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Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Ql:límico Farmacéutico.

Para el dolor de cabeza. neurálgias diver.~
sas, molesllas periódicas de la mujer. una cu
charadila disuelta en agua. una. dos. o tres ..
veces con ll1edla hora-de intMvalo. Bn el ..
reumatismo febril, ¡joa cucharadlta lres o cua-' .•
Iro veces repartidas duranle el dIa en la mis
ma forma. Bn las enfermedades dolorósas
crónicas han de tomarlo ocho'dlas de cada
mes en ayunas. y una o. dos veces caso de
p.resenlarse el ataqué de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre eJ consejo del mé-
dico se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar sfempre grandell1ente a
los enfermos..

CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolo;' nervioso o

reumátlco,desapa
reclendo por

rebelde. que sea.
•Cura el dolor

de cabeza,
neuralgias
(Faciales.

Intercostales.
de rillones. Ciática) 'J las
molestias periódicas pro·

pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
lA GRIPE
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J:'exposició de maquinaria agrícola
<f"""\o podem deixar de parlar-ne.

I L Ha es/á/ un fe/ impor/an/ que ha fe/ vibral el poble i ha posa/ de manifeslla vida i les
esperances per /'esdevenidol de LI'dda. Ser/em injustos si no r:onslatéssim que I'Expos;ció de
maquinaria agrícola suara celebrada als nos/res Camps Elisia ha estal un exil sorprenenl Per
L/eida una bella Ili,ó i per la gran massa de pagesos que rhan visi/adó un gran profil, iQuan-

. fes eines han visl que no coneixien! ¡Quan/es coses han aprés que ignoraven! ¡Quantes
jI' fusions han esc/á/al que no lenlen!

Bé ha estal la concurrencia d'exposítors nombrosíssims, /leida/ans. catalans. peninsu·
lars i estrangers. oresentan! lota mena d'aparells i ú/ita que afecten directa o indirectament al
treball de la terra per a ob/enir el maxim de rendimenl amb el mlnim esfor"

Bé la magnífica insla¡-¡ació deIs Slands presidida d'un senlif prac/ic, de bon gust i co-
. mode pel públic i exposi/ors.

Bé /'organització de tot. Diligencia, encert. facilitats i ordre en tots e/s serveis anexes.
Bé resplendidesa deIs noslres popularsjardins on s'ha celebra/I'exposició,
Bé J' animació ¡les festes que han fet passar pe! la llOstra ciutat més corrues de genl.

d'autos i de trens. que cap festa majar.
Bé les conferencies donades al/ea/re Viclor/a per homes doctes i en/esos en els proble·

mes més. vius i /ligats amb la riquesa del campo
Bé les excursinns organilzades duranl I'exposició a I/ocs tan agradables de veure com

les preses de Camarasa. Barasona, Ganal d'Ulge/li Pinyana, qúe amb les mí/lores que es pro·
posen han d'ésserels més estimals corns de la nostra abundancia.

Bé la cordialila/ reciproca que ha sabut /ligar amb cordes d'afectes els homes d'Aragó
i de Ca/~/unya. iniciadors, propulsors i colaboradors d'aques/ certamen. '

Bé els resultals immedials de negoci que els exposilors han assolil obtenint un conjunt
de .vendes que traspas~en els dos milions de pessetes.

Bé els lecnics de la Confederació Hidrografica de l' Ebre que han sabut coordinar es
plendidament tol8 els elements que lenien aldea abasl per a rea/ilzar tan mágna obra.

Bé els nos/res conciutadans que cons/ilui"ren el patrona/local de I'Exposició, que veri~

table pon/ d'enlla, amb el país, s'han prodiga; en esfO/,os i han fel acudir amb el seu prestigi
a les mullí/uds de les nos/res conlrades,

Bé la Junta de Oovern de la Confederació que ha volgu/ tenir la delicadesa de celebrar
una sessió a la nos/ra cíulal pe.,r acordar I'anunci de la subhasla de 14 mi/ions per a les obres
del subcanal d'{./rgell, millora tan necessar/a com urgen/.

Bé. en una paraula. tal. Bé. Hns les if'lusions o esperances. com vulgueu. nascudes
d'unes solemnials promeses de possibilílats de regar les Oarrigues i la Segarra amb robra del
Supercanal, i de /ornar la bel/esa omplin/·lo d'aigua al/re cop, al nos/re avui tan míser Segre
en alravessar els lermes del campé/nar de Lleida Bé 101.

Massa il'lusions? Po/ser si, Pero val més esperances que desencants, Malhaura/ el país
que no té somnis ni ídeals, De la í/'Iusió vé {esperan,a,·de resperan~ael desig, del desig la neo
cessilal i de la necessitalla rea1ització.

Si tard o d'hora tal arriba, no ens sera tan retrela la momentania virada que. per en·
cantament d'aques/a exposició. ha fe/ L/eida, giran/ se d'espal!/e~ a L/evant i mirant de cara
a Ponenl. fola corpresa ¡confiada.....

Qui lé sed. aigua cerca,

•
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7mpresslons d1un vlatge per les 'Dalls d l7lndorra

7lndorra no ~es una
I.

CJrepúblíca

fA poc temps visitarem,-acomplint un
desig fretur6s que ens pessigollejava

qui sap-Io-Ies xamoses, i exhuberants
valls d'Andorra, oasi florit en mig de les
serralades pirenenques, restant-hi alguns
dies durant els quals poguérem esludiar
de ben aprop les costums, tradicions i ma
nera d'ésser d'aquelles terres racialment
catalanes.

Allí ens hem enterat de moltes coses i
n'hem vistes d'aquelles que la gent, la vul
garitat de la gent, en tenen format un con·
cepte que dista molt del que és en realitat, i
acaben per ésser erronis prejudicis del tot
inacceptables per les persones que es valen
dir cultes.

Un d'aquests prejudicis és l'afirmaci6
gratuita, que es lIegeix lambé en mohs
tractats de Geografia, que Andorra, les
Va lis andorranes, s6n o constitueixen una
República, afirmaci6 del tot inexacta que
va seguida d'aquella altra que diu que el
territori andorra pertany a l'Estat espan
yol i a l'Estat frances.

Res Olés lIuny de la veritat que tot ai
x6, com anem a demostrar plenament.

El petitterritori constiturt per les Valls
d'Andorra-lIargaria maxima de 27 quiló
metres, amplada maxima de 29, amb 6500
habitants,-esta dividit políticament i eele
Siaslicament en sis parroquiesanomenades:
Sant Julia de Loria, Andorra, Massana,
OrdinCl. Encamp i Canilla. Cada parro
quia pel que atany a I'economia, esta regi
da per un Consell Comuna!, el cap del
qual,-que vé a tenir les atribuciones deis
nostres alcaldes,-rep el naO' de Canso!

Cada parroquia elegeix quatre altres con
sellers, formant, els 24 plegats, el Consel!
Oenera! de les Italls, al cap del qual se li
d6na el tílOl de «5índic Procurador Oene
ra! de !es Valls d Andorra», i vé a ésser
com una mena de President del Consell
de Ministres. El Consell Comunal esta su
bordinat al Consell General, i aquesto no
Olés lé facultat per tractar els afers econo
mics j administratius, de regim inlerior.
No és ni un Parlament ni un Consell mi·
nisterial, ni té Doder per a' fer Ileis politi
ques, ni res de tot aixo Qui té poder per
fer-ho, i fins ara ha va fent, és el Bisbe de
la Seu d'Urgell. amb la intervenci6 d'un re
presentant del Govern frances. Així ha pra
va la Reforma feta pel Bisbe Josep Caixal
Estradé el 22 d'abril de t866, referent a la
Ilei electoral i a l'administraci6 de justícia.

Aixo, és una primera prava de que
Andorra no és una República.

Per altra part, fixem·nos en algunes de
les seves coslums i veurem que no s6n tot
el democratiques com és necessari en la
forma republicana. Com a exemple d'aixó,
esmentem qui s6n els electors i els elegi
bles per als carrecs públies, eonsellers de
parroquia O de la Vall.

En primer 1I0e cal dir que a Andorra
sois pot yotar aquell que és: «andorra. veí
de la parroquia respectiva, cap de casa,
majar d'edat i estigui en cabal judiei»; els
altres no tenen vot 1 per ésser elegibles, a
Olés d'ésser e!ector s'ha d'ésser subjeete
«de bona vida i costums» i tenir responsa
bililat, segons diu la keforma abans es
mentada. En quant "'.aixo úhim .ens sem-



bl,a bé; en quant a les condicions d'electors
ens sembla que hi ha moltes restriccions
al dret electoral, més' que més si es té pre
sent que al arribar als 60 anys "elector
perd els drets i s,e'l jubila. Aixó és una al
tra prava de que Andorra no és una Re
pública.

De més, a Andorra no hi ha lIibertat de
consciencia, millar di!, de cultes; no hi ha
lIibertat d'imprenta; no hi ha lIibertat de
reunió, car per a poguer reunir-se necessi
ten permís de la autoritat «la qual pot in
tervenir en ella i dissoldre-Ia sense tenir en
compte altra norma que la prudencia.» Re
ferent a la lIibertat de consciencia, no més
cal dir que no fa gaires anys es presenta a
Andorra un subjecte per a vendre lIibres
protestants i tant aviat com l'autoritat
n'hagué esment, procedí a formar-li cau
sa, s'incauta de tots els lIibres, que foren
inutilitzats, i si no se'l castiga va ésser per
que lingué temps de fer-se escapo!.

Tot aixó, que dem0stra un cap més que
Andorra no és una República, es comprén
plenament si es té en compte que els Bis·
bes de Seu d'Urgell tenen eltitol de «Prín
cep Sobira de les Valls d' Andorra,»

Em sembla que amb aquestes tres ca
ses n'hi ha prou per a demostrar, d'una
manera pregona, que a Andorra la forma
republicana hi brilla per la seva absencia.

1 passem a la segona part, és a dir, a la
demostració de que l'Estat espanyol i l'Es
tat frances no tenen cap dret sobre Ando
rra, especialment el primer.

