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dico se rogra vencer enfermeda~s dolorosas
arralgadas y alivlar siempre grandemenle a
los enfermos.
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* * No es retornen els originols. ~ Dels treballs publicots en sén responsobles llurs out9.I'5-. 0 @

0efinir=se
'AHIR er6 un subscrtptor, aDui és un anunctant. Tentm la seg~retat ~ue la nosh'a

ReDista és una de les poques publicactons de Catalunya que poden citaI'
aquest cas.

El subscriptor s'allunyaDa de nosaltres perquè publicàDem una sèrte d'articles
soto el nom general de «Confessions. fil marge de L'home perdurable» del nostre
distingtt amtc Dl'. Humbert Torres. [,'anunciant reconeix que a un fabricant el que
li interessa és l'expansi6 dels seus productes en tots els camps, perà ens dt~ tom:
bé que és tan gran el mal que fan els nostres.~&critsal nostre poble i tants els es
tralls que fan als espertts, que no té més remei que allunyar l'anunct de- lëi seua
casa de les nostres planes.

]ustament ara que tan es parla de definir~se, homo -pot e.on~tatpr lque cada
persona pel' la seDa banda, t encara quelncp~~'~f~ntinetl(,l1é-~à féilt ~empre que
una ocasi6 es presenta.

Nosaltres, tot t tenint en compte el petit ingrés que r~p!?lrtd un anunei, hem
. . ".sentit una satisfacci6 en palesar l'esperit de posict6 que mica a mtet(~~~:~~~~lr~;':7-..:'

tant. ", l' ., .•: .._. '•.~ •

Nosaltres hem procurat sempl"e miraI' noblement els problemes. Pel' tal mo- . •
tiu, lluny de sentir-nos ofesos pels actes citats, trobem que han obl"at justament els
nostres comunicants. . .

Cada u al seu Hoc. Nosaltres som ltberals. Els que no penstn com.nasal- .. o' .....,~::~•.
tres, doncs, fan bé de no Doler ajudar-nos. Precisament el que s'ha d'aconseguh:" :.,': ,·::.t- ;: .
és atxà; que hom cregut una obUgaci6 definir-se i corn més concretament mt- 0

1101'.

Cal que tothom examtnt els problemes socials 0 doctrinaris existents t ·tl'fi
els que mé~ s'adaptin a la seDa manera d'ésser 0 aIs seus medis d'tnstrucct6.

El dio que la societat podrà aDancar decidtdament en direcci6 a un perfec"
cionament del progrès, serà el dia.-no ho dubtem-, que tothom sabra exacta.
ment qutnes inquietuds té i1l seu tnterior t quin drap onejant al Dent el fa som
rlure.

Nosaltres. l'epettm, persegutm una finalitat. [,a nostra conDtect6 és ferma t
serena. Si se'ns Deu toI corn som. mai no 'ens sabrà greu. Si se'ns fa l'amtc 1 no
exlsteix aquesta amtstat, preferim cent Dolles que se'ns detxi sols:

Pel' altra part, mai no s'ha ulst que el cos d'uno paUa dtftcultl el curs de les
'atgües d'un riu, pel' més estret que sigut el nU d'oquest l'lu.

" ,
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(j)ivagacions sobre la, toleràncio

UN senyor, en comentar les manifesta
cians d~ la senyoretà Enriqueta ~è

euli referent'als pocs esportistes que assis
tien al conçÛt que el, Club Femeni d'Es
ports organitzà al Teatre Barcelona, esco
meté altra vegada en'uns conceptes bastant
despectius, ais espôrtistes i al public que
concorre aIs camps d'esports.

No sé si arreu dei m6n la gent és aixi,
tan intolerant i tan exclussivist.a corn som
Qosaltres. l!Per què un home no pot esti
mar les manifestacions esportives pel que
tinguin d'esportiu a de bellesa, i estimar
aiximatëi:x l'art i la ciència? IPotser se
n'ha fe'r m'assa l'ase dels caps de l'esport!
1 potser a tets pLegats, el nostre mal geni
ens fa badar excessivament. Cal no irar-se
massa i no bla'smar tant lIeugerament certs
sectors dei Robl,e', sobretot sabent corn sa
bem que '«00 n'hr'ha un pam de net».

Posats à blasmar, en el seu temps de
gut podiem haver-ho, fet a alguns elements
que passen pel' «intel'Iectuals». Hi ha pe
riodistes literats, 0 literats periodistes, que
tenen el deure d'assistir a actes intel'lec
tuais, i fins de parlar-ne en el seu diari,
que no hi van, i després, en Iloc d'excu
sar-se fan veure que hi han anat i, a més
de dir-ne quatre bajanades, falsegen la ve
ritat; el fet que dels passes teatrals de
qllle disposen els diaris, els més sGI'Iicitats
siguin els dels espectacles Ileugers, sobre
tot revistes, potser podria ésser una expli
caci6 dei motiu per què a certs actes d'alta
cultura hi manqui qui té el deure d'assis
tir-hi.

Entre els mateixos artistes lvoleu una
divisi6 més manifesta que la que demos
tren? Hi ha artistes deI pinzell que ni pel'
remei eis veureu en un acte literari 0 en

un concert; hi ha literats qlle, en qüestions
de musica tenen la mateixa sensibilitat que
un tasc6; hi ha musics que ni per solidari
tat ni pel' inclinaci6 demostren el més pe
tit interés per les altres manifestacions de
l'art.

<Per què el senyor' que trobà a mancar
malts esportistes a l'esmentat concert deI
Teatre Barcelona, no hi trobà a mancar
altra gent que, corn els esportistrs, tenien
el mateix deure moral que ells d'assis
tir-hi?

Perà. el cas important és aquesta mena
d'incompatibilitat que algunes persanes
volen veure en certes aficions.

Un literat remarcava, corn un cas ins6·
lit, l'assistència de veritables obrers a una
conferència d'abstrusa filosofia. Pregunteu
a En Salvador Albert quin és el més assi·
du, el més intel'ligent, el més sensible i el
més atent dels publics que ell ha conegut
en les seves campanyes d'alta cultura. Pre
gunteu a En Pere Coromines quin efecte
va causar-li el public hâbitual d'En Salva
dor Albert, un dia que els dos homes van
parlar davant d'aquell auditori.

Nosaltres, que coneixem de vista molts
pocs, poquissims, esportistes militants, a
escoltar les obres russes i alemanyes deI
teatre deI Liceu, estem tips de veure-hi
tres jugadors d'un equip de futbol de pri
mera categoria, en canvi també estem tips
de no veure mai, en cap concert ni en cap
conferència a les primeres figures deI m6n
literari, deI de la pintura a de l'escultura.
1 corn a contrast d'aquest fet tan llastim6s,
padern assegurar rodonament, que les ses
sions dei Conseil d'un aIt organisme espor
tiu-, aIgu na vegada hàn estat suspeses per a
evi tar que alguns dels seus mem bres per-



dessin un concert 0 un altre acte artistic
important; fel que contràriament potser
no ha succeït mai. Quan l'Orfe6 Català
tornà de koma, una sola entitat-si la me
maria no ens fa fallida-va festejar-Io: el
F. C. Barcelona. •

De manera que no existeixen aq uests
grups que aigu vol suposar, d'obrers que
no s6n més que obrers i que malgasten
lIastimosament les hores sobreres; d'artis
tes devots de l'art i que van darrera de les
manifestacions artistiques corn uns i1'lu
minats; d'esportistes 0 esportôfils que no
pensen més que en els cops de peu 0 de
puny, en nedar, en c6rrer 0 en la raqueta.
Hi ha una interpretaci6 mutua; ni els
camps ni els sectors no estan ben delimi~
tats i, en cas d'estar-ho, el dels artistes,
més que cap, es mostra intolerant i refrac·
tari-a les altres manifestacions de la vida,
i fins en el companyonisme.

No cal blasmar tant el public dei fut
bol-i diem dei futbol perquè es el més
nombr6s-com;iderant-lo format per gent
amb l'ànima meselfa, insensible ais gau
dis espir~tuals. L'esport i l'art, corn totes
les activitats humanes, s6n absolutament
compatibles amb totes les altres manifesta
cions, siguin dei caràcter que siguin.

Nosaltres tenim un amic que ha entre-
nat equips de futbol, ha arbitrat pârtits,
ha entrenat atletes, pero també escriu, té
una biblioteca molt més considerable que
la dii moltissims intel'lectuâLs, molts diu
menges ha anat a un concert al mati, a lin
partit de futbol a la tarda, a un concert en
sortit dei partit i a un altre espectacle ar
tistic al vespre, pagant a tot arreu; va a
conferències i, a mida de les seves pobre
tes facultats, també, conserva l'art. 1 no es
cregui que aq uest senyor sigui un feno
men, coneixem a altres persones que fan
si fa no fa, el mateix, 1 és per aixo que ens
molesta força lIegir 0 sentir de tant en
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tant ~n senyor que, amb un posat més 0
menys ollmpic i despectiu, diu quatre fàs
tics dels que manifesten preferències que
no s'adiuen amb la seva.

Quan veiem a En Pau Càsals presen
ciant i engrescar-se en un partit de futbol,
ens mereix encara més c;ansideraci6 i el
trobem encara més artista que quan toca
tan divinament el seu màgic violoncel.
En canvi, quan veiem que un artista
té la norma cJosa i absoluta de no assistir
a cerIs actes culturals 0 artistics que
tant de bé li farien, sentim una pena
que no és per a dir.

Una mica més de solidaritat, una mica
més de ductilitat i de comprensi61ens ani
ria tan bél

A cada pas lIegim que els diaris' âedi-
quen infinitament més espai aIs esports
que a les manifestacions de cultura, i el
paradoxic dei cas és que aquest espai per
ais esports el deixen els mat~ixos Hterats
que escriuen i dirigeixen els' di~ris i, per
més mofa, notes suplicades d'actes' cultu
rais van al cove, ressenyes de concerts i de
conferències surten lIastimosament fetes, i
certes entitats artistiques, si no s6n un peix
gros, no s6n esmentades més que amb qua~
tre mots vulgars per a sortir dei pas; aixo
si no s6n considerades corn no existents.
corn fan dos diaris barcelonins que siste
màticament silencien tot acte 0 interven
ci6 d'una entitat que es va negar a donar
un concert gratuït per a un acte de propa
ganda d'aquells diaris.

