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.. radors i en l'interior, de jocs cons- ..
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· Especlalltat en els mobles ,:d'encà- ..
rrec dominant tots els -estils.

.. No deixi de veure l'exposlciô que ..
té actualment.
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Llista d'adreces iitils que recoma em

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 50
L1eida,

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

Fusteries

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

Ferreterles

Mercerie 8

EMILI DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
ceria i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 002. L1eida

IDIOMES

Rambla Cata-

Acadèmies

COMERÇ

Hduocats

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 1.er - Barcelona.

L1eida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 09,
(PI. ConsliJuci6)

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
L1eida.

Cases de Cc!lnui

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran. 4, pral. 
Telèfon, 1'18 - L1eida.

eOl'redot'S de Comerç

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

- Telèfon, 499 - Lleida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleidll.

B iectrictste 8

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2
Telèfon, 08 - L1eida.

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc
tric.-Cabrinelli. - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramOfons. 
ClavelI, 5. - L1eida.

Mosaics

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

Musica i Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Recaders t Transports

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetli, 15 - Lleida. - Telèfon, 202.

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

Tallers

JOAN VlLA.-Tallers de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 107. - L1eida.
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F6rmula y marca registradas seglin las leyes

Preparado por el Doctor J. MARTINEZ MENÉNDEZ

Eminente creaci6n cientifica
ENFERMEDADES INTERNAS y EXTERNAS

PARPADOS
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SUCESORES DE E. CUADRADO
M. MARTINEZ CUADRADO

Oin[[ion ooooral:

Condecorado con la Cruz dei Mérito Militar por méritos profesionaJes
Registrado en la Direcci6n General de Sanidad con el nlimero 6265

Especlfico UNICO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las ENFERMEDA-
DES DE LOS OjOS, por graves y cr6nicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope
raciones quirtirgicas que con tanto fundamento atemarizan a los enfermos. Desaparici6n de los
dolores y molestias a su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias graves y
por excelencia en las granulosas (granulaciones purulen~as y blenornigicas, queratitis, ulce
raciones de la c6rnea, rijas. etc.) Las oftalmiBs originarias de toda clase de enfermedades,
curalas en breve tiempo. Maravill080 en las infecciones post-operatorias. Hace desaparecer
las cataratas en periodo de formaci6n. Destruye mkrobios. cicatriza, desinfecta y CURA
PARA SIEMPRE. No mas remedios arsenicales, mercuriales, nitrata de plata, azul metileno
y otros tan temibles usados en clfnicas Las vistas débilell V cansadas adquieren prodiQiosa
potencia visual. iNo mas neblina! jSiempre vista muy clara! iJamas fracasa! El 98 por 100 de
los enfermos de los ojos curanse antes de concluir el primer frasquito dei especifico PRO01
GALUZ. PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conecidos has
ta hoy en todos los gabinetes oculfsticos; colirios que en la mayor parte de los casos no ha
ceR mas que empeorar el mal. irritando 6rgano tan importante coma la mucosa conjutivaI. El
nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras. 10 hace
desaparecer PRODIGALUZ, que es completamen te inofenslvo, cura el glaucoma y Pf"oduce
sus estupendos resultados sin causar la menor m01estia a los enfermos~ Detiene la miopfa
progresilla jEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevfsimo tiempo usando el
portentoso especlfico PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el preeinto de la cu
blerta).

Precio deI frasquito, 40 pesetas

f!nvios a vuelta de correo a todas partes dei mundo.-Pagos por ~iro postal

Testimonios de Médicos jueces. Fiscales, jefes de Ejéreito, Inaenieros, Comereiantes.
Obreros. etc iÉxito infalible! Sin cocaina, atropina ni ningunas otn~s substancias peligro
sas, como se puede comprobar sometiéndolo a un minucioso anâlisis cualitativo.

No quema ni irrita. - Sin temor alguno puede
aplicarse en recién nacidos. - iUnico en el orbe!
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"CANÇO DE LA TEMPESTAT

Goiellada a l'empedrai,
horiiz6 llampeguejai,

iempesiai!
l el uicari esparuerat
i s'enfonsa l'enuelat,
i tot ua desguitarrat,

iempestatl

Cruix la uiga i el terrai,
la uellarda s'ha senyat,

tempestatl
El paraigües s'ha esboizat;
uisca el xâfec descordat
que apaiuaga el gos i el gat,.

tempestatl

Tempesta t, si t'hem cridat
desensonya a l'ensonyat,

tempestai!
De bon grat 0 de malgrat
obre el cor enforrunyat,
ben obert de bat a bat,

tempestatl

JOSgp MARIA DE SAGARRA.

Aquest numero ha passat per la censura governativa.
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LIesperit de les
1noves generac/ons

En els numeros 10.1 i 102 d'aquesta
Revista hem reprodu'tl algunes contesles
a l'enqueslll organitzadll per «La GlIcela
Literaria» prop dels Directors cullurals
d'Espanya sobre «Corn veuen la nova
jovenlut espanyola».

Aquesta inquietud per saber quin és
l'esperit de les noves generacions és
avui un problema que preocupêl 101 el
m6n. S'ha pariai repetidamenl de gene
racions d'avant-guerra i de generacions
de post-guerra. Si la guerra no marqués
un sole formidable en les directives dei
pensament humà, la divisi6 que acabem
d'assenyalar no lindria cap valor. S'es
devé, perô, que l'obra cienlifica i lilerària
i arlfslicll de les promocions que porlen
l'empremla d'una formaci6 poslerior al
lapse 1914-1918, es sent agilada per un
ordre d'idees que no podia preveure
l'obra anterior al conflicle europeu.

Aquest nou esperil que ha servit per
fer la dislinci6 de joves i vells enlre els
homes que lenen una signiflcaci6 publi
ca, avui es respira amb lai insistència
que ha reclamal, a despit de toles les
incomprensions, l'alenci6 dels homes de
tot arreu que gaudeixen d'una represen
taci6 en qualsevol ordre elevat de la
col'Iectivilat humana.

S'han organilzat enquestes, s'han po
pularilzal intervius, s'han emés opinions,
s'ha teixil, en fi, una xarxa de conside
racions entorn d'aquest moviment uni
versai en el que s'hi belluga l'esperit
jovençà i a hores d'ara, aquest és objecle
d'una atenci6 unànime.

La forma càolica amb que aquesl mo
viment s'anava manifeslan1 des de bon
principi, ha andt perfilanl-se poc a poc i
de cada dia més se'n poden treure direc
lives concreles que en el moment aclual
ja ningu no gosaria negligir.

Perquè considerem l'ait interès d'a
quest nou esperit l'anirem refleclint en
les planes de la noslra Revista. Per
aconseguir-ho hi anirem aportanl 101 el
millor que d'aquesl problemil Clnirem Iro-

bant en les zones intel'lectuals, arllsti
ques, polfliques, Ireballistes, elc., de dins
i de fora de casa noslra.

Avui conlinuem, doncs, el noslre pro
posil amb unes declaracions de Georges
Dupeyron, direclor de la revisla «Sig
naux», que represenlen l'es lat d'esperil
d'una pari de la jovenlut inlel'Iectuai
francesa.

Pel' qualsevol observador deI moviment
especulatiu vers l'any 1917, era evident
que totes les recerq ues origi naIs i fortes
deI pensament contemporani, anaven com
preses dins d'un sentit revolucionari, La
sensibilitat i la intel'Iigència, d'acord amb
els fets, convidaven els esperits seriosos i
de bon sentit a una revisi6 total de valors,
La ideologia antiga, fos nacionalista fos
socialista (en el sentit oficial deI mot) havia
treballat Ilargament. S'esperaven creacions.
S'esperava un ordre real, una civilitzaci6
autèntica. 1 totes les mirades convergien,
lIavors, vers els països nous com la Russia
Soviètica 0 en pIe desenrotllam~ntdinàmic
com els Estats Units. D'on pervenia, doncs,
la reserva dels intel'Iectuals? De la dificul
tat de definir el mot Revoluci6, probable
ment; perà, sobretot deI descalçament ex
traordinari que resulta deI fet de la guerra,
entre les diverses generacions; i finalment.
de l'extrema confusi6 d'idees entre les
quai'> es debaten encara els darrers nou
vinguts.

En efecte, els intel'lectuals, pertanyents
a generacions ja llunyanes, la major part
formats en l'esperit de la vella Sorbonne i
continuant vinculats a la ideologia revolu
cionària purament filosàfica, sentimental
o convencional, s6n per anticipat hostils
a lot canYi directe i profund. Pcr ells, la



RevoJuci6 és matêria d'e tesls, de dï'scuslons
embarbollades de dates, d'estadistiques, i
de retôrica, i si tenen l'ardidesa d'ad re
çar-se aIs col'Iegis electorals ho fan sota el
signe de Jaurès, de la «Depêche de Toulou
se» 0 de Blum. Anquilosats, là majoria,
en un socialisme en el que hi han perdut
l'ànima, castrant-fo d'ideologia revolucio
nària, fascinats pel' un marxisme teàric
contradit pels fets, i deI que n'aprecien
sobretot, més que la visio a voltes genial,
la t!isposicio logica i el rigor especulatiu,
s'empeguen a les seves velluries que tenen
l'avantatge de permetre'ls d'adoptaI' figura
de personalitats «avançades» i «intel"li
gents» tot i no riscant l'es, puix que la Re
volucio, és a dir, la transformacio de la
societat capitalista en societat socialista,
déu produïr-se, poe més 0 menys, pel' el!a
mateixa, corn un fruït madura poe a poe
a l'arbre. D'aquests int~l'Iectuals, no cal,
doncs, esperar-ne l'es,

Efs intel"lectuals pertanyenls a la gene
racio de Mac-Orlan, per exemple, és a dir
els que s'amaguen entre les generacions
d'avant i de post-guerra, no consideren
l'esdeveniment revolucionari més que sota
d'angle de l'enuig i de l'humor. Fatigats,
enervats, decebuts, no esperen l'es de l'es;
guarden, encara, el record senlimental de
l'antiga bohèmia, de Ilurs camarades, ja
molt desminuits i sembla que creu en que
tot s'arregla amb un arronsament d'espat
Iles. El desig d'escapar a la falsedàt am
bient, el gust deI risc, de la decissio brutal
i neta, els hi manca; representen en con-
junt unà generacio d'estetes incompresos ...

