
SUMARI

~ __ A. -.h'A-

I erYtUald:

(Editorial)

VIctor Colomé.

F rancesc Rouetti.

Baptista Xuriguera.

FermI Palau Ca.elles.

Lluls CJlstell6.

P~I-Louis i H.

25 d'octubre de 1929.

Gravat,: E,tuJi J'infant, Je Vassal.

L'espasa i la relIa.

Capitalisme 0 socialisme

Mar serena.

U na llarga conver.a amb J es{rs Sanz .

IlVisions Je Catalunyaa, de Joan Santamaria

Les petites coses .

Quin~ena internacional.

Llibrcs i Revistcs.-tEI Cercle MàgicD Je Joan

Puig i F eneter (II). . B. X.

Notes: Je JorJi Pinyol; Baptista Xu

riguera; R. Barqué Ramos; L. Bo; Ti

rant 10 Blanc; L. Carrerà i V. Je M.

Num. 106



DEMOCRACIA, 26

Clrame1s "L'ABCu

LLEIDA .

.Ol-Ol-Ol-Ol-Ol-Ol-Ol-~~~~~~~-IO•Ô . .
ô Pauli Costa B
~ Reparaci6 de bà_cules 8
Ô Trebnll garantit per dos ants fi
~ Taller: Passeig Pi i MargaIl, 14 g
Ô P~r encàrregs: Telèfon, 560 fi
Ô LLEIDA . fi
Ô fi
.0000I·0I·0I·0I·0I·0I··)o·IO·IO·)oOI·-IO~·)O •

•••

1

1•

Los que busc..-m . la
mayor ~esistencia

unida a la operaci6n
fâcil V la escritura
bonita, invariable~

mente compran la
Remington 12.

La
Remington

12

•••

Agència a Lleida
Major 27 i Blondel 14

COMERCIANT51 ANUNCIEU A '

la Revista LLEIDA

• 01.01-01' 01' 01'01'Cl- .)0.)0.)0.)0.)0.)0.)0-10.

BARTICLES RECDMABABLES g
g g
g ConJllc M 1 SO)B'iI ~
Ô Anis Ext,a .
gTaroDjada niB Batural g
atllmODi1da "DtU'I) ô
~ Ô
• Ol-OI-Cl-Ol-Ol-Ol-Ol-~~P~~~~-IO.



@l @l No es retornen els originols. / Dels trebolls publicots en sOn responsobles llurs outors. @ @l

~d'V5or
ma.cion.J l'~

25 D'OCTUBRE DE 1929

~ Preu 50 Cèntims ~ 1Diteccio 1Administrocio: Corme, 6· Z.on

NUM.106

Cal remarcar, pel seu sentit transcendental, la bella i suggestiva frase que el pre-
sident de la Republica dels Estats Units d'Amèrica deI Nord, ha pronunciat en

un dels seus darrers discursos 11mb motiu deI viatge de Mac Donald pel' tal de con
versaI' sobre la disminucio dels armaments navals, preludi d'una futura conferència
de les potències mundials.

De portar-se a cap la reduccio dels armaments,-va dir-, fal com son els nos
tres desitjos, li serà permès al Oovern de sanejar vastes regions pantanoses i mortf
feres, reco11ir i endegarles aigües i tornar lès terres de cultiu i de produccio. Con
vertirem moItes espases en l'elles. 1d'aquesta economia en sortirà una nova riquesa.

Es clar que de les paraules aIs fets hi ha una Ilarga distància. Pero es/à bé i és
força esperançadol' que dels /lavis presidencials de Nord-Amèrica, plens d'autoritat
i prestigi, surtin conceptes com aquest. El seu camf faran.

Del nostre veinat, dels estats deI Sud-Europa, quin cap de govern s'atrevirl1 a
dir uns mots semblants?

De boig en amunt no el deixarien. 1 pel' moIta gent, encara, semblaria que el
mon s'havia d'enfonzar. Sense espases, $ense armes, sense exèrcit... ohl catastrofic!

f Hoover, en canvi, ho ha dit senzJ1lament, com la cosa més natural, sense es
trèpits, com una conseqüència lôgica de l'ambienl public que al seu pafs es respira,
no solament entre les .classes populars sino fins a les al/ures socials més enlairades
on es congrien la 'plutocràcil! il'imperialisme. .

L'espasa, sfmbol de la guerI'a, convertida en relia, sfmbol deI treball. Suposem
totes les nacions sense pressupostos de guerra. Quina muntanya de milions so
brantsl fmaginem els pobles sense exèrcits en peu de guerra. Quina enorme quantifal
de braços disponibles pel' al treball!

'Victoria de la relIa damunt J'espasa. Abans, crit d'anarquia ide desordre, prèdi-'
ca de caps calents, somni de revolucionaris utopistes, ideal de pensadors irrespon
sables. A vui, paraules de seny, desig de tothom, pensament que fructifica, necessitat
imperiosa de l'hora actual, fermança deI cap deI go vern deI poble més poderos de la
terra, unica rufa que la Humanitat pot seguir pel' al seu progrés indefinil.·

Si la pau humana i la germanor social ha de regnar mai al mon, seri! fonent al
f9C. tQts els estl'es de guerra, i oblidat el seu record, convertir-los fots en utillatge de
treb'al! i benestar.

El fundidor que comenci, sigui Hoover 0 sigui un altre, serà el primer pacifista
positiu i pràctic.

Tot el demés pesa poc pel' a acabar les guerres.

EJespasa f la relIa
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Capltalisme

LA ploma inquieta i àgil deI senyor
Torres ha abordat en aquesta revista

el problema social, amb motiu d'uns arti
cles de Rovira i Virgili i les polèmiques
que han promogut en certs medis IJeida
tans.

Tenim que confessar que l'article dei
senyor Torres ens ha sorprès; no podiem
esperar que després dels formidables !lcon
teixements que s'han desenrotllat des de
l'any 14 fins âvui ,es poguès expressar
d'una semblant manera.

Corn que la qüestio té una gran impor
tància, convé que tots ens esforcem en fer
hi tota la lIum possible per a evitar con
fusions i malentesos,

Des de la guerra mundial s'està forjant
amb ritme làpid un mon nou. En aquest
treball de forja convé que ningu no es mostri
indiferent, sin6 que hi posi tot el seu es
forç per a poguer donar-I i la forma que
eEluivalgui a la major suma de perfecci6 i
de justicia possibles. La responsabilitat de
totes le~ actuals generacions és enorme.
L1urs faites les pagaran cares elles matei
xes i les generacions que vindran. 1 els in
tel'Iectuais tenen la màxima responsabili
tat, ja que la seva cultura els imposa el
deure d/ésser els guies d'aquest treball.

AI costat d'aqueixa responsabilitat, els
intel'lectuàlscataJansen tenen una altra. El
proletariat català ha viscut repetides vega
des la tragèdia deI sacrifici estèril. Han
aplegat lIurs forces enormes, s'han lIençat
a la lIuita, i per falta de cervell, per falta
de guies, han anat al fracàs, seguint des
prés estats de desesperaci6 que els ha fet re
lIiscar en actituds folles, absurdes, que els
han desprestigiat, Els intel'Iectuals, enlloc

a socialisme

de posar-se al davant d'aqueixes forces, te
nint en lIurs braços ben alta i ben estesa
la teia encesa de l'orientaci6, fent lIum i
senyalant els camins a seguir per arribar a
realitzar els ideals de justicia, s'han que
dat al marge vetlIant curosament per la
seva tranquilitat 0 s'han convertit en ser
vidors i encensers dels capitalistes i lIurs
aliats. Poques excepcions podriem fer:
Layret, Alomar, Aguàdé i algun altre.

Aqueixa falta d'idealitat, de valor dvic,
de generositat i d'esperit de sacrifici dels
intef'lectuals catalans ha fet que el pode
r6s movimient dels proletaris catalans fos
un cos acèfal 0 microcèfal, que maIgastés
absurdament lIurs forces j que es malo
gressin unes magnifiques possibilitats crea
dores.

Es va a rectificar tan lamen >ID e con
ducta? No. Rovira i Virgi li, pe ~lI.emple,

s'ha vist obligat a fixar la se\i;1 po ,1CIO

Corn ho ha fet? Certs medis de LIli 1:,1 i de
molts 1I0cs la troben vaga. confll:>é:l 1 bOI
rosa. La fràse «absorci6 dei capItal pel tre
baIl» i altres per l'estil, les troben d'una
buidor esglaiadora. Dir tot aixà i no dir
res, és el mateix. 1 a tots aquests medis els
ha produit la impressi6 que l'actitud de
Rovira i Virgili és tilla de la timidesa, de
l'habilitat i deI comodisme personal, que
tot quant diu sobre la qüesti6 social son
jocs de paraules i d'escamoteigs, que tot
quant escriu sobre aqueix aspecte és tinta
que llença, corn el calamars, per embrutar
l'aigua i defugir responsabilitats. A nosal
tres també ens fa la mateixa impressi6.

Hem arribat a un temps en què s'exi
geixen actituds ben c1ares i definides. Les
circumstàncies internacionals s6n massa



greus per a que es toleri el contrari. De
més, el criteri politic i social de la gent
s'ha afinat molt per no adonar-se tot seguit
d'habilitats i escamoteigs.

Pero, repetim, l'estrany és que el se
nyor Torres caigui,-al nostre entendre-,
en la greu equivocaci6 de solidaritzar-se
amb una actitud tan nuvoloc;a i sense con
sistència.

Per a fonamentar-Ia, el senyor Torres,
comença per volguer demostrar que el so·
cialisme mata els estimuls deI treballador
i ofega la capacitat productora, donant
com a conseqüència una forta minva en la
produC"ci6 i augmentant la misèria que vol
evitar. Per altra part, vol demostrar també
que el socialisme ofega la personalitat hu
mana i mata la llibertat.

Ens hem quedat veient visions al veure
qu~ el senyor Torres desenrotlJa un atac a
fons contra coses que cap sOCÎalista
delensa. És un atac contra fantasmes i
molins de vent. Deia que, en acabar, el
seu contradictor callà. Ho comprenem.
Pero no va pas ésser perquè li faItessin ar
guments que oposar, sin6 perquè degué
quedar estupefacte al veure que un home
de la gran cultura dei senyor Torres, desco
negués el més elemental deI què es propo
sa el socialisme en la primera lase.

