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el culte a les flors
S'ha celebrat aquests dies passats la primera exposici6 de Dors a la nostra ciutat.

Ha estat indiscutiblement un èxit popular. Una veritable riuada de gent omplf
constantment ellloc de l'exposici6 d'ençà que s'obrl lins que es c1ausurà. Cal reco
nèixer que l'exposici6 estava bé. Es veritat també que les aportacions locals dels cul
tivadors amateurs no eren tan remarcables com les dels professionllls forans. Per
aixo lIuny d'ésser un retret s'ha d'agrair pel seu voler d'estlmul i d'exemplaritat. Es
el cami per a que en altre3 i successives ocasions pugui ésser a l'inrevés.

Es just, doncs , que sense cap regateig es feliciti aIs organitzadors pel seu en
cert en la pensada i per la seva realitzaci6.

Es més. La simpalia i l'entusiasme public per l'exposici6 ha palesat que l'amor
a les Dors té fondes arrels al nostre poble. L'/mima de Lleida ha vibrat un moment
posant-Ii davânt fesplendidesa de les Dors. 1 aixo deu eslimar-se com una lIiç6 es
peronadora que no deu desaprolitar-se. Volem dir que aquesta primera exposici6 deu
ria repetir-se cada any i encara millor dos cops a l'any. Una exp08ici6 de Dors de pri
mavera i una exposici6 de Dors de tardor. Les condicionsdel nostre c1ima i les varie
tais de Dors que poden oferir-se en ambdues eslacions iusliliquen al nostre entendre
aquesla duplicitat d'exposicions anyals.

Una Associaci6 d'Amies de les Flors, que s'organitzés amb caràcter permanent
Irobaria socis que s'allistarlen i satisfarfen Ilurs quotes mensua/s que ajudats per tapoi
també economic que no negarien les corporacions olicials ni menys les entilals. parti
cu/ars, podria ésser el mitjà per a tenir assegurada la celebraci6 d'aquestes exposi
cions.

Ellleidatanissim Joon Fi/Is que lant reiJeu ha prés amb motiu de la passada
festa, amb la col'Iaboraci6 de/s seus compays de Comissi6 que no el deixarien, po
dria iniciar la fundaci6 d'aquesta Associaci6 que propugnem.

Res tan addient a L/eida com aquestes Festes periodiques dedicades al culte de
les Dors. 7erra d'horta, d'horts i de jardinets recondits i rudimentaris, una empenta
propulsiva i constant per al pefeccionament en:els conreus de les Dors, escauria gracio
samenl a la nostra ciu/al, donant-li en oquesta hora de la nova creixença, un prestigi
de bon gust que tanla manca li fa, i mo/t més ara que lins les vies urbanes les va guar
nint l'Ajunlament amb taques ennoblidores de jardineria que no sabem ni el què du
raran, ni el què costaran.

Inclinar el poble a l'estimaci6 de les Dors és fer-ho davant de la bellesa, és
alirmar-li tesperit, és avivar-Ii els caires dOl'menls de la seva més pura sensibililat i
és obrir-li les portes a nous gi;lUdis.

1 aixà en aquesls temps de truculenl materia/isme sempre serà una bel/a obra
tJocial d'educaci6 digna de lotes /e3110ances.
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([Je Socialisme, encara

E N resposta al nosfre article De Socia
lisme. aparegut en âquestes planes,

l'antic i benvolgut amic Victor Colomé ha
publicat en el darrer numero de LLBIDA

un vibrant treball en el quai es discutei
xen algunes de les nostres afirmacions. A
primer cop d'ull, les nostres diferències
d'apreciaci6 sem bIen importants, perà en
realitilt en tenen poca. Colomé no ens ha
de demostrar quc el règim capitalista ac
tuai, finida que sigui la seva missi6, s'hagi
de transformar radicalment, car ho creiem
i ho desitgem tant corn ell. Tàmpoc cal
que s'esforci a fer-nos veure que l'orienta
ci6 futura de les relacions interhumanes
tendeix a instaurar una situaci6 de coses
en la quai, amb la desaparici6 de l'esclavi
tut econàmica, els drets polltics procla
mats pel liberalisme deixin d'ésser una
afirmaci6 sense eficàcia. Les nostres dife
rències de criteri neixen, més que res 0
almenys en bona part, dei fet que nosal
tres ens prenem la lIibertat de dubtar d'una
cosa: que fins aquellà propietat que és filla
exclusiva dei propi trebaJ.l, creaci6 de
l'home, que neix i mor amb ell, no sols
sigui il-Iegitima sin6 que constitueixi u~

destorb per a la felicitat social. El nostre
amie hauria de saber que certs credos co
munistes, i ens sembla que el mateix Car
Ies Marx, deixen su bsisti r l'a propiaci6 per
50nal defs productes deI treball, que és el
que nosaltres defensem. La veritat, l'Ideal
de convertir la humanitat en un immens
convent funcionant a la perfecd6, si és que
podia, no ens satisfà. Per aixà no som co
munistes ni marxistes. Perô és evident que
per fora d'aquests sistemes c1osos hi ha
1I0c per ~ un socialisme més flexi ble, més
viable, mès humà i igualment just.

Ens és molt grat pàrlar d'aquestes' coses
amb un home tan compren<;iu corn Colo
mé. [perà li hftm de fer notar que tot i la
gran atràcci6 que sobre nosaltres exercei
xen els problemes de politica social, no en
tenim un coneixement profund. A més,
hem de dir que el mètode de coneixement
que apliquem ais estudis socials no és di
ferent dei propi de tots els coneixements
humans: el cient,ific. La indole de la nClS
tra profesi6 ens ha ensenyat. per damunt
de tot, j'amo'r al fet. Sabem que les causes
d'error s6n tan nombroses que ni els més
grans teoritzadors les han pogut evitar. Ja
Bacon demostrà que els fets de la naturâ,
humana 0 social, no poden' deduir-se ni
dels dogmes cientifics ni de les abstraccions
teàriques. A cada moment, ells es venjen
dels sistematitzadors abusius i no donen
les claus que obren el temple de la veritat
més que a aqueIls que no havent perd ut
l'hàbit dei sentit cri tic, no es resignen a
seguir mansament darrera una gran auto
ritat 0 una moda; a aquells que s'adonen
qu~ rares vegades els principis general5
contenen tots ni la major part dels fets
particulars; a aquells per ais quaIs un mot
màgic no els és una explicaci6 suficient i
volen veure què hi ha de veritat sota la
lluentor de les paraules.

