
els afers.

Dons bé; el mateix succeeix amb els
assumptes de la diplomacia,

No fa encara 1.500 anys, que, segons es
diu de I'antic imperi deis azteques, es va fer
una predicci6. La predicció de que la sang
de les víctimes immolades als deus, havia
de vessar en els altars, puix, d'altra mane
ra, el furor diví faria enfondrar I'imperi
azteca. 1 tots els anys, els sacerdots es do
naven for~a 'manya en arrencar de viu en
viu el cor d'infinitat de jovencells.

1 heus ad que les guerres no s6n, al
nostre entendre, més que una pariona pre
dicci6 a la deis azteques, ja que les bel-li
ques escomeses devenen sempre u~a dego
llina de sang immolada als deus.

És que abans, els.sacerdots, no beneei
xen les armes? És que el nom de la divini
tat no surt sempre deIs lIavis deis predi
cadors?
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Pero I'imperi azteca va enfondrar-se a
pesar de complir la seva falsa predicci6.
També s'enfondraran els Estats que han

.preparat i preparen fredament les guerres
de ¡'avenir.

El poble ja no és tan estópid com abans
S'ha donat compte ara, d'aquesta fauna
malestruga eixida de les guerres: els nous
ries. 1 no pot oblidar, ni obJidara, que
aquests s6n I'orígen i la causa deis nous
pobres que no tenen feina i que han d'ai
xoplugar-se en barraques fangoses o en
caves com si fossin animals.

N,)rdamérica, pero, va ésser la primera
naci6 del m6n que va proclamar els drets
de I'home. 1 alll els homes d 'Estat-just
és declarar-ho-s'han distingit més que en
altres IIocs, per la seva puresa de costums
i per IIur humanita,. L'austeritat de Was·
hington va impedir el sorgiment a Norda
mérica deis prínceps i de la noblesa de
sang blava. Els Franklin, Jefferson, Madi·
son, Lincoln, Wilson i una infinitat més,
han deixat alll un exemple incomparable.
El mateix Monroe de qui tant es parla avui,
quina culpa té ell de que no se I'entengui?
EII va Ilen~ar la seva humanitaria doctrina
avergonyit davant I'exemple que donava
Fran~a en invadir el nostre territori amb
les trapes del duc d'Angulema solament
per matar la nostra Constituci6 i entronit
zar novament la monarquia absolutista. 1
per aixo, el crit de Monroe, no és més que
la defensa americana de loles les liranies i
de tOlS els egoismes que portava en sí la
política antiga.

Els lemps, peró, han canviat molt.
Avui Nordamérica és una Repóblica im
perialista i a I'ensemps que Kellogg signa
la guerra fora de la IIei, els mariners iankis
envaeixen pel dret de les armes la naci6
de Nicaragua. 1 Sandino, és declarat ban
dit, de la mateixa manera que a finals del

segle XVIII els anglesos feien el mateix
amb Washington.

Kellogg, seguramenl obra de bona fé.
Nosaltres així ha creiem. Molts cops no es
pot fer el que es vol, sin6 el que es pot fer.
1 Kellogg, ara per ara, baix la seva respon
sabilital, no pOI fer més que signar aquesta
bona inlenci6 que és la deis bons ciutadans
de la democracia mésgranquehi haarreu.

Aquesla signatura és la que en I'avenir
triomfara al nostre planeta, i és la palesa
afirmaci6 del que un dia va escriurer Pi i
Margal!.

«La ffumanitt1l, per nosallres, esla
sempre sobre la pa/rit1. Aquesta, sobre
lots els partíls. La justicia, sobre e/s In
leressos. Ila Lliberlt11 deIs pob/es, sobre
tola idea d'engrandimcnt i de domini•.

* * *
Fran~ois Rabelais havia estat metge i

capella, tot en una pe~a, del poble de Meu
don. Havia, doncs, agabellat les dues litu
lars més importants ja que no sois guaria
els cossos, sin6 les animes. La Sorbona
i el Parlament I'havien, peró, qualifical
i condemnat com obscé i immora!.

La prolecci6 del rei li va servir de molt,
aixl com la d'infinitat a'homes de Ilelres
com els germans de Bellay. Un d'aquesls,
que era cardenal, es feia visitar sempre
per ell quan eslava malalt, perqué, segons
deia monsenyor, 6mb el seu humorisme
era eapa" de desfer la més negra mt1len
eonia.

Si el gran Sydenham va dir del «Qui
xot" que era el millar IIibre de medicina,
bé es pot dir lambé, que el «Gargantua»,
no desmereix pas aquest qualificatiu.

Menlre els diplomatics assaborien les
riques viandes i l'espum6s xampany del
celler presidencial, Rebelais, va dir·Ji al
seu tocaio:

l

i
I
I..
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-Aquests maroufles no veuen que
preeisament s6n ells q ui mantenen les
guerres. Els diplomillies i els finaneiers en
eonxorxa, han vingut a.substituir els reis
ambiciosos i els alts poders magestaties
d'altres lemps. Si voleu de bona fe la pau.
no hi ha altre eamí que aquest: el desar
mament lotal. O'allra manera, I'aforisme
antie resta en peu: Si vis pacem pllra
bellum. .

Aleshores, el bo d'En Gastonet, va
al<¡ar la copa i digué.,

-Queda declarada la guerra fora de IIei.
Rabelais, no poguent-se eonlenir la passi6
de riurer, eSclala en una forta riallada que
feu esporuguir els eomensals. El president
s'apressa a dir que aquella veu havia es-'
lat reeollida per I'aparell de radiotelefonia
que havia fel instal'lar al eastel!.

La botzina de la radio, pero, semblava
que seguia lIen~anl, cada volta amb més
¡nlensilat, la salí rica riallada rabelasiana ...

M. SERRA BARTRA.



~ 6-

7T1axímes
Tot s'esvaeix davant la virtut.-JOUlU!llT.

PensCl, dones existeixo.-OESCAllTE!S.

Els homes s6n eo'Tl les estatues: cal veure'ls situats. - LA ROCHEPAUCAULlJ.

No esperis amagar res. El temps ha veu, ha sent i ha deseobreix tot. -SOPOCLES.

Regula la te va vida, aeei6 per aeei6.-MAllC AUllE!LI.

No tothom pot tenir enemies. Cal mereixe'Js.-PLAUTE.

Sigues més aviat perseguit que perseguidor.-LACOllDAIllE.

Soldats, nO haveu fet res, ja que encara resta queleom per fer.-NA.pOLEó.

Es eorregeix millar per la visi6 del mal que per I'exemple del bé.-PASCA.L.

Cada dia és una vida separada.-SENEcA.

La fe és una visi6 de les coses que no es veuen.-CALvf.

Quan la vanitat no fa parlar, no es te ganes de dir gran eosa.-PASCAL

L'amistat acaba allí on eomen~a la deseonfian~a.-SENEcA.

Cal valer viurer i saber morir.-NAPOLEó.

Res ens engrandeix més que un gran dolor.-A. DE MUSSET.

L'esperit és el que busca, pero és el eor qui troba.-G. SANO. .,

Al ca'· no s'hi fa arrugues.-FENELON.

La modestia és al merit el que les sombres a les figures d'un quadro: Ji dóna forma
i relJeu. - LA BllUVÉllE. "!'

Reeoneixer una equivoeacio és el més raonable.-PA.sCAL.

Si voleu que es digui bé de vosaltres, no en parleu.-FENELON.

Quan un vici mor, la salud hereda.-RIVAllOL.

La falta d'un dia erida la del dia seguent.-LA KOCHEPA.UCA.ULD.

No n'hi ha prou amb fer el bé; cal fer-Io bé.-OIDEllOT.

No saber soportar la pobl'esa és lamentable; peró ha és més no lIiberarse'n pel tre-
ba 1I.-PllllICLES,

Qui promet massa inspira deseonfian~a.,-HOllA.CI.

Qui no pot fer el que vol, cal que faei el que pOl.-TEllENCI.

La dona és més forta pel senliment que I'home per la pOleneia.-E. SUB.

Exeés de eonfian~a atrau el perilJ.-COUIlNEILLE.

El ti de la vida no és el benestar, sinÓ el perfeeeionament.-MME. DE STAEL.

- ------



f Les
,

excurSlons

- 7 -

La de Capdella
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(~i exeursió a Capdella realitzadaJ pel "Centre Excursionista de

Lleida» els dies 8 i 9 d'aquest
mes, resulta altament agradable i interes
sant a la vegada que instructiva.

Amb els permisos faeilitats per «Rees i
For~a de l' Ebre», que ens permetien visi
ta, les dues Centrals hidrauliques «Los
Molinos» i «Capdella», vam emprendre la
marxa el dissabte dia 8 a les sis del matí,
vi~t expedieionaris, dale rosos (¡'admirar.i
frulr de totes les belleses deis paisatges
que havíem d'atravessar, eom també les
m,ravelloses obres hidrauliques que I'en
gioy de l'home ha ereat per la nostra alta
mlIntanya.

I L'autoear Sport pilotat pel seu propie
lah senyor Perutxo, es Ilen~a rabent per les

J.nostres carrete res, atravessant publes i ea
serius que tot just es deixondien de la dol
~a pau de la nito

A les vuit i mitja féiem la primera pa
rada a la «Font de les Bagasses» que es
traba a l'entrada deis «Terradets». Allí
vam refrescar el. lIavis al doll remorós
d'aquella aigua gemada.

A les deu férem la segana parada al peu
del «Forat d'or», on esmorzarem i després
ens entaforarem a dit «Forat» que resulta
ésser una formosa cava d'un quilometre
de fondAria. Aquesta cava té la partieula
ritat que quan el lIevant avalota' les aigües
Mediterranies, els pous que tranquils dor
men en lIurs entranyes brollen abundosa
ment.

