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La casa mlllor assorfida, la que
ven 1 pot vendre a mis balx' preu
de L1elda per sa fabrlcaclo prbpla.
Exposlclons continues en els apa·
radors 1 en l'Interlor, de locs cons· .

trults en els meus tanera.
,Especlalltàt en ers mobles d'eneà

rrec dominant tots els estlls.
No delxl de veure l'exposlcl6 que

fi actualment.
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CEREBRlNO
MANDRI

Verdadero especifico
dei dolor nervioso 0

reumâtlco, desapa
recle.ndo por

rebelde. que se~.

. Cura el dolor
de cabeza.
neuralglas
(Faciales,

Intercostales.
de riftones. Ciâtica) y las
mDlestias peri6dicas pro

pras de la muJer

PREVEN1'1'10 y CURATIVO DE
LA GRIPE

MONCA PERJUDICA

Para eLdoJor de cabeza, neur61glas dlver
sas. molestlas perlpdicas de la muler, una cu
charadita dlsuelta en agua, una, dos, .0 Ires
veces con media, hora de Intérvalo. Bn el
reumatl:smo febril, una cucharlldita Ires 0 cua·
Iro veces reparlidas durante el dIa en la mis
ma forma. Bn las enfermedades dolprosas
cr6nicas han de lomarlo 9cho dlas dt>. cada
mes en eyunas, y ona 0 dos veces C~80 de
presenlarse el alaque de dolor. Usado en esta
forma y sigulendo siempre el consejo dei m~·

dico se logra vencer enfermedades dolorosas
erraigadas y eliviar slempre grandemente Il

los enfermos.

Preparado por Francisco Mandri,
Médico y, Quîmico Farmacéutico.
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Contrast
cLa Nau» deI dia nou deI corrent mes publicava a primera plana, en /loc preferent i en gros

sos titulars un article encapçalat aixi: Dins la c1erecia catl'llana. Unes qüestions moIt importants. Aixo
afegit a les extremes salvetats que es feien en el preambul d'aquella informaciô de cno voler ofendre la
clerecia ni atacar la religiô» , donaven d entendre que ens trobav.em davanl d'alguna cosa sensacional
i peril/osa.

La nostra decepciô fou tan gran com l'espectaciô primerament produïda. Simplement es tractava
de que Qom~, conÛxedora que hi ha ~alguns ciergues catalans que neguen l'absoluciô a cerIs peni
tents que es confessen en castel/à, ho condemnava. cLa Nau», també.

No hi tenim res a dir. Pero ens demanem si Il! cosa és prou interessant. pels lectors deI diari
barceloni fins a l'extrem de donar-Ii aquelles proporcions informatives, més en caràcter a les planes
de cLa Veu», el cCiero» 0 cEl Correu Català». Si ho retreiem, pero, és perquè demostra novament la
inexplicable posiciô que pren, un diari Iibe al i d'esquerra, quan es tracta dels enemics jurats de les
maleixes salvadores idees que el nostre timidissim col'Iega creu convenients pels destins deI nostre
poble.

Aixo és tant més estrany i incomprensible en un pais com el nostre en el quaI els·elements reac-
cionaris més moderns i tolerants gosen conde'nmar publicament per escrit,-puix que ara ja no ens po
den cremar per infidels-Ia mateixa /libertat de lectura i d'emissiô deI pensament. No parlem, és clar,
dels elements dits cavernaris de cCatalunya Social», del-Diario de Lérida», deI cDebate». de cRecul/»
ide tants altres; ens referim aIs Cardo, Tusquets, Pare Miquel i a tots aquests capel/ans que viuen y
propaguen doctrines radicalment antiliberals amb els nostres diners i amb els dels que escriuen cLa
Nau».

Ellaicisme dels noslres amics Gés purament platonic 0 vol ésser pràctic?1 si és el darrer,
Gcreuen que les lIeis làiquE;s;vindran per el/es soles, baixades deI cel? GEns les regalaran, qualsevol dia,
aquel/s que de ra seva no existència en fan raô de la propia vida, 0 creuen que el poble les haurà d'arren
car amb les dents?

Nosaltres, i estem sl'Çurs que la major ia dels elements esquerrans de Catalunya, trobem errada
aquesta excessiva tolerància i benevolència, si pensem en l'esdevenidor deI nostre poble i en els seus
interessos espiriluals. Aquesta actitud de guanl blanc, fent contrast amb les procacitats creixents dels
elements clericals, que acaben d'infiltrars-se per tots els instruments de coacciô de les intel'ligències,
ha de contribuir, segurament, a la ineficàcia de la futura actuaciô politica esquerrana deI grup:de cLa
Nau». No faran res. /fi ha massa por a l'en'emic. /fi ha moita doctrina i massa poc esperit combatiu,
que és l'unic defenssiu. El poble ha lIegit, té memària, sap el que significa, per les idees Iiberals, adop
tar sistemàticament un comodissim noIli me tangere quan hi ha sotanes en joc. La desconfiança de les
masses esquerranes n'ha de derivar necessàriament.

Tot aixà ho escrivim, no pas per la qüestiô que tenen plantejada els capellans catalans, ans per
la cautela extrema, inusitada de l'esmentat confrare, en parlar de coses tan banals, perà que afecten
aIs cIergues. Jesus Maria, Josep!

El mateix dia, casualment, fent contrast frapant amb' el trogloditisme incorregible deI nostre
clergat, cLa Publicita!» inseria la lIetra pastoral adreçada pei bisbe d'Springfield, de l'Estat americà
d'Illinois, aIs seglars i sacerdots de la seva diocesis amb ocasiô de la campanya elecloral per a la pre
sidència d'aquella Republica, Entre altres coses, aque/l bisbe:deia aquestes:
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cL'Església Catolica fidel a la seva posici6 constant i historica des de la f:.mdaci6 ·del nostre Es
tat, no pren part a la campanya. S'atén al precepte deI seu divi fundador, lesucrist, que diu: cDoneu a
Déu ço que és de Déu, i al Cèsar ço que és deI Cèsar». L'Església Catolica resta amb plena satisfac
ci6 en el seu /loc, remetent la politica al camp de la polftica perquè no considera estimable la tàctica im
prudent i injusta que urilirza la religi6 per a fer triomfar un partit. L'Església Catolica sap que a tot arreu
on l'Església s'ha volgut barrejar amb la polftica dels partifs, els resultats han estat desastrosos».

El Bisbe continua recordant que l'Església Catolica ha esdevingut forta, a Amèrica, gràcies a la
mbertat sense limits que sempre hi ha fruit, i diu:

cOràcies a la lIibertat, ha pogut utilitzar el seu formidable poder per a la gloria de Déu i el bé de
la humanitat en el camp de la caritàt, l'educaci6, la moral i la religi6. Resultat lôgic de la part que ha
tingut en la formaci6 moral de la naci6, és l'admiraci6 que per el/a senten tots els americans d'esperit
equilibrat. Nosaltres, amb els nostres treballs, propulsem l'espandiment, per vies para/leles de la vida
de l'Església i de la de l'Estat, sense que els drets de l'un entrebanquin els de l'aItre. La constituci6 ame
ricana garanleix la més complela mbertat a la nostra Església, i per aquest motiu l'Església és arma
forta com un veritable Gibraltar en defensa de la llepublica. El fet cabdal que el nostre Govern mai
s'hagi deshonorat perseguint la religi6, constitueix un honor etern per al nostre pais,»

En un allre paràgraf, diu:
cAixo no vol dir que els catôlics, çom a ciutadans que s6n, i els membres de la clerecia, no ha

gin d'exercir els seus drets electorals. Tenint present, i seguint en la pràctica els pleceptes que acabem
de re'cordar, elS sacerdots no han d'oblidar mai el que deia el nostre màrtir Lincoln, 0 siguilque el nos
tre govern és un govern dei poble, constituit pel poble i per al poble; en conseqüència, cap l/eial ciutadà
americà, home 0 dona, no ha de negligir mai els seus deures envers el nostre pais, ni deixar d'exercir
el dret de sufragi. Ha de complir l'obligaci6 que té tot home mure d'acudir a les urnes, i votar el can
didat que cregui més ben preparat per a dirigir l'Estat. Cap home, ni cap dona, poden ésser bons calo
lics si no s6n ciutadan3 americans. 1 ésser un /leial ciutadà americà vol dir anar a les urnes per a do-·
nar el seu vot aIs homes més capacitats per a servir la llepublica, l'Estal i la ciutat.»

Si nosaltres visquessim a l'Eslat americà que regenta el bisbe d'Springfield, tindriem de la doc
trina catolica, ide toles les religions dogmàtiques, el mateix concepte que en tenim acf. Com el proble
ma clerical no existiria, pero, tots els respectes per les persones religioses particulars i per les convic·
cions l/urs serien pocs. Actituds com les de cLa Nau» serien les més lôgiques i probablement maino ens
vindria la idea, en tant que liberals, d'agafar la ploma i escriure unes ratlles combalenf un fantasma
inexislent.

Pero a Catalunya, amies de cLa Nau» , el problema, virulentissim, existeix. Del molt il'lustri3
sim senyor Al'quebisbe, fins al darrer escolà d'amén deI més ignorat /logaret, ja faran el favor de dir
nos si hi ha només un exemplar que no es trobi, en idees, sentiments, conducta i ànima en pes, en opo
sici6 vibrant i encesa 8mb les nobles paraules deI bisbe americà.

la els ho diran de misses. Que vagin ridiculitzant l'esperit sanament anticlerical. Que segueixin
amb aquesta tônica. Dolorosament, dia vindrà que hauran de comprendre l'error fonamental que ha
d'esterilitzar la seva acluaci6, car per desgràcia nostra, les velles paraules de Gambetta, s6n tan ae
tuaIs avui com quan foren pronunciades. 1ja fa dies.

Creiem innecesàri dir que aquestes ratlles no s6n inspirades per cap estupida i sistemàtica ani
madversi6 per cap convicci6 religiosa que romangui, informant la prôpia, vida, en el santuari de la
consciència individual, i encara menys pels estimats amics que formen el grup de cLa Nau». És ben al
contrario És, precisament, per l'afecte que els portem que voldriem veure'ls menys suïcidament in3ensi
bles davant dels peril/s que amenacen aquel/es coses que tots tant estimem.