Ningu té dret a tirar pedres al teulat de
l'esport ni a qualsevol altre teulat; sola~
ment un esperit despotic 0 intolerant pot
fer certes manifestacions despectives contra
certes activitats socials. Tots els grups te
nen moItes coses Il cailar perquè saben que
s6n mereixedors de moItes acusacions fun
dades, de manera que no s'hi val a menys
prear els uns per a considerar a un altre
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c@m a cenacle elegit pels deus. Es poden
estimar els esports i es pot ésser obrer i
tenir un esperit més selecte que certs lite
rats que es ven en a qui millor els paga i
avui defensen amb l'ànima-ànima de càn
tir-uri iâeal que demà, a sou d'una altra
empresa, menyspr~aran en absolut; corn
es pot ésser artista 0 intel'Iectual i estimar
l'esport-fin~ nostre pobre esport actual
sense que el cultiu de les refinades inclina
cions dei seu esperit en valgui de menys.
Tan digne de respecte és guanyar.se la
vida donant cops de peu a una pilota 0

pegant, i rebent, cops de puny, corn es
criure articles fent l'apologia dei maqui
llatge 0 pintant (?) quadros amb sorra i
lIenques de suro, si hi ha qui els com
pri.

El que cadascu deu procurar és com-
plir la seva tasca 0 conrear les seves afi
cions amb tota la dignitat possible i consi
derar que els altres, pensin corn pensin,
tenen dret a fer el mateix.

A. SABATER 1 MUR.
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DAVANT là mort deI jove poeta En Joan
Duch, ocorreguda el mes passat a la

veïna vila de Juneda, no se'm acut altra
cosa, corn a ofrena de la meva pregona con
dolència a l'amie desaparegut, que rememo
rar els dies que junt amb ell vaig passar a
Encamp, poblet d'Andorra molt indicat
per la greu sofrença que l'amie patia.

Amb estoïcisme heroic observava el
malhaurat poeta, els avenços malastrucs
que:en el seu cos feia la terrible malaltia que
l'ha dut a la fossa. Parlava d'ella amb un
indiferentisme que esglaiava ... soc tuber
cul6s1 en mentar aquests fatldics mots no
es pertorbava gens ni mica, ans el contra
ri, ho deia somrient i tranquil corn si es
tractés d'una banalitat.

En aparença era un conformista i, en
realitat, un home prudent i un formidable
I/uitador contra l'enemic que amb brutal
persistència furgava dins el seu robust cos.

Per a perllongar, més que combatre;
lIur dolència, tots els estius cercava un po
blet alter6s dei nostre Pireneu, ben isolat i
poe concorregu t i sobre tot que estés ab
sent dei mundanal brogit.

En un poblet aixi el vaig conèixer.
Viviem al mateix Hote!. Ers primers

dies sols es deixava veure a les hores de
l'àpat, entre els estiuejants, i de sobretaula,
entaulavem discussions en les que en Duch
mai no hi prenia part, escoltava i somreià
i si alguna vegada reclamàvem la seva
opini6, si la podia donar en dues paraules
no n'esmerçava tres.

No sortia mai al carrer, de la taula a la
seva cambra i de la cambra a la taula, era
tot l'exercici que feia.

A tots ens donava moita pena que un

jove de vint-i-sis anys, bon mosso i d'as
pecte robust, no es .permetéil fer àlguna pe
tita excursi6 pels voltants d'Encamp, on
hi havia per admirar bel/s' panorames,
1I0cs pintorescos corn les Gorges de Meri
xell, el I/ac d'Engastolers, les cascades dei
Balira. Eli que era un cantor espiritual de
les belleses i que tan merilVellosament sa
via copsar am b la seva poètica fantasia els
encants de la Natura, damnat a romandre
entre les parets de l'HoteI!

Un dia el vaig invitar a visitar Les
Bons, un poblet minuscul i malt pintoresc,
a deu minuts d'Encamp.-Mereèsl em di·
gué-ho agraeixo molt, pero. jo he pujat
aci dalt a fer salut, res de caminar, poe
parlar, absoluta quietut i bons aliments,
aquesta és la medicina que em va molt bé.

Aigu l'assabentà que jo eserivia versos
i em demanà els hi deixés lIegir. Eis que
tenim la ceba d'escriure, sem pre portem
al bagatge quelcom de nostra dèria, per ço
el vaig poder complaure.

Des d'aquell moment nostra amistat fou
més franea, més intima, em donava a lIe
gir tot el que anava produint, i una lIibre~

ta de poesies inèdites que més tard he vist
publicades a LLEIDA i a «Vida L1eidata
na», per les quais Revistes servava un sin
cer agraïment per la bona acollida que
feien ais seus treballs.

Entre e:s estiuejants s'hi trobaven les
germanes Marti, dues senyoretes molt dis
tingides, Magda i Ros6, que eren l'encant
i l'alegria de la colonia i àdhuc dels indi
genes.

S'escaigué la Mare de Déu dei Roser, i
no sé qui suggeri la idea de celebrar la festa
onomàstica de la simpàtica Ros6 amb
uns Jocs Florals.
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ta frase feta. Es veritat que em trobo força
bé i molt animat fins al punt que ('aItre
dia em temptà la vostra Festa Major. 1 si
bé el viatge no em cansà gens, cal no obli·
dar la prudència, aquesta senyora que vol
ésser mol respectada i a la quaI és dificil
enganyar. Per aquest motiu, Ja em perdo
nareu que no àccepti la vostra invitaci6.
1 també us voldria demanar que fessiu
arribar a l'homenatjat doctor Estadella là
meva adhesi6 més fervorosa i el molt de
greu que em sap no poder assistir a l'acte.
Conteu-me, doncs, a la colla d'admiradors
i, si us sembla, podeu IJegir aquestes poe
sies que adjunto. Ho deixo a la vostra dis
creci6.

La vostra festa major m'agradà molt,
Feia anys que no hi havia estat i en tenia
veritables ganes. L'espectacle virolat d'a
quella multitud bigarrada em distragué
força. Caminava per LIeida una mica en
lIuernat, ambaquell enIluernament esverat
dels pagesos que venen a LIeida m1:ldats
amb el trajo de les festes.

Pero em vaig endur una decepci6. La
batalla de fior~ es converti en batàlla de
confetti. Ni una fior per remei en tots els
Camps Elisis. Quina penal

Un dia tan form6s que feia, unes noies
tan maques i pletoriques de maig, i una
batalla carnavalesca!

Espero que un altre any posareu la
vostra infiuència al servei de les fiors,
d'aq uelles fiors que en besar els lIavis de
les vostres donzelles haurien empolsinat
la tarda de pol·len.

Vaig veure la vostra caricatura en l'ex
posici6 «Niko". M'alegro que tots estigueu
bons de salut, especialment el vostre nét
Peret, company6 d'Encamp. Saludeu, us
ho prego, a la v0stra filla Maria.

Tingueu un bon viatge a Encamp. Re
cords a la familia Mas. El saluda molt afec
tuosament.-Joân Duch».

La idea fou acceptada am b entusiasme
pels cinc 0 sis que bé 0 malament sabiem
escri ure versos.

En aquella pintoresca i original festa
en la que un àixerit apotecari de Figueres
fou guanyador de la «Ceba natural», elegi
reina de la festa a la gentil Ros6, qui pas
sà a oGupar el reial seient (una butaca so,
bre la taula voltada de plantes i fiors) aIs
acords d'un espatllat gramofon.

Els poetes premiats lluïen virolades
xalines i en Benet Mas, conseller de la Re
publica Andorrana, presidi i obri l'acte
amb les sagramentals paraules ... «s'obre
la festa» Na Magda fou ia secretària i cada
poeta cantà les excelsituds de là Regina,
que la escassa i distingida concurrència
acollia amb forts i perllongats aplaudi
ments.

En aital faceciosa {esta, en Duch ens
llegi una inspiradlssima i boniea poe~ia

queensdeix·à·meravellats, en Melcior Font
una altra de molt fina, en Pere Sans i els
demés Ilorejats també lluïren les seves ha
bi li ta ts literàries.

Finida la festa, en Duch,e xclamà: es
tic molt content i satisfet, pero tot aquest
enrenou és veri pel meu mal, em convé
moIta quietud i fins el riure que aquesta
nit he fet, em perjudica.

Dos dies després ens acomiadàvem i
més tard, m'assabentava que havia retor
nat à Juneda molt millorat i satisfet deI bé
que li havia sentatla seva estada a Encamp.

Amb motiu de l'homenatge que es feu
l'any passat al doctor Estadella, pel seu
Mestratge en Gai Saber, el vaig invitar per
si volia assistir-hi, i escolteu la lIetra que
m'adreçà, és tot un poema:

«Distingit amie: Em plau contestar la
vostra tarja-invitaci6 per agrair-vos la
vostra amabilitat.

Pero ja sabeu, amie, que el meu mal
no vol soroll, si m'és donat aprofitar aques-
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Poc temps després d'aquesta Jletra vaig
rebre la visita dei seu oncle qui em donA
satisfactor!es noves dei seu nebot, dient-me
que ja es preplarava per a tornar a Encamp,
ja que tan bé li sentava aquell delici6s clio
ma pie de sentors de les pinedes.

La mort l'ha sorprés en pie na joventut,
quan hom està eurull d'i1'lusions, quan
el seu talent començava a sacudir les flors
de la intel'Iigéncia per deixar /Ioc al fruit
sabor6s i exquisit que sovintment pre
sentava al mercat de la nostra Iiteratura.