Resten els joves. Aquests tenen tots 0

gairebé tots, la mistica revolucionària al
moll de l'os. No n'hi ha ni un que, si vol
ésser sincer amb ell mateix, no s'estre
meixi davant d'aquest mot, que no ho
esperi tot d'eH. Entre tant no n'hi ha ha-

guf ni' urt que hagi respost categôricament
a l'enq uesta (1): nosaltres som pel' la Re
volucio. Les reserves son facils d'endevi
nâr. I!Quina Revolucio? la de Lenin? la de
Mussolini? la de les barricades? la de l'es
tètica?

Quan afirmem que les jovesgeneracions
son revo!ucionàries, en corJjunt no valem
dir ni la Revolucio presa en el sentit 1'0

màntic ni la Revolucio presa t:n el sentit
marxista. Estem persuadits que l'instint
que empeny la Revoluci6 pervé en prin
ci pi d'una sèrie de constatacions entre les
que hi sobressurt l'establiment d'una nova
concepcio de la vida.

Perquè el mon sigui viable ha de repo
saI sobre unà realitat: l'imperialil>me romà,
la cristianitat de l'edat mitjana, el principi
de la monarquia al XVII segle, en tant
que realitats admeses reposaven sobre
una necessitat, sobre una veritat. En aque
Iles èpoques hi havia un acord entre
els estaIs d'ànima i els estàts de fet, en
tre la vida interior i l'organitzacio ma
terial deI mon. Aixô és tanta veritat que
calgué esperar Jean-Jacques pel' escoltar
els primers crits de l'esquinçament. Fins
Jla vors, la li lera tura i la fi losofia no s'ocu
pa ven de gran cosa més que dei mon mi
rat corn una abstraccio, és a dir corn a
tema pel' a recerqu~s en una cambra cfosa.
Ara, dins la literatura actual (la d'algun
valor) tot marca el desacord entre la vida
de l'ànima i J'estat social; tot marca la im
possibilitat de sotmetre's a les ideàJogies
caduques i pel' tant inautèntiques.

Passa, perà, que si els joves intel'Iec
tuaIs, en general estan d'acord pel' reco-

(1) Es referelx a l'enquestll organitzada per la revlsla
.Slgnaux> ara déu fer un any. De allavors ençll les positions
lIel. joves han fet moita via vere III concrecl6.



GEORGES DUPEYRON.

xant, restar algun tem ps encaIJada. Entre
tànt, avui continua amb una vigoria de
senrotllada, més s61ida i més resistent. A
l'esbojarrament surrealista succeeix una
lucida precisi6 en l'atac, L'«intel'Iec!ua
Iisme» (de l'escola de Valéry a la de Mau
rras hi ha gaire distància?) experimenta un
assalt cada dia més macis 0 Tot deixa,
don cs. preveure que la idea de Revoluci6
ha penetrat definitivament la massa dels
escriptors «doctes» d'avui. Quan diem Re·
voluci6 entengui's: construcci6. ordre nou.
civilitzaci6 nova, tenint per bases una
ideoJogia vàlida i una moral autèntica.

.. '#
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Testa d'infan; A, Ol1rcia.

nèixer aquesta necessitat de l'acte de re
volta interior, s6n pocs, encara, els qui
pensen en proposar una soluci6 al caos
existent en el sentit d'un ordre nou a la
vegada mental, ètic i politic. En lIoc d'o
brar conjuntament en el sentit deI futur
sense inquietuds de doctrina, es dispersen
des dei moment que es proposa la menor
temptativa de sintesi.

1 heus aci perquè la idea de Revoluci6
lIençadà am b violència per Dada, represa
i dissortadament desviada dei seu sentit
pels surrealistes, contraatacada pels realis
tes-socialitzants de la N, R. F" ha pogut
semblar, malgrat dei seu dinamisme pui-
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:;<1 proposf! del tercer aniversari de

«/Tl on ografies /Tlèdlques»

A MB una intima i sincera satisfacci6
agafem la ploma després d'haver

Ilegit detingudament cada un dels treballs
monogràfics que formen el s fascicles
XXIX i XXX d'aquesta col'lecci6, reunits
sota el ti.tol Ma/a/tiBs de l'if/pareil respira
tori.

EIs dos fascicles formen un sol volum
de 146 planes. Aquest volum contè el cicle
de conferències organitzat en .el servei que
el Dr. Joan Freixas i Freixas té al seu càr
rec a l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Les matèries tractades en cada una
de les susdites conferències s6n les se
güents:

1 Pneumo-diagnostic, per Joan Frei
xas i Freixas.

Il Bases per al tractament de les neu
mopaties agudes, per Francesc Esquerdo
Rodoreda.

III Sobre el diagnostic de l'adenopa-
tia tràqueo bronquial tuberculosa, en la
infàncja, per P. Martlnez Garcia.

IV Tractament deI determinisme fa
ringo-Iaringi en els malalts tuberculosos,
pel metge pràctic, per Josep M. a Grau.

V Supuracions pulmonars. Tracta
ment mèdic, per Josep Cornudel/a i Cap
devi/a.

VI Indicacions deI tractament col'Iap-
soteràpic i quirurgic en els abscesos deI
pulm6, per Lluls Rosa/ i Catarineu.

VII La frenicectomia en la tubercu
losi pulmonar, per Enric Ribas i Ribas.

VIII El neumotôrax doble, per M.
Bal/ester i Font.

IX Les primeres manifestaciolls de la
tuberculosi vistes pels raig X, per Pere
Bosch iSo/à.

X Casos clinics de granulia aguda,
per Joan Freixas i Freixas.

Dèiem, en començar, que anàvem a
parlar d'aquest volum ame una intima
alegria; anem-ho a explicar ais que ens
Ilegeixin.

El primer motiu de satisfacci6 E'ns el
d6na el fet de trobar~nos àmb el nom deI
nostre estimat amic i antic mestre el
Dr. Freixas, presidint aquesta plèiade de
treballadors. El Dr. Freixasl quin nom
tan pIe d'evocacions agradables per nosal
tres! Quan teniem vint anys, alumnes deI
cinquè curs de facultat, hi férem conei
xença. Haviem estudiat la Patologia Mèdi
ca amb el Dr. Robert i el mateix professor
ens donava les seves lIiçons memorables
de clinica, cada mati, a les sales de l'Hos
pital de Santa Creu.

Ja en aquell temps, el nom dei Dr. Frei
xas era pIe de prestigi clinic, i els seus
cursets privats de les tardes, al mateix
Hospital, eren seguits d'un nucli d'estu
diants i de metges afanyosos d'ampliar i
de perfeccionar els seus coneixements. Un
amic ens presentà al Dr. Freixas i li signi
ficàrem el nostre desig d'assistir al seu en
senyament. El Dr. Freixas ens acolli ama
blement i durant els nostres dos darrers
cursos de facultat, assistirem puntualment
a les seves Iliçons. Aixà significa que tin
guérem ocasi6 sobrada d'apreciar les dots
multiples d'aquest home exemplar, pie de
sagacitat clinica, d'amor aIs rnalalts, de
tracte cordialissim i democràtic amb els
se us deixebles, de respecte a les opinions
dels que discutien la seva. Quantes coses
hi aprenguéreml Observar metàdicament,



amic i mestre: la flor d'agraïment pel' vos
que arrelà en la nostra ànima, amb la dis
tància i els anys no ha fet més que pren
dre ufanor i vigoria.

Un altre motiu de satisfacci6 ens el
dona l'obra ja madura, solida i prestigiosa
que el Dr. Aiguader realitza amb la publi
cacia de «Monografies Mèdiques». No son
molts els .que poden capir la sèrie de difi·
cultats de tota mena que s'han hagu't de
vèncer amb là publicacio dels XXX fasci
cies 'de la seva col:"eccio, Saber trial' els
temes a tracta~, vol dir que es té una visio
completa de com camina, avança i es per
fecciona cada una de les branques de la
fDedicina. Aqueixa visio conjunta no és
possible més que a un gran estudios, corn
ho és el!. Després cal fiai l'al' la persona in
diçada a trActaI'. cada matèria, estimular
la, tl encar l'esceptièisme i la fredor. Ulti
marnent cal fer el Ilibre, crear-li un am
bient i vendre'l, de manera que l'alta em
presa sigui viable. Aixù, segons es desprèn
de les dades de l'article-balanç dei Dr. Ai
gl!lader, sembla una satisfactoria realitat.
Aqueixa feina complexa, pesada, dificil i
esgotadora dei Dr. Aiguader, pel' el/a sola
reclamaria totes les activitats d'un home
treballador i intel·ligent.

