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r' esperit de les
.

noves gener~clons

Heus ad un recul1 de les mani
festacions fetes per Ernest Glaeser
en diferents lIocs.

Ernest Glaeser és un dels escrip
tors pertanyenls a les més joves
promocions literàries d'AJemanya.
El seu darrer lIibre «La Classe 22,.
està obtenint aquests dies un èxit
considerable i comparteix amb el de
Remarque l'atenci6 nascuda liltima
ment a l'entorn dels Ilibres de guerra.

Aquest recul1 de manifestacions
de G1aeser expliquen no solament la
seva posici6-que és també la d'una
bona part de la joventut alemana
front ais problemes d'avui, sinD les
causes que han porlat l'esperit de
les noves generacions a la posici6
actual.

Parlant de la seva pubertat que era
q uan la guerra està va en tot el seu vi
gor, diu:

Nosaltres no lIegiem diaris. No sorti en
gaires lIibres. Els nostres pares eren al
front, Lliurats a nosaltres mateixos, obser
vàrem i refiexionàvem sense que les per
sanes grans vinguessin a enutjar-nos i a
ensenyar-nos el que era prohibit, Vé d'aqui
potser la major quantitat d'ardidesa, d'in
genuitat, de cinisme i si es vol de menys
educaci6 que la que tenien els nostres pa
res?

Aixi nosaltres ens separem dels escri p
tors d'avant-guerra i fins d'arguns que han
fet la guerra, precisament per aixo: no es
tracta ja de fer frases sina de vèure-hi clar.
Aquest estat d'esperit és bastant recent a
Alemanya. La prova: un lIibre de guerra
corn «A l'oest l'es cle nou» s'oposa a un
al'tre Ilibrè 'de guerra, el de Zweig pel'
exemple, e~crit ja fa alguns anys, en tot
allo que aquest consiaera la guerra corn un
«fet». Res de desenrotlJamentsl kes de
discursos!' Res d~ Iirismes! Res d~' preocu-

pacions filosofiques, humanitàries. etc ....
L'observaci6 objectiva d'un fet. Hom ha
vist? Doncs que digui el que ha vist. Sé
prou bé que el greu defecte d'un mètode
semblant és que esclueix al «fet» les seves
causes i les seves perllongacions. El Ilibre
de Remarque cau corn un tro, Et Ilibre de
Remarque és la guerra. Els tlibres dels
més joves, el meu si es vol, reflecfeix la
guerra. la quaI no ha estat soJament una
historia de soldats. Aixl la guerra com a
«fet» ha separat els vells dels joves;
pero la guerra en tant que «experièn
cia» ha separat els joves entre ells. Hi
ha els qui l'han viscuda i els que n'han
sentit pariaI', els que han vist retornar els
l:ombois de ferits. els que han sentit crepi
taI' els discursos patriotics en la ciutat em
pavesada! ...

Davant l'espectacle dels anys 1914-1918,
un infant fatal ment devia convènce's que
el m6n de les persones grans era un m6n
d'enveges i d'hipocresia, que els homes
entre ells. individus 0 pobles no tenien
més que una finalitat: la de devorar-se tot
cobrint lIurs vils instints amb mentides
més vils encara. Llavors l'infant es veia en
la precisi6 de menysprear les persones
grans i d'odiar la guerra tot jurant pel' tal
de poder restaI' pur i sincer, d~ no esde
venir mai unl1 persona gran. No cerqueu
més Iluny la ra6 d'aquest gust pel' les
emanci pacions, gust corn Il a totes les clas
ses '922 de tots els països; emancipari6 de
III familia. de la tradici6, dels deures en
vers l'Estat! El cinisme, i l'ironia. heus
aei les nostres armes defensives contra els
que ens reprotxen de no concebir III lIi
bertat més que sota aquesta formula: ab
sència de responsabilifats,

f
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Nosaftres no s6m compretament ers filfs
dels nostres paresl Nosaltres no hem com
partit mai la seva follia. Quan l'infant ale
many de la classe 1922, el juliol de 1914

feia amistat en un hotel de Suissa amb
l'infant francés de la classe 1922, i que bru
talment, un bon dia, Ilurs pares els sepa·
raven impedint-Ios de jugar plegats, amb
les lIàgrimes aIs ulis el petit francés mor
murava: La guerril, son els nostres pa
res...

Que no ens vinguin a recordar la gue
rra a nosaltres ... Passa, perà que ens fem
vells ... d'altres infants ens reemplaeen en
els bancs de l'escola i és aci on cal fer aten
ci6. Caldrâ ne te jar els quadros de l'ense
nyament alemany de tots els «Brosius» (1)
que envenenen la joventut.

Parlant de la Societat de Nacions, diu:
La S. de N. ha estat instituïda per con

sagrar un estat de fet, per estabilitzar un
sistema. El vi ci de l'organitzaci6 és que
col' loqui la pau 11 la base; és a dir, que
pressu posi la pa u. Aq uests senyors de Gi-

(1 l Broslus éll el nom dlll professor rldicol i xovlnistll que
lerrorllz~ els menuls de III CIIlSSll 19211.

nebra son diplomàtic~! Formen una socie
tat d'ambaixadors. No n'hi ha més que
una de Societat de Naciom;: la consciència
dels individus la quai déu posar la vida a
un nivell superior, elevar el preu de la
sang...

1 referint·se concretament a la jove
generaci6, diu: En realitat, la joventut
comprén un equip d'homes reflexius que
treballen a la destrucci6 de totes les ideo·
logies que poden nèixer dins de la super
ficialitat. Determinar la posici6, ellloc geo
mètric, humâ, de la meva generaci6, em
sembla. avui, un problema prematur. Pue
dir, entretant, que la meva generaci6 ha
vensut en lIurs rengles, el ressentiment
dei pensament alemany i que nosaltres pa
dern anar a la deseoberta dei mon visible
sense deformaci6 naeionalo especulativa.
Padern bastir una humanitat que no senti,
no pensi ni persegueixi altra casa que les
'lIeis eternes de l'humanitat, avui commo
gudes. Tenim grans possibilitats. Que se'ns
deixi fer!

Nosaltres treballarem!

ERNEST GL~ESER.

-
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Comentari a l'entorn d'un nou parlit republicà

força politica, un grup d'homes notoria
ment prestigiosos i dignes de la confiança
publica van resoltament a la formaci6
d'un nou partit republicà. Partit que es
matitzarà pels apelatius ràdical i socialista
per tal corn am b la seva senzi lia deno·
minaci6 expressi substancialment la st'va
ideologia. Es dirà republieà perquè de cap
de les maneres es pugui creure que la for
ma de govern es consideri accidentai, sin6
essencial. Es dirâ radical perquè expressi el
contrari de moderat 0 conservador, més
clar, que el mot radical no serà unicament
un rètol sin6 una realitat que en plantejar
i resoldre els problemes nacionals no ani·
rà per les rames, més bé s'arribarà fins a
les arrels profundes i més vitals. Es dirà,
en fi, socialista, emprantaquestqualificatiu
no cn el sentit d'obrerisme exclusiu i ate·
nent unicament les petites necessitats dei
proletariat, sin6 en el sentit més enlairat i
ample que enclou la pàraula socialisme
en tots els valors socials i de l'economia
deI m6n.

Marceli Domingo ha dit que aquest
partit ha d'ésser nou de dalt a baix. Nou
en el programa, en l'organitzaci6, en els
procedimcnts, en la disciplina i en les res
ponsabilitats col·lectives. El nou partit no
tindrà cabdill. Tots els militants solidarit
zats tindran la responsabilitat de ('actua
ci6. L'activa i constant intervenci6 de tots
despertarà i mantindrà el deure, també de
tots, de complir el programa i estatuts que's
donarà en el congrés constituent dei par
tit. El congrés elegirà un comité directiu i
aquest orientarà i dirigirà, no de manera
autoritàrià, sin6 democràticament, cele
brant periôdicament reuni00s de congrés
per a renovar càrrecs directius i proposar
i discutir norme~ de cond~cta a seguir

Potser volent recolli r aquest am·
bient, endegant..Jo i aprofitant..lo corn a

** *

E L8 vells partits republicans 'estan tri
turats, desfets. Les organitzacions

que resten pesen poco Si bé han sobrevis
cut, isolades corn es troben, s6n corn uns
petits oasis en el desert poli tic, sense gaire
eficiènciâ. ni cohesi6, condemnades a una
vida de vestals vetllant el foc sagrat dels
ideals que els donà ('ésser. Viuen de por
tes endins sostenint posicions locals, pero
sense infl.uències a l'exterior ni relacions
entre elles per a portar a terme actuacions
conjuntes i positives. Aixi veiem en aquest
moment el panorama de l'organitzaci6
republicana.

Pero si les circumstàncies han portat a
tan sensible situaci6 actual, també és ben
cert que una gran massa popular ha fet
una virada vers nostres ideals. Mai l'ideal
republicà ha tingut tants adeptes corn
avui. Mai corn ara en totes les esferes s(!)
cials s'ha sentit corn avui la necessitat
pràctica de la Republica. 1 és tant més evi
dent aquest fet que avui ja comença a és
ser una cosa dificil trobar aigu que no sia
republicâ. Es d6na la paradoxa que ara
que no hi ha partits republicans orga
nitzats és quan hi ha més republicans.