El socialisme;marxista que, a la vegada
que té un grandi6s ideal per realitzar, par
teix d'una visi6 clara de la rea/itat, sap
prou bé que es trobarà am b un home em
motllat per la societat capitalista, sap prou
bé que l'ambient, les institucions culturals
i els mecanismes de producci6 i intercan
vi, actuant molts anys sobre la seva men
talitat, han produït un tipus d'home que
es mou principalment per l'egoisme; i te
nint en compte aquesta realitat, la prime
ra fase deI socialisme té sempre en compte
aquest motor de l'activitat humana. Per
aix6 no diu a cada u segons les seves neces-
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sitats, sin6 a cadà u segons el seu treball.
1 aquest estimul egoista el fa entrar en ac
ci6 per a estimular la :producci6 de cada
persona, de cada taller, de cada fàbrica, de
cada trust socialista. A major i a mil10r
rendiment, major retribuci6. poguent-ne
fer l'obrer el millor us que li sembli. Aixo
si, procurant sempre salvar la propietat
col'Iectiva dels medis de producci6, trans
port i distribuci6.

Ara bé, l'home es trobarâ lia vors en un
ambient transformat. 1 aquest ambient va
formant poc a poe una altra mentalitat.
L'escola, els centres d'estudis superiors, la
premsa, el cinema, el teatre i totes les arts
hi col·laboraran. Poe a poe, a través de
successives generacions, es va formant per
la cultura, pel sentiment desenrotllat de
solidaritat, per l'hàbit, per la visi6 clara de
que l'interès de la col'Iectivitat és l'interès
de cada membre de la mateixa, com tot el
què afavoreixi la salut i la vitalitat àe cada
una de les cèl·Jules que el formen, s'anirà
establint, com, quan i en la manera que
III nova realitat ho permeti l'altra norma
de distribuci6: a cada u segons les seves
necessitats.

Quant al respecte i afiançament de la
Ilibertat, la personalitat i la iniciativa, el
socialisme ofereix més garanties que cap
altra forma d'organitzaci6 social. Pero
garanties de fet, no nominals. Les lIiber
tats dels règims capitalistes només estan
en el paper. la personalitat i la iniciativa.
estan en gran part ofegades per les neces
sitats i per la falta de cultura.

El senyùr Torres dirà per a remeiar
aquests i altres mals de la societat capita
lista que no s'ha limitat a una actitud cri
tica i negativa, sin6 que el! ha dit que
l'home ha de poder gaudir dels fruits que
li proporcionin ais se us treballs, «sense,
no cal dir-ho, explotar el treball aliè, sen
se tenir jornaleri que li facin la seva feina».



1 més aval!: «Feu il'legaI la usura i l'inte
rès deI diner, que és un impost im moral
posat al treball defs altres homes. Decla
reu impracticable la transmissi6 heredità
ria dels béns materiafs, ja que heu dit
abans que només dei treball propi l'home
pot viure. Humanitzeu el crèdit i la ban
ca. Acabeu amb concessions i monopolis
de tota mena. Poseu a mans de l'Estat el
control de tots els mitjans de producci6 i
de canvi. ..»

Pero, no veu el senyor Torres que tot
aixo no és pot fer més que en un règim'
socialista? Res d'aixô s'ha pogut realitzar a
França, Afemanyà i Anglaterra, malgrat
haver governat partits d'esquerra burgesa
i fins.els socialistes reformistes. Ara ma
teix, el poguer conservaI' només que les
pensions ais sense feina ha causat un tron
toll tan fort que ha estat â punt d'enfonsar
el govern Müller. Si el govern de Mac Do
nald intentès fer dins el règim capitalista
el què diu el senyor Torres, sorti ri en els
bull-dogs dei capitalisme anglès i el farien
a troços.

Humanitzar la bancal L'Herriot,' amb
una forta majoria al parlament, després de
la gran victoria dei càrtel, va intentar po
saI' un impost extraordinari al capital, i la
banca va maniobrar contra el seu govern,
sembrant un gran 'pànic amb la baixa deI

f

ViCTOR CûLÛMÉI.

franc, i enfonzant-Io,' malgrat i tenir una
forta majoria en un règim «democràtic».

El dilema és clar i terminant: 0 capita
lisme amb tûtes les conseqüències, 0 so
cialisme.

Voiguer lIimar les dents i tallaI' les ur
pes dei capitalisme és adoptaI' una actitud
reaccionària.

Ara som nosaltres els qui hem de dir
al senyor Torres que si volem conservaI'
aquest sistema i frenem el seu impuls,
matem els seus estimuls, destrocem els
seus grans medis pel' produir (cà l'tels,
trusts verticals i horitzontals, monopolis,
grans concentracions industrials en forma
de societats anonimes, competència aferris
sada, poder formidable de la banca) pro
vocarem un retrocès en la prod ucciÔ i ens
trobarem amb més misèrià i menys medis
culturals. Aix! és la naturalesa dei capita
lisme, i és volguer que les aigües vagin
riu amunt l'esforçar-se a fer-ne 1 una altra
cosa.

El dolor i (a in justicia causats pel' les
mossegades i les urpades der capitalisme
us subleven la consciència? L1av0rs, treba
lieu pel socialisme.

El dilema és ben clar i categoric: 6 ca~

pitalisme 0 socialisme. (J
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;.; b'any 1889 s·a.col'dà c.elebl"dt'_ a.nuahnent el PI'\me.r de ·Maig.
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War .serena

FRA,NCeSC ROSSETTI.

Quin goig avui té la mar,
quin bell repos de mal/,
quina serenor de joia,
quina blllvor d'infinill

L'aigua sembla un Ilac de plana,
com un son sense neguil
que esvaeix lola recança
i acléll'eix loIs els senlils,

La mar moslra lanla ari1plària
que no sap on fer cami,
i en el repos de la barca
Iroba el repos de l'encls,

Enllà una barca ablanida
canfa en la pau de l'oblil;
fànima meva la munla
per emprendre un nou desll...

(Del IIibre de Poemes cL'lntima Vocaci6»)
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~na llarga conversa amb Jesus Janz

E' 'Jnstitut J. J. CJtousseau i la Vniversitat de Qinebra. = Ca Societat

de 71acions i /'0. 'J. cr. .. Suïssa. = 7T2odalltats i caracteristiques. .. etc.

MOLTES vegades, durant aquests dar~
rers dos anys, hem pensat en el se

nyor Jesus Sanz. En moites converses sor~

tia a relluir la seva figura modesta i intel
ligent, el seu caràcter afable i distingit.
Sabiem que era a l'estranger, a Ginebra, a .
ampliar els estudis i sabiem també que
treballava molt. Ara, doncs, una vegada
reincorporat a les seves tasques, tomat de
fora amb els feixos de Ilibres d'estudi, de
lIibretes d'apunts, de quartilles innumeres
i amb els dos cursos d'ampliaci6 d'estudis,
hem cregut un deure anar a trobar-Io ide·
manar-li unes paraules en honor aIs nos
tres lectors.

Tai dit tal fet. Ens rebé en la seva cam~
bra de treball, voltat de caixes de lIibres
que no havia obert, encara, i enfeinat amb
els assumptes que comporta el retorn des
prés d'una absència de vint~i-quatremesos.

Per on començarem?

E''Jnstitut Jean Jacques
CJtousseau de Qinebra

-Sî,-ens contesta el senyor Sanz-;
he assistit durant dos cursos, corn alumne
de la Universitat de la mateixa ciutat, pen
sionat per la Junta d'Ampliaci6 d'Estudis.

Feia ilnys ja que tenia ganes de fer es
tudis en el primer d'aquells centres do·
cents. Ja pel meu compte vaig anar l'any
1923 a Alemanya i el següent a Ginebra a
seguir el cuis de vacances d'aquesta insti~

tuci6, tan important en el camp de la Pe
dagogia.

L'Institut Jean Jacques Rousseau, fou
fundat l'any 1912, en ocasi6 deI 2 0n cente~

nari de l'inoblidable autor de J'Emile, pel
senyor Claparède, professor de Psicologia
de la Universitat de Ginebra i un dels
homes més eminents en el terreny de la
psicologia infantil, autor de la cèlebre Psi
ch%gle de J'enlant, entre altres valuoses
obres.

El programa de treball de l'Institut,
ens diu el nOSIre interlocutor-, s'inspira
en aquella frase rousseauniana: «apreneu,
clones, a estudiar millor els vostres alum
nes, car seguramcnt no els coneixeu gens».
La personalitat de cada alumne troba din
tre l'Institut ample marge per al seu des
enrotllament. Les classes no s6n un Iloc
en es reciten lIiçons de memària ni on el
professor fa lIargs discursos per a matar el
temps, namés, sin6 un veritable laboratori
on professors i alumnes treballen en fran
ca col' Jaboraci6.

Per la meva part considero corn una
gran sort l'haver pogut treballar al costat
d'aquel>ts bornes emincnts de l'Institut de
Ginebra. 1 una satisfacci6 personal amb
honorar-me amb la seva amistat. Els noms
de Claparède, Mr. Bovet (Director de 1'1.)
i autor de treballs importantissims de Pe
dagogia experimental, i Jean Piaget, jove i
fam6s pels seus descobriments referents al
pensament i a la logica de l'infant, resta
ran sem pre en la meva memoria.

De Claparède he aprofitat els cursos de
Psicologia general aplicada i de Psicologia
genètica i he treballat al lilborâtori de Psi-



cologîa que dirigeix el mateix professor.
De M. Bovet mereixen ésser esmentats un
curs de Psicologia de l'adolescent i un altre
sobre els grans problemes de l'Educaci6
moral. De M. Piaget, ultra els cursos refe
rents al pensament i à la làgica de l'infant,
esmentaré també un curset interessantis
sim sobre la Psicologia def sentiment reli
gi6s i un altre sobre la Psicologia dei Pen
sarnent simbàlic.

Eis problemes de l'inconscient i deI
Psicoanàlisi tenen també un Iloc en el
quadro d'estudis de l'Institut, essent de
gran mèrit els cursos de Ms. Baudouin ide
Saussure, els quaIs he tingut ocasi6 de se
guir.

Un àltre grup de grans problemes que
jo he estudiat,-continua el senY0c Sanz-,
a l'Institut Rousseau és el referent a ('orien
taci6 professional i a la Psicologia deI tre
bail.

Justament 1'1. R. ha estat, a Europa,
un diIs primers en marcar la importància
d'una determinaci6 cientifica de les apti
tuds profession~ls de J'infant. Relacionat
amb aixà, he estudiat tam bé, el problema de
la selecci6 dels infant.s ben dotats i darre
rament he emprés una investigaci6 sobre
les aptituds professionals dels intèrpretes.