El miracle és. que aixo ho pugui fer un .
home,qlle s'h,a de guanyar la vida amb un
treball tan absorbent com el de melge
pràctic, Pe.rà la cosa arriba ais limits de
l'heroisme quan se sap que la vida deI
nestre estimat amic és una vida en la
quai, com ell mateix diu amb una àtica
discrecio, «hi lia lIargues temporades de
min.va for'$ada' de la nostra activitat,.. És
que. el Dr. -.Aiguader,-l!no ho sabieu?-és
una, mala persona~ Té una ànima massa
gran. Estima massa al desvalgut. El seu
cot li juga males passades. l!I aixo son
cases dolentes? -demanareu. En els temps
que correm si que ho son, 1 quan un home
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exploraI' amb cura, diagnosticar amb pre
cisi6 i, pel' damunt de lOt, sa ber sentar bé
les indicacions terapèutiques que cada cas
oferia L.. ordenar-Ies amb solta en una re·
cepta. Si, les lIiçons de terapèutica deI
Dr. Freixas eren una cosa unica. Aquell
deixeble que no era fort en aqueixa bran
ca dels estudis mèdics, feia un paper ridi
cul i, ho havia de posar-se a to estudiant
la fondament 0 havia de retirar-se.

Erem, pel' exempl-e, 'deu els assistents.'·
S'havia sentat la indicaci6 purgativa dei'
malalt, posem per cas. 1 bé, el numero u
dels presents feia la fOrmula dtun purgant.
El segon, una altra, sense·que repetis cap
medicament, El tercer, igual. Fins aqui la'
cosa no oferia massà dificultats; el quart i
el cinquè i el sisè ja, començâven 'a patir
unamica. Perà l'esperit i els'recursos tera
pèutics dels darrers s'havien d'emprar a
fons, naturalment. 1 com no hi ha\iia ma·
laIt que no oferis dues 0 tres indicacions a
cumplir, aixà equival a dir que cada set·
mana s'havia donat el tomb a tota la tera
pèutica. d'una manera pràctica i completa.
AI cap d'un curs deI Dr. Freixas, en l'art
de receptar, hom podia anàr a tot arr.eu.

D'aixo que hem relatat fa trenta anys.
Quan nosaltres erem alumnes deI Dr. Frei
xas, els seus cursos ja portaven molts anys
J' existència. Heusaqui que ara, com
aquell que no ta l'es, quan ja' el gris co- .
mença a platejar el nostre cabell, ens tro
bem amb aquell home mateix, fent la ma
teixa noble feina, posada al dia, natural-,

, ment, probablement amb igual joventut
espiritual, amb el s6mrls ais I1avis, amb,
les mateixes il'!usions per la nostra ciència
i amb idèntic amor pels malalts. l!No és
emocionantment bell el cas deI Dr. Frei-·
xas? Aqueixa lliç6 de voluntat, de concep
ci6 alta dei mestratge, és rara, ~xemplar

i tonificadora, i mereix la devoci6 fer
vorosa dels que no la ignoren.. Estimat
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som nia massa coses generoses, la provi~

dent paternalitat que cura deI bon ord~e

establert, fins dels peri Ils de l'excés d'amor,
(i tots els excessos s6n dolents) s'encarrega
de frenar, de sedar i de tornar la vista a
terra .. , 0 endins! dels qui, corn ell, s'ena
moren massa de la Ilum de les altures.
Noble esperit! Quina fortalesa no seri la
vostra que cap adversitat no és prou pel' a
desviar-vos deI cami? Quan hQm sap
aqueixes coses, massa freqüents en la vida,
deI Dr, Aiguader, és qua'l acaba de do
nar-se de pIe en admiraci6 a la seva tasca
serena i edificant corn poques n'hi hagi.
Quin dia seri aquell que la pesada grapa
deI Cèsar no s'interposi en la vida deI nos
tre amic i el deixi en pau?

Finalment, la lectura dels treballs cien·
tifîcs que formen el volum és una revela
ci6 esperançador~, En un altre article que
fa temps publicàrem valorant l'obra de
«Monografies Mèdiques» senyalàvem que,
fins ara, els metges catalans eren uns bons
assimiladors de la ciència i de les tècniques
dels altres, perô que no tenien, encara,
prQducci6 original i propia apreciable.
L1evat de pocs noms representatius d'un
sentit modern-Pi i Sunyer, Ferran, Du
ran Reynals, Turr6-la medicina catalana
no és creadora, experimental i vlu de l'ob
servaci6 pura i pa~siva, Escolta la vida
perô no la interroga. E~ clar 'que tot aixÔ
no s'i m provisa en una ciència corn la nos
tra que té les seves arrels en el vast domi
ni de la BiolQgia, de la que n'és una ema
naci6. L'educaci6, el temps, ('estudi és
necessari pel' adquirir i desenrotllar en si
mateix el gust de la recerca i les predispo~

sicions naturals capaces de precisaI' el de-

terminisma de les manifestacions morbo
ses i de repfllduir-Ies ...

Qui hagi lIegit els estudis monogràfics
d'aquest magnific volum, s'adonarà, ja,
que la nostra producci6, especialment en
allô que fa refer~ncia a l'observaci6 i a la
inierpretaci6 dels fets clinics, comença a
tenir una valor pr<)pia, diriem d'escola.
Com aquestes ratlIes es publiquen en unu
revista profa,na e~ m.edicina, no escau fer
U.n treball d'exposici6 critica en el sentit
indicat. Corn deia Pasteur, les coses, «no
n:és les troben els que treballen». Passa~

l'eu dav,ant· d'un fet i no l'observareu.
P~rô després pe deu 0 cent vegades, seri
dificil, pel' mica d'esperit analitic que tin
gueu, que us passi p~r ait. Ara bé, tots els
cpl'Iaboradors d'aqueix voJum s6n gent
que treballa intensament, i aquest trebaU
els ha dut. 0 a una visi6 nova, 0 a una rec
tificaci6 de coses vistes pel' altres. 1 en re
sumits comptes, la ciència es va edificant
amb una suma de petites aportacions dels
que s'acaren obstinadament i amb els ulis
ben oberts davant la realitat de la vida.

TaIs s6n, en resum, les impressions
que ens ha suseita't la lectura dei volum
que ens ocupa. Estem ben segurs que
l'obrâ dei Dr. Aiguader seri, amb el
temps, una fita 'memorable en el cami de
la nostra ascensi6'j' de hnostre recobrament.
Aitres, probablerpent, la completaran,
perô a ell cabri l'honor de la primera vi
si6, de les primeres dificultats vençudes, j

deI. cami fressat pel' a que nous treballadors
hi çaminin fàcifment i amb més profit
material. Aquest és l'aIt dest! dels qui, corn
el Dr. Aiguader, s6Î1 els treballadors de la
primera hora.

HUMBBRT TORRES.



cobert el «motiU>.> de la guerra: una nova
repartici6 deI m6n entre les grans potèn
cies imperialistes. Hom s'ha donat compte
que era un engany el programa de les
nacions-Ies que formaren després la So
cietat de Nacions-que deien que Iluitaven
pels principis de la democr:lcia, de la lli
butat, per la civilitzaci6 i pel d'rel. Da
rrera d'aq uestes divises enlluernadores am b
les quaIs Ilençaren aIs obrers a una lIuita
fratricida- els obrers en règim capitalista
no tenim pàtria - sols exi5tia l'avidesa
d'usurpaci6 de terres i mercats per part
dels grups financiers antagonics.

De la guerra sorgî la Societat de Na
cions, proposada pels vencedors, per a
donar un caire de justicia al nou ordre de
coses, imposades per les armes. El Trac
tat de Versalles fou imposat, no acceptat.
Hom ha vist més tard corn els vençuts han
procllfat escamotejar-Io. Era natural. Els
principis deI dret que informava aIs «im
posadors» deI Tractat de Versa Iles, eren
els de la força deI vencedor, no els de la
justicia j de l'equanimitat de parts contrac
tants amb peu d'igualtat.

La guerra canvià el mapa d'Europa. Hi
hagué canvi de fronteres, desaparici6 d'Es
tats i n'aparegueren de nous. Pero el
nou mapa per ésser fictici i injust provoca
igual que el vell, discusions i polèmiques,
mantes vegades a punt d'encendre una
nova guerra. Si aquesta no ha esclatat és
degut al debilitament que encara es pateix
de la passada, al desequilibri interior i
exterior en qué viuen els Estàts.

Es per aquests motius: inestabilitat; por
dels demés Estats; afany de dqmini; pre
paraci6 febrosa per esdevenir fort mili-
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CERT8 incidents diplomàtics poden do
nar a les col'lectivitats obreres la

mesura de la sinceritat d'aquells que obren
i actuen amb la representaci6 atorgada 0

usurpada-dels pobles. De vegades, un
acalorament mal contingut, una impru
dència, origina declaracions en les que
hom hi nota l'aspecte just deI problema,
que tracten els diplomàtics amb formules
abstractes i protocolàries, per amagar-ne
el significat real, els veritables termes deI
problema, Pero l'aparici6 a la superficie
dels esdeveniments diplomàtics d'un es
queix de veritat nua i crua, és desseguida
negada. dissimulada amb noves declara
cions i comunicats per desvirtuar la inha
bilitat deI diplomàtic al que li ha fallat la
«tècnica» de la professi6.

Cal una adhesi6 €Iesmesurada a la hi
pocresia i a l'eufemisme, per concebre es
perances dels qui en els salons daurats i
entre banquets i brindis, tracten els afers
dels pobles-gairebé sem pre en interès de
les respectives classes dominadores que
exploten i viuen a les espatlles deI «sem>
poble.