Naturalment que tot aixo tan important
obeeix a una causa. 1 encara que aquesta
causa sia evident per a tothom no podem
esmentar-Ia per motius molt explicables.
Pero n'hi ha prou que estigui en la cons
ciència de tots. El fet és el fet. 1 aq uest és
que al pit de milers de ciutadans viu el
desig de la Republica amb més abranda
ment que mai.

1 aixo és ben confortador.



1pfanteJar ers probremes de maJor interès
ge'lera!.

El programa deI nou partit serà esque-
màticament aquest: nova estructuraci6 deI
Estat, Parlameot i Sufragi universal, sepa
raci6 de l'Església i de l'Estat, dissoluci6
de lesordres religioses, col'la boraci6 acti va
en la politica internacional paeifista, auto
nomia i control en els serveis publics, es
cola unica, reducci6 i inspecci6 dels im
postos indirectes que gravin sous i salaris
i articles de primera necessitat, imposici6
contributiva directa i progressiva, protec
ci6 ais vastlssims problemes deI camp, in
tervenci6 bwcària i a les grans industries,
c01'laboracio responsable de l'obrer a tats
els ordres de la produccio organitzada so
bre bases noves, oposici6 a tata em presa
co(onitzadora, uni6 federativa amb Portu
gal, i molts altres extrems importantissims
que no cal recollir per a veure el valor
doctrinari i d'actuacions que significa
l'empresa d'aquesta nova força politica.

Detràs d'aquesta organitzaci6, plena de
promeses i voltada d'austeritats, no cal dir
quantes simpatie. i adhesions han de
seguir.

** *Indubtablement els republicans sentim
la perentoria necessitat de l'organitzaci6
d'un partit. La dispersi6 i la inacci6 de les
forces men en forçosament a l'e~terilitat i
a la mort. 1 els ideals republicans s6n una
cosa massa viva per a que aixo puga ésser.

Per tant tot intent d'uns homes de sol
vència publica que donin la cara i plan
tin bandera d'allistament han de produir
un reviscolament impetu6s i sà entre les
forces politiq ues afins.

Pero no s6n, potser, unicament els vells
republicans els que cal avui arrenglerar.
Una gran muni6 d'elements nous que ara
senten i accepten la Republica corn uoa
necessitat, s'han de tenir també en compte.

<:!Es pot confiar amb fonament que
aquesta massa nova de republicans s'allis
tarà a un partit que sia, a més de repu
blicà, significat de radicalisme i socia
lisme?

Ens fem aquesta pregunta, perquè amb
ella voldrlem dir que potser si, que, tenint
en consideraci6 totes les circuwstàncies
de l'hora actual i la disposici6 d'ànim es
pecialment defs nucIis neôfits disconfor
mes amb el règim que s'han d'unir, i és
precio; unir, a la causa de la Republica,
traçant orientacions i seguint tàctiques
que portin primàriament a una realitzaci6
essencial, seria millor que un partit repu
blicà adjectivat amb els noms de radical i
socialista, organitzar un gran acoblament
de les forces coincidents amb un progra
ma ben reduit, de tons doctrinaris més
vagues, sense precisaI' massa punts d'ideal
i d'actuacions futures, on tothom s'hi po
gués allistar pel' a una acci6 concreta i
sense haver de passaI' pel' la violència de
sacrificar massa conviccions més 0 menys
arrelades.

No és que a nosaltres ens faci cap re
par el subscriure els postulats deI programa
deI partit republicà radical socialista, ni
que cerquem escuses per a defugir la Hr
ma de nostra adhesi6 persona!. No. Es 1
que avui es presenta la causa de la Repu·
blica en caires tan esperançadors i d'una
manera que mai no s'havia presentat. Potser
som uns cecs il'Iusos que nt) sabem veure
les coses. No hi podem més. Creiem que
el problema de la Republica no és qüesti6
de programes ni d'ideals més 0 menys re
mots. És un problema d'actuaci6. No s6n
paraules i doctrines, sin6 acci6 i fets. 1.
aixo és el que es respira a l'ambient corn
una exigència. Els qui mai s'havien dit re
publicans, ni es podia esperar que se'n di
guessin, avui no se'n amaguen de dir-se'n
i fins en fan gala, Fenomen de sentimen-
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ALFRED PERENA.

La dona dei cilpell: Modigliani.

*li< ...

Està clar que aquesta uni6 de forces,ho
neixerà sola. Es precis que surtin homes
d.e res~onsabilitat que la iniciïn i an/pa
nn. SI el nou partit republicà radical so
cialista, creat el seu baluart, l'ell]pren
corn a immediata finalitat. oblidant nclus
els principis dei programa, servint e base
central d'aquesl agrupament, treb liant i
aconseguint aquesta uni6 a la que antlssi
~a gent s'hi ha de sentir soldat, nvingut
sla el nou partit. perquè sixi hauria prestat
el més gran servei al pals. /

Tots per la Republica i 1 Republica r
pel' tots, pot ésser avui un cr' més eficàç
pel' a assolir una realitzaci6 pplltica urgent
que no pas tots els programes més ben
pensats.

- 6 -

talisme circumstancial. si es vol, pero al
cap i a la fi realitat. Per tant, energia apro
fitable per a la plantaci6 d'aquella primera
fita essencial d'on ha de sortir tot el
demés.

Sincerament, equivocats a no, nostra
preferència actual hauria estat un partit
ampllssim de poca doctrina 0 menys pro
grama, que en 1l0c d'anar al poble amb
prè~iques i sermons, recollis el voler popu
Jar J de manera eficàç menés cap a la solu
ci6 que a tants ens és cornu.

En una paraula, que totes les forces
que,. per convicci6, 0 pel' sentiment, 0 per
passl6, 0 per interés, som avui republi
canes, s'agermanessin i s' unissin vers una
acci6 conjunta i unica. Del conservador al
comunista, disconformes tots amb l'actual
aplc:gats en una solà finalitat: la Republica:
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(j)e Socialisme
L'article «Davant la q~esti6 social» de

Rovira i Virgili publicat a La Nau en
resposta a observacions formulades per
alguns peri~dics politics, promogué, en
certs medis lIeidatans, animades discus
sions.

Rovira i Virgili té el do d'expressar el
seu pensa ment amb envejable c1aredat.
Estareu 0 no conforme amb lel> seves
idees, pero si es discuteix de bona fe i amb
ganes d'entendre's el confusionisme no és
possible.

Es trobava una mica vaga la formula
ci6 dei seu punt de mira en referència a la
qilesti6 social i amb tota diligèncià hi ha
respost en l'article esmentat, Els que l'ha
gin lIegit ja no podran dubtar dei què pen
sa en aquest transcendental problema, puix
corn de costum, en poques radies ha pre
cisat les idees clarament.

Rovira i Virgili declara no éssel especi
ficament socialista ni col'Iectivista, en
l'accepci6 marxista dei mot. Tot i reconei·
xent legitima i raonable la posici6 dels
partidaris de la Iluita de classes, ell no hi
aspira. Pero tampoc és un devbt dei règim
capitalista aetual, la in just icia i la immora
litat deI quaI proclama, i vol la trans/or
maci6 profunda d'aquest règim èn un sen
tit més igualitari i més just, sempre que
no s'ataqui, ans es respecti, la lIibertat hu
mana. Més que en la supressi6 absoluta de
la propietat privada i deI capital, creu,
d'acord amb Prudhon-i amb Pi i Margall,
afegim nosaltres-~en l'absorci6 dei capi
tal pel tr baIl, en ,. creaci6 deI capitàli, t 

obIt i en el despl'gamtnt dd coupera lis
me», segons les seves prùpies paraules.

Alguns amies nostres trobar~n aquesta

posiei6 deI director de La Nau una mica
timida, pero nosaltres no ho creiem aixi.
No és pas la timidesa, generalment, una
Je les caracteristiques espirituals de Rovi
ra i Virgili. Estem ben segurs que si no ha
arribat a l'acceptaci6 dei col'Iectivisme, no
és pas pel' pOl' ni pel' manca de decissi6.
Com' tants d'altres, deu formular-se im
.portants reserves, doctrinals i pràctiques,
a l'eficàcia dei marxi.sme integral, corn a
formula de la relativa felicitat humana. Si
cregués que l'enclou,lio proclamaria. Pero
no ho veu clar ni n'està ben segur i ho ma
nifesta sincerament, tot i admetent, ja avui,
les reformes socials implantades pels Es
tats liberals que més lIuny han anat per
.aquest cami. No costa gaire de compren
dre que si Rovirà i Virgili no es declara
marxista ni col'lectivista, no és pas pel' ti
midesa ni pel' una pOl' ridicula en un home
estudi6s i d' esperi t obert corn ell; és pel'
raonament, pel' motius cientifics, princi:
palment de caràcter psieologic.