@ @

Aquest numero ha pa,ssat per la censura governativa

J

!

,



- ~ - da6
el desordre moral en· les joventqts

,

EL .fet de la desorientaci6 dels elements
Joves de tots els paYsos no escapa a

ningu. Com més avançat és el poble en la
categoria de la civi/itzaci6 material més
aquesta desorientaci6 s'accentua. És en ai
xo, precisa ment, on resideix la seva gra
vetat. Aquesta desorientaci6 que es d6na
en tots els estadis de l'activitat humana es
fa molt més sensible, per les seves conse
qüències, en el camp de la moral.

La guerra recent, des dei punt de vista
de l'evoluci6 social, ha eonstituït una re
voluci6. Les formes de la vida, abans i
després de la guerra, no presenten cap tran
eisil>. S'ha anat d'una forma a l'altra d'una
manera brusca.

Els joves dels països beligerants, (que
s6n els països que exerceixen una influèn
cia universal) hall viscut una vida inèdi
ta. Castres, el jove escriptor català-fran
cès, l'ha anomenada, en un IIibre magni
fic, una generaci6 de gegants. Ara bé, si hi
ha casos personals d'heroisme, la majoria
han estat dominats pel corrent orb de la
civilitzaci6 materialista.

Aquests esperits timids, que creuen en
els retorns de la historia sobre ella mateixa
prediquen la religi6. '

Là religi6 no representa cap influència
moral sobre l'individu.

Degut a l'evoluci6 de les formes socials,
la moral ha deixat d'ésser una ideologia
abstracta per barrejar-se a la realitat de
cada dia.

L'Església, davant d'aquesta eomplica-
ci6, no ha volgut prendre partit i manté
encara la seva doctrina anacronica de la
salvaci6 de l'ànima.

El discerniment deI bé i dei mal, per
raons idèntiques, ha esdevingut extrema
dament dificil.

És gairebé segur que els catorics de bo
na fé obliden de confessar-se, per ignoràn
cia, de la majoria dels seus pecats. El ho
mes miren el bé i el mal en funci6 d'una
tradici6 deI costum. Confonen, gairebé
sem pre, la veritat i I,'autoritat, el bé i la
IIei.

Si ham creu en l'existència de l'ànima
cal considerar els seus problemes en l'es
cala de la fi/osofia sense emparar-se en les
contingències materials i transformables.

La tendència general, pero, és de pres
cindir de l'ànima i de situar l'home en el
terreny de les realitats materials i imme
diates. La Huita, en aquestes condicions,
pren una forma biologica d'extremada
violència. Per si no fos prou, la burgesia,
per legitimar la seva situaci6 preponde
rant, ha transposat en el pla social la fa
mosa teoria darwiniana de la selecci6 d'es
pècies.

La Iluita dels homes, amb les seves
brutalitats, amb les seves in justicies f6ra,
segons el seu dir, l'unie mitjà viable ,de
posar de relleu le'> veritables valors.

«El peix gros es menja el petit» esde
vindria el lemà deI progrés.

Aquesta teoria, que satisfà els instints
subconscients, primaris, de l'home, ha por
tat les joventuts al cinisme. Una diseussi6
dins dei pla moral, amb un jove «da·
rrer model» esdevé impossible. No vol
perdre el temps. Demés, aquestes eonside
raeions el posen en inferioritat efectiva
davant dels seus contrincants. Volguer re
soldre el problema pel procediment indi
vidual de la propaganda, és impossible.
L'home no s'ha pogut'mai oposar aIs co
rrents naturals.

1 de la civilitzaci6 moderna, si hom
n'accepta el principi, cal acceptar-ne els
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resultats amb totes les seves conseqüèn
cies.

AItres fets, d'origen més anecdàtic,
han afegit la seva influència ma!èvola a
aq uest.

L'emancipaci6 de la dona ha anat
acompanyada d'un fet deI quaI no se'n pot
prescindir: la franquesa, d'una banda, i la
cruesa, per una altra, que ha prés el pro
blema de l'amor.

La dona, amb la- seva Jlibertat econà
mica, ha trobat la seva independència per
sona!. Aixà, junt amb certes innovacions
mèdiques que no és necessari assenyalar,
l'ha feta audaç en les relacions amb els
homes. D'un costat aixà ha produït, en els
joves, un esbarjo sensual que els ha ail un
yat dels vicis resclosits i miserables dels
seminaristes. D'altra banda ha estat la
causa d'un profund i amarg escepticisme.

Mai com ara (i a Anglaterra i Alema
nya s'hi comencen a interessar seriosa
ment) els suYcidis, sense motius materials
valables de nois i de noies joves, havien
estat tan nombrosos. Es la manca d'amor,
el buid de les sensacions exclusivament
sensùals que tira aquests joves a l'abis.
L'alcoholisme i la cocaïna-aquestes no
ves fantasmagories-s6n remeis inutils a
la vida de solitut espirituaI.

La destrucci6 de la familia, que coneix
la seva rao principal en les exigències pro
ductives de la civilitzacio moderna, s'aco
moda perfectament d'aquest nou concepte

de l'am or. Ad, també, els remeis perso
naIs «Armée du salut», «L1ars femenines»,
proteccià a la maternitat, etc. s'han mos
trat inefica.;os i només han arribat al re
sultat de posar en uniforme les «solte
rones».

** *
La joventut, mancada d'una directiva

moral, va a la deriva dels seus instints i de
les seves passions.

Eis partits de la conservacio social po
sen el crit al cel i proposen remeis indivi
dualistes ineficaços.

Cal veure el mal on és; a la base de
l'organitzaci6 de la burgesia.

Tots els sistemes, q uan ja han acom
plert la seva missi6 histàricà mostren
aquests simptomes fatalsde descomposici6.

Cal reaccionar ràpidament, puix l'àni·
ma popular risca de caure en la indiferèn
cia i la perversi6.

AI costat d'aquesta civilitzaci6 decl èpi
ta ja s'albiren, no obstant, les formes d'ulla
nova organitzaci6 humana.

No és aquest el moment de fer distin
cions. Ella ens donarà la salut, perquè de·
més de correspondre a una etapa lôgica de
J'evolucio humana, porta en el/a, els ideals
eterns de j usticia social, ordre econàmic,
pau i amor.

hUME MIRA VITLLES.

Paris, desem bre, 1928.

1,
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el problema religios

run magnifie arfLele de 'Jean 'Jaurès

És evident que entre els molts tàpics extremistes de la joventut d'avui en dia hi figu
ra el de l'anti-religi6. Molts joves actuals creuen, candorosament, que un home

que professi idees dites avançades, no pot tenir ni deu tenir, sense contradir-se, la me-
nor preocupaci6 religiosa. 1

Pel' a aqueixos esperits forts, tot està resolt, no hi caben el') dubtes en la concep
ci6 de la vida, de j'home i dei m6n. Segons el/s, les cabàries filosàfiques palesen, en
aquell que les pateix, un estat morb6s, un cert grau de debilitat mental. Elis saben, i
aixà els omple d'entusiasme, que el Codi soviètic pena amb un any de pres6 a
aquell mestre rus que a l'escola tingui, algun dia, la debilitat de referir-se, per remota
ment que sigui, ni a tital de documentaci6, ais deu manaments. Eis més leninistes dels
joves que respongueren a l'enquesta de cLa Pub!icitat», en referir-se ais problemes de
la religi6, considerad:l en abstracte, ho feren amb paraules de menyspreu que entenien
signe de superioritat i de radicalisme.

iSanta innocència, perillosa innocència! Perillosa, si, car aqueixos joves avui tan
despreocupats, aixà és, desinteressats de les coses més fondes i humanes que l'especta
cie de la vida ens pot oferir, s6n el més predi~posats, si s6n sensibles i intel'Jigents,
quan els arribi l'hora de la serenitat i de la maduresa, a caure a l'extrem oposat, a la
conversi6 sobtada i sensacional, a fer-~e, en la seva indocumentaci6, camp abonat i ma
tèria de recrutament pel' a fer exercicis. Molts d'ells, segurament, portaran bastants ca
pellans a l'enterro. N'hem vist tants exemples...

Tenim, doncs, que la joventut, moita joventut al menys, és aixi. La cosa és cer
ta. És igualment justa? Entenem que no. 1 pel' demos~rar-ho, amb \lna autoritat dificil~

ment superable i ben qualificada, serà bo que els més Iliures (?) dels nostres joves pas~

sin els ulis al magnific article que Jean lAURÉS, l'apàstol deI socialisme i dei Iliurepen
sament, aquell home que amb France, Zola, Clemenceau i Painlevè salvà, amb la
seva intervenci6 en l'affaire Dreyfus, el prestigi de la Justicia i de la Democràcia, escri
gué a «La Depeche» en el seu numero de 4 de julioI de 1892 i que publiquem a conti
nuaci6.-H. T.

1,

Es fa dificil tractar en un periàdic les
qüestions religioses, car es corre el perill
d'ésser mal comprés. Si es combat les pre
tensions de l'Església i el seu principi ma
teix, l'autoritat. hom es yeu acusat de sec
tari, de voler destruir «la religi6'\). D'una
altra banda, si es confessa que la soIuci6
Ïnaterialista dei problema dei m6n és estre
ta i falsa, s'incorre en la sospita de cleri-

cal. Convindria, doncs, que la democràcia,
sentés criteri sobre qüestions tan elevadcs
i decissives; car la politica, pel' sorollo
sa i necessària que sigui, no pot constituir
el fons ni el fi de la vida.

Per la meva part, no puc deixar sense
protesta les acusacions dels periàdics cIeri
cals que ens presenten com a faoàtics de la
irreligi6. Aixo no és exactej és precisa.
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ci6 intel'lectual, sin6 corn la vida infinita
que es revel'la en la natura corn un sim
bol prodigios i dolç; quan ens manifesta.
amb e'ls arrobaments dels seus mistics, les
potèneies incôgnites que dormiten en la
naturalesa humana i que sens dubte la
transformaran algun dia; quan fa dei sa
erifiei la Ilei de l'infinit mateix i pressent
que l'univers, en una evoluci6 apassiona
da, podrà remuntar a l'amor, que és la
seva font, aleshores, el eristianisme, és
una gran i fascinadora filosofia. Pero tot
aixà ho ha dit la democràcia l1iure, i si
l'Església preten que el cristianisme ha es
tat desconegut pels Michelet, Renan, Hu
go i Lamennais,. s'enganya lIastimosa
ment.