Potser sí que Fran~a té drets sobre les
Valls, com a hereva deIs drets deis Com
tes de Foix, i per aixo, nomena el seu Ve
guer i el Ball/e. Pero Espanya, el que en
si constitueix l'Estat espanyol, no té res a
veure amb Andorra. Dir que el Bisbe de
la Seu d'Urgell representa Espanya a An
dorra, no és dir res i condueix a lamenta
bles errors. Més claro Espanya jurídica-

ment i politicament no té cap dret sobre
Andorra.

El que sí n'hi té.-per tradició, per
convencionalismes. pel que sigui-, és el
Bisbe de la Seu d'Urgell, personalment, en
nom' propi , sense representar a ningú.
Se'ns dira, potser, que el bisbe, tots els
bisbes d'Espanya, són proposats pel Go
vern espanyol i nomenats pel Vatiea; peró
aixo no té cap importancia per a que sigui
«solament» el Bisbe de la Seu d'Urgell,
qui representa alguna cosa a Andorra, no
per encarrec O manament d'algú, sinó per
dret propi, És una cosa que va involucrada
amb la dignitat episcopal del Bisbe de la
Seu d'Urgel!.

Segons alguns el drets deis Bisbes de la
Seu d'Urgell sobre Andorra, daten deis
temps deis Comtes d'Urgell, del que en
treuen la conseqüencia que Andorra és
una mella de .senyoria» reg~ntada per dos
«co-senyors». 1 altres diuen que si és un
feude per part de Fran~a, és alou respecte
del Bisbe. Per altra part, com que tant el
representant frances com el Bisbe de la Seu
d'Urgell s'anomenen «coprínceps. arriba
rem a la conclussió que més que res les
Valls d' Andorra constitueixen un Princi
pal, regit de fet per dues forces moltes ve
gades antagonistes, i no una República
com pretén algú sense cap mena de fona
mento

En un altre article parlarem d'un fet
histórie, de l'epoca de la Convenció france·
sa, que podia ha ver fet can vial' de dalt a
baix la fesomia del Principat d'Andorra i
que, per dissort, no fou tingut en compte
per la gent d'aquelltemps, incapassos de
reconeixer de fet I'enorme transcendencia
de la Revolució de Fran~a, la doctrina de
la qual esta gairebé totalment continguda
en la declaració deis «Drets de I'Home».

CONRAD DOMÉNECH.

'"
~ii...._""''''_IIIIIIIÍII_--'''-----
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CJolítíca internacional
el CJacte 7:ellogg

@
y

.Jj]\ 'imperialisme nordamerica, sem
I pre procura produir cops efec

tistes i brillants, que enlluernin
els governs, fent-Ios viure d'il·1usions.

La signatura del Pacte. Kellogg decla
rant la guerra" fora de Ilei, esdeveniment
que ha revestit una gran solemnitat i que
actualment acapara l'atenci6 de la diplo
macia internacional. és una de les moltes
manifestaci6n de I'activitat politica deis
Estats Units.l

Resultat de la natural emoci6 que ha
prodult un aconteixement de tanta impor
tancia, és la Ilargulssima série d'articles
encomiastics o d'agres censures, que han
aparegut a la premsa mundIal de tots els
matisos.

El Pacte Kellogg, ens suggereix una
serie de preguntes i comentaris que creiem
d'interés remarcar,

Quí ens assegura el compliment del
Pacte?-Se'ns contestara que les nacions
signataries responen de lIur compromís.
Molt bé, peró no és suficient aquesta res
posta.

Qué fan les nacions per a evitar que el
Pacte no sigui un protocol com n'hi ha
lants, un document diplomatic inÚtil?

És una mica dificil la. contesta,-Que
hi han pacifistes benemérits, nO hi ha
dubte; que avui les coses es veuen comple
tament diferents de I'any ,S, també ho re
coneix tothom.

Peró de positiu s'ha fet res?-No, per
qué a desgrat de I'obligatorietat de I'ar
bitratge, de I'esperit de Lorcano i del Pac
te Kellogg, les nacions no cessen en lIur
obstinada mania de conquesta i dominaci6.

Els Estats Un.its-iniciadors del Pacte
-proposen declarar la guerra fora de lIei,
i naturalmenttots els Estats ho accepten,
No obstant a pre'ext de defensar els inte
ressos deis americans que vinen a Nica"ra
gua, ocupa militarment el pa,s, combat
I'al~ament dds liberals comanats per San
dino, intervé en la politica i absorbeix la
vida financiera de l'Estat.

Aixó és predicar amb I'exemple?-És
que per ventura la guerra fora de lIei ha
de tolerar aquests atropells?

Anglaterra, amb tot i el seu esperit li
beral, per qué s'entesta a subjectar l'Egip
te?--Per.qué intervé tant activament en la
polltica del país?

Ah, és que s'adona que s'acosta I'hora
de perdre J'hegemonia del seu imperi, que
poc a poc va esquerdant-se a mesura que
els «dominions» van adquirínt plena cons·
ciéncia de Ilur personali'at i vigoria. Per
aixó s'oposa a les nobles j justes aspiracions
deis nacionalistes, que avui tenen la ma
joría del poble egipcio

Fran~a, a desgrat d'ésser la mare de la
democracia, per qué s'obstina a no aban
donar la Rhur?-Per qué Poincaré fa servir
el patriarcal Briand, per entorpir les rela
cions franco-alemanyes?-Per qué simula
grans maniobres navals?-Per que no bus
ca una soluci6 harmónica amb la qüesti6
alsaciana?

Quina garantia ens ofereix Italia en fir·
mar el Pacte, si d'uns quants anys en~a

cada dia es torna més reaccionaria?
Consti que només esmento els fets més

sobressortints i que no continuo la lIi.ta
perqué f6ra interminable. .

No sembla sin6 que la ilegalltat de· la

.!.
I
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a aconseguir.la, peró deu anar acompanya.
da de fets i aquests -han d'ésser el desar
mament, la reducció deis efectius navals,
en primer terme.

El capitalisme d'Estat i el capitalisme
económic menyspreen el desarmament
perq ue en ell hi veuen la for~a que els
sosté i empara i en canvi procuren man
gonejar la Societat de les Nacions per ana,r
tirant de 'lIur vinyeta i anant sostenint
I'engany.

Hora és ja que la humanitat es m~

nifesti tal com és i que a cada cosa se Ji
dóni el seu valor i es deixi estar de moxi
gangues i er¡lIuernaments a base de tltols
Ilampants.

No desitjen la pau tots els Estats? Doncs
a treballar de ferm amb ¡'obra que la por
tara endavant \ I'agen~ara.

Vingui el desarmamen,t integral; la su
pressió efectiva de la guerra; I'imperi de la
justicia i la lIibertat; el reconeixement deis
drets de les minories; !'estructuració més
justa de la societat i, sobretot, el regnat de
la vertadera democracia i lIavors el Pacte
Kellogg i tots els demés papers sobraran
per inútils i la humanitat haura pogut no
solament dignificar-se sinó assolir I'idea!
que ambiciona:

Consagrar-se de pie a proporcionar
a !'home els mitjans de vida que facin
d'ell un ésser noble, culte, ¡Jiure i frater.
nal, apte per a complir els altíssims fins
que te· assenyalats.

guerra sigui efectiva només pels pobles
pe!i!s, pels opresos.

Les grans nacions en tenen prou amb
haver firmat el Pacte condemnant la gue.
rra, per cometre, a la seva esquena, to
tes les injustícies i actes de fOI'<;a imagi
nables.

Com pot assegurar-se el compliment
del Pacte Kellogg, si estan per resoldre en·
cara, tots els dre!s de les Minories Nacio
nals, pie! interessantissim que pot con
griar una tempesta el dia menys pensat?

Ara ma!eix s'ha celebrat el IV Con
grés de les Minories Nacionals a Ginebra.
Qu~ntes censures a la Societat de Nacions
per la seva passivitat davant les reivindi
cacions de les minories!

1 per si aixa encara no fós prou, enlloc
de limitar els al maments -a desgrat de
Washington i la Conferencia tri-partita
les nacions continuen armant.'e més i més
cada dia bo i procurant deseobrir-ne de
nous i perfeccionar els actuals i en 1I0c de
limitar el tonatge de Ilurs marines de
guerra, augmenten lIurs flotes -construint
noves unitats.

Aixa sí, sempre diuen que les cons
truccions esta n previstes per I'acord de
Washington. De fugides ja en tenen, ja.

No ens deixem emportar pels corrents
pessimistes en fer aquestes observacions;
pero hem de constatar dolorosament que
avui tot descansa sobre papers que el dia
menys pensat poden m ullar-se i desfer.se.

Per a ésser estable la vertadera pau no
basten els compromisos escrits. Bé esta
que demostrin una disposició ¡tendencia

t
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en el Centenarí de Cjolstoí

La no resístencía al mal
PAu.-M'agradaria molt de saber que

penses de la no resistencia al mal, que és
a la base de les ensenyances de Tolstoi.

PBRE.-Tolstoi i els seus deixebles obli
den un verset de la major importancia que
hi ha a les sagrades escriptures, aquell que
diu: Lu /letra mata, tesperil vivifica.

PAu.-Bé, aixo no és més que un co
men.;ament de resposta. Penso que no t'hi
detindras .....

PERE.-Penses bé.
PAu.-Presumeixo que em faras una de

les teves petites c0nferencies. T'escolto
atentament i t'interrompré el menys pos
sible.

PBRE.-Hi ha casos en els quals no
s'ha de resistir al mal. En altres, si no es
vol fer complice del mal i treballar pe! seu
desen rotllo, ca! resisti 1'-10.

PAu.-Veig més clar aixo darrer.
PERE.-Si responent al mal pel bé,

afecto, entendreixo i milloro aquell que
m'ha fet mal, he tingut ra6 en no resistir.
A la vegada, m'hauré demostrat un bon
deixeblc de Crist i hauré fet un servei al
proxim. Si al contrari, la meva no resis
tencia, té per efecte no commoure ni emo
cionar gens ni mica al meu proxim, si per
severa en el mal, aleshores es tracta d'una
anima en rctard evolutiu, i en tal cas la
resistencia i la l'epressi6 s6n deures impe·
riosos envers aquell mateix que fa el mal.