L'organisme ginebrî, ha demostrat
mantes vegades la seva incapacitat per a
resoldre justicierament els afers. L'interés
de les grans poténcies dominadores ha
~stat sem pre la seva norma suprema. L'ai
xafament dels vençuts; l'oposici6 aIs qui
demanen justicia i no tenen força per
apoiar la sev~ petici6; l'exaltaci6 deI més
fort. Aquest ha estat l'esperit que ha ins
pirat les seves resolucions.

Per aixo ha estat possible després de la
guerra, atorgar les colonies dels vençuts
aIs vencedors. Aquest fet ha posat al des-

~

(j)iplomàcia? Just/cio!



tarment; afany de venjan-;a per part de
'vencedors i vençuts, que hom busca de
defugir el problema palpitant de les mino
ries nacionals.

Per que hom jutja amb criteri mesqui,
desconfiat i expropiador a la vegada, es
rebutgen qualificant-Ies de deslleials i qui
mèriques, les tesis sobre el desarmament
presentades pels delegats de la Republica
dels Obrers i dels Pagesos.

La democràcia imperant a la S. de N.
és tan ampla, que fins permet que en
siguin membr.es Estats regits pel més re
pugnant anti-democratisme i que aquests
Estats desempenyio càrrecs rellevants i
que facin pa pers d'informadors i d'àr
bitres.

Totes aquestes anomalies que venim
assenyalant, han motivat que al tractar de
les qüestions de minories nacionals, un
escamotejament de la qüesti6, una fo!,ma
d'endegar-ho seguint les reaccionàries sug
gestions deI delegat grec Politis, que sosté
que cal trobar una f6rmula «justa» perquè
els Estats que tinguin dintre de les seves
fronteres minories nàcionals, puguin des
nacionalitzar-Ies i assimilar-se-Ies. Aques·
ta tesi, encoberta 0 declaradament,-qui
sab pero si inspirada en alguna «gran» ca
nalleria!-és la que té la sim~atja de les
grans potències. Els catalans tenim un
adagi que retrata exactament la posici6
d'aquests Estats renascuts «i engrandits»,
després de la gran guerrà: «El poil ressu
citat pica més fort que els altres~ ~PoloDia,

Grècia, Rumania, avui Estats que escla
vitzen minories, haurien sostingut la seva
posici6 actual quan gemegaven sota deI
jou dels Estats vençuts en la passada gue
rra? Hom veu ara la justesa deI pensament
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de Marx i Lenin en demanar l'uni6 estreta
deI proletariat deI pais opressor amb el de
la naci6 oprimida per a fer un front unic
contra l'enemic cornu: l'Estat capitalista; si
aquesta uni6 existis no hi hauria proble
mes nacionalitaris.

Es perq uè en el fons la S. de N. és
bastida damunt de les runes de la guerra,
que dessota de la seva brillant fraseologia
democràtica hom hi troba l'esperit de ven·
jança i de domini, la por al redreçament
deI vençut, l'entesa, per sobre de totes les
diferències, per combatre a la U. R. S. S.
i ais seus partidaris.

Els fets reportats per les c0l1.lunicacions
de la «L1iga contra l'imperialisme>> hau
rien de fer enrogir de vergonya àls dele,
gats d'Anglaterra i lap6. delegats a la po
nència encarregada de redactar J'informe
sobre la qüesti6 de les minories.

La S. de N. no ha dit tampoc cap pa
raula d'aquelles nacionalitats que no han
estat reconegudes corn a minories i que
tenen dret, no ja sols a un ràgim especial,
sin6 a gaudir de plena llibertat politica i
constituir-se en Estats independents.

Davant de tal manifesta iocapacitat per
part deI màxim organisme internacionaJ,
cal demanar aIs obrers la més estreta uni6
per a Iluitar contra totes les ficcions de
justicia, amb què procuren distreure l'a
tenci6 publica. Un cami gairebé segur

.existeix per Qrientar-se: si un projecte és
apoiat per les grans pot~ncies imperialis
tes, és q'ue es contrari aIs treballadors.

Sols el Socialisme, seguint els mètodes
proclamats i practicats per Lenin, donarà,
junt amb la igualtat social, la independèn
cia i lIibertat al~ pobles.

JORDI ARQUER.
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explicats

Ciència

ciència com un fet perfectame'nt natura!.

En efecte; tothom sap que els animais,

iocJûs els antropoide'i, perceben poc les

molésties d.e la gestaci6 i els sofriments deI

part, quan,. pel contrari, la don a els per

cep amb moIta intensitat, ocasionant-Ii a

vegades la mort.

Una de les raons principals pel' què el

part hutrlà és tan dolor6s, radica en el fet

que el cap de la criatura, quan naix, és,

guardant les proporcicns degudes, extraor

dinàriament gran, comparat amb el cap

de qualsevol ànimal en el moment de nài

xer. Adhuc el goril-Ia mascle qU'e arriba

quan és adult, -a tenir un pes de tres homes

reunits, en el moment de nàixer no més té

la meitat deI pes d'una criatura humana

recent nascuda. La conversi6 de les for

mes animais en una forma hurhana, ha

dut, corn corol'lari, una major capacitat

cerebral, i, per tant, el posseir un crani de

major tamany.

Demés, amI:> l'adaptaci6 de la pelvis a

l'actitud bipeda assolida per l'home, els

cond uctes de la dona per on ella expel-Ieix

el producte de la conce·pci6, han sofert

una limitaci6, la quaI cosa, ajuntada al

caràcter exposat anteriorment, expliquen

anatàmicament els sofriments dei part de

les nostres mares,

Perà, encara, altres factors d'ordre psi.

cologic i cultural intervenen en els .dolors

per la

sexuals
.

1

€Is problemes

pel Çènesi

TOTHOM sap que el Gênesi explica la
creaci6 de la dona. dient que Jahvè,

havent observat que Adam, el nostre pri

mer pare, es trobava sol, decidi buscar-li

una companya, fent-Io, a l'efecte, caure en

son: extr.aient-Ii una costella, i formant

amb ella a.Eva, la primera dona. Tai his

torieta, d'una candor notària, està avui

desmentida pels descobriments dels bià~

legs.

Aquests d6nen una explicaci6 dife

rent de la qüesti6, so~tenint que la divisi6

sexual és tan antiga quasi com la mateixa

vida, i que la referida divisi6 constitueix

un fet fonamental en l'organitzaci6 defs

més elevats primats, dels quaIs l'home ha

heretat lIur constituci6 amb totes les con

dicions inherents. La qüesti6 deI sexe

s'explica perfectament pel' medi de la teo

ria evolucionista, constituint dita qüesti6

un problema netament biolàgic i no un

problema de naturalesa huma na.

De la mateixa manera, el contingut dei

versicle setzè dei capitol III deI mateix

lIibre biblic, referent a la maledicci6 pro

nunciada per Jahvè oontra I.a dona. ties

prés d'haver comés el pecat els nostres

prim ers pares, maledicci6 que textualment

està concebuda en els següents termes:

«Multiplicaré en gran manera les teves

dolors i els teus prenys; amb dolor pari

ràs els tills ... >'>, està avui explicat per la



dei part, els quaIs fac"tors expliquen

per què la dona civilitzada, i sobretot la

que té certa cultura, sofreix més que no

pas les dones lialvatges. Es la sensibilitat

delicada i la superior intel'Iigència que

d6na a la dona civilitzada i cuita un so

friment major. Corn més perfeccionat i

més cultivat és el cervel1 de l'home, més

ample és el camp dei conei~ement dins el

quai les angunies i els dolors dei cos es

perceben, i, per tant, s6n més agudes les

reaccion~ produïdes pels mateixos.

- .,

~l
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Pero, si la naturalesa ha atorgat a la

dona uns estats tan dolorosos corn s6n el

de la gestaci6 i el dei part, en canvi, la

mateixa naturalesa, havent produit el mi

110rament de la raça humana, ha atorgat a

les nostres dones l'encis de l'amor pur i

conscient, la quai cosa és desconeguda,

d'una manera ba&tant general, entre les

criatures inferiors.

JOSEP LLORD.

Apunt: R. Roc8.



Cstelrich
nar. que els onze anys que ens separen de
l'armilitici no és pas l'enorme espai de
temps que maltes vegades podem creure
i veiem encara que no ens costa ria gaire
de recordaI' les emocions que aIs allunyats
dels camps de batalla ens feu sentir aque
lia gran lIuita; quant menys doncs els qui
senti rien els seus efectes damunt mateix de
la pel\.

Una altra cosa també ens ensenya, i és
la defensa desesperada que l'antic esperit
imperialista fa de lIurs prerrogatives,
amagant-se sota modalitats noves, i ampa
rant se en els mateixos baluarts que moI
tes vegades'han utilitzat els homes d'espe
rit liberal. El mateix Estelrich, entusiasta
de la S. de N., se n'adona, i en el final deI
capital quart deI seu lIibre, no pot amagar
l'amarguesa que li causa la impotència de
l'organisme de Ginebra, que es troba en
ganyabat pel' una pila. d'entrebancs vol
guts i defensats pel' lIurs propis autors.
Es en el final d'aquest capitol quan l'au·
tOI' té el moment més sincer de tota l'obra,
en la part que té de personal. Aquesta, po
driem dir-ne feblesa, ja no la trobarem
més en tota l'obra. En la resta, conserva
sempre aquella serenitat imposada a si ma
teix com a norma i poques vegades deixa
parlaI' el propi sentiment. Ni en les lIar
gues requestes de les quais és autor, hi vol
deixar traspuar aq uest sentiment natural,
i fa un efecte fred, en mig de la calidesa
que porten a la discussi6 Ilurs companys
dels aIts organismes internacionals a que
s6n portades.