L'Institut és un centre completament
internacional. L'any passat érem alumnes
de vint-i-set països. L'ambient,-com ho
hem dit abans-, és de franca camaraderia
entre professors i alumnes. Un treball de
col'laboraci6 Iliga uns i altres i una atmàs
fera de cordialitat fa que la vostra estada
en aquella casa sigui molt agradable.

AI marge de les tasques cientifiques
s'organitzen excursions, vetllades, passeigs
en els quaIs, professors i alumnes es con
fonen en franca intimitat.

Hi ha una associaci6, que duu per
nom L'Amical i està formada per professors
i alumnes i que és l'encarregada d'organit.
~ar la vida d'esbarj05 di l'Institut.
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Demés, perà, els estudiants estan agru
pats en diverses societats cada una de les
quaIs té un distintiu particuJar i organitza
anualment una festa extraordinària on no
hi manquen. naturalment, efs professors.

Entre aquestes societats i clubs d'estu
diants en les quais passen aquests les hores
d'esbarjo, citarem l'Uni6 Internacional
d'Estuoiants que organitza conferències
donades pels mateixos estudiants i on jo
vaig tenir l'honor de donar-ne una, aques
ta primavera passada, sobre Literatura Ca
talana, presidida pel mateix Rector de la
Universitat, M. Werner, el quai marcà
amb paraules força expressives la seva
simpatia pel nClstre pais.

Ca 'Uniuersitat de Qinebra

Entre 1'1. i la Universitat hi ha hagut
sempre una relaci6 intima. El fundador i
el Director de 1'1. s6n professors de la Uni
versitat i recentment M. Piaget el quai fins
ara ho era de l'Institut de Neuchatel ha
estat nomenat professor extraordinari {de
la U. de Ginebra, amb motiu d'ésser-li en
carregada la càtedra d'Histària dei Pensa~

ment cientific,
Aiguns dels cursos de la Universilat fi·

guren en el programa de l'Institut. Darre
rament les relacions entre aquests dos cen
tres hàn estat consagrades oficialOlent i
aquest ha estat anexionat a aquella con
servant, perà, la seva autonomia.

A la Universitat he seguit, ultra els
cursos de Psicologia, que corresponen a
l'L, els cursos de Filosofia dels professors
Werner i Reverdin, el primer Rector, ac
tuafment, professor de grans qualitats i
amb el quai he tingut ocasi6 de fer un es
tudi profund i sistemàtic dels grans siste
mes filosùfics; amb el segon he estudiat els
principals problemes de la Filosofia moral.

La Universitat de Ginebra és malt im-



coltar directament a figures notabiHssimes
dins molt diverses activitats humanes.

(Conferències, per exemple una sobre
el salvament dels nàufrags de l' 'Ià/ia pel
Krassin, amb progeccions i donada a la
sala més gran pel mateix aviador que des
c0bri Nobile), etc.

Dins el camp de la Pedagogia, he tin
gut ocasio de conèixer a Ginebra, el gran
pedagog belga Decroly; el Dr. Simon de
Paris, antic company de Binet, Miss Cars
weIl, especialista deI Sistema educatitl de
Winnetka; Maurice Rouvroy, famos edu
cadol' especialitzat en l'educacià dels nois
dificils; el cèlebre psicùleg Jung, deixeble
deI no menys cèlebre Freud; la gran edu
cadora italiana Boschetti-Alberti, entusias
ta propagadora de l'ideal de l'Escola S~

rena; a kobert Seidel, famos precursor de
la Arbeitschule 0 Escola deI TrebalJ, etc.
Com a nota curiosa,-ens diu el professor
de Literatura de la nostra Normal de Mes
tres,-':-"us d'iré que he tingut ocasio de fer
la coneixença d'un fort pensador ginebri
M. Kolckert que tingué amistat personal
amb Nietzsche i amb Rus,kin; he Gonegut
també un ukranià que visqué algun temps
al costat de Tolstoi, de qui fou un amie
particular.

He observat amb interès les lIuites po
litiques de Suïssa i he admirat el funcio
nament d'aquella democràcia, una de les
més perfectes d'Europa; he contemplat
també amb elogi la Iliure actuacio de totes
les sectes i confessions religioses i sobretot
he admirat el profund respecte que merei
xen en aquell pais els drets essencials de
là personalitat humana.

Sens dubte hi ha a Suïssa caires febles,
pero en conjunt és un poble en el quai
nosaltres hi tenim molt a aprenqre i fins
m'atreviria a dir que hi guanyariem enor
mement en pendre'l com a model de moi
tes coses,

Jdï. 8-

Qinebra

Ja abans d'anar-hi, tenia gran simpatia
per Ginebra, perà ara és doblada davant el
pais i les seves institucions.

En relacio a la politica internacional,
Ginebra m'ha ofert prillants ocasions d'es-

Ca Societat de 72acions

No cal dir-continua el Sr. Sanz-que
m'ha servit també la meva estada a Gi
nebra per a estudiar d'aprop la Societat
de Nacions i l'Oficina lnternacional deI
Treball i seguir la seva actuacio. He.
visitat diverses vegades la Secreta ria de
la S. de N.; he assistit a les sessions
deI Conseil i de l'Assemblea, aixi com
tam bé a les Sessions de la Con ferència
Internacional dei Treball; he escoltat amb
interès els parlaments dels asos de la
politica internacional Briand, Chamber·
Iain, Stresemann, etc. i he pres'notes espe
cial ment, dels treballs referents a la Coo
peracio intel'Iectual i a la qüesti6 de les
minories.

En reJacio am b tot aixà, he dedicat
atencio especial al problema que podriem
dir-ne de Pedagogia de la Pau. A aquest fi
cal remarcar els cursos organitzats per
l'Oncina Internacional d'Educaci6 que
vaig seguir i en els quaIs s'han debatut les
bases i les aplicacions de l'Educacio paci
fista. de les quaIs estic força documentat.

A Madrid, darrerament, em demana
ren i vaig accedir a donar una conferència
en la qllal vaig exposar els principis fona
mentais d'aquesta Pedagogia.

portant pels seus homes i pel seu inter
nacionalisme; tot aixà us permet fer co·
neixença directa amb estudiants de molts
diversos països i estudiar amb ells els pro
blemes poli tics i socials plantejats arreu
deI mon.



Per ésser un centre internacional en el
quaI s'hi troben totes les corrents politi
ques i ideologiques,là meva estada a aquell
pais ha estat per mi unà veritable Festa
Major. He eixamplat extraordinàriament
els meus horitzons; he fet amistats valuo
sissimes amb gent de païssos diversos .. des
de la India a Islàndia j he aprofitat dels
beneficis d'aquella natura privilegiada.

En aquest sentit,-continua el senyor
Sanz-, he resseguit els 1I0cs histories de
la Confederaci6 i com alpinista he recorre
gut, amb gran plaer per a mi, al~unes de
les muntanyes més interessants que es tro
ben en la regi6 ginebrina, des deI Jura fins
al Mont-Blanch.

Un altre dia us prométo contar la meva
memorable ascensi6 al Mont-Blanch en
companyia de dos camarades i dos guies;
us contaré com vaig arribar solament aIs
4.300 m. d'altitud havent sigut victima deI
mal de muntanya, igual corn ho fou un
defs altres companys.

Conclus/ons

AI final deI segon semestre a la Uni
versitat vaig passar amb èxit els exàmens
per a obtenir el certificat de Pedagogia de
la Facultat de LIetres. Ara estic enHestint
la tesi que he d'entregar à l'Institut Rous
seau i que em valdrâ l'obtenci6 deI Diplo
.ma de l'Institut, titol màxim que d6na
aquella instituci6.

El meu desig,-conclou el Sr. Sanz-,
és fer fructificar aquestes Havors que porto
de fora. No és altre el meu desig que tenir
ocasi6 de fer-ho en bé de la nostra cultura,
ben necessitada certàment d'injeccions vi..
vifiE:adores. La meva pena és justament al
veure la nostra passivitat envers gairebé
tot el que significa un ideal noble i altiu.
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Ja sigui per indiferència generalo re
sistències tradicionals no avancem corn
deuriem, perà sento un gran optimisme
en contemplar nuclis de joventuts catala
nes que jo sé obertcs a totes les inquietuds,
assedegades d'jdeal de justicia i frisoses de
perfeccionaments. El que manca, crec jo,
és que aquestes joventut~ no restin eixu
tes de coordinaci6 i direcci6. Crec també
que el nostre poble, espiritualment par
Iant, no ha donat sin6 una part minima
de les seves possibilitats.

Si el nostre poble, malgrat trobar-se en
circumstàncies de~ventatjoses d'utillatge
tècnic educatiu, va treballant, el dia que
estigui a l'aItura que li pertoca, el rendi
ment serà molt més gran.

El :ienyor Jesus Sanz té encara,-ho
preveiem i ell ens ho confirmâ -, moItes
cosee; a dir-nos; totes elles s6n interessants;
la tarda, pero, ha marxat, el nom bre de
quartilles omplenades comença ja a ésser
important i ens veiem obligats a fer punt
i apart. Li preguntem si està cansat i ens
respon que no. .

Li diem que aixo d'avui nomès serà
una mostra de la seva activitat a l'estran
ger, pero li demanem si en articles i con
ferències successius no ens privarà deI
plaer d'escoltar un examen detingut de
cada un dels problemes tan interessants
que ens ha deixat entreveure, a tot el quaI
ens respon que ho farà amb llna gran sa-
tisfacci6. .

Anàvem a acomiadlJ.r-nos quan ens di
gué que ell també venia. Baixàrem les es
cales i uns moments després ens deixàrem
engolir per unà escletxa de la multitud
que, en aquella hora de la tarda, senyoreja
en el nostre carrer Major.

BAPTISTA XURIGUERA.
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els que surten a mà dreta, que «s6n prims
i afilats corn una dentadura d'anguila); i
que «aquells altres de mà esquerra que es
despengen en renglera dels massissos de
Finestres, son grocs i botaruts corn una
estesa de palIers». Aix!. de comparacions
d'aquest caire, en trobareu a dotzenes. 1.
tot lIegint-les, per força haureu d'elogiar
la imaginaci6 extraordinària de l'àutor de
«La filla d'En Tartari», que ha seguit i
resseguit tots els camins i caminets de
Catalunya.

l, veritat que sembla que Joan Santa-
maria, per a parlar de les coses amb aques
ta riquesa de detalls, hauria d'anar con
tinuament amb el seu bloc de notes i
l'estilogràfica i elllàpiç? Doncs, no. Aquei
xes «visions» formoses, veritable troballa
en la litera.tura nostrada, s6n escrites, moi
tes vegades, després de mesas d'haver pas
sat pels l'ocs sense haver pres cap detall,
cam no sigui algun petit dibuix.