PAU.-Estem d'acord. Pero molts par
tidaris de la no resistencia, són intransi
gents, absoluts. Refusen el servei militar,
en virtllt d'aquelles paraules categoriques
de l' Anlic i del Nou Testament: No maTa
riJ".

PERB.-Recorda el que abans t'he di!:

La /letra mata, tesperil vivifica. És a
"assasí que els Ilibres sagrats prohibeixen
de matar, no pas a aquell que defensa la
seva vida o la d'un altre. Tolstoi, dient al
soldat que no mati i al jutje que no jutji,
es pla~a fora del temps, en una societat
ideal encara moltllunyana, en la qual nin
gú no matara, ni ningú no jutjara.. Si Moi
sés, si els Profetes, si Jesús haguessin estat
oposats a la guerra, ho haurien dit clara
men!. No feu la guerra! La cosa s'ho valia,

o
de parlar claro Doncs bé, no soIs no ho han
dit, sinó que els hebreus es cansaren defer
la guerra, i el Crist anuncia que el seu ad
veniment sera precedit de guerres, entre
altres calamitats ...

Et vaig a relatar dues anecdotes que,
sota dos aspectes diferents, mostraran la
tesi de la no resistencia al mal. La prime
ra passa a Silesia en temps de Frederic 11.
L'exercit prussia, victoriós, saqueja segons
és costum Alguns soldats entrw a la casa
d'una velleta i fan mans i manegues de tot
el que troben. Durant el pillatje, la dona
vella es pooa a orar en un recó. Podia fer
més? Quan els devastadors van a retirar
se, la vella els deté, va a un calaixó igno
rat, pren els diners que hi han,- tot el
que té- i, tranquila, estoica, els d6na a
aquells homes, tot dient·los: No us heu
adonatd'aixó? Aleshores, els soldats, emo
cionats, deixen caure el botí deis seus bra
~os i surten, silenciosament, amb el cap
cot. La for~a brutal acabava d'ésser ven
~uda per la sublim feblesa!

PAu.-Esta bé, pero si els soldats ha
guessin pres el diner?

PI!RE.-Pitjor per ells.
PAu,-1 per la pobra vella, sense pal
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PI!RE.-Quan un. és capa~ d'aqueix gest,
el pa no és res, el sofriment no és res, la

.mort no és res, perque el cos no és res.
Aqueixos homes podien prendre-ho tot,
menys una sola cosa: la gr"ndesa moral
que ¡'Taaiava d'aqueixa dona que s'hauria
dit inspirada per Crist mateix.

PAU. -1 la segona anecdota?
PERI!.-Som al teatre. A escena hi ha

un frare i un pi/lo. Aquest, despres d'in
sultar i maltractar al frare, li venta una
bufetada. «Noslre oSenyor ens ha ordenat,
-diu el frare,-de donar la galla esque
rra si se'ns pega a la galla drelll. 1, en
efecte, la hi dona, damuntla qua/ peta una
sonora bufetada segona. «Bé-diu el fráre,
-he obe!1 a Noslre oSenyor. Pero el! no
diu res del que hem de ter després de
la segona bu/erada...» 1, ben arremangat,
suministra al seu agressor una sumanta de
pronóstico

PAu.-Visca el frare!
PI!RI!.-No oblidem que·no cal donar

margarides als porcells. aixó és, que resul
ta inútil de donar les veritats superiors als
que no han evolucionat prou per comprén~
d re-les.

PAu.-Si; per comprendre, cal una se
gana na!xen~a, segon s I'expressió de
I'Evangeli. Com ha interpretes? Hi veus
una prava a favor de la reencarnació?
. PI!RI!. Potser és, més aviat, una prava
de desencarnació, cal' és l'esperit, que hi
veig afranquint-se de la influencia de/la
carn. Reencarnació a pare no és pas neces
sari deixar el cos per neixer una altra ve-
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gada. El primer naixement és I'egoisme.
El segon naixement és l'altruisme. Cal do
nar als infants el segan naixement abans
que el primer hi hagi posat les arrels.

PAU.-Com?
PI!RI!.-Ensenyant-Ios no pas I'altruis

me-deure, sin6 I'altruisme-goig. Si quan
erem petits. se'ns hagues donAt alió que
Jesús en diu el segon naixement, avui se
riem més altruistes.

PAu.-Ho creus aixi, Pere? Quins bells
somnis!

PI!RE.-ÉS una convicció. Tots portem,
amagada, una anima sublim, sota I'anima
desolada que apareix a la superfície de no
saltre!. Per sobre de I'home actual, digne
de la més gran pietat, eselau de les pas
ssions, deIs vicis, deis instints inferiors,
s'al~ara, dema, I'home que estimara el seu
semblant com a si mateix, tal com digué
Jesús. .

PAU.-Admiro el teu optimisme! Així,
tens per norma la moral cristiana?

PI!RE.-Sí. El cristianisme, que és ine
dit en quant a realització, crec que és el
cami de Damasc de la humanitat. El tro
bara quan la ciencia hagi donat .una defi
nitiva base a /'idealisme, quan els sistemes
politics hagin resolt el problema de la jus
ticia entre els homes i qual el fals brill i
l'~splendor paga de les religions dites cris
tianes, s'hagi apagat per complet. No obJi
dis que l'Evangeli. ai,lo és, el cristianisme,
és laic de dalr a baix.

VfCTOR DE MONTROIO.
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EN LA MORT D'IGNASI IGLESIES,

EL POETA DELS HUMILS.

-So],eu

qui 1a. anat a la pau de Déu?

-L'Ilome-cor, r1ome-infant. r10me-aníma.

L'esperit seu 1a abandonat el cos,

-per nosalt-res ligura venerable_;

q uí sap si ha anat en hu.!ca del repd.~

o I"la part-it per fe un din memorable;

quí entén eIs esperits, quí en coneix dos?

La nova de la mort ens ·ha so'btat;

- totl10m Jiu: qualtt perJérclll. aquell dial

La brÚixola se Ji 1:1 desimantat;

]a carcassa de Cllrn on eH vivía

Ji obre el camí de ]a immortalitat.

El seu. nom é.! un .!ímbol, gran i helI:

Humils i infants,_els sauts J'aquesta terra_.

on trohareu tln pnre com fati eII?

Vida i mort seml?re est:m en cruel guerr.'l.

i aquesta facilment ens fa desferra

perquc. vivint. c:l1niuem de gairell.

-Sobeu

qui 1" ano' o lo pou Je Déu?
- L'homc-cor. rl10me iufant, l'home-anima .. ul

Bap,'s•• XURIGUERA.
Lle,Jo 10 oc.ubre '928 .

................................... .



PE RE VILA I CODINA

1860 - 1916.

•



LES EXCURSIONS

EXCURSIÚ A CAPDELLA

Das de Col-legals: r Argenterla.

EXCUI?SIÓ A CAPDELLA: p.,s deis Terradels. EXCURSIÓ A CA.PDELLA: El Convenl de Gerri de la Sal.

fOTOS AUIAC6Lt.AS.



•

La vida i treballs del camp, més har
monitzats amb els anys de sa infantesa, li
donaren braó per a em.prendre altres tre
balls en profit propio Així, pocs anys des
prés, arrenda ter res per son compte i en
lIiura d'altres, igualment contractades, a
parcers que les conrrearen; havent-se es
caigut, aquest desplegament d'activitats,
en una forta puja deis cereals, pels quals
es pagaren prells extraordinaris.

En Pere Vila i Codina, que estava com
pletament mancat de toia instrucció, apro
fita aquells bo~s temps per a instruir-se
en les nocions més elementals, lIegir, es
criure i rer comptes.

Amb aquest bagatge, amb el cap pIe
d'il'lusions, el cor rublert d'esperances i
amb uns 80,000 pesos a la butxaca, se'n
aAlI. a viure a Rosario de Santa Fe, se
gana capital comercial de la República
Argentina. San Pedro, 0'1 la propietat im
mobiliaria es traba sumament subdividi
da, era teatre massa pelit per al des~nrot

lIament de lIurs activitats.
Instal'lat a Rosario, població que ja co-

Amb la "gura de Pete VUa prosseguim lIvui el noarte pr0ll"ra
rol! que consfsleix en fer conelxer els hom¡:s. la slgnificlIcló deis
quala. en clgunll de les llclivllals de la vida clutadanll. mereixl la Iloa
I el reconeixement del pable.

Els qu'e han e.s1at I els que 5ón, els dec~sos i els lICIUlIls. aUer
miran en aquestes planes que representen, pels prlmers. un trlbul a
lIur mem6rla, i pels que encara s6n entre noslIltres. la complaen~a

11mb que velem la seva obra.

i Codinapere
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~ 'UN petit poble de'l bisbat se Sol
':1J I sana, anomenat 01 uges, sortí

.-/ cap a Barcelona, alla pel t875,
un jovenet, Pe re Vila j Codina, qui,
pIe d'inquietuds per son esdevenidor, es
trasllada, com altres molts en identiques
condicions, al cap i casal de CataluAya.

Arribat alli, mancat se relacions i de
mitjans de vida, fora de ses-ansies de tre
bailar, es col'loca en una carboneria per
dur carbó a les cases deis clients veins.

Aquesta vida, ·aquesttreballar d'activi
tats esmortuldes no satisfeia pas prou les
ansies de son esperit; per aixc>, tot just
amb les economies del seu sou arreplega
diners suficients per a les despeses del paso
satge, s'embarca amb rumb a la ciutat de
Buenos Aires.

A I'Hotel d'lmmigrans, 0'1 el Govern
argentí d'óna estatge per alguns dies a ¡'im
migrant arribat a aquelles ribes, En Vila i
Codina traba qui se I'endugu'és a treballar
com a peó de chacra en el partit de San
Pedro (província d·e Buenes Aires).
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neixia per haver-hi estat en reaJització de
negocis de cereals, es dedica a lacompra de
terres de conreu O d'estancia, que lIavors,
a causa de la baixa enorme deis preus deis
blats, havien sofert una forta depreciació.