~Què desitja. don es, de nosaltres, i de
què ens aeusa? Acas no és lliure pel' la pa
raula i pel' la plo ma, en els pulpits, els lIi
bres i els diaris, de defensar la seva doctri
na? Vol que s'amordaci els incrèduls? Ai·
xà no suposaria, exclusivament, mataI' a
l'home, que sols existeix per la Ilibertat:
seria tant corn matar el cristianisme, el
,quai sols seria mentida i tirania, és a dir,
l'es, sense la lIibertat absoluta dei pensa
ment i' de la vida interior.

~Preten l'Església que entreguem l'en
senyança publica aIs seus ministres i ais
seus dogmes? Aixà també seria un crim
contra la lIibertat; car la consciència sols
és lliure quan ho és la ra6, i la ra6 és lIiu
re quan s'exercita en tots sentits. Compri
mir-la ans d'ésser adulta i mestressa d'ella
mateixa amb qualsevulla fôrmula exclussi
va, sota un dogma imperios, és esclavit
zar-Ia i humiliar-Ia.

Sens dubte, és molt convenient que
l'ensenyança publicà, COol tota altra, es .
fonamenti en algun cos de doctrina; perô .J
allô que la doctrina de l'ensenyança pu- 1l!
blica, segons la RevoluciÔ, té d'admirable'l.
és que avantposa a tot, la Ilibertat. Per ella'

ment el contrari que és la veritat. Jo en
tenc que seria malt lamentable, seria mor
tal, comprimir les aspiracions religioses de
la consciència humana. No volem aixô;
volem, pel' contra, l'oposat. que tots els ho
mes puguin elevar-se a una concepci6 de
la vida, per la ciència, la ra6 i la lIibertat.
No crec que la vida natural i social bastin
a l'home. Quan en l'ordre social hagi rea
litzat la Justicia, advertirà que encara li
resta un immens buit pel' omplir. Tanlpoc
dubto en reconèixer que la concepci6 cris
tiana és Ulla forma altissima dei sentiment
religi6s, i confessa que m'agraden malt
poc algunes grolleres burles que es fan sa
bre el cristianisme i els capellans.

No és, precisament, que, corn alguns
aguts ingenis de la nostra època, desitjant
infondre al seu escepticisme una aparença
de fe, m'inclini a maleir a Voltaire. La se
va terrible ironia fou util; ha despertat els
esperits, i sense Voltaire, l'alta critica reli
giosa de Renan, imparcial, serena, fins
simpàtica, hauria estat impossible. Perô el
poble es troba ja prou deslligat deI mera
vell6s i de les ficcions perquè pugui par
lar-se-li deI cristianisme, no corn Voltaire,
sin6 corn Renan. Pel' la democràcia, ha
sonat l'hora, no de 'burlar-se i d'ultrat
jar [eg velles creences, ans d'inq uirir allô
que tenen de viu i de ver, de manera que
puguin subsistir, lliures i depurades, en
les consciències.

És fàcil notar que, fora deI sobrenatu
l'al i de tota ortodôxia estreta, avui preocu
pen a les noves generacions algunes idees
fonamentals deI cristianisme. Quan aquest
confessa que les simples relacions d'equi
tat entre els homes no s6n suficients, i que
es fa neeessari que les ànimes es juntin ;n
un abraç apassionat; quan eerca el centre
en el quai totes les conseiències indivi
duals puguin :compenetrar-se i fondre's;
q uan çoncep a Déu, no corn una abstrac-
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val l'home. Là lIibertat. és, en cert sentit,
l'absolut, i la doctrina de la Revoluci6, és
l'unica que no contradiu la lIibertat. puix
s'identifica amb ella.

Admesa aquesta doctrina. podem con
rear en el nen totes Ilurs potències. Amb
les ciències matemàtiq ues li donem idea
de l'evidència i de la certesa absoluta; amb
les ciències fisiq ues li ensenyem els mèto.
des d'observaci6 i li suggerim la idea de la
naturalesa i de la lIei. AI mateix temps, els
fragments defs grans prosistes i poetes fan
vibrar la seva ànima i li revelen els grans
tresors amagat<; d'emoci6 que hi ha en
el!. Aixi és corn la humanitat se Ii ofe
reix en tota la seva força, davant de la
naturalesa. iLa historia, imparcialment
ensenyada, li demostra que les formes
religioses es succeeixen amb el progrés
humà, igualment que tote.s les formes
politiques i socials. aprenent, d'aquesta
manera, que les formes particulars deI
senti ment religi6s poden peréixer sen·
se que l'ànima humana deixi de mirar a
l'infinit. En fi, quan se li fa considerar en
ell mateix el deure que regula la Ilibertat,
i que elevant a l'home damunt dels seus
propis pensaments l'eleva sobre la natura~

lesa, se li infon, sense càp aparatositat me
tafisica 0 dogmàtica, el sentiment deI su
prasensi ble i deI m isteris6.

No s'ha falsejat 0 descuidat cap part deI
seu ésser, i quan la seva ra6. aixi exerci
tada en totes les seves tacu 1ta ts, ha bi tuada
a la refiexi6 continua i a la lIiure critica,
faci una elecci6 entre els grans sistemes
politics i religiosos que es comparteixen el
ni6n, serà realment lliure. no pas nominal
ment. 1 si l'Església tem que la ra6 deI
poble, advertida i desenrotllada en tots
sentits, rebutgi al/o que d'infantil 0 opre·
siu s'ha associat al pensament cristià, la
culpa no serà nostra.

El que fins deI pu nt de mira cristià,

demostra que l'esperit làic i racional deu
tenir la direcci6 de l'ensenyança, corn ja
té el de la ciència. és que. segons prô
pia declaraci6 de l' Església, aquesta
ha estat impotent de discernir. en el
cristianisme, el què era veritat essencial
dei què era ficci6 i al'Iegoria pereixe
dora. En el passat, trobarem grans exem
ples d'aqueixa incapacitat.

L' Església considerA, ~primerament.

que les noves teories astronomiques sobre
el moviment de la terra eren contlàries al
dogma i condemnà per herètics els savis
que les afirmaven. Avui. declara que en
parlar de la terra immobilen el cenlre de
l'Univers. les escriptures es situa ven en el
pu nt de vista de la ignorància antiga i
s'ha associat despres, resoltament, al sis
tema de Galileu i de Descal tes. Es veu, .
doncs, obligada a reconèixer corn senzilla
i comoda ficci6 allo que en altre temps era
el seu dogma, i la ciència làica l'ha ajuda
da a comprendre la Biblia.

El mateix ha passat amb totes les con
cepcions de la ciència sobre l'antiguitat dei
planeta i la seva lenta formaci6, condem
nades, durant molt temps. per l'Església
corn contràries al Gènesi. Avui, es veu
obligada a rendir-se. i en el relat dei Gène
si, l'acepci6 literai deI quai pretenia impo
sar ais homes, ja no hi veu més que un
quadro simbolic de les diverses èpoques
en les ql,laIs la natura es descabdella, de
conformitat a un pla div\. Pero fins
en aixo, l!qui ha determinat, en les matei·
xes Escriptures, la part de sim bol i la de
la realitat? La ciència independent deI
dogma.

En fi,-i amb aixâ reclamo l'atenci6
dels oros creients que ens combaten,
des de fa un segle, ha condemnat, l'Esglé
sia, corn monstruosa i impia, la doctrina de
l'evoluci6, per p~etenir que les espècies vi
ves han nascut progressivament unes de
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les altres, i que per aixà, fins la humani
tat procedeix de l'animalitat. M. Dupan
loup arribà à no voler seurè's a la Acadè.
mià Francesa al costat de Littrè, sota pre
text de que aquest no repudiava la gran
hipàtesi de Lamark, Darwin i Spencer.
Ara bé, a mesura que aquesta hipôtesi es
confirma i guanya els sufragis de tot el
m6n savi, l'Església comença a acceptar
la. Ja sé que molts catôlics convençuts l'ac
cepten sense escrupols, i M. Vogüe, hoste
volgut deI Papa, indicava fà dos anys, en
el seu lIibre sobre l'Exposici6, que l'Es
glésia podria acceptaI' sense immutar-se la
doctrina evolucionista. 1 en ef~cte, aques
ta no excluo l'acci6 divina, sin6 quan se
l'enten d'una manera massa grollera i ma·
teriaI. Pot afirmar-se que, molt aviat, la to
talitat de l'Església serà evolucionista.

Encara hàurà de donar un da~rer pas.
Aix! corn al pres.ent considera els relats de
la Biblia ~n sentit al'Iegàric i mistic, no
stribuirà més. que un valor simbàlic a

molts relats dels Evangeris reterents a tél
persona de Crist. Obligada es veurà a in
clinar-se davant la histàJia i la critica corn

's'ha inclinat dàvant l'astronomia i la geo
logia. Aix! afirmarà la missi6 divina de
Crist, independentment de totes les hipà
tessis fisiolôgiques sobre l'origen seu, que
no tenen el menor interès religi6s.

L'Església, doncs, fa mal en tractar
corn enemiga a la ra6 làica, puix despres
d'haver-la combatuda pel' les :seves audà- .
cies, segueix darrera d'el là i va incorpo
rant a les seves doctrines allà que abans
era heretgia davant dels lieus ulis. Aix!
nosaltres l'ajudem a despullar-se poc a poc
dels seus prej udicis, dels quaIs mai triom
faria pel' ella soja, si {"lia sola conserves la
direcci6 dels esperits. Si no es trobés do·
minada pel' tan deplorable ingratitut, l'Es
glésia deuria mostrar-se agraïda à l'espe
rit làic. El menys que pot fer, és no ultrat
jar-Io.

JeAN JAURÈS.



Les excurSIOn.s
.........................................................................