Potsel' sigui la fredor que li eseau,
pero un xie més de sentiment qù.e li d6na
esealf no cree que pugui perjudiear-Io gai
re, Ser~ aquesta serenitat, fllla deI conven·

~ -1~-

Cl llibre de J.
« LA qüesti6 de les minories nacionals

i les vies dei dret» és un d'aquells
lIibres dels quais hom diu que s6n d'èxit
permanent i creixent. 1 aixà és cert, doncs
malgrat la matèria de que tracta estem se
gurs que ara, després dels dies de la se va
publicaci6, és més lIegit i comentat que no
aIs primers dies d'ésse:- aIs ultims apara~

dors de les lIibreries.
El llibre té dues valors diverses ben de

finides. Una la documentaI, que no hi ha
dubte és la de més transcendència, i l'altra,
la purament subjectiva, que d6na valor al
criteri de l'autor.

Estelrich, ha emprat un mètode malt
recomanable en separaI' quasi pel' complet
aquestes dues facetlls deI seu I1ibre, casa
que facilita malt no solament la lectura i
comprensi6, sin6 que a la vega da fa més
fàcilla critica de la part purament perso
nal, sense que pugui ~emblar que amb ai·
xà es combat la totalltat dei qué repre
senta.

Nosaltres tot i estant colocats en un pla
malt lIunyà de l'autor, no ens sabriem es
taI' de recomanar la lectura a tots els nos
tres amics no pensant solament en el co~

neixement de cases massa ignorades a
casa 110stra que pot reportaI', sin6 encara i
en un més aIt grau, tenint en compte la
IIiç6 en cases que tot esperit un xic culti
vat en pot i deu treure.

A Catalunya teniem necessitat d'un lIi
bre com aq uest, que posés a l'abast de tot
hom aquest esperit que va sortir amb una
nova modalitat de l'escalf de les cendres
de la gran guerra.

En ell hi podem veure l'evoluci6 que ha
.anat seguint aquest esperit, i ens fa ado-



mancançâ tradicional de sentit hiitàric
en lIurs capdevanters poli tics, s'entestarien
a la defensa dels princi pis nacionalistes
radicals, amb sobirania absoluta, fàbia
contra els internacionalismes i dogma de
no intervenci6, és a dir totes les caracteris
tiques de la reacci6 i de les dictadu
res. »

Si no fos perquè més avall trobem l'ex-
plicaci6 d'aquesta actitud de j'autor, i per
què sabem tots, per qui treballa i es mou,
ve.uriem que a qui manca aquest sentit
histàric, és a el! precisament. 1 no fora cap
disbarat dir-ho, quan en el mateix Ilibre
afirma que els més bons defensors dels
drets de minoria, que el! propugna, s6n
ademés de Rusia, quina constituciQ, se
gons ell :nateix di u, en aquesta maté ria,
està per damunt de tota critica, tots els es
tats informats en més 0 menys quan per
un esperit liberal, representant el cas con
trari totes les potències influides per la
reacci6 amb la temorenca França de la
post guerra per cap.

Dins l'estat espanyol mateix atribueix
a les esquerres, la sola comprensi6 deI pro
blema; per què dones en vol excloure les
de Catalunya?

En el capital onzé trobem l'explicacio
en aq uestes paraules. «Les persones que
han vingut criticant acerbament la polhi
ca intervencionista en la Lliga Regionalis
ta entre 1917 i 1927, observaran que, si fa
o no fa, la posici6 dels activistes catalans
es la mateixa que la posici6 actual dels
alemanys de Txecoslovàquia».

Es ben clar, l'intent d'atribuir l'exc/u
siva d'una comprensi6 a la Lliga i encara
en unà època influida per un sol home, en
Camb6, i la idea és més clara, més avall,
quan lIegim «El nou federalisme no serà
el de Pi i Margall, tot i el respecte a J'ho
me i a les seves idees, corn tampoc el fede·
ralisme de Prat de la Riba, amb idèntic

ci:Ïrnent de la inutilitàt de totà aquella fei
na, feta només per a complir un deure im
posat?

En la part critica deillibre, oblida mas
sa sovint l'autor que èll mateix fa remar
car. Que hi ha dues menes de minories;
aquel!es que tenen un estai majoritari, i
aquelles les quais cap estat constituït no té
interès per elles corn s6n per exemple els
bretons i altrês que no cal ânomenar.

A les primeres no els hi és dificil tro
bar ressà a la seva yeu, rnàxim si l'estat
deI quaI s6n desintegrades és un estat po
der6s perà les segones, trobaran fatalment
sem pre esmortuides I!urs queixes en el se
cretariat de la S. de N. que no trobarâ nin
gu que vulgui imposar-li un seri6s estudi.
de la queixa presentada. Tot aixà ja ho
veu i fa notar-ho Estelrich, perà porta
una con fiança excesiva en el que e!l ano
mena, les vies dei dret. La mostra a pesar
de di r que no creu gai re en la seva eficà
cia, i a pesar dei coneixement que té de la
imposibilitat de resoldre el prElblema dels
pobles que no tenen un padri poder6s i in
teressat. Aixà que sembla una contradic
cil'> el! ho salva recordant l'esperit nou que
informa tota l'Europa, esperit que ell aca
barà imposant-se aIs més refractaris a tota
reforma en aquest sentit.

1 ara ve la part candent liel !libre. La
part on vol atribuir la sola comprensi6
d'aquest esperit nou, en la nostra terra, a
les dretes representades per la Lliga. Per
ell a Catalunya els unics representants de
l'esperit liberal en idees internacionals s6n
els conservadors. Les esquerres, segons ell,
s'han clos en uns ideals retardats i seran
més aviat un destorb aIs veritables ideals
renovadors. Copia deI !libre.

«Ni ens sobtaria veure el dia de demà
les nostres dretes defensant per sentit his
torie, els principis liberals dei dret en mi
nories, mentre certes esq uerres per la
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1 més enllà, aquest enteniment agafa à.
l'autor quan diu «observe m, en certs sec
tors de l'inteI'lectualitat espanyola-grup
de «El Sol» pel' exemple-un estat d'espe
rit europeu que faria possible la col'Iabo
raci6 si aquestos elements tinguesin prou
força ... Pero ca! reconèixer que taIs ele
ments s6n minoria, 0 sembla ésser-ho
comparats amb les considerables forces de
la reacci6, d'unitarisme i d'incomprensi6
que tenen davant.

Podriem esmentar encara més fets, pel'
exemple. Exposici6 deillibre Català, Gaze
ta Catalana de Gazeta Literària. Fets en els
quais ens sembla que l'autor deI Ilibre que
comentem hi està un bon troç lIigat corn
en altres fets de cooperaci6 intel'Iectual.

Tot aixo pero no és l'es més que la
qüesti6 de sem pre, deixar que uns crcin
l'organ pel' després 0 fer més força 0 fer
més diplomàcia utilitzant a profit propi la
seva funci6.

Aquest lIibre, doncs, ens ha vingut a
ensenyar unes quantes coses que no ha
viem pogut veurer ben clares a través d'al
tres Ilibres, suara, no fa gaire, posats al
mercat. Es una ofensiva general.

Caldrà prevenir-se.
M. MOLINS FABREGA.
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respecte a l'home i amb gratitud pel' la
seva obra d'estadista».

Aquesta nova embranzida pel' impo~

sar~nos un home que amb tot el respecte a
ell i a les seves idees, cam diu Estelrich,
ens sembla funest pel' les cases de la nos
tra terra, ha de tenir a l'aguait aIs homes
d'esperit liberal, màxim quan es vol esta
blir el fais contacte d'homes i idees cam·
pletament conservadores de casa, amb ho
mes d'idees liberals de fora, falsejant el
veritable concepte de liberalisme que sen
ten els qLli volen deixar~se imposaI' uns cà·
nons que gratuitament li atribueixen uns
determinats senyors.

1 pel' acabar permeteu-me que retregui
encara uns altres paràgrafs deI Ilibre que
demostren pregonament l'jntenci6 de dur
aigua a un determinat mail. Hi ha, enca
ra, entre els catalans, una inquietant ab
sència de sentit internacional. Exemple:
malgrat les nostres pretensions, ens corn
mou encara malt més qualsevol comentari
hispànic sobre les nostres cases, encara que
vingui de fonts anonimes a sense cap ga
rantia. En canvi ens deixa indiferents la
critica objectiva de J'estranger més presti
gi6s. En l'esfera de les lIetres hem pogut
comprovar-ho massa sovinl.»



cANISSlA» de L1e6 Tolstai. - Traducci6

de Delaville. -Bibliateca Editorial Estu

dios.- Valencia, 1929.

BAPTISTA XURIOUERA.
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Es una narraci6 on la protagonista, una page
sela russa, coneix en tola la seva exlensi6 una vida
d'amarguesa i de tola mena de sofriments frsies i
morals. El relat és emotiu i angoix6s, Dibuixa,
l'admirat escriptor, sota J'interès anecdàtic deI re
lat, la crueItat dels costums i prejudicis de la vell a
Russia,

Corn totes les novel'Ies de Tolstoi el record
d'aquesla lectura perdura temps i lemps pels en
cerIs que cOlllé d'atracci6, de penetraci6 i de rea

litat.

1101' no podria fer-se. Martfnez Ferrando, el traduc
tOI' a la nostra lIengua dels seus Ilibres, s'ha com
penelrat de lIur intenci6, ha estudiat delingudament
els delalls més petits relacionats amb els seus per
sonatges, els coneix a fons i és pel' aixo que pot
parlar-nos d'ell en la forma en que ho fa.

