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fi Berlin s'acaba de reunir un congrès anlifeixisla inlernacional. Les represenlacions se
lo lecles de toI el m6n /lberal, i homes polftics de la significaci6 deI comle Karoly i de Fai
Noli expresidenls dels governs d'flongria i AIbània , han pariaI conlra el feixisme posanl al
descoberlles seves exlenses ramificacions.

Callenir en compte que el feixisme no és solamenl, com lIulgarmenl es creu, una mo
dalital d'un règim poIltic que governa una nâci6 com Ilàlia. Es quelcom pitior i més transcen
denlal. Es J'enlrebanc social més important i de més vasles proporcions que, amb organilza
ci6 formidable, tracla de soslenir els vells poders fallils represenlatius deI capilali~me, impe
rialisme i reacci6, per a oposar-se amb /luila a mort allriomf inevilable dels ideals iguala
laris que regats per la sang de la gran guerra han Irel una gran I/ucada exuberant.

Feixisme no vol dir Mussolini, ni vol dir Itàlia. Es unicamenlla nova fàrmula interna·
cional de la reacci6. Es f ajunlament de lotes les forces caduques que fan el feix per a aguan
lar·se mutuament les unes a les altres fins que puguin. Pero un feix de canyes corcades no té
més consislència que una cl1nya viva. 1 aquest feixisme caurà fatalmenl. A lemps nous vida
nova. La regressi6 és impossible.

El congrès de Berlin ha examinaI loIs els casos deI feixisme prenenl esmenl de les ca
racterlsliques que presenla a Ilàlia, Portugal, flongria, Polonia, Finl/IOdia, PaÏsos Bàllics,
EstaIs Unils, Jap6, Xina, Venezuela, Xiie, Alemanya, Franç.a, Auslria, Anglalerra i Bèlgica,
Ireienl-ne la conseqüència que la greujelol deI moment oconsella i fa p/ecisa la c:reaci6 d'un
organisme lambé internacional que s'oposi al feixisme, no 11mb lamenlacions i prolesles sin6
posant-hi el pit i fenl obra d'eficàcia.

Les recensions que es lIegeixen deI congrès fan esfereir de les ignominies deI feixisme
en les seves diverses modalilals, manifestacions i 1I0cs.

El congrès s'ha dirigit a lots els paÏsos larl1ls de feixisme cridanl aIs homes liberols
que encara viaen de miracle i que tenen un bri de /libertal per a poder lIuilar, oferint los el ju
rament de la seva fraternitat i cooperoci6. eNo hem de consenlir-ha dit el congrès-que da·
vanl de les actuals agressions deI feixisme, contra els homes i COl/Ira els pobles, puguin direls
historiadors de demà, que en aquesls momenls de la noslra època la consciència humana no
hagi estat a J'alçària deI drama universal que vivim.-Nostres perspectives futures s6n depau,
de Ireball i de dignilat humana. Nostre objecliu suprem és un objecliu d'ordre i de justlcia.
Noslre cril: Visca la lIiberlal!»

El feixisme inlernacional és el nou enemic organilzal contra el progrès de la flumanital.
Fèrvid i sincer, noslre pensamenl vola espirilualment cap aIs ideals de aquests homes

de toI el m6n que. entre perills, f1ameien encesa J'anlorxa de la IIiberaci6 humana, plantanl
cara a lotes les polències regressives que 'l'olen apagar·la. L'esperit que els mou és falè sagral
felema guspira, el molor poder6s que ens allunya de J'infern que vivim i ens acosta 01 nou cel
lerrenal.

Noslra adhe8i6 Jlunyana i hum"...
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Suggestions
1

DE LA LLATINITAT. - El nostre
desordre ens porta, sovint, a admirar l'or
dre é1e l'home dei nord. Passem de la uni
tat a la massa amb una admiraci6 nodrida
pels nostres fracassas parcjals. L'home, so
vint, s'ofega en ell mateix; la massa s'ex
tèn amb una sensaci6 de força i d'organit
zaci6. L'iconocJasta ha passa! amb un ras
clet igualatori i hà dit: -«Jo i tu i l'altre
som un fans col'Iectiu i ens completem».
1 l'individu :ha esdevingut una engruna
dei conjunt. Supressi6 de la unitat en be
nefici de la multitud organitzada. Aixà es
respira al cinema, ha entrat en l'esperit de
la nova politica, ha creat una literatura ...

L'esperit lIad esguarda aquest procés i
n'esdevé una mica enlluernat; el segueix
d'aprop amb una atenci6 que quan és més
abnegada és lirica, pero no s'hi d6na. La

. massa és possible pel sentit d'ordre que
comporta; una multitud desorganitzada
deixa d'ésser multitud per transformar-se
en una col'lecci6 d'individualitats. 1aquest
ésser anàrquic que és el lia tl-cam tota
propensi6 que s'encisa de la qualitat que li
manca-admira amb una admiraci6lirica,
més que el format extrem :de la massa,
l'ordre que li serveix de nexe.

L'admira, només; el seu esperi~ no pot
passar d'aci. Arribar a la fusi6 fora reoun
ciar a ell mateix. El lIat! no pot ésser-ho,
massa; quao fa conjunts no passen d'ésser
agrupaments d'individualitats on tata es
sència col'lectiva queda tancada en el fans
de cada u i resta, per tant, inresolta.

El lIat! viu el seu individualisme i
aquest a la Ilarga sempre és divergent. 1
pot aguantar la seva divergència perquè

es nodreix de la seva reserva intuïtiva i per
tant creadora. Es sol i és anàrquic perquè
pot fabricar-se e1s m6ns que convinguin a
la seva economia. 1 aixo en certa manera
el fa intransfer-ible.

Per contra, l'home deI nord és essen
cialment convergent. Menys intuïtiu,
menys creador que elllâti, s'empara en la
fredor de l'ordre i es desenvolupa per cen
tacte-i qui sap si per instint de conserva
ci6-en un esperit de xarxa adaptable a
tota mena de coincidències al que la vo
luntat imprimeix una logica con!itructiva.

Perà si aq uest esperit no crea, per con
tra, organitza les creaeions d'altri. A man
ca d'intuïci6 té mètode. 1 la massa que
sense aixo no f6ra necessària, en aixà hi
troba una profunda rao de vida.

Vnitat i conjunt; creaci6 i organitzaci6.
Bo l'un. bo l'altre; pero, parir la idea és
sem pre superior a vestir la idea.

Si la civilitzaci6 pogués imposar a la
força anàrquica de l'esperit 11atl el sentit
de l'apro.fitament de les coincidències,
aquest, creador i constructor a la vegada,
cabdellaria les vides a la superficie deI
m6n amb una progressi6 lluminosa.

DE LA INHIBICI6.-Vna carrent vi~
guda potser dels medis burgesos centroeu
ropeus, ha portat el nostre intel'lectual a
l'inhibicionisme poli tic. Vn afany d'eclec
ticisme i de l'exercici pur de les funcions
de l'esperit ha dut el professor, l'investiga
dar i l'home de Iletres a considerar-se in
diferent davant deI fet politic. A França, a
Anglaterra, a Alemanya un literat viu en
els se-us IIi bres, un profess0f.en la seva cà..

1



Pel' què imagtnar que el determinisme de tots els fenèmens sigut

fatal al sentiment religi6s? El contrat'i és més avtat cet't. cal' el que hi ha

de divi a ,l'Univers és. precisament. que la seva harmonia sigui regulada

pel' nets sàutes, tmmutables t eternes.-NORDMANN.

/

tedra i un investigaaor en er seu raoorato
ri, medis cada un d'ells, considerats pel'
damunt de tota activitat polltica. Fins i
tot quan el politic emprèn uns tasca serio
sa deixa d'ésser politic per convertir-se en
escriptor 0 en professor.

Aquest punt de vista que en certes rea
Iitats vé a~sistit d'una ce l'ta lagica, en la
lamentable realitat de casa nostra amaga
un germen suïcida que els intel'Iectuais
que se l'han fet seu nQ l'han sabut pre
veure.

AI centre d'Europa hom pot perme
tre's l'inhibicionisme politic perquè la po
litiea no représenta cap estorb a la lIiure
emissi6 de la idea. Des dei Ilibre, des de
la càtedra i des deI laboratori poden dir-se
coses que la mateixa realitat politica em
pararà i si no les empara, al menys no li
quedarà altre remei que tolerar-Ies. L'in-

- g -

tef'lectuaf, dones, que se senti cridat à al
tres camins pot deixar els de la politica
perquè aquests s6n aptes pel' ells sols, a la
garantia que necessita l'obra que percaci.
Es à dir, hom pot ésser tot l'escriptor pur
que vulgui i tot el filàsof pur que vulgui
perquè dins d'ell hi hâ el ciutadà asse
gurat.

Quê pretén, doncs, l'intel'Iectuai pur a
casa nostra? S'hi sent gaire ferm en els
seus drets de ciutadania? Pot dir el què li
vingui a fiaI' de ploma? N'està ben segur
de no entrepussar en aquesta mateixa rea'·
litat politica de la quai suïcidament s'in
hibeix?

Inhibici6; enganyar-se ells i enganyar
els altres. A casa nostra inhibici6 vol dir
deixar !lisear tranquilament l'aigua que
ens ofega i aixa té un nom: crim.

RAMON XURIGUERA.
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E'ësglésia a l'ëdat 7T1ft/a
1 1

E'esglés/a en la Soc/etat

E N les societats de l'Edat Mitja, el
clergat ocupà un Hoc i representà

un paper considerable. Per a comprendre
la importància d'aquest paper és precis re·
presentar-se avui 'l'aIt c1ergat no solament
de l'Església sin6 dels fribunals i les esco
les. En mig de les viol~ncies i freqüent
ment de l'anarquia, (a clericia, per sobre
de les debilitats d'alguns dels seus mem
bres i l'indignitat d'alguns, ha representat
un principi, servint de salvaguarda a les
restes de la civilitzaci6.