Peró En Pere Vila i Codina, que era
home de lIargues vistes, aviat es dona
compte que I'agricultura era la base de la
riquesa nacional i en virtut d'aixó em
prengué diversos conreus de blat de moro,
especialment, que li donaren beneficilO no
calculals I de seguida, havent-se-I; pre
sentat ocasió d'adquirir aban preu unes
finques del territori de Misiones, ¡'explota
ció de les quals havia d'ésser molt benefi
ciosa per la valor que obtenien les fustes
d'aquells bascas immensos, es feu propie
tari d'un lot de 100 lIegiles sobre el riu
Alt Parana i d'un altre de 65,000 hectarees
que voreja el riu Alt Uruguai.

En les em preses d'explotació de bas
cas, com en les de conreu de les terres de
seca, En Pere Vila i Codina dona prefe
rent ocupació a parents seus, ja que el/,
portant sempre una vida modesta i al/u
nyada de tata mena d'ostentació, esta va
preocupat pel mil/orament material deis
seus i pel progrés cultural del poble.

Per aixa en son testament,-atorgat en
12 d'Abril de 1912-ultra els I/egats que
institul a favor deis parents per una suma
que passa de 2.000,000 de pesos, feu fun
dacions per Olés de 3.100,000 duros a fa
VOr de la ¡nstrucció popular. A Espanya i
a Barcelona els deixa 1.000,000 de pesos a
cada una per al foment de J'ensenyan,a; a
Lleida i al partit de Cervera, altre tant per
parts iguals ¡ per a identics fins; a Oluges,
el poble de son origen, 100,000 pesos i les
65,000 heClarees missioneres, «perque els
fil/s del meu poble natal-diu el testament
-les poseeixina perpetuitat i amb I/ur us
defruit aixequin i mantinguin un bon col
'Iegi amb bons professors».

En Pere Vila no podia oblidar que, en
comen,ar son éxode fora del poble del seu
naixement, sa inteJ'ligéncia no havia re
but la Olés petita ensenyan,a doncs en
aquel/ l/oc, constitult per tres agrupacións
de cases, no hi havia mestres que eduques
sin els infants i els pocs que rebien educa
ció I'havien d'anar a cercar a Cervera,
Malgrat o Castel/nou, pobles i termes que
el delimiten.

1, per fi, recordant-se que a Barcelona
fou on deixondí son esperit i d'on tragué
ansies de mil/orament material i intel'lec
tual, instituí a son favor un I/egat de
1.000,000 de pesos perqué amb ells·Barce
lona fundi una escala que serveixi per a
tot Catalunya.

El testament no condiciona el Ilegat
sinó amb una recoma nació que enclou
una revelació, Els rics d'Oluges enviaven
I/urs fil/s a les poblacions vernes a rebre
educació; els pobres, com En Vila i Codi.
na, no podi'en ésser afavor'its amb el pa de
la intel·ligencia. Recordant aixa diu el
testador: .S'enlén que seran afavorils amb
aquesta institució els fil/s de pares pobres
que estiguin mancats de miljans per a do
nar-los educació.»·

Aquesta fou la preocupació constant
d'aq uel/ home altruista i generós: Pere
Vila i Codina (1).

ANTONI DE P. ALEU.

(1' Pere Vlla i Codina que ntlsqué a Oluges el dia 9 de Mars
de 1860, I mori Il Rosario de Santa Pe el dll'l 26 de Jullol de 1916.
Mossen Ramon Polx, reclor llclulllment d'Olujes. ens hll fllcl
lItat, molt l'llentllrnenf, copla de III pllrllda de nllixement del fl
Illnlroplc pl!llrlcl que dlu lO:0 Que seguelx: .Oh non de Mars de
mil vuylcenls xixanlll, jo Domingo OrlJus, Reclor de IlJ Iglesia
PlJttoqullll de Sllnla Matlll de OIUJllS, Bi~bllt de Solsona, ptO
vlnclll de Lleydll en les Ponts beptismllls de aquélla he batefat
$olemnemenlll. Pete, Thlldeo y L10is nllllo dill antes cetClJ 11Is
dos de 11I 11Itde nllllegttlm y nalural de Pete Viht apaterlldoty
de JoseplI Codlnll Congs. mtlutllJ de Olujas, Avis Ps. Aman
Vlle, Pllllés, dlfunt, mdutlll de OluJas, y Rosa Planes, vivent,
nlllural de Senllhuja, Btsbtlt de le Seu.!Avls Ms. f"rlltJcisco Co
dintl, pegés, dlfunt, y Rosa Pref, vlvent. nalural de Oluitls. Ptl p

drlns: Pete Bonel. pagés, ceStlt, d'OluJas casi da la mllre del
blItelel, y Paula Ráregtls, doncelltl, nlllurlll d'Olutas. del PlIfC del
beleiet costne.-Domlnio Orau, reclor.-R:ubrlClJt.•~N. d,la R.

j

J



- 11 -

Les claudícíons de la tolerancIa

FRANCESC ROSS ETTr.

col, de vegades, hi ha home, que passa
per totes les transaccions possibles i deixa,
orgullosament satisfet de si mateix, que
triomfin, valent-se de la seva insignificant
ajuda, les arbitrarietats més odiases i es
perllongui la mentida pomposa, arrosse·
gant la seva supremacia.

El més trist, encara, és que no s6n pas
aquests tolerants indignes sois els que
priven els veritables sanejamepts socials:
ToleranlS pusil'lanimes i,responsables s6n
també aquells que arrupint-se sota el si.
lenci i emmotllant-se als costums, no s'atre·
veixen a plantar cara per a sortir a la de
fensa de Ilur propia convicci6.

Per aquesta manca d'honradesa, Pau
Lluís Courrier digué un jorn a la seva
epoca, avalorant les seves paraules amb
I'exemple: «Deixeu-vos injuriar, condem
nar. empresonar; deixeu-vos penjar si f6s
precis a callvi de donar a lIum el vostre
pensament. No és aquest un dret, sin6 un
deure, Tothom -qui pensa esta obligat a
manifestar-se pel bé comú, perque si el
pensament és bo, s'aplica; si és dolent, és
corregeix, i de lotes maneres resurta pro·
fit6s.»

Pero la majoria deis homes, deis que
es pensen que s6n homes, deis que' es
diuen que s6n homes, no creuen que el
pensamel)t sigui una cosa tan sobirana
que pugui privar-los d'acotar el cap da·
van! de qualsevol altra convencional so·
birania que els imposi un agradivo! vas
sa!latge'

(~-, '

1g¡') NNEGABLE que tot el que ;a tole-
, / rancia té de noble, digna, hu·

mana i generosa quan es manté
dintre d'una' maxima equanimitat, te de
menyspreable i repulsiva, quan degenera
en deslleial e1audicaci6.

Molts no es donen compte que de la
tolerancia a l'anul-Iaci6 personal no hi ha
mes que un pas, i discretament, covarda
ment a voltes. s6n tolerants no per princi,
pi, per educaci6 o per manca de compren·
si6 justa, siiJ6 per indiferencia, per pobre.
sa de temperament o per conveniencia
propia.

Res serien, pero, aquestes claudicacions
de la tolerancia si afectessin solament a
qui les tributa, mes gairebe sempre d6na
per resultat que d'elles en perve el soste·
niment de moltes oligarquies inútils, de
moltes injustícies permanents i de molts
privilegis inadmissibles que -perjudiquen
constantment a multituds i a societats sen
ceres, i s6n, adhuc, rossec dissimulat deles
nacions més avan<;ades.

Funestes e1audicacions aquestes que
ademés de mantenir etemament sospe,a a
una oculta tirania, s6n la immoralitat mes
gran que pugui comportar la comunitát
deis homes, ja que elles signifiquen, quan
no un mercadeig repugnant que es fa amb
les consciencies deis altres, la trardoria
iscariot que es comet en contra de les !Ii
bertats de tot un poble.

Per una petita vanitat, per una miseria
de benestar, per un trislÍssim afalac ridí-

¡,

-,
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Vn nou llíbre dICrnesto 0ozzano

es vendra al preu de 3'50 ptes, i aquells

lectors de LLI¡IDA, residents on sigui, que

desitgin adquirir la nova obra d'Ern~sto

BOZZANO, la rebran a domicili se,\se d.es

peses suplementaries de cap mena. A tal

efecte, són pregats d"omplir, ja des d'ara, el

butLletí de comanda que s'inclou en aquest

número i d'adre~ar-Io per correu a la nos

tra Redacció. o al domicili, a Lleida, del

trad uctor de I'obra.

Ca Supervivencia HumQ1?a

Ca Supervivencia Humana

ció, quina publicació acabara en el núme

ro vinent.

apareixera per tot el me~ de novembre

propvinent.

El !libre, curosament imprés, formara

un be!l v@ium de més d~ dU.es,centes pia

nes. i aniril cqmpletat per nombroses no

tes explicatives i aclaratories del seu tra·

ductor Humeert TORRBS, la competéncia

del qual en les disciplines metapsíquiques,

és reconeguda unanimement.

Responent a un pla tra~at de temps,

accedint als precs de molts deis nostres

lectors i amics, va a editar-se un !libre

que, contenint aques~es quatre monogra

fies, i amb el titol genéric de

"z::r IV\ fa un any apareixia en catal~

.r;1. el primer !lipre de metapsiquica,

Els Enigmes de la Psicometria, de I'emi
nent home de ciéncia genovés, Ernesto

BOZZANO. Fou considerable el moviment

de curiositat que, amb sa publicació, es

desperta en els nostres centres intel·lec·

tuals per aquesta ciéncia jove i rica de

promeses, i foren mol tes les veus que de

mllnaren que aque!l !libre no resultés cosa

esporadica" significant el desig de veure

aportades a la nostra !lengua altres obres

de reconeguda solvéncia cientifica ¡filoso

lica que vinguessin a satisfer les ansies de

coneixement d'unll tllnt interessant branca
de la ciéncia de la vi~a.

El nostre estimat amic Humbert To

RRBS, !ligat amb BOZZANO per estrets vin

cles d'amistat i de comunió ideologica, ha,

obtingut d'e!l especial autorilzació per

anar lraduint al cata la les més ioteress9nts

de les seves obres, havent significat BOZZA

NO, de passada, un interés eXlraordinari

en veure's !legit en la nostra bella !len

gua.

