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Verdadero especifico
del dolor nervioso o

re.umátlco. desapa
reciendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales,

Intercostales.
de rillones. Ciática) y las

molestias periódicas pro
pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA

,
P!lra el dol!" de cebeze, neur61gles dlver

ses, moleslles periódices de la mujer. une cu
cheredile disu~lta en agua, una, dos, o Ires
veces con medie hora de intérvalo. En el
reumell:lmo febril, une cucher~dile Ires o cue·
fro veces reperfides durenfe el die en le mis
me forme. En las enfermedades doloroses
crónlces hen de tomarlo ocho dles de cede
mes en eyunes. y una o ·dos veces ceso de
presenlerse el alaque cié dolor. Usedo en esle
forme y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logre vencer enfermededes doloroses
errlligadlls y 1I11viar siempre grllndemente 11

105 enfermos.

Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico. Farmacéutico.
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El etern:a qüesttÓ

Preu 50 Cenlims
I1

Vn deIs eseriplors espanyols que I/egim amb més fruició és Oomez de Baquero. Una visió jusla
deJes coses j un esperit liberal j humaníssim, en una prosa de grata musicalitat j de bel!a

arquitectura: lals són les característiques deIs notables arlicles de /,jJ·!usfre escrípfor cdstel/iJ.
En un d'ells, publical a El Sol, ¡que por/ava per títo! ¿Una cuestión anacrónica?, aomez de Ba

quero es demana si sera veritat que la qüesfió religiosa, o, millar dit, político-eclesiastica, sigui una
preocupació enveIlida que s'hagi escapa! d'alguna de les vitrines del museu del segle XIX. Per respon
dre a aquesta pregunta, ai;co éso per saber si e/s que creienf que no s'ha clos aques! capital de la Gue
rra civil espanyola, mereixen un l/oc en algun museu arqueologic, Oomez de Baquero gira el ul/s a tol
el món i es troba: que als Estats Units, un deIs motius que més han influit en la derrota de Smith és el
seu eatolicisme, que aixeca en tota la confederació americana, aquesta exclamació: «no volem que ens
governi el Papa»; que a Anglaterra. lambé es manifesta viva, actual, la qüestió político-religiosa en el
problema delllibre de resos, rebutjat dues vegades pel Parlament sota la consigna eiNo Papacy!» que
semblava haver passat a la historia i que és possible acabi amb la separació entre I'Església i I'Estat;
que a Fran~a els articles 70 i 71 són una de les causes que provoquen la caiguda del solidíssim Minis
leri d'Unió Nacional, amb 101 i el merescat i immens prestigi de Poincaré. que no és cap reaccionari
ni clerical; que a Alemanya. amb motia del Concordal i de I'ensenyan~a confessional que demanaven
elseatófics, a Xecoslovaquia. amb mofiu del centenari deJoan f1uss. a~Mexic, on la guerra civil religio
sa reprodueix els metodes de les nostres del segle passat, a Rússia, on el principi sovietic eLa religió
és l'opi del poble» I/uira amb I'adhesió que conserva a I'Església ortodoxa una gran part de la pobla
ció, la «desc.oranització» de Turquia, i la resistencia deIs ulemas, aixó és, de la casta refigiosa, él les
reformes europees que el rei d'Afganistan ha intenlat ({implantar, despres d'aquesta visió, ens trobem,
que aquella antigualla (entengui's preocupació anticlerical deIs esperits aurenticament liberals) és f'ac
tualitat més viva del nostre temps.

Oomez de Baquero, en' un article moderadfssim, pero que tenim la desgracia de no ésser publica~

bIe en cap diari nostrat, tan aval/ hem arlibat en esquerrisme pairal, fa aquests comentaris tipals:

«¿Cómo no ha de haber cuestión religiosa. allí donde no se ha llegado a establecer la 1i~~rtad de
cultos, que es un principio del Derecho público universal, y donde existe en las leyes. como un v.estigio
de la Inquisición. el delito contra el dogma? Es cierto que no se celebran aulas de fe. La·impiedad de los
tiempos 110 lo consiente; pero los sustituyen los autos de la curia, en que el brazo secular sirVE; al mismo
principio. Se da el absurdo de que la zona del protectorado de Marruecos disfruta de un estat,lito religio
so más libre que la metrópoli. Allf una mezquita O una sinagoga merecen más consideración oficial y dis~

frutan de mayor libertad para las manifestaciones externas de sus cultos que las capillas protestantes,
que son iglesias cristianas. en la Península. La cuestión políticorreligiosa no puede desaparecer mientras
no se establezca la plena libertad de creencias y mientras las Iglesias no renuncien a la injerencia' en lo
temporal y, volviendo al Evangelio, digan: eMi reino no es de este mundo.»

No som nosaItres deIs que ens agrada fer olor de sofre. No som nosaltres deIs qU,e septen el
menyspreu ni a les opinions o creencetJ alienes ni aIs homes que les tenen. Pero quaa contra tot es
perit de justícia i de dignitat. hi ha una casta d'bornes i hi ha una oligarquia clerical que és mestresa de
J'home. des del bre~ol fins a la mort i en tol moment el coacciona i el /liga, no entenem possible la inhi-:
bició ni la indiferencia. Quan! ni a la Constituci6, ni al Codi, ni a /'escola primaria. ni a la catedrtt
universitaria, ni alllibre, ni en lloc, hi hagi privilegis irritanls, deixarem de creure una posici6 vital
!'anticlericalisme,

Avui, entenem que són cobards els liberals que no es diuen i no fan d'antic!ericals..
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€nquesfes de "oÍ'Opinió"
eficacia a casa nostra i a la del vei. 501"\
l'únic mitja per evitar el caos.

11 l.-A Catalunya hi ha actualment
una covardia mental i d'actuació esquerra
na espantases. Hi ha massa gent que té por'
de pensar públicament, Potser I'isolament
pairalista en que bem viscut duram vint-i
cinc anys ha explicaria tal. Per aix6 crec
convenient un agermanament amb els ho
mes d'Espanya partidaris de la idea pimar
galliana deis drets individuals i de les per
sonalitats col'lectives, La causa de la Ili
bertat no hi pot perdre res.

lV.-L'Església, avui, ideol6gicament
no és res. La for~a de la seva vigoria inicial
és esbravada i caduca. Altres modalitats
del pensament universal més joves i filies
deltemps I'han substituH amb avantatge.
És només un pes mort d'interessos creats,
fruit d'una Jlarguíssima actuació, que
s'ani ra liq uidant sense grans esfor~os.L'Es
tat ha de prescindir de tates les Esglésies,
i per tant J'Escola, d'acord amb les idees
polítiques liberals, ha d'anar per viaranys
completament divergents de tot sectarisme,
de cara al fUlUr, no al passat, de la Huma
nital.

V.-El partit liberal que es desenten
gui de les corrents socialistes, és a dir, que
en la seva actuació d'e proselitisme i de go
vern defugi de posar en mans de la col'lec
tivitat els mitjans de producci6 i de canvi,
no pot dir-se liberal. Opino que el socialis
me, Jluny d'ésser contradictori al liberalis
me polític, n'és l'essencia..

VI.-C.ec en el triomf del sociallsme.
És la seqüencia definitiva de la democra
cia. És el foc d'on va sorgint rapidament
la nova Humanitat. Pesen ja m91t més, en
la balan~a de la Civilitzaci6, cinquanta
anys de Iluita pels ideals socialistes que
vint segles de cristianisme.

Resposta d'Alfred Perenya
l.-Ara i sempre, pel nostre país i per

a tots els del món, he cregut essencial la
República com a forma de govern. És fins
ara la única fórmula 16gica de dret públic
trabada per donar concreció a la integritat
de la sobirania deis ciutadans que compa
sen un Estat organitzat. Només en la Re
pública democratica poden sentir-se els ho
mes Iligats a J'Estat que ostenta la repre
sentació de les majories del poble, perqué
tots, amb més o menys graus d'intervenció
tenim posades en les seves funcions neces
saries del conviure associat, un bri de la
nostra voluntat i del nostre esperit. La Re
pública és, ultra aix6, ¡'ample i únic cami
nal obert a tots els vents, per on poden ve
nir planerament totes les evolucions pro
gressives que els ciutadans es dictin sense
els destorbs ni les resisti",cies de caracter
divi o hercditari que sempre oposen les
monárquies.

ll.-Pi i Margall és més actual avui que
quan ell vivia. Cal que les scves doctrines
polítiques recobrin tota Ilur virtualitat

/. Donades les actua/s cireams/aneies i pen~

san! en I'esdevenidor, considereu preferible la Mo
narquía, /0 República, o creiea indiferents les for
mes de Oovern?,

1/. Creieu que haurien de recobrarae/ualita/a
casa nos/ra les idees politiques de Pi j Margal/?

111. Creieu convenient, ara, :una col'Jabora
ció 8mb e/s hornes d'Espanya partidaria de la idea
pimargalliana del reconeixement d,l/s drefs indivi
dua/s i de les personalilals co/' leclives?