Tots els països cristians estaven divi
dits en diocesis, sotmesa cada una d'elles
a un bisbe. En un principi no existien es
glésies sin6 en les ciutats, i una sola esglé
sia per cada ciutat, que erâ l'església deI
Bisbe a la Catedral. Perô al costat de la
Catedralla fe dels fidels a les necessitats
deI culte provocaren la construcci6 de no
ves esglésies que s'anomenaven parro
quies, és a dir: casa deI costat. Les parrô
quies es crearen igualment en 'el camp. El
capellà, col'Iecat al cap d'una parràquia
rebé el nom de rector, 0 sigui el qui té
cura de les ànimes.

Els bisbes, els sacerdots que els rodeja
ven i els rectors vivien entre els fidels.
Se'ls anomenava seculars, és a dir: els
que vivien en el m6n, el segle en la lIen
gua lIatina.

AI costat deI c1ergat secular existia un
altre clergat els membres deI quai vivien
en comunitat, igual corn els soldats viuen
en la caserna, sotmesos a una regla que
determinava les condicions de la seva exis-

tència, l'esmerçame'nt dei temps i fins el
detall de la seva vida diària. Aquests eren
els regulars 0 monios. S'anomenava mo
neslirs a convents, és a dir: reuni6, a les
cases que habitaven; es dei en també aba
dies, dei nom llbad, cap elegit pels matei
xos monjos. El conjunt dels convents on
s'obeïa 0 s'observava la mateixa regla,
constituïa u na ordre, en tre les quaIs s'hi
contaven les de Benedictins. de Cluny,
dels Cartuixos, etc.

L'ordre dels Benedictins era la més an
tiga; habia estât fundada per Sant Benet,
un italià contemporani deI fill de Clodo
yeu. La reglà de Sant Benet servi de mo
dei a tots els fundadors d'ordres. Corn
obligacions essencials, portava la d'obe
diència absolu/a al cap de l'ordre. la po
bresa i el /reball. Eis Benedictins estaven
obligats a set hores de treball manual cada
dia. Devien també consagrar dues hores
diàries al treball intel'lectual, a la lectura
i a l'escriptura. «Cada lIetra que s'escriu,
deia Sant Benet, és un dard que es clava
al diable.»

El c1ergat regular representà un paper
d'una importància excepcional. En la so
cietat, en mig de la igncrància universal,
representà el saber. Els ciergues més savis
es trobaven en els monestirs. El que ens
ha estat conservat de les obres mestres de
la literatura lIatina procedeix tot dels ma
nuscrits copiats a mà pels monjos. Tot el
que sabem de la hislària de l'Edat Mitja
ho debem, en gran part, a les croniqu~s

redactad~s en els monestirs,



E'Js reguiars (oren tambê aétius crea'
dors de poblacions. Fugint deI m6n, bus
caven les soletats dels boscos 0 muntanyes
per a establir-s'hi. Una vegada escollit el
lloc deI l'eu retir, construien alH el mones
tir. En primer 1I0c, la capella; després els
edificis per a habitacions, generalment dis
posats en quadrat i c0ntenint un dormito
ri, un refectori, tallers, biblioteca, etc. El
pati central servia de fossar; tot sovint es
tava voltat d'una galeria coberta que ser
via de passeig aIs religiosos i s'anomenava
c/'JUstre. Fora deI monestir propiament
dit, s'alçàva la casa destinada a rebre els
viatgers, l'hospici, és a dir: la casa dels
hostes.

Per a viure els monjos tenien de Hau
rar les terres immediates al convent. El
respecte que l'Església inspiravà i sabia
imposar a tots, els posava a l'empar de les
violències i creava a l'entorn d'ells una es
pècie de zona de seguretat, on els paisans
anaven a buscar asil en certes ocasions
critiques per a ells. El convent resultava
una masia model a la quai ben aviat rode
java un poble, Centenars de poblacions
s'han format d'aquesta manera al voltant
dels monestirs.

El clergat intervenia en totes les cir
cumstàncies essencials de l'existència, corn
el naixement, el matrimoni i la mort. Avui
es fan comprovar, (demés), aquests acon
teixements en el registre civil. Les actes
en que es relataven aquests aconteixe
ments formaven el que es diu l'estat civil.
Sense aquestes actes no hi ha societat 're
gular possible. En l'Edat Mitja no existia
l'estat civil. Per tal que aquest tingués
Hoc hi havia àctes redactades pel clergat
quan administrava, al naixement d'un in
fant, el bapti~me; en quant al mlJtrimoni,
beneïa els esposos i, pel que respecta a la
morl, els cel'lebrava els oficis.

Des de l'imperi româ, eIs bisbes tenien

é'1' dret de jutjar els membres deI c1ergat i
processos que poguessin provocar entre
ells. Eis seus tribunals es deien olicia/itals.
La justlcia s'adminlstrava alli amb més
suavitat que en els tribunals dels reis i
senyors. En ef8cte, l'Església no admetia
ni erda/ies ni el judici de Déu. Eis jutges
eclesiàstics no pronunciaven la seva sen
tència sin6 després d'una averiguaci6, i
després d'haver escoltat els testimonis i la
defensa de l'acusat. D'aqui vingué que els
làics s'esforcessin en resultar, corn els
ciergues, justiciables dels tribunals de l'Es
glésia. Com que és considerava clergue a
tothom que només estigués tonsurat, molts
eren els qui es feien tonsurar.

L'ensenyança estava a' càrrec exclusi
vament deI clergat. No hi havia àltres es
coles que les que tenieo els sacerdots en les
parroquies i els monjos ais convents.

L'ensenyança es donava en lIatl.
S'estudiava, en primer 1I0c, la gramà

tica, là retorica, la dialèctica i la teologia;
més tard s'hi introdul l'aritmética, la geo
metria, l'astronomia i la musiea. Les esco
les estaven obertes per a tothom gratuita
ment i per elles hi passaren molts fills dei
poble, els quais degueren a l'instrucci6 que
en elles reberen el resultar més tard perso
natges importants de l'Església i en la so
cietat. Foren bastants, també, que arriba
ren a adquirir 1I0cs il'Iustres, corn per
exemple un pastoret de les rodalies d'Au
rillac, nomenat Gerbert que, educat pels
Benedictins adquiri la reputaci6 de l'home
més savi deI seu segle i arribà a ésser el
preceptor d'un rei de Germània, després
deI rei de França, Robert, fou arq uebisbe
de Rei ms i morl pa pa (1003) am b el nom
de Silvestre fI. Aq uest fou el primer papa
francès, Precedentment hem vist tam bé la
historia d'Hildebrand que arribà a ésser el
papa Gregori VII.

De les escoles sorti ren en el segle Xl Il
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les Universifafs. Es formaren en algunes
grans ciutats per la reuni6 de mestres i
dels deixebles de totes les escales. L'Uni
versitat de Palis fou la constituïda d'aques
ta manera en temps de Felip August.

Per ûltim, disposant l'Església de ri
queses considerables, assegurà durant tata
l'Edat Mitj2, el que avui ~iem servei de
Beneficencia a Assistència publica. Ella
era qui acudia en auxili dels pobres, qui

.socorria els orfes, les vldues, els maJalts i
indigents. En els segles XII i XIII es fun
daren centenars d'hospitals a cases de Déu,
hllvent-n'hi àdhuc en els pobles més petits.
El convent de Cluny (França) distribul, en
un any socors a 17.000 indigents.

Les guerres privades de senyor a
senyor eren là vertad era plaga deI' Eda t
Mitja. En el segle XI, principalment,
l'Església assatjà de refrenar els instints
brutals dels senyors i Iimitar els mals de
les guerres privades.

Institul en primer 1I0c la pau de Déu.
La pau de Déu determinava quines persa
nes devien estar a l'empar de les violèn
cies j quins actes es devien prohibir aIs
bel·ligerants. Heus ael els compromisos
que un bisbe proposa va fer jurar aIs mem
bres d'una a:ssemblea deI pals cel'lebrada
en 1023: «No invadiré mai ni de cap ma
nera les esglésies; no assaltaré ni aIs cier
gues ni aIs mon jas; no robaré ni bau, ni
vaca, ni cap altra bèstia de carga; no em
presonaré paisà ni paisana ni ais corner
ciants; no els roba ré els diners ni els obli
garé a que pagui una penyora per la seva
persona; no els faré perdre els seus béns a
causa de la guerra dei seu senyor, ni els
assotaré per a exigir-Ios el que tenen; no
destruiré ni incendiaré les cases, ni arren
caré de soca arrel, ni veremaré les vinyes
am b el pretext de la guerra.»

Posteriorment volgué l'Església fer-ho
millor encara.

Assatjà prohibir ra guerra, ar menys en
certs dies. Prohibl en primer lloc el diu
menge; després extengué la prohibici6 des
deI dimecres a la tarda fins el dilluns al
dematl, en memoria de la passi6, mort i
resurrecci6 de Jesucrist, i aquesta fou la
que es digué Treva de Déu. Tots els con
cilis celebrats en el segle XI renovaren
aquesta obligaci6.

Per a imposar ais poderosos, reis i
senyors, el respecte a les seves decissions,
el clergat no disposava més que de medis
morals, ais quais s'ha anomenat armes es
piritua/s. La més poderosa d'aquestes ar
mes era /'excomuni6.