Quan entre persones cu Ites i avançades
amb aficions politiques es parla deI pro
blema social, es pot observar, amb fre
qüència, un fenomen singular: que:mE>ltes
d'elles, suggestionades'pels actuals corrents
ideologics, i ferides en la seva sensibilitat
peillastim6s espectacle dei dolor ~lOiversal,

fill dei monstru6s reparti ment de la rigue
sa, es declaren col'Iectivistes sense haver
pensat massa en le ultimes con egüències
d'aqueix sistema, que té, en els dies que
vivim. una explicablt: força d atràcci6.

Quin é el vostre col'Iectivisme?-dema-
à em;j ica!me t, fi 0 un esti·

mat cuntra l' t 1 . U lie ta plO ie-
tat pflvada, en a 0 ut J l>t:nse cap e cepci6,
ha de desapartlxer?-Sl, cal que deupare-



Ja6.' 8-

gui tot signe de propietat,-responia el
nostre company. 1 en el desig de concretar
i precisar el seu propi pensament, li posa
rem a/gun exemple. Un home treballa en
lIna industria 0 bé li la terra les hores cien
tificament determinades perdemocràtiques
lIeis que haurà promulgat el nostre lIiure
consenti ment. Ara bé, en un sistema col
lectivista pur corn vos el voleu, en el quaI
s'haurà decretat il'Iegitima tata forma de
propietat, deI producte dei seu treball no
en podrà disposar en res, absolutament en
l'es, perquè no serà seu. L'Estat, unic ad
ministrador, agafarà tots els fruits dei
vostre treball i els repartirà i els comercia
litzàrà. EII curarà de passa l'-VOS els ali
ments, de vestir-vos, d'educar els vastres
fills, d'assistir-vos en les vostres malalties,
pero el prod uctor, tot prod uctor, es con
verteix en un funcionari, en una roda
anànima de la gran màquina estata!. Hau
feu destruït, am b la desapàriciÔ total de
l'individualisme, els seu grans inconve
nients; perà també haureu mort la part fe
cunda que contè. És igual que el vostre
treball sigui inferior 0 superior al coefi
cient mitjà. És també el mateix que la
vastra aptitud i el vostre amor a l'art que
cultiveu, excel'leixi 0 sigui de poca vàlua.
La força creadora que, en un sistema no
tan rigid i dogmàtic, podria trobar un
fort estimul psicolàgic-magne temal
en el petit premi representat pel' certs
avantatges materials, pel' certes comodi
tats, en la satisfacci6 de necessitats animi..
ques que ait l'es no senten, aquella foro;a
creadora, dèiem, no trobarà ambient que
la impulsi. Es cert que el desig de satis
faccions materials i espirituals és univer
saI, corn ho és que no hi ha altra manera
d'obtenir-les que per l'esforç; perà é~ igual·
ment cert ,que la generalitat dels homes,
aguest 'esforçl l'esql.!i~en tot el que po
den, ara i sem pre. En canvi, si el pro-

ductor, en lIoc de treballar per a cobrir
les necessitats de la col'Iectivitat, corn per
encàrrec 0 en una embranzida angèlica,
pogués vendre els fruits que excedeixen
les seves necessitats, fruits tant més grans
com sigui la seva activitat i els seus co
neixements, sense, no cal dir-ho, explotar
el treball aliè, sense tenir jornalers que li
facin la seva feina, aleshores, amie nostre,
la satisfacci6 ioter ior s'aguanta i es conver
teix e::n un camp d'incalculable fecunditat
l'leI' a ell i pel' a la col'Iecti vi tat matei xa.
Corn diu Pi i Margall, quant més indepen
dent i més lIiure és la personalitat huma
na, dintre de les normes morals de la con
vivència social, en un règim en el quaI el
treball sigui una condici6 obligatària per
a viure, tant més enèrgicament s'acusarà
la personalitat de l'home i tant més sus
ceptible serà de profitoses iniciatives. Sal- \
vaguardar la consciència individual, els
drets immanents de l'home, és un punt de
mira essencial pel' a nosaltres. Es cert que
en el sistema capitalista actual tot aixà
naufraga i pel' aixà el rebutgem. Perà no
en dubteu, aquest perill sUDsisteix i enca
ra s'afina en una estructuraci6 social en la
quai, corn en el col'Iectivisme pur. l'home
sembla oapitular davant l'Estat, es yeu
despotenciat en els seusyalors substantius
i, pel' l'afany d'anar a una organitzaci6
més conforme amb la justlcia distributiva,
amenaça la necessària gerarquia defs va
lors en una concepci6 humanitària i li ..
beral de la vida. El capital aixi creat,
us fa porr Ens sembla pueril. Feu iI'le
gal l'usura i l'interès deI diner, que és
un impost immoral posat al treball dels
altres homes. Declareu impracticable la
transmissiô hereditâria dels bens mate
rials, ja que heu dit abans que només
dei treball propi l'home pot viure. Huma
nitzeu el crèdit i la banca. Acabeu amb
concessions i monopolis de tota mena. PB-



seu a mans de l'E-stllt el contrel de toU els
mitjans de producci6 i de canvi. Pero

si no hi ha una manera per a que
l'home, per obra deI seu propi esforç
pugui millorar, si en sent necessitat,
Jes condicions de la seva vida, molt ens
temem que el vostre dogmatisme portaria
a la humanitat danys més greus que els
que volieu evitar ...

El nostre am ic contradictor, callà. Com
prenguérem que les nostres paraules no
havien deixat de fer-Ii certa impressi6.
Implicitament, en elles hi ha compresa
aque/la idea de Rovira i Virgili de «/'absor
ci6 dei capital pel treba/l» que alguns amics
nostres continuen a Irobar con fusa, pero
que al nostre entendre, pel' maridar, en un
just eclecticisme, els interessos individuals
i els socials, és digna de respecte i no pot
ésser rebutjada sota pretext d'una posici6
de covardia en les propies conviccions. 1
aquells @lue vulguin estudiar-Ia una mica
a fons, trobaran un bon mestre; els reco
manem que lIegeixin amb atenci6 el cin
què diàJeg que en «Las luchas de nuestros
dias» escrigué un home d'esperit tan lliure
i radical com Pi i Margall.

Som partidaris, com Verginiaud, de
domar la major suma possible de felicitat
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a l'home i al cos social; creiem, com Fau
chet, que tot home té naturalment dret a

allo que és necessari; entenem, com RO'i
bespierre, que ningû no deu fruir dei so-
perflu en tant d'altres manquin deI precis;
pero l'encasi/lament de l'esperit és tan noci u
i perill6s en el camp de les ciències biolo
giques com en el de les politico-socials.
Les «formules fetes» ban de repugnar tant
al lIiure treball dei savi de laboratori com
a l'espectador de les evolucions humanes.
La vida, individual 0 social, és una cosa
massa proteiforme per a ésser tancada en
esquemes miglats 0 en motl/os prèviament
establerts. Qui la sap la formula definitiva
de la felicitat humana? Qui gosaria deter
minar, després de deu 0 cent segles d'ex
periència social, què creuran bo i conve
ni"nt les generacions que vindran?

No dogmatitzem massa i obrim pas
IIiure, completament lIiure, a l'esperit pel'
a aprofitar -se de la gran I1iç6 dels fets. J
Les bipàtesis i els sisteme~, tant en poli-
tica corn en ciència, evolucionen i canvien
constantment. Sols els fets resten. Elis han
d·ésser la nostra guia en "inacabable cami
deI perfeccionament humà.

HUMBBRT TORRES.

No hl ha gouern aenae ull'lut nt democl'à<:la sense genel'oallat.-HeRRloT.
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La d/seut/da c/utat de Cifraga

FRAGA ha fet un canvi considerable en
poc temps. Nosaltres recordem corn

una cosa gairebé d'ahir, els grups de fraga
tines que passaven pels'nostres carrersamb
les robes aplomades, plenes de rams i de
colors, amb les sabates repuntades de
blanc i el pentinat trenat i retrenat com
una minuscula teuladeta sobre la tofa alli
sada dels cabells.

Fraga per nosaltres era allà. No el crèiem
un pais exàtic perquè entre els nostres
amics de l'Institut i de l'E~cola Normal hi
havia també fragatins que parlaven corn
nosaltres i tenien els nostres mateixos sen
timents. Només una lIeugera variant en
certs mots donava a les frases certa pinto
resca atracci6 que nosaltres repetiem en els
moments de plesanteria.

Fora d'alxà Fraga era en el nostre m6n
interior un poble corn un altre qualsevol
deI de les nostres comarques.

La ra6 ens deia-una ra6 superficial
ment sorti da gels I1ibres-que Fraga era
una ciutat aragonesa. Una altra ra6-la
pràctica, la que s'alimentava al través defs
nostres ulis i de les nostres priOleres desco
bertes-ens feia veure corn L1eida i Fragà
jugaven al contacte cada dia i que cap di
ferència, a no ésser la de la roba de les do,
nes, no existia entre l'amic fragati i l'amic
de la comarca lIeidatana. 1 aquest probfe
ma re<;tava entre nosaltl'es sense aelarar.