Descansi en pau el malaurat amie,
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que per la geva bondat i talent es feu esti
mar i admirar de tothom i els qui tingué
rem la sort de tracta"r-Io, davant la seva
mort, restem desconhortats, ens rebelem
irats.contra la fatalitat que ens arrabassa
la fior més fiairosa de la nostra joventut, la
que brillava en lIoc preeminent, i que difi
cilment podrà ocupar un âltre tan digna
ment corn el dissortat amic i poeta Joan
Duc i Arqués.

J. ALMACELLES.
Febrer, 1929.
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Î HA PASSAT LA PROCESSO Î
i ~
i ~t' .T
, !

î Pel recondit carrero î
Î 1a passat la processa !
f odorant i lluminosa. !. .t Entre un doble mur de gent, ~
î rel1iscava lentament î
1 1 1 1+ en a nit si enciosa. +
i .

1 C 1 1 lf om penyora de seu pas +
! en les ombres, ha romàs î
! Ulla cà1icla alenada: Î
Î aspra mesc1a en l'aire fi f
i de1s bIens tous a mig sulzî t
i i la cera regalada. ~
i i

f S'1a escolat la 1Uultitud t, ,
î i en la buida solitud î
f de la nit, encar fulgura !
! la miracla deI Senyor !
i Il 1 f !1 ampegant en a oscor, !
1 b1 l! tota anca i tota pura. !

Iles sent 1'1orrid llancejâ, 1
~ dels «armatSl), carrers enl1à, !
i i perfu1U de llongues trenes 1
; i de Sants morats de peus, i
t Nicodemus, Cirineus t
1 i oloroses Magdalenes. t
1 '
1 t
+ Pel recondit carrero i
i ha passat la processo: i
î fulguresa. remembrança; t
1 tèbià i flonja de l'a1î; 1
1 roig encontre en pIe camI '
1 . t! de la Creu i de la l1ança1 t

1 J. E8TADELLA ARN6. ~ 1 i
î ~ . !
4 1t _ _.__.. M __ _ • • ..• M _ ~



MUSEU DIOCESSÂ: Magnifiea eseul

lura provinenl de J'antigua i desapare

guda església de la Magdalena de la

nostra eiutal.

'.
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: Puig i Ferreter ha estudiat, en els seus
IIibres, amb un amor immens, à l'home; a
aquesta casa tan gran i tan petita, a la ve
gada, com és l'home.

En la seva obra, si l'artista hi és. el cor
no hi manca.

Nosaltres, li hem anat seguint pas a pas
la seva obra i ho hem pogut constatar més
de mil voltes.

Ofereix la paraula al senyor Puig i Fe
rreter i aquest s'alça en mig d'una gran
salva d'aplaudiments.

Agraeixo les paraules,-diu-, dei
senyor Torres com havia agraït ja l'oferta
que em feu 1'«Agrupaci6 Cultural de Jo
ventut Republicana~ al demanar-me per
venir avui a adreçar-vos la meva modesta
paraula.

La primera vegada que he passat el Se
gre per a venir a Lleida ha estat avui. Sé
que hi tenia amies, perà no havia tingut
encara el gust de poder-Ios tractar sin6
per mitjà de lIetres amicals.

Tot tema Iiterari, segons com l'enfoca
l'home, segons com l'enfoca l'escriptor,
pot convertir-se en un tema humà i, per
tant, en un tema social.

La novel'Ia des de fa una sèrie d'anys
ha canviat total ment. Avui es té de la no
vel'Ia l'opini6 que sembla un tema de
passatemps, perà en realitat no és aixi.

Diderot, Voltaire, els enciclopedistes,
ja havien fet de la novel'la un tema humà.

En el futur, encara, la novel'Ia serà un
dels gèneres culminants no solament de la
literatura sin6 dels problemes humans-.

grans conferèncles

CJulg >i Ciferreter.

<Dues

de Joan

0issabte dia 16 de març de 1929

A dos quarts d'onze en punt deI vespre
dei dia anunciat i al Sal6 d'Actes de Jo
ventut Republicana de L1eida tingué 1I0c
la primera de les conferències que havia
de donar el conegut i admirat novel'lis
ta català Joan Puig i Ferreter seguint el
cicle en pIe desenrotllament que la nostra
jovenivola «Agrupaci6 Cultural» ha orga
nitzat pel present curs.

Lo personalitat dei conferenciant i les
suggestions que comportava el titol feren
que una gran gentada acudis a escoltar la
pal aula càlida, penetrant i profundament
humana dei nostre estimat Puig i Ferre
ter.

El tema escollit era «Novel'la i biogra
fia» sota el quai hi tingueren 1I0c una sè
rie de conseqüències justes i reals que
l'orador sabé presentar amb naturalitat i
~'una manera de fàcil comprensi6 i que
l'auditori s'anà fent seves mica a mica,
arribant àdhuc a l'emoci6.

Obri l'acte el senyor Humbert Torres
amb paraules de semblant estil;

Sento una gran satisfacci6 en saludar
el nostre conferenciant en nom de tots
vosaltres, l'estimat amie Joan Puig i Fe
rreter.

He dit saludar i no presentar. Quan un
home es diu Joan Puig i Ferreter, quan
un home ha donat al teatre. a la novel' la,
a la narraci6 diei de glària, no necessita
presentaci6 de cap mena; arrell on vagi
serà conegut i admirat.
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La novel'Ia té molts enemics. Per exem~
pIe, jo he vist atacar des de les trones la
novel'Ia. Pero ella seguirà la seva via tra
çada, és a dir: la pintura de les passions
humanes que sempre ha tingut corn a
principi.

Un dels factors que més han contri
buït a la transformaci6 de Russia, tan corn
les persecucions i les transportacions a la
Sibèria, tan corn la fam i la misèria, ha
estat la novel'Ia,

Els novel'Iistes, aquells homes prescin-
dint de totes les regles literàries, aquells
homes vigorosos i gairebé selvàtics, s'han
acarat davant la realitat crua i unica,
sense miraments ni preparacions, s'han
acarat ame l'home; i no s'aturen davant
les apariències, ni amb la bellesa de les
imatges, sin6 que van més al Fons, van a
trobar J'ànima de l'home i aixo és el que
escriuen.

Anàlisis de la consciència de l'home,
tal corn els creaven Dostojewski i Tolstoi; a
nosaltres mateixos, homes occidentals, ens
han fet sentir adolorits, irritats, perquè
no estàvem acostumats a sentir aqu~lles

veritats crues i vives que ens han dit
aquells russos.

En cap pais dei m6n es produeix aquest
fet sense que creï un anhel, un ambient, i
l'obra qels novel'Iistes traspassa fondament
aquesta penetraci6 4irecta de les situa
cions, de les gents,

Una cosa semblant es realitzà a la Re
voluci6 Francesa.
, Totes les novel'Ies dels enciclopedistes
d'abans de la revoluci6 foren les veritables
causes de l'estat i de la realit~t d'aquell
pais,

Parla ara ~I senyor Puig i Ferreter de
les obres joguinoses de Voltaire que ataca
ven els problemes més vivents en el seu
profun~, ~I i,g,ual que l'~l;ltusi.asme qe
Ro~sseau,

En realitat,-continua-, la novel'Ia
moderna ha expoliat les matèries inutils 0

banals i ha acollit els fets vivents.
Avui, dissortadament, l'home no té la

cultura suficient per a estudiar cap tractat
de psicologia i en canvi la subtilesa d'una
novel'Ia arriba a fer penetrar el cervell
més poe preparat en el terreny de les
intimitats dels sentiments, de les passions
humanes.

Estudiem l'home punt per punt, fibra
per fibra, diu el conferenciant en un mo
ment de magnitud. Examinem les lIuites
interiors en la novel'Ia, els quai només ens
podria d(mar l'estudi psicologic més atre
vit, més profund.

En 1I0c dei divertiment, doncs, l'home
hi busca l'apassionament. El que interessa
més a l'home, en una paraula, és l'home. 1
un dels autors mundials que més han con
tribuït a donar-li aquest caràcter és, potser,
Dostojewski.

L'erador, seguidament, penetra en el
terreny de la moral. Moralista,-diu-, no
és el predicador de la caritat ni de la mo
ral cristiana, és el critic de la consciència
humana.

Ara fa un estudi dedicat a la biografia.
Diu que mai no podrà cap biograf pene
tra.r en la consciència de l'home. L'auto ...
biograf, doncs, per més contradictori que
sembla que sjgui, és l'unie indicat per a
esbrinar la veritable situaci6 de la perso~

nali\at d'un individu.
L'hom~, per més sincer que vulgui

ésser, sempre mentirà; no volguent-ho
potser, pero és degut a la sensibilitat moral
personal,. al pudor que ens separa la sinee
ritat sensual propia.

En les novel'Ies s'hi troben de vegàdes
paisatges i aecion,s viseudes per nosaltres i
ens estranyem perquè ens eréiem que no
podia passar a ningu més i en éanvi, la
troberp alH ben tixada, ben preçisa,'



BAPTISTA XURIGUERA.

que eanviaven impressions'sobre la con fe
rència i demostraven fins a quin punt de
la seva ànima havien arribat les paraules
dei nostre estimat amie Joan Puig i Fe
rreter.

Sortosament després d'aquesta vetllada,
la conferència dei dilluns prôxim prometia
esdevenir un. succès. Aixi fou.
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escollit «De la curiositat. deI gust i de la
passi6 en la lectura» pel' refiexar millor les
ensenyances que produeix la lectura d'un
lIibre.

El primer que cal despertar en l'home
és la curiositat pel Ilibre. Explica tot se
guit en què consisteix la curiositat. Co
menta els detalls corrents que hom pot
constataI' a J'autômnibus, al tren; etc. De
talla l'obsessi6 d'un home pel' saber quin
lIibre és el que Ilegeix el seu company de
vag6 que el porta fins i tot a \'indiscreci6.
Cita les distintes fases de la curiositat des
de l'indiferència a la passi6, pel' veure qué
Ilegeix el seu vei 0 si en sap alguna cosa.