Bo és que hi hagi creients, adeptes i
milita.nts disposats a defensar a bras partit
els respectius punts de mira. Elis viuan
tranquils en aquesta seguretat. Perà moi
tes vegades és perillosa, car tata nova
irrupci6 inesperada de la realitat, torba
el seu esperit. Aixi, lamie Colomé, tot i
explicant-nos que hi hagi gent que tingui
f~, nosaltres opinem que la fe, en ciències
especialment, és una casa sense sentit. 1 là

l'
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nostra posici6 davant dels problemes so
cials, no ès la deI partidari decidit d'aques
ta 0 d'àquella escola. L'estudi dels fenà
ments de la vida, sana i malalta, ens ha
convençut que sols l'eclecticisme critic ès
fecund. L'home estudi6s, quan cerca la ve
ritat, no pensa en el prestigi dels noms, ni
en les idees dominants, ni tan sols en l'as
pecte pràctic de les coses. Pel' a ell no hi
pot haver veritat volguda, raons dei cor,
puix en la recerca i en l'observaci6 el cor
és un mal conseller.

Sense preocupar-nos, doncs, de les
conseqüències dels fets, procurem no dei
xar-nos endur pel' cap suggesti6 personal i
estem sempre disposats, tranquil'Iament,
a que transformin les nostres conviccions
més arrelades. Sols aixi ès dincil de caure
en especulacions il'Iusàries i en teories es
tèrils.

Hem dit que no som marxistes i ho anem
a explicar, començant pel' relre el degut
homenatge al gran fiagel'Iador dei sistema
capitalista, posant de rel leu, com ningu mi
1101' no ho hagi fet, que en cil, l'obrer, a.ixà
és, l'home, es converteix en una mercade
ria gue es corn pra i es ven amb diners, un
apèndix de la màguina; i tant ho ès. gue el
seu salari baixa aixi que minva, amb els
anys, el seu rendiment; règim, el capita
lista, fonamentat no pas en la verltable su
perioritat d'una classe, sina en les usurpa
cions àcumulades de la mateixa-en rela
ci6 a les aItres classes socials-dels pro
ductes deI seu trebalJ; usurpacions que
han de tenir corn a conseqüències fatals la
misèria, l'esclavitut, la inestabilitat i la
degradaci6 moral de l'home. En aquest
punt, el treball critic de Marx ès impeca·
ble i el suscrivim sense reserves. Pel' aixà
aspirem a la radical transformaci6 deI sis
tema actuaJ. Ara, l'obra constructiva de

Marx, l'edificaci6 deI seu credo i, sobretot,
la perspectiva que deixa ent'reveure dels
camins a seguir en l'evoluci6 social i dels
mitjans pel' arribar-hi, ens sembla no sols
discutible sin6 equivocada. Tant ho deu
ésser gue hi ha un revisionisme marxista.
Avui en dia s6n pocs els socialistes que
accepten integrament els «dogmes marxis
tes» deI materialisme histàric, de la Iluita
de classes, dels moviments catastràfios ide
la conguesta deI poder politic pel' la dicta
dura d'el proletariat. Del socialisme de
Marx i d'Engels al de Bernstejn, Jaurès,
Fournière, de los Rios, de Man i molts al
tres, hi ha un abisme. Encara que un mi
litant tan culte corn Colomé el deu conei
xer, que ens permeti un breu esboç dei
fruit d'aquest treball revisionista que, si
mès no, ha llevat l'excès de rigidesa i de
dogmatisme a les teroritzacions genials de
l'autor deI «Manifest Comunista». 1

La doctrina deI materialisme histàric
ès pot compendiar aixi: subordinaci6 de la
politica a l'economia. Els f~ts socials no
s6n fills dei pensament i de la voluntat de
l'home, ans depenen dels factors de pro
ducci6. No s6n les forces idealistes les que
aixequen l'ec;!ifici dei dret; és l'estructura
econàmica de cada etapa la que condicio
na la vida politica, social i moral. Cap lloc
a les iniciatives individuals, a les infiuèn
cies morals; és el fatum inevitable, deter
minisme pur que converteix l'home en un
producte de l'ambient econàmic, en una
marioneta moguda inconscientment pel'
les necessitats materials. No és l'ànima; és
l'est6mac qui .fa caminar aIs pobles. Ara
bé, segons Marx, l'antagonisme econàmic,
la pugna d'interessos crearà la consciència
socialista de les masses i provocarà fatal
ment i catastràfica la revoluci6 sGcial.