No tenim autoritzaci6 pel' a dir àixà,
pero creiem que no solament no és cap
mal, sin6 que ens revela 'una altra caracte
ristica admirable de la producci6 de Joan
Santamaria, que sap retenir totes les for
mes, d'aquesta fais6 excepcional.

De Banyoles diu, entre altres cases que
demostren l'exactitud de la «visi6» que se
n'emporta al passar: «Tata la gràcia d'a
q uesta terra està, ja cree, en la proporci6
i en la varietat. No hi ha rei massa gran
ni massa xie, ni cap imatge repetida); No
us deixeu perdre les pinzellades que l'au
tor dedica a Figueres i a Sant Pere de Ro·
des, «en un queixal d'aquella muntanya
que clareja al fons d'aquest poble net i
emblanquinat que acabem de travessar:
Selva dei Mar».
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((Visions de Cata/unya(( de Joan Santamaria

HEM rebut el IlLer Volum de les «Vi
sions de Catalunya», deI conegut

novel'Iista i popular escriptor Joan Santa
maria. S'hi descriuen «El pla i la costa»,
corresponents a là Catalunya vella. Els
altr«::.s dos volums, dels quaIs vam fer la
crltica al seu degut temps en ·aquestes ma·
teixes planes, es referien, el primer, a la
Catalunya nova, i el segon a la Catalunyà
vella (La Muntanya).

La ploma de Joan Santamaria no para.
Porta la impressi6 sucosa i original de cent
visions agom bolades i les destria i fa reï
xir d'una manera interessant i plena de ri
quesa imaginativa. 1 cada vegada és la
descripci6 més viva i la imatge més plena.
Nosaltres ja fa dies que li cQncedim la mà
xima autoritat.

Posem el cor i els ulis a frec de les pla·
nes deI lJibre, tot just arribat a la nostra
taula. Entre els lIibres rebuts, aquest té
una predilecci6 ben guanyada. Resseguim
les 300 pâgines. que comprenen una tren
tena de «visions», i trobem el lJibre ben
curt. El nostre escriptor sap donar a ço
que veu i a ço que palpa i a ço que imagi
na, no solament una vivesa extraordinà
ria, sin6 una amenitat de bona lIei, encara
que els mots siguin sovint descarnats i
sense una pelleringa d'estudiada finesa.
Mentre es conservi el culte degut a la mo
ra I-i encara d'aixà n'hauriem de parlar,
perquè s'estira i s'arronça-Ia Iiteratura
deu ésser filla de la naturalitat. L'altra, és
una literatura carrinclona 0 estupidament
futuristà que no va a cap banda.

Joan Santamaria fa semblances a cada
pas. 1 hi té, en aixà, la ml! frenclldll. Per
exemple: us dirà dels pics de Puiguc.lm,



Anem seguint. «El panorama de la
terra fresca i pintada va desplegant·se com
un tel6 de fons per damunt deI relleu afi
ligranat de la costa». Eni ho diu en la vi
si6 «De Cap de Creus a Roses». Tota la
pàgina 53 és una descripci6 magnifica,
original. Quina lIum ais ulis i quin encls
al cori L1egireu coses formoses dei golf de
Roses, on «el vostre esperit, en mig de les
dues immensitats de l'aigua i deI cel, s'hi
sent aixafat, hi vaga sense esma com una
nau perd uda».

Van desfilant davant nostre els pobles i
les valls i les muntanyes i els rius i el mal',
immens i.misteri6s, ressà de totes les veus
i fornal de tutes les inquietuds. Si aixà és
el mal', la terra duu una cançà eterna a
flor de lIavi i endins de la pell, arrapada
al cor. Té carrers antics que s6n un tresor.
1 plaçes cent cops gonflades pel' la febre
dei record. 1 lIars que s6n f0guera cons
tant.

Sabem que la pla.;a de Castell6 d'Em
puries té «un glati ment tot seu» i que Trc
roella de Mon tgr! és «neta, endreçada i
alegre» i que els boscos de la Selva «dirieu
que tenen ànima i glatiment de carn viva».
Agraim-Ii de tot cor, els lIeidatans, el cant
que fa a la [Jostra parla, en la «visi6 de» la
Bisbal, amb motiu d'unes al'Iusions a un
putxinel'lista fiU de les nostres terres. Val
a dir que En Santamaria és també fill de
L1eida i que els seus mots d'elogi ens els
hem de repartir amb l'autor i tot. Diu de
la parla lIeidatana que és «pura, transpa
rent i cantadora corn el raig d'una fon
teta» .

Cal lIegir «Les Guilleries» i, sobre tot,
aquelles ratlles que s6n un cant ferm a la
pagesia, lIigada a la terra, i massa oblidada
gairebé pel' tothom.

«Vich» és tota una pinzelJada de bona
mena. El narrador hi aboca tot el senti
ment. Diu: ..Adhuc, sense voler, la parau-

la em puja al I1avi amb una fervor de
salm». 1 segueix l'encis, al pariaI' de la
pla,1a de Vich. La conversa amb l'amic
que se n'ha endut de San Quirze de Beso
ra, on Joan Santamaria hi estiueja aigu na
vegada, li d6na ocasi6 pel' a dir coses ben
substancioses. «Santa Maria de l'Estany»,
«El Moyanés», i «Sant Miquel deI Fai» es
lIegeixen am b delectança. 1 els mots s6n
una dèlicia quan parla deI Montseny, i
tenen una expressi6 sorprenent al descriu
re «La Maresma». Un dels encerts deI lIi
bre: «Sant L10renç dei Munt». l un pro
digi de senzillesa: cMontserrat». L1egiu-ho,
crelueu-me.

Hi trobareu frescor. Hi trobareu l'en
cls de les coses de la terra, tan nostres, tna
posades endins de la pell.

«Pel' aixà les grans festes de la raça no
les hem assolides en els camps de batalla i
amb la punta de l'espasa, ans bé, amb els
nostres grem is, am bels nos.tres artistes,
amb els nostres nautes, amb els nostres
juristes, amb els nostres poetes, amb els
nostres filàsofs i homes de ciència, amb
els nostres pagesos ... » L1egiu aquestes rat
Iles al pariaI' dei Bruch. 1 passen, inquie
tes i formoses, davant dels ulIs i dei cor,
Terrassa i Sabadell, pel' a arribar l'<<adéu
cordial a la vila de Rubi, que cada dia fa
més goig», pel' a entraI' a Barcelona, «la
més bella apoteosi de la Catalunyà triom
fan t».

** *Aquest és el tercer volum d~ «Visions
de Catalunya». Cal posseir els tres volums.
1 lIegir-los amb el mateix afecte amb que
Joan Santamaria els ha escrit. S6n, en la
literatura catalana, d'una valo!" indiscuti
ble. El pla i la muntanya i el mal' resplen
dent hi s6n cantats amb prodigiosa emo
ci6. Cada ratlla és un batec. Cada mot,
una embranzida.

FERMf PALAU CUI3LLES.
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Les petites cases

SI «partir c'est mourir un peu», corn ha
dit aIgu. romandre tres lustres fora.

de la terra nadiua és quàsi bé estaI' mort
dei tot; metàfora que eneaixa doblement
quan el subjecte,-jo, en aquest cas-ha
arrelat en J'altre costat dei planetll, ço és,
en el Nou M6n.

Heus aci que aixo. dit mig en broma,
ens porta a pensaI' si un metafisic, analit
zant nostre estat, no hi trobaria una sem
blança exacta i justa amb el d'un traspas
sato En tot cas la il'!usi6 deu estaI' molt
a prop de la presumible realitat.

El moment de la separaci6, pel' un
dest! tan Ilunyà, porta en l'ànim deI que
se'n va i dels que es queden l'aspror de les
coses definitives; les cares posen una greu
expressi6 de dol; hom plora, i el viatger,
des de la finestra deI tren 0 bé des de la
coberta deI transatlàntic que se l'emporta,
té la sensaci6 esgarrifosa d'assistir al propi
enterrament.

Després és el buid que l'envolta. El con
tacte amb gents noves i estranyes no passa
mai d'esser superficial, epidèrmic, tal corn
deu ésser el contacte subtil de les ànimes
incorpories, i, pel' moments hom creu viu
re en un m6n veritablement dantesc.

Hom se sent esvait, esfumat, en la
distància ... Les lIetres familiars i les dels
afectes que sobreviuen en l'absència tenen
la solemnitat i la parsimonia de les ora
ci ons, i, màlgrat la bona voluntat defs que
resen, les oracions arriben a dest! més pie·
nes de rite, de liturgia, que de vida ...

Puix. en elles, si hom sempre hi troba
la nota sorollosa de l'actualitat, el fet de
ressonància, el succés de trascendència de
data recent, hi manca generalment ço que,
pel' al que viu de recordances, té el l'oder
suggeridor de les sensacions viscudes ... en
l'altra vida.

Oh, la vàlua impagable de les petites

coses! De les coses insignificants, sense im
portància, que, pel' creure-Ies infantils, ja
nO s'esmenten. Quina força d'evocaci6 hi
ha en elles! Son les uniques que poden fer
nos reviure. L'actualitat pel' més grandio
sa que sigui, i a la que som estranys, ens
deixa un fret d'indiferència que ens pesa
corn una 1I0sa de pedra ...

AI sortir de L1eida, corn els esperits dei
més enllà, ens havem universalitzat. Ens
havem tornat, en una mena de transmi
graci6, ciutadans dei m6n; pero vivim tips
d'actualitat, atapeïts d'inquietuds de trasn
cendència universal, on no som l'es, 0
quasi l'es; i pel' a retrobar-os, ço és, pel' a
reencarnar-nos en el que f6rem en nostra
vida anterior, necêssitem de les petites co
ses de les insignificàncies, de les futileses
de què esta va plena nostra existència d'ho
mes quiets i tranquils arrecerats en la pau
dei viure provincià.

Pero. a qui se li pot acudir parlar-me,
pel' exemple, deI «moro de casa Guiu»?
Qui pot ésser capaç d'entretenir-se dient
me quelcom deI «Ter6.?

Què em pot interessar el que a L1eida hi
hagi servei d'autobusos? Què pot corn mou
re'm el progrés urbà de la ciutat? Tot aixo
no fa més que enterbolir la visi6 que pugui
conservaI' de la meva Lleida, i quasi po
dria dir que me l'àllunya ... En canvi la
sola enunciaci6 deI nom deI «Hereuet» i
una referència a la placeta dels «Murmu
radors» lIegida aquests dies, quina força
evocativa no han tingut pel' mi!