S'ha de desvetllar aquest sentiment i
diu que el seu parlament anirà encarri
lIat a veure si pel' les seves suggestions pot
trencar el glaç de la indiferència que s'ob
serva en general,salvant petites excepcions,
amb tot quant està relacionat amb els lIi
bres.

El pais on el Ilibre és indiferent, l'es no
té interès, l'es no li crida j'atenci6.

L'indiferent menja perquè li posen el
men jar al davant.-Aixô mllteix passa
amb el Ilibres. El pais és dispèptic; no té
el més petit desig, ans al contrari, molt so
vint ha observat que en Iloc d'interès so
vinteja la indiferència. Corroboren aquesta
constataci6 el fet que un gran nombre
de pares j tutors senten hostilitat pel' 1'afi·

El que interessa de l'home, dones, i de
la humanitat, és l'ànima. L'art, és ajudar
a que els homes es donguin una gran
abraçada d'amor i de pietat.

A l'acabar, uns sorollosos i eixordadors
aplaudiments premiaren la brillant perora
ci6 deI nostre primer novel·listà.

El public, pIe d'emoci6 continuà aplau
dint encara una bona estona.

Després, el local s'omplenà de grups

(j)l/luns, dia 18

A la mateixa hora que l'anterior, el
gran novel'Iista i eminent dramaturg Joan
Puig i Ferreter, donà la seva segona con
ferència, versant sobre el suggestiu tema
«De la curiositat, deI gust i de la passi6 en
la lectura».

L'espaiosa sala d'actes de Joventut Re
publicana, es vegé plena d'un public ama
tent i variadissim, demostratiu deI gran
interès que havien produït l'anunci d'a
questes conferències.

Obri l'acte el President de l'Agrupllci6
Cultural senyor Baptista Xuriguera. do·
nant les gràcies al distingit conferenciant
pel' la se va gentilesa de donar una segona
confel'ència, accedint ais precs de l'Entitat;
exposà després el tema de la conferència i
finaJitzà agraint l'assistència deI nombr6s
auditôri, fent un el'logi de la personalitat
dei gran novelista.

El senyor Puig i Ferreter manifestà
que li és molt plaent poder adreçar la pa
raula pel' segona vegada al selecte public
que l'escolta i que li produeix una viva
emoci6 l'espectaci6 amb que han estat re
budes les seves conferències i que pel' co
rrespondre a aquest ambient procurarà que
no quedin decebuts.

He triat un tema ampli-diu-per fer
hi encabir moites coses j precisament he
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ci6 deI noi 0 deI jove a la lectura.-Tam bé
les mares respecte a les filles es comporten
d'igual fais6. Eis pares conservadors i
d'idees rutinàries veuen el lIibre com un
enemic; a formar aquesta idea hi con tri
bueixen molt els mestres que, deixant de
banda els lIibres de text, els demés .diuen
que desorienten la intel·/igència.

Un altre enemic delllibre és l'Església.
Recordo-diu-haver presenciat d'infant,
que desde la trona es deien una sèrie de
diatribes contra els lIibres i la lectura i que
a casa meva mateix vaig experimentar
gran hostilitat vers les meves aficions i
fins moItes vegades m'amagaven els I1ibres
perquè deien que I1egint perdia el temps.

És una cosa vulgar i fins i tot és lJàsti~

ma perdre el temps explicant aquestes mi
nucÎes perà vull posar-Ies de relleu-diu
perquè és tan greu aquest estat d'hostili
tat que reclama la jn~istència en den un
ciar-Io.

S'ha de contestar a aquesta agressivitat,
amb conferències nombroses i expandint
for-;a el lIibre, pero no fer~ho aIs Ateneus
sin6 aIs medis populars.

Si jo parlés a un public docte, d'Ate
neu, parla ria d'un tema ja de cultura, perà
al poble s'hi ha de respondre amb contun
dència pero no amb forma lirica sin6 amb
realitats, i hem de tenir present-diu
que mancarem corn a poble si ens manca
el reforç de la lectura.

Sento que tal volta no tindré-diu-
prou força i enginy per fer comprendre
el valor dels lIibres perO confio que en la
forma que amb que ho diré se us desvanei
xarà el prendre la lectura com una fal·lera.

No hi ha dubte que a moita gent si se'ls
parla d'aixà us contestin contant-vos coses
fantàstiques perquè entenen que la lectura
és feta per a divertir-los.

Aixà em fa l'efecte de les pelicules que
s6n tan agradables a la vista. La lectura é~

agradable a l'ocel/a; hi han idees que pessi
golleixen l'entenimeot pero que al fons no
hi senten res.

De trescentes persones potser n'hi haurà
dues 0 Tres que els desperti l'afici6 aillibre.

Com ho puc precisar perquè aixà no
sigui una faJ'lera? -diu-; exposaré les
següents raons:

1." plaer, goig, fruici6 de les bones
hores que es priva l'home que no té inte
rès per la lectura.

2: utilitat, beneficis importants que
d6na la lectura.

3: profit eJevat i filosàfic i elevacio
integral de la persona que la situa en un
pla més enlairat per poguer abarcar més
aquest concepte moral.

Estudiem el primer aspecte. La lectura
com a plaer.-Aparentment no té impor
tància i en realitat en té molta.-En gene
raI l'home més que pels interessos es mou
pels plaers i el que I~impulsa és l'afany de
gOlg.

Enumera els plaers dels viatjes, escuI-
sions, etc., i diu que si hom hi afegeix el
plaer de la lectura, millor dit, la penetra
ci6 de la lectura, tots els altres s6n aug
mentats i intensificats. Cita l'exemple de/s
altaveus i diu que l'home que s'entrega a
la lectura hi troba gust i delicadesa.

El pagés, en general, no sent la poesia,
la voluptuositat de la Naturalesa, és natu
raI; habituat a veure la terra com element
prod uctor de primeres matèries, no pot
copsar-Ia d'altra manerà. Fa un bosqueig
de la manera que creu i estudia la terra
el pagès i acaba sentant el principi filosàfic
que tota sensaci6 de gois no es pot sen·
tir si no es delimiten bé els camps. El plaer
estètic va per un cami; el de l'utilitat en
segueix un altre.

Des d'un punt de vista general la natu
ralesa és muda; els panteistes li han atri
buït una ànima i aixo és una concepci6



pel' un caprici ens dig'Jés: ar.nic, vaig a fer
te un obsequi.-Vés, com t'ho pots arre
glar pel' deixar les teves feines.-Anirem
de viatge, veurem gent nova, països:desco
neguts, ciutats belles ... -

1 bé, aquest home no se'ns presentarà
mai; aixà serà un somni.-Jo crec ferma
ment que els joves de 17 i 20 anys ho
acceptarien.-L'afany de curiositat, si ens
brindessin aquesta ocasi6, la majoria dels
homes l'acceptarien.

Doncs bé, millor que recorrer m6n
corn un autàmata i que al retorn continua
riem tan ignorants corn a fa sortida, és
buscar una soluci6 més factibJe.

Aixà ho resol una biblioteca de cent
llibres que és el que un hom amb dos anys
només pot arribar a lIegir esmerçant una
hora cada dia en lIoc de desaprofitar·la.

L'home que agafa l'h.àbit de Ilegir una
hora diâria, al cap de poc temps hi trobarà
un plaer. Poseu-li a la mà cent Ifibres i si
els lIegeix amb detenci6 es trobarà molt
més enriquit que si hagués fet un llarg
viatge que al cap d'avall se Ji hauria esbo
l'rat.

Cita el cas de l'escriptor Jhon Uber; en
un lIibre explica els plaers de la vida i
amistat, conversa, excursions, musica, els
hi dediea un capitol.-En canvi, al plaer
de la lectura, n'hi dedica dos.-En el pri
mer, canta les excel'!ències de la lectura i
en el segon el titula «La canç6 dels !li
bres». AI lector convençut de cercar-ne
una utilitat li fa ofrena de roo lIibres.-Hi
fa una tria de tota mena.- Histària, viat
ges, filosofia, tragèdia, drama, novet·les.

En quant a l'utilitat que reporta la lec
tura, nomésamb un exemple en tindreu
prou per comprendre-la.

Agafem un Ilogaret de muntanya.-La
majoria de Ilurs habitants no saben Ilegir,
-AItres sa ben sil'!abejar i escriure una
cana, pero que no agafen mai un IIi·
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crrània.-La natura no és amable, és hos~

til. L'home té una lluita continua amb ella
pel' treure'n profit.

L'home civilitzat al contemplaI' el pai
satge frueix la sensaci6 de la seva bellesa
artistica.- Explica, tot seguit els senti
ments de gaudi literari produits pel' la
lectura. Esmenta el cas ·d'Oscar Wilde que
va arribar a dir una cosa que sembla una
paradoxa perà que no ho és. «No és l'home
que imita la Naturalesa sin6 aquesta la
que imita l'home». Pel' confirmaI' aixà
parla deI cèlebre pintor anglès Turner.
Wilde deia que semblavà que els paisatges
que pintava Turner, no hi erell a la Na
tura i que aixà era degut a que els homes
veien la Naturalesa tal com la pintava
Turner.

Aixà, perà, no s'ha de prendre al peu
de la Iletra.-La realitat més grossa dei
m6n, l'home la porta dintre seu.-L'home
a través de la civi/itzaci6 transforma la na
turalesa de tal maneraque després de Rous
seau i Turner, l'home d'avui no yeu la
natura tal com hom la copsava en els segles
XVI.è i XVIlè.

Cita l'excursi6 efectuada a Cama rasa el
dia anterior i expressa l'emoci6 dei paisat
ge d'aqucll 1I0c reflectit al riu. Véiem dos
paisatges i quedàrem embadalits. Jo-di u
vaig exclamaI': ~ixà és un quadre d'en
Mir; i és que jo copsaba aquella visi6 a
través dels paisatges deI pintor Mir.

