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S'art ha fret norida en èpoques d'esplendor i de riquesa i de /libertat.
El gran sigle d'Atenes ho es també de Pericles i dels grans filosofs; ho és deI predomini grec

al mon,
El cas es repeteix a la Càrdoba, la gran Cordoba dèls Califes descreguts i generosos.
lio és igualmenf a la Florència quinzeval deI banquer Cosme de Mèdicis que és lIevor de la

renaixença lIatina, com la liausa opulenta i la prepotent Borgonya pnvingueren el gran esplet artistic
de l'Alemanya i la Flandes, malgrat l'esmicolament de tais paÏsos en incomptables petits Estats.

Eis grans agombolaments de p(lbles sota el domini d'un dèspota mai han afavorit l'abundor de
l'art ni la popular cultura i, si els temps ens fossin propicis, volenterosament palesariem com es hiera
titza i es mata la gaia esponfâneÏtat estèlica amb el nagell de l'uniformisme tirànic.

***
Lleida que ha infantat artistes, no ha alletat, pero, el seu lIuc esponer6s. No podia fer-ho.
L'art d'avui no és el fruit de la directa protecci6 d'un Mecenes cortisà sin6 la resultant d'un

ambient de cultura que es filtra en els mifjans' financiers, abrandant-ne la fredor i sotllevant-ne la
duresa,

La cultura espiritual no és pas una fruita de la nosfra horta. La Ciufât tampoc sap conrear-Ia,
El lIeidatà mai no ha tingut una tradici6 escolar. La nostra famosa Universilat,és ja només una re
membrança historica i s'ha de pro var si va produir gaire cosa més que legistes empeltats de teàlegs.
Creiem'que hauria estat una altra cosa si de cas hagués prés un altre cami el parlament de Casp. Tai
volta el cami d'Anglaterra. AciSant Vicents com a Castella Cisneros.

L'art d'avui, doncs, pressuposa una forta tensi6 popular de cultura. 1 el nostre poble, que no
sap de lIetra, no estima l'art,

No és, pero, seva la culpa.
A què retreure la campanya contra la primera lentativa de portal' l'Orfe6 Català? A què la més

vergonyosa encara contra el gran concert de la gloriosa Banda Municipal barcelonina?

***
Lleida hauria derealitzar..un esforç pel' tal d'esborrar aquells i molts d'alfres mancaments.
Ara s'escau una bona ocasi6 de fer-ho.
L'Orfe6 Oracienc, versi6 popular de l'Orfe6 Català, pareils en saba artfstica, desiguals en

poder i mifjos materials, mereix dei poble tota mena de simpaties.
lia conquistat els més alts triomfs en els concerts al gran Teatre deI Liceu de Barcelona al cos

tat de les majors orquestres i els directors de més renom dei mon.
El Mestre Ml!Iet ho ha dit: lIevat de nosaltres, sols ells podien fer-ho.
Aixo representa un mèrit major. El gran Mestre Balcel!s ha arrencada la meravella de tan bel!

conjunt en mig d'un ambient tot popular com el de Oràcia i n'ha fet ressorgir l'ànima de les multituds
humils glorificada pel poder dei seu genial mestratge..

1aixi, l'Orfe6 Oracienc, avui és ja un Orfe6 Català, despullat d'aristocràcies i encès pel' una
noble, selecta, depuradissima emo.ci6 de gi'an poble culte. Er exspressi6 de l'ari de l'esdevenidor.



- 2...
Suggestions

II

0e la deshumanitzaciâ en l'art

AQUESTA cosa tova que és l'home ha
tingut un moment d'aband6. EII'

que ha estat-i malgrat tot és i serà-l'ori
gen i la fi de totà inquietud artistica, ha
sentit la projecci6 d'un altre tipus d'home
que ,volent establir una corrent de pureses
s'ha desentés d'ell mateix i' ha caigut en
l'encantament inferior de la intranscen
cl~ncia sense suc i ,de la fredor, de la
màquina, Reacci6 contra el sentiment i a
la Ilarga supressi6 dei jo; interposici6 dei
fred maquinisme dels ponts 0 de les loco
motrius i oblit de la palpitaci6 humana
que les ha creat; -avidesa de la finor de
l'arena i de les planxes aluminiques de
l'avi6 i menyspreu deI joc animic de for~

ces que a voltes s'e~capen amb una finor
més prima que l'arena i amb un rêfrec
més Ileu que el de la planxa d'alumini;
l'home rerassagant l'home. El pintor fent
artificis amb deformacions de membres i
amb vegetacions de Ilauna; el music lliu~

rant-se a una equaci6 de ritmes tancats en
ells m'ateixos; el literat fustigant-se per
evitar l'emoci6 en un profit de superficies
acerades i de tensions i de distensions pura
ment musculars: el cock-tail, la raqueta
dei tennis i l'ultim model d'automàbil. 1
el drama de passions dormint dins l'home;
i l'impuls de superaci6 inadvertit; i ets pro
blemes de la consciència afonats en el cul
d'una bossa d'alegria i de vertigen de ve
locitats que comencen i acaben en la bui
dor mateixa. L'home, per aquest tipus
d'home que anomena pureses ais encanta-

ments inferiors, té una significaci6 de'
menyspreu: no ha condemna\ el ridlcul
de la lIàgrima, el grotesc dels' comiats i el
pedestrisme de la passi6 entre sexes, sin6
que ha condemnat la I1àgrima, el comiat i
la passi6 entre sexes. Per fugir de les im
pureses de l'home ha deshumanitzat; fins
a l'extrem que ha arribat a tractar résser
humà am buna visi6 rigida de cosa exter
na, corn uoa corba lIisa de gerra 0 corn un
clau lIuent de capseta d'infant. L'alè ro
màntic ha trobat, a l'extremisme de la
seva oposici6, la pressa deshumanitzado
ra; la pressa d'una generaci6 mestressa
d'una nova sensibilitat que ha girat l'es
quena a l'arcaïsme, a la paràbola buida de
les frases i ais grans nusos imaginatius
pero, que ha fiagel'Iat també per aquest
mateix sentit de press!!., tot el que hi ha
via de 'palpitant ide. sensitiu de carn i
ànima d'home en el més amagat de la ma
deixa romàntica. D'aquesta condemna
potser en podriem recollir una experiència.
El romàntic s'inicià en l'exaltaci6 de l'ho
m,e, en la trencàdissa de motllos per fer
lIiure el cami de l'home; l'home és el fons
de la- preocupaci6 romàntica, Reeixit 0 no
reeixit, l'intent, tenia una gran generosi
tat d'impulsi6. L'artista feia mèlferia/ en ell
mateix; sofria i gloriava i per extensi6 en
tenia els sofriments i les gaubances dels
altres. Si aquest eix anà després recobrint
se de fades concepcions i d'insuportables
sensieleries, no és d'eH la cul pa; mai no
s'ha donat cap doctrina 0 cap tendència



l'esporgament: prou explorar l'home: i per
volerse'n separaI', s'han fet seu el radi me
nor de les coses inanimades; i corn a mà
xima concessi6 s'hi han projectat ells, en
tant que individus absents deI drama de
passions, de lIuites j de tendreses inherents
a l'espêcie.

Han proclamat, per tant, les sintesis
frt!des, les formules inhibitories i la inuti
litat de l'emoci6.

1 ara potser vé a tomb el que deiem de
l'experiência. Tota aquesta gent que sent
horror al patêtic ha nascut, ha crescut i ha
pensat, sem pre, en un medi de comoditat;
no coneix l'home dels conflictes; no l'ha
viscut; menysprea el sentit gorkià de cer
tes existències perquê ha trobat tothora els
lJençols nets, la caula abundosa i la facili
tat per tot. L'home no l'inquieta perquè no
s'ha entretingut mai a esguardar-Io, per
quê no el coneix. Ni ha sElfert ni ha glatit;
ni ha sentit la impotència. ni la fatiga de
la lIuita, ni el dolor de les minimes conse·
cucions; ha vist l'home que reflecteix:
deshumanitzat, corn ell mateix ...

Si un dia, pero, li cou el pit, 0 sent una
eixurriacada a les orelles 0 nu troba el moç
de pa a la taula, ja canviarà d'opini6 ...

RAMON XURIGUERA.

que a ra curtà 0 la I1arga no hagi cridat
una veritable floraci6 parassitària. Per ai
xo al costat d'aquestes eclosions neix sem
pre el fenomen critic. Pero el fenomen
critic aquestà vegada ha anat molt lIuny;
s'ha produït amb pressa; l'han activat unes
circu mstàncies enlIuernadores-màq ui nes,
velocitats, higiene sexual, primera ferida
seriosa aIs mites (Russia)-i la seva ma
teixa rapidesa l'ha fet inhàbil a la retenci6
de les generacions reflexives-ja cristal
Iitzades-i s'ha trobat de cop i volta, amb
una sorollosa exigência en unes mans inex
pertes: el joves. D'aquests, uns callen,
fluctuant entre el pol de la IIiç6 romàntica
i la invasi6 âe les coses nouvingudes; la
vida els lIiga al dolor de f? seva iniciaci6 i
més 0 menys, malgrat els aparelfs lIuents
de la darrera êpoca i l'afecci6 aIs motius
sintètics de les platges, es retroben d'ael
per lIa en més d'un capitol romàntic: en la
pasii6, per exemple, en el sentiment poli
tic, en l'esperit de Huita, pel' citar, entre
altres, els que per ara més ens in teressen.

Els altres han transformat el fenomen
critic en una eina de devastaci6. Han con
demnat l'època, i els homes, i l'obra; han
c8igut en el menyspreu absolut saltant
l'unica cosa que hi havia raonable, que era

- 3 -
3'''~.-

~

Un home immoral significa un individu que no sent, a no sent enca

l'a suficientment els motius intel lectuals i deltcats que la nova civtlUzaci6

deI moment ha introduït; designa un individu atrds8df.-NIE1'SeHE.
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Cristàfor de 00mènec
Salvat CJapasseft

(Jer a Jard; (J;nyal 72o/1a

nuaIs d'histària amb els seus judicis defi
nits i les seves accepcions simples, s'ha
dedicat a trasbalsar-ho tot.