IV. Teniu lB .epBrBci6 de l'E.glé.iB i de l'E.
mI i rescola neutra com 8 principis essencials de
Je3 idees poliliques libera/s?

V. En/enenl per sociafísme posar a lea mans
de la co/" lecfivilBt e/s miljans de producció i de
canvi, el considereu compatible o contradictor;
11mb elliberBIi.me polflic?

VI. /ii cre/eu en el Iriom' del SociBIi.me?
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flrzJís/ons de Catalunyafl

:loan Santamaría.=Obradors de :loan Salleot,
de Sabadell. = 7/·/ustracíons de :loan 0uch.

-z::Jr QUBST segan volum de «Visions de
~ Catalunya», que es refereix a la
«Catalunya vella,-La Muntanya», és una
digna continuació del primer, la critica
del qual férem en aquestes mateixes pIa
nes. L'autor ens anuncia un tercer volurn,
que es referira també a la Catalunya vella
i que portara com a segon- títol, «El Pla i
la Costa~. Endavant!

Que direm d'aquest novel-lista catala
nascu! a Lleida, que ha rebut en els locs
Fiarais darreramént cel'lebrats a B'arcelo
na l. consagració de la seva novel' la «La
filia d'En Tartarí» concedint-se-li·el premi
Fastenrath? Té un estil personalíssim, ben
arriscat a voltes, pero hi traspúa en la seva
imatgeria un realisme de carn i o'sos, fet
impressió meravellosa que se us posa pell
endintre i se us arrapa a I'anima per a
deixar-hi un sale estimable. Paraules i Olés
paraules recollides ~a i enlla, anant de co
marca en comarca, entre muntanyes al
terases i entre planades fertils, cara a la
serra o cara al mar, es dibuixen fortament
en les planes del lIibre, amb segell terral
que és, entre els giravolts de la preuada
imaginació de loan Santamaria, espurneig
d'abrandament.'

És tan gran observador I'autor de «Vi
sions de Catalunya», que en cada veS5ant
i en cada vall, en cada recalzada de camí i
en cada clap de terra, hi veu coses que no
Olés pot endevinar-Ies, en detall, aquell
que té els ulls del cos i els de I'esperit
oberts a tots els secrets de la Naturalesa.
Quina abundar d'imatges, Déu meu!

«Visions de Catalunya» ens fan admi
rar Olés ~o que ja coneixem, fent-nos-Ies
coneixer doblement o quatre vegades mi
liar i ens fan endevinar els detalls de les
coses que ens són desconegudes. Voleu
millar destresa? Quin reguilzell de des
cripcions. Quins tipus lan ben dibuixatsl
Sembla que tot us parla i us esguarda frec
a free, en uns mots i en unes mirades cent
cops miraculosos. Així prenen forma
aquell mosset de la Conca de Tremp i
aquella torrota d'un castell enrunat, de
Benabarre i les estampes de la Vall de
Bohi i del fort de Viella i aquell marxant
que parla de la Vall d'Aran i diu que «lOt
són geps, tot són bonys, tot són punxes i
IOt són carca nades».

Que Olés? Sabeu que allluny, a f altra
banda d'aquel/s tossals de color de fanEl
cuit de I'estret de Martinet, hi ha la porta
de la Cerdanya; que la conca del Cardo
ner és terra de sol, de !liberta! i de fran
qufcia, bra va i orgu llosa, peró que al
dedins hi Ellateix una anil1!eta tendra. Se
us enganxa la imatge deis puntillons deIs
teulats de Solsona. Apreneu que a Car
dona, hi ha la historia feta carn, f"la pe
dra i feta poesia. Us meravella la «visio»
del L1obregat- potser de les millors del
lIibre-. Ai, quin encís el de les cuques de
Núria, que saben a ulls clucs tates les
tasqueres i topants, on la pastura és més
bona, on la ja~a és més frescal, on la
beuráda és més properal 1 que en direm
d'aq uella pinzellada ferestega, pero plena
de verisme, de la nit passada a DOrriga? 1
de la magnífica descripció de Ripoll?
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No deixeu de I/egir «El Ter», sobre tot
la ¡pagina 264. Feu coneixen~a amb el
Blai, que us parla de Sant Joan :le les Aba
deses. No passeu per alt «Camprodo,,»,
c10entla lectura d'aqueix I/ibre admirable
amb "Olot», adéu al Pirineu, amb aquella
colla de pagesos que van a mercat, entre
els que hi ha En Jaumic, el saludador de
Baget. Rel/egiu aixÓ, com a model de des
cripci6 curta i acabada, alhora: «oo, ratxo·
so. graonada de camps i sembradius, de
pollancredes i coromines, de reguerons i
camins».

"",,
Portats per I'entusiasme i el bra6 de

les descripcions d'En Sanlamaria, sembla
que us sentiu més fort. Tot hi és embran
zidal Trescador de muntanyes, seguidor
de camins, anima oberta a les rialleres in-

quietuds, observador de soca i arrel, "au
tor de "Visiolls de Catalunya» us porta als
ul/s i al cor les' belleses terrals, amb la
mateixa mestria amb que us presenta les
passions del cor en «La fil/a d'En Tartarí»
i amb la mateixa agudesa amb que us ofe·
reix el plat de forta ironia de «L'Apostol»,
continuaci6 de «Ma vida en doina»,

La tasca d'En Santamaria té una em·
penta de rejoveniment, molt necessaria a
casa nostra, fugint d'aqueixos prejudicis
que ens portarien a l'eslUpidesa i, sobre
tot, d'aqueixa filoxera futurista que sem
bien emprar alguns artistes que s6n ve lis
caducs en plena joventut.

Entenem que fem una gran obra en re
comanar als lectors, no sois tes • Visions
de Catalunya», sin6 totes les produccions
de Joan Santamaria.

FBRMf PALAU CASBLLAS.
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en .el centenari de 'loistoi

CJolstoÍ¡ espiritualista

a 'HA fet, en tots els tons imagina\9 bIes, I'elogi fúnebre del gran es-
. . lau. En tots menys en un: pre-

cisament aquell que consisteix a posar de
relleu els punts cardinals de la seva filo
sofia.

A jutjar per I'enquesta de La Publici
tat, els joves d'avui, especialment els joves
d'idees liberals i esquerranes, sen ten gran
amor i veneraci6 per I'obra de TolstoL

EII era profundament religios·. Cal de
manar,se si molt,; e1els joves que ¡'estimen
i l'admiren, ha saben.

Per aixo, nosaltres, creíem convenient
reportar aci la seva Paraula, en referen
cia á:

La concepció de Déu.
L8 preexistencia i la supervivencia de

nmima humana.
La religió de resdevenidor.
L'home fulur.
Llegiu, doncs:

e/ CDéu de CTo/stol

«Crec en Déu, que és, per nosaltres,
¡'amor, el principi de tates les coses. EII
és en mi com jo soc en ell. Crec que la vo
luntat de Déu mai no ha estat formulada
més clarament que en la doctrina humana
de Cristo PerÓ no es pot considerar Crist
com a Déu, ¡pensar-ha així, és un sacri
legi.

Crec que la vera felicitat de l'home no
es pot trabar més que en saber compren
dre i acatar la lIei divina. 1 la lIei divina,
no és altra que hom estimi eJs seus sem-

blants i faci per ells el que voldria per si
mateix.

Crec que I'únic sentit de la vida és
l'acreixement de l'amor; acreixement que,
en aquesta vida, ens donara una creixent
felicitat, i en I'altra, una felicitát tant més
gran quant més amor haurem acumulat
en aquesta.

Crec que l'amor, més que cap altra
for~a, contribuira a fundar damunt la te
rra, el veritable reine de Déu, aixo és, a
substituir ¡'actual ordre recolzat en la di
visi6, I'engany i la violencia, per un ordre
nou en el qual reinaran la concordia, la
veritat i la fratemitat.

Crec que aquest amor.no ha d'ésser
passiui formal .. com el d'aquells que pú
blicament, amb ostentacio, als temples, ho
fan per ésser vists i que el Crist anatema
titza (Mateu, VI..3. to.) ans aquell amor
actíu, ocult i de sacrifici del qual el Ctist
ens dona exemple.~ (t)

E'cmlma humana

«L'anima, d'essencia divina, s'allotja
temporalment en el nostre cos, i a la mort,
s'envola per juntar-se novament a la Prí
'mera Causa, fora del temps i de l'espaL

Doncs, no és del cas demanar-se:-que
sera de nosaltres després de la mort? Per
que l'anima, d'ess~ncia divina, és eterna.
Nosaltres hem existit abans i existirem
sempre. 1 la nostra rae sap que en aquesta

(1) Rupostll al Sllnt ;5fnode, pllS'. XI I XU.
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terra, no som altra cosa que un cert grau
de progressiu desenrotllo de l'essencia di
vina.» (1)

•• *
Ca rell(?ló de I'esdevenldor

"Per viure d'acort amb la doctrina de
Crist, es deu, abans que tot, redimir-se de
les falsificacions de la fe en que de petits
sr'ns ha educat, fe hebraica, budista, con·
fuciana o cristiana.