Vint-i-quatre hores de la vida d'una Dona é5
una hisloria crua, contada sense miraments de cap
mena, nomenanl cada cosa pel seu nom, posanl de
relleu instints oeulls en una persona en estat nor
mal.

La protagonista, una dona beneslant, vivinl en
un ambient de societat i amb la mateixa sensibililat
que la majoria de les dones, es veu conduïda pel'
les circumstàncies fins a un Iloe al quaI no sola
ment hauria negat la possibilitat d'arribar-hi sin6
àdhuc de poder-ho pensaI'. l, en canvi, només en el
curt termini de vint-i-quatre hores, traspassa les si_
tuacions més inversemblants dona.des les seves
caracler(s!iques,

La nostra Iiteralura, amb aquesta nova adquisi
ci6, va engruixint les seves rengleres amb noms de
primera Ifnia. Poc a poc van aporlanl-se al calalà
les millors novel'Ies universals, anligues i moder
nes. En aquesla tasea la Biblioteca cA tot vent»,
edilora deI lIibre que avui ens ocupa, hi lindrà un
Iloe important.

cVlNT-l-QUATRE HORES DE LA VIDA

D'UNA DONA», per Stefan Zweig, Biblio

ca cA tot ven!» (ffistôries curtes).-Bada

lona, 1929.

Llfbres i CJrevistes

Si Amok és una novel'Ia força interessant corn
diguérem en la nostra ressenya publieada en el nu
mero anterior de LLEIDA, Vint-i-quatre hores de
la vida d'una Dona no ho és menys,

Les dues, d'una extensi6 aproximada. s6n na
rracions vivents i bellugadisses.

Stefan Zweig ha ingressat a la Ilista dels au
tors traduïls al català amb aquestes dues obres ex
cel·lents.

Si en Amok l'autor presenla un home en un
viralge de la seva existència, en un moment delical
que no reflexiona, que malda dominat pel' una força
inslintiva, que acciona sense control sota una in
fluència en alguns casos sensual en absolut, en
aquesta d'avui hi presenta aixf una dona, Els Wols,
doncs, canviant les parlicularitats de cada Ilibre,
les parets de les cases, l'aire deI carrer, les perso
nes de segon terme, elc. podrfen ésser inverlits
sense sofrir-ne gaire l'es:>ència estricta de cada

na de les obres.
cEls personalges de les novel'Ie:> de Zweig,

om diu força bé Martinez Ferrando en el proleg,
es belluguen i caminen amb dificullal, corn fent

ots i tomba l'elles entre els filets freudians que els
Iiguen, Martir.itzats pel' Ilur passi6 exaltada sem
la que els repugna parIaI' de l'ànima i de l'esperit,
empre van empesos pel' una força obscura que
Is obliga a seguir lIur destf en aquest m6n pIe de
isteri. Hi ha moments en què inconscientment s6n
punt d'abandonar-se al ritme cosmic de l'univers,

el quaI 56n una partfcula moridora. La intel'ligèn
ia, l'Anima (l'ànima?) semblen cosa secundària:
o que els empény a obrar és una força obscura;
ins la quaI s'amaga J'imperatiu misteri6s dei sexe,
s el cos que pateix, no l'ànima; l'es, doncs, de so-

riment espiritual, tot es sofrimenl frsic: tensions
xlremes dels muscles, nervis trossejats, defalli
ents mortals, suors angoixoses, sang que s'es
uny, que es precipita impetuosa pel' les venes, i
ue és a punI de rebenlar els polsos.»

Heus acf corn exposa d'una manera admirable la
iVida dels personat~es de l'escriptor aU6tr(ac. Mi-



serp i de tant en tant presentava sorpreses
humides 0 austeres deI paisatge que eren
celebrades amb vius comentaris.

D'aquestes sorpreses, la de la Vall
d'Ager f6u potser la més emotiva. Feia
l'efecte que el cotxe s'havia abocat al mar
ge mateix d'un precipici al fans dei quaI
s'hi desenrotllava una vida microscàpica,
Les cases, els arbres, els camins, tot es
veia disminuït corn una joguiria. Tot
aquest teatre d'infants tenia per cortina de
fons l'espessa serralada deI Montsec.

Quant el cotxe passà pel centre de la
Vall les coses havien recobrat les seves
dimensions normals i IIavors res no tenia
tant interés corn el braç de lIac procedent
de la reinfla de Camarasa. El vehicle
l'hagué de seguir durant moita estona.

A l'arribar aIs Terradets hi hagué una
petita parada. Les parets muntanyoses ta
lIades gairebé vertical ment depositàven
una ombra espessa sobre la clara tranqui
litat deI riu.

El paisatge s'anava succeint amb àlter
nances de pla i muntanya. Eis verds i els
Qcres Iliscaven am b fugacitats vibrants.

AI pas de Collegats, la caàtica fesomia
de J'Argenteria feri tots els esguar ds.

Després ana ven venint pnbles i més
pobles cada un amb una expressi6 parti
cu/ar. El traçat deI Noguera Pallaresa se
.guia d'apr0p la ratlla de la carretera fins a
Pobla de Segur.

Començaren les primeres teulades de
. pissarra. Les valls que ara es presentaven

eren estretes i encatifades de prats. El riu
cada vegada més estret i més alegre no
abandonava la carretera. L'horitz6 s'em
petitia davant dels blocs rnuntanyosos.

AI fi el cotxe es deturà. Havia arribat al
MaIl. El Mail és un troç de ferro c1avat al
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Una visita al Ilae de Sant }Y1auriei

EL dia 24 d'agost a les dues de la tarda
sortia de L1eida un grup d'excursio

nistes amb l'ànim d'arribar fins alllac de
Sant Maurici. L'itinerari a seguir era el
següent: Enfilar la carretera de la Val l

d'Aran fins al peu de la Guingueta; pren
dre després el cami de ferradura ~ue con
dueix a Espot; remontar la vall deI mateix
nom i franque jar la regi6 dels Encantats
per anar a parar a la blava rodona de les
aigües deI lJac de Sant Maurici.

El trajecte no podia ésser més sugges
tiu. La bellesa de l'indret que s'anava a
visitar feia concebre les millors esperan
ces. El Centre Excursionista de Joventut
Republicana que organitzà la visita tingué
realment un gran eneert en escollir aquest
1I0c, un dels més atractius de la nostra
muntanya.

A l'hora indicada, l'autocar es posà en
cami. S'inicià una conversa animada i op
timista. Al fons deI vehlcte s'hi amunte
gava tota l'impedimenta. El sol queia amb
una rigidesa que totjust si podia desfer
l'aire que fregava les vores deI cotxe. L'Ur
gell s'ob ria a banda i banda de la carrelera
verd6s j crepitant sota l'ardència solar. AI
deixar enrera Balàguer començaren les
primeres n uditats. El paisatge anava va
riant segons les incidències deI terreny.
Cap monotonia no venia a pen jar la fatiga
ais ulis. Bon punt la terra s'enrogia, corn
es despullava corn es vestia d'espurnes
verdoses d'arbres. A volts s'àrrissava en
sèries de turons que esglaonaven les pri
meres altures. Després venien els plans,
curts i airejats, amb tofes de vegetaci6 i ta
ques terroses de pobles que passaven pel
nostre costat amb una mirada malenco
niosa.

La carretera s'anava estirant corn una



peu de la carretera a pocs metres de la
Guingueta. No se sap qui el deixà alli.
Les seves dimensions el fan dificilment
transportable. Corn totes les cases de la
muntanya, té també la se va lIegenda.

AI peu deI Mali comença un caminet
tortu6s que va a Espot tot flanquejant la
muntanya que s'alça al costat mateix de la
carretera. Els excursionistes abandonaren
l'auto-car i emparant-se amb els bastons
començarcn l'ascensI6. Era al caient de la
tarda i l'espessor dels pins, l'airet de l'al
tura i el soroll de les aigues que Iliscaven
per les barrancades, donava al paisatge un
dramatisme singular. Espot no s'acabava
de veure mai. AI fi aparegué rera una
arruga deI terreny. Unes lIums vacil'Iants
el delataren. Quan hi entraren els excur
sionistes era nit c1osa.

A l'endemâ, de bon demati tothom era
ja de peu dret dispo"iat a continuar l'as
censi6.

Espot és un poble negre corn tots els
de muntanya i partit en dos bocins pel riu
Escrita. Seguint el curs de la seva vall hom
yeu una riquesa considerable d'arbres i de
fonts que surten per tot arreu. L'aigua en
aquest pais és una delicia. Tant aviat es
despenja des deI cim d'una muntanya
corn neix tranquiIa i recollida al peu deI
camL La vall és estreta; les muntanyes,
tenen, doncs, una proximitat que dabora
mil variades belleses. Les crestes ferèste
gues dels blocs més elevats apareixen a
l'extrem de la vall a mesura que aquesta
es va allunyant deI easeriu d'Espot.