Marx formulà aquesta desoladora doc
trina a mig segle XIX, ès a dir, en el mà
xim esclat de la filosofia materialista. éQuè
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en resta? Paca casa, La cantradicci6 de fet
amb que ens trobem és aquesta: que l'ad
veniment deI socialisme i de la conscièn
cia de classe no es deu ais treballadors in
tel'Iigents, ais que patien directament l'es
clavitut, ans aIs intel'Iectuals, ais burge
sos, aIs universitaris, aIs que posseïen, ais
capitalistes. No ha anar de baix a datt, ans
al contrario Corn diu de Man, el socialisme
no és una doctrina deI proletariat sino per
al proletariat. Breument: el socialisme és
un moviment emotiu, espit itual, de gent
no trebal/adora i no pas derivat d'un inte
rès directe de la classe que no posseeix. No
hi ha escepci6. Marx, Engels, Jaurès, Four
nière, Owen, Ruskin, Saint-Simon, Va
!lace, etc., s6n filàsofs, professors, aristà
crates, artistes. La seva elevaci6 moral,
àixo ès, la seva sensibilitat i no pas la
gana, els fa inadaptables a l'ambient, i no
sols no en s6n producteni esclaussin6que
tracten de modificar-Io. La insatisfacci6
material de la massa treballadora no hauria
plantejat el problema deI socialisme. En,
canvi, l'ha pogut partar la insatisfacci6 es
piritual dels que mai no havi en agafat una
eina de cap treball materiaI. Finalment, el
treballador no és una màquina de reac
cions purament vegetatives que serveix
d'instrument inconscient el joc de la con
tra posici6 d 'i nteressos en pugna, que ens
hagi de portar la revoluci6; és un ésser viu,
animat, sensible, amb un esperit a dintre
el cos, EJue tant corn per l'engunia mate
rial de la seva vida pateix per l'ambient
d'humiliaciÔ a que es yeu condemnat, Eis
«movils», doncs, s6n radicalment antitètics
deI dogma marxista dei materialisme his
torie.

Segons Marx, el comunisme socialista
ha d'instaurar-se catastroficament, corn a
conseqüència obligada de la concentraci6

capitalista. La societat burgesa s'enfonsai'â
en un cataclisme, condici6 necessària per
a la presa dei poder poHtic dels treballa
dors. Aixi, el proletariat, ha d'ésser una
força essencialment revolucionària que
precipiti la catàstrofe. Doncs bé, fa setanta
cine anys que aquesta mort convulsionària
deI capitalisme fou anunciada, i tots els in
dicis fàn suposar que si el socialisme ha de
triomfar, cal que deixi d'especular sobre
aqueixa profecia irrealitzada. Si la concep·
ci6 catastrôfica és, corn Marx ho afirma,
condici6 precisa per a que el socialisme
es realitzi, el socialisme sembla lIuny,
malt lIuny. Hem passat i passem les
hores critiques de la guerra i de la post
guerra. La tècnica cientifica aplicada a la
industria no sembla sina afavorir els de
signis de Marx. Amb tot, ni la concentra
ci6 s'opera amb la rapidesa i extensi6
an unciada ni es realitza segons les previ
sions marxistes. Hi ha, és cert, grans capi
talistes, em preses am b 50.000 assalariats.
Per6 ès que la riguesa social ha augmen
tat fantàsticament. Per cada possessor dels
temps de Marx ara n'hi ha cent. La petita
i là gran industria fan miracles de finor i
ofereixen forc~s de desenrotllo i de resis
tència insospitades. El poble més rie i de
major concentraci6 capitalista deI mon,
Nord Amèrica, ofereix la paradoxa d'una
força polilica socialista numèricament
menyspreable. La terra, la major riquesa
deI m6n, lIuny d'oferir el fenomen de la
concentraci6 s'esmicola en milers de nous
propietaris. Aixi, la creença segons la quaI
la riquesa pot ésser absolbida enterament
per poques mans és una de tantes supers
ticions desacreditades.

El panorama és dei tot diferent deI va
ticinat per Marx. Salvades escepcions que,
en la consciència de tots, s6n transitories,
veiem cada dia corn les institucions politi
ques es democratitzen. Creix el control de



l'opinio. Poc a poc T'Estat va reafitzant ca
da dia un major grau de lIibertat i de jus·
ticia. La condici6 deI treball gtlanya en dig
nitat, en valor juridic i va expulsant de les
seves posicions els privilegis de tota mena.
Els interessos col'Iecti us estan sotmesos
cada dia més a la voluntat popular i els
teoritzants dei socialisme fan d'aquesta
doctrinll més que una doctrina de classe
una finalitat humana. Comprenen que les
forces socialment conservadores s6n prou
fortes per a resistir el xoc brutal de qual
sevulga imposici6 violenta i prediquen que
cal posar progressivament en joc les reser
ves creadorcs de la humanit~t, amb la pre
ssi6 deI moviment obrer, la legislaci6 in
dustrial, la democratitzaci6 de les institu
cions publiques, de manera que la classe
obrera exerceixi, en cada moment, aquell
grau de poder proporcional a la seva ma
duresa.

\

Pero per a conquerir el poder politic
. ca/ exercir e/s drels po/flics. Mireu a An
glaterr~, Alemanya, França, Bèlgica, Hon-
gria, Suïssa, Xecoslovàquia, ais Estats
nôrdics i veureu corn els proletaris, Iluny
d'esperar-ho tot messiànicament d'una
convulsi6 cataclismic~, emprenen els ca
mins de la politica democràtica i consti
tueixen una força de control i d'impulsi6
dels afers publics matitzada de reformisme
democràtic ...

Si, amic Colorné, és igualment erroni el
segon dogma marxista, i ens manca temps
per a fer idèntica demostraci6 defs altres
dos: la lIuita de classes i la dictadura dei
proletariat. Karl Marx critic és, ja ho
hem dit, una cosa seriosa; pero les seves
profecies no l'han acreditat tant. ~Compre
neu, ara, amb qui na desconnança no hem
de prendre els seus vaticinis-que vos re
trèieu-de «les dues etapes»? Farem aixo,

primer: després allô altre. El primllr mo
ment serà transaccional, car l'home que
trobarem estarà mental ment emmotllat per
una psicologia plena d'influències de l'edu
caci6 capitalista; pero després, joh des
prés! l'home s'anirà avenint divinament a
no posseïr res i a esperar-ho tot de la col
lectivitat. Sou massa credul, amic Colomé.
Potser si que serà aix1. Perô potser n0, i a
nosaltres ens sembla que no.