Els lectors de Lt,EIDA han pogut ana~

assa,borint, d'uns me~os en"a, ll'es notables

monografies del gran metapsiquista: El
retorn d'Oscar Wilde, Criptestesia i Su
pervivencia i Telepatia i Psicome/ria en
relació amb la mediumi/a/ de Mrs. Piper.

Comen~a a publicar-se, en el número

d'avui, una a!lra profunda monografia

del mateix autor: Respos/a a una objec-
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(9xiá)feneia efímera de res ferreá) de ra á)Uperfieie ferraqüea

JO~EP LLORD.

a. Barcelona i a L/eida, per exemple, hern
de considerar que la terra que trepitgem,
tant de les. ciutats com deis plans i munta·
nyes que ens envolten, ha estat coberta per
la mar, dintre de la qual aquella terra ha
comen<;at a formar-se i a prendre una con
figuraci6 igualo aproximadament igual a
1<1 que actualment lé.

L'efecte combinat deis agents destruc
tors de la superfícje de la Terra consisteix
en re:l~ir cada país o paralge a un pla al
nivell de la mar, la qual fac,lment s'engo
liria el referit p.aís o paratge en un lapse
de cinc O sis milioos d'anys, si no f6s pels
efectes contraris deis moviments de la li
tosfera o closca de roca que cnvolta el nos
tre planeta, els. quals moviolents aixe
quen de quan en quan el,s nivells de les
terres. ..

Tota muntanya actual és simplement
la rUin' d'una munlan,ya anterior més ele
vada. De forma i manera"que les munta
n)'es més elevades de la Terra s6n les
muntanyes que han aparegut més recent
melll.

Es calcula que, en I'espai d'uns ¡ .440
a(lYs, eltreball de les aigües corrents dis
minueix un metre el nivell de les terres
emergides. Per aquest detall es pot estimar
que' altura deis Alps, per exemple, ha
perdu-t aproximadament uns 500 metres
des de I'epoca del miocen, en la qual apa
regué la referida cadena de muntanyes.

Finalment, les cadenes de muntanyes
s6n degudes als replecs i enfonsaments
prodults en la superfície del nostre plane
ta pel constant refredament i la contracci6
del mateix.

......_,

(lit"' l' d I1« 1ER a a maJor part. e es perso-
'\: i nes, la configuraclO d'un parat
-' ge o país que els hi és familiar,

no és altra cosa més que una porci6 de la
superficie de la Terra que correspon a un
ordre de coses establert, el qual ha existit
sempre i existid. indefinidament. Tal ma
nera de pensar és equivocada, puix que
els temps gcologics han trasbalsat el nos·
tre pl.neta de tal manera, que la con
figuració d'aquest i "estructura del ma
teix han sofert inno{Ilbrables transforma
cions.

Els mateixos poders ,onstructors que
ha!" \lonat forma i elevaci9 a les munta
nyes, han di9uixat les va lis i les costes, i
han cO¡lstitult els plans i els planells, fent
c[e la superficie de la Terra un Iloc de
beutat meravellosa, s6n els que destrueixen
d'ia i njttots els paratges que estan a l'abast
de I'home, realilzanl-se la destrucci6 d'una
manera sistematica i sense cap mena de
comemplaci6. Geologicamem parlant, no.
és, g'Ai.re Iluo)' el dia en el q~al 'els pics
blancs de les nostres més. elevades munta
ny"' dormiran esmicolats en el fons de la
mar. Certes extensions muotan'yoses de
dios l'ocea tenen ja en I'actualitat una con
figuraci6 alpina o mitumbesca, i han estat
constituldes per les restes deis terrenys
desapareguts deis vells temps. Aquestes
muntanyes que exiSi:eixen en la mar,5ón
les futures cadenes de muntanyes de la
part terraqüia de la superfície de la Terra
c['uo.a edat geologica que encara ha de co
men~ar, de la mateixa manera que les
muntanyes que alegren la nostra vista. s60
les terres altes que donnien sota I'ocea en
l¡d~.ts ~eoJo~ique.~ weterit~~. EI.s que vivim
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CJresposta a una objeccíó

QUAN els adversaris de la hipotesi esp[
rita es troben davant d'una manifes

fació mediúmica teoricament difícil i emba
rassant, se'n surten mol! sovinf lIan~ant

als peus deis seus contradictors una petita
bomba d'e[ecte, pero inofensiva, que con
sisteix en l'afirmació apodrctica segons la
qual mai no es podra demostrar el ben fo
namenlat de la hipatesi en qüestió, puix «la
prova absoluta de la identitat personal
d'un decés, és tearicament impossible». 1
per aquesta pelita bomba filosafica els
noslres conlradiclors creuen haver-nos re
dun al silenci. No ignorem, pero, que
aqueixes elucubracions de la metafísica
pura, a les que voldria donar-se for~a axio
malica, no tenen cap valor ni en les ci/m
cies experimenlals ni en la vida practica,
car en unes i allres, ens acontenlem amb
pl'oves relatives, úniques possibles en
aquesl món de fenomens on es descabde
Ira la nostra exislencia. E.m proposo de
mostrar-ho breument, car és tan manifesta
la naluralesa sofistica d'aquesl axioma me
tafisic, quan es prelé aplicar-lo a les re
cerques cientrfiques, que no hi cal perdre
massa temps.

Per comen~ar, ens cal reporlar algunes
afirmacions peremptories en el genere pre
sentades pels adversaris de la hipatesi es
pirita. El professor R'CHET, a la' pagina
262 del seu Traité de Metapsychique, a
proposit de la personalilat mediúmica «Jor
di Pelham», remarca:

el bé, per afirmar la supervivencitr.
tenim com prava principal, o milIar dit.
única. l'afirrnllci6 del medium. En ens
diu: Jo soc lordí Pe/hamo Peró el rel
no és suncient, en absolut. car caldria
provar que, per alguna facultar miste
riosa, transcendental, la medium
Me>. P"DR no té la coneixen~a de les

coses Que PelhBm. en vida. coneixia.
Heus acf perque, provisoriament. la
metapsíquica subjectiva no pOI demos~
trar la realitat de la supervivencia hu
mana.>

El professor MORSELLI, ha dil al seu
torno

el bé! mai se'os ha donal una pelila
prava d'aqueixa infervenci6 deIs espe~

rifs en la "osfra vida terrestre. És que
no es pot donar. l Quan ens sigui do
nada, talmenl que els homes de bon
sentit, habiluats al melode científic.
es vegin obligats a reconeixer~la,

el primer d'afilar-se en els rengles de
respirilisme. seré jo».

Per citar declaracions analogues, peró.
resc~nls, remarcaré que M. VOLT, en un
article polemic que m'ha adre~at, escriu:

cLa convergencia de tofes les pro
ves envers la demoslraci6 de l'exislEm
cia i de la supervivencia de I'anima; el
coniunl i l'evide:lcia cumulativa de to
les aqueixes proves, no 56n prou per
alenyer úna cerlesa definitiva4 Acumu~

leu lantes probabilitats com vulgueu, i
el resultat no sera aUra cosa que una
adici6 de probabilitals. Luce e Ombra.
1925, pág. 57•.•

Finalment, el Dr. William MACKENZII!,

en el seu rescent lIibre: Metap"ichica Mo
derna (pag. 295) s'expressa en aquests ter
mes:

Sobre la idenlificaci6 esp{rifa, que
constituiria la prova de les proves,
gravita un fatum for~osament negatiu.
La prova vera, segura, de la idenlifica
ci6, no sera mai alesa. Més precisa
ment, la identificaci6 deis desencarnate
és, a priori, i per sempre, d'impossible
demoslraci6. Per provar~la realment.
caldria la possibilitat d'excloure la su
posici6 d'una interferencia qualsevul
ia, fins supernormal,-enfre vius. J



aixo. és irrealitzable. com ho és sem
pre la possibilitat de provar un fet ne
gatiu.»

Com es pot veure, els nostres contra
dictors, sota formes diferenls, exigeixen
tots la prova absoluta quan es tracta de la
ideI)lificació espirita, donant-se la fácil sa
tísfacció de creurer impossible la obtenció
teórica de la prova demanada.

Alió que obliden, peró, és que les se
ves absurdes pretensions són idenlicament
aplicables a tola demosfració científica, i
en lals condicions, si les seves exigencies
fossin legílimes, es deuria abolir la ciencia
humana tota sencera, cal' ella no ens dóna
ni ens pot donar la prova absoluta de res.
Fins en la vida civil es deurien suprimir els
tribunals; ño és possible cap judici, i per
tant una sentencia, recolzant en una prava
absoluta, cal' sempre hi ha bones raons en
les dues parts. En altres termes: exigir-la
en tota branca del saber humá i en totes
les circumstáncies de la' vida, significa
l'absurd i I'impossible. 1en demostració del
que diem, cal que els nostres contradictors
donguin la prova absoluta de la seva afir
mació negativa, CO que ni ells ni nosaltres
no podem fer.

Acontentem-nos, doncs, amb proves
relatives, cal' nosaltres mateixos, indivi
dualitats condicionades vivint en el relatiu,
no podrem mai afirmar res en lermes de
certesa absoluta. Em cal esperar, doncs,
que els nostres contradictors renunciaran
a un enginy que es gira eficacmenl contra
seu, i que no és serios ni cientffic de ser
vir-se·n.

És amb raó que el Dr. GELEY, respo
nent a una afirmació análoga del professor
RlcHET, remarca: «És igualment impossible
de provar cientfficament J'existencia real
d'un desencarnat com la d'un vivent.» 1 a
fftol d'exemple, su posa que un desapare
gut de la guerra relorna a la seva patria
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despres d'una vintena d'anys, i es demostra
d'una manera rigurosament Ibgica que no
podrá pas provar d'una manera absoluta la
seva identitat, CO que no impedirá que els
pares del soldat desaparegut el reconeguin
acontentanl-se amb les proves relalives en
ús en el nostre món i d'acollir-Io joiosament.
1 el Dr. GELEY concloudient: <<lbé! repeleixo
que hi deu haver, raonablement, un límit a
la sospita o al duble, que no pot ésser fi
xat més que pel bon sentil». 1 és ben bé
aixi:>, un afer de bon sentit; i en testar-se en
un sofisma metafísic en les discussions
cienlffiques, prova, en la persona que els
empra, un oblit inconcebible de la natura
lesa intrínseca de les recerques científi
ques, que, en darrer analisi, es redueixen
a una «percepció de relacions entre els fe
nómens», més enllá deis quals s'exten l'in
comensurable domini del Nbumen, de
l'Absolut i de I'Incognoscible. 1no oblidem
que el sofisma emprat p.els nostres contra
dictors, fereíx igualment els negadors que
els partidaris de la hípótesi espírita, neu
tralitzant ambdós, aixó és, tota recerca
científica.