Els Encantats retallen l'espai am b les
seves puntes nues i blanques. El riu Es
crita es perd al fons de la vall amb una
fressa vivaç i infantil. El rampant deI Poft
tapa el sole de la vall. Detràs hi ha una di
minuta plana rocosa i c1apejada d'avets.
Eis Encantats, ara tenen sota el sol que
ho abasta tot, una claredat cristal·lina. Al
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peu els avets hi estenen una faixa verda.
AI davant mateix deI Port apareix una ro
dona blava i q uieta. Es el Ilac de Sant
Maurici. Pels costats, muntanyes; pels
flancs, avets. Les aigües deI lIac s6n tan
clares que malgrat de la blavor intensa dei
primer cap d'ull, s'endevinen les pedres
dei fans. L'aire ho refresca tot i penetra en
la carn defs excursionistes que s'apressen
a resguardar-Ia. Dos mil metres d'altura.
1 l'aire segueix assotant incansablement.
Les ombres, en aquelI paratge, s6n inopor
tunes. El sol-sol d'agost insuportable a
l'Urgell-al Ilac de Sant Maurici era cercat
amb ganes.

AIllac s'hi crien truites magnifiques.
Eis excursionistes pensaren en dinar i im
provitzaren una cuina a la soca d'un ar
bre. Les truites formaren part dei menu.
L'un feia foc, l'altre enllestia l'amanida, el
de més enllà l'asti a la carn ... Per graelles
s'emprà una planxa de pissarra.

Poe després comensà el banquet. Un
banquet animat, actiu i aprofitat. L'airet
dei port n'havia fet de les seves. La natu
ralesa alli era esplèndida. Menjaven els
ulIs i l'esperit.

Dresprés, el retorn, amb noves perspec-
tives; la Ilum havia canviat els colors i les
fesomies. Les congestes de neu dels En
cantats ja no brillaven amb l'esclat deI de
mati, perà les ombres dels boscos que du
rant l'ascens tenien c1aricies ingènues ara
eren d'una espessor tràgica.

La davallada fou un seguit de noves
descobertes. La muntanya és sempre nova.
La seva novetat vé de la seva imponència;
també de la seva candorositat. La munta
nya és contrast i aixà li dicta les belleses
circumstancials que inf0rmen la seva gran
bellesa ...

Eis excursionistes dei grup de Joventut
Republicana n'estan completament con
vençuts ...

PJ!RB BILlET.
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motes

L'enderroc de les
cases de Ferra.n

Després de lanls anys de debatre's en la vida
municipal i ciuladana de la nostra ciulat l'enderroc
de la illa de cases situada al cap d'avall de la Ram
bla de Ferran, hem 1J0gul veure acomplert el desig
tan vera ment sentit pel' lots els lIeidata ns que
llqueixa millora urbana esdevingués una realital.

Les brigades municipals van fent desaparèixer
una després de l'altra les barraques-puix ni tan
sols eren cases el que hi havia exceptuant-ne una
odos-que amagaven a. la vista dei lIeida"tà el
sever edifici de l'Estaci6 Monumental i ocupaven
completament el terreny necessari per al seu tràfec
normal.

Avui doncs ja no és un pesombre ni un motiu
de raons i discordies aquest problema urbà que
tantes discusions ha ocasional i a jutjar per la re
forma que una vegada desaparegudes les cases es
farà a la gran plaça anomenada Porta dei Prfncep,
Lleida lindrà una entrada que oferirà ais ulIs es
cruladors deI vialger un aspecte falaguer.

Ço que lamentem, pero, és que l'Eslaci6 no es
tigui emplaçada en la mateixa direcci6 de la plaça.
Tothom pot apreciar que està esbiaixada i inclina
da vers l'esquerra,

Mes aquesta és una contestaci6 que ja no té re
mei pero que no deixarà de fer perdre la bella pers
pectiva de l'espaiosa Porta dei Prfncep"

Tols els problemes urbans, principalment aquells
que afecten l'essència de la ciutat i tendeixen a mo
d'rnitzar-Ia mereixen un acurat estudi i un interés
inllegable dels ciutadans per a solucionar-Ios i
pel' que entre tots es pugui arribar a donar a la
mateixa un caire de ciutal moderna i progressiva.

Pel' aixo celebrem que pel' ff aquesta reforma
s'hagi portat a cap.

J, M." MORLA.Ns.

Més lllata.nces de jueus
L'espectacle que aquesls darrel's dies s'ha donat,

en terres de Palestina és una cosa trislfssima i la
mentable, L'explossi6 dels baixos instint;t que

coven eH l'àr:ima de l'home ha fet c6rrer la sang
dels filis d'Israel, gent proscripta i perseguida en
tols els lemps, que ha de viure, fins en els pobles
més civilitzals, en un ambient d'humiliaci6 moral,
considerada corn de tracte indesiljable,

A què és degul aquest odi secular de lots els
pobles aIs jueus? El tema, pel' la seva complexilat.
excedeix els Ifmils d'una simple nota corn aquesta.
Renan, al lIarg dei seu magistral estudi sobre Els
orfgens deI Cristianisme, diu que s'explica en bona
part pel seu esperit d'isolament gel6s, pel seu ca
ràcter pie de rancuina, pels seus coslums insocia
bles. Hi ha tendència a veure en ells corn una so
cietal secreta, malvolent per la resta dels homes,
Les seves pràcliques eslranyes, la seva brulfcia, la
mala olor que exhalen, els baixos oficis que sovint
prenen -mendicanls, drapaires, prestamistes, trafi
canls-han conlribuil a despreciar el poble elegil
pel' Déu. Pero aqueix poble que a través d'una
constant adversitat en l'acompliment de la seva
trajectoria historica, poble sense lIar, sap conser
vaI', dispers, les esperances, véncer la desgràcia,
guardar els seus usos i coslums, servar la seva
lIengua, enyorar les muntanyes, les valls i els rius
de la seva terra, podrfem dir que és un poble man
cat d'idealisme, d'unilat espirilual? Cal dubtar-ho.

Cal plànyer aquest poble que viu en el menys
preu de tots els altres, Cal condemnar, en el cas
d'ara, el fanatisme religios dels àrabs. Pero aixo
dit, no hem de viure en la il'lusi6 de creure que Si
les circunstàncies fessin que, en un moment donat,
els jueus es trobessin en majoria sobre els àrabs a
Palestina 0 en un aItre 1I0c, l'espectacle de ferocitat
que s'acaba de veure no es repetiria, Sf, lIavors,
seria el fanatisme jueu el que faria vessar la sang
dels fills de Mahoma Es que el fanalisme, que és
la negl'or de l'iinima, l'eixerreiment deI cor, és la ne
gaci6 deI sentiment d'humanitat. 1 quan una noci6
de veritable solidarilat humana no arriba a sobre
posa l'-se a totes les circumstancials diferències de
poble, raça 0 creença, els resultats han d'ésser de
fer descendir l'home uns esglaons en l'escala de
i animalitat. 1 el major obstacle pel' a que aquest
sentiment de ;solidaritat entre els homes arribi a ~e-

'.
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Cada dia que passa constatem amb més exacti
tud la gran quantilat de periàdics catalans escrits
per gent inculla, barroera i poca solta. No es trac
ta ara de discutir ideologies; es tracta, solament,
de retreure immoralitats Iiteràries.

BAPTISTA XURIOUBIlA.

L'estiu origen d'immoralitat

inesperada que ens feia trencar, si et plau per for
ça, la unitat dei llibre; paisatges i escenes sencers
hi 56n exlrets sense cap mena de consideraci6; la
fUria de mulilar eltext arriba a tal extrem que en el
darrer volum, principal ment, s'hi han tallat ratlIes i
més rallies; de tal manera, que l'ha deixat corn ple
tament desconegut.

Sembla que a Catalunya estem condemnals il

veure tot sovint casos d'aquesta mena. TOlhom fa
el què vol dels Ilibres dels allres; molles vegades
han <sortit queixes perà tot continua igual.

En eillibre que ens ocupa, cap al final, hi ha
un advertiment en el quai s'hi fa constar el criteri
que s'adoptà a l'editar el «Tirant 10 Blanc~. A con
tinuaci6 hi diu que «per tal que els estudiosos pu
guin comprovar fàcilment les su pressions fetes,
hom publica en el present numero (darr-er de la fa
mosa novel'Ia cavalleresca) una llista dels 1I0cs
on tais su pressions ocorren~.

En efecte, en cinc planes de lletra atepeïda dei
cos 6, s'hi donen (sembla) toles les supressions
que s'ha estimat fer en l'edici6. Aquestes s6n:
Trenta cinc en el primer volum; seixanta sis en el
segon; cent cinquanta vuit en el tercer; dues centes
vint-i-set en el quart i dues centes seixanla tres en
el cinquè i darrer. Total: En l'edici6 de «Tirant 10
Blanc~ de la col'lecci6 Eis nostres clàssics, edita
da per la Editorial Barcino, de Barcelona, hi ha
749 omissions, és a dir, que hi manquen set cents
quaranta nou fragments dei lIibre.

1 després d'aixà, hem de creure que hem lIegit
el «Tirant 10 Blanc~? Francament, creiem que no i,
per tan, creiem també que per a editar aixà no caIia,
tampoc, perdre gens de temps i fer-Io perdre a la
gent.

Puix ara hem d'esperar a que torni a sortir al
guna ànima, no tan piadosa potser corn aquesta,
amb la valenlia (la valentia, hem dit, eh?) de pubIi
car-lo una mica més complet.

1 no se'ns digui què és una edici6 popular. Fi
gureu-vos que els cinc IIibres valen 47'50 pessetes,
Després d'aixà, si no ens queda el dret de dir-hi la
nostra .. ,

Acabem de llegir el cinquè i darrer volum de la
novel'la de J. Martorell i M. J. de Galba, «Tirant 10
Blanc~.

L'Editorial Barcino, en la col'lecci6 «Els nos
Ires clàssics~, l'ha editada. Fou començada a pubIi
car l'any 1924 i ha acabat de sortir ara. Eis cinc
volums conslilueixen els numeros 2, 4-5, 11-12,
15-16 i 25-26 de la citada col·lecci6.