És possible que hi hagi altra cosa de
més de la fantasia. És possible que hi hagi
una autèntica voluntat de critica cientifica
i força apreciables honrats intents de valo
ritzaci6 justa. A Catalunya, perà, hem pre·
senciat alguns i(ltents d'intromissi6 de la
mala fe. Acles, feliçment no reeixits deI
tot, de camouflaci6 de determinades figu
res contemporànies. Prescindint de Pi i
Margall a qui es volgué fer quedar en pla.
giari. trobarem Cristàfor de Domènec i
Salvat-Papasseit.

S'ha especulat sobre la manca d'una
tradici6 literària esquerrana. amb tota me
na d'elegies i de mofes. Una cosa semblant
s'ha produit davant la poca consistència
dei moviment, dient-me avantguardista, a
Catalunya, on compta amb esforçats pr~

pagandistes perà no amb l't:Jassa coses per
a propagar. Sigui com sigui a Catalunya
tenim alguna figura c1assificada sota
aquests signes i cal vetllar per la limpide
sa, la integritat i la veritat deI seu perfil.

La Catalunya.acadèmica i reaccionària,
d'un extrem delit d'agavellament. té enve·
ja de les personalitats formades fora de la
seva doctrina, i de vegades en oposici6
amb la mateixa, 1 quan l'existència de
l'home ja no és un obstacle inicia el labo
ri6s procès de la seva descaracteritzaci6 en·
caminat a assimilar-se'n la glària. No vaig
potler·me eslar de guardar l'article que a
propàsit de la seva mort, dedicà «La Yeu

QUINA extrema i marejadora varietat en
concepcions! Els grans estadistes es

veuen precisats cada vegada, a puntualit
zar les declaracions que facin. La S. D. N.
nomena comissions per a interpretar espe
rits de doctrines i hom ja es lIança a la in
terpretaci6 de les mateixes lIetres dels trac
tats. La moda de les biografies ~ovel'Iades

imprimeix a les grans figult.es historiques
coloracions insospitades i canviants. Eis
homes cansals de les discussions massa
generals han portat l'afany de disenci6 a
les coses concretes.

Limitemnos a la qüesti6 de la revisi6 de
les personalitats, la voga de la quaI pre
senciem. Hem vist coses curioses. Hem
vist a Catalunya mateix, corn simuItània
ment ha estat possible pres'entar MaragalJ,
per Josep Pijoan i per l'Esclasans corn a
home d'esperit fortament aburgesat, i per
Gaziel gairebé corn un volcà revolucionari
ofegat pel benestar material. Hem vist corn
perd graus la genialitat de Gaudi. 1 fora
d'aei hem vist corn algun heroi de la Re~

voluci6 Francesa va perdent consistència
de semi-déu,-o de semi-diable-, i s'ha
convertit en ce bon m01!s;eur Dan/on.
Hem vist·també com un crÎtic alemany s'ha
cansat de considerar Molière corn l'home
poe complicat i el formidable satiric que
hi yeu tanta gent, i el fa un home tortu rat
i el primer romàntic. La fantasia s'ha fadi
gat dels seus reductes consuetudinaris,
la geografia, la lIegenda, l'airecel-, i,
aliant-se a l'enuig que provoquen els ma-



de Catarunya» a Cristôfor de Ùomên~c. Én
transcric un paràgraf: «Cristàfor de Do
mènec es deia socialista i s'anomenava
heterodex. Sentia, perà, una joia sincera i
pura quan el nostre diari tan allunyat dei
que eH creia le!> seves idees ... »

Ningu, pel' PI)C malpensat que sigui,
podrà deixar de veure en aquesta ultima
frase de la necrologia ,(apareguda l'Il
d'agost de 1927), el primer pas d'una tor
t\losa maniobra que es vegé sortosament
desbaratada pel' la vehemència dels extre
mistes de «Catalunya Social». Sense aques
ta intervenci6 i sense la publicaci6 de cap
altra obra seva-ja sap tothom les dificul
tats que s'atravessâ pel' a editaI' <<l'oci d'un
filosM»-, l'lntegre i combatiu Brand hau
ria passat pel' un literat culte i espiritual
que a estones, pel' pura pose feia d'hete
rodox.

D'una gesta semblant es volgué fer Vlc
tima a Joan Salvat-Papasseit. Se'l volgué
fer quedar en «bocJ deI gran cor esberlat
de Maragall,) j en home que no se'l pogué
tenir en compte fins que, aIs ultims de la
seva vida, es retractà dei seu parentesc
amb Maragall i l'atenuaci6 en les ultimes
etapes, de la seva exaltaci6 eXlremisla. Sal
vat és, en efecte, un instintiu i un senti
mental corn Don Joan, perà ja no és un
burgès. Parlant d'eH s'oblida massa «Hu
mo de fàbrica» i els «Mots Propis». La se
va su posada retractaci6 no és altra cosa
que la continuaci6 de les seves experièn
cies d'auto-retrobament en el terreny de fa
rima i la mètrica normal, que, altrament,
es presenta sense convertir-los en traïdors
en Cocteau i molts d'altres.

«La Nova Revista» inaugurà llna cam·
panya pro tomba de Salvat-Papasseit. Era
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vergony6s, en efecte, que els restos d'a
quest ait poeta risquessin d'ésser perduts.
Plirà era vergony6s també que davallés a
la tomba flamant, tergiversat i falsificat.
La revista «Hèlix» i altres periàdics en ar
ticles solts, han iniciat aquesta altra cam
panya encaminada no sols a que Sai vat
no sigui injustament oblidat, sin6 a
evitar una veritable camouflaci6. S'ha
vindicat, en fi, el Salvat autor dels pri
mers manifestos catalans avantguardis
tes i els primers passos europeitzadors de
la nostra IJrica.

EII també és una prova de la plena
compatibilitat dels ideals de renovaci6 so
cial amb els de renovaci6 estètica. EH co
mençà la seva vida literària amb unà sèrie
de gloses propugnadores d'una vida no tan
convencional i d'un ordre més just, ies
quais foren edjtades amb el nom de «Hu
mo de fàbrica» prologades pel' Samblancat
i signades de «Gorkiano». En els se us
«Mots propis» de «L'enemic deI poble»
prossegui en part, aquesta tasca d'aposto
lat laic. 1 algun troç de la composici6
«Columna vertebral: sageta de foc» és ten
denci6s en la mida que s'ho pot ésser en
poesia.

Aquesta compatibilitat-i gairebé di
riem dependència-,entre els dos anhels re
vivificaclors-que hi ha, certament, gent
que nega-es yeu reforçat pel' la circums
tància d'ésser en tot cas quan es pot parlaI'
d'una atenuaci6 deI seu radicalisme a~lis

tic, quan s'ha pogut també parlaI' d'l!Ina
atenuaci6 dei seu radicalisme social. Cal
dir, pero, que no hi ha raons pel' CI eure
ni en l'un ni en l'altre.

SOLANB5 VILAPRENY6.
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"71grupaci6 Cultural Cleidatana de 7. ~.II

Conferèncla de W. Serra 1 Waret
sobre eltema: "Cent anysde Socialisme"

EL dissabte dia primer de juny a l'hora
anonciada, el gran batallador M. Ser

ra i Moret dissertà davant un public àvid
de problemes ideologics, sobre el sugges
tiu tema «(Cent anys de Socialisme».

La paraula vibrant de l'orador, la seva
eloqüència rica, agradable i feliç ajudà a
donar més relleu al ja interessant, per si
sol, problema dei socialisme.

Feu la presentaci6 de protocol el Pre
sident de «Joventut Republicana» senyor·
Juli Barberà. Tingué pel conferenciant pa
raules d'admiraci6 i de simpatia. Després
li concedeix la paraula i s'alçà el senyor
M. Serra i Moret.

Ciutadans,-diu-, el vostre president
aeaba de dir que tots em coneixeu, acaba
de considerar, d'una manera força agrada
ble, que ja no em calen presentacions.
Pero probablement s·equivoca. Jo s6c un
home modest; al vostre davant teniu a qui
us par1arà en ta d'amistàt i humilment de
coses que segurament constitueixen una
de les vastres preocupacions.

Jo sé de L1eida que és un centre impor
tantissim en comerç, en sociologia, en agri
cuhura; i a la vegada que compta amb un
nucli intel'Iectuai de consideraci6.

Els qui vivim vo"ra la mar, quan mirem
a L1eida, la veiem corn una este la rutil
lant en el panorama de Catalunya. Es, la
vostra ciutat, un motiu de joia per a vos
altres. Potser la tonalitat d'aquella melàn
gica canç6, «La Prest) de Lleida», hi ajuda
a que us es~uardem des d'allà baix corn si

fossiu un 1I0c que es desvetlla amb norma
Iitat i en moviment ascendent cada dia.

Avui ens trobem aqui reunits en agra
dable companyonia i aixi mateix serà corn
procuré que es vagi desenrotllant la meva
peroraci6.

Espera, doncs, que sereu benignes
amb mi i jo faré la manera de fer-me en
tendre tot el possible.

Us vinc a par1ar, ciutadans, de cent
anys de Socialisme. Es podrieu dir maltes
cases sobre aquest tema, pero m'ocuparé
deI periode historie; no de cent anys de so
cialisme que encara hagin de venir, sin6
que hagin passat. _

Faig arrancar el meu estudi des de pri-
mers deI passat segle; de quan es començà
a par1ar d'aquest assumpte; de quan sigué
el principi d'una preocupaci6 general.

La paraula SOcii1/i6me sorti amb certa
espontaneitat. Pervingué d'unes discus
sions que sostenien alguns diaris londi
nencs l'any 1824.

Daten d'aquella època. amb una signi-
ficaci6 palesa, les tendències diverses que
els homes seguim amb una significaci6
més humana.

L1avors els homes començaven a tenir
lIum propia, lIavors quan començaren a
pensar per compte propi, quan es fixaren
les bases deI dret naturàl. .Els homes de
l'Enciclopèdia havien ja preparat les mas
ses per a aquell desvetllament espiritual,
per a aquell neguit que f10ria en toles les
con'\ciències i que s'anava eixamplant amb
impetu indeturable.



EL MESTRE JOAN BALCELLS
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en l' Audicio de la «Missa en mi bemoll» de

Schubert, en el Palau de la Musica Catalana.



No tenim altra època per a adoptar-Ia
corn a punt de partida, amb la quai co
mençàrem a veure les causes justes i a pro
curar la lIur reivindicaci6.

Els homes humils s'anaven aixecant
per sobre de la humanitat al davall d'a
q uella ra6.