Remarcaré que, entre els quatre escrip
tors abans citats, aquell que s'obstina amb
més tenacitat a la fórmula clássica de la
metafísica, és M. VOLT, qui jutja insuficient
fins el criteri máxim que la ciencia té a
la seva má, el de la «convergencia de les
proves». Si així fos, totes les lIeis, teories
i hipótesis formulades en no importa quina
branca del saber llUma, restarien- desfetes
i sense valor en qua n venen fonamenfades,
totes, en l'análisi comparat deis fets i en la
convergencia de les proves. I en tals con
dicions, M. VOLT faria bé de solidaritzar-se
amb BRUNETIERE, qui ha proclamat la falli
da de la ciencia anant a refugiar-se al si
del dogma católic que, pel que sembla, de
tenta la «prova absoluta» sobre els destins
de l'ésser.
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El que vinc d'exposar fins ara seria
prou per demolir una objecci6 absurda i
insostenible en la fórmula c111ssica en la
qual és generalment enunciada, Peró en el
primer i en el darrer deis passatges citats,
es troba una varianl de la fórmula clllssi
ca, variant que cal examinar separadament,
i que consisteix en afirmar que en materia
d'identificaci6 personal post mortem, la
prova absoluta és impossibJe, perque no es
poden tixar els I/mits de les facultats me
taps/quiques deIs mediums, Hem de dir
que si amb aquesta formula es torna enca
ra a la pretensi6 absurda d'exigir la prova
absoluta en materia espírita, hi ha conside
racions purament científiques, recolzant en
I'analisi comparat deis fets, que demolei
xen aquesta fórmula específica de la «pro
va absoluta», En efecte, si es vol deixar
les altures boiroses de la metafísica pura
per restar sólidament en el terreny deis
fets, aviat se' n troben q ue penneten
delimitar rigorosament els poders super
normals de la subconsciencia humana,
desfent, així, l'objecci6 de que es tracta,

La primera d'aquestes circumstancies
de fet consisteix en aixó: que els fenómens
metapsfquics d'ordre intel'ligent (telepatia,
telestesia, clarividencia en general) s6n
condicionat••, aixó és, limitats per la ne
cessitat ineluctable del «lIa~ o relaci6 psí
quica», ljue no pot realitzar-se més que en
les condicions següents:

-quan el sensiliu coneix la persona
absent amb la qual desilja entrar en rela
ci6;

-quan la persona absent és coneguda
d'una altra que es troba juht al sensitiu i en
relaci6 amb ell;

-o quan, com en els fenómens psico
metrics, es presenta al sensitiu un objecte
d'ús habitual de la persona absent i que es
tracta de visualitza¡',

Fora d'aquestes condicions no és pos-

sible entrar en relaci6 mediúmica amb una
persona lIunyana, vivent. En altres parau
les: sense I'ajuda de la psicometria, no es
pot establir una relació ps/quica amb una
persona absent, desconeguda del medium i
deIs assistenfs, circumstancia teóricament
interessant en la qual no han reparat el
professor RICHET i el DI', MACKENZIE, quan
formula ven l'objecci6 que ens ocupa, cal'
del contrari, no haurien escrit alió que hem
reprodun, 1com la necessitat de la «rela
ci6 psíquica», per tot ordre de manifesla
cions mediúmiques inlel'ligents, té el valor
d'una lIei absoluta que regula els fenómens
d'aquesta naturalesa (segurament en co
rrespondencia amb la lIei d'atinitaf en el
m6n físic) se'n segueix que aquesta condi
ci6 fonamental té el valor de prova decissiva
a favor de la tesi en qüesti6, Hem demos
trat, doncs, que es possible trar;ar els !f
mits a les facultats supernorma/s d' infor
maciósubconscient, i en conseqüencia, que
no és impossible d'adquirir la prova que
les informacions fornides per "Una perso
nalita! mediúmica a ti de demostrar la
seva identitat post mortem, no s'han extret
pelmedium de la subconsciencia aliena,

La segona circumstllncia de fet per la
qual I'exercici de les facultats supernor
mals es troba delimitada, és, encara, més
important que la primera; malhauradament,
no és fllcil ex posar-la en un petit treball
com aquest. N'iJe fet un estudi en el meu
lIibre: De les comunicacions mediúmiques
entre vivents, i es compren que una de
mostraci6 que ha reclamat un volum, no
es pot resumir en algunes ratlles, més en
cara si es te present que la demostraci6 és
objectiva, a base de fets,

Em reduiré, doncs, a explicar que
aquesta segona circumstancia és comple
menlllria de la primera, aixo és, que men
tre la primera demostra la impossibilital de



comunicacions telepafiques amb la sub
consciencia de persones absenls sense
I'ajuda de la «relació psicológica», la sego
na completa la demostració moslrant que,
fins en el cas de persones absents conegu
des del medium i, deis assistenls, es deu
excloure d'una manera absolula que el
medium pugui treure informacions si
aquestes no són vives en la seva cons
ciencia o en la seva subconsciencia, i en
cara menys si aquestes informacions no
fan referencia a la mateixa persona sinó a
una tercera que ha conegut en epoques lIu
nyanes' (com passa, per contra, en molts
casos d'identificacjó espirita).

Per millor comprendre el lema afegiré
que gracies a I'examen comparat de moltes
categories de comunicacions mediúmiques
enlre vius, apareix inconleslablemenl que
aquestes manifeslacions consisleixen en una
moda/itat de conversa supernormal entre
dues personalitats integra/s o espirituals
subconscients, en mútua relació psíquica;
mai en un fenomen de clarividencia lelepa
tica, per la qual el medium poaria informa
cions en la subconsciencia aliena. Els fels
ho demostren irrefulablement, del que en
resulta un altre cop morlal per la teoria de
la sensibilital profunda o cripleslesia, cons
cient. És. a dir, que d'un costal, veiem
condicionades, Iimitades per la necessitat
de la «relació o lIa~ psiquic» les facultats
supernormals; i d'una allra, els fels de co
municació mediúmica enlre vius, proven

.amb igual netedal que aquesles facultals
supernormals no poden lreure informacions
en les subconsciencies de persones pre
sents o absents, si no és en relació a inci
denls encara vius en la mentalitat cons
cienl o subconscient del subjecte, Un inci
dent pot ésser viu, sigui a causa de sa
manifestació rescent, o perque ha significat
una data memorable en la mentalitat del
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subjecte en qüeslió. En altres paraules;
mai no s'ha donal el cas que un sensiliu
hagi poal infOl'macions insigniflcanls (com
els pelits detalls que, sovint, donen les
personalitats espirituals a fi d'idenlificar
se) de la memoria laienl d'un éonsultant
presenlo absenl, que las hagi completa
ment oblidat; i encara menys que hagi ex
trel delalls insignificanls i lolalment obli
dats, referents a un tercer, d'ell conegut
en epoca lIunyana, :om ho suposen els
partidaris de I'omnisciencia de les facultals
supernormals.

Tals són les conclusions a les quals,
damunt la base deis fels; he arribat en el
meu llibre, al Que remelo els leclors desit
josos de veure la validesa del que afirmo:

Així, doncs, la hipótesi de la criplesle
sia omnlscienl enlre vius, és una elucubra
ció fanlaslica, filosóficamenl absurda i
cienlificament insostenible. Aleshores, da
vant del cas «Jordi Pelham» citat per Rr
CHET, del punl de vista de la recerca expe
rimental, es deu dir que, si I'enlilal comu
nicanl forneix ínformacions i delalls perso
nals ignorals del medium i deis presents,
es demoslra que rentital en qüestió era
ben bé I'esperit del difunl afirmanl-se pre
sent, Tot aixó en nom de la lógica i del
bon sentit. I remarcare que si, en els casos
analegs al que acabo de citar, no es tracta
de la prova absoluta entesa en sentit filo
sófic, es lracla d'una prova relativa de la
major importancia demoslrativa que es pu
gui alenyer cintíficament. 1 és, també,
prego als meus contraopinants de no obli
dar-ho,-una sola unitat provativa entre
aquelles, molt nombroses, que convergei
xen lotes envers aquell, centre consliturt
per la demostració científica de I'existencia' .
i de la supervivencia de I'anima, Aixó no
déu ésser perdut de vista, cal' els més im
porlants deis nostres antagoJJistes haÍl
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pres el costum de parlar de la prova de
• la identiflcaci6 personal, com si la sort de

la hipbtesi espirita no depengues d'altra
cosa que d'aquest únic sistema de proves,
quan, al conlrari, les categories de mani
resracions supernormals-animiques i es
plrites-d'un valor igualment provariu,
s'apropen a la quarantena. Ara bé, si els
savis rerusen d'aplicar a la demostraci6

de la hipbtesi espiritil el crileri de l'ana
Iisi comparat deis fets i el de la conver
gencia crucial de les proves, cal que ho
fassin quan es rracta de les altres bran
ques del saber, amb les desastroses con
seqüencies que ja havem exposat.

ERNESTO BOZZANO.
(HUMBBRT TORRES, traduelor).

(Seguira)

,

Dlbulx de C. TAPIOL.



Elíbres í 9revístes
Encara una a1fra Editorial!
S6" uns entusiasles sabadellencs aquesta ve~

garla. Surten amb el nom de ePublicacions La
ron8~.

Heus acf aIgunes paraules extretes de la seva
crida:

«A.I volt de la cultura general del nostre poble,
un allre esror~ editorial ve a aporlar-hi un carreu
humil pero entusiasta.