L'excomunicar era exclurt de/a comu'
ni6 de/s fide/s. Se li negaven els sacra
ments; els cristians no devien tenir la me
nor relaci6 am b ell i era, en fi, considerat
corn un pestifer. La cerimània de l'exco
muni6 estava feta per a impressionar viva
ment la imaginaci6 dels espectadors. A
l'Església, penjada de negre i al sorolJ de
les campanes, el bisbe voltat deI seu cler
gat, amb teieres a les mans, lIegia en yeu
alta la sentència dayant de tat el poble reu
nit. De'lprés proounciava la fàrmula de
l'anatema: cQue sigui maleït a la ciutat,
que sigui maltH ais camps; maleïts siguin
el seu graner, les seves collites i els seus
fills. 1 el mateix que s'apaguen avui agues
tes teieres per les nostres mans. que s'apa
gui també la Ilum de la seva vida per tata
una eternitat, a menys que s'arrepenteixi.»
El bisbe i els sacerdots tornaven. lIavors,
les seves teieres a terra i les apagaven amb
els peus.

Quan l'excomuni6 110 era suficient per
a determinar l'arrepentiment dei culpable,
rei a senyor, l'Església Ilençava tot /'l1bans
dit sobre el regne a senyoriu. Totes les ce
rimànies dei culte se suspenien alll i les
esglésies eren tancades. De manera que
l'abans dit arribava, no solament al rei a al
senyor, sin6 a tot el poble sencer.

A.M.Il.1.
(Trade. M. Ruiz 1 L. 5. T.
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Avui t'he vi3t, raig de sol,

per la p~imera vegada,moments d'angoixa; moment3

aspra carlcia Iasciva;

~ ,,~•...~ ~

Cl Cl

g ~ ~ ~ g
Cl Cl
Cl Cl
Cl Cl
Cl D
Cl D
Cl Cl
Cl Cl
Cl Cl
Cl Cl

g El meu cor està cansat record d'un~. imatge morta; g
Cl D
Cl D

g de bategar per la vidà: cendra que ofega el caliu. g
Cl Cl

~ l'amor me l'ha Hagel'lat Ah, n01 Girant-me al passa t, g
Cl Cl
Cl 0

g i surt sang de la ferida. tinc l'amor ben avorrida: g
Cl Cl
Cl 0

g que el meu cor ha Hagel'lat g
Cl 0
Cl Cl

g Cabells d'or damunt la Hum 1 surt 3ang de la ferida. g
Cl Cl
Cl Cl

g d'un3 uUs blau3; ma11S enciseres; g
Cl 0
Cl 0

g Havis petoners; perfum Tinc l'amor ben avorrida; g
Cl Cl

g de moixaines rialleres; el meu cor està can3at g
g g
& trene3 negres; carn frisosa; de bategar per la vida ...1 8

~ ~
~g vori sobre brasa viva; 1 avui t'he vist, t'he admirat, ~
~ ~
r) 0

neu entre llàgrimes closa; 1 3e m'ha clos la ferida. 8
o
o
Cl
Cl
D
D
D
D
D
D

en que el m6n és tot de dolç ; i ja, com un ventijol g
Cl
Cl

1

tardes de Hum, respiendents; pIe de perfum camperoI, oo~gg~g
nits, amb cant3 de rossinyols; em ten, l'ànima embaumada.

oblit, absència, tristesa; Ja pots trossejar-me'l cor,

g fredor de cosa enterrada; dona gentil, llum de vidal g
i g
g flama viva, 3uara encesa, que a canvi d'un glop d'amor, g
g g
g i ja, per sempre apagada: beneïré la dolor g
o 0

g T othora igual1 Llum somorta; de sentir-m'hi una ferida. g
D 0
D 0

g plaer curt i fugitiu; J OSEP ARAN HORTS. g
o Cl

~ "••••" " ...oilo ~
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0efensa de la metapsÎqufca (1)

l.==exp!icaciô preliminar

FA molts anys, gairebé a la meitat de
la meva vida, els fenomens metaps(

quics començaren a cridar-me l'atenci6.
Per una sèrie de circumstàncies totes fa
vorables he tingut la sort inestimable de
conèixer, més que lIibrescament, per l'in
sustitu'fble alliçonament dels fets, aquest
sorprenent m6n de coses, que no sembla
ran noves més que a aquells que ignoren
que dels oracles de Delfos fins aIs mè
diums dels nostres dies, passant pels tau
maturgs de totes les religions conegudes,
el que abusivament es diu màgic u ocult,
s'ha donat des que l'home aparegué a la
terra.

D'aleshores ençà, amb un interès cere
bral i cordial, he anat seguint pas a pas la
lenta ascensi6 de la nova ciència, car a ·mi
em semblava que les conseqüències teori
ques que aquests estudis legitimaven, per
metrien, amb ellemps, aspirar a una nova
concepci6 ètico-filosofica de la vida. Si
cap religi6 positiva no ha pogut miIIori:lr
l'home; si, en una fallida semblant, el fata
lisme fisiologic de la ciència en us, en ne
gar el subjecte moral, ha creat la doctrina
antisocial de la irresponsabilitat dels nos
tres actes, l,podrien, els estudis metapsf
quis, demostrar que al costat de l'aspeçte
visible i mecànic de la vida, hi ha, a l'altra
banda dei misteri, el gran problema, igual
ment cientffic, dei maquinista invisible, pero
indirectament atacable, que governa la se
va màquina després d'haver-la construida?

Ad teniu, senyors i senyores, la clau
explicativa de la singular atracci6 dels es
tudis metapsfquics. Aixf comprendreu.amb

quina singular complaença vaig assaben
tar-me que una significada personalitat dei
camp catolic, el P. Ferran M.' Palmés,
S. J., venia a parlar-vos des d'aquest ma
teix lIoc de metapsfquica i d'espiritisme, car
ais meus ulls aixos ignificava fins a quin
punt és general l'interès despertat pels
estudis que ens ocupen.

Aquesta complaença, pero, no durà
gaire. Aviat es vegé que el P. Palmés ve
nia a parlar d'aquestes coses, més que
amb l'esperit serè, impersonal de l'home
de ciència que s'afanya a conèixer la veri
tat, amb el partit pres d'un advocat que ha
de defensar, sigui corn sigui, una mala
causa: la de negar-Ies gairebé en bloc.
Amb una aportaci6 unilateral dels fets, vol
gué, per procediments denunciables, de
formar la realitat. 1bé: jo soc tan respe
tu6s corn vulgueuamb les opinions alienes;
pero no soc insensible. Es per aixo que
avui, i en dies vinents, em proposo revisar
objectivament el procés davant vostre,
seguint pas a pas el pensament dei meu
contraopinant, per al quaI, ja no caldria
dir-ho, no sols no sento la més petita
animadversi6 personal, sin6 tots els res
pectes possibles entre persones tan diver
sament situades en el camp de les idees.

1l.==rc1nes remarques generals

Abans d'examinar particularment els
més importants extrems tractats pel P. Pal
més en les seves conferències, crec neces·

(1) Tex! In!egre de III primera confer~ncla donlldll per
Humber! Torres Il l'cAteneu L1eldll!à. el dlll dotze de març dll
rrer, en respo~la a les Que el lesuYlll P. Pli1mb pronuncià dies

-tlb.ns de. dei mllte!x I\oc.



sàries unes remarques critiques g'enerafs
deI seu treball.

En primer lloc, fa una mica d'estran
yesa que tot un professor de psicologia
experimental, corn ell diu ésser, s'hagi
atrevit a parlar de coses tan objectives corn
aquestes sense haver fet mai cap experièn
ciao Quina autoritat podrfem concedir a un
home que, per savi que fos en qualsevulga
altra ciència, gosés parlar de bacteriologia
sense haver vist mai un microbi ni tocat
un microscopic? Es pot parlar amb sus
tància d'art, de filosofia, de religi6 i de po
lftica si només s'ha llegit d'aquestes coses,
estranyes, fins a cert punt, a l'experiència,
entenent pel' tal la reproducci6 provocada
dels fets. En elles la imaginaci6 i la intui
ci6 tenen el cap lliure; pero en ciència ai
xo no és posible. El P. Palmés us ha llegit
alguns fragments de lIibres de metapsiqui
ca, pero en cap de les seves cinc conferèn
cies ha relatat ni un sol fet observat perso
nalment. Quin vaJor poden tenir, doncs,
les seves paraules? Ell és corn el princep
que tot ho havia après aIs llibres. Ell es
troba en condici6 d'inferioritat a altres
cIergues eminents que han experimentat
personalment, per exemple, el P. Ang-elo
Zachi, professor de filosofia a l'Angèlic
Col'legi Pontifici de Roma, el quaI, a la
pàgina 228 de la seva obra Lo Spirilismo
a la Sopravivenza dell' anima, escriu:
«La certesa que es té quan es veu amb els
propis ulis 0 es toca amb les propies mans,
és infinitament més forta que la que es for
ma fullejant els llibres». Aquesta sola
constataci6 seria prou per llevar tot valor
a les paraules deI P. Palmés.