Unes reflexions finals sobre el punt ca
pital deI debat, aixô és, el dret personal al
producte deI treball, ens permetran posar
terme a aquest escrit ja massa lIarc. Ho re
petim, no sols per esperit de justlcia sin6 per
creu re-ho convenient aIs interessos morals
i materials de l'home, som partidaris de
que sigui amo d'allô que produeix amb el
seu esforç persona!. ~Què és el treball? La
suma de capacitats fisiques i morals que
posseeix cada home aplicades a produir un
valor que abans no existia. Los coses exis
teixen perq uè la rica diversitat de l'home
les crea 0 les transforma utilment. 1 si SOli

una mica psicôleg ~no creureu que la in
citaci6, l'estimul, el valor, el matis al treball
i dei treball-manuaI, artlstic, cientific, fi·
losôfic,-dependrà en bona part, per no dir
principal ment, de la seguretat que tingui el
que el produeix que gaudirà adequada i
proporcion/;\Iment dei valor d'allô que
crea? Aixi ho entenem nosaltres. Fixeu·
vos-hi bé, amic Colomé. que el tema s'ho
val. La propietat, aixi nascuda i legitima
da, moralment util, fecundissima en resul·
tats de tota mena, té unes conseqüències
socials, teôriq ues i pràctiq ues, formida
bles. Elimina, per il'Iegitima, la nascuda
pel sol fet de l'ocupaci6. Substilueix el sa
lari; que anul'Ia la individualitat-puix
tant si el salari es reb d'un patr6-home
corn d'un patr6-Estat socialista, despulla
el prod uctor de tot interès per la cosa crea
da-per un règim que el fa participar ma-
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terialment i espiritualment en la feina que
té entre mans' Suprimeix tot patr6 per
l'associaci6, petita 0 groSisa segons els casas,
de/s treballadors lIiurement entesos. Ani
quila la propietat de classe, creada pel tre
bail dels altres, que és el principal instru
ment actual d'opressi6. Pero: jcosa essen,
cial! concilia la lIibertat d'acci6 dels indi
vidus i l'interès que han de tenir a gaudir
proporcionalment dei seu esforç, amb la
sobirania dei dret de tots. 1 bé, I!creureu
que aqueixa doctrina és nostra? I!Creureu
que és àntisocialista? Us equivocarieu. És
la doctrina dels jacobin(de 1790; és la doc
trina dei comunisme religi6s i progressiu
de Constanti Pecquer, en 1836; és la doc~

trina dei bé social de Bentham; és la doc~

trina de l'Avertissement aux propietaires
de Proudhon; dei solidârisme cooperàtiu
de L'Aftelier, de Bucher; de l'escola soci&
lista vienesa de Menger; deI Congrés socia
listà d'Eissenach; de l'Aliança Internàcio'
nal de Bàkounine; dei Socialisme Integral
de Benet Malon ... là veieu, doncs, si anem
ben acompanyats. Tant, que ens acut pre
guntar si el socialistà pur sou v6s 0 nosal
tres que, pel' un sent ment de pudicia (de
rivat de no veure les coses encara massa
clares), no gosem afiliar-nos a cap escola
tot i aspirant tan intensament corn v6s a
un règim de màxima Just1cia social.

No, nE> estan prou clares les doctrines i
els fets de l'evoluci6 social dels pobles per
a obligar a tot aquell que senti fondes àn
sies de mil!orament a encasellar el seu es~

perit. IQuants problemes foscos! IQuantes
incàgnites a resoldre! Si no existissin no
hi hauria més que una doctrina socialista
i n'hi ha pel' a tots els gustos. 1 si n6,
anem-ho a veure: Hi ha acord sobre la
qüesti6 de l'Estat, els seus Iimits i la seva
funci6? Estatisme 0 volatilitzaci6 de l'Estat?
L1ibertat mutualista 0 bé organitzaci6 in
dustrial per J'Estat? Govern autoritari 0

sistema democràtic? Burocratisme 0 forces
lIiures dels productors associats? Confisca~

ci6 0 indemnitzaci6? Possessi6 comuna 0

individual? Bens transmisibles 0 instrans
misibles? ..

La lIista, si pretengués ésser completa,
seria enutjosament lIarga. Creieu, els fets, i
l'experiència alliçonadora que en derivà,
podran més utilment que les nostres pro
visionals teories. El que importa no és
dogmatitzar; el que cal és empényer, crear
un estat de consciència, predicar un am
bient de Ilibertat en les discusions, de dig
nitat civil en les actuacions, de tolerància
mutua i de respecte a les opinions alienes.
l, sobretot, s'ha d'empényer perquè-cal
desenganyar-se,-Ies lIeis per ais pobres
no les faran mai els rics més que de mala
gana. Pel' aixo, encara' que no gosem de
c1arar~nos partidaris de cap escola social,
pel' les raons exposades, el dia que el sis~

tema present hagi passat a la historia, serà
de tanta alegria pel' v6s corn pel' nosaltres.

1 ara, la nostra encaixada més fra~

ternal.

HUMBERT TORRES.



9?eflexlons

els que teniem dotze anys

((j)edicat aIs qu.e en tenlen més de /f0)

EL titol espanyol dei lIibre, ja fam6s,
d'Ernest Glaeser-~«JahrgangIg02»~

ens ha fet recordar que, quan esclatà la
guerra de 1914, també nosaltres teniem
dotze anys. A més a més, ens ha ft:t pensar
que aquell luctu6s quatrieni que va de la
invasi6 de Bèlgica al tractat de Versa lIes
amb les multiples derivacions ideolàgiques,
politiques i sentimentals que ha tingut fins
avui-constitueix la part més interessant
de la nostra vida, si no la nostra vida tota
sencera.