Hi ha actualment necessitats imperioses d'eslen
dre el radi d'acci6 de les publicacions. Cal enfon
dir-les i eixamplar-Ies. Les Publicaci.ons La Fonll
no volen pas significar cap ifmit ediloriaI, sinó do
nar la maxima corba cerrera; volen donar la ma als
¡oves, rer coneixer, en el que sia possible. el millar
de les produccions Que avui es veuen privarles
d'expansi6 i els Doms d'aquells aurors que resten
inedits o bé ignorats del públic.

Un esperit noble ens encoratja, L'ambició pel
reviscolament de molts aspectes de la nostra cuItu
ra social poHlica i literaria ens anima. 1 quan
aquests desigs van acompanyats de l'entusiasme
que dóna ¡'empenta de la joventut, és indubtable el
sortir-ne amb una orgullosa victoria,»

El primer lIibre sabem que sera de J, H, Costa
jussa. i es titulara cClarobscur».

Esta proxim a apareixer un nou poema del nos
tre bon amic i col'laborador Francesc Rossetli,
que es titulara cEl Capdill de l'ardidesa».

Esperem que sera forc;a ben acollit pel nostre
público

La Muñeca, per Francesc Caro Crespo, c:Gene
ración consciente». Valencia 1928.-Drama modero
en tres actes,

Un argument ben meditat i magislralment porlar
a la vida escenica; un problema psicologic que
batega en la realitat amb la indiferencia que la ruti
na eslableix, i que rautor d'aquesta obra. ha sapi
gut desentranyar admirablement. cLa Mufieca» és
el drama d'un escriptor que veu desfetes les seves
més cares il'1usions per la vanitat de la que deuria
ésser en les seves promeses. d'amor, amiga abne
gada ¡digna.

cMonografies mediques»,-Diagnostic clCnic de
la gestaci6, pel Dr. Pere Nubiola.

El Dr. Pere Nubiola, professor de Parts en la
nostra Facultat de Medicina i un deis homes de
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Olés aIta valua cienlffica del noslre país, és l'autor
del fascicle 20,~ de c:Monografies Mediques», Qual
col'lecció ha enriquit amb una obra científicament
mestrívola.

El tema tria~ per raulOr, c:Diagnostic c1fnie de la
gestació», és un deis Olés importante de la practica
medica; al metge se Ji planteja constantment en el
seu exercici aquest diagnosric i no solament molts
cops és un problema d'ordre medie ans també d'or
dre moral i social.

L'autor estudia amb lota cura ela símptomes que
indiquen restal de gravidesa i els valora. Sobre tot
el diagnostic precoc;, el Olés diffcil, el més exposat
a errors i generalment el que'¡ practic es veu amb
freqüencia Olés obligar' a precísar, mereix de l'autor
una atenció Olés grossd i es poI ben dir que les pia
nes que ti dedica s6n modeliques en senlil clínie i
en clarelat.

No per aixo negligeix I'autor eIs períodes més
avenc;als de rembaras i el diagnostic diferencial
amb les afeccions que'l poden simular, és precisa
ment de ma mestra.

El fascicle és una obra imprescindible, no sola
ment per als melges, siguin o no siguin especia lis
les, ans també pels eSfudiants que veuen aclarits
molls punts obscurs deis seus estudis de Tocolo
gia i per les llevadores a les quaIs donara una mé~

grossa segurelat en el seu exercici.

El No'liciari d'aquest número insereix: cEI mo
ment cultural», per J. Aguadé i Miró.-La noslra
premsa medica i cienl[fica.-Les nostres pubJica
cions.-Ampliació d'estudis: Curs de palOlogfa di
gestiva.-Homenatge al Dr. Damia MarU, de la Sel
va del Campo

Oeneración consciente. - Pel públic estudios
amant de la bona leclura ja és conegut l'excel'lent
treball C1.lllural d'aquesta revista. En canvi el núme
ro d'aquest mes cridara l'alenci6 de quants elllegei
xin puix supera en molt als fins ara publicats I'acer
tat i útil conjunl de treballs literaris i cientffics, entre
els que sobressurten els titolats c:Previsió eugeni
ca» per un Melge Rural; cLa Taberna» per Albert
Ghiraldo; c:Que és la febre?.l) l2eI-Dr. Remartfnez;
cEI Culfiu de la Superioritat des del bresol:. pel
Dr. J. Fernando i la preciosa novel'la c:L1um de Diu
menge» de Ramon Perez de Ayala. Molí bell i ben
executat a tricomfa el quadern de RuselJ que va a la
porlada. D6 págines de texl inleressanlfssim.
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La Luz del Porvenir.-EI número d'agos! d'a
quesfa revista resulta molt notable. Publica ori
ginals del "astre ban amic Humbert Torres ¡deis
senyors Asmara, Aguarod, Fritz. Antich. Zulueta.
Hanor. Herrero ademés de les secciona .Consulto
ri s , .Per aquesta móns:t, cSecci6 Oficial», cNOfi
ciari» i cBúslia».

Lo Pregoner.-Ha fel extraordinari el seu nú~

mero 180 aques! menut quinzenal de Bellpuig.

Le Cri des Peuples.-Aquest excel'lent sefmana
Ti frances porraveu deIs pobles oprimits continua la
seva elogiosa campanya en pro de les redemp·
cians.

Oasela de Vilafranca.-Són interessantCssims
els nombres d'ilquest periodic vilafranquf.

Llevan/.-Elogiable en extrem és aquesta pu
blicació artanenca.

Revista d·Olof.-Després d'una temporada de
vacances ha tornat a compareixer la excei'lent pu
blicació ololina, Ja haviem preguntat per ella, méa
d'una vegada; avui, perb, en ¡'editorial ens ha ex
plica Conafitueix un esplendit volum replel de
grava la, fel 50rlir el día de la seva festa Majar
amb una seixantena de pagines.

L'auca de la Festa Majar d'Olof. - Escaienla
del tal és aquesta auca plena de suculenta acu
dils. Digne de felicitaci6 és <un pobre pages
de Firma-Amenl i les i1'lusfraciona de Mil' Mas de
Xexlss, Felil;os ela ololins que poden estar d'humor
encara, en aquest lempa d'un ambient tan gris que
atravessem.

Revista del Centre de Leclura.-la magnffica
revisla reusenca ha publical el seu número 184.
Conté un sumari compost per Salvador Vilaseca.
Eduard Toda, F., Sebasti. Oa5ch, )osep M.' de Su
ere i <De 1., vida del Centre-o

Taula de Lletres Valencianes.-N,o.12 amb el
Sumari: Martorell i Galba, Almela ¡Vives, Artur'
Perucho, E, Navarro Borras, Daniel M. Ferrando,
Bernat ArloJa Tomas. Caries Salvador i Notes i
Noticiari Bibliografic.

Oaseta de Cervera.-Amb mOliu de la Festa
Majar cerverina, aquesta simpatica publicaci6 ha
aparegut en forma d·extraordinari. P. Anglarill.
C. Oomez Orau Mohel, F. de Dalmases, ). Piñal
AguIJó, Subdiaca, F. Razquin Fabregat, Properci.
etc, componen el brillant sumari,

Radio-Lot.-A la superba col'iecci6 d'aquesta
revista catalana de radio ha vingut a sUmar-se un
nou exemplar que parla com el.s anteriors aquell
caire tan en ell~ reconegut.

Després d'una curiosa portada a colora en que la
es Iroben les retransmissions del Liceu en la pro
pera temporad" i d'assaborir un se~t:it d'articles
quin més interetisant que informen amb tal detall
sobre la situació actual de relransmissi6 d'imalges,
comunicacions telefóniques internacionals i comple
tades per I'encertada crflica literaria per l'AndriA
Gual. Historietes. interessant tnformació grafica
de I'estranger, novel la de Clovis Eimeric i la sec
ció de <Radio Noves- completen aquest número.

L'Eveil Catalan,-Tenim el número de 30 de
selembre. És interessantíssim.

,



L'Agrupació Cultural

La nostra iovenfvoIa cAgrupaci6 Cultural LIei
datana de J- R.» s'ha preparat ja per a camen<;ar el
nau curs, novamenl plena de coratge i de fe en la
seva obra.

Tenim natfcia deIs seus nombrosos projecles a
realitzar, els quals col-locaran en el !loc que mereix
una agrupació de joves semblant. que honorani-se
ells mateixos, honoren fambé la noslra ciutal.

Per a Olés perfecte resso publiquern els noms de
la Junta Directiva, juntament amb les corresponents
Seccions amb que compta.

President. josep M.a Morlans; Secretario Baptis·
ta Xuriguera: Complador, Salvador Salvadó; Vo
c.1 I Roma Amperi; Voc.! II josep M.' Mora;
Vocal 111 josep Moragues; Vocal IV Enrie Crous;
Vocal V josep Oaleu i Vocal VI Enrie Ferrer.

Bis encarregats de-Seccions son: D'Arts, Enrie
Crous: Ciencies, Enrie Ferrer; Dances, josep Mo
ragues; Historia, josep M.a MorJans; Folk-Iore,
josep M.' Mora; Esbarios, Salvador Salvad6; li
teratura, Baptista Xuriguera; filologia, noma Am·
peri; Biblioteca, josep Oaleu.

Els desifgem for~a anys d'exit.
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Espigolant

VoUaire en el seu Diccionari filosóflc diu coses
lan interessants i agils com aquestes:

Amista/.-es un contracle entre dues persones
sensibles i virluoses,

cals, 01011 prop ens trobem de la ~octrina tan c1arap

ment exposada per Rovira j Virgili a les planes de
La Nau. Cal esperar que, dies a venir, els interes
sos sagrats que ens 56n comuns, en5 faran aprapar
Olés encara.

Esmentem amb goig...

Circumstimcies diverses han motivaf que no re
gistressim en aquestes planes, com és degut, la
nova posici6 polftica adoptada per Rov.ira i Virgili,
en deixar la col'Iaboraci6 ass(dua a La Publicitat
tal donant a La Nau. amb plena independencia
d'acci6. un lo francamenl esquerrista iliberal.