Josep Maria Capdevila i de Balanz6 ha cuidat
de la tria deI text, introducci6, notes i glossari de
l'Edici6.

Durant la seva costosa lectura, hom ha trobat a
mancar (sense necessitat d'ésser gaire pràctic en
matèria) una liaison en el text; més de dues vega
des ens hem quedat sobtats davant una llacuna

El «Tirant 10 Blanc» de

la Editorial Barcino

Un pensament de Richet

H. T.

L1egir en el meu pensament es tan diffcil corn
llegir a dos, a cent, a mil metres una lIetra tancada.

Fins em sembla diffcil admetre la lectura d'una
lIetra a distilncia que una paraula en el meu cervello

Es comprèn menys que una hipervisi6 retiniana
pugui veure en grafisme escrit, atravessant quilà
metres, murs i papers, que penetrar en el meu cer
vell on res no hi ha escrit, on mil idees i imatges
es combinen.

No veig corn les modificacions cel'lulars, qUI
miques, infinitament ullramicroscàpiques poden do
nar cas de reaIitat sensible a una idea de tal manerll
que pugui ésser vista i lIegida.

Quan diem: transmisi6 telepàtica, ens pensem
haver comprès. No hem fet allra cosa que crear
una paraula. No sllbem res més que la nostra pro
funda ignorància ...

tablir-se, radica en la persistència, corn un signe
d'imperfecci6 dei nostre Ilinatge, de les confessions,
sectes, cultes, fàrmules i esglésies que en 1I0c
d'encendre l'amor, atien les passions, promouen les
lIuites fralicides i separen corn a enemics irreconci
Iiables aIs homes no sols en vida sin6 fins en el
moment que la seva despulla reb el darrer tribut de
la terra,
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Heus acf que ens ha sorprés el titular que en
capçala aquest escrit col'locat a tres columnes en
una de les revis les de més tiratge de Catalunya; és
un selmanari barcelonf especialitzat en modes.
Després de lIegir-lo hem pensat tot seguit en la Iluita
per a la reivindicaci6 dei feminisme i hem arrugat el
nas amb un signe despecliu.

figureu-vos que comença dient que l'estiu
transforma els homes i les dones, que advocats,
metges, comerciants, homes tots per a parlar amb
els quais havem de fer antesa!a,-diu-, els veieu
pel sol fet de posar-se un vestit de bany, embrutils
corn una bèstia, ajaçats corn un gos amb l'escusa
de prendre banys de sol, fent les més ridfcules
contorsions i exhibint, moites voltes, unes formes
grotesques ...

El que diu de la dona, de si ensenya les formes,
de si mostra aIs ulIs pel primer que passa les se
ves carns, de si s'ofereix a la piiblica consideraci6
corn si fos quelcom que es cotilza en un mercat,
etc., no ho volem copiar perquè seria impropi de
nosaltres.

Diu que les veus de les autorilats eclesiàstiques
no s6n escoltades Diu també que les noies d'avui
amb poca honestedat moslren llurs carns (aixf, tal
corn sona) ais ulls dei jovent; que no parli a la
platja cap dona amb cap home sense portar els dos
el barniis.

En ff, per què seguir? Si aixo és predicar la mo·
ralitat no dublem gens en afirmar que no es guar
den prou les bones formes, que tant prediquen.

Pero si gosessim, diriem que sota la signatura
dels autors d'aquests sermons s'hi amaguen algu
nes persones, amb una càrrega d'anys i de preju
di~is respectable, amb un rostre arrugat i un espe
rit esquifit corn el d'una beata vella.

L, B. TIRANT.

Un filIIl contra la guerra

Recordo amb entusiasme un dels més bells
films contra la guerra que jo he vial. Per a mi
lIquell film produeix una impressi6 gairebé tan
intensa corn la lectura de lIibres corn «Sin novedad
en el frente- degut potser també, al fet que era
la iinica pelfcula que parlava de la guerra imperia
lista la quai no tenia un desenllaç amor6s.

Ens trobem amb un home que en l'esclatar el
conflicte s'allista a l'exèrcit influit pel' aquell desig
de gloria que tots els governs diuen que guanyen
aquells que lluilen pel' la pàtria. Aquest home
que esperava I1uir-se corn en una guerra de l'època

romana es trobà en el front on els homes lluilen i
moren sense gloria entremig dels bramuls de l'ar
tilIel'ia i dels horrors dels ga~os asfixiants.

1com en «Sin novedad en el frente-, els homes
en aquest front que tot ho absol'beix, 0 bé perden la
sensibilitat i la condici6 d'homes 0 bé devenen folls
sense remei. Veient aquests desastres que sofreix
la humanitat pel' cul pa d'aquests vampirs directors
de l'economia els quaIs llencen el respectiu poble
o proletariat a la Iluila contra altres pobles corn
qui lIença bèsties contra bèsties, hom sent un desig
immens de posseïr armes (i mentalment no fa l'es
més que demanar-ne) i de mataI' gent, (esclavistes),
ide matar-ne força.

iN'ha mort tanta de gent endebades, que els que
hom mata ria en aquestos moments no farien altra
cosa que redimir aIs que han mort perquè els que
els manaven eIs feien anar a les trinxeres plens
de fam, poils i misèria i els feien morir i mataI'
sense cap altre ideal que no fos el d'exterminal'-se
miituament.

R. BARQUÉ RAMOS.

La IIlort d'Heinrich Zille

No fa pas molt s'ha discutil, pel' part d'elements
joves orientaIs vers camins socials deslliuradors,
la interessant qüesti6 de l'«art proletari-. :Les pla
nes, sem pre acollidores, de «L'Opini6- han reflec
tit les diverses posicions sostingudes sobre aixo
que s'anomena, pel' l'esperit i la finalitat que !'in
forma, «art proletari-. Com tot el que passa de Pi
l'ineus a aquesta banda, la polèmica entaulada mar
ca un retras grandi6s. Aixi, mentrestant aqui ens
emboliquem amb ternes abstractes,-mancats pel'
aixo mateix de valor,- sobre si «l'art proletari
cau dins el terreny de l'art 0 dins deI de la tendèn
cia, a tot el m6n l'estol d'escriptors i artistes que
plasmen a travès de la seva sensibilitat, sintonit
zada aIs neguils deI proletariat, les aspres entra
nyes de la realitat social, formen un seguit innom
brable.

Un d'aquests artistes capaços d'agermanar el
fons de justfcia i la forma de bellesa en imatges
arrencades dei seu jo humà, pel' la brutal sotraga
da de la crisi creadora, és Heinrich ZilIe, recent
ment mort a Berlin.

Tothom haurà liegit la biografia que els «dos
siers- de les redaccions periodistiques n'ofrenen
a la mort d'un prestigi. Nat d'una famflia misèrrima
de manyans, tastà les injusticies de la societat,
Aquest «medi- li modelà la personalitat que carac-
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Aquest

per la

Creiem que cCasa Porta» ha dotat a la ciutat de
Lleida amb un dels seus millors establiments. Nos
allres recollim aquest fet amb veritable com
plaença.

Un altre beil establi:m.ent

J. F. 1 R.

Aquest és el dei senyor Porta, de la Plaça de la
SaI. Fa goig de veure corn d'un temps a aquesta
part hom es preocupa de paraI' les botigues amb un
cert gust. L'establiment dei senyor Porta la reforma
dei quai tants admiradors està obtenint aquests
dies, és potser la consecuci6 més reeixida d'aquest
gènere que existeix a la nostra ciutat.

cCasa Porta» presenta una façana plena de
gust i d'encert on els grisos i els blaus hi juguen
una bella harmonia. Cap estridència no ve a alterar
la plaent recerca dels ulis. Les vitrines, les arestes
i l'aspecte general de l'ornamentaci6 es mantenen
pel' la seva simplicitat i el seu equilibri. No hi ha
l'es carreg6s, tot hi és plaçat d'acord amb una sana
concepci6 de netedats, de superffcies planes i as
sequibles.

teritza tota la seva obra. Una amarga ironia tras
pua de tots els seus dibuixos. La crftica de la so
cietat actual està feta des d'ells amb tota la severi
tat i tot l'odi que aquesta societat és capaç de crear
en els que viuen de les seves misèries. Els seus
dibuixos no han volgut, sola ment, interpretar la mi
sèria dei proletariat, sin6 combatre, obertament,
les causes i finir amb l'explotaci6 de la quai eU ma
teix fou vfctima,

La poca cosa que d'eU coneixem, l'hem anat
paladejant en les planes de la revista francesa
cMonde»-curi6s mirall on es reflecleixen totes les
alles inquietuds mundials, Amb motiu de la seva
mort, aquest periodic, escriu: cFou i restarà el gran
artista de la vida popular alemanya, tan aviat som
rient, corn terriblement combatiu, pero sempre pro
fundament humà, Pel seu gran sentiment d'humani
tat, pel seu instint popular, figura en primer terme
entre els artistes que el proletariat pot reivindicar
corn a seus.»

Entre els seus records personals, destaca la
resposta que donà a una enquesta sobre cEl So
cialisme i els artistes». Heu-vos ae( el que va res
pondre, cSenyors, a les vostres preguntes responc
aixf: Des de l'edat de 14 anys (1872) havia estat so
cialista. Pero he deixat d'esser-ho, despres de 1914.
Des que els comunistes diuen i apliquen el que
abans els socialistes han volgut sense aplicar-ho,
soc comunista».
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