Només cal recordar que la ra6 ens ha
estat directament donada per Déu, i que
mentre e11 sol pot juntar els hornes, les
tradicions humanes no fan sin6 separar-los.
Cal, doncs, no sois no témer el dubte i
raonar la fe que ens ha estat imposada a
la infancia, ans alcontrari, examinar-la mi
nuciosament, confrontar-la amb la de to
tes les altres religions i admetre només
al lo que es mastri conforme amb la ra6,
per prestigiosa, secular i solemne que si
gui la tradici6 transmesa.» (2)

•* *
C'home de dema

1 aquestes veritats no tenen, en Tolstoi,
un valor l1lerament doctrinari, ans esde
ven en nOI ma de vida. la seva mateixa rao.
NecKLINDOFF, el protagonista de "~essu

rrecció-, - personatge en el qual hi traspua
tota ¡'anima tolstoiana,-és la imatge de
l'home de dema. Abans de renovar-se, ell
vi via en el mateix error deIs verernadors
de la parabola de l'Evangeli que creien
que el clos treballat aqui, és graeies a una
voluntat i amb una finalitat determinada.

Ens imaginem que vivim per la nostra
propia joia, i si no ens hi trobem bé és
perque, com els veremadors, no complim
la voluntat de ¡'amo. 1 la voluntat de "amo
és expressada en aquests manaments: «que
els homes cerquin el reialme de Déu i la
seva verilat, i la resta els sera donada de
més a més.»

«Nosaltres cerq uem la res/a i no la
trobem.»

«Aquesta sera ['obra de la meva vida!
Així que acaba l'una, ['altra comen~a!»

«En aquella nit va comen~ar per NEC
KLlNDOFF una nova vida; no pas tant des
del punt de mira de les condicions de vida
distintes que es va fer, sin6 perque, a par
tir d'aquell moment, tot el que li esdeve
nia tenia per ell una significaci6 comple
tament nova.» (3)

Pero les més excelses pagines no s6n
aquelles que Tolstoi escrigué, ans aquelles
que visqué, Com tots els herois, el seu
apostolat fou tant o més acci6 que pensa
ment.

Els historiadors no entengueren el su
prem sentit de les seves darreres hores, del
seu inesperat viatge, i de la seva fuga de
la llar. Tolstoi no fugí: s'emancipa del
vell sentit de la vida. 1 com pel seu NEC'
KLlNDOFF, s'iniciava per ell una nova exis·
tencial

V. DE M.

(1) La Vida verltabI.e.-PA¡. 180.
(2) La Vida vuitable.-Pllg. 99.
{al Rtssu.rrucl6. pilg. 6M.
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Ens plau de publiC'ar el següent sonet,
que forma par! del /libre de losep Maria

d'tieredia fraduft per Pere Salom i More_

ra, proxim a aparldxer en la nos/ra J1en
gua i titulal cEls Trofeus~.

El temple és en rui"nes damunt del promotori,

i en la terra argilenca la Mort hi ha barrejat

la Deessa de marbre i /'Heroi bronzejat

i /'herba pietosa cobreix aquel/ emporio

Sol, I/avors, un bover, mosfrant les dents de vori,

quan amb el corn a beure hi mena el seu ramat,

sota el cel pIe de calma i /'horitzó enbromat,

altívolment s'hi dressa i espera que el jorn mori.

La term, daIfa ats Déus i sempre maternal,

a cada Primavera el/a segueix igual

i posa als capitel/s la nova florescencia,

més fhome, ensoperbit, amb certa indiferencia,

escolta, sens commoure's, dintre les nits serenes

la veu del Mar que es plany quan pIaren les Sirenes.

JOSEP M.a D'HEREDIA.

(PBRE SALO"¡ 1 MORERA, traductor.)
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'picdegs del Ilibre ({-Emlti o ])e l' €(Jucació ({

de J J l(ousseau

::11 manera de próleg

elllibre «Emili o De l' Educaci6» , del
tan discutit filósofjean-jacques Rous

seélU, marca una epoca .nova en e/s an·
nals de la pedagogia en el segle XVIII' ,
exercint una influencia decissiva en el se
gle X/~ , al costat deIs !libres d'un altre
filosof frances.

Moltes coses s'han escrit, en pro i en
conlra, de l' •Emilio , pero ens hem de dol
dre que en calala no se n'ha escrit gai
res, per na dir cap.

El !libre cabdal de Rousseau-ell ma· .
teix digué que .tot quan m'han di! i escril
genl del millar crileri, em confIrma la
idea que aquesl és el millar deIs meus
treballs i el més important.-, conté
molts errors, pero lambé enclou moltes
coses bones.

Amb «Les Confessions» i el «Con·
INIcie Social., constitueix h<Emilh, un
triumvirat de grans idees, algunes forfa
rltrevides, on s'hi poden fer estudis inle·
reSSafJI/ssims.

El nostre desig hauria estat oferir la
traducci6 sencera d'aquest !libre educa
tiu, pero l'extensi6 i el treball que repre
sen/a per a qui na estlt molt avesat afer
traduccions com la present, ens ha pri·
ven parcialmenl.

Aixo no vol dir que algun dia no plas
mem el nostre desig de traduir·lo inlegra·
ment al catala, fent una aportaci6 més a
la nostra literlltura; pero per aixó cal
temps, aiuda i algú que ens dongui la ma
I ens estalvi-hi el defaliment que campar/a
un(l ttlsca com aquesta,,no dispostlnt, a

més, del temps necessari per (l dedicar
s'hi de pie.

El fet de traduir aquests Dia!egs de
1'.Emili., no vol pas dir que el traductor
estigui ben bé d' aco[·d amb les doctrines
de Rousseau, algunes de les quals, pero,
dcceptd plenament.

Qui aixo ha fet és com en homenatge
al profund pensador, eUlibre més Impor
tant del qual meresqué la condemna de
/'Arquebishe de Parfs i que el Parlament
frances el fes cremar ordenant· contra el
seu autor un decret d'empresonament.

C.D.

Dii'Jleg entre el Mestre l l'lnfant

Heus-ací la fórmula a la qual poden re
duir-se gairebé lotes les Ili~ons de moral
que hom fa i que hum pOI fer als infants,

EL MeSTlH!

No s'ha de fer aixó.

L'INFANT

I per qué no s'ha de fer aixó?

EL MesTRE

Perqué és malfet.

L'INFANT

Malfet! Qué és aixó que és malfet?

EL MesTRe

Aixó que se't prohibeix.



•
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EIs tresors deIs nostres museus

Fragmen! d'un re/aule de fusla de

resglesia de Buira, poble/ ara\lo

nés de les Va115 pirinenques, vei

nes de Ponl de Suer!o eslima!

com un deIs exemplars del art

preromanic de mes valua deIs

que es conservan al Museu

diocesó de Lleida,



Els tresors deIs nostres museus
.....................................................................................

Esla!ueles de fusla, beBes mostres

de la primitiva imalgeria cristiana,

que es guarden al Museu diocesa

de Ueida i que es creuen proM

vinents de esglesies aragoneses de

pobles de la mon!anya de

Ribagorl'a, perlanyenls

al bisba! de L1eida.

l

f

,
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L'INPANT

Quin mal hi ha de ter aixo que se'm
prohibeix?

EL MBllTllB

Se't castigara per haver desobeH.

L'INPANT

Ja ha faré de manera que no se'n sapi
ga res.

EL MesTllB

Hom t'espiara.

L'INPANT

Jo m'amagaré.

EL MBSTllB

Se't pr~guntara·.

L'INFANT

Jo mentiré.

EL MB5TllB

No s'ha de mentir.

L'INFANT

Per que no s'ha de mentir?

EL MESIllB

Perqué és malfet, etc.

Heus-ací el eerc1e inevitable. Sortiu
vos· en i l'infant no us entendra més. No
s6n pas aquestes instrueeionsl molt útils.
Seria eur·ios de saber qué s'hi podria po
sar en el 1I0e d 'aq uest dia)eg! Loeke ma
teix s'hi trobaria segurament molt emba
rassa!. Conéixer el bé i el mal, entendre la
ra6 deis deures de ('home, no és pas qües
ti6 d'un infan!.

11

DI!lelr amb el Jardlner Robert

El jardiner, sabent del qué hom es
queixa. eomen~a a queixar-se més alt que

nosaltres: Qué, senyors, sou vosaltres que
així m'haveu fet malbé la meva obra? Jo
havia sembrat allí melons de Malta, la lIa.
Val' deIs qua!s m'havia sigut donada eom
un tresor, i esperava poder ter-vas-en pre- .
sentalla quan fossin madurs; peró heus aei
que, per plantar-hi vostres miserables fa
ves, haveu destru!t els meus melons ja ben
ufanosos, i que jo no reempla9aré mai més.
M'haveu fet un mal irreparable i vosaltres
us haveu privat del plaer de menjar me
lons exq uisits.