Que la guerra ha produït un canvi ra
dical de sensibilitat, una nova manera de
pensar i de viure. d'esguardar els homes i
els fets, és cosa que gairebé ningu no ha
posat en dubte. Aquest canvi, perà, ha es
tat molt més radical en els que encara no
hem arribat a la trentena. entre altres cau~

ses, per que no estàvem-en aquell mo
ment crltic de la histària contemporània
prou absorbits pel' les maneres espiritllals
anteriors.

En' altres països, la joventut selecta
ha pogut-per les seves activitats i, de ve~

gades, pel' la seva obra- fer una enèrgica
professi6 de la fe nova. Glaeser, pel' exem
ple, s'ha trobat en aquest cas, gràcies a
que el règim politic de l'Alemanya de
post-guerra és infinitament més liberal que
el règim imperialista que abans dominava.
A casa nostra, la post-guerra ha provocat
un règim escepcional de reacci6-i no em
refereixc tan sols al periode de dictadura
fins a tal punt, que ningu no sap corn pen-

sem i sentim els que teniem dotze anys.
Quan tot just començàvem el curs, ens
varen donar vacances pel' termini indefi
nit. Es cert que no tots els joves hem guar
dat silenci durant aquest temps. Jo mateix,
he aixecat la veu constantment, Perà, de
grat 0 pel' força hem hagut de dir coses
banals 0 d'altres que no responien, ni de
lIuny, al què sentiem desig de dir.

Quan va esclatar la guerra, encara no
s'havien determinat ben bé 1es nostres
idees, i no haviem assolit ni tan sols va
gues orientacions de caràcter generaI.
Viviem-intel'lectualment-de les idees i
de les orientacioni dels nostres pares i és
pel' aixô que erem republicans 0 monàr
quics, aliadàfils 0 germanàfils. Més que
ideologia, teniem sentit imitatiu.

EIs que teniem dotze anys, ens varem
incorporaI' al m6n de les passions en 1914
i al m6n de les idees en 1917. A partir d'a
questa data, la visi6 inquietant d'una
Europa que feien trontollar a l'ensems la
guerra, la revol uci6 russa i l'assaig revolu
cionari de casa nostra, ens va oferir un
panorama complex on apareixien barre
jats els ideals més sublims i eIs fets més
esgarrifosos. La nostra sensibilitat. va
ésser sotmesa-en el mateix moment de la
seva naixença,-a la prova més dura i de
finitiva.

Impossibilitats clecomprendre els grans
misteris que teniem clavant els ulis; inca
pàcitats, pel' ra6 de la nostra edat, pel' a
tota acci6 en cap sentit, hauriem esdevin-
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Il

gut:una generaci6 d'escèptics, si no ha
guéssim serJtit la follia dels esports i l'a
tracci6 de la lectura.

Els que teniem dotze anys, hem conegut
tata mena de dissorts publiques, de fets
lamentables. Hem vist enfonzar-se sàlids
castells i aixecar-ne d'altres de cart6. Hem
sentit al mig deI cor les fiblades de la in
justicia. Hem contemplat u na Europa
post-bèl'Iica commoguda pel terror blanc,
j una Russia soviètica atacada d'epilèpsia
vermella. Sense saber corn, ens hem tro
bat a l'altra riba, i hem dit adéu a un m6n
vell que s'ha allunyat per a sempre, .. 1
quan començàvem a veure clar, quan erem
a pu nt de fer licte de presència en aq uesta
oomplicada e.scena, per a aportar-hi una
mica d'ordre, de sang nova i qui sap, si
també de seny, les vacances ind'efinides."

No hem fet res, perquè no hem pogut
fer res. Hem estat -tan sols-espectadors.
Perdut el sentit de continuÏtat amb l'estat
anterior de cases i descontents de la reali
tat circumdant, hem adoptat les uniques
actituds que podiem adoptar sense ferir la
nostra dignitat personal d'una part, l'abs
tenci6, per a mantenir l'esperit en perfecte

estat d'assèpsia; d'aItra, la recerca de la
nostra realitat interior, és a dir: la reclosi6
fecunda, l'estudi, la meditaci6, els viat
ges ...

Ens trobem de cara a la vida, de cara
a l'esdevenidor, en una situaci6 molt millor
que no l' haviem somniat: deslligats de
compromissos amb els homes d"abans corn
amb els d'ara, i amb un fort esperit de
!luita, joi6s i nou.

A aquells que-per plànyer,se sem pre
d'alguna cosa-es planyen de j'absència
d'una joventut activa, els padern assegurar
que els que teniem dotze anys no som una
generaci6 inexistent, sin6 una generaci6
que sap aguardar que arribi l'hora que el
designi li té reservada, 1 els podem asse
gurar, també, que la nostra entrada a l'es
cena donarà molts surts i maltes sorpre
ses, tant perquè portarem un bon bagatge
de suggerències inèdites, corn perquè pot
ser serà la llostra una entrada de cavalleria
siciliana.

ARTUR PERUCHO.

Paris, .octubre de 1929.

1

[1
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El panteïsme equtual a Utcenctar a Déu per inuttl.-SclioPB~HAÜBR.



Taula existent al Museu diocesa

dïgnorada procedencia.

El tresor dels nostres museus



Les excurSIOn.s

El poblet de Foradada, el quai pren el seu nom dei
forat exislent en la cresteria de roques

que hl ha 01 fons.

POT. SANJUAN.

Les coves dei riu Seg-re a les roda lies de Salgar.

POT. SANJUAN.

Entrada al Sanfuari de Salgar, a les vores deI riu
Segre, prop d'Artes8 de Segre.

POT. SANJUAN.
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Safnt=3ust CJ(obespferre
1,

perduts. 1 si negligiu aquest conseil que
liS dono, i que és l'Ultim que em queda,
em despedeixo de vosaltres per a sem pre.»