Coneixem l'esplendorosa Grècia, en
la quai hi tenien lloc les magnifiques ma
nifestacions l'esplendor de les quais ha
arribat fins a nosaltres amb la lluentor ca
racteristica. Pero en aquella Grècia s'ad
f!litia l'existèl1cia i el tràfec d'esclaus, els
estrangers no eren ciutadans, només els
senyors distingits podien forrnar part dei
govern dei poble.

En l'època deI Renaixement. en canvi,
eren les cl,asses socials més humils, eren
els homes més baixos els qui ana ven aixe
cant-se.

La paraula Socialisme respon a un
ideal cornu, acondueix envers les rutes de
l'i n fin i t.

Veus aqui corn sorti, d'una manera es
pontània, el Socialisme. Tingué 1I0c des
prés de la Revoluci6 francesa, està clar.

Una vegada despertada la consciència
popular, exigi nous atributs i nous c1rets i
corn que els reis ni els poderosos no han'
estat mai predisposats a co~cedir cap am
pliaci6 de garanties ni cap altra lIibertat
que la convenient, vegeren corn el poble
es Ilençava deciqit a la conquesta. Aixi,
doncs, aquesla lIuita l'ha guanyat el poble.
la la ya guanyar el poble quan decapità al
rei Caries d'Anglaterra l'any 1688.

La Revoluci6 fcancesa fou més aviat
una revoluci6 continental. Fou filla de
l'esperit més inflamat de les races lIati
n.es.

D'aquesta manera es va anar aixecant
l'e,sperit col·'e.ctiu fins anar a concretar-ho
tot en aquest mot: So<.;i,alisme.

Primer fou Anf?laterra i França, des-
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prés fou Alemanya, arI;lb Marx i Engels
qui aparegué en els ~eus rengles.

Aqui el senyor Serra i Moret parla dei
Manifest Comunista el quaI, publicat
l'any 1848, s'ha expandit en poc temps per
tots els països. El troba correcte, precis i
just. Sobretot, cita un punt q e l'ha sor
prés i que en fa menci6 en el pràleg que
li ha tstat encomanat per a l'edici6 catala
na en les Edicions «L'Arc de Barà»: el re
lativisme economic.

Hem d'estimar-continua,-en Marx,
aquesta empenta de veritable revoluciona
ri que el caracteritzà i que porta envers el
cami de la unlversalitzaci6, aquesta força
contundent i irresistible de Marx.

El Socialisme no és res que discuteixi
les qüestions nacionals: aquestes per natu
ralesa i pel' substància pràpies van prenent
eficàcia ~rreu.

Alli on s'ha preseqtat, s'ha de reconèi·
xer que ha fet progressar i avançar en to
tes direccions, les branques d un poble.

Tenim a un costat Suècia, la naci6 mo
deI, la naci6 ben organitzada per excel
lència; alll no es coneix l'analfabetisme,
els homes s6n més re~p0nsables, la vida és
més clara.--

Després Finlàndia, la quai en temps
dei tsarisme tenia Ja una autonomia parti
culari reconeixia els mateixos drets a les
dones que ais homes, cosa que no succeïa
en cap altre 1I0c de la terra. L'any 1895 li
fou arrebassada la seva sobirania i fli.xô fou
el que perdé.

Més enllà, Dinamarca, la naci6 que no
té l'es d'industrial. que és de petits propie
taris. que no té una gran riquesa, :i, en
c~nvi, és una lIar deI Socialisme.

Dinamarca no té colonies. En tenia una
i _de seguida conegué que no havia de te
nir-ne cap i li concedi la sobirania Il can
vi només que mantenis amb eUs unes re
lacions amicals perpètues.

"
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Alemanya també ha estât una lIar dei
Socialisme; corn ho ha estat França i la
mateixa Anglaterra, pel' a la quai hi sento
una especial predilecci6 tota vegada que és,
gairebé, la meva segona pàtria.

Tot ho devem a aquestes tres grans na
cions darreres, en qualitat de ciutadans.

Si nosaltres vàrem ésser colonitzadors,
hi portàrem els nostres prej udicis i les nos
tres qualitats (si alguna en teniem) pel' aixà
veiem avui l'aspecte que ofereixen després
d'aquelles invasions, els pobles multiples
de l'Amèrica dei Sud.

AI costat d'aixà, quin contrast tan gran
es mostra fixament en la situaci6 distinta
que avui travessa l'Amèrica dei Nord, ter
ra de protestants, impetuosa i dominant.

Examinant posicions, trobarem que a
Anglaterra ens donarà una altra lIiç6 la de
mocràcia socialista tinc la convicci6 que
tota vegada que ens n'ha donat ja durant
quatre segles.

A França, amb tot i ésser més nostra i
també més Ilatina, un partit molt grao 110

pot existir perquè un partit nombr6s no
troba en els nostres païso& d irigents prou
compresos ni prou dignes i davant d'a-.
quest fet creixeria una desmoralitzaci6 i
tot perd ria energia.

Alemanya ja és una altra cosa. Aq ues
ta naci6 reuneix condicioI)s d'una mixtu
ra àgil i d'un sentit pràctie que caracterit
za els països deI Nord. Està, per tant, ab
sent d'algunes de les preocupacions de
França.

Ara que parlem d'Alemanya, he de dir
que sento una immensa simpatia pels seus
socials-demàcrates. Aquells homes han fet
la feina més dificil que pot fer-se. Llui
tant a dins amb una tenacitat continua i
exemplar han defensat la pàtria i han aju
dat a arrodonir-Ia geogràficament fins a
quedar reduïda en les dimensions estric
tes.

Avui tenen els quatre ministeris de
més compromis.

Sense els principis que ells defensen, la
guerra europea no s'hauria liquidat aixi.
Després de l'hecatombe terrible, perduren
les causes eternes, encara, i és de creure
que de la mateixa manera perduraran
sempre.

Perà haurien d'evitar-se en el possible.
És cruel i inhumà enfrontar obrers amb
obrers, germans amb germans, de la mane
ra que alli es fa.

Deixem les petites qüestions financie
res i econàmiques. Pel' a mi, l'obra més
portentosa deI Socialisme, en aquests po
bles, demés de preparar la lIur conscièn
cia, és la creaci6 d'escoles, universitats,
etc. és a dir, anar a la preparaci6 d'homes
intel'Iigents, d'erudits.

Fa goig de veure corn defs centres de
Bruxel'les i de les universitats angleses, en
funci6 durant l'hivern i l'estiu, isurten
obrers preparats, homes superiors i d6na
una gran satisfacci6 parlar ells dels seus
problemes.

La veritat és que en mig de les indem
nitzacions i de les reparacions, l'esperit
obrer imposa la pau i deixa veure que no
ac~eptaria un altre confiicte i aixà mereix
qualitats especials. Aixà é5 també el que
més admiro de la social-democràtica ale
manya.

El Socialisme ha nascut en les nacions
més civilitzades d'Europa.

Per exemple, si mirem a Itàlia, troba
rem que travessa una situaci6 que ni Flo
rència en el segle XIV.è l'hauria acceptat,
ni Milà, la ciutat fabril, l'hauria consentit·
segles enrera.

Itàlia, avui, ofereix molts esclats i ex
posicions i organitzacions intenses pràpies
unicament de l'Edat Mitja. El poble italià
si bé ha conegut alguns socialistes no ha
estat mai socialista. Aquesta és la causa



Arreu on es vagi creant una Societat
nova, ès per mitjà de la seva prOpia vo
luntat.

El conferenciant dedica uns moments
a Russia. La pàtria de Vladimir I1itx Ulia
nof ofereix al senyor Serra i Moret consi
deracions d'un marcat pessimisme, i gens
favorables. S'admira de la gran labor que
s'ha portat a cap, perà creu que el salt que
s'ha donat per damunt de la doctrina que
ell defensa els portarà més aviat inconve
nients que satisfaccions. Troba que ha de
venir una dictadura dei proletariat, perà
troba que ha de venirdesprés, quan sigui la
seva hora, quan s'hàgi vençut el treball de
transformaci6 de la nova societat.

Notant-se en els ànims d'una part dei
public una lleugera manifestaci6 de dis
confcrmitat, el senyor Serra i Moret, ferm
en la seva creença, recalca:

Russia no esta va preparada per a l'en
trada de Lenin; aquell poble suportà el jou
soviètic de la mateixa manera que hauria
soportat un altre jou qualsevol, tan cruel
com aq uest. Particularment Geùrgia, ha
manifestat dues vegades la seva protesta pel
règim de conquesta esmerçat amb ellà.

Per lacabar aquest punt, el socialistà
senyor Serra i Moret diu que.abans que a
Russia és possible que hi hagi altres Re
publiques soviètiques, i és perquè la men
talitat russa ha de rec6rrer encara molt de
cami envers la finalitat que es proposen els
seus dirigents.

L'ed ucaci6,-continua l'orador-potser
si que modificarà les masses,perà s'ha d'ad
metre que la creaci6 vert~dera la fa el
temps; s6n les particules internes de l'es
perit dei poble ço que el fa avançar.

Els Estats-Units, joves i esplendorosos
ens donen automàbils, exemples d'abundo~

sitat, etc. més, dels Estats-U nits no ens vé
la Hum perquè, què podrien ensenyar- nos
si no han seguit el procès de la historia?

que ert 'un moment donat pugul reslstlr
aquests canvis i el que és més, encara, els
soporti tant de·temps.

Els fets econàmics han de determinar
el moment que la sodetat instaurarà el rè
gim nou ja sigui el comunisme, el socia
lisme 0 una altra cosa.

Els pobles seguiran la lIei evoJutivà i
res no hi ha que pugui deturar la seva mar
xa. Si el poble no pensa, encara que en
totes les branques de les arts i de. les cièn
cies tingui figures representatives i ocupi
en el m6n els regles de categoria, no serà
res més que un poble primitiu, atrassat,
sense cultura.

No hi haurà, doncs, possibilitâts d'im
plantaci6 dei socialisme mentre existeixin
aq uests pobles pri m iti us, àls quais nosal
tres podem comparar-nos.

AI Nord d'Europa hi ha una naci6 pe
tita: Dinamarca. No té majoria pràpia al
parlament perà té, en canvi, la manifesta~

ci6 popular, que és sempre més envejable
i més efectiva. D'aquesta manera ha pogut
arribar a suprimir l'exèrcit de fet, per a
deixar-Io només en la consci~ncia de ca
dascu; d/aquesta manerà, tam bé, han
aconseguit tenir un govern dé ciutadans.