JOAN-JACOB

Perdoneu-nos, mon pobre Robert. Vós
havieu posat allí el vostre lreball. el vostre
esfor~, Veig ben bé que havem fet un mal
fet de destruir la vostra obra; peró us fa
rem remetre una altra lIavor de Malta i no
treballarem més la terra abans de saber
que algú no hi ha posat les mans primer
que nosaltres..

ROBE!llT

Oh, bé, senyors!. podeu dones restar
tranquils, cal' gairebé no hi ha més terra
sense eultiu. Jo, treballa la que el meu pa
re bonifica; eadaseú fa altre tant per la se
va part, i tates les terres que vejeu s6n
ocupad es des de fa molt temps.

EMILI

Senyor Robert, hi ha dones sovint lIa
Val' de meló perduda?

ROBE!llT

Perdoneu· me, jove eadet; cal' no ens
venen pas sovint petits senyors aturdits
eom vós. Ningú no toca el jardí del seu
veí; eadaseú respecta el treball deis altres a
fi de que el seu estigui en seguretat.

EMILI

Pero jo no en tine cap de jardí.



- 10 -

ROBEllT

Que m'importa! Si destroiu el meu, jo
no us hi deixaré passejar, car, veieu-ho,
jo no vull pas perdre el meu trebal!.

JOAN-JACóB

No podriem proposar una conciliació
al bon Robert? Que el! ens concedeixi, a
I'amiguet i a mi, un recó del seu jardí per
conrear-Io, a condició que ell haura la
meitat del producte.

ROBEllT

Us el concedeixo sense condició. Pero
recordeu-vos que jo aniré a conrear les
vostres faves si vosaltres toqueu els meus
melons.

En aquest assaig de la manera d'incul·
car als infants les nocions primitives, hom
veu com la idea de la propietat remunta
naturalment al dret del primer ocupant
pel trebalJ. Aixo és ciar, net, simple, i
sempre a I'abast de I'infant. O'alll fins al
dret de propietat i als canvis n~ hi ha més
que un pas, després del qual cal aturar-se
I prou.

111

Dlalell entre Joan-Jacob , Emlll

Oesprés d'alguns moments de silenci,
jo li dic amb aire inquiet: Mon estimat
Emili, com ho farem per'sortir d'acl?

Emili (pie de suor i plorant a
lIagrima viva).

No he sé paso Estic la,,; tinc gana; tinc
set; no puc més.

JOAN-JACOB

Em creus en millor estat que tu? i et
penses que jo no ploraria també si pogués
dinar amb les meves lIagrimes? No és pas
qüestió de plorar, és qüestió de veure on

somo A veure el teu rellotge; quina hora
és? .'

EMILl

És migdia i encara estic dejú.

JOAN-JACOB

Aixu és veritat; és migdia i jo encara
estic dejú.

EMILl

Oh! deveu tenir gana!

JOAN-JACOB

El pitjor és que el dinar no em vindra
pas a cercar ac!. És migdia; aquesta és
justament I'hora en que nosaltres observa·
vem ahir des de Montmorenci la posició
del bosc. Si paguéssim aixl matei", obser
var des del bosc la posició de Montmo
renci! ...

EMILI

Sí; pero ahír véiem el bosc i des d'ací
no veiem pas la vila .•

JOAN-JACOB

Heus·ací él ma!. .. Si ens poguéssim
passar de veure-la per trobar sa posició!. ..

EMILI

Oh mon bon amicl

JOAN-JACOB

No diguérem que el bosc era...

EMILl

Al nord de Montmorenci.

JOAN- JACOIl

Per consegüent Montmorenci deu
ésser.

EMILl

Al sud del bosc.

!
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JOAN-JACOB

Ten[m un mitja per trobar el nord a
migdia.

EMtLl

Si. per la direcci6 de I'ombra.

JoAN-JACOS

Pero el sud?

EMILI

Com ho farem?

JOAN·JACOB

El sud és I'oposat del nord.

EMILI

És veritat; no s'ha de fer més que cer
car ¡'oposat de I'ombra. Oh! heus-aCi el
sudl segurament Montmorenci és per
aquest indret; cerquem per aquest indret ...

JOAN-JACDB

Potser tens ra6; prenem aq uest cam i a
traves del b~sc.

Emili (picant de mans i fent
un crit de joia).

Ahl veig Montmorencil mireu-se'l da
vant nostre, ben descobert. Anem a es
marsar, anem a dinar. carrem cie pressa:
I'astronomia és bona per alguna cosa.

IV

DiiUeg entre !'insplrat el raonador

L'INSPIRAT

La ra6 ens ensenya que el tot és més
gran que la seva part; pero JO vos ensenyo,
de part de Déu, que és la part que és més
gran que el tot.

EL RADNADDR

1 qUI sou vos per gosar-me a dir que
Déu es contradiu? i a qui creuré jo amb
preferencia, a eH que m:ensenya per la ra6

les veritats eternes, o a v6s que m'anun
cieu de sa part una absurditat?

L'INSPIRAT

A mi, car la mevá instrucci6 és més
positiva; i us vaig a provar invenciblement
que és ell qui m'envia.

EL RAONADOR

Cmo? Vos em provareu que és Déu qui
vos envia per parlar contra d'elJ? I de quin
génere seran les vostres proves per con
vence'm que és més cert que Déu em par
Ia per vostra boca que per I'enteniment
que ell m'ha donat?

L'INSPIRAT

L'enteniment que ell us ha donat? Ho
me petit i va! com si fossiu el primer im
pietos que s'extravia en la seva ra6 co
rrompuda pel pecat!

EL RAONADOR

Home de Déu, v6s no serieu tampoc el
primer trapelJa que d6na la seva arrogan
cia en prova de la seva missi6!

L'INSPIRAT,

Com! els filósops també dient injúriesl

EL RAONADOR

Alguna vegada, q uan els sants els hi
donen l'exemple.

L'INSPIRAT

Oh, jo tinc dret a dir-ho, jo parlo de
par! de Déu.

EL RAONADOR

Seria bo que ens ensenyessiu els
vostres titols abans d'usar deis vostres pri
vilegis.

L'INSP1RAT

Els meus tito!s s6n aUH\ntics, la terra j
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els cels parlaran per mi. Seguiu els meus
raonaments, vos ha prego.

EL RAONADOll

Els vostres raonaments! no hi penseu.
Ensenyar-me que ma ra6 m'enganya, no
es refutar el que ella .m'haura dit per mit·
ja vostre? Qui vol recusar la ra6 ha de con·
vencer senseservir-se'n. Car, suposem que
raonant m'hagueu ben conven9ut; com sao
bre jo si aixo no es una ra6 corrom puda
pel pecat que em fa consentir a CA que v6s
em dieu? Liavors, quina prava, quina de
mostraci6 podreu jamai emprar mes evi
dent que ¡'axioma que ella ha de destruir?
És·aixl mateix crei"ble que un bon sil'lo
gisme es una mentida, 90 es, que la part es
mes gran que tal.

L'INsPIRAT

Quina diferencia! Les meves proves
s6n sense replica; s6n d'un ordre sobrena
tural,

EL RAONADOll

Sobrenatural! Que significa aquest mot?
No I'entenc paso

L'INSPtllAT

Canvis en I'ordre de la natura, profe
eies, miracles, prodigis de tata especie.

EL RAONADOll

Prodigisl miracles! No he vist mai res
de tot aixol

L'INSPlllAT

Alu'es ho han vist per vos. Multitut de
testimonis ... eltestimoniatge deIs pobles, ..

EL RAONADOll

El teslimoni~tge deIs pobles es d'un
ordre sobrenatural?

L'INSPIllAT

No; pero quan es unanim es incontes·
table,

EL RAONADOll

No hi ha res mes incontestable que els
principis de la ra6, i hom no pot :autorit
zar una absurditat sobre el testimoniatge
deis p,)bles. Una vegada mes, veiem la fa·
llida de les proves sobrenaturals, car I'ates·
taci6 del genere huma no n'es pas una.

L' 1NSPIllAT

Oh cor enduril! La gracia no us parla
gens.

EL RAONADOll

No es pas culpa meva; car, segons v6s,
s'ha d'havel' rebut la gracia per saber·la
demanar. Comenceu a parlar-me del 1I0e
d'ella,

L'INSPlllAT

Ah! Aixo es el que faig, pero vos no
m'eseolteu. Pero que dieu vos de les pr.o
fecies?

EL RAONADOll

Jo die primerament que no n'he sentit
de profecies, que no n'he vist de miracles.
Vos die a mes que cap profeeia no esdevin
dra autoritat per mi.

L'INSPlllAT

Satel'lit del di'monil i .per qu~ les pro
fecies no s6n autoritat per v6s?

EL RAONADOll

Perque, per que elles en tinguessin, fo
ren necessaries tres coses que es impossi.
ble que eoneorrin; saber que jo hav!a si-o
gut testimoni de la profeeia, que jo fas
testimoni de I'aconteixement, i que em fas
demostrat que aquest aeonleixement no
ha pOgUl oc6rrer forluHamenl amb la pro
feeia; car, fos ella mes precisa, mes clara,
mes Iluminosa que un axioma de geome·
tria, eom que. la elaretal d'una predieci6

f
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la nena

,

feta a ¡'atzar no fa pas I'aeompliment im
possible, aquest aeompliment, quan té Iloc
no prava res en rigor per aquell que ¡'ha
predit.