Passem el pas' deis «Terradets» i a la
poca estona, se'ns mostra oberta i esplen
dorosa la gran Canea de Tremp.

A les dotze féiem l'entrada als «Colle
gats» el pas més magnifie de tot el trajeete.
Contemplem embadalits la meravellosa
«Argenteria», que sí bé" l'hivern li es
eau més aquest bonie nom, quan els rega
lims d'aigua es congelen formant eaprieio
sos caoelobres per eotre mig de la verda

molsa, que apar uoa colossal vitrina de
joies maragdines, ara a l'estiu, té I'encís de
queleom faotastic que impressiooa fooda
men!. Des del eim de I'alta roca van dava
Jlant fils d'argent que serpentegen per eo
tre I'herbei i amb la Jlum del sol briJle
gen en variants eolors. La seeeió de foto
grafs s'afaoya a impressionar per tots els
indrels tal magnificencia.

Des de Trem p a la Pobla eontem pleo el
gran panta Canadene, que amb la sequera
d'aquest 'estiu, és molt remareable el des
eeos que ha .ofert.

També son dignes d'admiraeióles obres
del carril Noguera-Pallaresa que ja arribeo
a Tremp. Pels passos deis «Terradets» i
«Collegats» les foradades sovintegen, i eo
resultara una de les vies més pintoresques
per la vadaeió del paisatge.

Deeidim anar a dinar a Gerri de la Sal,
Al redos de seu monestir i vara el riu,
cada u es eruspeix sa menestra, tot eon
templant aquell eseampall de bassetes sali
feres que apar uoa estesa de lIen~ols

posats a eixugar al sol. Una sobtada
gotellada ens fa cercar refugi sota el pont
i, després del calentó café, retornem a la
Pobla per endio'sar-nos per la ribera del
Flamisell.

A Senterada fem uns momeots de pa
r'lda. Eo la fa~ana de ¡'església hi lIegim
un ediete de l' Alealdia per a proveir la
pla,a de farmaeeutie titular dotada amb
I'esplendid sou de setaota eioe pesse!'es ao
yals ... una vertadera breva pel qui ostenti
uo títol aeademie i eompti amb bones io
flueneies ...

Visitem la «Ceotral de los Molinos» on
hi ha un salt d'aigua de 275 metres, que
produeix dioou mil cava lis de for~a. El
Cap de serveis eos reb amatent i ens expli
ca amb tot detall el funeionament d'aquells
moostres de lá lIum i energía que a nostra
vara bramuleo amb ferestees rooes.

Ja som a la Ceotral de Capdella; hi hem
arribat sense el més lIeu incideot, cootents



Jaeta. - 8 -

j satisfets del viatge, enci.ats deis be lis pa
norames que hem contemplat per tot el
lIarc trajecte.

El sol morent es va capbussant per da
rrera els serrats, festonejant de lIum uns
núvols negres i, nosaltres ens entaforem a
I'Hotel on sojornarem i conforlarem nos
tres cossos que ja reclamen quelcom nutri
tiu i un bon ja,.

A I'endema a les sis, un ava/ot de veus
anuncien diana. Els mes ardits s'enfilen.
per aquelles muntanyes camí del lIac Es
tangento, per arribar al qual, segons els
del país sois hi ha una horeta lIarga. i se·
gons la:realitat qué mai ment, hi ha tres
hores i mitja i.. sempre pit amunt.

Entre .000 i 2500 metres sobre el ni
velJ del mar es troben els lIacs Frescau,
Sabur6, Colomina, Fosse, Torl. Mariolo i
altres, quines aigües per mitja de tuberies i
conduccions sublerranies van a augmenlar
el caudal del lIac Estangento, que passa a
la Cambra d'aigua del salt de Capdella,
produint 34.000 cavalls de for~a. Aquests
treballs d'aprofilament que s'han fet pels
cims d'aquestes altes muntanyes s6n ad
mirables de debo.

Als que ja comen,en a flaquejarens les
carnes, utilitzarem el funicular i, cómoda
ment peró amb esglai, ens enlaira a ucs
mil metres de la Central. L'ascensi6 amb
el funicular fa basarda; durant una hora
et trobes penjat en I'espai i quan s'arriba a/
cim i toques terra ferma s'eIXample el COI',
i s'encongeix do sobte, en contemplaraque
lIes profunditats per on corre el riu Fla
misell.

Com encara no hem tastat l. fadiga,
decidim pujar a peu fins la carena de la
muntanya i des d'allí, la vista panorarriica
del Pireneu es imponderable. El Montseny
s'aixeca arrogant i magestu6s darrera els
serrats, enlla albirem la ribera del Nogue
ra, formoses va lis i altivoles serralades
que corprenen.

El descens pel funicular encara resulta
mes emocionant; com un trapeci que s'es-

corre cingles avall arrapat a les granítiques
i esquerpes parets de la muntanya, et d6na
la sensaci6 de gronxar-te sobre un abim;
hom no gosa respirar lIiurement fins que
arriba baix de tot, quan ab.ndona la va
goneta i enlaira I'esguard pel 1I0c recorre
gut una estránya esgarrifan,a I'aclapara,

A les cinc de la tarda ens acomiadem
d'aquests bells paratges, pel cel rodolen/
negres nuvolOIS que amenacen tempesta!
En Perutxo, a q ui no li plauen les gotellades
a I'esquena, empunya el volant de l'áut9L
cal' i ... qui correra mes que ell! Com un
esperitat travossa pobles i mes pobles, pu
jades i baixades, rectes i revoltes am b uqa
velocitat i seguretat sorprenents, algún que
altre I/ampec ens anuncia la proximitat de
la gotel/ada; entre en Perutxo i els de dalt
s'estableix una I/uita titanica, els de da!!
vulguent-nos aiguar la festa, i en Perut:<o
que arribem eixuts a L/eida ... i en P,_
rutxo triomfa noblement.

Amb quatre hores menys un quart ens
trasl/ada de Capdella a Lleida. deixant eh
darrera aquells nuvolots desvergonyits,
merces a la destresa i valentia de nostre
pilot o xMer, COm vulgueu, i tambe, a les
bones condicions del magnífic vehicle
que ens portava, vam arribar al peu de
nostre hostatge social sans i bons i amb
ganes de repetir.

Poden estar ben satisfets els organitza
dors d'aquesta excursi6. Contemplaci6 de
bells panorames, fruir les meravelles que
la ma de I'home ha creat per les alteroses
muntányes pirenenques, assaborir aigües
gemades, bon acolliment a tots els 1I0cs,
tonificar nostres pits amb les sanitoses sen
tors de les pinedes, conéixer de prop el
patrimoni meravel16s que la Mare natura
tan prodiga s'ha mostrat en nostra provín
cia

Beus aquí el que no ha gaudit quell
que no ha escoltat e/ prec: Ep, company,
ja sou soci de la Exursionista?.. ,

J, ALMACELLAS.
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CJere Corberó Casals
Amb 111 figura de Pere Corber6 prossegulm avui el noslre proqrll

ma que conslsleix en ter con~lxer els homas, 111 slgnlflcllcl6 deis
qUll.ls, en elgunll de les IIctivllals de 111 vide cluladllna, mereixi la lIoa
I el reconeJxemenl del poble.

Bis que han estat I els que 56n, els dec~os I els lIctullIs, alter~

naran en IIquestes planes que representen, pels primers, un tribut 11
l1ur memoria, i pels que encara 56n entre nosaltres. la complaen~a

amb que velem la sevlI obra.

( ....-\
I í)~)1 passeu per davant la casa
\. <el I n.o lOS de la Rbla. de Catalunya
' .......-./ _a Barcelona, fixeu-s'hl. Veureu

uoa planta baixa decorada amb bronzes i
cristalls on la riquesa i el bon gust hi ju
gueo una asseoyaJada competeocia. Profu
si6 de lampares, bruozes fosos, esmaJts i
tot el que I'art pot demaoar al metall, com
a materia exclussiva i com a elemeot d'a
plicaci6, te en aq uest local uoa representa
ci6 digoa.

F6ra dificil de dir la quantitat d'objec
tes que n'han sortit, de diversos valor~ i
amb destinacions variades. No f6ra tan di
ficil, per cootra, de trobar ací i alla, a I'en
trada d'una botiga o a l'interiIDr d'un pis, en
uo temple, en un palau o en un sal6 d'es
pectacles, en el clos d'un departament ín
tim o en un edifici obert al trafec del segle,
detalls, elements decoratius, mobiJiaris,
objectes i aplicacions que acusen la matei
xa procedeocia que els que figuren als
baixos de la casa n.o 105 de la Rbla. de Ca
taJuoya.

L'anima de tota aquesta industria, avui
importantíssima a Catalunya, es un dilec
te Ileidata, elevat i conseqüent, la persona
litat del qual no pot deixar de figurar en
aquestes planes que intenten recollir tots
aq uells valors que han assenyalat o as

senyalen una transcendencia entre la nos
tra gent.

Pere Corber6 Casals, va neixer a L1ei
da, fa 52 anys. Puja com pugen gairebe
tots els infants, anant a estones a l'escola i a
estones fent correries per les riberes del Se
gre i a I'ombra de les muralles. De mes a
més aprengué música a I'Escolania de la
nostra Seu. Tendre encara, i obligat per la
situaci6 un xic precaria deis seus pares, es
trasllada a Barcelona entrant tIDt seguit
d'aprenent en una lampisteria.

Mentre va ésser allí no va fer més que
fregar un plat de metall que el patr6 li va
entregar el primer dia perque s'anés entre·
tenint,

El petit Corber6, frega que fregaras.
observa que el plat s'anava quedant seose
detalls i .resolgué comunicar-ho a l'amo.