De vegades passem pel costat de pa
rents i amics i semblem 0 ens comportem
corn si fossim orbs; perà si hem lIegit
obres psicolàgiques aprenem a observaI'
rostres i aspectes d'autors a tl'livés de la fi
gura fisica que ens hem format de l'autor.
A través deI que hem lIegit, pel' les impre
sions de la lectura ens adonem d'una pila
de co es que aprenem en Ilegir-Ies en els
lIibres i que abans ignoràvem.

Ara suposc:m-diu-, que un home rie,
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bre 0 un diari; només escriuen quan te
nen necessitat de fer-ho i solament Ilegei
xen (els que jo titulo analfabets de 2. on

grau), quan hi ha alguna catàstrofe 0 foto
grafies agradables a la vista.

Perà no s6n els pagesos els analfâbets
sin6 àdhuc els propietaris rurals.-Només
la vista de gravats j ninots és aigu na cosa
per ells; el demés, la poesia, etc. no exis
teix.

A un poble d'aquesta manera hi arriba
un secretariet una mica lIest, una mica
culte, i es fa l'amo dei poble.-Tothom ha
d'anar a raurer a ell i fins li conten Ilurs
intimitats.-A continuaci6 diu que sobre
aquest tipus de secretari de poble, més en
davant té el propàsit de fer-ne una obra.-

A desgrat de la Naturalesa que ens ha
fet fisicament iguals, si es d6na aquest cas
a casà nostra-diu-(i parlo pels catalans
perquè som nosaltres qui ho hem de fer),
si passem pel' les barraquetes és perquè no
sabem lIegir. -Aquesta és l'utilitat.-Si no
aixequem l'home pel' mitjà dei coneixe
ment sem pre estarem en condicions d'in
ferioritat.-EI Ilegir no és una dèria, ès
una condici6 «sine qua non» és una qües
ti6 de vida 0 mort.- 0 progressem per
mitjà de la lectura, 0 estem comdemnats
a pesaI' de tot. Si no millorem el valor hu
mà de l'individu, no serem mai un poble
ni un agru~amentd'homes dignes de fer
res.

Aixà és la lectura; no perquè si, sin6
perquè no pot ésser d'altra manera.

El tercer aspecte és l'elevaci6 total.
Diu que vol explicar-Ia millor encara, que
la lIegeix en les faccions dels oients: la con
vicci6.

Aquest aspecte ofereix dos camins, un
exterior i un altre interior. Una prova de
l'afany d'elevaci6 la d6na l'home que per
veure més terreny. busca un 1I0c elevat.
D'aqui vé el fet que els antics feien les

viles i les poblacions dalt de les muntanyes
pel' estar possens d'un afany de superaci6.
Es un esplai flsic el que hom experimenta
a l'estar situat dalt d'una muntanya i do
minaI' una magnifica vista.

Per altra part l'home sent una profun
da aversib a estar tancat; no desitja l'estan
cament; per aixà la condemna més grossa
d'un home és tancar-lo entre quatre parets.

Aixà ~el desespera i l'enerva, i arriba
fins i tot a produir l'anorreament. Es el
cas de les presons. L'Estat tendeix a opri
mir, l'home en canvi és aimant de l'expan
si6, lIurs tendències psicolàgiques el por
ten a experimentar una necessitat forta a
obrir finestres pel' enriquir la seva indivi·
dualitat.

L'aitre cami tendeix a conèixer l'inte-
rior de cada un de la mateixa manera que
hom observa el m6n exterior i aixà el porta
a poder conèixer la seva consciència. La
tortura obsessionant de l'home és no aca
bar-se d'entendre.

Totes aq uestes necessitats les satisfà la
lectura. Diu Sentepoff que l'home es cansa
de tot, de desitjar i de veure m6n, perà no
es cansa mai de corn pendre ni de conèixer.

Solament la lectura pot conduir-nos a
satisfer plenament aquestes necessitats.

Per a posar de relleu el benefici que
reporta la lectura, explica una anècdota,
que es complau de contaI' tot sovint, que li
esdevingué anant d'excursi6 per Prades fa
tres isti us on en un hostal va conèixer un
home, les apariències dei quaI no denota
ven el que després va saber d'eH.

Conversant amb ell, va explicar-me que
lIegia sovint la premsa catalana i diverses
revistes, perquè a Farenes, el seu poble,
les vetllades eren molt lIargues i aixl es
feien passadores; després va dir-me que
una vegada un home se li presentà reco
manant-Ii que es subscribis a la Fundaci6
Bernat Metge. Jo, per curiositat,-em di·

"



"

gué-, vaig subscriure-m'hi i al comença
ment lIegia am b desconfiança Sèneca i Pla
t6, pero després vaig trobar·hi tal plaer
que em semblava la lectura defs clàssics
una musica melodiosa.

Tot aixo va dir-ho amb una gran sen
ziIlesa i després d'acomiadar-nos vaig refle~

xionar i em vaig dir a mi mateix: Veta
qui que aquest home t'ha donat una gran
lIiç6.

Què és la cuItura?-Es una superaci6
d'un mateix, és la fraternÎtat humana, i si
el IJegir obtingués fer-nos tractar amb dig
nitat tot ço que d'huma existeix bé valdria
concedir-li un 1I0c d'honor.

Per aCàbar, senyores i senyors, diu,
l'afany de conèixer, l'afany infinit de
curiositat ens porta a lIegir primer el titol
d'un lIibre, després ja hi trobem gust, i
per ultim acaba produint-nos una gran
passi6 corn Ii pa'isà a Goethe que ais 80
anys es I1egia encara un lIibre cada dia, i
deia que Ii sabia greu morir perquè no
podria I1egir els Ilibres que s'editessin i un
jorn a l'agafar un I1ibre nou, malalt corn
estaba, va relliscar-li de la mà i a l'anar-Io
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a pl,egar, mig orb, perquè la vida se li ex
tingia, va dir una frase sublim, exclamà:
«LIum, més lIum, encara més lIum».

Doncs bé, aquest anhel tots el portem
a dins; és una cosa secreta pero moites
vegades fem el sord i no la volem conèi
xer i, Ilavors, aquest afany, si l'abando
nem, si l'ofeguem, ens situa en un pla
d'inferioritat ben manifesta. En canvi si
l'borne es deixa portar per aquest an bel i
s'interessa per la lectura, aprofundint
l'ànima que guarda en el seu interior el
lIibre, la seva dignificaci6 serà c0mpleta.

En terminar el seu magnifie parIa ment
el gran novelista, uns sorollosos i elo
qüents aplaudiments premiaren les seves
pàraules, que entrareo. ben endins en
l'àn ima d els qui assisti ren a la con ferèn
cia; els lleiàatans en servarem un grat re
cord i serà sens dubte. prometedor de be
lles esperances.

De tot cor felicitem al senyor Joan Puig
i Ferreter i li desithem que la seva estan
ça a L1eida [i hagi estat ben agradosa.

JOSBP M: MORLANS.
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Clibres i CJrevistes
«La glària sorda d'Ignasi 19lésiesl> per J. Puig

Pujades.-EI culte escriptor empordanès J. Puig
Pujades ha publicat en un escaient volum, la 'seva

interessantfssima conferència donada el dia 14 de

novembre de 1928 a 1'«Agrupaci6 Escut Emporitàl>
de la BisbaI.

Puig Pujades ens presenta l'enyorat Ignasi Iglé
sies sense cortines ni miraments que puguin em

boirir-Io. Ens mostra l'home, l'amie, el cor gran i

noble dei qui fou en vida el poeta dels humils. Des
pullat de gloria i de fàcil veneraci6, hom pot conèi
xer en aquest fascicle, l'Iglésies de carn i ossos, el

temperament genial, les ziga-zagues de la seva

vida, en una paraula: tot el que el feia gran també,
pero que no era conquerit des de cap escenari sin6
unicament de la realitat.

Iglésies sofrf una vida agitada, i amb ella so

portà valentmenr l'adversitat i el destf, a voltes
massa cruels, amb una serenitat exemplar.

Ningu no podrà conèixer prou l'obri! deI plorat
mestre, ni podrà capir tota la importància que ella
té, ignorant els interessants detalls que enclou la

conferència dei gran amic de N'lgnasi Iglésies, el
senyor J. Puig Pujades.

Amb la publicaci6 de «La gloria sorda d'Ignasi

Iglésiesl> s'aporta un gra de Ilum suflcientment do
cumentat.

Avai, Catalunya comprèn i estima més que

mai les senyals que deixà, entre nosaItres, l'im

mortal cantor dels humiIs.

B. X.

«Les dones de la Passi6l> , per Francesc Oay P.
-«Biblioteca Ilurol> Matar6 1929.

Misteri de dolor en tres jornades. El tftol de
l'obra ja indica la seva fndole.

Una vegada més surt esceniflcada la historia
dei Redemptor.

Aquesta vegada, pero, només la representen

donee. Son les conegudes en els misteris de la
Creu.

"

L'obra en qUesti6 està escrita en vers català i a

estanes musicada per Josep Bar6.

En l'escenari dels Centres catolics, aquesta

obra segura ment obté alguns èxils.
El Sr. Francesc Gay ha fet ja diverses obres de

teatre. Totes elles s6n exemples i triomfs de la fe.

B.

Un almanac-guia de «El Cultivador modernol>.
-Corresponent a l'any 1929, hem rebut un alma
nac-guia de «El Cullivadar modernol> que per la

seva diversitat de notfcies i detalls, mereix un elogi
de qui s'interessi per l'agricullura.

Forma un elegant volum de quatre centes pà
gines.

Agrupaci6 Excursionista Fotogràfica de Ta
rragona.-Hem rebut el programa per aIs mesos

de març i abril i l'anunci de la Primera Exposici6
Social d'Art Fotogràflc.

El Eco de Noval.-Ha arribat a la nostra Re
dacci6 per primera vegada el n.o 149 d'aquesta in

teressant publicaci6 que veu la Hum a Màlaga.
Radio Lot.-Ens ha arribat el numero de març

d'aquesta excel'Ienr revista catalana de Radiotele

fonia. lnsereix bells gravats i escollit tex!.