Eis dies ens han portat idees méS'p-rëëi·
ses. Hem sabut corn un Ilarg maridatge
comercial pot establir corrents d'afecte i de
comunitat de sentiments i fins de cultura
que esborrin l'accidentai divisi6 adminis
trativa. Perà aquest és un problema arris
eat i val més deixar-Io.

El cas és que Fraga ha eanviat molt en

poc temps. Les seves dones ja no duen les
robes aplomades ni les petites teuladetes
trenades defs cabells. El clos tancat dels
seus costums s'ha anat desfent al refrec de
la carretera oberra de Barcelona a Madrid
que li Ilepa els peus. Eis seus homes han
portat aires de fora; aires catalans sobretot.
Continua éssent una poblaci6 agricofa que
evoluciona pausadament, perà que tant
mateix evoluciona ...

Nosaltres hi hem pasliat fa pocs dies
per Fraga i hem tingut especial interés en
parlar amb la seva gent per veure si ens
trobàvem tan prop corn ens consideràvem
ésser-ho des de L1eida.

Moments després d'haver arribat teniem
la seClsaci6 que ens trobàvem entre amics;
entre amics una mica més vells i una mica
més seriolios de gest perà que parlaven
amb aquella mateixa pintoresca atracci6
defs nostres companys de l'Institut i de
l'Escola Normal.

Fora de l'obligat motiu localista, que
per altra part nosaltres teniem interés en
conèixer, observàrem que els' interessaven
els mateixos problemes nostres i tenien co
neixença dels nostres 1I0cs igualment que
nosaltres. Nosaltres sentiem aquella proxi·
mitat amb una complaença ~que ells, més
enfeinats en atendre el foraster que altra
cosa, no podien sospitar.

RecQrreguérem la poblaci6, :1'Ajunta
ment, algun indret de l'horta i després ens
trobàr,em reunits en un local que porta per
tito'l «Los amigos de Fraga»;

Aquesta és una entitat creada per de
fensar els interessos de la poblaei6. Si al
gun acte es celebra en el seu recinte que
tingui certa importància, surt indefectible
ment d'allL El nucli de socis més cultivat
edita un :periàdic setmaop.1 anomenat «La



ribera deI einca-. Es una fulla purament
lecal potser no massa sobrada d'interés. Hi
ha. pero, una aportaci6 que per ella' sola
justifiea la publieaei6 dei periôdie. 1 el
realment curi6s és que és de les més lIegi
des. Es tracta d'unes pàgines eserites en el
que ells diuen fragati. El fet té importàn
cia i no el volem passar per aIt.

Hom a f'escriure aquestes pàgines ho fa
conservant la fonitica popular i per bé que
apareguin amb una lamentable deseurança
ortogrâfica, hi hem pogut Ilegir, passatges
plens de traça i reveladors d'un profund
sentit terraI. Eis homes que avui per avui
ei dediquen a la benemèrita taseà d'ex
pi'essar els seus sentiments en l'idioma
vernâcul, s6n Fefip Lafuerza, Salvador Mi
ralles i un versaire que es signa Oneaso!.

El seus treballs s6n quadros de eos
tu ms i descripeions de tipus populars en
els que la pinzellada dramàtica i la pJase~

teria deI bon to de/ata tot seguit l'Anima
cultivada de Ilurs autors.

Passant els ulis per aquests escrits ens
anàrem donant compte de l'existència d'un
seguit de mots d'una neta eufonia terrai
que no estan incôrporats al nostre fèxie co
rrent,

En tot el que poguérem estimulàrem
els nostres amics a que contiouessin escri
vint en1ragéltfi que sobretot seriessin to
tes aquelles expressions que d'us carrent

-tl- ...

en el seu lèxic no les trobessin en el pano
rama general de les publicacions catalanes.

L1avors s'esdevingué un moment sim
patiquissim. Un dels amies demanà una
formula per a evitar el desgavell ortogràfie
amb que apareixien els escrits.

-El diccionari d'en Fabral-{érem nos-
altres-

-N'hi ha a L1eida?
-1 clar que si: tsnts corn en vulgueul ..
Quedaren en adquirir-Io i en perseve

rar en la tasea. Nasaltres prometérem, en
cara, que aixo s'aplegaria canvenientment
en un moment oportu.

Era ja de matinada i les fendes elive
Iles defs carers obrien una veta Iirica deI
cel a la cima.

Ens a<:ionàrem que portàvem a les
mans un tomet que cns havien deixat, a
les tapes deI quai s'hi lIegia: «Estudios
hist6ricos de la ciudad de Fraga». El sig
nava Josep Salarrullana.

A l'Hatel, abans de ficar-nos al Hit, el
ful/ejàrem una estona. Els ulis s'encallaren
en un passatge que retenim: «Es trist el
confessar-ha, pero, fora de l'afieial sembla
que ens separi d'Arag6 un oeeà ...»

Tancàrem eillibre i ens posàrem a dor
mir tranquilament...

RAMON'XURIGUERA.

L,'home estranger a tata trlea de fist'ea, que ereu que pregant eanuta el

eami dels nuuols t deté la malaltta t fins la mort matelxa, no troba en el

mtracle l'es, d'extraordtnal't,-ERNBST ReNAN,
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cRes no hi ha que influeixi més
sobre el meu cor, que un acte de va
lor realilzat expressament per a afavo
rir el feble injustament oprés.,.

J. J. ROUSSBAU.

piga alguna casa contrària a ça que acabo
d'exposar, malgrat fos mil vegades provat,
no sap sin6 mentides i imposture!>; i si re
fusa afondir-Ies i posar-Ies en clar amb jo
mateix mentre visqui, no estima la justkia
ni la verilat. Per la meva part, ho d~claro

ben ait i sense par: qualsevol que, encara
que no hagi Ilegit les meves obres, exami
nant amb els seUi propis ulis els meus sen
timents, el meu caràcter, les meves cos
tu ms, les meves inclinacions, els meus
plaers, els meus hàbits, pot creure que s6c
un malvat, és un home digne d'ésser dut
a la forca .•

No hi ha en aquests mots, al costat
d'una sinceritat de convicci6, el plany
d'un home amargat per les injustes
persecucions i per les impureses de la so
cietat?

Aixà fou escrit al segle XVIII. Dissor
tadament. en malts aspectes, encara avui
té actualitat. 1 jo crec que en tindrà malts
anys. A la gent que e5 diu d'ordre l'espan.
ten les n ueses de la ploma i les c1aredats
dei mot i lei portes obertes dei pensament,
quan aixô és precisament ça que cal per a
obrir e'1s ulis de la intel'Iigència i els d.
l'esperit a la veritat, guiadora de muIti·
tuds i engendradora de noves corrents,
De tota aqueixa tenebra de doctrinarismes
no en padern sortir dignament i amb una
mica de Hum, si no trenquem els motllos
de la feblesa i els lIigams deI prejudici,

Les «Confessions») de ~ousseQu

Cectures

ACABO de Ilegir, detingudament, els
dos volums de les «Confessions», de

Rousseau, l'immortal autor de l'<<Emililo).
Posa corn a capçalera uns mots que, al
meu entendre, s6n el miraI! on s'hi pot
veure l'ànima deI perseguit ginebri, abo
cada a tots efs sl)friments i, també, posada
malts quilàmetres amunt de les misèries
de la terra.

Tant de bo que tots els homes de c1ari
vidència reconeguda deixessin escrites les
seves «Confessions», amb la sinceritat que
traspuen les de Rousseau, que no deixa de
parlar de les torteres de les seves passions,
al costat de les excel'Iències de les seves
virtutsl Eis pobres mortals que necessitem
la lIum defs mestres, trobariem, d'aquesta
manera, ensenyances profitoses que, amb
el rostoll d'una vidà d'actuacions herài
ques, ens proporcionarien la direcci6 d'in
tel-ligèneies crirdades a sembrar nous co
neixements.

Pero la sinceritat no hi és sempre, i
sigui per la seva absència, sigui per l'.m·
terboliment degut a altres causes que pe
sen damunt l'humanitat com una lIosa im
mensll, la veritat resta darrera de la porta,
en mig de l'enfarfec d'uns prejudicis i
d'uns convencionalismes repugnants i fas-
tigosos. .

AI c10ure s el se~on i darrer volum de
les «Confessions», lIegim aquestos mots:

«fie dit la veritat. Si hi ha aigu que sà-



Jo no vu" dir pas que per a arribar a
aqueix camp d'actuaci6 s'hagin d'emprar
mots obscens i s'hagin d'adoptar actituds
desenfrenades. No; aixo mail Caure en pe
cat d'immoralitat, és destruïr tota la tasca
de depuraci6 que és necessari dur a terme.
Pero d'aixo a negar carta de bel'Iigeràneia,
per exemple, a «L'oei d'un filosof» de
Cristàfor de Domènec, valent de concepte
i ferm cie convicci6, hi ha un gran pas. Hi
han petites impureses -no vull dir que no
hi siguin en «L'oei d'un filosof» ni, tam
poc, en les «Confessions. de Rousseau
que s'han de passar per ait en gràcia a la
vigoria de la unitat.