LA PILONA
Fronlera d"Espanya al Canfranc.

Damunl dei Somport. - Canfranc-Àraiiones.

Cm dei Pireneu de Canfranc.

(Falo. Almacelles Cosies.)



Les excurSIons
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6'•••••••••••••••

CAMARASA. - Runes de l'anlic casteil.

CAMARASA. - El pon! vell dei Noguera i, al rons, les serralades de la

cova dei tabac.

CAMARASA. - Boca d'enlrada a la COVII dei {llbllc.
[folo. Gigô.)
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fin. que el xanfrà t'ha engolida.

Aquesta tarda has pauat

Jo no t'ho sabria dir com una sombra abaltida;

fins a qum punt t'he .entida tan bon punt me n'he adonat

deixatada dins de ml com Ja has estat esvaida.
§ ~

§ com una dolçor exqui,ida ~

Com t'hi rebria' de grat,

arà, al recer de ma vida ... l
El cor ha volgut segwr

l'e&tela al teu pas sorgida. RAMON XURIGUERA.
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7lgrupa.ciô Cultural Cleidatana de J'. ~.

Conferèncla de '3. I:luhi Î CVa Ilescà

A les deu deI vespre deI dissabte, dia 29
de desembre proppassat, tingué 1I0c,

al Sal6 d'Actes de <doventut Republicana»
de LIeida, l'anunciada conferència a càrrec
dei jove i presligi6s 'advocat, director deI
nostre estimat setmanari barceloni «L'Opi
nié» senyor Joan LIuhi i ValIescà. . _

Aquesta conferència estava orgamtzada
per la jovenivola «Agrupaci6 Cultural de
Joventut Republicana».

L'àcte fou _public. Corn era d'esperar,
ja molt abans de l'hora anunciada, 'l'es
pai6s local de (a primera entitat de LIeida
estava completament pie; el public que
s'hi reuni, àvid de converses ideolàgiques,
esperava escoltar les paraules deI senyor
LIuhi Vallescà amb franques mostres de
simpatia envers el conferenciant i envers
el cicle de conferències que amb tan en
cert ha organitzat la susdita «Agrupaci6»,
deI quaI la d'avili, que portava el titol de
«L'obra actual deI Socialisme», n'era la
primera.

1
Obri l'acte el nostre amic doctor Hum

bert Torres amb les següents paraules:
Ciutadans. Després d'un silenci de cinc
anys, durant els quaIs hem estat allun
yats de la noble funci6 de pensar en public,
aquesta casa torna al seu cami traçat: co-
mença, amb la d'avui, un cicle de con fe
rències.

Seguidament fa uns calorosos elogis de
l'actuaci6 emp'resa per 1'«Agrupaci6 Cul
tural de J. R.» en la qual,-diu-, hi hem
de tenir posades les nostres esperances.

La nostra societat actual-continua-,
necessita lIum, moita lIum; necessita atan
çal'-se cada .dia més a la veri lat, pel1lq uè ella

és el més gran valor en tots els carJ.lps ideo
làgics. L'afany de veritat és el que estimula
els coneixements dels homes, des deI filàsof
a l'historiador, des de l'artista a l'home pu
blic. La veritat és una sola, i no té privi
legi; amb el mateix criteri d'<:>bjectivitat, d.e
critica i de reflexi6, hem de cervar la ven
tat en tots els camps deI pensament: en
biologia corn en sociologia. Si la recerca de
la veritat excIou, per definici6, alguna
cosa, és la violència i la brutal imposici6.
Aquests mètodes s6n sem pre perillosos.
Jo, en ciència corn en politica, els rebutjo.
La veritat en politica, en sociologia, en tot,
jo la compararia a aqueIIa pedra que tirada
sobre la superficie plana de l'aigua, extén
el seu radi eixamplant-se cada vega~a CI?és.

La nostra societat actual,-seguelx dlent
el senyor Torres-, està malalta, greument
malalta, necessita un cami per on dirigir
els seus passos: aquest, almenys en alguns
aspectes, és l'ideal socialista. Nosaltres no
en sabem d'altre, ni en coneixem un'altr,e
de millor, tampoc.

Passa. ara, a parJar de l'actuaci6 p0litica
deI p~re deI conferenciant. amb caloroses
mostres d'afecte. Després, li ofereix la pa
raula amb tota satisfacci6 i amb la segure
tat que les seves exposicions seran es
coltades amb viu interès i profitoses.

Comença el senyor Joan LIuhi i Valles
cà regraciant les parallles afectuoses q\!le li
ha adreçat el senyor Humbert Torres, qua
Iifica .Joventut Republicana. de fogar cie
democràcia i va de seguida a la dissertaci6
dei tema objecte de la conferència.

Abans d'exposar els judicis seus sobre
el socialisme actual fa una presentaci6 dels
marges que el volten. Afirma que hL ha,



avui, una gran diversitat d'opinions i de
tendències respecte deI socialisme. Si tots
estan d'acord en lograr-Io,-diu,-no ho
estan, en canvi, amb la forma d'obtenir-Io.

Presenta les idees amb que ell el des
glosa i afirma que la finalitat economica
deI sGcialisme consisteix en posar en mans
de la col'Iectivitat el tim6 deI poder-, l'or
dre de les riqueses d'un pais: les màqui
nes, els camps, etc ... Per altra banda, con
sidera indispensable la instauraci6 de la
Ilibertat i de la justicia.

Dos aspectes té el socialisme que me
reixen estudiar-se amb preferència: l'as
pecte economic i el politic.

El primer és la garantia de l'asseguran
.;a dei socialisme i el segon significa la dis
ciplina deI partit. Presenta alguns caires.

Oes de~ pu nt de vista historie, el socia
lisme presenta varis pèriodes: un d'ells
podriem nomenar·lo d'elaboraci6, en el quaI
hi intervenen els teorics, els homes de
ciència, els intel'lectuals, etc.; un altre, pe
riode combatiu, on la Idea nova en posar-se
en contacte amb les idees existents crea
una Huita, la deI topament amb els inte
ressos creats; un tercer, periode edificador:
aquest és l'essenciaI. Si una ideologia val,
es demostra en aquest periode. Podriem
c1assificar-lo, encara, en dos aspectes:
abans i després d'arribar al poder.

Per a la consolidaci6 dei socialisme,
en neixen tres derivacions:

Les Cooperatives, que s6n els àrgans
juridics perquè els consumidors puguin
actuar en el camp socialista. Els Sindicats:
arma d'agermanament i de Iluita. 1 Partit
Polltic: necessitat deI socialisme i proce
diment per formar la selecci6 de tots els
homes que sostenen aquestes idees i per
què puguin arribar a la vibraci6 de l'art i
demés disciplines que s6n, en efecte, l'ins
trument adequat per formar i éoordinar els
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dos primers aspectes per tal de transfor
mar en Huita la f0rça vital.

Les cooperatives, s6n l'unic cami d'CI
socialisme.

Procediments pel triomf: Comptant
amb les divergències eri el partit veiem
que si bè uns creuen en l'eficàcia d'un
procediment democràtic, altrés, en canvi,
es solidaritzen amb el procediment revo
lucionari.

Jo,-diu el direcior de «L'Opini6»,
no em pronunciaré per cap defs dos. No
més exposa ré els meus raonaments i des
prés cada un de vosaltres farà els seus ju
dicis.

En els pobles on la democràcia no exis
teix, pero, només és possible el remei re
volucionari.

Presenta els casos de democràcia en les
distintes nacionalitats d'Europa.

Demostra, amb el cas d'Anglaterra,
que el poble té intervenci6 en la legislaci6
seva i aixo és un estat de circumstàncies
exemplar.

De França en cita algun cas i declara
que la seva revoluci6 és inèdita encara al
nostre pais.

A Espanya, el poder monàrquic ha so'
brepujat sem pre al pensament deI poble.

D'Itàlia diu que el feixisme des dei
punt de vista politic, té una franca opo
sici6 a les idees democràtiques i al su
fragi universal. Amb seguretat, pero, que
aquesta oposici6 és produïda per la por
que al feixisme li inspira la democràcia;
aquests fets els recalquen cada dia Q'lés les
paraules de Mussolini.

Quan el socialisme sigui al poder serà
una victoria més per la democràcia. Da
vRnt d'aixà,-continua el conferenciant-,
jo prenc partit. L'unic procediment bo és
l'evolutiu. '

De Russia se'n poden derivar dos as
pectes; el poUtic i l'econômic. Desconec les
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dades per jutjar amb coneixement la ne
cessitat de mantenir la dictadura, que Le
nin declarà transitoria, pero he de adver
tir que si ella es mantingués segura i fixa,
a mi em repugn~n les dictadures.

A Russia s'ha comprovat el triomf de
l'idea evolutiva, allunyantamb aixo l'ac
ci6 revolucionària de legislar i de mante
nir el poder.

S'ha d'anar ràpidament a la conquesta
dei poder pel socialisme per a evitar, si més
no, els mals que pugui ocasionar el no
arribar.hi. Perquè el capitalisme no pot
estar preparat i corn que els pobles no po
den permanèixer estancats, en no moure's
dei !loc, corn succeeix avui, és evident que
es va endarrera.

1 aixà davant de l'en orme camp que hi
ha per a c6rrer encara palesa que l'unie
remei per a avançar és el socialisme.

Trobem molts fets que evidencien la
incapacitat absoluta dels capitalistes al po
der.

Eis privilegis de classe no tendeixen a
minvar: Privilegi de classe és el pn)blema
de l'ensenyança, problema que 'el capita
lisme tampoc no pot resoldre. Les funcions
de la burocràcia exclouen, també, tota la
massa pro!etària. Altre privilegi de classe
és l'exèrcit perquè aquesta carrera egixeix
un minimum de capital.

El capitalisme cada dia és més absolut.
L'obra deI socialismê ha d'ésser la na

cionalitzaci6 dels serveis publics, la incau
taci6 de totes les primeres matèries: mi
nes, boscos, productes dels camps, funcions
bancàries, reforma agrària tipus la dei po
ble xecoeslovac, afavorir amb tota la força
dei poder les cooperatives de consum,
etc., etc.