El senyor Serra i Moret, ara, passa a
examinar el cas particular d'Itàlia fent
veure que constitueix un gran peril!.

Resumint, diu que ha passat el què a
Hongria: Que un dia es donaven votacions
nutrides a una banda i un altre dia es do
na ven també votacions no menys nutrides
a un altra, demostrant d'aquesta manera,
que el poble no té opini6 i aixà és el que
el porta a tràstorns, assalts i dominacions
espasmàdiques i incomprensibles. A pesar
de la valor positiva que aparenten, sopor
ten una tirania igual' corn en soporta
rien una altra apart que sem pre hi ha
una part de les masses identificades amb
el partit deI poder.

- 9 - .Jmto
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Seran els pobles petits, Dinamarca, Li
tuània, Suècia, potser Estània, els qui ens
donaran la lIiç6 que infiuirà en gran ma
nera ais poderosos; seran aquests petits nu
clis de ciutadans conscients i responsables
els qui primer formaran la gran Republi
ca Universal Socialista.

Han de comentar-se i examinar-se les
idees defs altres. D'elles en surt malta
lIum.

Envers Catalunya soc pessimista. Pro
bablement no sortirà d'aqui cap v.ictària
socialista.

En tots els paIsQs d'Europa bi trobareu
reminiscències de les organitzacions obre
res, esplendoroses que han existit.

A Catalunya bom hi troba moments
d'entusiasme, d'espasmes, pero no de reà
litats.

Ha dé conrear-se la consclencia de
l'obrer. Ella és la unica que ha de regir el
mon, ella té la paraula en toto Dia vindrâ
que estarà preparada i es ml!nifestarà..

Mentrestant, nosaltres en seguirem par
Iant només en tons de comentari, en el
mateix to que en parlo avui.

El senyor M. Serra i Moret, quan ba
gué donat el punt final, escollà una Ilarga
j càlida salva d'aplaudiments.

Acabat l'acte, entre el public s'0rigina
ren algunes converses a rel d'àquesta in
teressantissima conferència. Era la mani
festacio d~ fe de vida de qüestions de tan
capital importància en els nostres medis.

La celebraci6 de vetllades corn aques
ta, produeix beneficis à tothom.

BAPTISTA XURIGUERA .

.;~.~~~~.;.~~~~~mmm·······i
Renuix de l'hora breu de l'escolada
lIaçada amb una cinta de carmf;
per un esqueix de glassa deI cam!
una figura brolla.inopinada.

La lIum pendissa de la capvesprada
cûm d'or la bolva deI clar faldell!
i fixa en l'aura encesa deI conf!
el glop de porpra amb que apar nimbada.

Desglossa l'aire un sospir de seda
que enrissa l'ala closa deI meu pit:

encaro el tèrbol halo de la nit
reposa en l'ombra de l'arbreda.

S6c tou de la dolçor d'aquest setembre
que ha prés al trau la rosa de clarô 1

omb pètals gords i baumes d'unci6
de la figura que duc dins de sempre.

RAMON XURIGUERA,
. ., .

1
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0efensa de la metapsiquÎCQ (1)

(1) Tercera conferèncla donada a l'Ateneu 1..leldlltll el dia
vlnt-I-el. de març lie 1929.

reb un impacte telepàtic de B., quelcom ha
passat entre A i B, una vibraci6 0 altra ha
viatjat pel' l'espai imprimint-Ii canvis 0 mo
dificacions, 1 és que entre la ffsicCl i la psi
cologia hi ha menys distància essencial
que la que un examen superficial de I~s

coses pot fer creure.
Aixà establert, ens toca pariaI', avui,

dels fets metapsfquics subjectius, els més
importants d'aquesta ciència, de tal mane
ra que sÎ pel' un moment admetéssim que
tola la fenomenologia objectiva no ha exis
fit mai, amb els fets subjectius n'hi ha prou
pel' a donal' a la metapsfquica un Hoc en-
tre les ciències de la natura. ,

Eis fets subjectius s6n extraordinària
ment freqüents. Tenen, demés, l'avantatge
que exclouen en absolut l'obsessi6 dei frau,
en tant que s6n immediatament comprova
bles experimentalmeni. En efecte, si hi ha
vlsi6 possible a través d'un cos opac, és
fàcil demostrar-ho. Si un sensitiu, a Euro
pa, yeu corn s'ofega un fili seu a Amèrica,
aviat se sabrà si aquesta visi6 fou reaI.
Pel' aixà, senyors, el P. Palmés, en ocu
par-se dels fets subjectius, no els nega.
Perà en canvi, posa en dubte que permetin
edificar una ciència a part,-Ia metapsfqui
ca,-i ,que legitimin, en molts casos, una
interpretaci6 espfrita.

Aixf, la meva tasca, en aquesta confe
rèncfa, consistirà en demostrar que aquests
dubtes dei P. Palmés, no poden subsistir.
Hi ha una ciència metapsfquica imposa da,
principalment, pels fets de caràcter sub
jectiu 0 psicolàgic. La hipàtesi anfmica 0

la espfrita, segons els casos, ès inevi
table,

1. == Ca fenomenologia subjectiva

Senyores i senyors:

Les tnaterialitzacions, estudiades en la
conferència anterior, s6n el fet culminan't
de la metapsfquica objectiva. Sigui la que
vulgui la seva gènesi, sempre resulten fets'
exteriors, perceptibles pels nostres sentits.
Es tracti de ectoplàsmia, de Ievitaci6, de
transport d'objectes, de moviments a dis
tància, de penetraci6 de la matèria, de
canvis de pes dei mèdium, etc., tot i que
aquests fets objectius palesen una intel
Iigència que els provoca i governa. es ca
racteritzen pel seu aspecte ffsic 0 material,
tota vegada que ens trobem amb una força
exterioritza'da re gi s tra b1e instrumental
ment,

EIs fenàmens subjectius s6n, corn el
seu nom ja ho indica, interiors, mentais,
essencialment psicolàgics. AI menys en
aparença, no exerceixen cap acci6 para
normal damunt la matèria ni ens adonem
que promoguin cap canvi en el m6n exte
rior,

Aquesta separaci6 esquemàtica que
s'estableix entre la fenomenologia objec~

tiva i la subjectiva obeeix, principalment, a
necessitats didàctiques, perà probable
ment no respon a cap diferència essenciaI.
Ùn moviment a distància i sense contacte
diem que és un fet objectiu, perà no deixa
d'ésser psicolàgic dei moment que la for
ça desconeguda que mou l'objecte acusa
una intel'ligèn:ia que governa el fet mate
rial que realitza, Anàlogament, una acci6
intermental pura, corn ho és el fet telepà
tic, no és concebible sense un canvi exte
rior, incontrolable amb els nostres medis
gràfics. Si A., a considerable distancia,

J
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11. c=Ces principals modalitats

Eis fenomens subjectius demostren
aquestes tres coses: hi ha una possible in
teracci6 psfquica de home a home, de pen
sament a pensament, a distància en el
temps i en l'espai, que anomenem telepatia;
hi ha una sensibilitat amagada, profunda,
crfptica, que pot conèixer una realitat exte
rior sense el concurs dels sentits orgànics:
és la criptestèsia; en la sfntesi mental co
herent, que constitueix la nostra persona
litat psicolbgica 0 el nostre jo normal,
s'operen canvis i substitucions interes
sants, que creen una nova person!ficaci6.
Deturem-nos un moment en el seu exa
men.

La telepatia. No és possible, pràctica
ment, entre persones que es trobin en con
dicions psicolbgiques normals, aixo és,
despertes. 8erà inuti] que A, concentrant
el seu pensament, vulgui trametre una
imatge mental a B, si aquest, pel' prop que
es trobi, està despert. Perb si B. dorm, 0,

m.iIlor, es troba en esta; hipnOtic, ja hi és
sensible. Els 84 missatges mentais de les
experiències de Warcol!ier, donaren un re
sultat total ment negatiu eh el primer cas i
51 de positius en el segon. La primera ))j

ç6 que es desprèn, doncs, de l'experiència
telepàtica, és que no és aquesta una facul
tat deI pensament conscient, i que, princi
palment pel que fa al perceptor, està en ra6
inversa de l'activitat intel'Jectual. Pel' aixb
la telepatia, més que un fenomen provoca
ble experimentalment, és un fet expontani,
fortuit, d'observaci6, que es dona l'à amb
tanta major netedal corn el preceptor es
trabi en estat de desinteressament psicolb
gic deI m6n ex,terior (somni normal 0 pro
vocal) i l'agent travessi un moment dramà
tic de la seva vida. Mai no el veureu en
moments de fredor psicolbgica; sempre

l'observal'eu en circumstàncies dramati
ques, de tensi6 anfmica de l'agent. Lord
Wilmore fa un creuel' pel' la Mediterrània
amb el seu yacht en una plena calma deI
seu esperit. De sobte, veu l'aparici6 deI
seu fi Il , pàl'lid, amb el cap pIe de sang.
Ningu més de la tripulaci6 no ho ha vist.
Es registra l'hora. Pel' telegrafia sense fils,
aviat se sap que el seu fi Il , a Londres, en
l'instant mateix de l'aparici6, moria, en
caure de cavall, amb el cap fet malbé.
Aquest exemple, corn tots, sense excepci6,
.::ns demostra una altra cosa extremada
ment important: que la telepatia és una fa
cultad electiva. Aixb vé provat pel' la cir
cumstància que ningu més de la tripulaci6
deI yacht ni de tot el m6n fou sensible a
l'impacte mental lIançat pel fill moribund
de Lord Wilmore.

La criptestèsia. El sensitiu que posseix
aquesta facultat pot conèixer una realitat
exterior, actual, passada 0 venidora, sense
explicaci6 possible pel joc dels sentits orgà
nies. En la variant «psicomètrica» 0 tactil,
si li doneu un objecte que hagi pertangut a
una determinada persona us en dondrà les
dades psico-orgàniques suficients pel' a
identificar-Ia. En la variant «premonitbria»,
us descriurà amb una precisi6 de detalls
marejadora els fets de la vostra vfda futu
ra. El sensitiu «metagnom» llegirà allb que
secretament haureu escrit en un paper i
que teniu plegat en el vostre puny clos,
amb la circumstància curiosa que us dirà
no sols el que heu escrit sinb allb que vo
lieu escriure i no ho heu fet. Aixb demostra
que no hi ha tal visi6, a la manera bptica 0

ffsica, sin6 lectura dei vostre pensament.
La personificaci6. Un canvi que s'opera

en la personalitat psicolbgica deI mèdium.
El seu jo és eclipsat i un altre jo apareix,
amb tots els caràcters d'extrfnsec i pel' la
paraula, pel' l'escriptura 0 pel' molts altres
mitjans d'expressi6 actuarà çom si un ;0



distint dei dei mèdium controlés el seu' or
ganisme i parlés amb vosaItres. Aquesta
nova personalitat, gairebé sempre, diu és
sel' l'ànima d'un traspassat. Tots els ele
ments que constituYen en vida la seva indi
vidualitat psicologica els trobareu idèntics,
siguin Quins vulguin els mèdiums de què es
possessi()nin. Qualitats i defectes, conei
xements, llengua, grafisme, etc., pel' igno
rats que siguin dei mèdium, podran reviu
re ais vostres ulIs. En els bons casoS,-i
s6n freqüents,-Ies proves d'identificaci6
no hi manquen.