** •
Rousseau. al meu entendre, ten.ia un

defectt cabdal que, sense els excessos de
la candidesa, pot ésser una pregona virtut:
es refiava massa dels que anaven a parlar
li, amb afalacs casi sem pre interessats, i
els hi donava amb massa rapidesa el nom
d'amics. Aixo el perdé, en bona part. 1
aixo pud a molts grans homes, esperits
enlairats que vivint molt amunt de les
teulades, no tenen en compte les impure
ses de ran de terra.

«Aixo el perdé, he dit?~. El perdé, en
el sentit de les seves persecucions i del'seu
continuat calvari. El m6n intel'Iectual,
pero, l'ha :trobat. 1 el nOm de Rousseal,l
és catalogat entre els dels harpes immor..
tais que hem d'anar a consultar sovint aIs
prestatges d'una biblioteca selecta i esco..
lIida.-Perquè hi ha biblioteques que no
més sel~blen establertes per a complir un
requisit protocolari i per a exhibir munte
res de fulls enquadernats luxosament~ pero
,ense una Ilumetà de profit.-.,.Uf)~ biblio
teca ha d'ésser vibraci6 i ha d'ésser caliu.

.*.

nes ep què Rousseau ens parla de la timi
desa dels seus amors. malgrat ésser aixo
una variant dei seu caràcter, un fort con
trast am b la valentia dels seus conceptes en
dirigir-se aIs governants i en parlar de tu
a tu al poble.
. Es repeteix en l'eminent ginebri el cas

de molts grans homes. Per lIençar la veri
tat ais quatre vents, fou continuament per
seguit i desterrat. Els que a la taula intel..
lectual dei m6n hi tenien un seient, més 0

menys ben guanyat, el combatien per en
veja més que per aItra cosa. 1 aixo és una
de les maneres-Ia més ignominiosa - de
recon~ixer pell endins, la superioritat d'un
altre.

Se l'afalagava per a treure'n canfessions
i intimitats quç després servi en per a en
fonsar-Io. Aquesta és la histOria de Rous
seau i la historia de molts Iluitadors.

Jo m'imagino al gran pedagog, al pen
sador immortal, allà en el seu retir de l'<<Er
mitatge», forjant meravelloses concep
cions, d'acord amb els seus ideals de
justicia universal, de cara a una hu
manitat tarada de c:;onveneionalismes i
d'hipocresies. Pobre Quixotl Somniaàor?
Candidat al sacrifici. Aixi va paràr Jesu
cristo

A dins deI revolucionari hi havia uns
ànima de neu. ~ualsevol acte de caritat,
per petit que fos, li feia venir les Ilàgri
mes aIs ulis i el commovia extraordinària·
ment. Ens ho conta àix~. ingènuament,
senzillament. 1 ens conta també, corn ell
donava tota l'almoina que pudia ais neces
sitats que el voltaven. A la seva companya
li deia: «tot ço que és meu, és dels dos;
pero tot ço que és teu, t'bo pots quedar
per a tu solal9. Tere_sa! Nom que visqué
amb el gran home i que potser no s'hi sapé
compenetrar, perqu~ no l'entenguél

Rousseau va arrocegar una cruel m~

!allia: reWlc;W Ml'.oriil.J..~lltr~ eJ.~ ~9"fri-
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Ë! li

I! S'C un arbre laolal M"ban Jlatum' cen' veu. !1
ii al cim d'una munfanya: cridanf al meu devora i i
:: ::

i! e/~ vents m'han saccejaf follies j meny~preus !i

Il fins froceja'm l'enfranya; una hora i una altra hora; !!
il com un arbre isolaf, m'han nage/' lat cent veu~. i!
il H: ! La plujl1 i l'huraclJ He desifjat en va : :

j! han mal parfit ma escorça -una ombra acollidorll jj
j i i l'e{Jforç deI bregar i l'escalfd'una mà !i
II m'ha deixaf sense força; suau conforfadorll; il
Il l/llluita i l'huracà. he demanaf en va, 11

II ":~?:;;::=:~ ::;;:::::::::~N Il
'1 i l'ànima en désferres,' 11mb l'esfrem amoroso,' 11
i sôc un trisf vianant. i jo espero la mort... : :

~ i La poIs de mil camins l, noujueu errant. Il
i i m'hll {Jervit de llifera he de seguir ma via i i
ii !i
! ! i he, tincmtper coixin~ 11mb el pa~ vacil'Illnt j iil 6- li
il rebolls i romaguert1; i el cor 11 /'111/Onial il
!1 el fllng de mil cl1mÎns, Com nou jueu errant,.. j1
n ISOLINA. lili :i
jl i:

':1 :jq,. li
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ments deI cos, l'ànima volava, Quina
heroicitatl Un mlstic de soca i arrel.

Aqueixos dos volums de les «Confes
sions» de Rousseau, llegits en mig de la
febre deI juny, Jil caure la tarda, quan el
rostoll dels blats segats dibuixa la visi6 de

la collita. a la fais6 dels rostolls dels que
deixen l'esperança d'una co.llita d'idees.
m'ha deixat a l'ànima un regust de cosa
dolça. malgrat la seva aparent excentrici
tat i la seva indubtable valentia,

FeRMf PALAU CASELLES.
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PANAIT ISTRATI: cKyréJ KyréJlina»,

cEl meu oncle Anghel»,

L'escriptor romanès Panait Istrati ocupa un dels
1I0cs preeminents en el panorama de la literalura
modern a europea, Fill de famflia humil i aferral a la
vida deI treball des de molt jove, les amargors i
els sofriments de cada dia li feren un nus a la gorja
i li oferien només visions aclaparadores i sofri
ments irresistibles, Tai fou el que l'aconduf a una
desesperaci6,

Portat a cap perà no reïxill'intent de lIevar-se
la vida, fou cercat i trobat en un hospital pel' Ro
main Rolland,l'autor de c)ean-Christophe». Es conta
que Istrati escrigué, en el moment de turbulència,
una lIetra a aquell conegul escriptor francès; aques
ta lIetra, lIarga i adolorida, escrila amb l'ànima i
plena de vida, tingué la virtut de presentaI' ais ulis
de Rolland la personalilat encara inèdita dei roma
nès: cQni ha escrit aquesta lIetra no deu morir»,
feia, i encara: cEscriviu, doneu forma a aquesta
obrd que porteu dins; quan hom sent en les seves
entranyes el formigueig d'una nova vida no deu
mai anul'Iar-Ia, fer-la desaparèixer, sin6 que deu
deslliurar-Ia, deu donar-Ia a la vida»,

La l'esposta de Romain Rolland fou l'esperança
vinguda en bona hora, fou la salvaci6 d'un geni.

Darrerament nosalfres hem lIegit dues de les
seves obres: cKyra Kyralina» i cEl meu oncle An
ghel», El senlit eminentment narratiu dei balcànic
sura en totes les seves pàgines. Contrastos enor
mes, lIuites {ntimes les arrels de les quais s6n una
conseqüència de la Iilocietat 0 d'un medi reclàs, es
cenes violentes i frapants, personatges deformats,
mala1tissos i repudiables (oncle Anghel), forts i
instinlius (Cosma), rebels i adorables (Kyra i )ere
mies), inèdils i al'Iucinadors a la vegada, (Floril
xica),

Les dues novel'Ies descobreixen l'autor; a l'acll
bar de lIegir-les us sentiu lIigat {ntimament a ell,

L'esperit de Panait Istrati penetra molt endins
dels ànims dellector, potsel' fins al mateix cau dels
sentiments i allf hi senyoreja, A través de les pàgi
nes dels seus lIibres sentiu nèixer una simpatia que
us amara el cor, La figura dei Panait Istrati s'er
gueix altiva i serena; el front arrugat i els lIavis
amples, ulis negres i cabellera de jums,

Les narracions d'Adrià Zograffi 56n en extrem

interessants, Heus acf el que ha fet Panait Istrati,
heus ad el què salvà Romain Rolland,

Aquests lIibres no s'obliden, yaguen sempre
dolçament pel' l'interior de nosa1tres com una boira
densa que no acaba mai d'esfumar-se. S6n igual
que una ferida: el dolor desapareix perà queda en
la pellia senyal eterna.

Saludem Panait Istrati amb aquestes !fnies, Ell
és un novE'l'lista i un lIuitador polflic a la vegada;
el seu ideal, és el nostre,

BAPTISTA XURIGUBRA,

cEL CIMENT» (redor OléJdkof).

D'entre les novel'Ies modernes russes que dar
rerament hem lIegil aquesta és, sens dubte, la més
consistent, la més sàbria, la més viva.

Tots els problemes que sorgien en mig el bulli
ci de la revoluci6, els neguils d'inestabililat una ve
gada es veia venir el final de l'hecatombe, el joc
dificil d'adaptaci6 a què havien de solmetre's tots
aquells homes que havien conegut j'opressi6 d'a
bans, l'amargura dei moment i la possible norma
litat de l'esdevenidor, hi s6n traclals en aquesl lli
bre de Gladkof d'una manera clara, descarnada,
atapeïda de detalls.