Veieu, dones, a qué es redueixen les
vostres preteses proves sobrenaturals, els
vostres miraeles, les vostres profeeies. A
ereure lOt aixo sobre- la fe d'un altre, i a
sotmetre a I'autoritet.dels homes l'autori
tat de Déu parlant a una raó. Si les veri
tats eternals que el meu esper¡'t eoneep po
den sofrir algun perjudiei, no hi haura
més per mi cap espéeie de eertitut; i lIuny
d'ésser segllr de que vos em parleu de part
de Déu, no estaré pas tan assegurat que
ell existeix.

v
D\¡\lell entre la .bonne,

LA «BONNP,»

T'enreeordes del temps en qué la teva
mare era una nena?

LA NI!NA

No, ma bonne.

LA «BONNI!$

Per qu~ no, tu que tens tan bona me-
moria? .

LA NI!NA

És que jo encara no era al món.

LA «BONNI!»

Aixi, dones, tu no has pas viseut sem
pre?

No.

LA «BONN.I!»

Viuras sempre?

LA NI!NA

Sl,'

LA .BONNI!~

Tu ets jove o vella?

Sóe jove.

LA «BONNI!

¡ la teva avia. és jove o vella?

LA NI!NA

Ella és vella.

LA «BONNB

Ha sigut jove?

LA NI!NA

Sí.

LA .BONNI!'

Per qué ja no ha és?

LA NI!NA

Perqué ha envellit.

LA «BONNI!'

Envelliras tu eom ella?

LA NI!NA

No ho sé (1).

LA «BONNI!'

On són les teves robes de l'any passat?

LA NI!NA

Le. han desfet.

LA «BONNI!»

¡ per qué les han desfet?

LA NENA

Perqué m'eren massa pelites

(1) Si arreu on io he posat no ho sé la nena
respon allrament, cal malfiar-se de sa resposta i
ler-Ji expJicar amb cura.
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LA .BONN!!-

1 per que l'eren massa peliles?

LA NeNA

Perque m'he fel gran.

LA .BoNNe·

1 el faras més gran encar.?

LA NeNA

Oh! si.

LA «BONNB-

1 que esdevenen les nenes grans?

LA NeNA.

Esdevenen dones.

LA .BoNNe.

1 que esdevenen les dones?

LA NeNA

Esdevenen mares.

LA «BONN!!»

I les mares, que esdevenen?

LA NeNA

Esdeven velles.

LA BONNe

Dones lU, esdevindras vella?

LA NeNA

Quan seré mareo

LA .BoNNe.

1 que esdevé la genl vella?

LA NeNA

No ho sé.

LA "BONN!!»

Que 'ha esdevingut del leu avi?

LA NI!NA

És mor! (2)

LA "BONNe

1 per que és mort?

LA NeNA

Per que era vell.

LA .BONN!!-

Que s'esdevé dones de la genl vella?

LA NeNA

Que moren.

LA «BoNNe_

1 IU, quan seras vella, que ...

LA NeNA (inferrompenf-llJ)

Ohl ma "bonne». jo no vull pas morir.

LA e BONNe»

Crialura meva, ningú no vol morir
tOl el món mor.

LA NeNA

Com! La máre lámbé morira?

LA .BoNNe.

Com 101 el món. Les dones envelleixen
el maleix que els homes, i la vellesa mena
a la morl.

LA NeNA

Que s'ha de fer per envellir ben lard?

(2) La nena dir. aixll perque ella ha ha .enlil a
dir; pero cal provar si té alguna Justa idea de hl
morl. car aquesta idea no és pas tan simple ni lan
a I'abast deis infants corn es pemJa. Es poI veure
en el petit poema d'Abel un exemple de la manera
com se Ji ha de donar (.) Aquesta obra encisadora
respira una simplicital deliciosa de la qual hom no
se'o por nodrir massa per conversar amb els in
fants.

(*) Vegeu en el segon canl el tro~ d'Adam,
qua" Eva ·veu morir un acell.
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LA «BONNe»

Viure amb seny menlre hom és jove.

LA NeNA

Ma «bonne». jo tindré sempre seny.

LA «BONNE»

Millor per tu. Pero. en ti, ereus viure
sempre?

LA NeNA

Quan seré ben vella. ben vella ...

LA «BONNE»

1 bé?

LA NENA

En ti. quan home és lan vell. v6s dieu
que s'ha de morir.

LA «BONNE"

Tu 'mor"iras dones. alguna vegada?

LA NENA

Ai! sI.

LA .BONNE"

Qui és que visqué abans que tu?

LA NENA

Mon pare i ma mareo

LA «BONNE»

Qui és que visqué abans que ell'?

LA :NENA

El seu pare j la seva mareo

LA «BONNE

Qui é! que viuni després de tó?

LA NENA

Els meus tills.

LA .BONNI!»

Qui és que viura després d'ells?

LA NENA

Els seus tills, etc.

1 seguínl aquest eaml, es troba en la
ra<;a humana per indueeions insensibles,
un eomen<;amenl i un ti, eom a loles les
coses, es a dir, un pare ¡ una mare que no
han tingul ni pare ni mare. i uns tills que
no tindran més fi'lls (3)

TrllduYt del frtmcb pero

CONllAO DOMÉNECH.

(lj) La idea de reternilat no sap apHcar·se a les
generacions humanes amb el consentiment de l'es
perito Tota successi6 numerica redu'ida en acle és
incompatible amb aquesta idea.

N. del T.-Hem deixat cBonne., en el seu origi
nal car, encara que rhaurfem pogut traduir per
cMaJnaderaJo o clnstitutriu., ens ha semblat que
aquests dos mots no signifiquen ben bé el Que vol
dir cBonne•.
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CJensaments
No es pOI negar que hi ha una direcció general incluida en el joc de les forces

físico·químiques de la natura.
CLAUDI BERNARD.

L'evolució no ésel joc orb de les forces mecaniques pures, ans la manifestació
3ssídua de I'esperit damunt la materia.

LUIGI LUCIANI.

Hi ha una fe en ¡'existéncia d"un Déu personal. creador del tot, el qual sabent
que la seva obra cauria en el mal, esdevé I'autor del mal mateix. Tan responsable, que
és cosa establerta que sense la gracia no pot redimir-se.

BARBUSSE.

Hi ha un misteri que transcendeix lOta cosa i, per tant, es sostreu a tota definició
possible. Res més que les recerques cientifiques acondueix, adhuc contra la nostra in
tenci6, al dintell del misterio

RENAN.

Qué en sabem nosaltres de I'altre món per a sl'ntenciar eX calhedra? Qui sap els
estats, for",es i fasses d'e mentalitat en els nostres confins, en e's innombrabJes graus
d'evolució de I'ésser? Qui DOt dir és axi, no és aixi, és absurd, no és absurd, només pero
qué no concorda amb el concepte que nosaltres en tenim prefo'rmat?

CAVALLI.

Un mort és un absen!. Viu, pero, en la realitat d'un divers existir.
FLAMMARION.

Tota idea preconcebuda és essencialment anticientífica.
PASTEUR

Pessimisme i optimisme, naixen de visions incompletes de la realitat.

ROVIRA 1 VIRGILI.

No hi ha govern possible sense virtut; ni democracia sense generositat.
HERRIOT.

Una vegada demanaren al poeta Frederic SchilJer:
-Quina religió professeu?
-Cap.
-Per qué?
-Perque soc massa religios.

** *
No hem de perdre mai les il'lusions ni I'esperan~a. Ho hem de fer com el rossi

nyol que canta les seves més dolces can~ons en les nits fosques i sense estrelles.

LAMARTlNE.
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ESTAT 11I \
Morfalifaf de menors de 5 anys en 1927

ESTAT 11
Nafa/ifaf i Morfa/ifaf a Cafalunya en 1927, per 1.000 habifanfs

Població

1-4!5.155
355 .478
338.755
32 !.754

36'51. La xifra

Excedent

Coeficienl

MortalitatNatali!at

PROVINCIA

Pl'oporcló per 1.000 h.bltaBte
Anys

Natalitat Mortalitat
Exceden.

1900 33'81 28'9! 4'90
1905 34'93 25'59 9'34
'9 10 32'54 22'95 9'59
'9 ,5 29'90 22 101 7'89
'9 20 29'27 23'24 6'03
1927 28'56 18'86 9'70

La Direcció General de Sanitat d'Espanya ha publicat darreramem els estats de
mostratius del movimem natural de població a Espanya en I'any 1927.

Per creure'ls d'interes anem a extractar les dades que es refereixen al territori de
Catalunya, en relació a le. totals d'Espanya.