,
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Aquest sense gairebe ni escoltar-lo, con tes
tá:-No hi fa res, vés fregant ...

Comprenent que alió era senzillament
perdre el temps, el nostre petit artista de
cidí can vial'. Sen tia bategar dintre seu el
neguit de la bellesa i volia for"'ar-se en un
medi on I'olici s'associés amb la forma al"
tística.

Entra a la casa Farré on aprengué
d'agafar els cisells; roda, després, dos cases
més a la recerca constant d'un Iloc que Ji
subvencionés el semit material de la vida
i Ji permetés, per altra part, de treballar el
metal/ en formes originals i belles.

A I'últim la ca51 Homar li oferí la di
recció de la secció de metalls d'art deIs
seus tallers.

S'esq ueia I/avors el momen t algid del
modernisme. El gran crit era ésser moder
nista.

Corberó aleshores comen~ava a tenir
ganes d'establir una indústria nova, i com
pletament calent de modernisme, feia di
buixos que ensenyava a lampistes de Bar
celona. Eren dibuixos generalmem.de lam
pares. Tenien éxit, cal' els hi compraven i
a ¡'ensemps li encarregaven els elements
que entra ven en la composició.

Així comen~a a treballar sol, en un recó
d'alcova on cosia la seva germana i amb
eines quasi totes comprades als Encants.

Continua d'aquesta forma fins que es
casa. Aleshores 1I0ga un pis que li perme
tés d'establir-hi un wller més adequat.
L'esperan~a del nostre amic s'anava acos
tant cada dia a la més falagueca realitat.

Les primeres lIi~ons de música apreses
a l'Escolania de L/eida i ampliades després
a rEscola de Música de Barcelona-sempre
amb les mes altes qualificacions-dónen a
Per< Corbero un altre caire interessantis
sim a la seva personalitat.

La música que constitueix lIna de les
passions més series de la seva vida, li ser-

vi en els temps diflcils per anal' sortint del
pas i assegurar-se el triomf de I'art que
avui ¡'acredita.

Tocant a les nits en el teatre i treba
Jlant de dia en el taller que tenia instal'lát
en el pis, s'ana ex(enent de mica en mica
linsque li ha calgut montar uns tallers amb
seccions determinades: fundició, secció de
montadors. torners, polidors, de banys
galvanics, magatzem per models, stock de
peces foses, etc., etc.

Compta amb nodridíssimes col'leccions
de models de les que podria fer-se'n un
museu valuosíssim.

Tot aq uest esfore representa una vida
d'abnegacions i d'heroismes en la qual el
desig artístic hi té probablement la major
part d'estímul.

Corberó jove, semia imensament la
música. Picant i dibuixant al taller, evo
cava passatges i fremia per dins i per fora
en un viu desig de composar.

No és estrany de trobar-hi en moltes de
les seves creacions , suggestions musicals ,
ritmes i precisions gens difícils d'ésser me
nats per un camí d'evocacions a una har ..
monia O a una sonoritat, car eH, ha creat i
crea encara, sota aquest signe del seu món
intern, que estargeix al metal/ moments
inefables o fortituts d'expressió que tenen
un lIigam, externament no massa conegut,
amb el desig musical de I'artisla.

Havem vist lIargues col'ledcions de mo
tius decoratius admirables on la variació
átabala i on I'element artístic hi és aconse
guit amb una mestria definitiva. Corberó
dÓna a aquestes coses seves, un segell ca
racterístic.

On, peró, Corberó ha buidat tota el seu
amor, tola aquesta puresa interna de desin
teressos i impulsacions sagrades. tot aquest
imponderable que surt a la Iluita de I'art
per rart, és en alguns repujats que per les

•



-dimensions i la forma, podriem anomenar
'<J uad ros de metall.

D'entre tats treiem «Insinuaeió» gaire-
bé de la primera época de I'artista. És una
figura feta d'impreeisions, de suavitats que
·es perden sense saber eom, vaga de relleu,
peró, plena d'evoeaeions, de eonereeions
,que es fa un mateix, d'espais que admeten
matitzaeions que no esdibuixen, peró, que
hom hi posa i que desperten una insistent
lJ'eminiscéncia musical.

El titol no pot ésser més just cal' el
quadro-siguim permés el mot-insinua el
,que hom acaba per definir-se cada u a la
.:seva manen!.

Citaré encara el «Suplici de Tantal»
perqué dona 1I0e a una anécdota molt eu
>J'iosa.

Quan Corberó el tenia dibuixat i a punt
·de donar-I'hi relleu, ana al Cireol Artístie
·de Sant L1ue per tal de proporcionar-se un
mode!. Demana al eonserge que li eerq ués
un home demaerat etc.. etc. Preeisament
n'hi havia un d'aquelles eondieions, peró,
.es trobava en aquells moments malalt.
Llavors n'hagué d'utilitzar un altre; era
oefeetivament eseardalene, peró no tenia
~es eondieions que I'artista neeessitava con
sultar. L'obra no obstant, es va realitzar
-11m b aq uest mode!.

Un eop fi'nida, el model que no havía
pogut ésser utilitzat perqué es trobava ma·
lalt, per tal d'agafar uns diners que prou
falta li deurien fer, malalt encara, s'ai
xeca del lIit i es presenta a casa de l'artis·
1a. Corberó en veure'l s'entusiasma; aquel!
home era Tantal en persona; els eabells en
desordre, el rostre demacrat i enguniós .. ,
10t's'avenia amb la figura moribunda que
havia de donar nom al quadro. Decidí per
tant de refer-Io i contracta el mode!.

A I'endema, quan aquest es presenta,
Corberó va rebre la més gran deeepeió. El
bon home, per 'resultar més agradable,
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s'havia afaitat i portava els cabe lis partits
en una clenxa recta com una bala.

El quadro fou portat a l'Exposieió de
Belles Arts. El proposaren per una segona
medalla, pero eom que lIavors Corberó
no era encara eonegut i a darrera hora fal
taren medalles, deixaren la proposieió s~n

se efeete.
Fa uns anys, I'excés de feina. obliga el

nostre artista a deixar la música. millor
dit, la música professional, cal' la música
no I'ha deixat mai. Aetua de primer elarí
net en els millors teatres de Barcelona, ha
let supléneies al Lieeu, etc.. etc. Ara és el
primer clarinet de l'Orquestra d'Estudis
Simfónies que es eomposa d'uns 80 profes
sois eo.tre senyors i senyoretes.

Corberó és un home afeetuós de traete;
té uns ullets vius i eserutadors que ense
nyen I'optimisme cap alli on es giren. És,
sobretot, tenat;, d'una tenacitat sense aq uest
desfiei teatral que porta molta gent a so
bre. Té la eonseiéneia del que fa i aixó el
posa al marge de febleses i d'imposieions:
Ajuda a definir aquest tret del earaeter del
nostre amie, la -següent anécdota.

En el temps del seu aprenentatge els
fadrins tenien el eostum de traetar amb
males formes els aprenents fins el punt de
tllstar-Ios pel motiu més fútil.

Corberó a qui aquests aetes repugnaven
extraordinariament, en certa ocasió en
protesta i no pas en veu baixa.

Es promogué una baralla entre dos
aprenents preparada per un fadrí de la casa
amb la única finalitat de divertir els grans.

A les veus de eondemna de Corber6, el
fadrí interessat al'lega que quan ell era
aprenent li feien el mateix.

El nostre amie replica amb una exalta
ció terminant: Dones. jo, malgrat que m'ho
faein a mi; no penso pas fer-ho als meus,
si mai en tioc; uns O altres hem de comen...
"'1' a ésser eivilitzats.
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La inlervenció d'un operari encarrila la
qúestió cridantl'atenció deis fadrins amb
aquestes sensates paraules:- Apreneu
d'aquest noi i feu el que ell vol fer, car
potser s'en gaudira algún filJ vostre.

El cert és que a partir d'aquell día els
aprenents comprovaven que eren traclats
u 'una manera més humana.

Corberó ha estimat sempre L1eida; no
ha deixat de visitar-la de tanr en tant i
guarda pels seus homes i les seves coses
un afecte recollit i vibrant que el mena so
vint a I'enyoranca. Hi té parents. amics i
gent que segueixen amb interés la seva
obra; hi té encara els records d'infancia
que són el lIígam més tendre i emotiu de
I'afecció humana.

L1eida quan volgué honorar la memo
ria de Granados, crida a Corberó perqué
fés la placa que es traba a la facana de la
casa on nasqué I'insigne músico Aixl ma
teix li encarrega la que dóna el nom de
Museu Morera al que en un principi fou
Museu Provincial i la que commemora la
visita a la nostra ciutat de l'Orfeó Catala.

Alguna allra cosa d'un assenyalat valor
monumental podria haver-hi encara ...

Corberó admet totes les tendéncies en
Art. Creu, pero, que tala extralimitació és
negativa, car suposa la inhibició del clás·
sic i és precisament en el classic on esta
tot resolt. De tates les manifestacions que
responen als signes de sensibilitats noves,
se'n salvaran, només, les que tanquin un
vertader sentit classic. Avui,-segueix opi-

nant el nostre amic- després de tants d'as
saigs estrafolaris s'hi observa ja un retorn
ben marcat. És cert que cada segle porta
un desig, pero fins ara no s'ha trobat mh
que una sola pedrera veritable; i aixó té la
seva eloqúéncia ...

Consignarem, encara que només sigui
de passada, algunes de les distincions ator
gades al nostre artista.