Cada un d'aquells formidables personatges re
presenta un sector considerable en els instants de
lIuila, un dubte inf6s en una parI de la massa, un
pensament deI poble atravessant el caos, una idea
fixa en els homes de la revoluci6,

La figura centrall'encarna l'obrer decidit i ferm
Glieb, Ell sol representa l'heroi espontani conduc
tOI' d'un poble. El seu esforç exclusivament indivi
dual, és suficient pel' a posaI' en marxa tota la gran
i esfereïdora organitzaci6 d'una fàbrica de vint mil
obrers. La seva paraula, gens polida perà sf pene
trant, fa moure i orienta aquella gent cap al camf de
la pau i dei treball. AlIà que semblava ais ulIs de
tolhom una utopia arriba a ésser un fet degut a la
seva tenacitat en la lluita. Glieb, perà, "home tan
bregat entre els homes, en mig la turbulència de la
mal' de la revoluci6, ha servat en el més recàndit
de la seva existència, cuidant-ho i posant-ho a recel'
de tots els vents i de tots els escrits, una fotografia
de la seva vida d'abans, una visi6 exacta de la seva
liaI', Mes quan relorna a eHa, és allf on veu rom-
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prc's J'ends que retenia; la seVll esposa ha estat
enduta, també, pel remolf de les ones gegantines.
ja no és la Datxa que ell coneixia, no és la docij
amiga que esperava trobar. Ella vol fer la seva
vida, aquella vida que portà el gran tràngol, vOl
ésser lliure, tan lliure corn ell ...

En tata la novel'Ia s'hi troben inflnitat de mo
ments d'aquests, de contrastos entre la tradici6 i la
nova lIei que s'imposa.

Si només tingués aixo el IIibre, ja seria molt
interessant. Pero cEl Ciment» té més, encara.

Presenta Badyn, l'home obscur i no menys afor
tunat, el president de l'Executiu sortit d'entre els
dei partit i elevat a categoria en mala hora.

Hi ha també Kleist, l'enginyer tècnic que poc a
poc va fent la seva ruta de traspàs i acaba. perdo
nat i ajudat per Glieb, per estar situat solidament
entre la nova organitzaci6,

Hi ha, encara, Polia Miekofa i Sergio Safxuc i
Motia, Sham i Lukava i moUs d·aUres. Noms i més
noms, homes i més homes. parlaments i més par
laments; tot sembla improvisat, tot simple, pero va
formant-se la unitat severa i forta i tot resta, sense
donar-se'n compte, una massa compacta.

Eis elements que d'antuvi sembien dfsgreg'a(s <J
insignificants; els personatges inuti/s i la massa
anonima. de vegades temible i de vegades inser
vible. tot allo que ho expremeu aixC que aneu lIe
gint i ho trobeu corn una esponja seca, és el què
contribueix també a donar caràcter i forma aillibre.
és, en una paraula, el què d6na un panorama més
exacte de la gran revoluci6 dei 17.

Impossible donar una idea de la grandesa i vi
goria d'aquesta novel·la. S'ha de lIegir, no hi ha
més, Potser hom hi trobarà al costat de les figures
magistralment retallades. paisatges pastats amb
argamassa. pero aquests detalls de segon terme
que a alguns passen corn les hores en una tarda
xafogosa per a a1tres s6n d'una valor i una bellesa
estimables,

L'extensi6 d'cEl Ciment» és de consideraci6 si
es compara amb la majoria de novel'Ies dei seu
gènere. Pero, corn ja hem dit, aixo d6na temps a
que ellector es faci càrrec de l'assumpte que tracta
i en servi un record perdurable.

Fedor Gladkof és un mestre de la novel'Ia.

B. X.

Odalisca; Henri Milfis#.
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expoliacions

JOAN Sachs, en un article aparegut a «La

Publicitat» dei dia 24 d'aquest mes ti~

tulat <.Expali1lcians» es lamenta de les mal~

vestats que han estat cameses a les nastres

esglésies destruïnt, venent i traslladant

sense to ni so lIur tresar artistic sense que

cap ànima assenyada vingués a deturar

aquesta obra lamentable. Més tard, diu que

l'acci6 dei bisbe Morgades iniciant una

mena de proteccianisme artistico-arqueo

làgic evità en certa manera aquestes expa

liacion ... No totes, car més avall declara:

Tres diàcesii catalanes només sembla·

ven refractâries a aquest proteccianisme

artistico-arqueolàgic: les diàcesis de Giro

na, Tortasa i Urgel!. La primera d'aques

tes tres sembla ja decantada cap a la crea

ci6 d'un museu diocesà, el quaI serà im

mediatament de primera categoria; les

altres dues, no. En les de Tortosa i

d'Urgell no salament no existeix la pro

tecci6 al tresar artistic de l'Església, sin6

que/tata lIei de traficants traben les majors

i més lIatines facilitats d'expoliaci6 artis

tica d'esglésies, capelles i ermites. 1 el més

edificant d'aquest vergony6s i tràgic espoli

és que pugui realitzar-se a desgrat de la

protesta irada. no pas de les altes sin6 de

les més baixes jerarquies: és a mansalva i

am b amenaces que ham saq ueja la casa de

Déu, les esglésies més ben dotade,; d'art

an tic, i que ham les deixa esbaiandrades

cam una quadra; i aixù contra els matei

xas feligresas que es desesperen en la im.

patència.

Davant d'aquestes barbaritats irremis

sibles que es pradueixen a les diàcesis

d'Urgell i de TOrlosa, les expoliacians que

en un excés de zel proteccionista realitzen

els Museus Diocesans de Vic i de Barce

lona ens sem bien gairebé acceptables, pero

què aquestes poden ésser rectificades un

jorn 0 altre. 1 és per aixà que fem vots per

a la consÜtuci6 dels Museus Diocesans de

Tartasa i d'Urgell; perquè els diocesans

tortosins i urgellencs regirin cel i terra fins

aconseguir ben aviat la fundaci6 d'aquests

museus. Els bisbes de Tortasa i d'Urgell

no s'hi poden pas oposar, tota vegada que

aquests museus haurien d'ésser a Ilaor i

glària de les precitades mitres.

Davant la vergonyosa expoliaci6 que

a Sort s'anava a perpetrar és b6 de sentir

veus corn la que acaben de reproduir.

1 .~. .~~
1 1 ). ....
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720tes

Joaquim Lluhi i Rissech

Aquests darn::rs dies la premsa catalana ha
parlat de la personalitat de J. LIuhf Rissech amb
motiu dei seu traspàs.

La nos/ra Revis/a s'ajunta al condol general pel'
la desaparieiô dei dignfssim patrici el quaI compta
va entre els nostres amb excel'Ients amics.

La seva ac/uaci6 pûblica fou menada d'acord
amb les seves idees que eren les dei nacionalisme
republicà. La seva integrilat corn a home i corn a
ciu/adà el portaren a una de les consideracions
més elevades de la nos/ra terra.

LIuhf i Rissech vivia darrerament retira/ de tota
activild/ polflica pero dins d'eH continuava gla
tint-hi l'in/erès pel' totes les qüestions fonamen/als
deI nostre poble. El seu nom constilueix un dels
prestigis més autèntics de les actuacions esquerra
nes que han tingu/ Hoc duran/ to/ el que va de
segle.

Repetim al seu fill Joan, apreciat amic nostre,
la nostra sentida condolença.

***

Noves expoliacions

Sovin/egen d'una manera alarmant les expolia
cions d'objectes d'art de la nostra provfncia. Cada
un d'aquests actes aixeca protestes de la gent que
yeu amb pena aquests atropells. Res, pero. no s'hi
val. Les sustraccions es van portant a cap amb una
insistència esfereïdora. Principalment aquestes ex·
poliacions tenen 1I0c en les nos/l'es esglèsies. La
quanti/at de retaules, de pedres i de pintures des
aparegudes és incontrolable. Pel' donar-se'n una
petila idea cal només donar un tomb pel' les nos/l'es
esglésies on sem pre es troben buids 0 persones
que s'apressen a informaI' d'an/igües existències
d'objectes que han passa/ a mans estral!geres el
destf de les quais s'ignora absolutament. Aitres
vegades el traspàs s'ha fet coneixent el 1I0c on els
objectes anirien li paraI'. No hi ha poble ni poblet
que no pugui contaI' una 0 dues 0 vàries histôries
vergonyants d'aquesles. L'honorabililal dels reclors

de les respectives parroquies no sempre en surt
ben parada. A voltes l'atropell és tan considerable
que al'ma un avalot seri6s. Exemple, la venda des
aprensiva deI tern de San Valeri de la Catedral de
LIeida.

El que és realment curi6s d'aques/s casos és
que malgrat de totes les oposicions i de /ols els
crils de la gent que sïn/eressen apassionadamen/
pel' la conservaci6 d'aquestes coses, les expolia
cions s6n portades a cap sense que ningû pugui
evilar-ho.

Ara mateix a Sort s'esdevé un cas semblant.
Hom arranca de la parroquia d'aques/a poblaci6
unes pin/ures muraIs. Fa poc desaparegué deI ma
teix Hoc un frontal romànic. La gent està alarmada
i coincideix en acusar el rec/or d'aques/ atropell.
Els treballs, de sustracci6, pero, van endavant a
l' hora que redac/em aquestes rames. Ningû no
podrà evitar aquest nou a/ropell cornés no obstant
a la vista de tothom.