A vosaltres, lIeidatans nous, lIeidatans
vius, potser us farà riure, pero,-què vo·
leu que us digui?-m'agradaria més saber
què s'han fet els «caballitos» deI «Tarau»
que no pas saber qui ils l'alcalde...

LLUfs CASTELL6.

Buenos Aires, setembre de 1929.
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el moviment islàmic

Qginzena internaciona!

un paper mediocre; pero els països ârabs
d'Asia, on és nada la religi6 de .Mahoma,
han perdut encara l'impetu mistic tra
diciona/; ells no han arribat encara a
un estat poli tic i social com el de les
classes que s'hi erigeixen, les unes contra
les altres, i corn el sentiment nacional que
es Iliura al sentiment religi6s.

Alli, l'un es confon amb l'a/tre. Eis
àrabs, sota la fidelitat dels agents anglesos,
durant i després de la guerra, (i el miste
ri6s coronel Lawrence, el quaI fou el men
tor de Fayçal li Europa, no fou el més
qualificat d'entre ells), s'havien imaginat
que formarien un cos de nacions el quai
s'anomenaria, Estat Arab. Mes Anglaterra
que havia acreditat aquest rumor, no ha
estat gens disposada a realitzar aquest
desig, tot i encoratjar-Ia França i Itàlia.

Crear un Estat àrab, seria Lin cop fa·
tal per a Turquia. el quai encara que es
desitgi no seria sin6 donar un fogar de
reunions a totes les col'Iectivitats musul
manes les quais acaben de sofrir tantes
aprehensions europees.

A Londres no es conceb l'Estat àrab
sin6 subjecte a ella. Demés, hom ha sub
dividit aquell estat esclavitzat: Ang1aterra
ha pres la Transjordània i l'Irak; després
l'Aràbia, els caps de la quai reben ell' seus
subsidis: Hussein en el Hedjaz, és a dir, les
Ciutats Santes; Fayçal a l'Irak i Abdallah
a Transjordània, foren els seus homes de
confiança, França s'jnstal'la à la Siria, on
sofd les terribles dificultats que hom sap.

Mentres s'establia, la gran Bretanya,
fidel a la seva tàctica de perpetu balanceig,

DURANT els darrers cent anys hom ha
pogut presenciar una mena de clas·

sificaci6 en les comunitats mahometanes.
Com antigament el cristianisme, l'islamis
me està fraccionat. En l'interior d'aquest
islamisme s'han constituït diversos agru
paments: marroquis, tunisencs, napoli·
tans, egipcis, àrabs, perses, indus, afgha
nesos. Diverses nacionalitats han apare
gut; pero la majoria d'aquestes nacionali
tats estan sotmeses al jou t:stranger. Les
grans potêncies: França, Ang/aterra, Itàlia
i fins Holanda. han col'Iocat sota el seu
zel a Java, Boroeu, Sumatra. etc.. han re
fusat llurs drets politics elementals; cada
una d'elles combat sobre el seu propi ter
reny per al seu propi alliberament.

Els tunisencs reivindiquen la seva
franca estabilitat igual que els indus 0 els
egi peis. Tot acte que tendeix a aq uest fi és
taxat de traïci6, de crim contra la segure
tat de l'Estat i sancionat corn a taI.

Pero aquests pobles vassalls tenen esta
blerta una estreta solidaritat, intima, i
tota mesura presa contra un d'ells, contra
els homes que gosen parlar dels drets de
les nàcions i de Il ur independência, reper
cuteix per tot l'Islam. En l'afer de Palesti
na, hom ha pogut veure clar la comunitat
mundial dels jueus sionistes enfrontada
amb la comunitat dei musulmans. El mo
bil confessional re~ta unit al mobil êtn ic 0

nacionaI.
Els darrers esdeveniments s'han pro

duït al cor mateix de l'Islam. La Turquia
s'ha dotat d'una fa'çana de pensament Iliu
re i el clergat no hi ha jugat ,gaire més que
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quaridors, que imposaren la seva domlna
ci6 sobre una part d'Europa, han vist
aquesta Europa dominar a ells, d'Espanya
a Sèrbia i a Bulgària. Elis intenten, al seu
torn, ernancipar.se'n. La histària va i vé
corn el mar.

El Sionisme, segurament sense voi
guer-ho, ha desenrotllot el paper d'una
ferma puixança en l'Asia anterior. Les faI
tes comeses per l'administraci6 britànica
no han estat suficients per a explicar un
reviscolament de l'Islam, el quaI no es
troba pas solament a la Judea i serà, sens
dubte, un dels fets més considerables i el
de més grans con~eqüències,d'aquest se
gon quart de segle.

Per què entestar·se en que els pobles
de l'Orient siguin lIuny de servir-se eJls, 0

bé en que ells no tenen al seu favor l'obra
preparada de les tesis que les dues coali·
cions bel'ligerants, per càlcul, pretengue
ren acreditar de 1914 a 19I8?

Dret defs pobles! Corn els tunisencs,
el àrabs de l'Irak, els indus i tants d'altres
no estaran emparats d'una fàrrnula que
els seus mestres pronuncien amb massa
lIeugeresa? Es aq uesta d'a vui la historia de
1'«Aprenent Bruixot» ...
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negociava amb el Sionisme per mitjà de
persones interposades a Medina i a La Meca,
a Bagdad, a Bassorah i també a Jerusalem.
Si els reis àrabs esdevenien massa exi
gents, ella tenia l'apoi dels jueus de la Ju
dea i fins dels seus. Es feu, d'aquesta ma
nera, un singular edifici que hom basti
l'endemà de j'armistici. Els reialmes àrabs
no tenien sin6 algunes peces de la gran
armadura imperialista d'Anglaterra. Tot
fallà quan Ibu Seoud, el cap dels Wahabi
tes, caçà Hussein i esdevingué ell mateix
gran cherifde La Meca. Quin lIaç d'uni6
pot existir entre aquest episodi i els des
enrotllats de Jerusalem a Haïfa i a la Mar
Morta? El cert és que el m6n àrab està en
plena agitaci6 i el gran Mufti de Palastina
ha proferit singulars amenaces q nan, pre
tenint obrar en nom de 60 milions d'ho
mes, ell sol ha reclamat l'anulaci6 de la
llei Balfour la quai, corn se sap, ha consa
grat el Sionisme, les seves ambicions i les
seves prerrogatives.

Per sota de les nacionalitats de l'Islam,
nacionalitats naixents 0 desenvolupades,
l'Islam extén la protecci6 de les seves mas
ses enormes, que van de l'Atlàntic a la
Mar de Xina i a j'Oceà indic. Eli és la sola
religi6 que realitza, encara, algun progrés.
Els Estats mahometans, que foreo con-

De l'any t914 ençà, el partit liberal
suis havia caigut en un estat letàrgic que
tenia qui-sap-Ios simptomes caracteristics
de la mort, ja que si bé en els Cantons se
guia vivint, aquesta vida era massa precà
ria per poder fornir energies a un grup de
dipùtats que el representava al Parla
ment.

.Precisament ha estat durant aquest pe
riode de temps, gue s'ha produït la crisi

mundial delliberalisrne, car ja se sap, per
ésser un precepte histOrie, que les èpoques
turbulentes afavoreixen el desenrotllarnent
defs partits extremisres, amb un perjudici
gran deI partit netament liberal.

Avui, el partit liberal suis es troba en
un encreuament de carnins, i es yeu forçat
a escollir un d'aquests camins: l'un d'eUs
duu a la vida, i l'altre, fatalment, a la mort.
L'el-ecci6 no és gens du btosa, pero si tria



La condemna de Cesari ~ossi

el primer cami, ha de fer-ho amb mires a
una vida real i activa i no apàtica i rudi
mentària. El respecte a l'opini6 adversa,
que és l'essència dei Iiberalisme, impedeix
sem pre el partit d'emprar les excomu
nions, per la quai cosa, si bé li d6na una
valor moral i clvic;:a gran, és també la cau
sa de la seva feblesa exterior. Malgrat tot,
es confia en aquella republica cantonal
aconseguir el reagrupament d'aquelles for
ces escampades per tal d'organitzar una
acci6 cornu, i oferir aIs membres dei par
tit una avinentesa per a l'intercanvi de les
idees, i establir un programa d'acord amb
tots els correligionaris de tots els Cantons.

Arguns de més pràctics opinaven que la
formaci6 d'un partit nou, agrupant,se sota
una bandera diferent, tal corn ja van fer
antany els Jiberals de Zuric i d'altres Can·
tons de la Suïssa alemanya, que fou lIur
inscripci6 en els grups radicals.

Els avantatges que amb aixo obtindrien
!lurs diputats s6n notables, ja que relacio
nant,se amb un grup molt nombr6s, po
drien fer valet !lurs proposlts a prop d'ells.
Tanmateix, a canvi d'uns tal avantatges,
quants inconvenients no existeixenl Pel0
el que ha donat des de ja fa molt temps
una importància major de la que fa supo,
sar la seva força nu mèrica és la seva i nde-

Cesari Rossi ha estat condemnat a tren
ta anys de pres6 pel Tribunal especial de
defensa de l'Estal. Ni els feixistes ni els
antifeixistes hauran, segurament, lamentat
la seva condemna.

Rossi fou el cap dei servei - de Premsa
dei ministeri de l'Int(;rior durant els pri
mers temps dei feixisme, lIavors de l'assas
sinat de Matteoti. Era un feixista furï-
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pendència, la quai cosa va palesar, msé
d'una vegada, davant dei Parlament.

Si no s'aconsegueix reconstitl:Jir el Ii
beralisme, i adaptar-Io a les circumstân
cies actuals representarà un paper gran a
Suïssa, corn arreu dei m6n.

No fa gaire més enllà d'un segle qeu
els seus homes més il'Iustres, els seus es
criptors més caracterÎtzats, es trobavne
profundament descoratjat!>. A França, el
duo de Broglie es sentia isolat i Auhust ed
Stael es planyia davant Esteve Dumont
sobre l'èxit defs «ultres», mentre que a
Suïssa, de la Harpe predeia a Durwal la
mort propera d'aquest principi politic que,
segons el seu parer, anava a ésser foragi
tat d'Europa. 1 el liberalisme es trobava a
la vetlla dels seus triomfs màxims; la quaI
cosa demostra que mai no hem de deses
perar-nos i que l'energia venç els obstaclse
més frossos.