ESTAT 1
Nafalifaf i Morfa/ifaf a Espanya de 1900 a 1927

17 - eWa.
oCa salul publica a f:alalunya en 1927

elelda, la ciutat més sana d'espanya

Caceres (maxima) 451
Ueida. 167
Barcelona. 179
Tarragona. . 147
Girona (mínima). 144

Resulta que les comarques que integren les quatre .províncies» catalanes són les
de menor coeficient de mortalitat infantil de tot Espanya,

Barcelona 23'76 18'48 5'28
Tarragona .' !8'44 14'99 3'45
Girona. 19'25 15'56 3'69
Lleida . 20'55 14'86 5'69

La provincia d'Espanya amb major natalitat ha estat Jaen, amb
més baixa correspon a Tarragona amb 18'44.

La que ha donat una mortalitat més alta és Palencia, amb 23'36. La més baixa
corres pon a Lleida amb 14'86. Cal fer constar el fet interessant que Lleida, capital, dó
na una tassa més baixa de mortalitat (14'27) que la del conjunt de les seves comarques.
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ESTAT IV
Morta/itat per infeccions

Provlnci. C.pit.1

Sevilla (mAxima).
Girona .
Tarragona.
Barcelona.
Lleida.
Orense. ,

4'89
3'46 '
2'37
3'46
2 1 16
2'09 (mInima)

7'05
3'83
2'64
3'88
2'63 (mínima)
3'92

Leon
Zamora
Salamanca
Almeria
Jaen
Palencia
Albacele
Cuenca
Ci utal Real
Córdoba
Corunya
Malaga
Avila
Segovia
Pamplona
Múrcia
Orense

ESTAT V

Na/a/i/at.-Capita/s de provIncia ordenades de méljor él menor coeficient

40'19 Oviedo 29'88 Bilbao 25'0'
37'79 Ponlevedra 29'83 Granada 24'95
37'06 Santander 29'49 Madrit 24'47
35'36 Valladolid 29'32 Cadi~ 23'93
35'06 Burgos "9' ,s Valencia 23'87
34'28 Soria 28'88 Huelva 23'85
34'27 Caceres 28'15 Barcelona 23'50
33"3 Terol 28'15 S, Sebastian 23'09
32'86 Sevilla 27'55 Badajoz 22'96
32'82 Alaca nt 27' JI Gi rona 21 '97
~2'53 Guadalajara 26'69 Palma de Mallorca 21'1 t
32'26 'Osca 26'60 Caslelló 2"00
32" 2 Logronyo 26'37 Tarragona 20' 59
3"01 Saragossa 26'22 Lleida '9'4[
3°'52 Toledo 26"0 Sanla Creu de T. '9"4
30'42 Vitoria 25'90
30'00 Lugo 25',5

ESTAT VI

Morta/itat,-Capita/s de provIncia ordenades de majar a menor coeficient

Ciutal Real
Zamora
Girona
Cuenca
Salamanca
Palencia
Jaen
Soria
Cordoba
Avila
Sevilla
Pamplona
Leon
Terol
Cadi~

Valladolil
Burgos

32 '86
31 '29
30 '99
29'49
28'69
28'68
27'93
27'74
27'60
27'27
27 102

26'73
25'51
25'[0
24'55
24'47
24'20

Almeria
Logronyo
Osca
Huelva
Toledo
Corunya
Segovia
Malaga
Alacant
Badajoz
Caceres
Albacele
Santander
Granada
Orense
Caslelló

24'00
23'92
23'76
23'7 1
23'64
23'56
22'76
22'39
22' 21

22'[5
22'03
2' '89
2['63
21'62
21'40
21 lOO

Valencia
Oviedo
Pontevedra
Viloria
Saragossa
Barcelona
Guadalajara
Lugo
Madril
Bilbao
Pal ma de Mallorca
Sanla Creu de T.
Murcia
San Sebastia
Tarragona
L/eida

20'85
20'76
20'50
20'49
20'07
[9'55
19'47
t 9' [ 1

18'68
18'67
[8'65
18'12
17'57
16'47
16'/9
14'27
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cEI cabdill de l'ardide3a". per francesc RosseNi.
Mataró, 1928.

El nastre amic francesc RosseUi ha publicat un
aitre poema. Amb el record viu encara d'cE! Cava
ller del Pler_, ens trobem, avui, '1mb el seu cCab
dill de I'Ardidesa_. Els dos poemes podrien ésser'
considera's com dues manirestacions de I'altura
d'e::sperit del nastre coI'laborador mataronf' run i
raltre retraten la caballerositat del person~tge en
plena aventura; run i 1'allre viueo envoHats d'uDa
aureola de genuYna gallardía.

cEI Cabdill de I'Ardidesa_, és el jove decidif i
incansable que amb el pit ample, coratjós i amb un
raig de lIum al fronl, munta en son cavalJ. darrera
una jJ-Iusió:utopica fins que cao, a la fi, vfclima de
la seva gosadia.

Tol el poema és un canl complexe, adornar amb
garlandes de versos impecables. ÉB-com diu el
seu autor-, un epoema de dissort i gosadia:.; no
saltres hi afegim: és un tema nou, constru'¡'f amb
motIlas també 110US.

Felicitem, avui, el jove poeta mataronf francesc
RosseUi.

B.X.

Esperit d'associació-EI Que ahir era un desig
espars, avui és una realitat vivent i cohessionada.
Aquell punt d'individualisme obert al contacte, s'ha
projectat i ha trobal un vertix comú tou i preparat.
Mi ha valors que no hi poden romandre aOillades:
sovint una activitat que en el fans de l'individu res
taria sempre inedita, pren forma i es reaiilza en una
associació. Es per aixo que la convergencia sem
pre és saludable; Quan no afina, controla, quan no
controla estimula, i a voltes fa tot aixo i, de més a
més, crea.

Un ¡ndividu és una valor; és una riquesa de va
lors.

Quao hi ha alguna cosa a dir, quan rera J'indi
du hi viu un pdble i una cultura, tota la riquesa és
poca per expressar~los.

Heus acf per.que la «Casa de Catalunya:. nada
sota aquest signe no es cansara mai de cridar:
Veniu-hi, catala, amic de Catalunya.

Com més serem a projectar, com més serem a
percibir. més efica~ esdevindra la nostra obra.

Hem ences una vibració 00 per mostrar-la sioo
per viure-Ia.

Vos Que passeu indifereot o construiu en la

vostra torre de vari, veniu-hi: el vostre ajut inte
reSBa.

Primers acords.-El dia 30 d'octubre tingué llac
la discussi6 i aprovaci6 del Reglament. Actualment
esta tramitant-se la seva inscripci6 al Registre de
la Prefectura. En el moment oportú sera publicat i
repartil.

Elecció del Cansell Directiu.-Reunida l'Asso·
ciació el 3 de novembre, procedf a I'elecció d'un
Consell Direcfiu que regira la eCasa de Catalunya:.
Aquesr tindra caracter inferí fins i tant Que el Regla
men! eSligui registral. Un cop acomplerl aquest
tramil pendra automalicament caracter definitiu.

Fóren elegits per unanimilat:
Presidenl, joan Cilsanovas; Secretari, Ramon

Xuriguera; Tresorer, Rafael Ramis; Comptador,
joan Fonl; Bibliolecari, josep M.O Solá; Vocals:
Jaume Gascon i Pere ferrer.

Converses.-Per tal de donar sortida a alguna
de les aclivitals de la eCasa de Cafa)unya:. que pel
seu caracter permeten una solució més rapida, han
quedalorganilzades unes Converses que findrao
lloc cada dissabte a parlir de 9 hores vespre sobre
diversos temes.

De moment, anunciem les següents:
Dia 8 de desembre: eL'obra a fer de la «Casa de

Catalunya:..-Ponent: Joan Casanovas.
Dia 15: cPossibililaf, conveniencia i manera de

crear una obra de Mulualitat per malallia i manca
de treball:..-Ponent: Joan Fant.

Dia 22: eLa literatura francesa expres~i6 deis
corrents del pensament:..-Ponel: Ponent: -1aume
Miravitlles.

Dia 29: cOrganiJzació d'una borsa del Trebalb
-Ponent: Rafael Ramis.

Dia 5 genero eDe Maragall a Sebasfia Sanchez
Juan:..-Ponenl: Ramon Xuriguera.

Sopar de cap d'any.-Atenent la iniciativa d'al
guns sacis, la eCasa de Catalunya:. organitza un
sopar que lindra 1I0c el dia de Cap d'anyv eIs detalIs
del qual s'anunciaran al seu temps.

Pares, 50 novembre de 1928.

Centre de Lleida i de ses Comarques.-Aques
ta entitat barcelonina representativa del nom de Liei
da a la ciulal comtal, ha camen'tat a publicar aquest
desembre, el primer nombre del seu bUIlletJ mesal.

El componen entre allres, ariginals de La Re
dacció, Miquel Garau, Valeri Serra i Boldú, Ataul
Tarragó i laume Agelet i Garriga.
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Rafael Benet

Aquest arlista i crftic d'art ha publica' en el nú
mero 61 de Vida Lleidatana l'exordi del seu curset
sobre I'Art contemporani, donar a I'Ateneu.