On anirem a paraI' si aquest IIibertina/ge conti
nua? Es que els rec/ors de les parroquies lIeidata
nes s'han proposat de no qeixar l'astre deI nostre
patrimoni ar/fstic?

Ens agradaria veure corn ac/ua en aquesta
qüesti6 aquesta providencial associaci6 que acaba
de fundar-se amb el nom d'cAmics de l'Art vell». 1
si pel' alguna cosa servim ja sap on ens te.

PBIlB BILIBIlT.

Què pesa Illés: un quilo
de palla 0 un .de de ferro?

Segurament haureu formulat algun cop aquesta
o semblant pregunta, a manera d'agudesa, a algun
amie que si no estava prou al corrent us haurà dit
que és el de ferro el quilo que més pesa.-Ales
hores li haureu respost que pesen igual, car tan és
el de palla corn el de ferro.

Doncs bé, no és pas aixo; el de palla pesa més.

(1) A dDrrerD hora lIeglm a .La Publlcltab una nota dei
rectal' de Sort. delmentlnt les lIxpollDclons de lJU~ parlem. J10
çelebrllriem.



En efecte, agafem una balança, posem-Ia a la
plataforma d'una màquina neumàtica, col'Ioquem
un quilo de ferro en un platet de la balança i un de
palla en l'allre i lograrem l'afinaci6.

Sembla aixf veritat que tant pesa l'un quilo corn
l'altre, perô tapem la balança amb una campana de
vidre, fem funcionar la màquina neumàtica, de ma
nera que faci el buit dins la campana i veurem que
a mida que extraiem l'aire, la balança perd l'equili
bri decantant-se cap allloc de hl palla.

És natural que sigui aixf tenint en compte el tan
conegut principi d'Arqufmedes. Segons aquest
principi cotol cos submergit en un fluid (l'aire, en el
present cas), es troba sotmès a una força d'inlensi·
lat igual al pes deI fluid desalloljal pel cos; amés
aquesla força està aplicada en el centre de gravetat
deI fluid desalloljat i va dirigida de baix a dalt, .

Aix( el quilo de palla per a ocupar més volum
que el de ferro també està sotmès a una força
quan està en un 1I0c pie d'aire-, que és més gran
que la que actua sobre el ferro. Corn que aquesta
força va dirigida de baix a dalt, hem de posar més
palla per contrarrestar-la i lograr l'equilibri amb el
quilo de ferro. Per aixô quan fem el buid, al treure
l'aire treiem l'esmentada força i aleshores perd
l'afinaci6 la balança i es decanta dei cant6 de la
palla.

Aix( encara que el vostre amic no estava en el
cert en dir que pesava més el quilo de ferro, tampoc
vosaltres deieu absoluta verilat en aflrmar que pe
sava igual que el de palla, car és aquest el que
realment pesa més.

S. MOMTSBRRAT.

Un fet revoltant

Els casos vergonyants es succe~ixen. Ara ja
no es tracta d'una crema aparatosa de llibres de
gent més 0 menys excomuRÎCada 0 simplement
considerada perillosa. Es un altre fet el que ens
obliga a escriure aquest comentari. Jutgeu. Amb
moliu de les festes organitzades per a celebrar el
sisè aniversari de la dictadura, en un poble de la
Manxa, l'alcalde bofetejà i lirà a terra a la mestra
en el mateix local de l'Escola, 1I0c on es celebrllva
una funci6 recrealiva,

L'acte no pot acreditar un major grau de salvat
geria. L'oprobi6s alcalde primer insultà la mestres
sa i després la colpejà duramen!.

Heus ac( una eloqUent mostra d'incivisme de
senrotllada precisament en un marc que no podia
ésser mu propici,
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Corn és naturaltot el vehinat en pes d'Alham
bra-que és el nom dei poble on s'esdevingué el
revoltant fet-ha protestat de la conducta de l'al
calde.

L'home que personifica la més elevada repre
sentaci6 de la civilitat dei poble, anà a deslapar
tot el seu primitivisme precisament en el moment
que .,;'anava a commemorar l'obra regeneradora
d'un règim.

Esmentem IIquestes coïncidències de les que no
podem separar-ne certa lôgica que trobariem repe
tida en allres actituds no tan repulsives perQuè Iii
capa d'externes juslificacions es preocupen d'ama
gar-ne l'essència.

Es molt probable que l'exemple d'aquest alcalde
d'Alhambra Que amb tanta ra6 haurà fet indignar
Ilurs vehins, trobaria els més decidits censors en
els autors d'aquests llibres que tanta por fan a lants
i tants alcaldes i directors espiriluals de pobles que
des d'un temps a aquesta part es complauen por
tant-los a les fogueres pûbliques en una sàdica
pru'lja d'extermini. ..

P. B.

«La Nau» diari deI mati

A partir dei dia primer d'octubre, coLa Nau~ pas
sa de diari deI vespre a diari d'esquerra republi
cana. El guany ja és considerable. Per bé que coLa
Nau~ des de Il! seva fundaci6 havia mantingut una
tônica liberal, calia encara aquest altre pas d'afir
maci6 perquè la gran quantitat de catalans que no
es troben absolutament identificats en cap dels dia
ris que es venen editant a la nostra terra, malgrat
d'estar escrits en llengua vernàcules, trobessin un
mitjà d'expressi6 que respongués més directament
a Il! seva concepci6 dels fets i de les coses. 1 ara
que coLa Nau~ està a punt de servir a una';col'lecci6
d'esperils animats per unes mateixes coincidències,
volem dedicar un mot de gratitud a un allre diari,
cEl Diluvio~, ja que han estat fins ara les seves
planes les que d'una manera més aproximada han
emplenat el buit que tant ha costat de tapar.

Perquè el curi6s dei cas és que en aquesta te
rra on sempre Qué ha sortit una nova publicaci6
hom ha volgut juslificar-la dient que venia a tapar
un buit, hem vist amb creixent sorpresa que tots
els buits residien a la dreta. 1 mentre vèiem créixer
aquesta obra d'afiançament i de combat dels Ilocs
retardataris, ningû no es basquejava dei gran es
voranc existent a l'esquerra en el que s'hi bellugavat

nomé. 1I1a-una minlla publiclIci6 comarclii i mol
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més tard alguna fulla sortida a Barcelona, aquesta
poblaci6 plena d'esperances i de responsabilitats a
la veguda, que tant fascina a certa gent de casino
vilatà que li diu <cap i casal:> i què se jo què més
i que en definiliva prou feina lindrà a respondre
de les vel'Ieïtats i dels inqualificables oblids de tot
aquest periode cloroformitzant, aixi que els esperits
que no se n'han anat amb romansos de pairalismes
i de moxigangues corn la de <cap i casai» aix equin
lIur veu acusadora.

<La Nau~ farà també la seva confessi6 davant
d'aquest problema. Ho esperem. De més a més en
presentllr-se amb roba de mati forçosament haurà
de donar aIs que aixi ho esperen una visi6 més
diafana d'aspectes, corn ara el social. Aixo i l'aug
ment de signatures prestigioses que ens anuncia
faran la resta. 1aquesta resta pot ésser d'un allis
sim interès.

R. M.

Dues anècdotes

A Madrid tothom sap l'amistat que don Ramon
deI Valle Inclan tenia amb Ruben Dario. D'aquesta
amistat l'autor de <Les quatre sonates~ en guarda
encara un record viu. Quan s'esmenta el nom deI
l'oeta americà, Valle Inclan hi ajunta sempre el seu
elogi, EII que regateja tantes valors i que tanta agi
litat demoslra per inventar histories derrotistes,
serva per la memoria deI seu amic una grlln consi
deraci6.

Un dia era ell mateix qui retreia la figura deI
l'oeta. Ho feia amb aquell entusiasme que posa
sempre en les coses que creu fora de l'abast de
tota reticència. Parlava de la seva gran sonoritat
amb aquella veu que si en els llibres de l'il'Iustre
escriptor resulta d'una prodigiosa harmonia, en la
seva boca, per contra, troba la falla de les e3se3
que li surlen foses corn la darrera l1etra de l'alfabet.

1per comprovar les dots sonores deI que fou
el seu amic, don Ramon prengué un dels' seus ver
sos i començà a recitar:

<Dichozo el 6rbol-que ez apenaz zenzitivo-y
maz la piedra dura-l'or .que eza ya no ziente... -

1per a subrlltllar l'atenci6 deI company que l'es
coltava:

-Ffjeze uzted como zuenan laz ezez!..,

L'Unamuno, per bé que moita gent no se'n re
cordi ha estat professor de grec de la Universilat
de SaJamancèl.

Alifu ha dubtilt 4~ l'efJçàçia de la aeva liSbor a la

càtedra. Nosallres si n'haguéssim de parlar ho fa
riem amb elogi.

No ha mancat, pero, qui s'hagi demanat:
-Pero ja és ben bé grec el que ensenya?
Que si ho és? Heus ad una frase seva que ho

explica.
-A l'endemà de J'aperfura de curs obro la pri

mera lIIç6 i aixi que ensopego amb la primera eti
mologia m'hi passo totl'any ...