Per tota la quai cosa, si s6n certes les
intormacions que ens arriben i si el partit
liberal suis segueix amb energl2 la seav
ruta, no dubtem que serà st:guit per d'al
tres i que s'assenyalarà una era de ressor
giment de tots els partit Ilbelais. car al
cap i a l'ultim és el que té une olucions
més prâctiques per a tats els conflictes
d'ordre politic i economic d'aquell pàis.

bund, dels més exaltats, adherit al movi·
ment d'ençà de la fundaci6 dei Feix a Milà.
No era cap home teoric, ni res que s'hi
assembli. No es limitava a vociferar aren
gues contra els enemics dei règim. En el
seu despatx de la quefatura dei servei de
Prem sa va preparar-se minuciosament
l'assassinat de Matteoti El! fou qui traçà
f'emboscada en pIe carrer, a pIe dia; la



conducci6 al bosc dei secreta ri .dei partit
socialista, el seu martiri fins a morir, i més
tard l'ocultaci6 dei cadàver.

Davant de la indignaci6 produida en el
poble italià pel crim. Mussolini es veié
obligat a obrar contra el seu fidel partidari
i a empresonar-Io com el seu responsable
principal. S'aconsegui, al cap i a "ultim,
condemnar-Io per pura f6rmufa j se'l posà
en lIibertat. Rossi, perà, no s'hi conforma
va, malgrat tot. Li semblava excessiu el
fet mateix que l'el~presonessin.1amenaçà
aleshores amb fer unes revefacions com·
prometedores pel' al mateix «duce», al quaI
acusava d'haver estat l'instigador seu.

Aixà ja no podia tolerar-se, i ès provà
d'empresonar-Io novament, aquesta vega
da no de pel' riure. Tanmateix, va tenir
l'astucia j la lIeugeresa suficient per pa
saI' la frontera entre ell i els seus persegui
dors. Se n'anà cap a França i volgué po
sa l'-se en relaci6 amb ers elements antifei
xistes exiliatSi, els quais rebutjaren esgarri
fats el seu contacte. Aleshores va intro
duir-se en el grup sospit6s l'ànima dei
quai era Riecioti Garibaldi, que editava «Il
Corriere degli Italiani», en el quai periààic
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va publicar uns quants articles furibunds
contra el «duce».

L'any passat, la policia secreta feixista
va posar-li un parany quan es trobava en
territori suis, a la vora de la frontera ita
Jiana, i se l'endugué enganyat fins al terri-

• tari italià, on fou detingut. L'incident va
orasio!1ar ulla reclamaci6 en regla dei Go
vern federal suis; perà corn que, al cap i a
1ultim, ningu no tenia cap interès a defen
sar un subjecte semblant, se'l deixà aban
donat a la seva sort.

En el procés d'ara n.ingu no li ha recor
dat pel' l'es el delicte Matteoti. Allà ja havia
estat liquidat! Fou acusat d'injuries al cap
dei Govern i de complot contra la segure
tat de l'E:.tat. La quai cosa, en la lIei espe
cial, és castigat amb la pena de mort. Tan
.mateix, hi ha hagut un ultim record pel' a
aquell qui, en un altre temps, havia estat
un leixista coratj6s, i se li ha aplicat la
pena immediata inferior: trenta anys de
presidi.

Cesari Rossi tindrà ara la pretensi6 que
la sort li ha estat cruel?

(De El Dit,).
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El cercle màgic es va fent 1I0c en mig
dei dir de la gent, de les suposicioDS, de
les paraules de dos sentits. La novel'Ia
pren peu mica a mica, va extenent les ales,
es va eixamplant i avança, avança sense
deixar-se l'es, sense abans definir-ho tot,
sense perdre interès ni emotivitat.

Què hi fa que no lingui una riquesa Ii-
. terària perfecta, que no sigui un model
mecàfiic i superior d'artffex de les parau
les? Res no li lIeva importància. Puig i
Ferreter és un novel' lista ferreny i profund;
eH ens presenta els problemes socials vius
entre nosaltres, d'una forma· clara i exacta,
ànimes adolorides i passions amagades 0
esclatants en mig de decoraciens excel
lents. EH no és un escriptor cerebral ni un
divagador perpetu; eH és, tots ho sabem
prou, un escriptor que estima, comprèn i
interpreta la nostra terra i els seus proble
mes que més directament l'afecten. Pel'
aixà considerem importantfsima la seva '
obra, pel' aixo l'hem posat, en la nostra
c1assificacio, al capdavant dels nostres es
criptors d'avui, i pel' aixà i també pels seus
mèrits particuJars indiscutibles, conside
rem El cercle màgic corn la millor de les
novel'Ies escrites en català contemporani.

En El cercle màgic, l'auior s'endinza
fins en el més recàndit dels seus personat
ges i ens els presenta amb tota cura de de
taHs i de formes diverses.

L'argument és bo. Una mica pausat al
principi, corn ja diguérem, perà tot el res
tant és segur, sobr-i, natural, comprensible,
en una paraula: bo, simplement. El final és
serias i valenf; tota l'obra ho és de valen
ta. ,Coses que 'un a1tre de segur hauria su
primit, son aquf expressades d'una mapera

i CJrev!stes
10)

f:lfbre

«EL CERCLE MÀGIC» de Joan
Puig. i Ferpeter. Biblioteca «A

tot vent·>.-Barcelona, 1929.

11

La novel'Ia que examinem presenta un
nombre força important de problemes exis
tents en la nostra soci~tat. No cal pas enu
merar-Ios; seria tasca costosa i entretingu
da. Direm, aixo sf, que Jaume-Esten, Mos
sèn Josep Boada i Janet, son tres fonts de
caracterfstiques precises, son tres perso
natges ben escollits i ben estudiats que
suggereixen en la imaginacio dei lector
una sèrie interminable de natres sacials i
d'altres personatges que els descrits anib
els quaIs convivim. L'edljCélCio delsinfants,
el conc~pte distint deI temor que cal infon
dre en els nois, on es yeu clara la diferèn
cia deI sentiment tradicional i deI ver sen
timent. La veu deI poble, vulgar i abun
dant, exlenent en un dia tota una capa de
mentides i de baixeses. Una noble i eleva
da ambicio d'aventures i de coses extraor
dinàries en el cerveH d'un infant. La 1'0
bustesa, l'acritud, la barreja multiformé de
sensacions', de petlsaments i de projectes
de l'Hipàlit, semblant un colas impotent
amb el seu destf. 1 pel' ultim, una figura
dolça de dona, Carme; i dues garces ple
nes d'envenja i fàcilment adaptables al
medi present, Teresa i Rosalia; la tertUIia
de cal apotecari, substanciosa i tfpica; la
«moderna» i bonica Llurseta ... Tot aixà és
tractat extensament i amb una exactitud fe
Iiç;'les escen~s son justes; les converses,
emotives; els assumptes, transcendentals;
els personatges ferms i mascles. Cap dub
te, cap c9nlr~'diccio, Cqp rPÇlrraçla.
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crua 0 esponjosa,-segons l'ocasi6-i amb
una gran naturalitat.

Aquesta novel'Ia sembla que gairebé
no tingui res d'imaginativél. Més aviat és
un troç de vida que ens conta un amic.
Tot és quiet, tot va vestit de ruralisme nos
tre i real; tot passa sense fer esforços ni
sotracs, ni escenes violentes, ni extrava
gàncies, ni fantasies, ni irrealitats, ni ab
surds, ni coses estranyes.

El cercle màgic és un lIibre que trac
ta, al costat dei desenvolupament normal
i correcte de l'assumpte, d'una pila de co
ses més que hi son addicionades, perb,
corn dèiem-, no pas enganxades a la
força i visiblement, sin6 que hi s6n posa
des per li comprendre millor l'obra, per a
fer-se càrrec de J'amplada dei llibre i co
nèixer millor els personalges i els paisat
ges multiples, de dins de casa i de fora,
que hi -presenta.

Sf, sf; és una explicaci6 d'un amic no'5
tre que feia temps que no sabfem on era i

1 que se'ns ha presentat ara de cop i volta.
Heus acf un dels més legftims mèrits

de la darrera producci6 d'En Puig i Ferre
ter: la naturalitat, aquella naturalitat que
només hem trobat en els escrits d'En Puig,
que cap altre novel'lista de Catalunya no

COMENTARIS

Un altre periàdic d'esquerral Ha sortil a Terras
sa i duu el seu nom.

cTerrassa~ vé a sumar-se, amb tOll'entusiasme,
aIs que \luiten ja pels ideals de justîcia i IIiberlal.

Té un formaI simpàtic i una bona lipografia,
De la seva personalilal, només, direm que fixen

la seva posici6, amb aquesles paraules: cEns 11'0

hem situaIs a l'esquerra, no sols perquè és el
eamp dels homes \liures, sin6 dels que pateixen
privacions; dels desheredals de la cultura; dels que
estimen la verital; dels que defensen els drels indi
viduals i col'Ieclius i, pel' t1Itim, dels que Huilen
pel' una socielat més humana, més comprensiva i
més justa~.

té amb fa seva potència, sinceritat, interès
i realitat.

En Puig escriu igual corn parla. Les
paraules ixen càlides de la seya boca i
amb les parau]es hi deixa anar constant
ment miquetes d'emoci6 prbpia, d'ànima
prbpia (si hi cap). L'autor de «Vida inte-

l

rior d'un escripto~> ha arribat ailloc digne
que ocupa pel to caracterfstic dels seus
treballs: és, dquesta, una qüesti6 de fons,
és pel què ens diu sempre, pel què hi tro
bem en tota la seva obra: per aquella gran
i imponderable sinceritat amb què envolta
els seus fruits.

Estem ja al final dei present escrit i no
volem defxar de fer constar les nostres
confiances envers les noves obres àe l'au
tor de «La Dama enamorada». «El cercle
màgic» és tot un monument i diem aixo
perquè veiem Puig i Ferreter prou jove,
encara, i prou entusiasta per a donar-nos
una pila d'obres més, que de segur seran
tan dignes i tan admirables corn aquesta i
de segur, també, tant 0 més grans i defi
nitives.

BAPTISTA XURIGUERA.

Ja comencem a fer nombre, L'important és que
sapiguem mantenir un caliu fnlim entre taIs els qui
defensem una sola bandera: L'Opini6, L'am, Pro
metheus, L'A vi Muné, La Acci6n, La Senal, Ter
rassa i algun altre.