Hem lIegit la seva prosa ernfatica ¡conceptuosa.
on el pensament manca de claredat i la paraula de
precisi6. Amb tot, ens ha semblat entendre'J. Rafael
Benet. després de proclamar que ~cal posar-se da
vanl deIs rela nous amb ela ulla be" oberts'. que
cper a poder escollir es necessita saber». que cJa
seva ser de sabiduria és infinita:- i altres coses re
lalivament ciares. califica de desventurada la "OS

tra ser de ciencia ¡afirma. finalment, que en la "OS

tra set de superar el misteri. tots els sislemes eos
fallen. AixO insinua ja la posició anlicientffica de
Benet. Ara bé, precisant més el seu pensament,
qualifica d'ignar xipolleig el nostre afany d'expli·
car·nos les coses d'una manera racional.

A.questes paraules demostren ben bé l'esperit
reaccionari de Rafael Benel. Dubtar del valor-re
latiu, sens dubte,-del procediment racional i expe·
rimen'ai per alanr;ar-nos a la veritat és una cosa
que no ens atrevim a qualificar,

Ara bé, 8quest senyor, que ens recomana per
posseir la veritat? Si la ciencia i la ra6 no valen,
Que valdra?

Per Rafael Benet, la cosa és clara. La nostra
set de veritat s'apagara:

Amb un acte de fe,-aixo éso anliracional.
Amb rajul del Mile,-o sigui de la fabula, de la

ficci6.
Heus aquí els dos ulIs que aques' senyor reco·

mana d'obrir per coneixer la verilal. Ens sembla
que ni a Galileu, ni a Newton, ni a A.rquímedes, ni
a Darwin ni a Pasteur els serviren de gran cosa,

Ara ens expliQuem rexil del cursel comen~al

per Rafael Benet. A L1eida, la gent comenr;a a és
ser fina de nas.

Si volgués seguir un bon consell, proposariem
a Rijrael Benet que deixes la crílica. És una cosa
que li ve ampla. En canvi, amb el pinzell o el lid pis,
pot molt be" anar i Ji hem vist coses encerrades.
Aquest, aquest és el seu carní, Sr. Benel.

DeIs classics, encara

Un arnic nostre. coneixedor deis classics, i de
primera mal ens tramet algunes observacions so·
bre el criteri que inspira les lraduccions de la
f. B. M. De entre elles, en volem donar algunes,
pel valor que puguin tenir. Diu el nostre comuni
can' que no es 'rac'a, 'an sois, de la supressió de
paraules obscenes, com ha declara. la f. B. M.,
car hi ha, en la versi6 de Catul, supressi6 cqmple
fa del poema número 97 ci la 'rapaceria de meDjar·
se els -Fragmenta. que des del número 4 en avall
(fins al 16) es contenen en les edicions més acredi
tades, com per exemple la de la col'lecció publica
da per I'Association Ouil/aume Budé, que dónaJes
seves trCiduccions fntegres i amb el .•ext sense
retocs.,

Aix6, en referencia a un sol lIibre, el Catul. I el
nostre comunican' segueix dient: c.que passara el
dia que s'intenti posar en lIengua vernacula les co
medies d'Aristofan, les obres de Marcial o els...dia-
legs de Llucia? .

Es veu que amb áixo passa com amb les cire
res, que si es comenr;a no s'acabaria maL Nosal·
tres, en la nostra incompetencia, no gosem parlar
ne, car hi ha el perill que les crftiques que es racin
es creguin inspirades per desitjos vandalics, com
ha seria el de des'ruir coses arrelades i ennoblido
res com la f. B. M.
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Pero en el nostre desapassionament, ens ha
semblot convenient que es coneguin les paraules
que hem transcrit, que s6n, repetim·ho, les d'un
catalaníssim c1assicista.

De les enquestes

Cert és, en molts casos, que les enquesfes do
nen un resultar complelament diferent al que espe
ren els seus organitzadors.

No s'ha escapat pas del que havem dit anterior
ment l'enquesta a la joventut organitzada per c:La
Publicifat•.

La joventut té, gairebé sempre, l'enorme quali
tat de desorientar. Ila joventut d'avui, formada al
marge del silenci de cinc anys de dictadura, ha
elaborat la seva posici6 poJílico-social ulterior se
guint uns camins completdment oposats als que Ji
marcaren els nostrats orientadors.

Aquests cinc anys de dictadura, si més no, hau
ran tingut la virlut de foragitar les inútils concep
cions que del mol naci6 tenCem abans del 2b.

Ah! el problema socia,I, tan descuidat a casa
nosrra, ha reviscolat amb vibrant potencia entre la
"ostra joventut que sera la realitat de derna.

La joventut inquieta, amb el repós del regim ac
tual ha comprés l'enorme importancia deis proble
mes socials i internacionals ... conseqüencia d'un
estudi vigor6s, profund i humanfssim s'ha decan
tal amb una valenlia propia d'ella anima endins del
leninisme. en moHa part.

Les contestes a renquesta a la joventut han
desorientat els organilzadors, tan plens de coope
rativisme polftic del silencio

El surt que deuen haver prés els Rucabado, Bo
1111, C.mbó, P.re MiqueI...

Aquesta ¡oventut ja és be" comprometedora,
tanmateix, eh senyor Foix?

A. darrera hora ens assabentem per c:La Publi
citat. que per moHus estranys a la volunll't deis or
ganilzadors de I'enquesta, la publicació de les res
postes rebudes ha sofert un colapse. Sembla que
olgun dia les coneixerem.

P¡ROL-NoLLA.

Elogi de la lluita
La vida en s(, és tan soJs un cam( que voreja la

mort. El m6n Huita constantment. La civilitzaci6
contra la ignorancia. Els movils contra la lentitud.
La lIum contra les tenebres. Qui no senti el desig
de lIuitar, la sevil missi6 en aquest lerrenill món ja
~ IInid•.

Un somni pur, blanc, bonico tot dolcesa, passant
la'vida lIangorosa sense pena ni gloria, sens ra
dies, viure veient passar els dies davant de nosal
tres, vollats d'amics. aduladors... Que bonic pot
ésser aixo per un llegidor de la Biblioteca Rosal

Qui hagi tastat un minut de gloria, despreciara
anys sencers de viure en mig de la indiferencia i
I'obscuritat. La lIum és més preuada després de la
foscor. El menjar és més sabaras després d'una
lIarga abstenció, la felicitat resplendeix més, pas
aa da la malauran.;:a.

La Huila enardeix i vigorilza. el sortir vencedor
sigui quina sigui la lIuita feta, dóna un goig com
parable amb la pena d'haver estat veOl;ut.

Una vida sense Huita és com una flor sens per
fumo Si en el brogit de la Iluita la "ostra vida es
perdés, seria com vida Que perd un heroi defensant
la IIibertat de la seva patria.

Pels enemics podrem complar el valer d'un home.
Aquell a qui ningú tem, res no val.

Una vida planera dóna fruits en corresponden
cia a l'esfor.;: realitzat. Un amor amb esculls i con
tratemps dóna felicitat corresponent als neguits
passats.

Qui pugui aspirar a la gloria del vencedor. que
no romangui en una vida fosca i tranquila.

Per trobar una pedra preciosa, precís és cercar
i extreure-Ia de les enlranyes de la terra, Si ella es
trobés al damunt de la superficie essent faci! de
trabar-la, no tindria cap valor. El seu elevat preu
resideix en la dificultat de la seva obtenci6.,

El que abandona una empresa per temor a la
Huifa, mereix un desprecio

Qui Huita l ven.;: pot ésser un heroi; si cau ven
!;ut pot ésser un marlir. Qui no tasta la Huita no
tindra ni el més petit qualificatiu. X.

.la n'ha sortit un altrel

Per fi, ha sorlil una altra veu confessant Que
c:Per conservar i resfl1urar el Monestir de Poblef
és indubtable que no hi ha altre ni millar mitja
que fornar-hi el3 frares•.

Ja estranyavem, nosaltres, que costés tant de
trencar el gel. Ens fi.dem creus que é!queIla or
dre que amb les seves coses obliga un dia als po
bIes ve'(ns a lIan!;ar-se contra d'ells, posant foc
al seu estatge sense respectar la seva valua art(s
tica ni veure res més que el desig d'anul'lar la seva
for.;a, no tingués, avui, alguna defensora entusias
tes. No podíem creure Que no hi hagués ningú que
sense pensar en eis temps passats ni en una possi-



22-

ble relncid~mci8; sense tenlr en compte que el Mcr
neslir de Poblet és un monument del poble i no un
convent; seuse venre que necessita una especial
competencia la seva reconstrucci6; aense compren~

dre que aquelles pareta hi guanyaran més si es
cuida d'elles i si es deixen visitar com una joia Que
eos ha Ilegal el tempa. enlloe de tornar a aixecar-hi
les muralles i tancar les portes, sortissin davant
del públic. avui. i preguessin a Déu que I'ordre del
C(sfer tarnés a fer vida, immolanlla salvació de la
humanitat enlre aquelles sagrades eslances.

PerO ja s'ha comenc;at. El primer escril del nú·
mero 91 d'cAires de la Conea», simpafica revista
que surl a Monlblanch, s'intitula eFraTea a Poblel»
i el signa Jordi de la Conea.