Exposat el meu judici sobre els pobles
més avançats, és natura! que em refereixi
també a Catalunya, al nostre poble.

Hem de reconèixer que està atrassat.
Les cooperatives no existeixen; els sindi
cats, en canvi, no tenen res a aprendre ais
dels altres païssos; el partit politic també,
és desconegut.

El socialisme, és l'unica ideologia que
pot resoldre aquests problemes: el de la

llibertat individual, el de la personalitat
col'Iectiva, i el de justicia social.

Abans d'acabar el brillant parlament el
senyor J. Lluhi i Vallescà dedica uns mo
ments al fet i a les causes que han seguit a
l'aparici6 de l'enq uesta a les Joventuts or·
ganitzada per «La Publicitat. de Barcelo
na, i a la seva sobtada desapar,icià.

En finalitzar l'acte, el public manifestà
el seu afecte a l'orador i la simpatia am b
que ha vist la celebraci6 de la vetllada,
amb Ilargs i sorollosos aplaudiments.

Pel que fa a nosaltres, desitjariem que
l'estada a Lleida deI nOE>tre bon amic se
nyor Lluhi i Vallescà, li hagués produït
una fonda satisfacci6, tan gran, al menys,
cum la que a nosaltres ens ha produït la
seva visita.

Fern vcts, aixi mateix, per a una lIarga
i profitosa vida de 1'«Agrupaci6 Cultural
de Joventut Republicana» la quai ha de
mostrat, una vegada més, l'amor que sent
per la cultura, a la nostra ciutat, cristallit
zat per aquest brillant cicle de conferèn
cies que té en projecte i que anirà portant
a terme durant els primers mesos d'aquest.
any.

BAPTISTA XURIGUERA.

l
1
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Servel de dlfuslô Cultural (1)

COMITE DIRECTIU:

J. BATISTA 1 ROCA.

CARLES CAPDEVILA.

jOSEP M. JUNO Y.

L. NICOLAU D'OLWER

F. VALLS 1 TA BERNER

jOAQUIM XIRAU.

SECRETARIAT OENERAL: ALFONS MASERAS

CADA dia més la nostra cultura, des dels
centres on s'elabara, va estenent-se

per tates les ciutats i viles de la nostra te
rra. Aquesta difusi6 cultural augmenta
cantinuarnent en extensi6, perà no arriba
encara al grau que desitjariern. Ultra na
referir-se més que a certes matèries,
aquesta difusi6 és també desigual en la
seva distribucià geogràfica i, en els 1I0cs
on se troba, no assoleix encara suficient
intensitat.

Aixà no canstratant, cal reconèixer
que en aquests ultims temps hem guano
yat molt de terreny. Anys enrera hom par
lava dels solitaris, persones isolades que
eren les uniques d'una poblaci6 a preocu
par-se dels problemes de l'esperit. Avui,
en canvi, en maltes poblacions els antics
salitaris han estat substituits per nuclis
d'hames d'esperit despert i inquiet que
amb constància i entusiasme treballen per
enriquir el pâtrimoni intellectual de [Jurs
conci u tadans.

Aquesta tasca generosa es desenrot[Ja
en mig de greus dificultats. Ningu millor
que les persones que canstitueixen aquests
nuclis, saben la quantitat d'esforços, de
lIuites i d'energies que cal per dur-la a
terme, A vegades I1urs esforços s6n isolats,

sense un contacte directe i personal amb
els centres i els capdavanters dei nostre
art, la nasta literatura 0 la nostra cul
tura en general. Aitres vegades manca
en els nuclis d'algunes poblacions una
bona orientaci6 en Ilur campanya de difu
si6 cultural. En moites ocasions la millor
bona voluntat no rendeix tant corn podria
per manca de mit jans, de coneixences i de
relacions persona/s, etc. Falla greu és,
també, que tots aquells nuclis actuin dis
persas, allunyats els uns dels altr6s, i sen
se que aix! pugui servir d'exemple 0 d'es
timul aIs altres.

«La Nova Revista» volgué ja subvenir
a alguns aspectes d'aquesta obra collectiva
amb el"projecte de les exposicions circu
lants que havia de permetre aIs nuclis fo
rans d'admirar les millors abres d'art que
durant l'any haguessin figurat en les ex
posicions celebrades a Barcelona.

Es tracta ara d'ampliar el primitiu pro
jecte referent a les exposicions d'art i ex
tendre'l a tots els diferents aspectes cultu-

(1) Per l'interès evident que té per la cultura
general la iniciativa de «La Nova Revista", pu
bliquem aquest article aparegut en el seu numero
de novembre dllrrer,



La. seva actlvltat s'extendrà, doncs, a
tots els camps de la cultura i de l'educaei6.
pero hi ha tres sectors ben definits que la
solliciten especialment. Serà el primer de
procurar l'augment dels eoneixements i
l'afinament de la sensibilitat dei nostre po
ble. Per aconseguir-ho. organitzarà expo
sicions d'art, lIibreries ambulants, con
certs i con.f.erències sobre temes de tots
els rams dei· saber numà, sense oblidar
els coneixements professionals adequats
a les Aecessitats de c::ada poblaci6 0 co
marca.

El S. D. C. atendrà també la higiene
social i l'educaci6 fisica de la nostra gent,
en especial de la joventut. Divulgarà no
cions d'higiene i profilaxi per a com batre
certes malalties que tenint una transeen
dència social poden contribuir a la deca
dència d'un poble. Caldrà preocupar-se de
la baixa de natalitat. de la mortalitat in·
fanti! i de l'excessiva morbilitat, atribuïble
a la manca d'higiene. Fer ciutadans sans i
forts és augmentar el rendiment de Ilurs
facultats i donar-/os una base per a lIur
felicitat.

L'obra cultura/ ha d'ésser eomplemen
tada amb una acci6 intensa per a l'educa
ci6 moral dei nostre poble. El nostre ideal
en aquest aspecte és que els nostres con
ciutadans no siguin exclusivament gent
cuita, sin6, abans que tot, homes de digni
tat i de caràcter. La va/or d'un pob/e és
funci6 de la dels seus ciutàdans, i els po
bles petits, mancats d'una gran extensi6
geogràfica 0 de grans reserves demogràfi
ques, han de cercar /fur força i Ilur ma
teixa ra6 d'ésser en la triada qualitat dels
homes que els composen

La nostra aspiraci6 és de collaborar en
una obra de civilitzaci6 deI nostre poble,
procurant el perfeccionament i el benestar
deI major nombre possible de ciuta-
dans. . .
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raIs i educatius. Aquest és l'abàst del'nou
Servei de Difusiô CulturBI que «La
Nova Revista» posa a disposici6 de totes
aquelles persones 0 entitats que en tots eis
els indrets de la nostra terra treballen per
expandir là cultura.

El S. D. C. no farà més. doncs, que fa·
cilitar tots els mit jans de què disposi,

. l'obra cultural i educ::ativa dels nuclis fo
rans que s'hi adhereixin d'acor-d amb les
seves Bases. La seva gran tasca ha d'ésser
d'acoblar esforços per a aquesta empresa
de millorament de la nostra gent. Posarà
en contacte amb la vida real de les comar
ques els homes que en tots els camps tre
ballen per al progrés de la nostra cultura.
Facilitarà ais nuclis cornarcals la conei·
xença personal dels nuclis ciutadans i de
les altres comarques. Reprenent el primi
tiu projecte organitzarà exposicions d'art
que circulin per les diferentes ciutats 0 vi
les que les sollicitin i complementarà
aquesta obra amb la de les IIibreries am
bulants, que permetran a les persanes es
tudioses d'arreu dei nostre pais conèixer i
adquirir les obres cabdals de la Iiteratura
nostra i de les estrangeres. D'aeord amb
les entitats foranes 0 de les barriades de
Barcelona que ho desitgin, prepararà plans
de conferències sobre els diferents conei·
xements humans, litera ris, cientifics, pro
fessionals, etc., aixi mateix, els mitjans
per collaborar en l'ob ra de l'educaci6 mo
ral i la formaci6 dei caràcter deI nostre
poble. 1 procurarà, fina/ment, establir en
tre els diferents nuclis comarcals un inter·
canvi d'iniciatives i dels resultats obtin
guts amb lIur actuaci6.

En resum, el S. D. C. intentarà ésser
corn un secretari tècnic que faciliti l'obra
cultural dels nuclis forans adherits, ofe
rint-Ios i proposant-los orientacions quan
calgui. La seva missi6 serà, dones, dur a
terme unaàmplia tasca culturali educativa,
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Ha d'ésser aquestà una obra collectiva
que agermani a tots els que en sentin la
necessitat i en comprenguin l'eficàcia, sigui
quina sigui I1ur manera de pensar en al
tres qüestions. En un poble d'activitats tan
disperses corn el nostre, creiem que una
obra collectiva semblant pot donar un bell
exemple de cooperaci6 i solidaritat.

D'una manera especial ens adrecem a
la premsa comarcal, a les entitats de tota
mena, des de les professionals, corn els
Sindicats agricoles, a les culturals, corn

els Ateneus i Orfeons, i no oblidem pas
els nuclis de treballadors isolats. A tots els
expressem el nostre desig de collaborar en
lIur tasca benemèrita, de la manera que
creguin més pràctica i tinguin a bé comu
nicar-nos.

***
Adreceu les vostres adhesions i corres

pondència al Servei de Difusi6 Cul/ural,
«La Nova Revista~, Portaferrisà, 26, Bar..
celona.
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Vn cas de clarividència
rcln estudi de CUJilliam :James

WILLIAM JAMES és sovint citat amb tots
els honors per la nostra élite. Pero

cap dels que tan sovint ho fan ha parlat
mai de les seves conviccions metapsfqui
ques, fragment de l'experiència humana
capaç de capgirar tots els sistemes, i, en
tot cas, més interessant que tantes vanes
disputes dels nostres caps grossos.

És un honor d'aquest gran pensador
d'haver protestat tota la seva vida contra
l'actitud d~ la ciència oficial en referència
als fenomens psicologics supranormals.

En el seu Precis de Psicologia deia
que <<l'absència d'estudis seriosos sobre
les manifestacions espfrites era una de les
més grans Hacunes de la psicologia.»