L'any 1910, medalla i diploma a Méxic;
¡'any '911, primera i tercera medalla a
Barcelona; a l'Exposició de París, I'any
1913, Gran Prix; medalla d'or a l'Exposi
ció del Moble ['any 1924, a Barcelona; i fi
nalment, medalla d'or a l'Exposició d'Art
Modern a París ¡'any 1925.

Pe re Corberó es traba en el moment
puixant de la seva vida, agil i pié de sa
lut. L'esforc de dies i de setmanes el tra
ba ara abastament compensat contrastant
amb I'humil alcova on comenca les prime
res tasq ues.

S'ajuda deis fills els quals ultra I'entu
siasme aporten les seves admirables conui
cions a I'obra del seu pare.

Si d'en Xavier hem vist en el cisell i en
J'esmalt coses interessantíssimes, d'en Va·
leri, el qual fa poc ha retornat a Cata
lunya després de passar lIargues-tempora
des a Ginebra i a París, ens han impressio
nat alguns olis que acrediten en aquest jo
ve artista grans possibilitats.

Pere Corberó ens donara, encara, nous
motius per admirar· lo.

RAMON XURIGUERA.
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qelepatía í CJsícometría
'en relació amb la mediumitat de 7Tlrs. Cj'iper

1 m'adono, ara, que confuran! les afir-
macions del professor FLOURNOY, en

merit al valor a conferir a la hipotesi espí
rita, he combatut, al mateix remps, les se
ves mateixes opinions i les del professor
WILLlAM JAMES, referents a la possibililat
d'explicar amb la hipolesi psicomeh'ica les
manifeslacions mediúmiques que tendeixen
a identificar la personalilar que es comuni
ca, cal' he argumenlar ja prou per demos
trar com la hipotesi psicometrica resulla
inaplicable a un gran nombre de fets i ma
nifeslacions episodiques i al complexe deis
fets mediúmics. No em resta, doncs, altra
cosa, que consi<krar analílicament la hipo
tesi en qüestió, relacionant-Ia amb la me
diumita! de la Piper.

M'ocuparé, únicament, de la psicome
tria proplament dita, és a dir, d'aquella
consecutiva a la presentació d'objectes
perleneixents a una donada persona, di
funta o vivent, tocanl, incidentalment tan
sois, l'altra forma esmentada per jAMl!S,
segons la qual farien funció d'objecles psi
cometritzables les persones presents a les
sessions, hagut compte que tal forma de
psicometria és identificable a J'acció tele
patica, que ja hem discutit abans.

En referencia a tot quant es diu al prin
cipi, tot concorre a demoslrar que en la
mediumitat de la PIPER, hi jugui, en al
guna cosa, la facultat psicometrica, no po
dent dubtar-se que presentant a la medium
en condicions de trance un objecte· qualse
vulga, havenl perlangut lIarc temps a una
donada persona, deixi de determinar-se en
ella, una real pero condicionada facullat
endevinadora.

Els episodis que tendeixen a provar-ho
són en gran nombre, i em limitaré a citar
ne alguns per aclariment del tema. Per
brevetat, em referiré al resum que en fa el
Doctor HODOSON.

«Cas l.-Dos rínxols de cabell, quina
provinell~a era coneguda deis experimenta
dors, foren succesivament presentats a «Phi-

nuit» (1). Ambdos havien esta! junts per
breu temps. Phinuit, abans que lot, es la
menliJ que haguessin estal en contacte.
Le& illformacions fornides haurien resullat
conectes enlerament, fela escepció d'algu
nes que s'aplicaren a J'altre rinxol, i vice
versa». (Proceedings, of ¡he S. P. R.,
Vol. VlII, p. 19).»

«Cas H.-MI'. RICCI, havia dut una cap
sa quin conlingut ignorava. Phinuil descriu
correclamen! la persona X que li enlregiJ
la capsa, la persona Y que la lIiura a X, i
la persona Q que la dona a Y. L'objecte
contingut en la capsa fou descrit per Phi
nuit com un amulet amb superficie brillant,
afegint que teniá lIunyana procedencia: de
més enlla de J'ocea. Es tractava d'un botó
talla! en facetes, no massa brillant, pero,
procedent del japó, i darrerament dut a gui
sa d'un adornament d'or.» (/bid p. 22.)

«Cas III.-La dida de Mrs. THOW pre
sentiJ un paquet en el qual creia s'hi con
tenia un rinxol del cap de la seva propia
mareo Phinuit es posa a parlar d'aquesta;
lIavors, indicant el coll de la dida, digué:
Posarel aqui, i porta'l sempre, com la
teya mare et prega». La dida, negava, in
sistin! que Plrinuit (és a dir, Mrs. P1Pl!R en
estat de trance), s'equivocava. Llavors,
aquest obrí el paquet i demostra que, en
efecte, contenia un Agnus Dei, objecte que
la mare de la dida havia recomanat portés
sempre al coll». Proceedings, Vol. Xlii,
p,352.)

«Cas ¡V.-Mis GERTRUDl! SAWAGl! con
til que de les pagines d'un llibre havia tret
un rinxol de cabells quina procedencia ig
norava, i ellJiura a Phinuit.Immediatament,
aquest exclama: Uf! Ací hi ha cosa de ma
laltia. Em sento malament. No puc donar
més detalls, cal' hi ha influencies barreja
des. Ha estat manipulat per diverses per
sones. Ademés, no fou tallat adherent del

(1) Un deis habltuals conlrols de 18 PIPBR.
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cap, de manera que pogués ésser compe
netrat pel magnetisme personal. (Es de
mostra que eren cabells d'una senyora
morta aquell any, efectivament passals de
mans a mans de diverses persones, i real·
menl lallals de la punla).» Proceedings,
Vol. VIII, p. 101).

A notar, en els episodis exposats, la ra
pidesa i seguretal amb que Dhinuil remarca
elscasos en els quals I'objecte presental fou
en possessió de moltes persones, valoranl
la presumpció que quelcom semblant a
una «influencia especifica», emananl deis
organismes vius, romangui en els objectes
que hi tinguin contacte, amb possibilitat,
pels sensilius, de percébre-Ia i inlerpretar
la. Es diria que lal «influencia» consisleix
en vibracions sui generis, deixades en els
objecles pels nostres pensaments i senli
ments, que els sensitius captarien i inler
pretarien en virlul de queJcom d'analeg al
procés flsic pel qual el fonógraf lliura les
vibracions son ores.

Cal remarcar, igualment, I'incidenl con
tingut en el pr'imer episodi, en el qual, I'in
convenient psicometric de la superposició
d'influencies, mena Dhinuil a descriure un
oncle de l experimenladora, quan tenia a
les mans un rinxol pertanyent a la seva co
sina, i, conlrariament, a descriure la cosina
quan palpava el de I'oncle; incident que de
mostra com l'al'legada confusió d'influen
cies, en 1I0c d 'ésser una fabulela ama
nida per les personalitats mediúmiques,
resulta una condició de fet tan real que
poi generar transposicions interpretalives
de les influencies psicomelriques.

Altres coses imporlanls hi ha a desla
car en els casos exposats, més fer-ho re
clamarla espai excessiu, i em remelo a la
pericia deis leclors.

Encara un exemple de diagnbstic psi
melric. El Irec de I'obra ja citada del pro
fessor HvsLoP: «A record and discussion
ofmediumistic experiments», p. 601.

La sessió lingué 1I0c el sis de desembre
de 1905, a la sola preséncia del Dr. HODO
SON, qui lliura a la médium, en trance, un
guant remés pel professor HvsLoP, amb
prec de presenlar-Io a «Doctor» (una altra

de les personalilals mediúmiques que con
trolaven Mrs. DIPEll) amb finalitat diagnbs
!ica. La medium el prengue, el palpa, i
digué:

-Desitja un diagnbstic pur i simple o
bé una prova d'idenlitat?

-Un simple diagnbslic.
(La ma torna a palpar el guant, es

mou d'un costat a I'altre eslrenyenHo
forl.)

-No he vist nervis semblants, Deixa'm
estudiar-ha millar. (La ma, de lanl en tant,
porta el guant al 1I0c on diu lrobar-se I'es
peril de «Doctor», Sabries dir·me si la pa
cient fou operada?

-No, Ha ignoro tal d'aquest caso
-La pacient ha sofert, rescentment,

una greu crisi moral. Trabo símplomes
d'exhaurimenl nerviós, d'alteracions en els
reflexes, afecció bronquial, malta acidesa
gastrica. Gran sensibilitatal calor i al fred;
dolors en Id mamella esquerra i a tot el ma
teix coslal. Excessivamenl activa, dotada
d"extraordinaria perspicacia intuHiva. Infor
ma't si la pacient lIegeix i estudia moll.
Dercebo gran sensibililat dolorosa a la ba
se del crani. Miraré si arribo a localitzar,
en ella, alguna especial malallia. Si no hi
pervinc, és que no hi éso Quan afirmo que
la pacient ha sofert, de poc, un gran tras
torn moral, dic la verital. Trabo, en la seva
vida, pesades obligacions d'ensenyar moll,
o cosa semblanl. ..

-Dodries dir-me si és jove o vella?
(La médium gira el guanl i se'l posa als

dits).
-Resulla, comparalivament, una in

fluencia jove, aparentmenl al menys. Es
difícil, perb, pronunciar-se, car hi ha per
sones, si bé entrades en anys, amb vitali
lat i energia superior a molts joves. Dbna
incommovible en les seves conviccions; ca
ritativa amb tothom; prompla a excusar els
defectes aliens; generosa. Dosseeix reals
facultals psiquiques que en ella s'extrinse
quen de diversa manera, perb que mai
s'exercitaran en altra direcció que la d'in
terpretar les disposicions d'altrl. Trabo pe
sade3 les funcions del seu fetge, i una irri
tabilital massa pronunciada. No hi ha res
de tuberculosl. UlIs malalls per excés de
lectura. Vet-aqui tot el que puc dir-te.»