B. X.

«Monografles Mèdiques~.-LA HI

PERTENSI6 ARTERIAL 1 EL SEU

TRACTAMENT, pel Dr. Lluls Trias
de Bes.

La recerca de la pressi6 arterial és avui una
practica que cada dia esdevé més imprescindible al



metge. Eis antics aparells inventats pel' a investi
gar-Ia, complicats i costosos uns, no prou segurs
els més a l'abast, s'han anat modificant i en millo
l'ar-se han donat aIs metges mirjans moll eficients i
comodes en el seu maneig. Avui l'oscil'Iometre de
Pachan 0 el tensiôfon de Vaquez-Lanbry s6n estres
corrents en el seu despatx i emprats amb freqüèn
cia quotidiana.

Aixo ha fet que els estudis sobre els canvis de
pressi6 fossin aprofundits i se'n deduïssin lleis i
principis de gran importància en la pràctica mèdica,
car els trastorns que en poden derivar de la seva
desviaci6 morbosa s6n multiples i molt corrents
en la vida humana. Només cal pensaI' que, ,com fa
constar el Dr. Trias de Bes en el seu estudi, les
formes terminaIs de la hipertensi6 s6n l'hemorrà
gia cerebral, la insuficiència renal, la insuficiència
cardfaca i la caquèxia; malalties que el seu enunciat
només fa palesa la seva importància enlre nosal
tres on l'hemorràgia cerebral és d'una frequència
colpidora.

El Dr. Trias en aquesttreball, profund sola tots
els aspectes, estudia amb tota consciència el tema.
Després d'una prèvia revissi6 dei concepte general
de la pressi6 sangufnia dels mitjans de mesura de
la pressi6 arterial i de les xifres tension ais normals,
entra de pie en la patologia de la hipertensi6 arte
rial començant pel' l'etiologia i patogènia i després,
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amb tota detenci6, la simptomatologia, pronostic i
cOlllplicacions terminais de la maJallia. L'ultim capf
toi ben remarcable, s'ocupa dei traclament, avui
perfectament cienlffic amb procediments i mitjans
lerapèutics precisos j eficaços.

cLa hipertensi6 arterial i el seu Iractamenl> és
un Ilibre escril a consciència i que exposa la ques
H6 amb tola claredat i concisi6 no desdint deI to
general dels volums de cMonografies Mèdiques>.

REMARQUEM

La Yeu de Sant Martf, num. 167: Pro Esperan
to, d'A. Rovira i Vil'gili; un altre article un xic vio
lent de S. Roca j Roca.

Terrassa, num. 2: La politica esquerrista, (Edi
torial).

NOVA PUBLICACI6

El proxim primer de novembre, apareixerà a
Barcelona, una nova publicaci6 en català amb el
nom de cldeari>.

Sel'à una revista de Polflica, Ciència, Art i Lite
ralura i anirà controlada pel' la bandera ampla de
l'esquerra. Serà liberal, democràlica i s'ocupal'à de
problemes obrers.

Li desitgem una llarga i esplendorosa vida.

Estudi d'infant. Pel' VassfJ/.



vila i de Myself, l'escriptor dels Fulls de Dietari,
s'ocupava d'un problema la fndole deI quaI a casa
nostra no té, encara, pari6.

EII cr.eu que el dia de l'estrena d'obre:s de teatre,
caldria assistir-hi vestit amb un smoking. Presen...
tada l'opini6 d'ésser antidemocràtic aquest fel, ben
lIuny de convence'l s'afirmava encara més en
la seva idea.

Més recentment Domènec Guansé, des de «La
Nau», votava tambè pel' l'smoking, Deia aquest
que la veritable democràoia no consisteix.pas en
què tot-hom hagi de dur espardenya; creu que més
aviat consisteix a procuraI' que tothom pugui dur
smoking.

Pel to que agafa la qüesti6 sembla que no es
tracta de cap formula pel' a avantatjar ni el teatre
ni les obres, és, només, purament i exclussiv.a, un
assumpte de decoraci6, de sensibilitat si es vol, de
manera de fer una cosa.

A la fi, creiem entendre-ho. Pero voleu dir, ca·
rfssims arliculistes, que pel' a aquest viatge ens
calia dur alforges? Voleu dir que els dies de les
estrenes d'ob l'es nostres hi acut tanta gent i aques
ta és de tants matissos, 0 bé fa tan mal aIs ulis veu
re una barreja multiforme de capells i gorres, de
veslits de lIana i de vestits blaus, 0 no escau prou
la funci6 popular i sense distincions 0, encara. que
l'autor no ho trobi prou correcte, pel' a que sigui
precfs i necessari fer una sel'lecci6 deI public que
pot assistir-hi i, el què és més greu, fer la sel'lecci6
pel' mitjà de la qualitat deI vestil? Ho creieu aixf,
encara?

Quin greu ens sap haver de dissenlir de vosal
tres! Ens semblaria més logic, pel' exemple, que
en 1I0c deI dia de l'estrena, s'org'anilzés una vetIlada
fnlima i fos obligat l'smoking, de la mateixa manera
que es podria obligar a anar-hi amb automobil i
amb la barba afaitada, amb la sabata de xarol, amb
la corbata de seda i exhalant un perfum determi
nat. Aixo ho creurfem més just i més raonable que
no pas obrir les portes d'una sala d'espectacIes,
anunciar una obra i haver de dir a lothom que no
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L'sIIloking al teatre

Fa alguns die's que des de les planes de «La
Publicitat» i amb les signatures de Caries Solde-

JORDI PINYOL.

En la jovenfssima edat en què cursava el tercer
any a la Facultat de Medicina de Barcelona, ha
traspassat, en la veïna Ciutat de Tarragona vfctima
d'una enfermetat cruel que l'ha perseguit tot aquest
estiu, el nostre col'Iaborador i particular amic n'Al
fred Recasens Comas.

Estudiant exemplar, dedicava les estones que li
permetien els seus estudis universitaris, a eixam
plar la seva cultura en els camps de l'Art.

Posseït d'un talent preclar i d'una agudesa ex
traordinària, la seva prosa Iiterària esdevenia cruel
i incissiva en un sentit personalfssim i que no
més podia recordaI' la prosa particularfssima
d'Oscar Wilde.

La seva Iiteratura era ironica pero profunda, pe
netrant, fàcil i agradable, Amés dominava la
ploma i el lIapis amb el mateix caràcter de l'an
terior.

Els seus postrers dibuixos s6n una imatge fidel
de l'escepticisme que dominava la seva ànima
aquesls ullims temps. Tenia mà i talent de mestre,
prometia ésser un mestre,

El sentil materialista de la historia l'havia con
duïl al camp deI socialisme avel"Jçat. 1 en aquesla
nova activitat estava al mateix nivell de la /:leva po
tència arlfslica.

La seva joventut i la serena impetuositat l'ha
vien conduït, també, a ésser un ferm puntal de totes
les idees avençades.

Serveixi aixo corn a record deI nostre bon amic,
i el nostre condol més sincer pel' a la familia d'Al
fred Recasens, el quaI tan belles esperances pro
metia,

Alfred Recasens

:notes
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al1és habinat d'aque/la manera: «Perdoneu, no po
deu entrar. Heu d'anar vestit corn aquell senyor
que paSsa. Heu de portar smoking!:>.

Amés, no creiem que aquesta pois hagi estat
alçada amb ironia pel plaer de dir una cosa nova;
tampoe qualifiquem aquest un 1ema d'esliu, fàciI i
fugisser. Som ja a la tardor i estem creguls que
durant aquest temps els ternes plouen amb j>rofu
si6. És, doncs, una idea lIençada serenament a la
consideraci6 dels leclors.

Quant ho planyeml Ens cap, pero, la satisfac
ci6 que trobarà pocs seguidors. NosaItres anirem
~eguint el curs que prendrà, amb ,gran inlerés.

BAPTISTA XURIOUBRA.

L. B.

L~escriptura 'Correcta 1 «La Nau:>

ments navals. Es de verilat. pero,'pregunlem nosal
Ires, que aquesls dos «am os» dei m6n es desarmen
pels seus desiljos de Pau? Ah, què innocenls se
rfem si ens ho creguéssim.

Les Iimila~ions sobre armamenls navals entre
els Estals-Units i Anglalerra no s6n res més que
un càIcul fred deIs almirallats respeclius per a saber
quin any es troberan en condicions de fer-se la
guerra. 1per saber la cerlesa d'aquesta afirmaci6.
poc temps haurem de passar.

Anglaterra i els Estats-Units han arribat al
moment en què tota amistat és impossible. En tOls
els mercals dei m6n es troben en ruïna les seves
mercaderies. En els països semi-colonials,-Amè
rica deI Sud i Xina-, la realitat de la seva rivalitat
en la inversi6 de capitals és massa clara. En la
qUesli6 de les rutes marftimes,-de total inferès a
Anglaterra per assegurar-se el seu extenls imperi, i
ais Eslats-Unils per assegurar la circulaci6 de lIurs
producles-. és, pero, on radica el «punI de guerra:>
enlre els dos gega~ls. Sin6, fixeu-vos que les se
ves relacions giren solament entorn dels arma
ments navals. 1 convençuls corn estan que la
guerra entre ells és inevitable, celebren aquests
concilis i aplacen pendre resolucions fins a una
dala deterOlinada, per entre tant armar-se ràpida
ment i lIavors imposar per la força les seves con
dicions. al qui dels dos estigui menys preparat. 1
podem estar segurs que l'Anglaterra 0 els Eslats
Unils, sigui quin sigui el piljor armat, no desislirà
de les seves ànsies de domini. L'imperialisme no
recula encara que Ilur avenç signifiqui la deslruc
ci6 de la cultura humana i de tola la societat. Aixo
ja fa onze anys que sabem qu~ és veritat.

R. BAIlQUÉ RAMOS •

-'21-

En el Quadern d'Apunts dei diari barcelonf «La
Nau:> s'han retret més de qualre vegades. eIs errors
que comelia algun que allre confrare seu en la
transcripci6 de noms propis. '

Avui, nosé!Itres els en trobem un.
Que anoli, don cs: «Allà on diu Zaratrusta, hi

deu dir Zaratustra.:>
No haurfem dit res si no es Iraclès d'un nom i

d'una errada en la quai cauen la majoria de la
gent que pronuncia el nom de l'home superior,
creat per Nietzsche.

El Pac;i.fisme i els proxims
perills de guerra.l

Des de l'acabament de la passada guerra fins a
avui, dirfeu que la nova consigna dels Eslals impe
rialistes, pro-armaments, és la de l'abundor dei pa
cifisme paraulesc.