,En segon 1I0c, m'ha semblat que el meu
contraopinant estava pobrement informat.
1 aquesta informaci6 l'ha feta servir tan
malament, encara, qu~ es dona la parado
xa que, per impugnar l'existència dels fe
nomens metapsfquics s'ha valgut, princi-
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palment, de dos metapsiquistes convençuts,
Richet i Morselli, corn convençuts s6n,
sense èxcepci6, tots els homes que han
experimentat pacientment. No, P. Palmés,
no és aquest el camf. Avui en dia, ja no és
possible, si no es vol caure en el ridfcul,
negar en bloc. L'unica actitud possible és
la d'a.cceptar els fets, en conjunt, uns més
demostrats que els aitres, adoptant, pero,
aquesta 0 aquella interpretaci6 teorica, 0

no adoptant-ne cap si es vol, pero mai
prendre una actitud de negaci6 global, que
no pot explicar-se més que si no es té ex
periència personal. Aquesta manca d'infor
maci6 es palesa en una aitra cosa: en la
banalitat de les objeccions que ha formulat
contra la hipotesi espfrita. Ja que no ha ex
perimentat, si, al menys, hagues lIegit,
hauria pogut dir contra la mateixa coses
impressionants, car no tot està clar, ni re
soit, bon troç se'n manca. Hi ha punts dè
bUs que hauria pogut posar en evidència.
En el terreny de les hipotesis hi ha llacu·
nes manifestes que no ha flairat. üblidant
que es dirigia a UQ, public, bona part dei
quaI està prou informat i havia vist, la seva
tàctica, massa simplista, la de voler negar
ho tot, ha resultat contraproduent. E,s po
den dir coses importants contra certs
punts particulars no prou cIars de totes les
ciències, pero elles existeixen i a la ciència
metapsiquica i a la teoria espîrita els pas
sa aitre tant.

Es veu que el P. Palmés tenia pressa a
liquidaI' el plet de Lleida i aixo, potser, a
part la seva poca documentaci6, l'ha privat
d'aprofundir en l'anàlisi de cap tema. Ne
gar, negar, dubtar de tot, heu-vos aci la
seva actitud ja superada avui en dia, obli
dant aquella elemental regla de lbgica se
gons la quai qui tot ho nega no nega l'es.

Fins alli on els meus coneixements teo
rics i experimentals m'ho permetin, procu
raré con')Pletar, pel meu compte, el seu tre-
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bail crftic. Perquè si ;0 he arribat a adop
taI' la interpretaci6 animica 0 espfrita dels
fets, segons els casos, no és pas sense
lIuites, raonaments, dubtes i soliloquis
amb mi mateix. La convicci6 és sempre un
treball lent, moites vegades pen6s, fins
dramàlic a voltes. Perquè la verilat instan·
tània no la trobà més que Sant Pau, i de ca
mi de Damase no n'hi ha hagut més que un.

l/l.==fYi ha un interès general pels

estudis metapsiquics?

Segons el P. Palmés, ningu de solvèn
cia reconeguda no es preocupa d'aquestes
coses. EII, al seu Col'Iegi Màxim de Sa
rrià, reb dues centes revis tes de tot el
m6n: ni una plana hi trobareu de metapsf
quica ni d'espiritisme. Tampoc en els
80.000 volums de la seva biblioteca. Se
gons eU, es tracta d'un fenomen purament
local, de LIeida, que;o he creat artificio
sament, fent-me massa favol'. Anem a veu
re si és cert el que diu el meu contraopi
nant.

l.-El primer fet de valor que ;0 us
aporto és el següent.- A Parfs funciona
l'Institut Metapsfquic Internacional, fundat
l'any 1918. Ara bé, corn podeu veure pel'
aquest exemplar de la Révue que publica
l'esmentat Institut, el govern francès el de
clarà, pel' deèl'ef de 25 d'abri! de 1919,
d'utilitat publica. Quin valor no hem de
concedir al fet que un Estat dei presligi de
França, estat làic, reconegui la publica
utilitat d'aquest estudis? Aixà significa que
avala els homes de ciència que el formen,
els seus mètodes de treball i l'alta finali
tat humana que els mou.

Il.-Quants pa)'sos d'Europa dirfeu que
figuren en l' organltzaci6 internacional

d'estudis metaps(quics? Tots, menys els
següents: Bulgària, Hongria, Sèrvia, Cur
làndia i Estània. Voleu unes mostres de la
categoria cientffica dels membres que for
men els respectius comitès nacionals? Ad
les teniu: Finlàndia: GROTEFELD, KAJANUS,
TIGERSTED, professors de la Universitat
d'Helsingfords; STADIUS, rector de la ma
teixa.-Itàlia: BOTAZZI, professor de fisio
logia de la Universitat de Napols; BOZZANO,
p:siquiàtra de Savona; MORSELLI, profes
SOI' de la Universitat de Gèno"a.-Russia:
BECHTEREFF, president de l'Acadèmia neu
rolàgica de Leningrad; KOHTS, dil'ector dei
Museu Darwin de Moscou; LAZI\REFF, pro
fessor de la Univel'sitat de Moscou, dil'ec
tOI' de l'Institut de ffsica; REITZ, metge en
cap de l'hospital d'alienats de Leningrad;
WASSIELIEFF, professor de Fisiologia.-Es
pana: Dr. CARRACIDO, president de l'Aca
dèmia de Ciències; Comte de GIMENO,
professor de la facultat de Medicina; Doc
tOI' JUARROS, director de l'escola central
d'anormals ... Si es té present, demés, que
tots aquests homes eminents, erefl, primiti
vament, hostils i escèptics, metapsfquica
ment parlant, no n'hi hauria prou, amb
aquest sol fet, pel' a demostra.r irrebatible
ment que l'estudi cientffic d'aquests feno
mens, s'imposa ràpidament pel' lot arreu?
L'esceptici~meinicial d'aquests savis, cal
no oblidar ho, fou vençut pel' l'experimen
taci6 personal, precisament allà que li
manca al P. Palmés.

I1l.-Fins les esglésies cristianes no
s'han pogut sostreure a la preocupaci6 pel'
la metapsfquica. En 1922, es reuniren a
Londres cent cinquanta bisbes de la refor
mada anglesa. S'ocuparen, entre altres co
ses, d'espiritisme. Doncs bé, una de les
conclusions aprovades deia, textualment:
«que calia estudiar amb tot dessapassio
nament els fenàmens dits mediumics, no



sols perquè si eren certs, de l'es no servi
ria una oposicio sistemàtica, sino perquè
podien contribuir a posaI' en clar molts
punts foscos dels lIibres sag-rats i a evan
gelitzar el poble.» 1 en efecte, son moltfs
sims els ciergues protestants que declaren
publicament les seves conviccions espfrites
i no son pocs els que, dotats de facultats
mediumiques, realitzen experiències, algu
nes ben notables.

En quant aIs catolics, podrîem dividir
los en dos grups, el dels intel'ligents i el
dels poc informats. Entre aquests darrers,
uns, corn el P. Palmés, no han passa t, en
cara, de la pueril negacio sistemàtica. AI
tres, cam el Dr. Laponi, metge de cambra
dels Sants Pares L1eo XIII i Pfus X, adme
ten l'existència de tots els fets, pero els
atribueixen al dimoni. En efecte, l'esmen
tat doctor diu, en la seva obra L'Hipnotis
me et le Spiritisme, apareguda en 1907,
«En presència de testimonis tan nom
brosos, escollits, competents, escrupulo
sos i desconfiats, em sembla desenraonat
de continuaI' negant absolutament la reali
tat dels fets que serveixen de base a l'es
piritisme.» (pàg. 162). 1 més endavant,
(pàg. 211) afegeix: «Es inadmisible creure
que persones distingides, ocupant una po
sicio cientffica i social eminent, d'una mo
ralitat que exclueix tota sospita, s'hagin
concerta t, en el mon sencel', pel' a relataI'
fets inexistents, i per a extendre impostu
res, sense el menor interès ni profit.»

Ja ho yeu el P. Palmés. «Es desenrao
nat, és inadmissible» la negacio a priori,
que és la seva posicio. Pero esperi's una
mica, car fins ara no hem aportat més que
eIs testimonis dels catolics no gaire prepa
rats.

Els altres, els que coneixen per expe~

riència propia, parlen molt més explicita
ment. El P. Mainage, professor a l'Institut
Catblic de Paris, donà, durant els mesos

L__
1'1 IOII!IIIIII

de novembre i desembre de 1924, set con
ferències a l'església de Saint-Sévérin de
Parfs, examinant el tema de l'existència i
de la supervivència de l'ànima humana,
segons les aportacions cientffiques, filoso
fiques i psicologiques deI pensament con
temporani, aixb és, amb les soles lIums de
la rao natural i a espatlles de tota concep
cio dogmàtica. Els ternes d'aquestes set
conferències foren els següents: L'Univers,
Les religiuns, L'home, La metapsfquica,
La consciència, La raô, L'eîernitat. Aques
tes set conferències han estat publicades
en 1926 en un lIibre titulat Immortalité,
autoritzat pel' la censura eclesiàstica. Doncs
bé, a la pàgina 124 hi podem lIegir aixo:
«Ho dic sincerament, la posiciô dels nega
dors absoluts,-sigui el que vulgui el seu
proposit,-no em sembla sostenible. Si
després de conèixer la pacient obstinacio
de les enquestes, l'acumulacio dels testi
monis, la rigor dels controls, la reserva
de les conclusions, dubteu, encara, hau
l'eu de renunciar a conèixer amb certesa un
fef historic qualsevol. 1 quan, corn passa
sovint, les condicions d'experiència son
impecables, l,per què reculaI' suposant no
se sap quina maquinacio sàviament i odio~
sament concertada contra la verital?»

El P. Zachi, corn ja ho hem dit altres
vegades, va més enllà, car no sols creu
que els fenomens metapsfquics, existeixen,
sino que admet (pàg. 262) «no sols' la pos
sibilitat, sinô el fet de l'excepcional. comu
nicacio dels morts amb els vius-(que,
fern-ho notaI', no és altra cosa que allo que
l'espiritisme afirma,)-» i afegeix: «aques
ta comunicacio es basa en la tradiciô de
tots els pobles i recolza damunt una enor
me quantitat de fets, que no deixen cap
dubte sobre les relacions sensibles que,

. alguna vegadd, els morts tenen amb els
vius.»