Nosaltres, que d'uDa manera insistent haviem
al~at la nostra v'eu per Jamen'lar-nos sincerament
que un horne de les innegables convic~ions esQue
rristes j de les reconegudes condícioos d'escripfor
polític que es donen en Rovira i Virgili. es trobés
practicament anul"lat per una ltarga conviven w

cia amb elements d'idealitat aposada, no padem
deixar d'aplaudir a Rovira i Vil gili per la seva de
terminació. que ha estal ¡sera exceI:lentmenl rebu
da per tots aquells hornes, nombrosfssims j valuo·
sos, que tot i sentit 1'amor a les nostre& coses, as
pirio a canviar, en una matitzaci6 generosament
humana les directrius de la nostra política.

Igno;ern si les nostres sinceres lamentacions
critiques han pesat en l'anima de Rovira i Virgili per
decidir·lo a la nova acluaci6. Alguns, constatant la
proxiOlitat de les dues coses, així ha han valgut
veure. Pero _nosaltres, que sempre hem ringut al
director de La Nau per un ferm partidari de les
idees d'esquerra, creiem que l'explicaci6 cal trobar
la en la forlta de les seves propies conviccions.
L'hora crftica que vivim, la procacitat cada dia Olés
descarada de les forces reaccionaries, la necessi
tat imperiosa de servir de.far orientador. i de fonic
infel-Iectual a les forces populars per les futures ac
'cions prbxime~, s6n motius prou poderosos per
pesar decissivament en nmim d'aquelJs que han de
lenir clara noció deis seu~ deures i de la responsa
bUilal que, amb un inexplicable silenci, conlraurien.

·Sftludem-ho .mb ~oilf' Si 00 pleo.meol ideolifi-
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Amor. -És 11I tela de la naturalesa brodada per
la imaginació

Virluf.-La virlut no és un bé; és un deure.
ffumilla/.-Cree que la humil1at és la modestia

de ('anima. car la modestia exterior no és allra cosa
Que el civisme.

Crftica.-Un excel'lent crUie sera aquel) que tin
gui ciencia i gusl abundanta, sense prejudicis ni
rancúnies. I aixb és dif(cil de trabar.

/gllllftat.-Tola els hornea serien necessariament
iguala si no tinguéssin necessilats. La miseria lIi
gada a la "oslra especie subordina un home a un
allre home.

Ido/afria.-L'error no consisteix en adorar un
troc; de fusla o de marbre, aos bé en adorar una
falsa divinitaJ representada per aquesla fusta o
aquest marbre.

Prejudici.-EI prejudici és una apioió mancada
de iudici.

La insuficiencia de les Uni
versitats deIs Estats Units

Jean Callol en un esludi sobre la democracia als
Estala Units en el que posa de manirest el prepon
derant 3enlil plutocralic c1'aquell pais, com un mal
Que s'exlen en tola el~ ordres i que a la lIarga dei~

xara sentir eIs seus funestos resultats, desemmas
carit una munió d'aspecles e1'aquesta filanlropia
americana amb que la riQuesa pretén justincar·se i
caplar-se el reconeixemenr i la simpatia deis obli~

daIs de la fortuna.
Referint-se a la protecci6 universitaria addueix

unes alinacies observacions que el valen. Upton
Sinciair exposa en el seu Jlibre cEI pas de roca~.

Heus'en ad algunes:
eSe 5a., e1'una manera evident Que antics estu~

diants tia quals han amun'egat els dolars per mi
Iions han deslina' quanlitals per beneficiar cllurs~

universitats.
El donatiu. pero, no és pas gratuit. Cal fer aten

ció en el fet de la cmomnincació~ de I'educació
lI:m~ricana.

L'ombra de Mammou. el dimoni de la riquesa,
plana sobre les universitats. La generositaf deis
donanls obré com a rescar I'abdicació de la lIiber
lot deIs professors, lIur subjecció a un cos de doc
Irines xopes del més estrel puritanisme. Feu
que un professor es permeli d'ésser cradical~ en
religió. en economia. en moral o en pol(Jical No du·
rarlJ ni dos dies.

El resultat és prou claro
A.questes escoles que costen tan cares, deixen

en tol el territori un quart dllOalfabets i un altre
quart quasi completament ignorant. És el dega de
la Universirat de Princeton qui ha afirma!

El allres, pero, els lIerrals! Jo n'he eonE'gut molts
d'americans vinguls d'aquelles Universilats; i he
reslar astorat de lIur incuriosilat d'esperit. de lIur
manca de cullura i de lIur ineptitud en el maneig de
les idees més generals!~

La premsa ens ha reportat en altres ocasions
eom ha esldl proh'ibida la divulgació de certes doc·
trines en els cenlres universitaris deis Estats Units;
per diversos condueles en els mE"dis europeus s'ha
arrodonit la creenc;a de I'estretor cultural Que pre
sideix els nucIis universitdris nordamericans.

Jean Callot amb el seu estudi i Upron Sinclar
amb el seu llibre no fan més que corroborar un fet
d'evidencia universal i preconitzar la desasrrosa
conseqüencia que de tor temps vé produ'int l'ensen·
yament quan és posar sota l'advocació i el regisme
de la plulocrhcia

P. B.

Centre de Lleida i
les seves comarques

En la sessi6 cel'lebrada el dia 7 del corrent la
Junta. Direcliva de I'entitat .Centre de L1eida i ses
Comarques~ acorda distribuir els carrees en la for·
ma segUent: President, Enrie Beleta Gassull; Sots
presidenll, Enric Ricart Bergadh; Sots·president
11, Jo:sep Maria farré Moregó; Sots-presidenl 11I,
Josep Pintó Badals; Vocal!, Miquel Garau Riu;
Vocal 11, Ataulr Tarragó Rulz. Vocal 11I, Josep
Pintó Ramon Pascual; Vocal IV, Xavier Segarra
Roure; Tresorer, Ramón Banyeres Melcior; Comp
lador, Andreu Gelonch Tolón; A.rxiver - Biblio
tecari, Ramón Aldoma. L1ush; Vocal 'V Sots-se
cretari. Joaquim Casals Plana; Secretari General.
Pere Borrás Primo

La Junta Directiva acordh gestionar de les Com
panyies de ferrocarrils de M, Z. i A. ¡de Camins de
Ferro del Norl i'establiment d'un tren lIeuger de
Barcelona a Lleida di recte flns a l'estaci6 de Man
resa, i l'estalvi del transbord obligatori a res
tació de Picamoixons, pels pasalgers que utilitzen
Jes linies de Barcelona a Picamoixons i de L1eida a
Tarragona,

Ignasi Iglésies
A darrera hora ens assabentem de la soptada

mort del nostre i1'lustre dramaturg Ignasi Iglésies.
Bn el proxim número en parlarem amb la exten

sió deguda.
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Majar. 55 (Quiase) LLEIDA
.. La casa mlllor assorllda, la que .. . .
· ven i pot vendre a més balx preu .. Ob:OK:::::i:OK:::::i:OK:::::i:<..::>;c=)!C:::::i:OK:::::i:OK:::::i:do

· de Uelda per sa fabrlcaeló propia•..

Exposlelons eontlnues en els apa·
· radors 1 en l'lnterlor, de joes eons- ..

· trults en els meus tallers. .. COMERCIANTSl
· Especlalltat en els moble8 d'enea- ..

rree dominant tots els estlls.

DE

RELLüTJERÍA

.. El lan Inl. me" d. tnmpnsto,.. : -: :.: Prenl Iimil'h .

.. JOAN PALLARÉS"., \ . ,
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Material per a cobertes, el més garantit i de durada il·limitada.

-- Tuberies lleugeres Ür ~d;ig~esl ~idA de fum, etc, etc.

També produeix TUBS a presió fins a VINT atmbsferes, per a
. conducció de líquids i gasos. Són els millors i de durada indefi

nida, per qual raló els Ajuntaments i TgrUanBs empreses que submi-
nistren aigües a es poblacions, és el que enguany adobten. === ;;;:;;;;;;;:

- Demaneu pressupostos ¡ els facilitara gratis la =

Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telefon 207

~11111111~1II:11:1II:11~1II:11~111;1111111111:111:111:111~1111:111~111~1II:11~1!111111~111111111:111:1II:111:111~1II:1II1~1II111~¡¡¡¡¡¡¡

. 6raos magalZemS de mobles" ..

,:: CASA SEnTÍS:.

· No deixi de veure ¡'exposleló que ..
té aetualment.

anunCleu a la REVISTA

· Carr.r de Sant Antoni, 2 i 4 ..
(enfronCo de la Caéedral)

· Telefons 549 1 550 - LLEI DA•..

o~o

aLLEIDAa



Llista d'adreces útils que recomanem

['Ieu"dores

Merceries

MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parts i
Cirurgiana. - Pla/ya Constitució, 4, 4art _ 1.8 ,

Telefon 457.-Ueida.

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cer(a i novelals. - Plac;a Sal. 8 ~ Teleron. 502. L1eida

Aduocats

LLUlS COMPANYS JOYERo Rambla Cata-
lunya, 15, l.er - Barcelona.

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMER<;:. - R. Ferran, 2 M etges
Ueida.

Agrlcoles

VICENT FARRÉ.-Taller de maqui"es agrfco
les j apers de lIauran¡;a.-Carrel' de Ramoo Solde
vila. núms. D i 7.~LJeida.

Cases de Canul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teleron, 518 - Leida.

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i dents. - TeJefon, 367. - Pla~a de lo Sal. 17
principal - Lleida.

Mosalcs

COl'redors de Comer~

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

MARIUS SOL MESTRE. - De 10"" 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Aragó, C., entressol - Ueida.

E \ectrlclstes

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i materials elec
tries, vendes al majar ¡detall. - PJa~a L1ibertat. 2
Teleron, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. - Maquines i material elec
Iric.-Cabrinelti. ~ Lleida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elec
triques per a Hum i forc;a. - ParalJamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparació de GramOfons.
Clavell, 5. - Ueida.

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

Música 1 Planos

¡OAN GUARRO.-CavalJers, 66. - Ueida.

Recaders 1 'I'ransports

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

R. SETÓ l FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Ueida: Esterería, 4.

•

Ferreterles 'I'a lIers

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

Fusteries

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

Impremles

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
Lleida.

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

¡OAN VILA.-TalIers de Fundició i Maquinaria.
Cardenal Remolins, 8 - Telefon, 107. - Ueida.

'I'oclnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especialitals en
pernils , embutits i manlegues. Cilrme, 62. .; Lleida.
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