- 15 -

La senyora propietaria del guant, es
criu així:

«De petita eril molt nerviosa (el profes
sor Hyslop afegeix que encara ha és) ..
Es cert que he estat operada. Deis bron
qui s no en pateixo, pero tinc molesties a
la gola, m'extirparen les amígdales pero
continuo sofrin!. De jove, els metges acon
sellaren molts cuidados si es volia evitar
el périII d'una tuberculosi. Soc molt sensi
ble a la calor. pero no al fred. Tinc dolors
localitzats al COI' i al pif esquerre. Hr. He
gif i estudiat molt i tal fou l'orIgen de la
meva pobra vista actual. Tinc dolors
aguts a la base .del crani. Realment, he
tingut molts trebans i preocupacions du
rant la vida. Es cert que el fetge funciona
malament, com ha és que soc massa irri
table i que pateixo elagrors d'estómac,»

El professors HvsLoP, comenta: .
«Afegire, del meu coneixement, que la

senyora en qüestió, és activa en extrem,
dotada de perspicacia intumva vera·
ment extraordinaria per lIegir el pensa
ment i les disposicions aljenes, fins a es
pantar moltes persones. Es més caritativa
i generosa que c'ap moralista inflexible;
tatÍlbé ho és que lIurs opinions son fermes.
Declaro, per tant, exactíssim el diagnostic
fe!. L'operació soferta, el trastorn de fetge,
el dolor al costat esquerre i a la base del
crani eren coses que jo ignorava. No co
nee, exactament, la sevo edat, pero sé que
gira. entre 55 i 40 anys. Te un jovenívol as- .
pecte.» '

En l'exemple citat, són tantes les infor
macions verídiques aconseguides, i ilpa
reixen de natura tan variada, que exclouen
tota coincidencia fortuita; altrament, si es
considera que la propietaria de l'objecte
psicometritzat era 'completament descone
guda de la P¡PER i del Dr. HODasoN, no sé
com, en tal cas, es podria fer valer la hi
pote'si telepatica; igualment, i com sempre,
apareix demostrat. com la materia· ha po
gut emmagatzemar l'«aura. vital» o les «,vi
bracions psíquiques» irradiades per la per
sona humana, que certs sensitius són
capa~os de captar i utilitzar per a posar-se

. en relaéió amb la subconsciencia de la per-

sonalitat implicada, segans el mecanisme
ps.icometric.

Per tant, en un com en altre cas, resul
ta provat fins a l'evidencia que en la P¡PER
existeix la facultad d'adquirir informacions
a base deis objectes que se Ii presenten.
D'aixo se'n despren la necessitat d'indagar
analíticament el problema ara contemplat,
del punt de mira filosofic: ~o és, si tal
facultat resulta practicament ilimitada, sus
ceptible, lIavors, d'explicar l'entera fe.no
menologia de la P¡PER, o bé apareix con
dicionilda, circumscrita, i per consegüent,
inadequtlda a tal proposi!..

Iniciaré les meves indagacions desta
cant una circumsJancia que contradis'tin
geix la casuística de la P¡PER, i és que
I'analisi psicometric no és conduit per la
medium sinó per les personalitats espiri
tuals que la controlen o posseeixen en I'es
tat de trance; circumstancia que, natural
ment, no presenta gran valor inductiu,
pero que cal tenir presen!. En segon ter
me, és de notar com en el cas expos·at, la
personalitat mediúmica demana al doctor

. HODasoN si vol un diagnóstic O 'una iden-
tificació, ~o que, del punt de vista de les
comunicacions amb entitats desencarna
des, s'explicaria pel fet que, si d'una part,
els objectes presentats tindrien la virtut de
fonirr informacions limitad'es a la medium,
(o a qui per ella parla), informacions refe
rents als traspassats sense necessitat de la
seva presencia, d'altra part, els objectes
en qüestió, resulten aprofitables per altres
finalitats. Així, per exemple, tindrien efica
cia per afavorir la relació o contacte deis
difunts amb els experimentadors, o també
per facilitar, a la manera de point de répe
re, el treball deIs esperits familiars o guies
espirituals habituals del medium. AUra
ment, la qüestió de l'eficacia deis objectes,
es connectaria estretament amb el fet de
les grans dificultats amb que topen,' per a
comunicar-se, els desencarnars, de manera
que la influencia deixada pels difunts en
els objectes que en vida els pertanyien,
tindria la virtut de neutralitzar, en part,
l'acció pertorbadora de l'«aura» hetero'ge
nia en que es troben immersos, per tal
d'ajudar-los a mantenir cohesionades les'
seves idees, i a situar-se, amb més facili-
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tat, en I'órbita psfquica de la medium. A
cada moment, «Rector", referint-se als es
perils deis traspassants comunicanls, diu;
«Doneu-me algun objecte seu que serveixi
per atraure'ls i fixar les seves Idees».

Se'n despren que quan la personalilat
mediúmica-(ignorant, en aquell moment,
si I'objecte presenlat pertanyia a un difunt
o a un vivenl)-demana a HODGSON si vol
un diagnoslic o una prova d'idenlificaci6,
és que ja sabia com les dues modalitals
s6n possibles. I els episodis que tendeixen
a convalidar les afirmac"lons de les perso
nalitals mediúmiques, segons les quals es
poden aprofitar els objectes per entrar en
relaci6 psicometrica amb els difunts, cons
Iitueixen la gran majoria deis fenomens
psicometrics de la DIPBll, deis quals se'n
troba a toles les sessions, sempre cohe
renls. Així, per exemple, en all¡'es oca
sions, les personalitats comunicanls des
criuen psicometricament quant de generic
pugui dir-se respecte a un difunt segons
les impressions deixades per la seva «aura
psrquica» en I'objecle presentat, afegint
que si es volen detalls més precisos, en tal
cas, els és precis enlrar en relaci6 amb el
difunt en persona, CO que sempre es rea
Ii tza .

Aquesta darrera observaci6 reprodueix
el p\"Oblema a resoldre deis Ifmits asigna
bles a la potencialitat psicomelrica de la
DIPBll, i lot fa pensar que resfera d'acci6
reservada a lal facullat, resulli una induc
ció generica, que no deu confondre's amb
les descripcions particularilzades que te
nen ol'Ígen diferenl. En allres lermes, en
virlul de tal facultat, la medium en trance,
o qui per ella parli, es compenetraria i des
criuria perfectament i meravellosament, la
menlalilal, temperament, malal/ies paleses
o larvades, senlimenls, habituds i estats
passionals de la seva vida; pero lot aixó
en forma intuniva i genericament suficient
per a especialitzar cada cas; no pas, pero,
per a descriure el descabdellament d'una
vida, cosa solamenl assequible al propi
ésser en qüesli6, allf presenl. Així, per
exemple, la medium pot dir que la pacient
havía lIegil moll, pero sí se Ii hagués pre
guntal el Iltol deis lIibres, és probable que
no ho hagués pogut dir.

Se m'obJeclara que es troben incidents
en els quals I'objecte presentat pot fornir
parliculars d'aquesta clase; és verilal, més
en tals circumstimcies s'observara cons
lanlment que I'enlilal comunicant afirma
ésser sempre el difunt en persona, i si es
lracta d'una entilat intermediaria, lIavors
es constatara com aquesta parla de mane
ra que fa presumir ateny lIurs informacions
de la personalitat difunta, i si en certes
ocasions aixo no es veu ciar, basta inte
rrogar-la a proposit per veure com res
p6n immediatament que qui la informa és
el difunt en persona. Perexemple, «Dhinuit»
demana al Dr. HODGSON;

-Qui era Margarida en la teva famí-
Iia? '

-1 no ho podries dir tú?
-Ja ho sé, era la teva mare,
-1 com ho saps?
-M'ho diu el teu pare. (Pl'oceeaings

ofthe S. P. R., Vol. VIII, p. 27).
Allra observaci6 capital, que, per ella

sola, destrueix la hipbtesi psicometrica, en
quanl amb la mateixa es vol donar ra6 de
lota la fenomenologia de la DIPBll, és que
en cáp circumstancia, la presentaci6 d'ob
jectes a la medium, s'ha demoslrat neces
saria; si es presenten, la tasca de les per
sonalitats comunicants apareix més facil;
si no es presenten, pero, s'arriba al mateix
propOsil. No cal dir quin valor teoric té lal
constalaci6.

És de notar, ademés, que ben sovint
es manifesten personalitals de difunls des
coneguts de tots els presents, les quals
forneixen, per comple propi, informacions
verfdiques destinades a provar sa identilat,
lot, naluralment, sense I'ajul de cap objec
te, circumslancia inconciliable tant amb la
hipolesi psicometrica propiament dila, com
amb la variant proposada per JAMBS, se
gons la qual el mateix consultant faria
d'«objecte psicometrilzal». Apareix evident,
en efecte, que quan una personalitat comu
nicanl, afirmant ésser l'esperit d'un difunt,
convalida lIurs assercions en absencia
d'objectes que Ii pertangueren o de perso
nes que rhaguessin coneguda, en tal cas,
no és lícil ni logic rec6rrer a l'explicaci6
psicometrica per a resoldre el problema.

SAOB, igualment, fa remarcar la impor-



Jimcia teorica de semblants episodis, quan
escriu:

«Finalment, I'explicació psicometrica
cau totalment quan entren en joc nombro
sos comunicants totalment desconeguts
deis consultants, amb els quals ningú no
pensava, que es manifestaren d'improvis,
en el bell mig d'una sessió, trametent un
missatgedestinat als seus familiars vivents.
En tal cas, no és, certament, gracies a una
influencia deixada en cap objecte que la
PIPER dóna tan belles comunicacions».
(SAGE Mad. Piper, p. 100).