Després de desautoritzacions tan qua-



zeV.==el lent auenç de la ciència

artificiosament amb els trucs de quatre mè
diums? No. La metapsfq1lica i la teoria es
pfrita faran da se. Temps a venir, potser
amb un pareil de generacions, aquestes
coses seran d'acceptaci6 tan general corn
ho s6n avui en dia la teoria evolutiva 0

l'atomica.

Jo deixaria d'ésser un home sincer si
no reconegués que, fins a cert punt, la cièn
cia ha romàs indiferent i hostiI, fins ara,
ais estudis rnetapsfquics. Aquesta resis
tència minva ràpidament, és cert, pero
existeix encara.

Per què? Aquests fenomens semblen ex
traordinaris, i per aIs no iniciat~, aparei
xen corn en oposici6 amb les adquisicions
de la ciència, oposici6 inexistent, que tro
ba la seva explicaci6 en la ignorància de
les Ileis que regulen els fencmens super
normals. Per part de la ciència, és un sen
timent natural, derivat deI mateix instint de
conservaci6, de desiljar el fracàs de tola
aquesta fenomenologia i el seu absurd,
perquè la seva naturalesa extraordinària
tendeix, sembla, a comprometre l'edifici
de la ciència establerta, modificant profùn
dament les concepcions biologiques acre
ditades i obligant a rectificar el nostre pen
sament segons nous esquemes.

Pero el savi no pot tenir partit près, si
realment és un savi. La ciència ve obliga
da, per lIei d'hanor, a mirar cara a cara, i
sense temor, tot problema nou que es pre
senta davant seu. Més, encara, si aquest
problema vé posat objectivament, amb fets
observats pels nostres sentits, i enregis
trats, al mateix temps, per un utillatge cien
tffic. La recerca de la veritat, on vulga que
es manifesti i sense prejudicis de cap mena,
és l'alta missi6 de la ciència, câr no son
els fets els que s'han d'adaptar a les idees

- H!-

Iificades deI seu propi camp, corn queda el
P. Palmés? Jo prego aIs catclics que m'es
colten que meditin una mica les paraules
que acaben d'oir. L'Església, ja ho veuen,
evoluciona, perquè es dona compte que
avui, posicions tan simplistes no s'aguan
ten. L'Església ja sap el que fa, car si po
den dir-se moites coses en contra seu
ningu no podrà acusar-la, si no és injusta·
ment, de no saber adaptar-se aIs fets nous,
trobant, en tot moment, la formula transac
cional que aparentment resolgui el conflic
te perenne entre el dogma i la veritat.

IV.-Jo calculo que, actualment, es pu
bliquen a la vora d'un centenar de revistes
serioses i cientffiques que tracten de me
tapsfquica i d'espiritisme, algunes d'elles
notabilfssimes: Révue Metapsychique, de
Parfs; Proceedings Society for Psychical,
de Londres; The Two Wor/ds, de Man
chester; Zeitschcrist fur Parapsychologie,
de Leipzig; Luce e Ombra, de Roma; The
Progressive Thinker, de Xicago; Journal
Americain de la Society for Psichycal Re
search, de New-York. Corn gosa dir,
doncs, el P. Palmés que cap publicaci6
seriosa no se'n ocupa? Dubto que cap
branca de la ciènciéi tingui una premsa
propia tan nombrosa i ben feta.

Voleu un altre exponent d'indiscutible
valor, que ve a representar J'interès per la
mel'apsfquica? Els llibres. Acf tinc el fasci
cIe de febrer-març de Luce e Ombra. En
la seva darrera plana porta la lIista dels lli
bres tractant d'aquestes malèries rebuts en
dos mesos; sumen vint-i-quatre. Ad finc el
catàleg de la casa Leymarie, recensionant
les rtovetals d'aquests darrers anys, amb
una Ilista de més de Irescentes obresl

En resum, senyors, seria concebible
que tots plegats, savis i governants, lite
raIs i filosofs, s'ocupessin d'una cosa ine
xistent, sense interès ni solvència, creada



sin6 al contrari. EIs raonaments, passen;
els fets, resten.

1 bé: aquesta resistència actual a la me
tapsfquica, no és un caràcter propi dels
primers moments de totes les ciències?

L'any 1791, Galvani, professor d'ana
tomia a Bolonia, havent penjat al seu balc6
unes granotes que acabava d'espetlIar,
-c1iu FJammarion,-s'adonà que les potes
deI batraci s'agitaven convulsivament cada
vegada que l'acci6 dei vent les feia con
tactar amb el ferro humid deI seu balc6.
Havia descobert l'electricitat. No obstant,
els savis i els ignorants acolliren amb mo
fes i rialles aquesta pretensi6 i volgueren
ridiculitzar-Io amb el nom de mestre de
dança de les granotes. 1 ell respongué:
rieu tant corn vulgueu, pero jo sé que he
descobert una de les forces de la natural
Quan Lavoisier demostrà amb fets, no pas
amb raonaments, que l'aire i l'aigua no
eren un element sin6 un compost de diver
sos elements, vegé alçar-se contra seu tota
la ciència oficial d'aquells temps.

«On aniriem a parar, què en farfem de
la nostra vella qùfmica si aixo fos cert?»
-exclamava gent corn Berthollet, Baumé
i Macquer. Refer l'edifici de la cièncial
Heu-vos acf el terror dels dogmàtics, més
afectes a les doctrines que a les experièn
cies. Ningu no ignora que avui en dia els
noms de Claudi Bernad, Pasteur i Darwin,
fundadors, respectivament, de la fisiologia,
de la teoria microbiana i de la concepci6
evolutiva dels éssers vius, figuren en el
senat dels immortals; pero s6n vius avui
molts metges que recorden perfectament
corn les noves idees cientffiques d'aquests
homes foren combatudes i atacades, no
pas pel' l'home deI carrer, sin6 pels savis
i per les acadèmies cientifiquesl

Fa cent cinquanta anys cap ciència Da
tural no hi havia constituida. La humani
tat, .en aquella data, tenia un concepte dei

•
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m6n no gaire superior el deI' temps de
Dericles. Durant vint+cinc segles,- Grè
cia, Roma, edat mitja, renaixement, època
contemporània, -no hem tingut ffsica,
qufmica, paleontologia ni biologia. En
aquest lIarguissim periode,-tota la histo
ria de la civilitzaci6 humanal-no hi ha
hagut més que matemàtics i astronoms,
aixo és, savis de càlcul i de raonament. Fa
poe més d'un segle que devem a Lavoi
sier, Cuvier i Laplace la qufmica, la pa
leontologia i la teoria cosmica. Quin lIar
gufssim periode embrionari el de totes les
ciènciesl 1es voldria que la metapsiquica,
ciencia més revolucionària que totes, es
capés a la regla? Fa tot just vint+cinc anys
que es va constituint; seria Ifcit demanar-Ii
que en aquest temps tan breu fes el mateix
camf que les altres han hagut de rec6rrer
en cent cinquanta?

qJ.==Ces diflcu/tats propies de la
metapslquÎCa

El progrès cientffic, doncs, és lent. La
natura no lIiura pas els seus secrets al pri
mer arribat, especialment si porta pressa,
car no n'hi ha prou amb escoltar-Ia pel' l'ob
servaci6; cal interrogar-Ia, pacientment,
amb l'experiència. 1 quan respon, si el que
ella ens diu topa amb les idees fetes que
constitueixen el fons deI missoneisme hu
mà, ens decantem a creure que l'error és en
els fets i no en les nostres teories, en les
nostres raO/IS. Aqueixes dificultats, propies
de tota la ciència, no sols existeixen en
metapsfquica sin6 que ella en té de par
ticulars i poderoses, corn ha exposat bri
lIantment Richet en el seu diseurs inau
gural deI III Congrès Internacional de
recerques psfquiques i que poden resumir
se aixi:

I.-Una de les caracterfstiques essen-
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cials deI fenomen metapsfquic és d'ésser
inhabitua/. Es presenta, escepcionalment,
quan menys ho esperareu. No vindrà quan
més el desitjareu. No depèn de la vostra
voluntat ni de la deI mèdium. Té iniciativa,
voluntat pràpia. 1 el savi, per una explica
ci6 psicolàgica comprensible, tendeix a es
tablir aquesta falsa equivalència:

inhabitual=inexisten t
Si es diu a un sensitiu de marca, Osso

viecki posem per cas, que Ilegeixi unes
ratlles que secretament hem escrit en un
paper tancat en un envelop opac, i ho fa,
per més que ho vegem, corn el fet sembla
contradir totes les nocions ffsiques i fisio
làgiques de la visi6, si la nostra mentalitat
és, psicolàgicament, corn la- d'un savi,
(aixà és, una mentalitat en la quaI la intul"
ci6 general hi manca per estar sufocada
per la unilateralitat de les investigacions a
les quaIs es dedica)-preferirem creure_
qualsevol cosa, frau, coincidència fortuila,
ans d'acceptar el fet de la visi6 supernor
mal que repetidament haurem pogut obser
var.

«La ciència no dubta gefis que tots els
casos de pretesa clarividència no siguin
l'efecte de l'engany. La lucidesa, 0 sigui la
facultat de veure fora dels Ifmits fixats pels
sentits, per raons naturalfssimes, és una
impossibilitat»-deia doctoralment Buch
ner en el seu llibre Força i Matèria.

«Cap home de ciència verament inde
pendent i sense prejudicis (sic) sabria inte,
ressar-se pels fenàmens ocullistes i metap
siquics»-afirmava Wund en la seva obra
Hypnotisme et Suggestion.

«He vist,-deia Branly en 1908, des
pres d'experimentar amb Eusdpia PdIladi
no,-perà no tinc confiança en mi mateix.»