Oaseta de Vilafranca.-Numera 68.

L'Eveil Catalan.-Com li és habituai, compon

el seu num. 164 de nodridfssims articles.

Concepci6 Arenal.-Hem rebut el numera pri

mer d'aquesta revista que es publica a Mallarca,

l'ànima de la quai sembla que sigui la infadigable
escriptora Marguerida Leclerc. Publica treballs en
gran part de dones.

Hem r~but encara altres canvis, entre els quaIs
citem «Nova Catalunyal>, «Germinab, «Le Cri des

Peuples», «Arxiu dei Centre ExcursiolJista de Te
rrassa», «Aires de la Conca», «Acci6», «L'Avi
Muné», etc., etc.
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Les ciències d'avui no s6n les ciències en l'estat

en que es trobaven dos mil anys enrera, pero avui,

igual que ahir, les ciències estan tancades cada

una en un departament distint i no procuren ajudar

se elles amb elles, no intenten servir-se de les in

vestigacions que elles mateixes donen a lIum amb

la intensitat que f6ra necessària i per aquest fet la

seva historia serà més lIarga i més dificultosa.

He dit aixo, perquè m'ho ha suggerit el meu

tema d'avui.
Potser, si la Fisiologia no estigués tan distan

ciada de la Psieologia, i més d'una vega da s'ha

guessin intentat buscar en els camps d'una la so

luci6 d'algun problema de l'altra, avui es podria

parlar amb més propietat de l'emoci6.

Un perill greu (?)

Copiem de la fulla mensual de la R. i P. Con

gregaci6 dels sagrats cors de Jesus y de Maria i

apostolat de l'oraci6. Església de Sant IgnalSi,

Manresa, març de 1929.

Intenci6 General -Que tothom consideri el co

munisme corn el més gran perill de la civilitzaci6

cristiana i posi tota la diligència en evitar-Io.

Proposit.-Aprofitar les ocasions de parlar con

tra el comunisme i les seves idees.

Es veu que aIs Sants Pares JesuYtes els fa moita

por perdre els grans capitals que tenen. Sort n'hi

ha que sols tenen al seu costat els ries, i a aquests

no cal que els ho diguin car ells mateixos ja hi po

saréln tota la diligència per a evilar el que pugui

afavorir ais desgraciats treballadors.

Se'ns acut pensar corn queda mossèn Angel

Carbonell en voler compaginar el comunisme

amb l'ortodoxia catolica,

La noblesa de l'ernocio

L'emoci6 és també una part de la virtut. 1 no

una de les menys importants, per cert.

Emocionar-se, no sola ment no és un acte irre

flexiu i accidentaI sin6 que és una propietat natural

de l'individu i àdhuc h~gica. Es una exteriorilzaci6

dels efectes dels sentiments. Es la barca que sura

per sobre l'aparent indiferència dei cos humà.

Hom s'emociona i hom, per tant, comprén el qué

li reté el pensament en uns moments donats. Mai

no s'emociona un caràcter superficial; i és que mai,

aquest, no podrà posar en contacte un fet qualse

vol amb les fibres dels seus sentits: d'aquf ve el

perquè no pugui emocionar-se.

Eis flsiolegs ens explicarien les causes de

l'emoci6, ens dirien què és que passa en l'interior

deI nostre organisme, ens demostrarien que en un

1I0c indicat comença i va desenrot1lant-se paulati

nament en el curs que ha de seguir la nostra emo

ci6. Pero els flsiolegs no ens farien veure, ni

ningu tampoc, l'aurèola de grandesa que l'envolta,

és a dir: alguna cosa més que no sigui el fet mate

rial, que no sigui la capsa dt' la joia, corn per exem

ple seria si en 1I0c d'aixo poguessin fer-nos com

prendre l'essència de l'emoci6, la puresa i la since

ritat que la guia, tot el que no f6s carn ni fet mate

rial, 0 sigui la sensaci6 inflnita que és el primer i

J'unie que constatem cada un de nosaltres cada

volta que sentim penetrar en el nostre ésser la

benaurança quasi divina de l'emoci6.

Avui les diverses ciències, a pesar d'haver

avançat uns quants milers de quilometres en el seu

lIarc i pen6s camI, hom pot dir (i em sembla que

hom encara ho podrà dir molt temps) que no exis

teix entre elles cap lIaçada no d'uni6 sin6 ni d'afini

tat direcla.



E. G.

~ tg

1 recordant també una aUra fulla mensual igual
que la que comentem segons la quai el gran ~erill
no era el comunisme sin6 l'espiritisme, es veu que
temen els quarlos i les ànimes.

Ja fan bé de cridar i espetegar.

Sobre Cristofor de Domènec
Ramon Rucabado des de Catalunya Social dei

25 de febrer, escriu: cPero en Cristofor, des de les
planes dei Carnet, -i des de les de L'Oci d'un fi
losof, ara afegeixo-, em pot seguir ferint, ofenent
i bufetejant.» El senyor Rucabado pel que es veu,
pateix de mania persecutoria, puix dubto que en
Cristofor de Domènec tingués cap ofensa personal
de dit senyor per atacar-Io tan directament corn en
les anteriors ratIIes d6na a demostrar.

De més, recordi el senyor Rucabado, que quan
a Jesucrist li donaren una bufetada, ell parà l'aUra
gaUa; no f6ra una cosa molt més digna seguir
l'exemple donat per Jesucrist? .

A. RBCASBNS.

Quinzena internacional
A Mèxic sembla que els catolics no han dubtat

un moment en unir-se a uns generals de mals anle
c;edents, l'unica preocupaci6 dels quais era la
d'apoderar-se dei poder. A tal motiu havien orga
nitzat un alçament popular.

Corn és natural la premsa burgesa desseguida
agafà aquesta notfcia i l'esbombà per les cine parIs
dei m6n fent grans escarafalls i deixant entreveure
la seva simpatia en favor deIs sublevats. Eis Es
tats Units, per sola mà, feren el seu paper.

Sortosament, el nomenament dei cèlebre CaIles
al ministeri de la Guerra i les mesures preses per a
sufocar la insurrecci6 han bastat per a fer inutii
tota tentativa. En tot cas no hauran fet més que,
augmentar el nombre de màrtirs per l'església que
a hores d'ara segurament deu ascendir a alguns
miIions ...

A la religi6, fidel sempre a la seva cada dia més
estreta via, la preocupen més els màrtirs dei cato
Iicisme que no pas els màrlirs de la ciència i dels
ideals. La religi6 calolica, és iguaI avui que segles
enrera.

*.. El senyor Hoover ha visitat l'Amèrica I1a
lina; els noslres Ieclors ho deuen saber, EIs nos
tres leclors deuen saber, també, la rebuda ctriom
fal» de que fou objecte i les vegades, aproximada
ment, que escoltà els crits de cVisca Sandinot" a

despit de les càrregues de la policia i de la vigilàn
cia que es mantenia.

~ .. Hom encomana escepticisme quan es topa
amb la qüesti6 de les minories, que des de fa alguns
anys (deu almenys) ha anat regiranl periodicament
la pobrissona Socielal de Nacions. D'alIf on no
n'hi ha no en pol rajar. Tai és el que passa amb
ella. Ens fa l'efecte d'unél gran muralla de paper a la
quai es vol fer servir per parar les més grans esco
meses, i aixo, (fins avui no ha fel aUre que demos
trar-ho), està ben I1uny de poguer-ho ésser.

..No és per aquf, germà...»
t** En mig les injustrcies creades pel tractat de

Neuilly, sobressurl la rectificaci6 de la frontera
bulgaro-sèrvia al I10c que el Timok, afluent dei
Danubi, passa per Pateritza.

Aquesla rectificaci6 es decanta en gran manera
en favor dels servis. AIgunes ciutats bulgares han
estat alribuïdes a Belgrad, enlre les quais sobres
surten les de Tsaribrod i Bossilegrad i més de
50.000 bulgars situats sola l'opressi6 ~eIs servis.

La siluaci6 està d'una manera que la frontera
passa justament pel mig de territoris conreats per
tanyens a un mateix individu; aixf s'ha donat el cas
que per voler anar a trebaIlar la seva mateixa lerra
han estaI fuseIlat~ pels servis diversos homes,
Aquesl fet ha produïl fonda impressi6. S'ha obert
una enquesla pero res no podrà reparar la sang
vessada, el culpable de la quai, unicament és el
tractat de Neuilly.

Sembla, al menys no es veu altra soluci6 via
ble, que el remei que podria curar instanlàniament
l'elevada febre baIcànica, no és altre que una Fe
deraci6. Si no es fa aixf, ni els balcans deixaran
d'és~er una fornal constanlmenl encesa 0 bé un
inlrfngulis geogràfic i polflic incomprensible, ni po
bles corn Croàcia, Tràcia, ~Macedonia, Dobrudja,
elc., elc. seran pobles sencers i Iliures, a tot el
quai hi tenen els seus perfectes drets.

*~ En el pafs de les camises negres passen
també coses monstruoses.

La regi6 dei Tirol, de fet alemanya, s'està con
vertint per obra i gràcia de noves I1eis i de reials
decrels en un cementeri de vius. L'any 1926 el ma
teix Mussolini en persona feu un viatge al Tirol per
tal de mirar la manera d'italianitzar aqueIls pobles.
En les manifestacions que feu al seu entorn digué
que tot era alemany: l'església, l'escola, els fun
cionaris publics, els empleals dels ferrocarriis i
els de correus; arreu es parlava la llengua ale
manya, les cançons també eren alemanyes.



Un catàleg

Edilal per la Casa Rudolf Mosse Ibèrica, S. A.
hem rebut el catàleg de Premsa de Iota la Peninsu
la Ibèrica.