III .== Significaci6 dels tets

Quina interpretaci6 donar a aquest con
junt de fets tan interessants?

Pocs metapsiquistes hi ha que no hagin
abandonat les seves idees materialistes,
pero encara se'n troben que no s'han ad
herit a la teoria espirita. Segons aquelIs, tot
podria explicar-se per l'automatisme i l'ex
terioritzaci6 de les facultats sensorials,
motrius i intel'ligents dei sensitiu 0 dei mè
dium. Les personificaclons serien ficti
cies, creades per.I'automatisme psicologic.
Les seves manifestacions intel'Iectuals, se
rien el resuItat d'ignorades cognicions te
lepàtico-subconscients 0 de l'exercici de la
facuItat criptestèsica. Sembla que aquesta
és la posici6 dei P. Palmés, quan diu: «en
admetre la telepatia i la criptestèsia, els
espiritistes no s'adonen que amb aixo ells
mateixos es tanquen el camf per demostrar
la realitat de la seva teoria.»

Eis partidaris de la hipotesi espfrita
responen en la forma següent: Aquestes
facultats, revelades per la fenomenologia
objectiva, pel seu caràcter, originalitat,
autonomia i extensi6 depassen tota expli
caci6 possible pel mecanisme de l'automa
tisme psico-fisiologic. Observeu qu~ sols
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en l'eclipsi de la consciència, alxo es, en
la paralitzaci6 de la vida psfquica, aparei
xeti. Tant més profund serà el somni, la
hipnosi 0 l'estat mediumic, 0 sigui la in
consciència, tant més vives se'ns mostra
l'an. Si hi ha en nosaltres un quid ignotum
que pot obrar, percebre el passat el present
i l'esdevenidor, organitzar un cos viu, pen
saI' fora dels muscles, dels organs senso
rials i dei cervell, i, un cop realitzat, tot
aixo pot restaI' ignorat de la nostra cons
ciència normal, és que aqueix psiquisme
no és funci6 orgànica, n'és indepedent i
separable i forçosament deu preexistir i
sobreviure al cos somàtic. Aixf, el psiquis
me transcendent, pel fet de restaI' latent en
condiciofls normals i de manifestar-se tan
sols quan es lIibera de les limitacions im
posades pel' la vida orgànica, demostra la
seva independència, la seva preexislència,
la seva anterioritat, la seva supervivència,
pel' tant. La teoria anfmica i el seu corol
lari, la hipotesi espfrita, vé imposada pels
fets. Si hi ha telepatia, personificaci6, crip
testèsia, clarividència i ideoplàstia, és que
hi ha en nosaltres, sense prejutjar el pro
blema de la seva naturalesa, un principi
pensant que no depèn deI funcionament dei
cos.

El paral'Ielisme psico-fisiologlc, clau
de la psicologia clàssica, queda destruit.
El conegut dogma: l'es no hi ha a la intel
ligència que no hagi passat pels sentits, és
cert pel petit psiquisme, pel psiquisme
conscient 0 cerebral, pero és fais i en con
tradicci6 amb els fets de la vida psfquica
profunda 0 superior.

El P. Palmés dedicà tota la seva terce
ra conferència a rebatre la teoria espfrita.
La seva recensi6 ocupà tres numeros com
plets de El Diario de Lérida. Tot llegint·
los, hom es perd en aquella exposici6
desordenada i caotica. Pero corn el meu de
sig és que conegueu bé tot el que digué el
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P. Palmés, i tot el que no digué, pero que
altres han exposa t, vaig a oferir-vos tot
l'ordenadament que em sigui possible,
quines son les impugnacions més serioses
que s'han formulat contra la hipotesi espf
rila pels metapsiquistes de solvència reco
neguda.

lCV.=Les personificaclons hipnotiques

Una de les impugnacions més impor
tants que s'han fet contra la gènesi extrfn
seca de moItes personificacions dites espf
rites consisteix en dir que son producte de
la suggestio mental, conscient 0 incons
cient, exercida sobre el médium pels pre
sents. Jo,amb facuItats hipnotiques, die a
A, sensible al meu poder: dormI En tal es
tat, li ordeno que sigui la reina Maria An
tonieta. Instantàniament, en la personalitat
psicologica de ]'hipnotitzat s'opera un
canvi i apareix una nova personalitat psi
colàgica que reflexa l'ordre mental rebuqa
pel' hipnosi. Doncs totes les suposades
personificacions espfrites, aparentment ex
trfnseques, poden explicar-se aixl.

Eis fets, no pas les raons, segons les
quais aquesta explicacio no és vàlida,
son els següents:

L-La personificacio creada pel' hipno
si mai no és expontània, sempre és provo
cada i volguda intensament pel' l'experi
mentador. AI contrari, la personificaci6
espfrita, de cent vegades, noranta cine és
expontània. No vihdrà quan més iptensa
ment la desitjareu, fins situant-vos en con
dicions optimes de treball. Vindrà contra
el vostre desig, el dei médium i topant amb
les vostres idees. Naturalment, aixo sol ja
indica que, quan hom es posa en condi
cions experimentals per veure si hi ha al
gun fenom~n mediumic de persPOificaci6,
si aquest es dona, en la forma que estarà

més Iluny dei vosJre p~nsament, no ha de
tenir necessàriament un orfgen ~uggestiu.

IL-Un viu pot, pel' hipnosi, envahir la
mentalitat de A i, obnubilant la seva cons
ciència orgànica suggerir una nova perso
nalitat que serà reflexe de la mentalitat i de
les possjbilitats intel'Iectuals deI sugges
tionador. Molt bé. Aleshores, pel' què
haureu de neg'ar a priori igual possibilitat
a un difunt? Ambdues coses no sols no es
contra,diuen sin,o que es cornproven, i con
validen mutuament. En la hipnosi, jo preoc
possessio dei cos de l'hipnotitzat, i tot
el que farà, psicolàgicament i orgànica
ment, serà el que jo void ré que faei. En la
possessio espfrita, en la personificacio
real, el mecanisme dei fenomen serà idèn
tic, perà.l'actor, el causant, serà diferent,
una entitat desencarnada.

IlL-La immensa majoria dels mèdiums
notables que dQnen fenomens de personifi
cacio amb identitat personal, son, 0 poe
sensibles 0 insensibles a l'accio sLJggestiva
i-hipnotica. William James, després d'haver
obtiilgut amb la Piper nombroses personi
ficaciop5 amb identificaeio personal post
morfem, es proposà hipnotizar-Ia pel' a
comprovar l'argument que discutim. Fou
extremadament diffcii. AI cap de nombro
ses ten.tatives s'arribà a provocar utl estat
d'}lipnpsi JTIoIt superficiai. Pero quan aixo
esdevingué, la Piper deixà de donar el fe
I10men de personificacio extrfnseca amb
id.erJlitat personal, possibilitat que reapa
reixia tan aviat corn cessava l'estat hipno
tic. Corn podeu veure, la diferència és ra
dical i resolutiva.

IV.-James ha pogut, amb grans difi
cultats, hipnotitzar a la Piper. L'e.xperi
mentador li ordena que en despertar es re
cordi de totes les personificaeions,fictfcies
que en tal estat Ii ha suggerit: ho pot fer
petfectament.

Pero James otdena a ,la pe.rso,Qi~caci6



no hipnôtica de la Piper, aixô és, espfrita,
que la mèdium, en despertar, es recordi
d'aquellà personificaci6 que en aquells mo
ments controla el seu cos. Li és totalment
impossible.

En el primer cas, repetirà exactament
el que en estat' hipnotic ha dit i ha fet, si
n'ha rebut l'ordre. En el segon cas, li hau
l'an d'explicar tot car no es recordarà de
l'es.

Aquesta' diferència completa, que mar
ca l'abim que existeix entre estats que es
voidria idèntics, és aquesta. En el primer
cas, la voluntat de James, manava en el
mecanisme cerebral de la Piper i pel' aixè>
la seva ordre tingué efecte. En el segon,
corn l'organisme de'la mèdium era contro
lat pel' un psiquisme diferent dei seu i dei
de James, l'ordre mental d'aquest no podia
donar cap resultat. Aqueixes experiències
proven d~cissivament l'origen no sugges
tiu de les personificacions espfrites.

V.-La personificaci6 hipnotica no té
la menor consistència psicologica. És un
maniquf, un automata que es mou a vol un
tat de l'experimentador.

La personificaci6 espfrita, al contrari,
és lliure, té iniciativa, idees, sentiments i
conviccions diferents u oposades a les dei
mèdium i de l'experimentador, amb el quai
discutirà a braç partit, airadament, corn ho
farien dues mentalitats de vius que es tro
bessin en desacord.

VI.-El nivell intel'lectual i moral de la
personalitat creadéÎ pel' hipnosi és sempre
idèntic al; de l'experimentador. Si aquest
sab francès, la persona dormida, encara
que no conegui aquesta lIengua, podrà anar
pronunciant paraules franceses, sense
comprendre el sentit dei què diu, si l'hip
notitzador les hi va dictant sfl'Iaba pel' sfl
laba. Pero si ni un ni altre saben àlge
bra, encara que l'hipnotitzador ordeni a la
personaUtat hipnôtica que resolgui una

'.
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equaci6, no podrà. Mai no es yeu diferèn
cia de facultàts, capacitats ni coneixements.