«Ni el testimoni de tots els membres de
l'Acadèmia, ni l'evidència dels meus pro
pis sentits podrien fer-me creure en la
transmissi6 deI pensament, tota vegada

que el fenomen és impossih/e»-sostenia
ridfculament Van Helmotz, creient que ja
estava clos el cicle de totes les possibili
tats naturals, instaurant un dogma cientf
fic (sic) negatiu i obIidant que tota idea
preconcebuda és essencialment anticien
tffica.

Es el drama quotidià de la ciència: rec-
tificar-:se constantment. Per aixà s6n de
plànyer aquells que, corn els que acabem
d'esmentar, constituits en sanhedrf, prete
nen extendre-excomunions. Avui dia, tots
els fets sentenciosament contradits per
aquests savis,-telepatia, lectura deI pen
sament, visi6 a través dels cossos opacs,
han forçat les portes dels laboratoris uni
versitôris i s6n d'acceptaci6 generaJ. 1 la
ceguera voluntàrla dels que els negaven i
dels que encara els posen en dubte, s'ex
plica tant pel pes deI prejudi:::i cientffic 0 fi
losàfic corn pel caràcter inhabitual i excep
cional deI fenomen metapsfquic.

Pero inhabitual no vol pas dir irreal ni
antinatural, ans al contrario

II. - Si és cert que les facultats mediu
miques, que no semblen altra cosa que els
sentits espirituals, s6n pràpies de tota l'es,
pècie humana, en el jo subconscient de la
quaI romanen en estat latent, ho és també
que els grans mèdiums, especialment els
d'efectes ffsics, s6n escassos. Hi ha, doncs,
poc material humà aprofitable per a l'alla ex'
perimentaci6, la quaI cosa constitueix una
nova dificultat pràpia que ha de véncer la
ciència metapsiquica.

Aquesta circumstància, perà, és ben
comprensible. Compt~t i debatut, un gran
mèdium és un ésser que, per la raresa
amb que és dona, s'apropa al geniaJ. 1 bé,
no passa igualment en totes les coses hu
manes? Digueu-me: en un moment donat
de la histària dels pobles, quants Pasteur,
Einstein, Plat6, Miquel Angel, Wa~ner po-



dreu citar? L'home-dm, escepdonaJ, dei
xaria d'ésser-ho si es repetfs massa.

III. El frau, conscient 0 inconscient,
algunes vegades interpolat entremig de fe
nomens reals i indubtables. Amb aquesta
nova dificuItat, propia de la metapsfquica,
no s'hi troba el que treballa amb reactius,
retortes, balances, bobines 0 palanques.
El metapsiquista sap que hi ha de pensaI'
i procura experimentar en taIs condicions
que el frau esdevingui impossible.

Aixo concedit, hem d'afegir que la idea
deI frau té importància pel' a aquells que
careixen d'experiència 1 pero els que la te
nen, saben que els fenomens objectius de
la metapsfquica, en les degudes condicions
de control, s6n inimitables. Aquells que
generalitzen abusivament la teoria deI frau
no fan més que respondre a un prejudici
deI seu esperit i creuen, innocentment,
que en els que experimenten en me
tapsfquica el factor emotiu pot eclipsar
el seu lliure albir i la seva facultat crf
tica. Ja penseu que us poden enganyar?
ens pregunten algunes ànimes candoroses.
«Si hi hem pensatl-respon Richet.-Si no
hem pensat altra cosal En totes' les expe
riències, meves i dels aItres, l'obsessi6 deI
frau mai no ens deixa. Lïuny d'extasiar
nos amb l'estranyesa dels resuJtats, no hem
tingut altra preocupaci6 que la de desco
brir els trucs possibles, descartar les i1~

lusions, precisar els més miniisculs detalls
de les condicions d'experiència.» Creure
que els homes eminents que estudien
aquestes coses s6n malalts de l'esperit, fà
cilment suggestionables, ignorants de les
condicions restringides de tot acte fraudu
lent, que no es pot confondre amb el ca
ràcter original i inimitable deI fenomen au
tèntic, és d'un infantilisme extrem.

Alguns mèdiums notaris, pel' una con·
dici6 evident de la natura humana, després
d'anys d'experiències impecables en J'ex-

plendor de les seves facultats, en declinar
aquestes han cornés algun acte reprobable
sense saber el mal que feien i l'argument
que donaven aIs enemics de la nova cièn
ciao El gest motor inconscient d'un mè
dium que donava abans fàcilment fenomens
telequinètics i ara, davant la seva impo
tència, tracta de lliberar les seves mans
aguantades per l'observadol', és compara
ble a la coneguda anècdota de Volta.
Aquest gran ffsic es trobà que el dia que
presentava a l'Acadèmia de Ciències el seu
voltmetre, no funcionava prou bé. Després
de repetides tentatives l'agulla no es mo_
via. 1en una d'elles, què feu? La mogué
amb la seva mà, pel' un impuls irrefrena
ble. A la ff, es bellugà sola i, ingènuament,
digué: ara s'ha mogut sense tocar-Ial
Volta havia fet trampa.

Pero encara hi hà més coses interes
sants a dir, per exemple: la incompetència
de certs crftics sense experiència, corn el
P. Palmés, els ha fet suposar que eren ac
tes frauduleflts les observacions per ells
mal interprelades. Aix!, el cabell amb el
quaI s'havia acusat a Eusàpia d'alçar un
plat no era altra cosa que una creaci6 ec
toplàsmica filiforme corn les que posterior
ment les experiències i fotograffes d'Ocho·
rowitz i Schrenck Notzing han establert
amb Stanislawa Tomiszk. Aixf, els sorolls
a distància s'havi en atribuit falsament a
contraccions violentes dels tendons de la
cama. La cosa, corn es veu, és estiipida.
Pero la perffdia humana hi trobard, encara,
pel' algun temps, camp abonat pel' a ac
tuar. Cal resignar-s'hi.

IV.-Finalment, els interessats creats
d'escola, doctrina 0 secta que veuen amb
neguil els avenços de la metapsfquica i de
la seva interpretaci6 espfrita, que, certa 0

erroniament, es creuen amenaçats. M'en
teneu? En efecte, les coses consagrades
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que potser perillen son moites i impor
portants. 1 corn l'home es mou més per
sentiments que per raons, tant per interes
sos corn per ideals, crec que us explicareu,
sense necessitat de més amplis comentaris,
la gènesi de moites apassionades cam~

panyes contra la novella ciència.
Si la paraula miracle no em fes repug

nància diria, senyors, que sembla un mira
cle que la metapsfquica, en vint+cinc anys
que ve constituint-se corn a ciència, ven-

cent tants obstacles, hagi arribat on ac
tualment es troba. En resl1m: em sembla
que l'il·lustre P. Palmés s'ha precipitat
una mica en venir a L1eida a extendre el
certificat d'inexistència a la metapsfquica i
a l'espiritisme. Corn Galileu ais seus jut
ges,.elles podrfen dir: voleu que la terra
resti immobil i que sigui el sol el que dona
tombs? En bona hora. Pero la terra es moul

HUMBERT TORRES.

Hi ha interpenetraci6 entre la fi8iologia i la psicologia. Perà Doler fer

de la p8icologia, i definitiuarnent, un capitol de là f18iologia, és corn posaI'

el carro dauant dels boUS.-QUARTIBR.
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Cllbres 1 c.Hevlstes
cMonografies Mèdiques». - L'ulcera gas/ro

duodenal, pel Dr. josep Lentini i Dfaz.-L·ulcera
llaslro-duodenal ocupa bona parI de la palologia

digestiva. En la continua revisi6 d'enlilals morbo

ses, l'ulcera ha anal absorbinl molles malallies a

les quaIs es creia complelamenl independenls i se

parades d'ella; avui s'ha visl que no era aixi, i el

nombre d'ulcerosos forma més de la meilal dels

malalts de l'esI6mac.

Aixà ha renoval la seva simplomalologia; ha

calgut aparlar una mica aquells simplomes clàssies

que semblaven definilius i els quaIs, per bé que de

nunciaven l'exislència d'una lIaga, no descobrien

la de toles les llagues. Avui s'ha visl ben clar que

cal esbrinar-les sola els signes més diversos i més

variats. 1cal elibrinar-les perquè l'apariència més

benigna no exclou les complicacions més perillo

ses (hemorràgies, biloculaci6, eslenosi, perroraci6

i fissuraci6, perigastrilis i periduodenitis, càncer).

El doclor Lentini dedica bona parI deI seu es

ludi a analilzar aquesls sfmplomes i la valoraci6

dels miljans d'invesligaci6 objecliva que el labora

lori orereix avui al melge; dels vuit capflols, cinc

eslan especialment dedicals a la simplomalologia

i en ells les dades d'observaci6 d'un c1inic que ha

visl molts malalts corn és el doclor Lentini, ha sa

bul conjuminar-Ies en exposici6 clara i fidel ft la

realilal.
També és inapreciable, quanl a sobrielal pre

cisi6, el capflol dedieat al traclamenl.

El Ireball no és un estudi rragmenlari ni un com

pendi per a servir d'enlrenamenl a obres de més
1

exlensi6, sin6 que s'hi Iroba 101 allo que ha de sa-

ber un melge per a diagnosticar i guarir una ulcera

gaslro-duodenal.

Excursionisme.-Ens ha visitaI el nlimero 25

d'aquesla imporlanl revisla bareelonina d'exeursio

nisOle,

Pel seu formaI, per la seva presenlaci6 i per

l'escollit i auloritzal texl que la componen, aquesta

publicaci6 és un bon organ de l'excursionisme.

Aires de la Conca.-Anem rebenl tofs els nli

meros d'aquesla publieaci6 calolica que es publica

à Monlblanch.