Aquesla publicaci6, unica en el seu gènere a
Espanya, a part de la cura en que està edilad~,
conslilueix pel que es pot apreciar, un element ufl
Ifssim pel Comerç i la Industria, toia vegadé1 que
conlé tots els periodies i revis tes d'Espanya amb
un resum escoIlit de Portugal i amb les seves co
rresponenls tarifes de publicitat.

Elogiem l'empresa i agraïm l'envia atent.

. ," .'..
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Visilà detingudament la Seu Vella i el campanal'
el dissabte a la tarda i donà la seva anunciada con
ferència al vespre, en la quaI s'hi reunf un selecte i
nombr6s audilori.

El diumenge al malf amb un automovil que ga
lantment ens oferfun amie noslre, el senyor Daniel,
l'acompanyàrem en una excursi6 a Camarasa i Ba
laguer, relornant pel' Aiguaire, Alfarràs i Torrefa
rrera, A la tarda visitàrem la fortalesa dels Templa
ris, coneguda pel nom de Gardeny i férem cap al
Camp d'Esports per enmig de la frondositat bella i
extasiant de la Mariola. El senyor Puig i Ferreter és
un gran caminador i un atent observador de les ca
racleristiques d'un pafs.

L'excursi6 a Cama rasa li produi un gran efecte.
La Seu Vella l'entristf i l'encisà a la vegada. L'hor
la lIeidatana, de la quaI tan n'hi parlava el poeta
Magi Morera i Galfcia, el deixà pie de gaubança i de
meravella. Puig i Ferreter s'havia d'endur un grat
record de les terres lIeidatanes.

El dilluns al mali visilàrem el Museu Morera' i
alguns monuments i carrers de la poblaci6, A la
tarda passejàrem pels descomposlos Camps Elisis
i ens arribàrem fins a les comporles deI Canal,

AI vespre donà la segona conferència.
Sortosamenl trobàrem quatre dies e~plèlJdils;

no podien pas ésser millors,
El dimarls al mati el senyor Puig anà a dohar.,

una conferència a l'Ateneu de Tàrrega i a la tarda,
tornà pel' tal de poder assisIiI' a la que havia de
donal' el noslre amic dislingil Dr. Torres.

En resum, tinguérem la forluna de poder fer de
cicerons a una personalilat de la categoria de Joan
Puig i Ferrete!' i a la vegada d'estrényer lIaçades
fermes d'amislat entre ell i nosallres.

Si abans comptava amb uns admiradors de la
seva obra que el seguien pas a pas a través dels
anys i de les siluacions, d'ara en endavant el senyor
Puig i Ferreter podrà comptal' amb els maleixos ad
miradors i a l'ensems, amb allres tans i tan fidels
amics, a la ciutal de L1eida. B, X.

Joan Puig i Ferreter

Hem tingut uns dies entre nosallres a l'eminent
dramaturg i novel'lisla calalà Joan Puig i Ferreler.

Ha vingul a donar dues conferències a l'eslalge
de l'cAgrupaci6 Cultural de Jovenlul Republicana~.

Arribà a la noslra ciulat el dissable al migdia
amb l'automnibus que fa el servei de L1eida a Bar
celona. Fins el dimarls a la nil, doncs, que no mar
xà, tinguérem el gust d'estaI' en companyia de tan
i1'lustre hosle durant quatre dies.

Puig i Ferreler no havia estat encaNl ni una ve
ioda CI Lleida.

Davant de 101 aixo feu que a les escoles no s'en
senyés allra lIengua que Ia:ilaliana, que tots els em~
pleats dels ferrocarrils i de correus fossin ila
Jians, que fossin IrasIladar a aquells pobles un gran
nombre de famflies ilalianes (prop d'un miler). A
Moran, és on el jou s'ha deixal sentir més, S'hi han
eslablerl 400 famflies ilalianes i en les mines de
zinc dels contorns han eslal empleats varis cente~

nars de treballadors ilalians, Per aquesls mitjans,
diu Benel, arribarem a ilalianilzar el pais.

Encara hi ha més, pero. Les manifeslacions fei
xisles tenen lIoc tolhora. Ha estai suprimida l'aulo
nomia dels municipis pel' regir-se les viles, No es
deixa consliluir comissions pel' a resoldre assump
tes relatius al TiroI. Les I1eis i les ordenances s6n
publicades només amb lIengua ilaliana, Els tribu
naIs deuen conèixer a Fons, de cop i voila, la I1en
gua ilaliana, Han eslat suprimils els drels conslilu
cionals, La lIengua i1aliana és obligaloria en to
les les oficines, magalzems i serveis publics,
Aquesta decissi6 comporta un caos. Tois els pe
riodics depenen deI govern i parlen la lIengua de
Roma. S'italianilzen els noms de personell i els dels
pobles. Tot l'escrilamb alemany es perd en la pe
nombra deI desconegul. No es deixa fer cap reuni6
que no sigui de carâcler feixisla. Si bé els diaris
alemanys han desaparegut, el govern ilalià 'n'edila
un de feixisla. L'ensenyament en totes les escoles
primàries es fa en ilali/!; 400 escoles alemanyes han
estat suprimides amb un cop de ploma. Aquesl és
el pitjor martiri de la infància, puix es veu obligada
a aprendre les nocions més elemenlals amb una
lIengua que no comprèn,

Fora d'aixo hi ha encara l'espionalge implaca~

ble, el conlrol de la vida privada, els sindicals, la
impossibililat de sortir deI pais i evadir-se.

L' ensenyança religiosa es d6na també en
ilalià.

1la Socielat de Nacions continua fenl veure que
tot ho ignora...
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Dues conferències
deI Dr.. H. Torres.

Primera conferència - 12 març 1929
De les cinc conferències que el Dr. Torres anun

cià corn a crflica a les dei P. Palmés, de les que els
lectors de LLEIDA en el numero anterior en varen
ésser oportunamenl enterats, han estat cel'Iebrades
dues, de les quais ara precisarem donar-ne un ex
tracte

La sala dei Cfrcol Mercanti! a l'hora anunciada
estava plena a vessaI'.

Sempre desperten molt d'interès les conferències
que d6na l'iI'lustre amic Dr, Humbert T,orres. La
causa pot adjudicar-se al seu verb fàcil, caden
ci6s, a l'aplom segur d'un home que toca de peus
a terra i a la ironia fina que penetra indolora perà
profunda, corn una agulla d'injecci6.

Començà explicant la causa de les conferències,
Digué que no venia amb aire de combat ni de polè
mica:

Solament de la contraposici6 noble de les idees
en pot sortir la veritat. Es pel' aixà que, educat en
la més pura ideologia liberal i racionalista, respec
ta totes les idees, i. fins pel' interès a la llibertat
d'error sorti ria a defensar el dret atropellat, puix ja
se sap que en ciència els errors d'avui poden ésser
les veritats de demà, Respectu6s si, perà no insen-

'. : ' sible; al contrari, pie d'inquietuds espirituals, filosà
, ',: :.tiques i moràls pels valors morals eterns.

• Vetacf que durant uns dies, un ilustre jesuïta,
un excel'Ient fill de Lleida ha parlat, estava en el
seu dret, de metapsfquica i d'espiritisme, Perà al
fer-ho rnés aviat que un home de ciència que s'inte
ressa en la recerca de la veritat, semblava un ad
vocat d'ofiCi defensant una causa diffcil 0 impossi
ble. Pel' més respetu6s que jo sigui m'he vist pre
cisat a revisar el procés objectivament. No cal dir
que sense cap màvil d'animadversi6 persona!.

Despr,és d'aixà permeteu-me exposaI' unes ob
servacions generals que em suggereix el treball dei
P. Palmés.

ToI un professor de Psicologia experimenta/,
ha perorat durant cinc dies de coses experimentals
sense aduir cap treball propi 0 persona!. En filoso
fia, en religi6, en art, en moral, la imaginaci6 i la
fantasia tenen camp obert. Perà en ciència, no.
Ningu no pot parIaI' de qufmica havent-la sola ment
lIegit. La metapsfquica és una ciència i és pel' aixà
que no n'hi ha prou de lIegir-la. El P. Palmés es
troba en inrerioritat manifesta respecte a algunes
pares de l'Església, pel' exemple, el P. Zacchi pro·
fessor a l'Angèlic Col'Iegi Pontifici Inlernacional
de Roma qui, referint-se a l'Espiritisme diu: cla

cerfesa que es té quarr es veu amI> ers propls uns o·
es toca amb les pràpies mans és infinitament supe
rior a la que s'adquireix fullejant els llibres~.

Jo en canvi puc enraonar un xic d'aquestes ma
tèrie~, doncs ademés d'haver Ilegit molt, he experi
mentat més. Vint-i-cinc anys de treballar amb mè
diums de totes categories, alguns d'ells excel'rents,
han servit pel' formar-me una opini6 personal, viva
i di recta. El P. Palmés, en fi, és comparable a
aquell prfncep que tot ho havia aprés en els llibres,
perà no en la vida,

Perà no sola ment li manca la part experimental,
sin6 que, va molt fluixet de documentaci6. Si no f6s
aixf hauria pogut fer contra la metapsfquica i l'espi
ritisme declaracions impresionants. Perquè no està
tot posat en clar encara, i tenen encara punts de
«minore resistentia», atacables i no adduint-Ios de
mostrava que els desconeixia. A les ciències-i
aquestes no s6n una excepci6-essent evolutives
els passa que tantegen, dubten, exploren, perà
avancen. El P, Palmés semblava que portava moita
pressa en liquidaI' el plet de L1eida. Negar-ho tot,
en bloc, tant el bo corn el dolent condueix a aquella
regla elemental de làgica segons la quai qui tot ho
nega no nega l'es.

Probablement seré jo qui us farà una impresio
nant argumentaci6-si no em canso-en contra les
meves pràpies idees, doncs, si he arribat a les no
ves conclusions no ha estat pas sense dubtes, ra ti
ficacions, sense sol'liloquis amb la meva conscièn
cia, car la convicci6 és un procés lent, pie de su
mes i restes,

Havent dit l'anterior, l'orador entra a conside
raI' les principals afirmacions dei R. jesuïta. Segons
aquest ni la metapsfquica (1) ni l'espiritisme no in
teressen a ningu en el m6n. Que aixà és un feno
men purament local, de L1eida, El P, Palmés. té
80,000 volums i 200 revistes en el seu col'legi de
Sarrià i cap d'ells no parla d'aquests problemes.