Totes aquestes impossibilitats desapa
reixen en el cas d'una personificaci6 real 0

espfrita. La mentalitat que es manifesta pot
ésser i és inferior 0 superior a les possibi
Iitats intel'Iectuals deI mèdium i dels expe
rimentadors.. Unes vegades es tracta de
coneixements simples d'un fet deI quai nin
gu dels presents no en sab l'es. Aitres ve
gades es tracta de coneixements comple
xes, professionals, cientffics, 0 d'una
lIengua que ningu dels p"esents no coneix
i ni el mèdium, en estat normal, és capaç
de lIegir i comprendre.

VII.-En la personificaci6 hipnotica mai
no es donen, simultàniament, altres feno
mens metapsfquics concomitants: telequi
nèsies, raps, aports, etc.

En J'espirita, al contrari, s'observen
amb freqüència, car sembla que el sobrant
d'energia posada en joc es manifesta bus
cant les seves Unies de menor resislència.

VIII.-La personificaci6 hipnotica, a
l'impuls de la nostra voluntat, canviarà
tantes vegades corn voldrem. Segons la
nostre ordre mental, l'hipnotitzat serà un
bisbe, un general, un cardiac, un gos, tin
drà fred, calor, el que vulguem, amb un
automatisme perfecte.

La personificaci6 espfrita és fixa, cons
tant, sempre la mateixa i en l'es no la modifi
quen els nostres desitjos. Els seus elements
psiquics s6n tan permanents corn els d'una
persona viva. Sigui quin vulgui el medi
de comunicaci6, manifestant-se amb mè
diums diferents que no es coneguin, sem
pre és idèntica. Finalment, aquestes perso
nificacions, la major part de les vegades,
afirmen ésser J'esperit d'un difunt. 1 pel'
trencar el vostre escepticisme, i desfer els
vostres dubtes, convalidaràn les seves afir
maci6 amb un cert nombre de proves més
o menys completes.



Uns pensamenfs de Ferran de los Rios
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Crec, senyors, que a\xà és discutir
cientificament i arribar, honradament, al
fans de les cases. Després de l'exposat,
(,serà possible que ningu pugui pensar
amb el sfmil de les suggestions hipnàti
ques per explicar-se les personificacions

Aquests dies hem lIegit el !libre de

l'eminent professor de la Universitat de

Granada: E/sentido humanista de/socia,
/ismo, que recomanem sincerament aIs es

tudiosos, per la seva gran altura idealista.

Ens plau donar a continuaci~ alguns frag

ments anotats tot lIegint:

«lamas acoje la Iglesia catàlica dentro
de si al liberalismo; jamas acata el pleno
derecho de la conciencia individual a vivir
su propia vida y a discurrir en la indaga
ci6n de la verdad; para contener las ansias
inequivocas de los fieles aparece el 5yfJa
bus; a partir de entonces, a toda concien
cia limpia se le plantea un dilema: 0 èat6li
co 0 liberal; los que se denominan libera'
les y se dicen cat61icos viven en una con
tradicci6n que les es imposible explicar;
tal ~ez, por noble temor, no apetezcan el
intell'tarlo.~

«No bien nacido el capitalismo, todo,
absolutamente todo queda sacrificado al
logr6 de ese fin de lucro, y desde el y en
vista de el tien de a ser valorado el derecho,
la moral.. la religi6n, el arte, etc., etc.; el
apetito de riqueza adviene un fin ultimo,
no un medio 0 un fin organicamente su
bordinado a fines de linaje espiritual, sin6
fin en si, ideal final. De esta suerte, las
idea~ de provecho, interés y renta se coo
vierten en ideas generatrices de la sociedad
civil.» .

•

esp(rites1 Aquestes s6n rears, consrstei'lts~

aquelles, fictfcies, veritables automates de
carto. Doncs amb el mateix rigorisme crf
tic anirem examinant tata l'argumentacio
antiespirita.

HUMRER:r TORRES.

«El humanitar'ismo solicit6 con apre
mio en nombre de puras exigencias mora
les la liberaci6n deI esclavo. Para el capi
talismo, en cambio, IIeg6 el momento de
considerar caro el trabajo dei esclavo, yen
su virtud dej6 de estimar provechosa la es
clavit.ud tan pronto vi6 la posibilidad de
conseguir asalariados por un jornal infe
rior al coste de sostenimiento dei hombre
esclavo. As!, la libertad fué dada a estas, y
se cre6 el ejército de trabajadores libres

. que necesitaba el capitalismo para moyer
sus empresas con un minimum de coste.
Se les libertaba, pues, como hombres, para
poderlos comprar mas baratos camo tra
ba jadores.»

«En Inglaterra, el 65 por 100 de la po
blaci6n solo posee un 1,7 par 100 de la ri
queza total y el 2 P9r 100 de los mas ricos
el 71,7.»

«En Andalucia, para el jornalero dei
campo, el tanto por ciento absorbido por

,la alimentaci6n, segun los presupuestos
familiares par nosotros'examinados, oscila
entre el 75 y el 80 por 100 de Sl,JS ingresos;
y el presupuesto de una familia con 15.000
pesetas de ingreso ytres hijos, ese tanto
oscila entra el 40 y el 45, tanto. por ciento
que disminuye a medida que la renta.
aumenta. Asi, aquellos presupuestos do
mésticos que invierten en alimentas la
mayor parte de sus ingres05, los pobres,
son las que pagan. en una mortalidad mas
alta, las crisis provacadas por los especu
ladores en el campo de la economia.»

1.
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Clfbres i 9revistes
<Belsunce., (Figures de la :levoluciô France

sa) per Marguerida Leclerc. El Arenal (Mallorca) ,
1929.-Marguerida Leclerc continua la tasca que
s'ha imposat de publicar les seves <Vides de mil
herois•. Avui ha tocat el torn a Belsunce, el Co
mandant dei regiment de Borb6 que estava al po
bl~ de Caën de guarnici6 quan esclarn la gran Re
voluci6 Francesa.

Tots els pobles de la gl'an França seguiren
l'exemple de Paris amb la mateixa idea fixa en lIur
front. Fou una naci6 sencera la que es lIençà al
carrer exigint (ia que demanant no era possible).
q.ue s'a plaqués les boques dels milers de ciutadans
que demanaven l'aliment rudimentari i indispensa
ble. Era el mateix poble que a l'unl/Son, de la ma
teixa manera que avui demanava amb toles les se
ves forces, pal, el dia següent havia de cridar,
abaix els tiransl i havia d'immorlalilzar tanles pà
gines glorioses i havia de fixaI' tantes conclussions
a favor de la independència de l'home que avui, en
el segle XX, molls void rien pel' a ells, encara.

Caën no havia pas d'ésser menys. 1 aixi fou.
El poble no pogué aguanlar-se. Belsunce, en qua Ii
tat de cap de la Iropa no permelia desordres. El
poble no s'hi fixava en aquesles leories lan sim
plisles. Volia pa, prenia el blal, cremava palaus.
Volia i es sadollava de sang d'arislocrata. Què li
importava que Belsunce fos valenl, punldonor6s i
sensal? EU veia que se li impedia de manife8Iar-se.
Què li feia a ell convertir-Io en lTlàrlir? No era a ell
a qui martirilzaven, sin6 a una represenlaci6 dels
opressors cruels.

Demanà la seva testa, l'empresonà, el ferf,l'es
carnf, el martirilzà; les dones 'acabaren de deslro
çar el seu cos, diuen. form6s. Després, fou cremat.

Aquest fou Belsunce. Aquest el màrtir de 1790
de la Plaça de Sant Pau de Caën. Aquesla és la
monografia que ens ha ofrenal, avui, la vigorosa
ploma de Marguerida Leclerc.

La nostra felicilaci6.

BAPTISTA XURIOUBRA.

<Viatge•. -Tres actes. per Ramon Vinyes. Bi·
blioteca L/anas. Matar6. 1929.-Ramon Vinyes.
i1gil escriptor i sagaç literat ha fet aquesta obra de
lealre. A sola dei tflol hi posa <comèdia? drama?
3 actes., Aquesla obra que gairebé es podria asse
iurar irrepresentâble en els temps que corren és,
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en el fons, força suggestiva en l'aspecte de la tra
ma i de la manera que accionen els personalges.

Podrfem dir-ne moderna, posat que és moderna
tota cosa que Iresqui pel' un camÎ nou deixant els
marcats durant una pila en orme d'anys, pero no
ens hi Illrevim perquè potser té més, encara, d'im
precisa.

<Vialge. està escrila en uns moments d'irreve
rència envers el teatre i en desacord amb els seus
reglamenls oficials.

Eis Ires actes força llargs que la componen,
s6n els tres puntals gruixuls i sense polir que
aguanlen un m6n desconegut, pero no pel' aixo
més agradable.

Ramon Vinyes ha sorlit amb la seva d'escriure
fins a l'acabament una obra d'una complexilallan
majliscula com aquesla. Nosallres assegurarfem
que és una heroicilat. 1 estem segurs que tothom
qui l'hagi llegit no gosarà afirmar el conlrari.

L'autor de <Qui no és amb mi .... ha publicat la
seva obra de tealre <Vialge. a la «Biblioleca Lla
nas. de Malar6. Eslà escrila amb prosa àgil, pero
d'una agilital turmentada ...

B. X.

<Enfermedades de li1 alfalfa. per j. Viladot
Puig. Tàrrega, 1929.-L'actiu farmacèutic d'Agra
munt, acaca je publicar un llibre en el quai s'hi de
balen els problemes que afeclen, directa i indireCla
ment, l'alfals.
poques vegades es yeu que sense cap lucre ni es
perança de gloria, hom s'alreveixi a publicar un
lIibre especialilzal pel' compte propi. Pel' ~uesl fet
sol, el senyor Viladot Puig mereix paraules' de fe
licitaci6.

Aquest IIibre esludia els elemenls que s6n favo·
l'ables a l'aufals, tais com la temperalura, el cel
serè, la terra, el regadiu, elc., elc. Inclou també els
principals enemics; fa un estudi força documentat
deI pug6 i d'ail l'es animaIs ofensius.

Està bellament imprès aIs Tallers Gràfics de
<Cronica Targarina- i en lIengua espanyola.

B.

L'Eveil Catalan.-Acaba de publicar un magnf
fic nlimero exlraordinari dedicat a les fesles de III
Ginesla d'Or dei Rosse116. Tot respira 0101' de diu
menge: RetraIs: discurllos, composicions...
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Cultura i vida

En una conferència publica donada ultimament
d Barcelona, hom ha afirmal que eIs valors cullu
raIs a que d6na.Hoc la vida humana, es caracleril
zen pel' no eslar supedilals a aquesla vida, corn toI
ço que l'aclivilal deIs éssers vius produeix, i pel'
poder àdhuc oposar-se al lliure desenrolllélmenl de
la maleixa..