Es veritat que l'Amic dei Poble tenia
un Ilenguatge ben groller i d'una ferocitat
espantosa. Perè no s'ha d'ob/idar que Ma
rat va tenir de viure pel' espai de malts
anys en amagatalls on no hi entrava ni el
sol ni l'aire. Que va perdre lfurs cabals
i ~lur salut de tal manera, que, quan
el punyal de la Corday el va mataI', ell era
ja més de l'a/tre m6n que d'aquest.~

Danton, diu parlant d'aquest home:
«Jo atribueixo els excessos de Marat a les
vexaccions que hagué de sofrir, i crec
que els amagatalls on ha estat tancat li han
lIagat l'ànima.»

L'autor dei lIibre, afegeix: «Qui sap si
hagués mort oblidat de tothom i en pie
aband6, si la mà d'una exaltada no l'ha
gués transformat en heroi nacional després
de coronar-Io amb l'aurèola dei martiri.»

Tenint en compte els esdeveniments de
la Revoluci6, no és aventurat preveure
que Marat hagués mort guillotinat, com
els seus inti ms partidaris Hebert, Chau
mette, etc., si el ganivet de Carlota no
l'hagués ensopegat bé.

Veritat és que les teories d'aquest de
magog, no tenien gaire importància. La
seva fermesa i la seva constància pel triomf
de la Revoluci6, li donaven, perè, dret a
un Iloc preeminent dins el partit revolu
cionari francès. Recordeu, sin6, el pen
sament de De Monzie parlant de Lenin:
cU na sola cosa és necessària pel' a una re
voluci6: voler per mQlt temps, sense des-

CJres [libres nous

M R. Gottschalk ha esc~it suara un lIi-
bre parlant de Joan Pau Marat, el

revolucionari francès deI segle XVIIIè.
Mr. Gottschalk és professor d'Histèria de
Xicago.

El dia que tothom tingui l'obligaci6
d'escriure lIurs confessions, com ho feren
Sant Agusti i Joan Jaume Rousseau, la his
tèria, potser, tindrà un caire d'escàndol,
perè no serà un mun~ de mentides com és
costum en els nostres temps. Serà una es
pècie d'autèpsia espiritual que ens donarà
el cami per à poguer escriure el que no
s'ha fet encara: la vertadera Histèria Uni
versaI.

L'autor, en parlar-nos de l'Amie dei
Poble, ens diu que en maridar-se aquest
amb Simona Evrard, ho féu davant dei
Ser Suprem de conformitat amb les teories
rousseaunianes. 1 que, precisament amb
els diners d'ella, va poder tornar a sortir
aquell quotidià que feia dies que no sortia
pel' manca de mitjans. Aquest dia sort6s, '
per a Marat, fou el 12 d'abril de 1792.

Hom acusà a l'Amic dei Poble, de voler
fer-se dictador. L'autor remarca aquestes
paraules de Marat: «Un tribu no es pas un
amo; ningu no pot tenir més fàstic pel' la
paraula amo que tinc jo, perè davant de
l'aetuâl crisi, demano un tribu per a que
dirigeixi les operacions a fi que els es
forços dei poble no siguin im.potents.»

Sempre, aquest home, féu oposici6 a la
guerra, perè davant deI cercle de ferro i
foc dels enemics de la Republica, va co
mençar la seva cam.panya cercant el tribu.
1 aixi deia: ~Si no nomeneu un tribu esteu
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cansar. Lenin va perdre la partida el 1905,
pero la va guanyar posant en joc els ma
teixos motiu:; d'intransigència el 1917.»

S'ha dit de Marat que el a un geni dese
quilibrat; un maniàtic amb idea fixa. Cal
no obIidar mai que les revoIucions no es
clatarien si homes corn Marat no pogues
loin lIançar a les multituds, famolenques de
justicia ide lIibertat, lIurs pensaments ico
noclastes.

Es per aixè> que Lenin ha sig ut una
mena de Marat deI pobIe rus. Tarn bé u na
dona va atentar contra ell: Ii va disparar
un tret. 1 des d'àquell atentat, Lenin, ja
no fell res de bo. Heus aci dues vides pà-
ralel'Ies! •

La Revoluci6 de França va fracassar.
Tot fa suposar que la de kussia no caurà
baix les urpes d'un ambici6s, perquè
aquell exemple francès va servir de gran
ensenyança. 1 la Histùria aquesta vegada
s'escriurà bé, pert'juè la HistOria solament
la escri uen els vencedors.

***
Una dona, Maria Lanéru, ens parla de

Saint-Just, aquell jove d'un cor tan sensi
ble i tan interesanl com un tfsic, per III
seva prematura mort.

Abans d'aquesta dona es deia de Saint
Just que era un tigre, un fanàtic i un abort
de finfern. Lamartine, diu d'ell: ~Era ca
lIat corn un oracle i sentenci6s corn un
axioma .. , hom diria, que era un somni de
la Republica de Drac6.>.>

Es precis seguir pas a pas l'obra deI
deixeble predilecte de Robespierre per a
comprendre-la. Perquè ell no ens parlà
solament d'institucions; ens parJà també
de costums deI poble. 1 aix! deia: «El Ter
ror ens podrà lIiurar dels monàrquics i
dels aristocrates, pero, èqui ens lIiurarà de
la corru pci6?»

Mademoisselle tanéru ens assabenta de

l'opini6 de Mr, Faguet: «Saint-Just hA
sigut netament sociàlista, i ho ha sigut, en
el sentit més estricte de la paraula. Aix!,
per a elI, l'opulència era un delicte, corn
ho era el desvagament, Afegia, que era
precis donar terres a tot el m6n, perquè
nQ hi haguessin ries i pobres; corn era ne'
cessari ca6tigar el desvagament i la' prodi
galita.t, ja que cada ciutadà havia de donar
corn pte cada any de corn esmerçavâ. els
seus cabaIs,»

Els seus pensaments socialistes, conce
buts en pie periode revolucionari abans de
Gracus Babeuf, no varen poder ésser por
tats a la tribllna perquè el talô roig de
Barràs el va desgarronar.