Mostra després, el Dr. Torres la «Revue de Na
tapsychiquet 6rgan oficial de l'Institut Matapsfquic
Internacional de Parfs, reconegut d'uti!itat publica
pel' decret dei Govern francés dei 25 abril de 1919.
Ensenya el lIibre d'actes dei lIIer Congrès interna
cional d'Investigacions psfquiques cel'Iebrat en la
Sorbona, 1927. L1egeix els països adherits; el co
mité espanyol integrat pel Dr. Carracido, president
de la Reial Acadèmia de Ciències, membre de l'Aca
dèmia Espanyola; comte de Gimeno, exminislre,
profesor de la Facultad de Medicina de Madrid;

(1) La mela: f1-pslquls: ànlmll,
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Dr. Cèsar Juarro director de l'Escola Central d'anor
mals, professor de psiquiatria, i aixi tots els demés
països des de Russia a Turquia,

Digué que l'església reformada anglesa en una
reuni6 a la que hi assistiren 150 bisbes acordà que
.havia de fomentar-se i estimular l'estudi dels fe
nomens mediumics~,

Cita Ilibres i paràgrafs dei Dr, Laponi, metge de
Cambra dels Sants Pares L1e6 Xlll i Pius X i dei
P. Mainage profesor de l'Institut catolic de Paris; el
mencionat P, Zacchi,

Calcula que en el m6n s'editen 200 revistes que
tracten d'aquestes coses.

Va dir que confessava sincerament que la cièn
cia oficial i universitària, pero, es mostra hostil 0

indiferent. Explica el per què i diu que la nova cièn
cia no pot fer en 20 anys el que la ciència ffsico
quimica ha f~t en 150 anys, 1 que ademés de les
dificultats de les altres ciències s'hi tenen d'afegir
les següents que li s6n propies,

1.a Que el fet metapsiquic és un fet inhabitual.
El fet metapsfquic es produeix quan es produeix i es
capa a tot determinisme fisic, i sembla contradir les
conegudes Ileis i la posici6 intuïtiva de J'home de
ciència,

2,a Bis grans mèdiums sobretot els de efectes
fisics s6n molt escasos, El gran, el genial, J'ex
traordinari deixaria d'ésser-ho si f6s freqüent i cita
el cas de Wagner, de Pasteur, Miquel Angel, Eins
tein, etc,

3,a El fet mediuminic, corn havem dit, no
obeeix a la voluntat de l'experimentador ni a la dei
mèdium,

4" El frau evident, indiscutible en massa oca
sions.

5" Com els homes es mouen més per senti
ments que per raciocini, la divulgaci6 d'aquests
fete comprometria allo que ells creuen cegament.

En fi-diu-senyors: en mig de tantes dificul
tate sembla miracul6s que la nova ciència hagi
arribat a la situaci6 actual.

Cree que ~I P, Palmés s'ha precipitat un xic al
venir a L1eida a extendre la papeleta de defunci6 a
la metapsfquica i a l'espiritisme, Elles, podrien dir
corn Galileu ais seus jutges: voleu que la Terra sia
imm6vil i que sigui el sol qui dongui voltes? Sigui!
Pero" a pesar de tot la Terra es mou,

Felicitem el nostre car amic per l'ovaci6 amb
que fou terminada la seva primera conferència
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Segona conferència - 19 març 1929

El public hi acudi en més nombre encara que en
l'anterior,

El senyor Torres parlà aquest dia de l'ectoplàs
mia 0 sigui de materialitzacions, Pel Pare Palmés
ja ho sabeu, tot és frau. Tot és musselines, fus
tes, agulles, pentineles, etc., de tal forma, que si
d'aquests mit jans se'n valguessin, no ja els savis,
sin6 qualsevol de nosaltres els descubriria a l'acte;
com si bastés que un home de ciència tingués afi
cions metapsfquiques per a convertir-se en un es
tUpid.

Per a produir en el public aquestes impresions,
què feu el Pare Palmés? EscoIlir les bones i les
dolentes experiències? Res més Iluny.

Jo-continuà-, s6c un contraopinant lIeial;
vaig a servir-me, doncs, de les mateixes ex~erièn

cies escoIlides deliberadament pel pare jesuïta per
a demostrar, precisa ment. el contrari, i a la vegada
per a posar en evidència els procediments diguem
ne crftics deI meu il'Iustre contraopinant. Res més
noble que el civisme de denunciar un impostor.
Pero la denuncia sense proves, no és suficient,
doncs la Ilei i la consciència publica penen inexo
rablement a qui acusa sense proves, Denunciar
sense provar, és una espasa de dos talls. Anem a
veure si aquestes reflexions s6n aplicables al cas'
deI Pare Palmés. . ' ,'.

Ara el senyor Torres entra en el camp de ;Ies·· ;.
demostracions, Comença pel mateix cas que el seu' '
contraopinant, amb els treballs de Crookes amb
Home i Florence Coock, de 1870 a 1875, Centenars
d'experiències tingueren Iloc, Homes il'Iustres tre
ballaren amb aquests mèdiums: Russell Wallace,
el precursor de Darwin; Morgan, president de la
Societat matemàtica anglesa; Crookes, descobri
dor de l'estat radiant de la matèria dei Ihalium i de
la Ilum polaritzada; Alexandre Dumas, el novel'lis-
ta; Jhoon Lubock, president de la Societat dialècti-
ca anglesa; Cromwell Varley, enginyer cap dels
serveis de telegrafia internacional; Flammarion,
astronom; Oxon, professor de Teologia a Oxford;
Bosco, Maskeline i Robert Houdin, els Ires asos
de J'il'Iusionisme i de la prestidigitaci6 d'aquells
temps,

Home en la seva joventut era calolic; més tard
el deixà, el quai li valgué ésser constantment com
batut pels seus antics correligionaris,

En (Iquesta exposici6 el conferenciant volgué
venir a demostrar que el mèdium que el pare Pal
més havia escoIlit per afirmar la inexistència de fe
nomens, era no res menys que un deIs més gr.ns
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que han viscut en els darrers segles i cita els noms
de les persones que amb eH experimentaren perquè
hom vegi en ells una garanlia prou viva per a donar
crèdit a les experiències sensacioRals que davant
d'ells lingueren lloc.

Una cosa semblanl com la precedenl feu amb
els fenàmens presenciats per Richet i molts altres
savis amb la mèdium Maria Beraud, a la Vila Car
me d'Argel.

Després parlà de les experiències sense resultat
positiu a la Sorbona.

Esmenta les imprudències de que fou objecte la
mèdium per part dels assistents amb evident inex
periència. La mèdium Eva Carrière estava nusa,
amb un paiama de J'lnslitut, lligada per les mans i
pels peus amb cadenes, rodejada de bandes fosfo
rescents que il'Iuminaven c1arament tot el cos,
percibint-se els menors movimenls. Amb tot i
amb aixà l'ecloplàsmia, en efecte. aparegué diver
ses vegades emergint deI cos de la pacient mè
dium.

Aquf el senyor Humberl Torres acabà els co~
mentaris crflics al dit pel Pare Palmés sobre mate
rialilzacio~s. 1 afegeix qne no pensa ocupar-se dels
fenàmens de telequinèssia 0 sigui de moviments a
distància per molles coses: pel seu valor leàric;
perquè sem pre es donen en els fenàmens de mate
rialilzacions. com hem vist en Home; perquè no vol
abusar de l'amabililat de l'audilori; perà sobrelol,
perquè amb aixà no farîem més que demostrar no
yamenl els • mètodes crftics~ a que és aflcionat el
jesuïta Pare Palmés, i a mi, francament, em repugna
permanèixer massa a ran de terra.

Aixî en la pràxima lliç6,-acaba-m'ocuparé
dels fenomens subjeclius i de la teoria espîrila, en
una atmôsfera més sana i ja oxidadll.

Grans aplaudiments i mostres de simplltia pre
miaren el treball deI senyor Torres.

En el nostre nlimero pràxim publicarem l'ex
tracle de les dues a1lres conferències amb que aca
bà el seu curs.

Humana

Su pervivència

Preu: 3{50 ptes.

Bozzano

T raduccio 1 notes deI

Dr. HUMBERT TORRES

Ernesto

La

Ha sortit1

Administraci6 i venda:
Llibreria Catalonia i a totes
les llibreries de Catalunya,

"
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SOBRE EL TEMA
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JOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telè,fon, lOf, - LIeida.

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - LIeida.

Musica i Pianos

Mosaics

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i dents: - Telèfon, 367. - Plaça de Id Sai, 17
principal - LIeida.

Metges

EMILI DURO SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novetats. - Plaça SaI, 8 - Telèfon. 302. LIeida

Merceries

CICLES MAZARICO. - Bicicletes vàries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de ferran, ". - LIeida.

lallers

Recaders t lransports

FRANCESC NADAL. - fàbrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. - LIeida.

LA. PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinelly, 15 - LIeida. - Telèfon, 232.

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

Impremtes

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

Hduocats

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, Hi, l.er - Barcelona.

eafés

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

Ferreteries

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

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
,dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramôfons. 
Clavell, 5. - LIeida.

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - Lleida.

eases de eanui

'Fusteries

· MO~LES. fREXANET. ~ Rambla de Ferràn,
.i1Um·. 3? - LIeida.

Llista d'adreces iitils que recomanem

·E lectriciste s

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc
;tric.-Cabrinelli. - Lleida.

eOl'redors de eomerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
·Monges, 8 pral- 2.D

- Telèfon, 499 - Lleida.

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

. '. Çt,AUDI. BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2

lTelèfon, 38 - Lleida.
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