Sembla ésser aixi considera nI d'una manera is
solada la vida individual, de la societal que l'ésser
que fa cullura és parI inlegranl. Parlinl d'aquesl
punI de visla, la vida de l'home és sacrificada a
l'aclivilal cultural a que hom es dedica, sense apa
renlmenl treure'n la deguda compensaci6. Més cal
lenir en comple que la cullura és una necessilal de
l'home, en tant que forma parI d'una col'Ieclivila t

poderosa. En aquesl eslal l'home eslà IIigal pel'
una aclivilat vilal deI conjunl col'Iecliu, socielal,
que arribal a un cerI grau de polencialilal econàmi
ca, fa indispensable l'exislència d'una cultura que
li permelrà una major suavilal en els engranalges
deI mecanisme economic.

És doncs la vida social, no la purament indivi
dual, la que crea una cultura, que corn 101 producte
de la vida eslà condicionada pel' aquesla, i perma
neix sempre al servei de l'organisme, socielal en
aquesl cas, que la crea. Es l'especialilzaci6 en el
IrebaB la que fa necessària la complela polarilzaci6
de la vida d'una mi noria abnegada en el senlil de
conslruir l'ediflci cultural.

La vida comença i es desenrollla, de les més pri- "
mi lives fins "a les seves fases més avançades con
servanl-se sempre en ço caraclerislic en eHa: la
Huila conlra 101 ço que lendeixi a reincorporar-Ia al
medi inorgànic eXlern, a la morl pel' ranI. És el pa-

. pel' que desempenyaria la cultura cas de no eslar

supeditada aIs inleressos economics d'un organis
me: començar privanl-Io deI poder d'autocoordina
ci6 de Burs facultats en el senlil de la propia con
servaci6, empenyenl-Io vers una aclivilal no expli
cable biolàgicament.

J. V.

«El Mati»

Des de darrers deI mes passaI a Barcelona hi
surI un nou diari calalà.

Feia ia molt lemps que se'n parlava i una vega
da més ha vingul a confirmaI' la dila que clot.
arriba •. En efecle cEl Mali». va fenl la seva aparici6
diürna vestit amb paper rosJI, escaigul de corn pa
ginaci6, consislènl en v61uminosila l, amb Hetra
clara .. ,

cEl Mali» ha vingul, és de creure, a cumplir una
missi6 sagrada. 'Nosaltres, pero, no sabem veure
encara, quina pol ésser aquesla missi6. Eis abne
gals escriplors de cCalalunya Social» hauran
d'augmenlar la HuI' dosi de sacrifici, tola vegada
que un diari corn cEl Mali» exigeix un Ireball inlen~

i continu.
La pau deI Senyor sigui amb ellsl El càndid

grup d'En Josep M,a Capdevila conlribueix, amb
aquest rolaliu, a salvar un numero més gran d'àni
mes esgarriades, a lIiurar el m6n d'esperits indeci
sos i malignes i, en una paraula: a redimir la hu
manitat i prepara l'-la pel' a esperar el dia deI iudici
amb una gran conformaci6 i ben confessaIs i com
bregals.

Benaventurals ellsl
En un poble corn el noslre, tanmateix, és una

heroicilal, just és confessar-ho, fer sortir un diari
amb el sublflol que porla cEl Matf». Juslamenl el
diari catolic ha vingul en bona hora, A Calalunya
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fitant els nostres esbarjos per a treure'n profit, i
calmar les seves misèries f(siques 0 morals. Per
toI arreu (carrers, places i fires), Irobàveu men di
canls amb totes classes d'angunies. cames i braços
escapçats, fam ais ulis i a l'ànima, bruts, espelli
fats, i en posicions, per molts, ja estudiades que
fan moure la consciència dels vianants, amb aque
Iles sengles pregàries, 1 els més emotius i senti
mentais. deixen anar una almoina, que els Ireu de
sobre el remordiment, que els ha despertat la trà
gica visi6. L'almoina, aquests dies, no és més que
una despesa més per a buscar l'alegria; sense ella
el poble conscient en aquell momenl de la seva
culpa, tindria el pes impertinent i empegal6s dei
mendicant, corn una ombra en les seves diversions.
L'almoina sojornanlla consciència, d6na l'alegria.
Eis menys sentimentals 0 els sentimentals egocèn
trics, veuen amb aquesls espectacles, ço que en
molts casos és comèdia, i passen mirant-se'ls, corn
un que fa el seu negoci, amb l'avantatge, que' no
paga contribuci6; entre aquests punis extrem~, hi
ha tota la gama de psicologies reaccionant davant
d'aquests quadros, en els que s'agermanen comè
dia i dramatisme; desgràcia, mandra i esceplicisme.
Pero la veritat crua i nua ressaltanl en mig de tots
els prejudicis, és una:

Misèria humana i més misèria, que continua
imperiosa, cada dia més, després de vint segles de
cristianisme, predicant la caritat, que no ha pogut
fer desaparèixer, les cares famèliques i els cossos
raqunies dels infants, deambulant per les porles de
les casernes, amb el trist pot de IlélUna, que ompli
rà amb les sobres dei ranxo, que no pot fer de
saparèixer la mandra i l'escepticisme portat per
les conHnues desgràcies i misèries. L'amor aIs'
pobres predicat pel cristianisme, amb tota la seva
bellesa i formosor, porta a aquestes situacions in
humanes. Des dei punt de vista social, es més
humà l'odi de Bernard Shaw a la pobresa i ais
seus fills, els pobres, que l'amor dei cristià. Aquest
amor, que només ha entés un, Jesucrist, alimenta i
manIé la pobresa; l'amor és conservador de tot ço
que estima, aixi aquest amor, acaricia i alivia lIeu
ment, pero conserva l'ar.rel de les desgràcies de la
pobresa.

L'odi, podriem dir cientific, de Bernard Shaw,
no serà tan artistic, pero ell eliminél, tallant l'arrel:
la pobresa. No acarona, ni fa esclatar la poesia dei
misticisme, pero és més humà, més cientffic; des- .
apareix per aquest odi, el foc de misèria humana,
les desferres de la nostra 1I0ada ihlel'ligència, els
productes patalogies, de l'chamos apiens". Fa més,
malt més, demastra la negativitat i l'absurd dels

Quinzena internacional

L. B.

Contrasts

Amb l'alegria i el xivarri d'aquests dies de festa
major, amb els desbordaments d'entusiasmes, la
polifonia de les multituds bigarrades, amb els ves
tits nous i les idees antigues i élmb tots els demés
anacronismes pocassoltes (amb perd6 dels senyors
tipistes i tradicionalistes) d'una festa major en el
segole XX, feia força angunia l'espectacle de les ca
ravanes de pobres, que aquests dies d'expansi6 i
de joia acudien peregrinant, a la nostra ciutat, apro-

avui, (per dissort (?), no hi ha gairebé cap publica
ci6 encaminada en aquest serotit. És lamentable
que el nucli de catolics amb els quais convivim no
tingui (en pie segle vint!) ni un diari, ni una edito
rial, ni una revista, que defensi la doctrina més
universal i més humana que existeix, que està a les
ordres de Pius Xlè; mancava que es decidissin
d'una vegada a fer aparèixer en el camp obert dels
homes, un diari que, corn cEl Mati", posi al 1I0c
que li correspon la religi6 que fa vint segles domi
na gairebé tota Europa i que, degut a homes poc
intel'ligents, insincers i perversos, cada dia es 'Va
debilitanl més.

Nosaltres us saludem, braus matiners. Pero un
duble ens tortura.

Voleu dir, abnegats matiners, que no haureu fet
tard?

Eis funcionaris dels serveis d'immigraci6 ais
Estats-Units s6n coneguls per la seva severitat i els
estrangers que han hagut de planyers d'ells s6n
innombrables,

Ara acaba d'ésser lIur victima el venerable Ra
bindranath Tagore, Ha estat sotmés, corn un sim
ple mortal, a un registre humiliant i ha estat tractat,
en general, de tal manera, que ell mateix havia
arribat àdhuc a témer per la seva vida.

Esvalotat contra les autoritats americanes, l'an
cià poeta i tenaç defensor de la causa india, ha de
cidit escurçar la seva esta da i hà embarcat de se
guida a Los Angeles en direcci6 al Jap6.

ieie Ais cent setanta anys de la seva publicaci6,
ha estat declarada immoral l'obr mestra de Voltai
re, cCàndid", en el departament deI Tresor dels
Estats-Units,

Tretze exemplars d'aquesta obra consignats a
un lIibreter, han estat decomisats per l'administra.
dor de duanes.



J. V.

I. U.

Concursos IIlusicals
ANY 1929VIII CONCURS

Les lendències francamenl reaccionàries com la
comenlada, pel' sf soles, pel' llur propi extremisme,
es posen en oposici6 amb la realilat, lant dels fets
cienlffics cam dels socials. l, què represenla aixo
pel' a dites lendèncles més que la mort, preparant
aixi el triomf de nous ideals capaços de posaI'
d'acord l'estructura social amb les realitllts econo
miques?

Contradiccions

Els senyors Marmessors de Na Concepci6 Ra
bell i Cibils, Vda. Romaguera, instituiren a nom i
en memoria d'aquesta dama un repartiment de pre
mis a obres musicals, mitjançanl concursos que es
convoquen el dia 8 de maig de cada any.

Eis de la colla d'cEI Matf;>, pel que es yeu, te
nen ganes de posaI' malament a certes persones,
de les quais ells mateixos en fan l'apologia i de
fensa. En Josep M,~ Capdevila ha cantat i Boat els
pensaments de l'escriptor calolic Bossuet, bisbe de
l'vleaux.

Pero en les mateixes planes on es fa aquesta
apologia, apareix una nOlfcia que diu que es fa re
sara la redacci6, una novena en acci6 de gràcies.
Un ex-socialista anglès, qualifica el socialisme
d'utopia i les seves bases com a falses. Aixo, pels
que Begeixen Boussel amb l'atenci6 d'En Capdevi
la, ve a dir que Bousset coincideix amb els d"cEI
Matf;>; pero els que eillegeixen amb aquella mique
ta de malfcia, qualificada d'heretgia, descobreixen,
que en el serm6 sobre les disposieions relatives a
les neeessitats de la vida, Bossuet diu: cels mur
muris dels pobres sôn justos; per què, dones,
aquesta desigualtat de condieions;>? 1 en el serm6
sobre !'eminent dignitat dels pobres, diu: «La po
Iftiea de Jesus és direetament oposada lJ la deI
segle;>. No ho ha visl aixo En Capdevila; se li de
vien quedar enganxades les fulles, i les devia
sallar.