No sabem encara de cap Estat armat fins a les
dents que digui «jo vuIlla guerra:>. ElIs no s'armen
per a la guerra encara que vegin conlinuades les
expedicions militars aIs països que dominen i aIs
que desitgen dominar; encara que vegem fronteres
atrinxerades, plenes de canons de Ilarg alcanç; eIls,
?oncs, s'arJJlen per a la pau, puix entra en el credo
dels bandolers que COol més ben armada eslà Ilur
parlida. amb ~és garanlia pot traclar. 0 millor dit,
pot)mposar, els seus desitjos a l'enemic. 1aquesl
e perit d~ la «pau armada:> és el que anima avui els
Estats democràtics-burgesos de toI el m6n.

Les conferències dei desarmament· celebrades
de dos anys cap acf s6n ridiculameni fracassades i
el pacifisme armat, gràcies a aquestes conferències
. ·al"Projecte e désarma'oment integral presentat per
cl'J:l. S.», deixa d:jJ' usionar a les masses populars.

Darrerament la genl, sense voIguer-ho. ha obert
els ulis. El primer_ pacte de desarmament naval,
pa,cte anglo-francès, amb dos mesos de durada
hauria causat la guerra interconlinental entre els
Estilts-Units i Anglaterra. Ja va veure lolhom l'es
~àndol fenomenal que varen armar els Eslats-Unils.
,Aquest escàndol. COol més lard hem pogut veure, ha
, Pl 1 ( ;

esta.' la causa dei refredament de l'aliança anglo-
-frâncesa i dé que s'iniciés una mena de festeig
entre lâ decaoent Anglaterra i el puixant imperia
lism~nord-americà,sobre la Iimitaci6 dels arma-

1•



- 22 -

El calendari de la
Republica dels Soviets

Amb la introducci6 deI treball ininterromput i
de la setmana de cine dies, certes organitzacions
d'Estat rus han emprès l'estudi de pl'ojectes de nou
calendari. Entre tOIS, el de la ccomissi6 de treball
ininterrompul», dei Con~ell Supel'ior de l'Economia
Nacional, és el més interessant.

Segons aquest projecte, l'any queda dividit en
setanta dues setmanes de cine dies. Eis cinc dies
que manquen pel' completaI' l'any seran festa, els
unies en el 1'1 quaIs el treball serà interrompu!.
Aquests dies es divideixen aixf: el 22 de gener, did
de la commemoraci6 de la mort de Lenfn, i dels
esdeveniments dei 22 de gener de 1905 davant el
Palau d'Hivern, el primer i segon de maig, festa de
la Inlernacional, i els dies set i vuil de novembre,
aniversari de la Revoluci6 bolxevista. Quant al 29
de febrer. consliluirà, cada quatre anys, la festa de
la Industrialilzaci6. El mes tindrà trenta dies, divi
dils en sis setmanes cie cinc dies, quatre de treball
i un de repos. La selmana de cinc dies correspon
aIs nous mètodes de treball ininterromput que con
sisteixen en no fer festa tothom el mateix dia, corn
passa ara, sin6 el dia que li correspongui a cadas
cu, de manera que no s'interrompi el treball.

El nou calendari facilita ria les estadfsliques de
manera exlraordinària i els mdteixos dies caurien
sempre a la mateixa data, Aquest lillim detall dona
ria al nou calendari el caràcter de calendari. En ell,
diumenges i dissabtes quedarien suprimits, i els
allres dies conserva rien el mateix nom; dilluns,
dimarts, dimecres, dijous i divendres.

La. Rambla de Ferran

Actualment s'eslà Ireballanl en la pavimentaci6
de la nostra millor Rambla.

Oins de pocs mesos, pensem que eslarà ja
enllestil el passeig central de Ferran,

La Porta dei Prfncep també està en vies d'urba
nitzaci6. L'antiga illa de cases que la tapava ha
desaparegut ja. Oins d'una temporilda relativament
curla, també, creiem que els jardins projeclats Uui
ran el verd i el colorit de les plantes amb què l'en
galanarem.

Pero no és lot aixo el què hi ha. Resta encara,
no resolta sense l'laber fins pel' a quan, l'Estaci6
Monumental.

Fa anys i anys que es parla d'ella. Només hl!
faltat que l'hagin enclavat en un Iloc distint deI què
reclamava la logica i l'estètica per a no ésser sim
pàtica.

Veiam si ara que, a la fi, s'aixeca gran i capri
ciosa al cap de la Rambla, estarà també gaire temps
sense ésser inaugurada.

Ens sembla Que és hora d'evitar aIs Ileidatans
la perillosa necessitat d'haver de travessar quatre
o cinc vies ferrades cada vegada que s'hagi d'aga
far eltren 0 bé es vagi a esperar a aIguna persona
determinada.

No és comprensible, pero la realitat és aquesta.

TIRANT Lo BLANCH.

Un nou llibre deI
Dr. Humbert Torres

Els lectors de LLEIDA han pogut assaborir la lec
tura dei text de les conferències que la primavera
passada donà el nostre amic a l'cAteneu Lleidalà»
en resposta aIs atacs que, a la maleixa tribuna,
formulà el P. Palmés conlra la Metapsfquica, text
que s'ha publicat en aquestes planes darrerament.

A petici6 de nombroses persones, el Dr. Torres
ha editat un volum que conlè el text indicat en el
quaI, pel' l'aons especials, s'ha pogut inlroduir am
pliacions de valor. El IIibre es titula cDEFENSA
DE LA METAPsiQUICA», i es troba a les IIibre
ries al preu' de 2'50 pis. EIs lectors de LLEIDA resi
dents fora de la nostra ciutat que desitgin rebre'l a
domicili i conIra ~reembors al preu de 2'65, poden
emplenar el Butlletf que incloem en el nlimero d'avui
i adreçar-Io al domicili deI l'leu aulor, a Lleida,
Plaça de la Paheria 10, 10er.

L'«Atracci6 de Forasters
de Barcelona» a Lleida

Hem rebut una profusi6 de follets, editaIs per
l'cAIracci6 de Forasters de Barcelona», amb motiu
de l'Exposici6 Inlernacional que s'està celebrant.
L'esforç de la ciulat comlal queda palès davant els
gravais i Ilegendes que els j)·luslren.

La Delegaci6 a Lleida de la Socielal d'Atracci6
de Foraslers, desenrotlla una gran activitat. El se
nyor Llufs Abadal mereix calurosos elogis.

L. CAIlIlBIlA.
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L'Estat que es fonamenta en el sol interès i que
recolza en la por és una construcci6 ben precària,

Sense un ideal. les societats es veuran sempre
amenaçades pel conflicte salvatge dels interessos i
de les passions. Sense esperit civic, s'està condem
nat a oscilar entre el despotisme dei petit nombre
i el despotisme deI gran nombre.

V. DB M.

No seria diffcil trobar exemples de ministres
que no han estat triats ni per la seva gloria, ni per
la seva eloqüència, ni pel seu talent, sin6 (lnica
ment per la seva manca d'escrupols.

1 Certament, entre les creences montruoses, una
de les que ho és més, és aquella segons la quaI
cal un I1arc aprenentatge per un simple ofici, i que
la s@la cosa que no en demana, és la de fer I1eis
per a un poble.

Cercle
de JOAN PUIG l FERRETER
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La millor novel'la escrita en català. Ha sortit fa uns Jies. ~

L'escriptor -Joan Puig i F erreter mereix el reconeixement sincer de tots els =
a

catalans. Cal exhau\'ir l'edici6. Serà una mostra Je simpatia envers el novel'lista E:
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Pensaments politics

No s6n mai les faItes en elles mateixes, allô
que es refreu a un governant: és la baixesa de les
seves faItes, el seu afany de lucre i la seva in jus
Hcia,

L'home, que sigui un pr(ncep, un burgès 0 un
proletari, és, abans que tot, un home, exposat, per
consegllent, a perdre la noci6 deI deure i de la me
sura, tan aviat corn l'eleven massa i li acorden po
ders sense fre.

Vivim en un temps en el quaI cal governar no
sols en virtut d'idQes generals sin6 de sentiments
generals,

No hi ha hagut mai bons governants pels go
vernats. Pels que governen, sovint, n'hi ha de de
Iiciosos,



Perreteries

MOBLES fREXANET. - Rambla de ferran,
num. 37. - LIeida.

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
LIeida.

·Puster i es

Mosaics

Musica. i Pië.mOS

JOAN GUARRO.-Cavallers, lffi. - LIeida.

fRANCESC NADAL. - Fàbriea de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. - LIeida.

'Récade1>sr~ Transports

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

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

Rambla Oata-

,
Acadèmies

AlAH:/'IIA /'II:I<.,{ Al'IlIl
COMERÇ ~

LIeida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 09,
(PI. Constituci6)

Hduocats

Cafés

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

Cases de Canui

. ~

1

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAS MELGOSA. - Clot de les
M:JDges, 8 pral- 2." - TclèfolJ, 499 - LIeid.a.

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

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

L · ta d'adreces iitils que recomanem

GRAN CAfÉ DEL COMERÇ. - R. ferran,2 Merceries
L1eida.

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

E lectriciste s

. .
. JOAN VILA.-Tallers de fuéldici6 i Maquinària.

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon. 101. - LIeida.

TallersMIQUEL RIBELLES.--fars i inslal'Iacions elèe
triques pel' a llum i força. - Parallamps, Aeumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramÔfons. r

Clavell, 5. - Lleida.

CLAUDI BAIGET.-Maquinàl'ia i materi'als elèc'1 ' R. SETO 1 FILLS. - Reeaders directes i dillris
trics, vendes al major i detall. - Plaça LIibertat,.2 a Bareelona en ((wmbinaci6 amb les poblacions
Telèfon, 38 - Lteida. inés importants d'E~panya:- Bareelona: Montesion

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèe: .17. ~ LIeida': Estereria, 4.
trie.-Cabrinetli. - LIeida,.



:0

Ferreter.

Diderot.

Voltaire.

F. GlaJlov.

J. T urgu~nev.

Pares i Fills

La Monja

El Cercle Màgic
J. Puig

Càndi

O' .. . ..

LLiBRES QUE RECOMANEM:

.. Là Lliç6 de la Historia"
J. Llord.

Vida interior d'un escriptor
J. Puig i Ferreter.

El Fantasma de Cànterville
o Wilde (T. iD. Donday i Shum).

.. El Ciment
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IMPREMTA 'JOVENTUT. - 8LONDEL. 7 - LLEIDA.
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§ Nom Comercial Registrat
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