He de significar, encara, com a la hipo
tesi psico.metrica s'hi oposen les mateixes
consideracions enunciades a proposit de la
hipotesi telepatica. Em refereixo als casos
en que no pot arribar se a una identificació,
explicables perfectameÍll amb la hipotesi
espirita, inconciliables, contral'iament, amb
les altres dues. Si la genesi de la fenome
nologia contemplada radiques en I'omnis
ciencia psicometrica, no es comprendria
com la PIPER no arribi a revelar el secret
del plec deixat per MVERS en vida, igual
ment que el de Mrs. BLODGETT; particular
ment, en aquest darrer cas, en que passa
ren per les seves mans innombrables
objectes pertanyents a la difunta, comprés
el plec famós; i com el seu contingut era co
negut de dos deis consultants alli pr2sents,
es demostra, novament, que aquests no
feien funció d' «objectes psicometritza
bies».

***
Per I'exposat es veu que, analitzant

els fets, s'arriba a les mateixes conclus
sions' a que ens porta la inducció filosofica,
o sigui que en el cas PIPER, la hiporesi psi
metrica no resisteix la prova deis fets, en
quanl no e/s poi explicar complexiva
ment, identicament que amb la releparica.
Aixi les coses no és por evitar aquesta con
c!ussió: que més aviat o més tard, la cien
cia deura necessariament orientar-se vers
la única hipotesi susceptible de resoldre
I'ardu problema. 1 no pot deixar de sor
prendre veure homes g¡mials exercitar-se
a un acrobatisme intel'lectual, generador
inexhaurible d'hipotesis sempre més pere
lFines, destinades a véncer les considera-
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bies dificultats que per tot arreu es troben,
si es vol fugir de la hipotesi espirita, que
no es allra cosa que admetre la supervi
ciencia de I'anima humana. A aquests opo
sitors, són ben oportunes de recordar les
següents paraules del professor OUVEll
LODGE:

«És gairebé proverbial, en ciencia, que
quan en un ordre donat de recerques, hom
es veu obligat a recórrer a una nova hipo
tesi per a cada no.u cas que s'ofereix, és
probable que I'explorador ha pres una fal
sa via. Sois qua n una mateixa hipotesi es
demostrara aplicable a cada cas, vell i nou,
es podra estar segur de trobar-se en el bon
camí». (Proceedings orlheS. P. R. Volúm
XXV, p. 175).

Exacte: no hi ha millor criteri de veri
tar que aquest, i en el camp de la metapsí
quica, cap més hipótesi que I'espirita pot
resistir la prova. Reforc;ant C;O que afirmo,
repetiré que a favor de la mateixa milita
una consideració de fet altament suggesti
va, consistent en que totes les induccions
formulades a priori amb les quals assolir
la certesa científica de I'existencia i super
vivencia de I'anima, troben, a posteriori,
exacta correspondencia en la fenomenolo
gia metapsíquica. Si d'una part la inlros
pecció filosóca i la inducció científica con
corden en pressuposar que no pot acollir
se la hipotesi de la supervivéncia sense
demostrar que existeix en I'home una enti
tat substancialment exterioritzable, amb
manifestacions objectives demostratives de
que quelcom d'analeg a un «cos fluídic» es
desplac;a positivament del cos huma; si la
ciencia i la filosofia convenen que per a
conferir al «cos fluídic» atributs d'embolcall
de I'imima, caldria demostrar qÜe en ell
s'hi rrobin les facullats senscients i cons
cients exulades o separades de I'organisme
corporal, com en els casos de bilocació o
desdoblament; si les disciplines en qüestió
concorden a postular com, a una existen
cia espiritual convenen sentits espirituals,
preformars i latents, revelant-se fugac;ment
en les crisis vitals, mostrant-se indepen
dents de les lIeis de sel'lecció natural, i
amb els quals expljcar els fenómens telepa
tics, psicometrics, profetics i telestesics; si
sostenen, ciencia i filosofia, que no deu do-
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nar-se valor provatiu a les aparicions tele
patiques deis difunts, a menys que es rea
Iilzin temps després de la mort, aixó és,
quan I'organisme somalic és totalment des
compost; si d'aixó se'n te l'inesborrable
prova fotografica; si, en fí, declaren no ha
ver-hi altra manera d'eliminar I'explicació
telepalica o psicometrica que la d'obtenir
manifeslacions de difunls lotalment igno
rats; si després d'aixó es vol obstinar a re
soldre-ho tot amb la telepalia o la psico
metria, apereixera cosa de follia o ceguera
mental, consideranl que els casos exami
nats exorbiten i excedeixen, de molt, tol.
limit i tota compalibilitat amb les matei
xes, i, altramenl, els fets mateixos demos
tren en massa, evidentmenl, que son ca
pa~os de reunir-se en una altra hipótesi
única, sintelica, grandiosa i fecunda.

Ja en 1859, ROBERT DALE OWEN, ho di
gué c1arfssimament:

«En referencia a les proves demostrati
ves que en ocasions és donat als vivents
de comunicar amb els invisibles, no ho de
dueixo d'una sola categoria de fets, ni del
somni, ni de les cases infestades, ni de les
aparicions de vius ni de les de difunts, ans
del complexe cumulatiu de loles aquestes
proves. Res més cert que la més valida
confirmació d'una hipótesi, deriva de la
convergencia de múltiples i variades c1as
ses de fenomens vers la seva demostració».
(Robert Dale Owen. Foolfalls on Ihe
boundary ofanolher World, p. 574).

Precisament aixó; aquesta simple veri
tat s'imposa a la ment d'OWEN des d'un co
men~amen!. GIBIER, en altra paJ't, diu:

«De la guisa maleixa que es troben in
didividus refractaris a la música o a les
matematiques, d'altres n'hi ha de refracta
ris per certes formes escl'Utatories del pen
samen!. Tal eminencia ffsica, medica o ar
trslica, hauria fet fallida, possiblement,

fora del que denominaré la Jlur «zona lú-.
cida», per comparar-ho amb I'acció de certs
reflectors que il'luminen una estreta faixa,
fora de la qual tot és foscor. Molts sers
humans, tenen la seva esplendida zona lú
cida, fora de la qual hi ha problemes
que els s6n inconcebibles». (Paul Gibier:
Anal/se des choses, p. 55-34.)

Així argumenta GIBIER, pensant en els
opositors sislematics de la supervivencia
humana, que generalitzen a base d'investi
gacions parcials, en una forma d'amnesia
sislematilzada. I en veritat que les seves
paraules, Jluny de constiluir un apóstrof
feli~, contenen una veritat familiar, de
temps, als conreadors de les disciplines
psicológiques.

, Enlengui's bé que m'apresso a reconei
xerque si les bases damuntles quals recolza
la hipótesi espirila es presenten teóricament
inexpugnables, aixó no vol dir que sigui
científicdment i indiscutiblement demostra
da. Ningú no deixara de veure que per
aconseguir-ho, cal acumular, Jlarg temps
encara, el material gregari deIs fets a ser
vei del crileri de prova exposal, únic sus·
ceptible de resoldre, un dia, definitivament,
el deba!.

Declaro, per tant, legflimes les exigen
cies de la ciencia, tant per les múltiples
perplexitals a resoldrer, com per la trans
cendental importancia científica, filosófica,
moral i social de la tesi contemplada, que
obliga a procedir cautelosamen!.

Resta enlés, peró, que si les recerques
futures convaliden els resultats presents,
el problema de la supervivencia deura con
siderar-se practicamenl resolt en sentit es
pirilualista.

ERNESTO BOZZANO,

(HuMoBoT TORRES, .raduclor).



.clíbres í CJrevístes
ESCLA V/TUD, per loan Povill i Adsera. Edi

cions cEI Llamp~. Oandesa, 1928.-El perrum
d'una rosa, el color de la ginesta o la forma super~

licial d'una clavellina; I'aire de cantúries d'ocells;
la contemplació d'un rndgnífic paisatge o la senzi
Ilesa del record d'una ¡¡'tusió grata ...

Voleu millors mira115 del regust de saborositat
que us queda. en acabar de lIegir la novel'la c:Es
clavitud. del ¡ove Joan Povill i Adsera?

La ploma de l'intrepit narrador s'esplaia rabe
¡aní-se una icen' voltes en la descripció de la
fantasiosa Babilonia, i en la ~creaci6 deIs seos
herois.

La decoraci6 és excel'lent; el teatre és admira
ble; els personatges perfectament reta 11 afs; les
escenes completes. Hom diria que aquesf !libre no
és més Que una copia d'uo somni que tinguéreu fa
molf temps, ¡que us l'hagués revel'la! aquest autor
tot de sobte deixanf-vos a vosaUres amb la boca
.oberra i corpres de tanta sorpresa momenUmia.

Eminentment descriptiu en aquest lIibre, Jcian
Povill i Adsera es lliura, a estones eompletament,
a aquest genere, i broda una quantitat seriosa
de vis les panoramiques, de caraefers de reina,
de saeerdot, de majordom. de sol daIs, d' es~
claus, etc.

Forja un tipus ideal d'heroi. El presenta cobert
de gloria, i l'abandona cober! d'amor. La finalitat
deis herois ja ha és sempre una cosa així. Esde
venen éssers sobrenaturals durant un temps i
després. el desfí els envolfa d'obscuretat eler~

nament.

Aixo és el Píram d'eEsclavitud».
Hi ha. pero, dues menes de morts d'herois. Par~

tint del punl de que quasi tots ells sembla que per
raó natura I han de morir joves, i precisament poe
temps després d'ascendir al cim cobeja!, fenim que
una majoria lnoren per amor, i una par! d'elles de
gloria, d'ambició, de neguit, efc.