Ja sabeu que el portar talô roie a Fran
ça era privilegi de la noblesa abans de la
Revoluci6 i que 2arràs, l'heroi de The'r
midor, era un noble i militar a la vegada,
fracassat. Doncs aquest ex noble, que fou
un dropo amb tots els pecats capi'tals, i
que, segons George Duruy, el 18 Brumari
es va vendre la Republica desapareixent
de l'escena politica com un pallasso de
firll que s'omaga en una trampa, va fer
guillotinar a Saint-Just junt amb els robes
pierristes el 10 Thermidor.

Corn sentia l'afany de viure Saint
Just, no per ell sin6 pels se us ideals, quan
estigué davant la destral inventada pel
doctor Guillotin!

Si aquest home que per espai de divuit
mesos no va parar de démanar caps per al
butxi, pero que amb la seva afdidesa feu
trionfar els exèrcitl> della Republica a Wis
sembourg, Landau, Charleroi i Flerus,èquè
hagués passaf a França si ocupant Saint
Just la plaça de Robespierre es fa dictador
deI poble?

La Lanéru, s'interroga aixi al final de
la seva obra: «Saint-Just, fou intel'ligent?
jLa intel'Iigència és una paraula tan e1àsti
ca i tan poc fàcil de mesurarl E's ben veri=-



tat que l'obra de Saint-Just adoleix de
grans nicieses, i àvui nosaltres exigim de
la intel'Iigència quelcom més, pero cal fer
remarcar que Saint-Just es va assimilar les
idees dei seu temps explotant-Ies amb un
tal grau de virtuosisme que ens fa pensar
que nosaltres, en idèntiques circl:lmstàn
cies, no l'hauriem pas àvantatjat... i aquell
llur fanatisme, causa de la seva activitat,
no pot pas de..plaure ais més exigents, per
què ell sol d6na la plenitud à !lquesta car~

rera politica dominatriu.»
Antoni, Lluis, Lle6Saint-Just. va morir

ais 27 anys. Tota la seva carrera politica la
executà en Tres anys. En el seu epitafi,
nosaltres hi hauriem posat aquests mots
que eren d'ell mateix;

«Per aIs revolucionaris, no hi ha
altre descans que la tomba,»

** *
El tercer Ilibre que comentem, és dl"

Maurici Duplay, descendent d'aquell fa
m6s fuster robespierrista que hostatjà a
casa seva a l'Incorruptible en el carrer de
Sant Honorat, n,O 366. El tital de l'ob ra és
aquest: «Robespierre, amant de la Patrie.»

Robespierre es d6na a conèixer en les
Constituents corn a diputat per Artois.
Alli, com a bon filI espiritual de Rousseau,
lIençava .de tant en tant frases i conceptes
incissi us i càustics com les següents que va
adreçar a l'arquebisbe d'Aix: «Despediu
els vostres lacais orgllllosos; veneu vostres
inutils i costosos mobles i equipatges, i de
tot el que en tragueu d'aquestes superfluï
tats, contràries a les tradicions dels pri
mitius cristians, repartiu-ho com almoina
ais pobres.»

Moments hi hagué a l'Assemblca que
la candela de séu d'Arràs, com el titllà un
aristocrata, féu eclipsar a Mirabeau, a Pe
tion i a Barnave en lIurs campanyes a ra
ver àe4 pol:Jlle i en el seu od-i cont-ra tota

, ,

if

classe de tirania. Mirabeau, digué d'ell:
«Aquest xicof anirà molt lIuny, perquè
sent toi el que diu.»

Lameth, volent-se fer amic seu, el va
convidar a men jar. En aquell àpat, hi
prengué part el seu antic amic de col'Iegi,
Camil Desmoulins.

La seva tribuna, pero, no era l'Assem~

blea, sina el club defs Jacobins. Quan el
rei es va escapar a Varennes, ell exclamà:
«Jo sé que s'esmolen mil punyals per a
c1avar-me'ls al pit, pero, des de l'esc/at
de la Revoluci6, ja he fel el sacrifici de
la meva vida.»

Aquella nit es sospitava a Paris una
nova Saint Barthélemy; per aixà, En Du
play, tement per la vida dei seu estimat
cabdill, el va amagar a casa seva a les dot
ze de la nit. 1 des d'aquell dia fins que va
ésser guillotinat, Robespierre fou un fill
més de la familia Duplay..

Alli es va enamorar de Leonor, espe
rant poder-se maridar amb ella, tan bon
punt la tirania hagués sigut exterminada
a França.

A Robespierre se'l representaven els
Duplay, com si f6s un nou Jesus de Natza
ret. Una noia de la casa, escrivia aixi en el
seu dietari: «jJesus era aix1!»

Felip Lebas, amic i parti dari de Maxi
milià, es va maridar amb là Isabel Duplay.
L'autor ens assabenta que Lebas la va
conèixer al sal6 de sessions de la Con~

venci6, precisament el jorn que s'havia
de jutjar a Marat. Lebas es va suïcidar
al costat dei seu lider, el 9 Thermidor.

En aquella casa dei carrer de Sant Ho
norat, gairebé no hi mancaven mai, en les
tertulies nocqunes, els joves Lebas i Saint
Just, i el paralitic i orador valent, En Cou
Thou.

«Què hauria passat a França-es pre
gunta l'autor d'aquest !libre-si Saint-Just
no hagués sigut -robespierrista?»

...',
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Davant l'enfonzada deI 9 Thermidor,
Saint-Just no va significar, al nostre enten
dre, més que un partidari dissortat. Res
no podia fer pel' a impedir la conjura. Va
ésser l'unie deixeble que va saber morir
fent tremolar aIs bourdonistes.