Res més curios que seguir el pro
grés dei seu esperit des dels primers tre
balls que feu a la Societat americana de
recerques psfquiques fins al seu «Testa
ment», vint+cinc anys més tard. L'escep
ticisme més malicios respecte ais feno
mens meraveHosos produits pels mèdiums,
feu Hoc a l'afirmaci6 categorica de la trans
missi6 de pensament i de la cIarividencia,.
d'una part; d'una aItra, el reconeixemenî
dels moviments a distància, de les cases
encantades i d'aItres manifestacions ffsi
ques de mediumitat.

Més de trenta anys han passat de la
morl de James, i no han passat endeba
des, car a hores d'ara ni la ciència oficial
ni la no oficial poden desinteressar-se
d'aquestes coses. Lentament, la indiferèn
cia i la hostilitat desapareixen. Poc a poe
l'escandal6s silenci es Irenca.

No és que James blasmi l'escepticisme.

Aprova la tàctica que consisteix en creure
més aviat poc que massa. Pero declara
que, sàvia deI punt de mira polftic, aques
ta màxima és detestable dei punt de vista
cienlffic propiament dit, que és el de J'ex
periència. EII explica que el frau, conscien t
o no, forma part de la fenomenologia me
diumica. Representa la necessitat d'acom
plirpermitjans normalsallo que ésimpossi
ble per l'eclipsi d'antigues i positives facul
tats supernormals; 0 bé no és més que el
resultat de la suggesti6 feta inconscient
ment per experimentadors massa descon
fiats, pero inexperts i poc psicolegs.

La casa Payot, de Paris, publicà en
1924, amb el tHol Études et réflexions d'un
psychiste, un recull d'alguns dels seus
treballs i experiències. Ens plau que els
nostres intel'Iectuals no ho ignorin.

Per aixo reproduim, a continuaci6, un
dels seus més curts estudis, que figura en
l'esmentat IIibre, estudi publicat per prime
ra vegada en 1907 en el volum primer
d'aquell any dels Comptes Rendus de la
Societat americana de recerques psfqui
ques.

***
Aquest cas, que relata la descoberta dei

cadàver d'una negada segons les indica
cions d'una cIarivident, m'ha estat repor
tat, per a ésser publicat, pel Dr. Harris
Kennedy, de Roxbury, cosf de la meva es
posa. Ha degut publicar-se en 1899. El
Dr. Kennedy (el germà dei quaI habitava a
Lebanon en el moment dei fet) recoIIf les
deposicions dels testimonis quan l'afer era
recent, i el retard res ha afegit que pugui
modificar el nostre judici.



Heus aquf, primer, fa sumària relaciô
deI Dr. Kennedy.

Relat dei Dr. Kennedy

El dilluns, 31 d'octubre de 1898, Miss
Bertha Huse deixava el seu domicili d'En
field a les sis dei mati, abans que la resta
de la famflia s'hagues lIevat. Descendf en
vers Shaker Bridge, veient-Ia moites per
sones durant el camf: una sola la veié quan
era damunt dei pont. La seva famflia, ado
nant-se de la seva absència, es posà a
cercar-Ia durant la major part dei dia, i 150
homes, aproximadament, donaren una ba
tuda pel bosc i pel' les ribes dei lIac. LIurs
recerques no donant cap resultat, M. Whit
ney, propietari d'un moU a Enfield, envià
a cel'car bussos a Boston, amb els equips
corresponents. Un d'ells, nomenat Sulli
van, treballà en el lIac vora dos dies, sen
se cap èxit.

El dimecres, 2 de novembre, Madame
Titus, de Lebanon, poblaci6 distant quatre
milles i mitja d'Enfield, tot caparrejant des
pres de sopar, cridà l'atenci6 dei seu es
pos, segut vora d'ella, pels seus sospirs i
pel' la seva fesomia horrffica. Quan ell li
parlà, ella no pogué respondre i li fou ne
cessari tustar-Ia una mica fort pel' tornar-Ia
a la consciència. Quan ella tornà en si la
primera:cosa:que digué, fou: «Pel' què m'has
destorbat? En un instant hauria trobat
aq~est cos.» Després, recomanà al seu
marit: «Si aquest vespre faig quelcom es
trany, si crido 0 em veus agitada, no em
desvetlli's i deixa'm tranquil·la.» Durant la
nit, M. Titus fou desvetllat pels crits de la
seva dona. Es lIevà, encengué un lIum i
esperà, de conformitat a les instruccions
rebudes. En quant a ella, en J'intèrval que
segueix, bé que no desvetllada, digué, en
substança, aquestes paraules:

«Ella segueix el camf fins al pont, i en
travessar-Io, pos.a el peu en una biga que
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feia sortida i lIisca enrera caient al lIac.. La
trobareu, amb el cap pel' avall, a J'interior
de les bigues deI pont, amb un peu enlai
re, portant encara una de les seves saba
tes de cauxu.»

Dematf, cedint a les instàncies de la
seva esposa, el marit anà a trobar a
M. Ayer, el seu superior a la casa on tre
ballava, i Ii demanà permis pel' anal' d En
field, amb la seva esposa. Relatà l'ocorre
gut a diverses persones de Lebanon i
demanà a M. Whitney, que havia format
pllrt de la batuda, d'acompanyar-Ios a l'in
dret on la seva esposa voIia fer les seves
recerques. Quan arribaren al pont, M. Titus
designà un indret en el quai devia trobar
se, segons la seva visi6, el cos amb la po
sici6 descrita. M. Whitney envià un propi
a cercar el mateix bus que els dies prece
dents havia treballat en aquells indrets.
Aixf que arribà, Madame Titus li designà
el 1I0c on es trobava el cos. EH declarà:
«Ahir ho vaig miraI' i no hi vaig trobar
l'es». Ella digué: «Sf, haveu buscat alJà, i
després al/à (designant certs punts) perà
allf, n6, i si hi baixeu, veureu la sabata de
cauxu que surt de la fusta i tot el cos corn
he dit.» Pel' complàu-re-Ia, es posà l'esca
fandre i descendf al 1I0c indicat. Pocs ins
tants despres, el bus apareixia amb el ca
dàver, trobat en les condicions precises
ifidicades pel' la cl9rivident. El bus afegf:
«En efecte, no hqvia explorat aquest in
dret, car la brossa és tan espessa que no
pQdia veure l'es; en realitat, tot el que hau
ria pogut tocar dei cadàver era la sabata
de cauxu que sortia de l'embigat.>>

Tots els relats de les altres nombroses
persones que han intervingut en l'afer, s6n
absolutament concordants, i amb la seva
signatura ho testifiquen davant meu.

Remarques crftiques

La interpretaci6 d'aquest fet és triple:



- 18 -

I. -La /eoria de les traces dels passos.
Resulta que hi havia una fort~ gebrada
aqueH fatal mati, i que les traces dei pas
de Miss Bertha foren seguides des de la
casa fins al pont. A Bowditch-Club, un
dels gentlement, digué: «Penso que la im
portància deI cas es troba fortament rebai
xada pel fet que s'ha vist aquestes traces i
que aigu la veié damunt dei pont.»

Si aixo vol dir que les traces deI pa s
han fornit a Madame Titus certes dades
que les facultats particulars Hurs, sigui
d'imaginaci6, sigui d'observaci6, comple·
taren en una visi6 exacta de la posici6 dei
cos a l'aigua" el miracle restaria tan gran
corn el de la clarividència. Les traces de
res no havien servit aIs molts que durant
dos dies havien cercat inutilment.

II.-Po/ser M. Ti/us fou testimoni de
lacciden/.-Ella pogué trobar·se a proxi
mitat dei pont a l'hora fatal i assistir a l'ac
cident. Després, retornar a casa seva i, en
complicitat amb el seu marit, bastir totes les
peces de la historia de la seva visi6.

Aquesta idea suggerida, cal demanar
se: «Sf, pero aleshores, corn ha pogut sa
ber la' posici6 exacta dei cos sota l'aigua?»

1 encara, a remarcar el macabre caprici
que suposaria el temps esperat peT fer la
r.evelaci6.

IlL-En ff, Miss Bertha, resolta a sui:'
cidar-se, hauria confiat el seu propasit i
a manera de realitzar·lo a M. Titus.

Aquesta hipotesi és psicologicament
més inversemblant, encara. 1davant de to
tes tres, hi ha sempre aquest fet positiu:
les indicacions' precises donades al bus
per la clarivident.

Heus acf alguns passatges deI contra
exàmen sofert pel primer:

-Creieu que Mme. Titus us ha mostrat
el Hoc exacte on el cos ha estat retrobat?

-Sf, perfectament. Sense ella el cos
no s'hauria retrobat.

-V6s dieu que aqueH indret era 'moIt
fosc per poguer veure-hi?

-Era totalment obscur. L'aigua és
clara, pero el fustam de l'embigat inter
cepta la llum.

-L'heu trobada exaclament en la es
tranya posici6 per eHa indicada?

-Podria dir que no hi 'havia una pol
zada de diferència.

M. Sullivan, el bus, restà absolutament
aturdit pel caràcter inaudit d'una cornpro
vaci6 tan exacta. «Quan explorava amb la
mà, vaig tOC<:ir una cosa que semblava un
peu, pero m'ho semblava segurament pel'
què Madame Titus havia dit que el peu deI
cadàver era daU. Probablement, si ho ha
gues tocat en les meves exploracions de la
meva vigflia, no n'hauria fet cas.»

Era evident que pel bus, el detall fra
pant era l'exactitut de la descripci6. «Te
nia els peus enlaire i el cap a sota, en po
sici6 vertical. Aquesta no és, certament, la
posici6 de trobar un cos que va a la deri
va. Ni tampoc la dei cadàver d'una perso
na que ha caigut de peus a l'aigua. Les
posicions més logiques eren l'horizontal
o la vertical amb els peus enfonzats en el
Ilot. Amb tot, la rara posici6 per ella des
crita fou la trobada. És admirablel»

Un lector per al quai la hipotesi de la
clarividència és impossible, té l'avantatge
d'explicar el cas ~om degut a una coinci
dència fortuita. Es el que jo faria sense
dubtar, si els casos de clarividència fossin
rarfssims. Pero les relacions de clarividèn
cia supernormal de tipus i de graus variats
s6n abundantfssimes.