Aquests herois ens atreviríem a dir, han estat els
herois classics, els únics herois que escauen a tols
els lIibres de literatura. És una copia deis herois
antics, deis grecs principalment.

Ja fóra hora que en el sí de l'era post~guerra

hi prenguessin vida una altra mena de herois. No
els de les gestes desinteressades i simboliques de
que parlavem, sinó tol el contrari, d'unes altres de
sacriflcis distins, més recondits, intel'Jectuals en
1I0c de corporals; d'esperil i no de coso
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Hauria de eomen¡;ar a valdre la formosor del cer~
vell per damunt de I'estelica de les caros.

Aixo, dit sigui C!1 marge del lIibre.
Els herois d'En Povill i Adsera, no obstant,

tenen també sentiments. Aixo els salva als nostres
ulls.

Hom poi comprovar com per entre les descrip~

cions d'arquitectures, de coslums, d'indumentaries,
de pobles, etc.• sura una aureola que envolta
continua i altament Jes figures deIs dos Píram
i Tisbe.

Val a dir, encara, que ens s6n simpalics des
d'un bell camen¡;amenl fins al final?

l és que amb la manera d'ésser d'ells, amb les
seves paraules, amb els seus pensaments, amb els
seus ulls, hi veiem queIcam nostre, que balega al
campas de nosallres, que acciona i parla tal com,
aproximadament, els faríem accionar i parlar si
fossin a les nostres mans; en fi, el que diu I'Es~

dasans, que tot i easent uns personatges babilo~

nics, poden ésser, al mateix femps, uns perfectes
personalges del camp de Tarragana,

En fer-las així. el seu ¡ove creador Joan Povill
i Adsera, ha obrat a la vegada que inconscienmenf,
potser, amb tota dignilat.

Nosallres voldríem que I'enfrada al camp de les
lIetres catalanes d'eEsclavifud», Ji fós un motiu per
alentar-lo en la prepara ció de noves obres.

El felicitem i felicitem, així mateix, a les Edi~

cions eEI Llamp» per la seva !loable i profitosa
tasca.

B"PTISTA. XURIGUEIlA..

eles tres Marie:s», de Cimdida Pi i Domenech.
Bibiofeca l/uro». Mataró, 1928. Aquesta come
dia en un acte i en prosa per a noies soles que ens
presenta la senyora Candida Pi i Domenech ha de
resultar, potser, més [en l'escenari que no pas en
la seva lectura.

Un acte, en teatre, és sempre, només un moment
d'algun assumpte. El d'aquesta pec;a representa una
complicació de papers i a última hora quan tof es
posa en claro acaba amb una riaUa.

Donem l'enhoraoona a la seva autora.
Constitueix el número 12 de la Bibliotecil elluro».

B.X.
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La Llotja

L'estrena de «La Llolja» per la companyia Que
dirigeix l'excel'lenl actor Sr. Martori, ha refermat
en noaaltres les bones rderencies que d'ella en
leniem,

Vagi, doncs, per endavant la noslra felicilaci6
ale senyors Millas-Raurell i Martori. Al primer, per
I'admirable obra, i al segoll, per seva magnfflca i
reeixida inlerpreJaci6.

L'obra Cl)111 a lreball de conjunl, avial esla ex
plicoda.-Solament hi ha un personalje de relleu:
Arnau,-Els demés, 56n essencialment secundaris,

AixO podria fer~1i perdre inleres perque en mol.
tes escenes quasi esdevé un monoleg, pero ho
salva I'enorme paper que fa I'Arnau, en el qua1
I'aulor hi ha sabgul agermanar molt destrament
lots els senJimenls mal ferita i 1'obssessi6 de l'home
que veu de soble trencada la ¡¡'lusi6 de la seva vida.

Realmenl és un paper per a fer Huir ¡acreditar
les condicions d'un aclor, i ens hem de felicitar
Que en Marlori J'interpreli d'una manera magislral.

Al primer acle, I'aulor ens presenla el drama
d'un home de gran m6n-Arnau-que creu viure
en plena possessi6 de la seva felicilat, i que per un
atzar arriba a coneixer un fet, esdevingul fa rnolts
cnys, i que nns Ilavors havia ignorar.

La seva dona, al principi del seu matrimoni, Ii
havia ealat inndel.-EsJimava a un horne,-Aquesta
nova Ji trasbalsa la seva vida, i ja no l'inquieJa res
més sin6 averiguar Qui és ramant i que és el que
diu la socielal.

L' obsessi6 de que lal vegada el tenen per un
titellZl el lurmenla i el desespera, donanl lIoc a un
seguil d'escenes d'un dramatisme impressionanl, i
d'una fermesa molt apropiada,

El segon acle en 1I0e d'!!sser, eom en molles

obres, una perllongació banal de robra, és, tot al
contrari, el més importan! i el de més consistencia,

La falla de la 'seva dona, que eU creu Que és
una taca inesborrable (encara Que t'n realilat és
molt petira) l'obssessiona cada vegada Olés, i el
porla a recercar les persones que poden proporcio
nar-ti la coneixen9a completa de la mateixa.

Per aconseguir-ho, fa una serie d'indagacions,
que d6nen 1I0c a les escenes més mogudes de l'obra
arribanJ al final a coneixer lot l'esdevingut i Qui era
l'home que havia estat l'amanl de la seva esposa,

PerO l'agitaci6 j el desesper d'Arnau arriba
al comble, quan veu que es I'Humel (el seu amie
més estimal, quasi el seu germa) aquell a Qui
cerca.

Arnau, no pot sobreposar~seal seu dolor, i cau
desmaiat damunt del sofa. No cal dir Que el final de
l'acte, és d'e[ectisme for9a ben buscal.

El lercer acte, és fe: per allargar l'obra, i és
complemenJ de la mateixa. Caiguda la bena deis
ulls, Arnau arriba al paroxisme j s'abandona a un
deliri desesperar, que'l porta a la folJia.

En aquesl acre, hi ha algunes escenes fort;a
reeixides com aquella en la Qual Arnau fll la crftica
rnés punyenl de la falsetat de la vida moderna, i del
dubte que té de si la vida matrimonial, és viscuda
tal com un hom té dret a pensar i creurer.

Amb una fogosital que contrasta amb la seva ve
Ilesa, acaba l'obra dient a la seva filia, al seu gendre
i al público que ni ella, ni ell, ni ningú. no pot lIsse
gurar que la dona o rhome hagin estat fidels; acom
panya les parauIes amb gesticulacions i rialles sar
citstiques, que posen de mllnifest la seV6 follia.

L'obra tingué un franc acolliment, obtenint sa
rollosos aplaudiments, si bé a algú Ji sembJa mas
sa tragica i d'un desenlJat; un xic violenl.

j, M,' M,

1



L'ExposiCió i els
Camps El·lissis.

A proposil de J'Exposició de Maquinaria Agrf
cola que tindra lIoc durant aquests darrers dies del
corrent fios a primers del mes entrant. els "astres
jardina anomenafs Camps EI'lisis han estat comple~
lamenf trasbalsats.

El passeig central el traspassa una serie conti
nuada d'estands de I'un cap fios a l'aBre.

A una banda del coneg-ut c:Gurugú:t hi ha estat
canstrurt un estany que domina maferialment aque
lla mena de plac;a que abans h,i havia.

Arreu DO hi ha dues:passes quadrades de terreny
hom hi ha basJit les construccions de fusta que se
ran visitarles amb ds ulls oberts pels visifans que
prohablement vindrim a la "ostra Ciutat amb tal mo
tiu.

Els Dastres jardins públics estaran endiumen
tats. Tal sera alegria, moviment, foraslers, emo
ciona, sorpreaes.

Be, moll bé, pero ...
Vindra després, forc;osament, una allra mena de

moviment, un aItre trafec, un alfre trasbalsament
més gran encara que aquell primer. Aquell era de
cara al dia, aquest sera de cara 1I la fosca. La resta
s'haura acabal. D~ls forasters i de les emocions
narnés en restara un somni vague.

EIs eslands hauran de tornar a desapar€dxe6
sera un trebal1 de destrucci6, d'anul'lament propi.

Mica a mica, així que aquests treballs avencin
els noatres Camps tornaran.al seu estat normal. al
d'abans, a aquell que és l'únic amb que el conei
xem nosaltres. No hi quedara ni u~a fusta en peu
ni res del que hauran porlat per ensenyar a la
genl.

Hi quedara. pero, aquell estany a una banda del
conegut cGurugú~ i hi quedara també el sol pie de
forats i d'esgarrinxades, Ens quedaran uns Camps
EI'lisis lIastimosos, desolals.

Se'ns ha pregunlat si no Ji seria contraproduent al
nostre parc públic aquesta Exposici6. Nasaltres
pero, hem c uital a respondre'ls-hi que no podia es
ser-n'hi.

A dir veritat els noslres jardins de Cap-Pont
anacronics i poc agradables després de la primera
vista, necessifaven una urgentíssima reforma.

L'Exposici6, no ens haura proporcionall'avi-
nenlesa de porlar-Ia a la praclica? ' ,

Si és aixf, tol sigui que Lleida lingui molta sort
per poder lenir, a la fi, uns Camps EI'lisis per a
ensenyar als forasters i per passejar-hi nosaltres.

L. B. T.
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Els Estats Units i Nicaragua

S'anuncia oficialment que el dia 4 de novembre
proxim tindrim Iloc a Nicaragua les eleccions presi
dencials per designar un successor de I'actual pre
sidenl Adol! Díaz.