L'Avi Munné.-El noslre volgul conrrare de Sanl

Feliu de Guixols va seguint la seva via, simpàtic i

optimisla.

La OralIa.-Tenim el numero 400 de la popular

revisla de Granollers.

L'Eveil Calalan.-Ha arribat a la noslra redac

ci6 el numero eorresponent al 50 de març prop

passat d'aquesta publicaci6 que veu la llum a la

vila de Perpinyà.

Oines/a.-Hem rebut el nlimero de març de la

revisla mensual bareelonina cGinesla». L'inlegren

originals d'Alexandre Gali, Joan Ramon Masoliver,

Josep M." Boixareu, Ramon Esquerra, David Bo

ver, R. Sugranyes de Franch, Marc-Aureii Vila,

Gabriel Julià i Andreu, Esleve Calzada i Alabedra

i Josep Claret.

Saba Nova.-Rebem amb lola punlualitat i amb

un gran arecle la visila selmanal de l'estimat con

frare de Rubi cSaba Nova».

La Acci6n.-Num. 540.

Revis/a de Catalunya.-Num. 52. Originals de

Rovira i Virgili, Mirabenl, Serra i Ràfols, Farinelli,

Rubi6 i Lluch, Pascuchi, Guansé i Sacs.

Pla i Munlanya.-Aquesla inleressant publiea

ci6 de Balaguer ha editaI un magnific numero ex

Iraordinari.

Oase/a de Vilafranca.-Numero 69.

Concepci6n Arenal.-Tenim el numero 2 d'a

quesla revisla enlusiasla, propagadora dels drels

de la dona,
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«Els tres reis de les Doveries»

Uns amics nostres han tingut l'encertada idea de
publicar, en edici6 definitiva, l'obra de costums
lleidatanes deI lIeidalanissim Josep Wehrle, cLos
tres Reys de les Doveries~.

Aquesla noticia ens ha omplert de satisfacci6
tota veg'ada que aquesta obra, tan popular a la
nostra ciutat, no havia estat encara, rri una sola ve
gada, impresa.

Ara, doncs, els aimants de la tradici6 popular
tindran una avinenlesa per a somriure. cEls tres
reis de les Doveries~ sortiran relligats i convenient
ment revisats i autorilzats per la familia de l'autor.

Els nostres amies, organilzadors d'aquesta las
ca, han trobat algunes dificultats per a poguer fer
les preparacions necessàries. S'han trobat en que
degut aIs anys que fa que aquesta obra roda ci per
lia i a les moites vegades ;que ha estat copiada
sense parar-hi atenci6 i també a les dotzenes de
trllnsformaciofls que ha sofert unes vega des per a
provocar la rialla durant les seves representacions
i unes altres per a evilar inconveniències, en que
molts dels textos que existeixen no s6n, ni de bon
troç, iguals que aquell que feu ara farà 55 0 56
anys el rellotger dei carrer Major senyor Josep
Wehrle. Aixo, davant la elogiosa intenci6 dels nos
tres amies de cercar el veritable original, reportarà
una mica de feina,

Demés de la qüesti6 deI text, s'ha decidit que
en el mateix lIibre s'hi inclogui algunes particulari
tats de l'època dels nostres avis. Per a tal motiu
han estat cinterviuades~ algunes persones d'edat,
conlemporànies d'aquells temps tan ries en anèc
dotes i en hum or,

També aco.npanyarà el IIibre unes quantes pà
gines de notes explicatives dels punts que ja han

passaI a la historia, les quaIs, precisa ment, consti
tueixen una de les més autèntiques valors de l'obra
deI senyor Josep Wehrle.

En resum, L1eida pagarà un deute a aquelles
generacions, inoblidables per nosaltres, i princi
palment al Ilavors hum il pero molt intel'ligent i
poeta, rellolger deI carrer Major de la nostra ciu
tal, fill i digne aimant de L1eida, i autor, enlre altres
obres, d'cEls tres reis de les Doveries~, Josep
Wehrle.

A la vegada rebin els nostres amics la nostra
particular enhoraboiIa.

B.

Manca de fJ'anquesa

Qui l1egeixi en la secci6 cRetaIls i Comentaris~,
de la per ara indefinible revista ûines/a, la notula
referent a l'atac que reb per part de L'Opini6, res
pecte a la seva confusa actitud, no pot menys que
restar bocabadat i admirat de la manera clara i
respectuosa amb què la rebutja. Un laconic cEns
sembla que s'equivoca. és tota la contestaci6;
jquina grandesa d'esperit representa aquesta humil
rèplica! Respon a una insinuaci6 perquè es defineixi
amb franquesa, amb una frase plena d'equfvocs i
massa suau. Pero ... cal1a; on, abans que ara, he
sentit jo aquestes pllraules, humilital, suavitat?
No ha estat ...? No. No pot ésser, és una revi~ta,

fundada pel' acomplir desitjos d'obrers i d'estu
dians; i aquests s6n gent rebel i animosa a més;
encara aImés brètol se li acut que l'uni6 d'aquests
dos elements vitals, es pot assolir ben bé, pel'
exemple, en tom els comentaris, cabalfstics, a l'obra
deI poeta Garcia Lorca, per demés encertadissima,
pero senyor meu, cal tenir present que molts
obl'ers no saben l1egir i moUs estudians no saben



- 19 -

disc6rrer, que és pitjor, perquè aprendre a lIegir és
fàcil, pero a disc6rrer, quan es té la comodilat que
d'a1fres pensen per a ells, és molt diffcil.

Cal ésser, per servir d'element d'uni6, menys
pedants, i portar la vitalilat d'lIquestes dues fortes
branques de la eocietal per un cam( més clar i mis
net de divagacions inlitils i feixugues.

F. R.

Quinzena internacional
La manca de nol(cies de lugoeslàvia fa eemblar

paciflcada la situaci6 interior d'aquell pafs, el quaI
havia arribat, a principis d'aquest any, a atravessar
una crisi de violència tan extremada que feia té
mer àdhuc la guerra civil.

Pero alguns acles aïllats van sorlint a lIum de
de tant en quant, demostrant que no solamenl aixo
no és cert; sin6 que la Iluila sorda i persistent se
gueix amb la mateixa energia el seu cam( pie d'obs
tllcles.

Es massa clllra, aIs ulls de tothom, la polftica
panserbista que s'observa en l'lIcluaci6 deI dicta
dor Alexandre, l'uItim dels Karageorgevitx. Per tant
si bé s'ha procurat ofegar la qüesli6, s'està ben
lIuny, encara, de poguer-Ia donar per resolta.

Avui es permet 11 la premsa propagar Iliurement
la idea iugoeslava, tal corn l'entèn el grup panser
bi; al mateix temps, pero, aIs croates se'ls impideix
contestar amb el temor d'ésser acusats d'atentar
contra la unilal nacional.

Aquestll ra6 que acabem de cilar no deixa donar
compte a l'opini6 publica dels fets més importants
corn, per exemple, l'haver aprovat el pressupost
per a 1929-30 amb un augment de 291 milions de
dinars en lIoc de rebaixar-Io d'un 30 per 100 tal i
corn promeleren els ministres el mes de la procla
maci6 de la dicladura, El dit augment. segons el
~etmanari «La Macedoine», va en profit deI minis
teri de la Guerra, el quaI tenia ja en el pressupost
anterior una tercera part de les des peses totals.

La realitat deI moment és que existeix una per
secuci6 sistemàtica i violenta contra toI el que pu
gui semblar enemic de l'actual règim.

Darreramenl s'ha empresonat els escriptors
Erich i lovanovitx. Han seguit després el cèlebre
e~cultor Mextrovitx, Ivo Politen, doclor Kurxin,
doctor BeHn i el cap obrer Horvai. Aquestes perse
cucions han produït una protesta irada principal
ment a Zagreb; davant d'aixo el rei s'ha vist obligat
a suspendre el ~eu projectat viatge a la capital
croata i la reina d desistir de l'intenci6 de fer nèi
xer el f111 que espera, a Zagreb.

ilil Sembla que les nacions capitalistes mé~

importants es van amotIlant referent al cas de
Russia. Ahir era Nordamèrica; avui Anglaterra i
Alemanya; demà loles les altres.

Russia, cada dia hom pot constatar-ho més fer
marnent, donA l'any 1917 una gran lliç6 a tot el m6n
i avui, un aIt exemple.

ilil Per més que s'hagi desmentit que la ciutat
nicaragUenca de Las Limas no ha estat bombarde
jada per l'aviaci6 nordamericana, els fels ens obli
guen a creure que, en efecte, ha eslat comesa
aquesta aItra barbaritat degul al despotisme no
vaiorquf. Per Què els EstaIs Units han de fer el què
vulguin a una naci6 que no té res a veure amb ells?
Per què els han d'elegir per president de la cRepu
blica» l'home que ells creguin convenient? Per què
hi ha d'haver, constantment, a les costes marines
de Nicaràgua una gran flota de guerra de Wall
Street? Per què, en fi, han de penetrar en territoris
aliens, han de poguer lIuilar amb els homes autoc
tons Que derensen la lIur sobirania nacional i han
de bombardejar ciutals amb les QuaIs no hi tenen
cap drel?

Els Eslats Units s6n el fantasma cruel de l'ab
solutisme i de l'ambici6.

ilil Sembla que, amb motiu de la darrera expe
dici6 al Pol Sud de Byrd, l'Amèrica deI Nord es vol
adjudicar corn a propis unes regions que fa moIts
anys l'Anglaterra compta corn a seves.