En eH diu coses tan interessants com aquestes:
cEls frares cistercencs de Burgos, han sol'licilat
se'ls deixi ocupar i conservar el Monestir de POw
blet. Aquesta nova l'han anat repefint els periOdics
i alguns hi han fet variats comentaris, Confessem
que cap deis comentaris lIegits ens ha salisfet, tant
ela que hi han posat mires de simpatia i entusiasme.
com els qui, ocultan! o ensenyant /'orella de vells
prejudicis, que avui fan riure, traben taps al re
lorn de frares a Poble~,

No entenem ben bé Que vol dir el "ostre con
frare amb aquestes darreres paraules, pero en n, si
ell ho sap... l Continuem

cPer conservar ¡restaurar Poblet, és indubtable
Que no hi ha aUre ni millor mitja que tornar-hi els
frllres. Els frares feren Poblet j els frares han de
refer-Io·,

La nostra IOgica és una aUra. Enlloc d'aixo,
nosaltres potser dirrem: Els frares feren Poblet, els
frares motivaren la seva decadencia i destrucció:
per tanl, els (rares no han de tornar-hi mai més.
Pera Jordi de la Canea, intrepit, continua:

cLa gran dificultat on rau el problema, és en
eacollir I'ordre religiosa per habitar i refer Poblet.
POlser una ordre de caracter agrfcola com la Cjs~

tercenca, seria la més a propOsif, amb el seu tre
ball crearia una nova riquesa, amb la qual conserw

varia el monestir.,
AixO lampoc ens convenl';. Posar-hi no la cister

cenca sinó qualsevol aUra, fóra, per nosaItres, torw

nllr uns segles eorera; de més, si no fas atrevir-nos
massa, goeariem preguntar al decidit herad mont
blanquf, quin seria aquest treball que rarien els fra
res i quina nova riquesa crearien amb la qual con
servar el moneslir?

AixO si que és incomprensible. Que una revista
de Montblant digui coses semblants en I'article de

fans, quan, al nostre entendre, haurien d'ésser els
pobles d'aquella comarca, eIs qui Olés s'hi hllurien
de fer. adhuc amb Jes dents, per tal que quedés
aviat degudament reconstruit, ben conservat i lliure
I'egregi cenobi que honora la nostra terra.

No valdria més. estimat confrare, pensar en ins
tal'lari una Universitat Agrícola civil, per exemple?

S. L.

Paraules de combat

Respecteu-ens diuen-les ideologies conser
vadores. No ataqueu qui no pensi com vosaltres
en nom de les idees de llibertat. Més que acreditarw

les, lIavors, les poseu en descredif. Ningú no podra
creure en la IIibertat que preten d'imposar-se a ga
rrotades.

Ens cal reaccionar contra aquest criterio La to-'
lerAncia és bona. La lIibertat és bona. Pera la tole
rancia amb els tolerants i la !libertat amb els libe
rals, Davant d'aquells Que gaudeixen, ara, de tots
els organismes coercitius, la tolerancia fóra una fe
blesa. En tots els terrenys-polftic, social, nacional,
religios-Ia tolerancia fóra la defecci6 de la 1Ii
bertar.

Els cat6lics entenen per tolerancia que hom els
permeti d'imposar-se en tots els ordres. Per res
pE'cte, el silenci en qtiestions fonamentals, Per !li
bertat, la imposició de I1urs dogmes. 56n defenw

sors de I'ordre i de I'autoritat. De I'ordre, sf; pera
I'ordre que a ells els afavoreixi. De I'autoritat, sr;
pera I'autoritat que en ells recaigui. No eternals
jerarquies de la intel'!igencia ni harmonies supre
premes de lIibertar.

Davant d·aquesta actitud, no hi ha a1tra resposta
que la intolerancia. Caldra tornar a Rousseau. La
I1ibertat és una garantia recfproca entre individua1i~

tats civilitzades. A.quells que pretenen posar~se per
damunt del comere; il'limitat de les idees, caldra
considerar-los troglodites.

En principi, la lIibertat es deu a tots els homes,
fins i tot als seus rnateixos enemics. A. condici6.
és ciar, que tinguin idees. Davant deis interessos no
hi ha IIibertat. NosaItres, per tanto respectariem de
grat les ideologies reaccionAries. Caldria demos
trar~nos, perO, que hi ha reaccionaris que tenen
idees.

Nosaltres no ternern la I1ibertat perque estem
mo1t segurs de la nostra ra6-per bé que no la ba
sem en cap dogma-o Per consegüent restablirem
la tolerancia quan podriern garantir-nos I'esser to·
leranta. Ara, pe!"o. no. Ara atacarem amb les armes
més fortes els porlz.bandereB de l'obscurantisme.

'-
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Davant la re.ccló que o'imposa, i. tolerAncia és la
neg.cló de l. lliberla!, és la c1.udicació de la lli
berl.!, és l. prostilució de l. lliber!a!.

N. O'leo•.

Senyor Bofilll

Aquesl irnmens senyor Bofill eos matarA a dis~

gustos. Tan tranquila com estavem el dia de Nada!,
despres del capó. prenguerem La Publicitat i eos
trobarem amb un deis mes enrosQuillats editarials
de jaume Botill. Es litulava Nada/enea. ja estavem
resignals a trobar-hi tots eIa lopics consagrata: el
pessebre. els pastora. ela bOllS. ela reis d'Orient.
etc. Res d'aixo. Vet-aqui, Que, segans el senyor
Bofill, Jesús, el ban Jesús, ha fel locar la rifa ala
de les Gabarresl Per ramor de Déu, senyor Botill,
miri Que és molt fort. aixol Vol dir que el ban Jesús
es barreja en aquestes coses? Vol dir que va donar

una empenta a la bola correoponenl? Que ho va
veure, vosté? Que hi era? Com ho oap, home de
Déu?

A. la tarda del mateix dial un amic nostre Que
també havia Ilegit l'editorial de referencia, eos para:

-Ara si Que no cree en Déu. és a dir. en jesús.
-eos digué.

-Per que?
-Home, si segaDs en BoOlI, jesús ha pogut fer

tocar la rifa als de les Gabarres. tambe hauria po
gut esralviar rincendi deIs bascas o apagar-lo, un
cap iniciar. J vaija, Quan no ha va fer ... No el creia
tan dolent.

Veu, senyor, Botill. les conseqUencies? Ara,
vosté, amb la majar inconsciencia, ha fer esgarriar
una animeta destinada a la felicitar eterna.

Ens agradaria saber l'opini6 Que Caries Ctlpde
vital Caries Soldevila. joan Saca, Nicolau d'Olwer
i Domenec de Bellmunr, formaren de I'article de
Jaume Bofill. N'hi hauria per llogar-hi eadireo!

Ha sortitl

T raducci6 1 notes del

Dr. HUMBERT TORRES
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sU pervívencía
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Llibreria Catolonia i a totel
le. llibrerie. de Catalunya.
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Llista d'adreces útils que recomanem

Adooeats

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15. 1.er - Barcelona.

lmpl'emtes

Rambla Cala- IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, bb
Uelda. .

eafés

GRAN CAFÉ DEL COMERl;o - R. Ferran, 2
Uelda.

eases de eanol

M. SALA ROURE. - Rambla ferran, 4, pral. 
Teleron, 518 - L·eida.

eOl'redol's de eomel't;'

ENRIC BORRÁS MELGOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2.' - Telefon, 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., enlressol- Ueida.

E leetl'lelste s

CLIIUDI BAIGET.-Maqulnária i malerials elec
tric~. vendes al majar ¡detall. - Pla¡;a Llibertal, 2
Teleron, <lB - Uelda.

OCTAVI PEREI\III. - Máquines i malerlal elec
tric.-C~brinetli. • L1eida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i inslal'lacions elec
triques per a lIum i ror~a. - Parallamps, Acumula
dors, Trllnsrormadors i Reparació de GramOfons.
Clavell, 5. - Ueida.

Pel'l'etel'les

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

Pustel'tes

MOBLES fREXANET. - Rambla de Ferrán,
núm. b7. - Ueida.

Mel'eel'le S

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novelats. - Pla~a Sal, 8 - Telefon. b02. Ueida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i dents. - Teléfon, D67. - Pla~a de la Sal, 17
principal ~ Lleida.

Mosates

fRANCESC NADAL. - Fábrica de Mosaics
(la més anliga de la Capilal) Passelg de Pral de la
Riba. - Telefon, 546. - Ueida.

Múslea I Planos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Reeadel's t 'I'l'anspol'ts

LA PALLARESA. - Agencia de Transports.
Carrer Cabrinetty, 15 - Ueida. - Telefon, 2b2.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Ueida: Eslerería, 4.

'I'aUel's

CICLES MAZARICO. - Bicicleles vllries mar
QUes. - A.ccesoris, Vendes al COmpla! i a termini.
Rambla de ferran, 11. - Ueida.

JOAN VILA.-Tallers de fundlcl6 i Maquinllria.
Cardenal Remolins, 8 - Teléfon, 107. - U.ida.

!
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