L. Nicolau d'Olwer

Algunes vegades hem tingut ocasi6 de parlar
des d'aquestes planes deI tconegut escriplor L1uis
Nicolau d'Olwer. Ho hem fet sempre en Ions d'elo
gi tal i corn els seus mèrits, per lolhom reconei'uls,
exigeixen.

Avui volem repelir-ho, no pas per a justiftcar-li
l'obra feta fins avui, sino més aviat per a fer palesll
la noslra simpatia envers els seus escrits tot desit
jant que perseveri en la seva tasca exemplar

Les editorials deI diari barceloni <La Publicitat~

es veuen, avui més sovint que dies enrera, signa
des per L. Nicolau d·Olver. Nosallres ens atrevi
riem a recomanar-Ies aIs nostres lectors gairebé
totes. Aquells escrits, corn tots els seus, serven la
caracterislica ben fixada deI nostre home liberal i
coneixedor dels grans problemes de casa i de fora.

En ells sempre hi trobareu frases intel'ligents
que us revelaran un senlit precfs i actual dels as
sumptes que s'hi debaten. Els teme.s que tracta ho
s6n en el sentit més ample i just. Hàbil i pulcre
examinador de fets i de paraules, mai no veu les
coses ni les tracta d'una manera banal 0 incohe
rent. Davant les seves planes diriem que sempre
anem a l1egir ratlles substancioses i tries deI millor
origen.

L'esperit de ponderaci6 i rectilini de les seves
proses fan créixer encara el seu interès en mig de
la inulil paperassa que es publica a Catalunya.

Per tot aixo estimelll En Nicolau d'Olwer com
una de les primeres figures de la nostra terra.

L, B. TIRANT.

Consideracions a 1 marge de
l'enquesta «on va la joventut?»

Creiem, que més aviat que J'incognita de les
directives que emprendran les novel1es generacions
el dia que se'ls permeti el manifestar-se, hom es
neiUileja perque veu, que en ira" part, marIÇa per



uns camins netament socialistes. Les generacions
que ens han precedit tenen por a les generacions
que pugen; i es perquè no volen entendre'ns ni
comprendre'ns: els ho priva els interessos creats.

Hi ha homes d'aquests que abans es deien d'es
querra que ja comencen a nomenar-se de centre.
Corn si el centre no estés destinat a desaparèixer
tan aviat corn les noves generacions comencin a
acluar! 1 aqui està la gran energfa de la joventut
que puja. Aixf corn abans, en entrar una nova
generaci6 en l'ample camp de la polftica, s'apro
piava, 0 tot el més modificava una mica, els mot
IIos amb els quaIs trebalIaven les que l'havien pre
'cedida, entre nosaltres aquesta assimilacio no hi
podrà existir; trencarem perquè ens vindran estrets
i pelits aquells motllos i basthem a la nostra mane
ra, el gran edifici on hi càpiga la socielat sencera
i sense egoismes, sense odis i sense classes.

No tota la joventut que puja batallarà sota un
mateix pen6. La reacci6 és fàciJ de preveure-Ia. No
cal tenir el do de profecia per a pregonar que temps
8 venir només hi haurà dos grans partits polftics:
Feixisme i Comunisme. EIs uns blasmaran la pro
pietat privadll i els altres la defençaràn.

Aixf és corn es va formant la joventut d'arreu
deI m6n i en els països més avançats ja la trobem
netament manifestada.

Les contrnues topades a Austria i a Alemanya
no s6n aUra cosa que el preludi d'una nova etapa
en la historia de la l'humanitat: i és diferenciarà de
les demés pel seu materialisme. Durant molt temps
les lIuites tingueren mès aviat un fons espiritual,
religi6s, i els combatents portaven per senyera III
negacio 0 l'aflrmaci6 de les doctrines de Crisl. 1ara
hom portarà per senyera la negaci6 0 l'afirma
ci6 de la propietat privada, i hom creurA 0 deixarà
de creure, segons els interessos materials que
hagi de defençar.

- 21 -

Veiem, doncs, que d'ara endavant no hi seran
possibles totes aquelles divisions i subdivisions
en què actualment està repartit el quadro de la poli
tica. Tothom és veurà obligat a posar-se al costat
dels uns 0 dels altres. 1 és aquesta afirmaci6. 0,

millor dit, aquesta veritat categorica, el que fa tre
molar aquelIs homes d'esquerra. Es veuran obli
gats a donar un pas end avant i cenyir-se la camisa
vermelIa 0 donar-Io endarrera i posar-se-Ia negra.

Aquets pas, naturalment, els serà molt dificil de
fer-Io. El cor els dirà que han d'avançar endavant
i corn que amenaçaran a mort els seus interessos
particulars ... Recular. també els vindrà una mica
costa amunt, doncs saben perfectament que amb els
deI seu darrera no hi podran conviure. Aquesta és
la veritable font de tots els seus neguits, ells. pero,
volen dissimular-Ios fent veure que s6n fills de
la incertesa deI camf que emprendrem els joves.

Gràcies a J'embranzida d'aquesta joventut, veu
rem desaparèixer per a sempre més la hipocresia i
junt 8mb ella aquets centre on actualment hi estan
fent equilibris aquestos homes que saben navegar
entre dos aigUes. .

Aixe és corn veiem dividida no solament la joven
tut catalana sin6 l'espanyola i la mundial. (1)

JOSBP ALOBRRI.

11) No cal dlr que LL81DA no s'Idenllflca amb les Idees
que exposen els seus co\·laboradors. Perô la noslra Revisla
fI un crlterl molt ample, especialment per ais que comencen.

Aquest nlimero ha passat

per la censura governativa.
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Là Lliç6 de la Historia
J. LlorJ:

Vida interior d'un escript-or
J. Puig i Ferreter.
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o Wilde (T. iD. Donday i Shum).
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El Ciment
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Voltaire.
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Diderot...

.01'01·01·01·01·01'0(001'01' '10-10-1001·01"10.
g ~

~JoarI IPorta&
g g
~ Corredor de Comere COl1egiai ~

~ Plaça de la SaI, 13 i 15 pral. g
Ô ÔÔ Telèfon, 341•.- LLEIDA Ô
.0000(00(00(00(00(0ao-lO-IO-IOoIQ-IO-IOoIQ.

Caramels "L'ARC"
DEMOCRACIA, 26

LLEIDA.

.::!IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIII1I11I1I1I1I1I1I11I11I1I11I11I11I1I11I1I11I1I1II1I1I1I111I1111111111111111111111nlllljlHIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'"11!:.

ffuLa Industria Leridana" . Fàbrica d'Anissats ~

1LICORS -- XAROPS - SABO OLIS D'OLIVA 1 DE BRISA 1
~ ~

1 PERE MOR ;
1 Especialltats de la Casa <ANIS MOR- f Oran Licor Estomacat .WILSON- 1
= Agent exclussiu dei Xampany .MONTANER- =! Desfilerfa y fàbriques: CARRETERA DE BARCELONA.-Despatx: CABRINBTY. M &
\.~ TBLeI"ON5·1 ~:~~~~~F.~: L L E J D A~1

"!iiItlllIIllHnIlIlIllIHlIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIII1II1ll1ll1l1ll1ll1n1ll1lIlR"IIUnIHIHIJlIllIlIllIlIU11IIIIIIII1III1II11RIIUlllllnaIRlNHUlIIIIIIUIUIllIUUllllllllllllllllllllllllllllllnRHHlllnlllllBUmllllllllllllllll"j;'"



Registrat
Teléfon, 103

LLEIDA.

Nom Comercial
Rambla,. de Ferran, 16.
(8alxos de la Fonda d'Espanya)

\

IMPRBMTA .JOVENTUT. - BLONDEL. 7 - LLEIDA.

~DDDDoaDaaoaaaaaooaDO~DOaQaQDDDDaDaDDDOOODa~DDCODOOOOOOODoDaaoaoaDaoDaDOaaacaDoaoaDDDDOooaaaoa~

i LA MILLOR CASA DE MOBLES i
D D

."ARME L"i
1
1

1
DDDaDaDDaoa~"'DDDoaaeaaoaaDDaDDDaaDODDDaDaDDaaDaDOODDODDaDaaDDODOooaDOOOODOOODD8DDD8Doa.aaaaaaaoaa

1IlllllllllllllhllllllltJ:llIIlllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllnllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1111111UIIIIIUIIIIIUlllllnlllllllllBllllllllllUlmntmmnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltfllllllllUIIIIIIl1nlll!l!

!l' CARLES 1 LLUIS GENÉ 1==:

COMIS~IONATS PRINC.IPALS
1 ~; De la companyla de segurs contra I"cendis LA CATALANA ~

1Blondel lletra E, ter LLEIDA Telèfon num~ 259 1
,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIlIllIlIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""l1l1l1l11l1l1l1l1l1l11l1I1I1I1UIIlIlIUIiIlUllllln'"I1l,"lIl1l1nIlUlIlIIlIIlIlIIl:llll1ll11nHIIIIIIII1II11111111111111i1.


	001
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031