El meu punt de mira personal sobre el
cas Titus és, per consegüent,. el que se
gueix: un pocument salid a favor de lad
missi6 d'una facultal supranormal c1arivi
dent, siguin quines vulguin les precisions
posteriors que es facin a aquesta expres
si6.

WILLIAM JAMES.
Professor de Pslco!ogla Il III Unlver·

Illai d'Harward.
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«Noblesade.con, per Pere Oarriga Canef.-Bi
ùlioteca «(Iuro», Matar6, 1928.
Aquest drama retrata el sentit que sura per so

bre de quasi totes les obres publicades per
aquesta biblioteca mataronina. Inspirades en un
fons obertament religios i estrenades la majoria
d'elles en els teatres calOlics, s6n totes reflexes
d'un exemple de fe que sempre triomfa davant la in
justfcia dels homes dolents.

Tres actes per a presentar una farsa, desenrot
lIar-Ia i acabar amb la paraula de la divinitat supre
ma de J'església aIs lIavis és, en resum, el que sig
nifica aquesta obra teatral dei senyor Pere Garriga
i Canet, estrenada amb èxit en el sal6-teatre de
J'associaci6 d'antics alumnes dels Germans Maris
tes de Centelles, el dia 2 de febrer de J'any 1925.

B.

Dues revistes,-A la capital francesa hi veuen
la Ilum, entre moites aitres de diversos gèneres,
dues revistes que per la seva orientaci6 fixa i la
seva autoritat en els problemes que tracta, merei
xen una atenci6 especial per part de J'home culte i
profundament IiberaI.

Les dues començaren a publicar-se a principis
de J'any 1928 i les dues s6n amigues de l'art, de la
Iiteratura i, en resum, de tots els problemes nobles
que valguin la pena i que existeixin en tots els as
pectes i en tots eb pobles de la terra.

Una d'elles, que duu per nom «Le Cri des Peu
ples», ~ la dirigeix Bernard Lecache començà apa
reixent totes les setmanes i es dedicava especial
ment a recensionar documents i fets relalius ais
pobles oprimils que avui, per dissort, encara cons
titueixen un grup respectable, i aspirava a esdeve
nir un digne portaveu de tots ells. Avui, després
d'un any dei seu naixement, «Le Cri des Peuples»
s'ha vist obligada a sortir només una vegada cada
mes abans que les circumstàncies l'obliguessin
Il desaparèixer total i definitivament; aixo és de
plànyer, quant més, perquè entre totes les minories
nacionals dei m6n no s'han pogut reunir les garan
ties necessàries per tal que no manquessin els
cabals per sostenir-Ia.

• L'altra revista, també setmanari, surt encara nor
f'. malment intercalant, pero, entre el text alguns es
~;:. crits de persones de solvència liIerària denunciant

el gran esforç que es consum per poder continuar
fent-Ia sortir.

S'Intitula «Monde» 1 la componen homes corn

Henri Barbusse (Director), .Sinclair, Unamuno
Strati, Gorki, Einstein, Ugarte y d'altres; va inspi,
rada en un amplfssim ideari que avui s'emporta els
proletariats d'arreu, i s'ocupa amb moita extensi6
de les arts,~e les ciències, de la miisica de la Iite
ratura, deI cinema, de la ràdio, de la polftica, i per
tan de les minories, tot després d'haver passat pel
sedas de la seva terminologia.

L'una i l'altra s6n excel'Ients, l'una i J'altra con
tenen problemes i assumptes indispensables a l'ho
me instr'uit modern; l'una i l'altra, pero, no poden
recollir els 'mitjans que li permetin viure sense patir
gana.

És dolor6s. En tot~ els aspectes és manifesta la
excessiva lentitut amb que caminem envers el pro
grès. Eis homes encara temen l'haver de 'pensar;
prefereixen encara el soroll dei fuet ressonar pels
aires i produir ferides a un bri d'energia per poder
sortir dei fang.

1 no es veu la fi, encara.
B.X.

Ràdio-Lof.-Seguint el costum de cada any la
revista c:Ràdio-Lot» ens ofereix el seu magnifie ex
traordinàri, que no desdiu de r aspecte ascendent
de la tan popular revista. .

Ens ofereix en un exemplar de 44 pàgines una
extensa informaci6 de la propera Exposici6 Inter-'
nacional de Barcelona.

Apart d'aixo, interessants articles de reconegu
des firmes sobre televisi6 i demés aspectes de la
ciència radiotelefonica que junt amb agradables
historietes-xistos i radio-noves completen un nu
mero escaient sota tots conceptes.

Nova Cafalunya.-Hem rebut els nlimeras 15 i
16 d'aquesta publicaci6 que veu la Ilum a Montevi
deo. Corn en els anteriors, parla de problemes
sem pre d'excepcional interès pel nostre poble.

L'Estudianf.-Ens ha arribat e~ numero primer
d'aquest simpàtic quinzenari. Publica origiuals
de R. Font i Farràn, La Redacci6, )osep An
guera, D. Griny6, Ram6n Ribé, R. F. i F. Joan
Sales i Vallès, Asogardep, Pere Torres, )osep
M. Llad6 Figueras, Antoni M. Sanahuja, D. Casa
'noves i Pujades i diversos apartats entre els quais
hi figura unêl enquesta aIs estudiants.

Desitgem al novell confrare, força anys de vida
prospera,
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Mirador

La premsa catalana ha donat la nova de la im
minent aparici6 d'un nou selmanari de tendències
esquerranes.

El seu primer numero s'anuncia per la darrera
setmana dei mes aclual. Es Iitularà Mirador, i a
jutjar per la llisla dels seus col'Iaboradors, sembla
que tindrà una lonica Iiberal, més aviat mode
rada.

Aixf i tot, saludem la seva imminent aparici6
amb gust, car és moita la feina que hi ha a fer en la
tasca de tomar al Iradicional esquerrisme dei nos
tre poble.

Desiljem al novell col'Iega una vida pros
pera.

De la idea de Déu

Eis que admeten una ànima personal, no poden
trobar eslrany que eIs calolics admelin un Déu per
sonal-, deia, aproximadament, Rovira i Virgili, en
un dels seus primilius Dià/egs de La Nau, discu
tint amb un dels noslres amies, que admet la pri
mera cosa sense admetre l'altra.

1 bé, fa pocs dies, en el seu Quadern d'apunts,
relreia un pensament de Leonard de Vinci, segons
el quai, hi ha unà cosa indefinible: l'infinit, car de
finir-Io equival a Iimilar-lo, és a dir, a negar-Io.

Ens sembla que no es pol donar una més ade
quada demostraci6 filosofica de la impossibililat
d'admelre el Déu personal, propi de totes les reli
gions positives.

<.Com, la idea de l'infinil, pot conciliar-se amb
la de la Iimilaci6, aixo és, de la personalital?

En canvi, la noci6 d'una ànima personal, és un

problema de ciència, que vé imposaI per la psicolo
gia supranormal.

<.No us ho sembla, amie?

Trotsky

Hem Ilegit aquests dies el llibre de Trolsky On
va Ang/aterra? És un al'Iegal de la violència, con
verlida en la suprema norma d'acluaci6 dei proleta
riat. L'odi a la democràcia i alliberalisme, el menys
preu pels procediments d'evoluci6 graduai i la de
fensa de la dicladura hi venen exposats en un estil
brillant, emocionant, i, en cerIs passalges, sug
gesliu.

Pero heus aquf que ara, i de fa temps, Trols
ky es Iroba en desgràcia. Eis seus mètodes maxi
malistes han estat rebutjats pels elements que diri
geixen la polftica de U. R. S, S. Trolsky, impossi
bilitat de parlar, escriure i acluar a Russia, protesta
de la lirania dels que manen.

No hi sabem veure la conseqUència. La Iirania i
l'anliliberalisme lenen aquesles coses.

Nou Santuari

El dia dels Reis es posà, a L1eida, la primera
pedra dei futur Santuari dedicat a Sor Teresa de
l'Infant Jesus.

El Diario porlava un gravat deI què serà
aquesta nova fundaci6 clerical. Es diu que hom hi
despendrà alguns milions de pesseles. Es Iracla
d'una cosa d'empenla, deslinada a espatarrar, a fer
miracles, a fer venir peregrinacions, una mena de
Limpias 0 de Lourdes, vaja.

Esta bé. El comerç local hi guanyarà. En quant
a l'exaltaci6 de la fe catolica, els efecles seran més
aviat conlrapr0duents. Aquesles coses, visles de
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massa prop, és quan perden de val or, Tothom sap,
per exemple, que la poblaci6 de Lourdes és la més
lncrèdula de frança i una de les més anticlericaIs
dei seu migdia",

Nosa1tres, des de les nostres planes, no podem
passar per menys sin6 cel'Iebrar amb la grandesa
i amb la joia que es mereix l'acertada vinguda
d'aquella respectable ordre patrocinada per una
santa tan simpàtica corn és Santa Tereseta, amb la
seguretat que Lleida sabrà recompensar, sobrada
ment, l'esforç titànic que represenla la construcci6
d'aquest Palau de devoci6, i l'ampliar el numero de
servidors ais noms sagrats que habiten el cel. Cal
que tots els lIeidatans contribueixen al normal de
senvolupament d'aquesta ordrè, sense que aixo
vulgui 'dir que s'hagin de descuidar les a1tres,
tampoc,

Ditxosa de Lleida, que pot comptar amb una
trentena d'aquestes institucions, totes riques i f10
reixents, per major gloria deI Senyor!

feliços de nosa1tres, que en 1I0c de preocupar
nos de baixos problemes socials, només referellts
a aquesta pobra vida mortal, gosem entussiasmar
nos davant d'actes d'afirmaci6 catolica que, corn
el que ens ocupa, ens preparen un Iloc distingit al
Paradfs, a l'hora de la nostra mort,

L, T,

El premi .Joan Crexells

El cPremi Joan Creixells:> ha quedat desert el
primer any que s'anllva a adjudicar,