Ah! i no transcrivim les paraules sobre l'actual
conslituci6 social de St. Climenl, St. Jeroni, Sant
Ambros i St. Crisostom, perquè s6n massa grui
xudes i ens sabria greu que ara els haguessin de
treure dels altars, i perquè, mallo!Tat la benevolençll
dei censor, no passarien.

Acabem amb aquells mots tan agradables: 11'1
tel'lecluals, inslruiu-vos!
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nostres acluals sislemes socials, que conlradiuen
els lexlos sagrals, que dienl a l'home cguanyaràs
el pa <1mb la suor dei leu fronl;> declara igual loI,
pero l'home es va cuidar de donar un menlfs, una
vegada més, carreganl el seu treball sobre uns, pel'
a que els altres disfrulin de la cïvilitzaci6, sense
haver de derramar ni una gola de suor.

Pero siguem oplimisles: anem a la balalla de
flors d'aquesla fesla major: els dîners co.rren, es
llancen pels aires, prenen forma de serpenlines i
volves de l'leu que alravessen l'aire, atemorit pels
crils frenèlics de l'enlusiasme; l'alegria eixampla el
cor, plaer eslèril, enlusiasme infecund, musica, i
en mig dei desgabellamenl i dei xivarri un cuitat
crida: cGermans, una carital;>. Van caien! deu, vInt,
Irenla cènlims; a la nil, quan la malinada apunla i
el poble dorm, els mendicanls uns comencen la
seva fesla, menjanl xurros i passejanl, conlant-se
les seves· impressions, els muts, i recreanl-se la vis
la els cecs; d'altres, els més, continuen passejanl
la seva creu de misèria i desgràcies; el pop insa
ciable de la socielal, no ha calmaI l'avidesa, i con
linua xuclanl sang, deixant exhausles moites vides.
sense que serveixi pel' a calmar-lot La caritat, su
prema virlul, com loles les vi l'luIs poden dir com
La Rochefoucauld: cque no s6n l'es menys; sin6
un fantasma format pel' les noslres passions, al
quai s'hi d6na un nom honral, pel' a fer impune-
men l, toI ço que un vol;>. 1.

13 de maig.

ExtreIIlisIIles
Creiem nosllllres que amb l'adopci6 de posi

cions doclrinals exlremisles s'hi guanya pel' posar
se amb lola claredat en evidència llur estaI d'acord
o de conlradicci6 respecle la realitat dels fels.

Comprobaci6 d'aixo és l'arlicle de l'u1traconser
vador senyor Sànchez Pastor en que amb motiu de
parlaI' de polftica comparada posa de manifest amb
gran fruici6 la prohibîci6 en una Universitat nord
americana d'ensenyar doclrines cienlffiques com el
darwinisme i la leoria de la relalivilat. Voleu maior
obcecaci6 pel' parI de dit defensor de la cyerladera
lIibertat;>? què diu eB? Mes, no és mo,lt més conve
nient aquesta dranca;> situaci6 que la que adopten
certs elements que sustenten idees que s6n el fona
ment de les dretes, afirmant al maleix temps ésser
d'esquerra? Treball molt considerable és pel' a les
'verladeres esquerres el depurar-se constantment
de les infi1tracions drelistes, doncs havent d'actuar
corn a organisme transformador dins la col'Ieclivi
tat, com a lai tenen en primer Boe de defensar la
propia vida, és a dir, la propia doclrina.
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Agència a J"leida
Major 27 i Blondel 14

Aquest
per la

Revisfa de Calalunya.-Ha sorlil el numero de
gener-febrer. El seu direclor es proposa posar-la
al corrent i es va aconseguinl mica a mica.

El sumari, no menys brillanl que els anleriors,
el constitueixen treball d'En Rovira i Virgili, F. Valls
i Taberner, S. lvanovilx, A. Rubi6 i Lluch, Ferran
Soldevila, Domènec Guansé, Prudenci Bertrana i
Joan Sacs.

Llibres i Revistes

L'eOrfeo Català,., de Barcelona, associanI-se
ais desigs dels senyors Marmessors, i en comvli
ment d'honrosa comanda, endreça aIs composilors
catalans el present Cartell:
Premi de 2,000 pessetes a la~ millor eSuile" pel' a

gran orquestra. Acompanyarà a cada parlitura
una reducci6 pel' a piano,
Els compositors que concorrin al present Con

curs han d'ésser filis de terres de lIengua catalana
(Catalunya, Balears, València, Rosell6, etc.), 0 han
de tenir, almenys, deu anysde residència en alguna
de les encontrades on es parla la lIengua nostra.
L'eOrfe6 Català,. podrà exigir dels autors premiats
la documenlaci6 necessària pel' a justiflcar aquesta
condici6.

Les composicions no hauran d'ésser escriles de
mà dels mateixos autors, sin6 de copisla, procu
rant en elles la major c1aredal.

La propielaf de les obres premiades queda a
favor de lIurs aulors.

És potestatiu dei Jurat el deixar d'adjudicar el
premi, en toI 0 en part, pel' ra6 dei magre valor de
les obres presemades.

Les composicions, que hauran d:ésser rigorosa
ment inèdites, s'enviaran a l'eOrfe6 Català,. (carrer
Ail de Sant Pere, Hi), a nom de Joan Salvat, Secre
tari dels Concursos, Concep~i6 Rabell i Cibils,
Vda. Romaguera, i cada una d'elles porta l'à un
lema.

TERME D'ADMISSI6: Fins per 101 el dia 15 de
febrer de 1930.

Revisfa deI Cenlre de Leclura.-Publicaci6
de I]eus·. Rica i severa en presenlaci6. i texl. ~rél

anuncia la proxima aparici6 de.lIibres sota la seva
tulela.

La Riuada.-Revista quinzenal de Mora d'Ebre.

L'Om.-L'excel·lenl confrare manresà, eL'Om,.,
ha arribat a nosallres una allra vegada. simpàtic i
optimista. En els seus escrits hi Iraspuen qüeslions
que ens s6n mol,t cares.

Cal no oblidar-nos de la nostra veslÎmenta. És
tan dificillrobar un Iiberal a casa nostral

Concepci6n.Arenal.-Mallorca. Maig; 1929.

L'A vi Pep.-Numero de maig. 6rgan de eJo
ventut Sardanista Pep Venlura,..

L'Av! Mûnné.-Selmanari popular de Sant Fe
liu de Gufxols.



Precio deI frasquito, 40 pesetas

~ Condecorado con la Cruz dei Mérito Militar por méritos profesionaJes
Reglstrado en la Direcci6n General de Sanidad con el niimero 6265

Especlfico UNICO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las ENFERMEDA~
DES DE LOS OJOS, pOl' grave~ y cr6nicas que sean, con rapidez asombr:osa, evitando ope
raciones quinirgicas que con tante fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparici6n de los
dolores y molestias a su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en'Ias oftalmias graves y
pOl' excelencia en Jas granulosas rgranulaciones purulentas y bler.lOrraWcas, queratitis, ulce
raciones de la c6rnea, rijas. etc.) Las oftalmias origirtarias de toda cfase de enfermedades,
ctiralas en breve tiempo. Maravilloso en las infecciones post-operatorias. HlIce desaparecer
las catarata~ en periodo de formaci6n. Destruye mic:robios. cicatriza, desinfecta y CURA
PARA SIEMPRE. No mas remedios arsenicales, mercuriales, nitrata de, plata, azul metileno
y otros tan temibles usados en cifnicas Las vistas débiles y cansada!'l adquieren prodllliosa
potencia lIisual. jNo mas neblina! jSiempre lIista muy clllra! jJamac; fracasa! El 98 por 100 de
los enfermos de los ojos curanse antes de concluir el primer frasquito dei especlfico PRODI
GALUZ. PRODIGALUZ eclip8a para siempre el tratamiento por los coifrios conocidos has
ta hoy en todos los gabinetes ocullsticos; coli rios que en la mayor parte de los casos no ha
cen mas que empeorar el mal. irritando 6r~ano tan importante como la mucosa conjutival. El
nitrato de plata, causa de ,ierdadero terror de los enfermos y de muchas ceguerad 10 hace
desaparecer PRODIGALUZ, que es completamente inofensivo, cura el glaucoma y produce
SilS estupendos resultados sin causar la menor molestia a los enfermos Detiene la miopfa
progresil1a iEnfermos de los oios! Estad seguros que curaréis en brevfsimo tiempo usando el
portentoso especlfico PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cu
bierta).

F6rmula y marca regiStradas segiin las leyes

Preparado por el Doctor J. MARTINEZ MENÉNDEZ

·Eminente creaci6n cientifica
ENFERMEDADES INTERNAS y EXTERNAS

PARPADOS

Envios a vuelta de correo a todas partes deI mundo.-Pagos por glro postal

Testimonios de Médicos, Jueces. Fiscales, Jefes de Ejército, In~enieros, Comerciantes,
Obreros etc. jÉxito infaliblel Sin cocaina, atropina ni ningunas oints substancias peligro
sas, como se puede comprobar sometiéndolo a un minucioso analisis cualitativo.

No quema ni irrita. - Sin temor alguno puede
apllcarse en recién nacidos. - jUnico en el orbe!

Dire[[iOn general: SUCESORES DE E. CUADRADO
M. MARTINEZ CUADRADO' fa

• SIMON Y SAN BUENAVENTÙRA, NUM. 7.'- MADRID i
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liENFERMOS DE LOS OjOS!1

Prodigaluz ~
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Registrat
Teléfon, 103

LLEIDA.

GRME
LA MILLOR CASA DE MOBLES

(Balx08 de la Fonda d'Espanya)

Nom Comercial
Rambla de Ferran, 16.

•
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IMPRBMTA -JOVENTUT. - BLONDBL, 7 - J.LBIDA.
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1CARLES 1 LLUIS GENÉ 1
~ ~
~ COMISSIONATS PRINCIPALS ~= == =
=~__ De la'companyia de segurs contra incendis L.A CATALANA ~__=!

_ Blondel lletra E, l,er LLEIDA Telèfon num. 259
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