Aquest problema, seguramenl reportarà un
gran confiicle entre les dues nacions més polents
deI m6n. En les noves terres descoberles hi ha ri
ques mines; demés, hom preveu per allf un camf
ràpid entre els dos continents; per altra parI, en el
mar Antàrtic ja se sap que hi viuen el mlljor nom
bre de balenes deI m6n,

De fet la discussi6 eslà ja plantejada. El que
manca saber és el caire que prendrà. El fum Que
puguin lIençar les boques de les dues potències
més grans de la lerra no és gens aconsolador per
a ningli. Fa anys ja que hom tem una brutal baralla
entre elles. El primer genet de' l'Apocalipsis no
està saciat encara ...

En Miquel Fontanals

El decès d'En Miquel Fontanals ha fet perdre a
la nostra ciutat un dels seu~ fills més representll
tius de la seva època i un artista meritfssim.

La premsa local ha fet esment de les seves mul
tiples activitats i els càrrecs de aignificaci6 diversa
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i sempre honrosa on havia actuat, presidint les
més variades tasques.

El senyor Fontanals era abans de tot, un artista.
Era lambé un enamorat de Lleida. Aquesta li devla
molles coses. Nosallres ens complavem en recor
dar, per la seva imporlància en l'aspecte dei trebaIl,
l'organitzaci6 i muntatge de la seva notable indus
tria d'orfebreria, convertida pel' ell en una amplfs
eima producci6 mecànica a gran volada, sempre
informada pel' un esperil de selecta distinci6 i d'art
sever i noble.

Grossa és també la feina desenrotlla'da pel se
nyor Fontanals al Museu d'Art, en contacle, de pri
mer antuvi amb el benemèrit Jaume Morera,
l'il'Iustre mecenes lIeidatà, la mort apressurada dei
quai fou pel' a la ciutat una dissort moll gran. El
senyor Fontanals prosseguf, no res menys, les
gestions per tal d'engrandir el Museu amb adquisi
cions novelles:i aconseguir una instal'Iaci6 més
decorosa i eleganl.

No sobren a Lleida els homes que la estimin
amb el seu treball persistent i callat pel' a que dei
xem de sentir un buit dalorosfssim Z1mb el traspàs
dei nostre exce!'!ent amie.

P

Uns retalls

Copiem d'un article publicat el18 dei mes actual
al Diario de Lérida, atacant l'actuaci6 de l'Ateneu
Lleidatà.

cLas izquierdas, generalmente, hZln pretendido
justificar su actuaci6n con el pretexto de que venfan
a vindicar los derechos de la raz6n y los fueros de
la libertad; pero esta es una ficci6n insostenible
ante la crflica.

lamas los derechos de la razon y los fueros de
la Iibertad humana han sido tan heroicamenfe vin
dicados y tan firmemente salvaguardados como a
la sombra de la Iglesia de Cristo».

El subrallat és nostre. Ara bé, llegiu el que deia
el21 dei mateix mes l'esmentat diari, atacant al
P. Miquel d'Esplugues pels seus judicis benèvols
sobre Cristèlfor de Doménech:

cOh si los pensadores cat6licos, meros usu
fructuarios de un don que no es nuestro, nos incli
nasemos bastante mas a aquella indulgencia para
los enfermas de espfritu de que estan llenas las pa
ginas dei Evangelio.»

Aquestes paraules dei P. Miquel, mereixen el
següent comentari dei Diario:

«Si: esta es, poco mas 0 menos, 10 que se nos
dice siempre desde el campo de una crfiica, tan ma
l'ruilera como sentimental, que no Quiere acordarse
sin6 dei Jesus, manso y dulce, que curaba a los en
fermos, pero no quiere acordarse dei Jesus Que tra
taba de la manera mas severa y dura a los corrup
tores dei pueblo,»

Corn es veu, el Diario no e!5là pel' les virtuts ca
ritatives predicades pel' Jesus. Tot i allô de jamiis
los derechos de la razon y los fueros de la liber
tad, etc" vol un tracte severo y dura ais que exer
ceixen aquella lIibertat. 1 pel' a precisaI' més el con
cepte, afegeix:

«l,Es tolerable, en una sociedad cristiana, el que
sea publicada y recibida con simpatfa, una colec
ci6n de cuentos burlescos, que-segun confiesa el
mismo P. Miguel d'Esplugnes-cno sobresalen mas
que en el sacrilegio, en la paradoja y en las obse
siones sexuales, de vez en cuando sicalfpticas?»

Mai no haurfem dit que Mossén Pelegrf fos una
espècie d'ogro. Corn sospitar, en aquella aparent
bonhomia dei mestre de cerimônies de la Catedral
-(i ara que en parlem: en tenia, Jesus, de mestre de
cerimônies?)-l'enfant terrible que s'hi amaga?

Realment, mossèn Pelegrf serà tan' teôleg corn
es vulgui, perô es troba ben Iluny de l'essència de
la moral cristiana.

No recorda les benaventurancee que e81legeixen
al capflol S de l'evangeli de S. Mateu?

-Benaventurats els mansos: perquè ells re
bran la ferra en heretaf.

-Benaventurats els misericordiosos: car tin
dran misericordia.

-Benaventurats els pacificadors: perquè se
ran nomenats fi/Is de Déu...

Un, retrat de rei

Miquel Viladrich ha acceptat l'encàrrec de fer
pel' la Capilania General de Barcelona un retrat dei
Rei Alfons XIII.

Darrerament VZl anar al Casteil de Fraga, on re
sideix el nostre paisà Viladric. el general Barrera,
pel' lai de conèixer l' obra pintorica encomZl
nada.
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tament revolucionària, col'Iaborant amb assiduttat
al cCri du Peuple,..

Eis seus escrits eren sensacionals. Per altra
banda es mostrava molt poc en pûblic. La darrera
vegada, pero, fou en un mfting cel"lebrat a la capi
tal francesa fa algunes setmanes, amb moliu d'un
intent d'agrupaci6 dels pobles oprimits, l'organ
dels quals,-organitzador de l'acte,-era l'avui
existent encara cLe Cri des Peuples,. que dirigeix
Bernard Lecache i en la quaI publicaci6 Severine
publicava també les seves prèdiques amarades de
vale~tia , de demandes justes i de queixes manifes
tes i ben dirigides.

La seva vida fou un exemple de militant decidit,
de ciutadà exemplar i d'escriptor subtil i subs
tanci6s,

Descansi en pau la gran intel'Iectual i a la ve
gada revolucionària francesa (cas poc freqüent),
Carolina Remy, Severine.

.1

La reconstrucci6 de la Paheria

Es pot dir que ja és un fet la reconstrucci6 deI
antic palauet de la nostra antiga Paheria.

S'ha fet pJ1blica aIs diaris oficials la convocato
ria de la subhasta de dites obres que seràn salisfe
tes amb càrrec a l'emprèstit concertat pel nostre
Ajuntament.

El projecte de reconstrucci6 és degul al arqui
tecte Ileidatà Sr. Argilés qui en competidCssim con
curs d'avant-projecles assolC l'honor atorgat pel ju
rat calificador, d'ésser trial com el mellor,

Rebi la nostra felicilaci6 el senyor Argilés.

Severine

L'escriptora francesa Carolina Remy que feu
popular el nom de Severine ha mort a ParCs el
passat dia 23, diada de Sant Jordi.

S6n arreu conegudCssimes les seves campanyes
en defensa dels drels dels pobres,

La infadigable Iluitadora Severine, tenia selanta
qualre anys i havia dedicat tota la seva vida en ma
nifestacions en pro de 10 justCcia,

PiIla espiritual de Jules VaIlès, feu una obra al-

Aquest

per la

L. B. T.

numero ha passat

censura governativa.

Verltat t moralitat constttuelxen una sola casa 1 s'ldentltlquen en el

seu ualor suprem: la dlgnltat humana.-MvI!RS,



Llista d'adreces utils que recomanem

Aduocats

LLUIS COMPANYS JOVER. Rambla Cata~

lunya, 15, 10er - Barcelona.

Gafés

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

Gases de Ganui

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

GOl'pedoP8 de Gomerç

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

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

E lectrtciste s

CLAUDI BAlGET.-Maquinària i malerials elèc
trics, vendes al major i delall. - Plaça Llibertal, 2
Telèfon, 158 - Lleida.

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
Iric.-Cabrinerti. - Lleida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i instal'Iacions elèc
triques pel' a Ilum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Trdnsformadors i Reparaci6 de Gramôfons.
Clavell, 5. - Lleida.

Ferpeteptes

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

Fusteries

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

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, M
Lleida.

Mercepies

EMILI DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 1502. Lleida

Metges

E. TWOSE. - Especialisla en enfermelals de
la boca i dents. - Telèfon, 1567. - Plaça de la SaI, 17
principal - Lleida.

Mosaic8

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaicll
(la més anliga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. ~ Lleidll.

Musictl i Pié:lnOS

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Recaders t Transports

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetty, 15 - Lleida. - Telèfon, 2152.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i dillris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Monlesion
17. ~ Lleida: Estererfa, 4.

Tallers

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

JOAN VILA.-Télllers de Fundici6 i Maquinària.
Gardenal RemoliFls, 8 ~ Td~fon, 101. - Lleida.
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gJcan Porta g
g . Q

~ Corredor ~e comere col18Diai ~
gPlaça de la SaI, 13 i 15 pral. ~

gTelèfon, 341••-- LLEIDA g
.aC*C*oc-C*C*C*010'10010010'10 -10010 oIQ.
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. ~. ~~ fA081tA nrMOUIU HIDOAours fS~ ~
Q g
~ JOSEP PUJOL ~
Ô Carretera de BareeJona (Plaça Mur- Ô
fi rnuradors) - Te!~fon n.o 234 fi
fi LLEIDA Ô
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