Segons els components dei jurat que havia de
decidir la seva atorgaci6, en tot el darrer any no hi
hagut, a Catalunya, ni una sola novel'Ia digna de
merèixer aquesta distinci6; és a dir, que en el con
curs, tot i flgurar-hi aIguns autors de molt renom i
entre tots els lIibres publicats en català durant els
darrers dotze mesos no n'hi ha hagut cap que me
reixi la concessi6 dei cPremi Joan Cretxells:>,

El jurat, ha donat només una nota explicativa,
després de cinc hores de deliberacions, i tothom ha
de conformar-se, vulgui no vulgui, davant d'aquest
fet inapel'Iable

Diu que d'entre la selecci6 dels Ilibres estu
diats, que la formaren cCartes de Iluny:>, de Josep
Pla, cHistories de la carn i de la sang:>, d'Agust.
Esclassans, i cVida:interior d'un escriptor:>, de Joan
Puig i ferre ter, no han pogut reunir els quatre vots
necessàris per tal de sortir premiat algun d'ells,

Nosaltres, davant d'aquesta terminant conclus-

si6, volem, també, dir-hi alguns mots que ens han
vingut a f10r de lIavi durant aquests dies,

Per exemple, tOtêl vegada que el premi en qües·
ti6 ha estat creat exclusivament per fomentar una
branca de la nostra literatura tlln important corn és
la novel'Ia, no comprenem que hagin estat admeses
i no sola ment aixo, sin6 àdhuc a punt d'ésser pre
miades, obres corn cCartes de Iluny:>, que corres
ponen a viatges i no a novel'la, i corn cHistories de
la carn i de la sang:>, que entren en el camp de la
narraci6 curta, i per tant, tampoc en el dE' la novel'la.
Aquest fet ens el recalca més el parer deI jurat de
considerar que no era ben bé novel'Ia el penu1tim
llibre que ha publicat el nostre carissim Puig i fE'
rreter i que ja hem citat i que per nosaltres i amb
tota seguretat per la immensa majoria dels que se
gueixen el moviment literari de Catalunya, és con
siderat corn un digne mereixedor deI premi que ens
ocupa.

Demés, potser hauria estat més acertat triar d'en
re una a1tra selecci6, composta per un Bertrana,
un Puig, un Llor, un Capdevila (Uuis), un Català,
àdhuc un Ruira, etc, Uavors, al menys, s'hauria
pogut concedir el premi a un novel'lista.

Pero el mal fonamental de declarar el premi de
sert, justament el primer any de la seva creaci6, no
és aquest, encara.

Qui pot assegurar que no ha fet més mal a la
nostra literatura aquest fet, pel seu poc estfmul amb
la sèrie de privacions i de no recompenses que els
literats passen si tenen vocaci6 per seguir aquest
cam.?

Qui pot dir amb fermesa que l'any vinent con co
rreran al concurs que duu el nom de l'enyorat Cre
xells, més obres que aquest any passat?

Quin novel'lisla serà, que treballi amb entusias
me, si tot just després de tenir un puntet de satisfac
ci6 amb la notfcia d'un premi anyal només per fer
progressar la novel'la a casa nostra, té una ail ra
desil'lusi6 al veure que no es considera a ningli
prou mereixedor d'aquella quantitat estimulant?

Davant deI que ha passat, el més natural és que
torni a enva'.ir el pessimisme els esperits dels es·
cassos novel'listes amb que comptem; i si aquests
cas es d6na, què haurà guanyat la nostra literatu
ra? AI nastre entendre, la decissi6 rotunda deI pri
mer jurat, ha estat contraproduent en el sentit que
contradiu la idea i les bases que han servit per
crear aquesta novella instituci6.

És lamentable que no es pugui distingir, encara.
el blanc deI negre, el bo dei dolent, el digne deI
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menyspreable.1 consti que amb bona voluntat, ens
sembla que no hauria costat gaire.

És tant petit, pel' dissort, encara, el numero de
novel'listes que podien ésser premiatsl

B, X.

Unes dades interessants...
De retorn de la reuni6 minoritària que ha tingut

110c ara de poc a Berlfn, J, Estelric ha fet unes decla~

r!lcions a un amie nostre a Parfs, les quaIs no han
pogut veure la lIum pel' determinades vicissituts i de
les que extraiem aquests interessants paràgrafs:

-Creieu que deixarà l'astre aquesta reuni6?
-Sr. Hem quedat que tornaria a BerUn la proxi-

ma primavera pel' fer-hi una conferència externa ac
ceptant la discussi6 sobre problemes polftics pe-
ninsulars. ,

En aquest sentit, és també interessant l'anunci
d'una tesi doctoral que el nostre amic Johanini de
senrotlIarà a Berlin sobre els «Subfixes i prefixes
en el català:>, '

1encara, el projecte de la casa Stilke, especia
Iitzada en qüestions de Dret i polfliea contemporà
nia, d'editar un volum sobre el problema català.

Probablement, també, una aUra editorial berli
nesa, publicarà una col'Iecci6 de monografies dels
nostres artistes, magnfficament i\'lustrades i pre
sentades amb tota propietat, la cual cosa suposarà
una notable divulgaci6 de les nostres valors artfs
tiques pel' dins i pel' fora d·Alemanya.

-1 fora de la reuni6 minoritària?
-frallcament, fora d'aquest extrem hi ha coses

que m'han cridat notablement l'atenci6. Pel' exem
ple, la «mis~ en scène:> en el Teatre. En aixo els
teatres alemanys superen els de ParCs.

M'ha frapat extraordinàriament la modernfssima
interpretaci6 donada a la «The Beggars Opera:>,
obra de fa dos cents anys, expressada, pero, amb
una sensibilitat actualfssima.

Notables a tot ésser-ho he trobat també les obres
muntades pel' Max Reinhardt, «meteur en scène:>
conegudfssim, de l'art deI quaI se n'aprofiten els
Estats Units on és cridat cada any pel' muntar les
obres principals.

finalment, la singular aportaci6 deI nostre car
amic W. Leyhausen ajuda el teatre alemany a cami
nar a la davantera de tots els altres. Conrea les re
presentacions antigues, declamant, pero, corn si
cantessin i tractant de restablir la forma corn eren
representades les obl'es en el perfode grec.

La seva darrera gran creaci6 és «Els Perses:> i
des de fa cinc anys que ve preparant, pel' estrenar
ho el prop vinent gener, dos parts deI «faust:> de

Goethe amb motiu deI centenari de l'acabament de
la segona part.

Potser amb moliu de la propera Exposici6 de
Barcelona, f6ra interessant que aquesta gent vin
guessin a fer una visita ... Estic segur que no pas
sarien endebades.

R.X.

Aqueixa ortografial
Hem de confessaI' que és un pesombre pel' tots

els que escriuen pel public.
N'anem aprenent, és clar, pero amb quins tre

bal1s! Entre els d'aquesta casa, n'hi ha que ja no
fan mes enl1à d'una dotzena de faItes pel' plana. S6n
els nostres correctors oficials. No en tenim de mi
110rs, i ja faran el favor de dispensar-nos, si, de
tant en tant, surten paraules no prou correctes,
ortogràficament parlant. No creguin que som sols;
estem ben convençuts que a Catalunya no hi ha
.mes d'Ulla dotzena de persones que silpigl:len es
criure correctament. Ara que, no es pensin, hi ha
ocasions en que aIguna de les fa/tes aparegudes te
una explicaci6 singular.

Pel' exemple, en el numero imterior, i en aquesta
secci6 mateixa, dedicavem, corn recordaran, un
innocent buirac a 1'fnclit senyor Bofill. Haviem es
crit la paraula gavarres, amb aqueixa gràfia, i ja
l'havien compost els caixistes. Vet aquf que, hores
despres, ens arriba La Nova Revista de novembre.
lncidentalment, hem de dir que'la revista d'En Junoy
que deuria sortir sempre puntual~ent el quinze de
cada mes, enten complir-ho aixi: repartint el 4 de
gener el fascicle de novembre.

Doncs bé, agafem La Nova Revista i veiem que,
segons En Ruira mateix, gavarres vé escrit gaba
rres; corrents a l'imprempta a corregir-ho. Ja esta.
Pero l'endemà, venen els diaris i. .. aUra volta ga
varres: aneuse'n al diable! La nostra Revista ja es
tava tirada.

El més entenimentat i de bon gust de tots nosal-
tres és el que acostuma a trial' els gravats a publi
car. Pero es dona el cas que escriu el català corn
l'escriuria la minyona de casa, i corn diu que l'han
fet massa diffcil, hi renuncia, amb els anys que te,
a fer-ho bé. Doncs el1 que si, el numero'passat, des
pres de veure els gravats, escrlgué, amb tota tran
quilitat, i sense passaI' pel' la nostra censura orto
gràfica, aquelles deu ratIles:en les quaIs hi ha, apro
ximadament, tres atentats pel' ratIla. Hi hagué un
desori. Pero el nostre ~amic diu que donem massa
importància a l'ortografia i massa poca a les idees...

La veritat, pero, és que totes dues coses en
tenen.
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E.Iista d'adreces iitils que recomanetn

Hduoeats

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 10er - Barcelona.

Impremtes

Rambla Cata- IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
Lleida.

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
Lleida.

Cases de Canui

M. SALA ROURE. - Rambla ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - L'eida.

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
M:mges, 8 pral- 2.° - Telèfon, 499 - Lleida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a l, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleida.

E leetrieiste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2
Telèfon, 38 - Lleida.

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc
tric.-Cabrinetti. - Lleida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramàfons.
ClaveIl, 5. - Lleida.

Ferreteries

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Lleida.

Fusteries

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferràn,
num. 37. - Lleida.

Mereerie s

EMIL! DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 302. Lleida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de
la boca i dents. - Telèfon, 367. - Plaça de Id Sai, 17
principal - L1eida.

Mosaies

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. - L1eida.

Musiea i Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - L1eida.

Reeaders i Transports

LA PALLARESA. - Agència de Transports.
Carrer Cabrinetty, 15 - Lleida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - L1eida: Estererfa, 4.

Tallers

CICLES MAZARICO. - Bicicletes vàries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - L1eida.

JOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins. 8 - Telèfon. 107. - Lleidd.
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