Aquest fel posara fora de dubte que la democra
cia de Nicaragua estigui amena~ada pels Estats
Unils, si no f6s, pero, que I'acord pres entre el doc
tor Sacasa i el general Moncada. capdills liberals,
dissipa tates les j)'lusions tota'vegada que el quart
paragraf diu que aquestes proximes eleccions seran
fetes sota la vigilancia deis representants nord
americans.

Aquesta vigilancia esta encom~nada al general
Frank Mac Coi, disposant de 4.000 soldals d'infan·
teria de marina, c;o que indica que aquestes elec
cions sera n fetes sota la forc;a del militarisme
ianki.

Amb aixo podrem nosaltres preveure el futur
resultat de les eleccions.

L'idealisme puritlr de Coolidge, és desmentit per
la forma més brutal de la poHtica i l'acci6 constant
deis Estats Unifs a l'America lIatina.

A. Nicaragua, quan els liberals se serveixen de
l'apoi de les masses paisanes, amenacant en part
les posicions adquirides per l'imperialisme ianki,
els Eatats Units intervenen directament en la Huifa.

El cconciliador» M. Stimson. ha cconciliat~ les
parts amb l'aiuda d'una dofzena de navilis de gue~

rra posals a les aigues nicaragüines, de nombro
sos avions i de 4,000 fusellers marins.

L'inferes deIs pinxos nordamericans és pales en
fer de Nicaragua un país dependent del departa
ment de guerra de Washington, sostenint la demo
cracia amb la punta de les baionetes, exactament
com en les proximes eleccions, en les quals ho
demostraran una vegada més.

M.T.

Laconisme concentrat

El fet val a dir que ens fa certa gracia.
Reconeixem, pero, que a desgrat d'aixo, no te

nim res a dir-hi.
Si ho esmentem, nornés és per demostrar una

vegada més, les poques ganes de no perdre el
temps desfruitadamenl que hi ha a fot arreu o el
que és igual, esrnerc;ar els més pocs elements pos~

sibles en fer una cosa que faria el mateix efecte si
es fés amb malta parsimonia i amb molts mira
ments. que en lot cas, servirien per a complicar~ho

encara.
El que passa, i repetim que no ens fara absolu~
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famen' res que continui passan'. és Que menlres al·
gunes Redaccions de periódica amb les Quals hi ha
establer. el canvi amb la "oslra Revista. posen a
I'adrec;a el "om del carrer, número ¡pis, d'altres
"arnés hi escriuen la paraula Revista i d'altres. en
canvi arriben únicamenl amb ela dos mota LLEIDA,
L/eidl1.

PerO. avui confessem Que hem estal sorpresos
amb la presencia d'una revista on per adrec;a hom
salamen' hi Ilegia al migo de la faixa que I'envolta
va: LLEIDA.

No Irobeu que és be" curi6s, tanmateix!

B.

Un heroi.
Els periodics d'aquests darrers dies han portal

ela felegrames de les Agencies ela quala "alinea·
ven Que han eslal dennilivament abandonats els
treballa de recerca del gran explorador escandinau
Roal A.mund~en i del seu company Guilbaud perduls
en la immensilat deis ma rs nordics. on s'hi Ilen~a

ren desinleressadamenl bon punt saberen la silua
ció aproxima~a d'aquell desgraciat cll~lia» que co
manava el no menys desgracia! Nobile.

La historia de I'inlr~pid Roal Amundsen és molt
Ilarga a l'ensernps que rnolf productiva.

Incansnble explorador deis dos Pels. ha donal.
amb les seves observacions i ela seus estudis, un
gran flven~ a la ciencia. per quin moliu "ornés meM

reix un 1I0c digne de lenir-se en comple. De tempe
rament sorrul i sempre fidel a la seva idea. ha do
nal tarnbé dies de gloria a la seva nació: la sirnp~~

tica Noruega.
Tola recordern encara la ~eva expedició al Poi

Nord amb el potent dirigible cNorge».
Avui que la dissort J'ha conduYl misfeHosamenf

a un lIoc ignol, segurament a la morl, no deixa
d'ésser per nosallres menys digne de gloria.

Serveixin aquestes rallJes d'homenatge,

B. X.

Tostoi, solament, base

El dia 28 d·Agosl de 1828 nasQué a lasnala Po
Jianll. Lev Nikolaievilx. El centenori del seu naixe
ment se cC'lebra a Rússia el 28 del proppassat. que
correspon al dia 10 de selembre del riostre calendario

La vida de Tolstoi és ben coneguda. Podem
provar de resumir-la en pOQues paraules, que se
rien: hereu de bonr:5sima Cllsa, amb tilol de Com
te. Jovenlut de disbauxa que Ji proporciol1i\ admira-

ble materia per la formació del seu futuro Després
(i. potser a conseqüencia de l'anterior) el domina
una gran amorosa passió pel defallit, per l'obrer.
L'infecta l'esplendit medi de vida i prova d'escapar
se de la seva llar, on no és mai cornprés. Mor en
un infent d·escapaloria.

La vida de Tolstoi, com la seva literatura, por
ta sempre ramal' com a caracter dirigent, com a
via.

L'amor i ildhuc el sacrifici de Nikolaievitx per
I'Home és solamenl comparable al de Crist i al de
I'altre ¡rnmens eslau: Lenín.

L'amor-viaducte ben deJirnitat de les corrents
de la seva anima impetuosa-a Pobrer, al mujik, va
ésser el causant de la seva tragedia familiar; peró
també Ii reporta pau a la seva ~lnima: c:Cap propo
sició es justifica lan evidenlment com la que el sen
lit de la vida consisleix en l'augment de l'amor.
Tant és aixr, que jo visc únicament per aix6, i re
cordant-me'n, estic continuament alegre».

Tola la seva literatura és una nrtida cristal'lif
zació de I'expressat anleriorment. La seva literatu
ra, com a corolari, sera perfeclarnent humana.

Tot aixb, unit a les seves grans dols literaries,
el faran un horne gran i d'una influencia meravello
sa en els lectors de les seves obres.

Mirabeau exclama a proposit: c:He tractal de cer
car en les dernés literatures una figura i una obra
semblantment humano que pugui comparar-se a la
de Tolstoi. No I'he pas trobada ni en el passat ni
en el present. No la trobo enlloc.»

Tolstoi Iiterat. treballa amb tipus perfectament
normals. Totes aquestes característiques donaran
a la seva literatura un fons i una construcció es
sencialment realista, en el pIé sentit huma de realis
me.

Aixr es compren perfectament la valor intrinse
ca de la seva obra, i, l'una rera l'altra, les seves
conseqüencies.

No són pas Gogol ni Dostoiewski els precur
501'5 de la brillant Rússia nova, Binó el pare únic,
l'essencia primera radica en el geni de l'home de
lasnaia Poliana.

Si Lev Nicolaievitx Tolstoi és mort, la seva obra
perdura viva, com una ferida profunda acabada
d'obrir. Els seus hornes viueo carran de terra»,
per ~o són universals, coro universal és J'anima
humana.

L'obra de Tolsfoi, completada per Ililx Ulianov,
brillant, esplendida. promeledora, belluga. viva en
tre nosaltres més que mai.
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Cafés

ORAN CAFÉ DEL COMERl;o - R. Ferran, 2 M elges
Ueida.

Llista d'adreces útils que recomanem

Mercerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cería i novelals. - Pla~a Sal, 8 - Teléfon. 302. Ueida

['Ieoadores

Rambla Cala- MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parls i
Cirurgiana. - Plac;a Constitució. 4, 4art ~ 1.",
Teléfon 457.-Ueida.

f1duocals

LLUIS COMPANYS JOYERo
¡noya, 15, l.er - Barcelona.

Hgrfcoles

VICENT FARRÉ.-Taller de maquines agrrco
les i apera de lIauranc;a.-Carrer de Ramon Solde~

viJa, "úms. 5 i 7.~Lleida.

I
\
I

1:
II

Cases de Canol

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teléfon, 518 - Ueida.

E. TWQSE. - Especialisla en enfermelals de
la boca i denls. - Teléfon, 367. - Pla~a de l. Sal, 17
principal - Ueida.

Mosalcs

I -

COl'redors de Comerc

ENRIC BORRÁS MELOOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2.' - Teléfon, 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 al, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., enlressol - Ueida.

E leclrlclsle S

FRANCESC NADAL. - F~brica de Mo.aics
(la més anliga de la Capilal) Passeig de Pral de la
Riba. - Teléfon, 546. - Ueida.

Música I Planos

¡OAN OUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

'-

CLAUDI BAIOET.-Maquin~ria i malerials elec
tries, vendes al maior i delall. - Plac;a Lliberlat, 2
Teléfon, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREt'lA. - M~quines i malerial eléc
lric.-Cabrinetli. ~ L1eida.

MIQUEL R1BELLES.-Fars i inslal'lacions eléc
IriQues per a lIum i farc;a. - ParalJamps, Acumula
dorso Transformadors i Reparació de Gramofons.
Clavell, 5. - Ueida.

Ferrelerles

¡OSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Ueida.

Fusleries

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferr~n,

núm. 37. - Ueida.

Recaders I 1'ransporls

LA PALLARESA. - Agéncia de Transporls.
Carrer Cabrinelly, 15 - Ueida. - Teléfon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combina ció amb les poblacions
més importanls d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Ueida: Ealererra, 4.

1'a llers

CICLES MAZARICO. - Bicidele. v~ries mar
Ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

¡OAN VILA.-Tallers de f'undici6 i Maquin~ria.
Cardenal Remolins, 8 - Teléfon, 107. - Ueida.

Impremles

IMPREMTA PAOÉS. - Avinguda Blondel. 33
Ueida.

1'oelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerra. - Especialilals en
perniis. embutits i manteiues. Carme, 62. - L1eida.

I~
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