Robespierre no va ésser mai un po/itic,
sin6 un filosof i un gran teoritzant. El di
ficil pel' aquesta classe d'homes, no és fer
una revoluci6, sin6 sa ber conservar-Ia.
Perquè més que la ra6, dirigeixen els pas
sos dels ciutadans la mistica i els interes
sos; i és de bon poli tic el no oblidar-se
d'aquests assumptes, corn ho ha fet a Rus
sia Lenin, pel' no haver de lamentar-se
mai, corn ho feren els robespierristes da
vant la guillotina, quan ja no hi havia
remei.

Vo/eu una prova deI què diem? Pocs
minuts abans de caure presoner Robes
pierre, encara repetia que havia Jurat de
no imitaI' a Cromwell, quan precisament
a la França revolucionària, corn ara a Rus
sia, no hi havia altre cami per a triomfar,
o sigui per a mantenir la Republica, que
imitar el cop d'audàcia que va donàr
Cromwell.

Potser un aItre dia tornarem a tocar
aquest tema-ja que és de gran ensenyan
ça per aIs republicans el coneixement de
la Revoluci6 francesa-posant fit a fit a

Robespierre, junt amb Barràs el thermido·
ri à, i amb Napole6 Bonaparte, el c6rs epi
lèptic. Cal que sapigueu que Barràs va
anar a casa dels Duplay pel' a imploraI' a
Robespierre la ·seva benevolència dins deI
Comitè de Salut Pub/ica; i que el general
Bonaparte, quan estava.desvagat pel' Paris,
es calava el gorro frigi a la sortida deI Co
mité esmentat i cridava d'aquesta manera
q uan veia a Robespierre: «j Visca la Repu
blica!.

Tothom criticà els mètodes jacobins
quan Robespierre caigué, pero aquests
mètodes varen perpetuar-se pel' espai de
molts anys, amb l'agreujament de que els
que manaven, eren corruptibles, agiotis
tes i especuladors. Napole6, que va ésser
fil/ d'el/s, els qualificà de podri/s. EII, pero,
va fer morir dos milions d'homes, i no va
paraI' fins a fer princeps els seus germans.
Hom ha dit que aquests varen ésser prin
ceps de la sang d'Enghien.

Tots tres lIibres s6n força interesants
pel' a nosaItres. Maurici Duplay, acaba
dient: «Robespierre, fou un bon patriota)).
Nosaltres, hi afegirem, amb Victor Hugo,
que a III Convenci6, s'alçava un Home,
amb majuscula, que va ésser sempre te
mu/ i respectaI per fo/hom: Robespierre.

M. SERRA BARTRA.

La meua feltcttat uenia de que cada font em reuelaua una sed.-fiNDRÉ GIDE,
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Waquinisme

transcendentals descobriments que la cièn
cia i la tècnica han fet en els darrers
temps. Prescindir de l'automàbil, dei telè
graf, de le~ màquines motrius, de l'electri
citat. .. de qualsevol d'aquests formidables
descobriments. Tornar a viatjar amb dili
gències. a navegar amb vaixells de vela,
no disposar d'altra Hum que de la de les
candeles 0 de l'oli, renunciar aIs milions de
coses i articles que han estat fabricats amb
l'imprescindible concurs d'aquests prodi
giosos miljans de progrés ... Quina catàs
trafel

No obstant. Bach, Palestrina, Beethoven,
Mozart, eompongueren la seva meravello
sa musica sense el concurs d'aquests pro
digis; Auzias March, Llu!I, Shakespeare,
Cervantes, Dant, escriviren les seves obres
immortals sense necessitar aquests mitjans
de progrés: Socrates, Con fuci, St. Tomàs,
Crist, Descartes, predicaren 0 bastiren les
seves manu'mentals teories filosàfiques,
sense trobar a mancar les nostres comodi
tats; Grècia arribà a unes alçàries que avui
hom conside,a encara inigualades; Egipte,
en la construcci6 de les piràmides, resol
gué prablemes i misteris astron6mics que
avui e.s tenen per absalutament exactes, i
encara alguns altres que la moderna eièn
cia no ha pogut campravar, pero que ham
saspita igualment fidels a la realitat.

Si, 'ja sé la contrafigura de tot aixo:
I1avars hi havien escfaus, les malalties
eren gairebé totes epidèmiques i, la majo
ria, inguaribles; j'analfabetisme arribava
fins ais trons reials; pels carrers fascas no
hi havia seguretat per a les vides dels que
s'aventuraven li pasiar-hi; l'hame, esclau

EN la ressenya que els diaris fan defs
actes que tenen 1I0c a l'Exposici6, 0

amb motiu d'clla, hem lIegit un lIeugeris
sim extracte de la conferència que el pro
fessor CarIes Bühler, de Viena, va donar a
J'Universitat amb motiu dei «VI Congrès
de la Federaci6 Internacianal d'Unions
Intel'Ieetuals» El tema dei seu diseurs era:
«L'esperit europeu i les tendències cultu
rais americanes». Nosaltres, mancats de
l'esperit inquisitiu que immortalitzà Cu
vier, amb la minça recensi6 esmentaàa no
sabriem pas refer el diseurs dei savi profes
sor, perà és possible que el seu parlament
sencer no ens hagués semblat r:nés sugges
tiu que aquest paràgraf que el periodista
ha sabut sintetitzar:

«Sembla arribat el moment anunciat
per la Biblia deI domini humà damunt la
terra. El confort i el progrés material arri
ben a Iimits pradigiosos. La vida espiri
tuai, pero, és amenaçada d'asfixia en el
m6n de la tècnica. El futur dei maquinis
me és inquietant perquè, avui la màquina
ha matat la famifia. Han desaparegut tota
ajuda humana i Iota damesticitàt. El
triomf de l'automobil ha produït amb l'en
fonzada de la llar 1 u na veri table catàs
trofe.•

El tema descabdellat pel savi professor
m'ha desvetllat una seguida de pensaments
que estaven aboltits en el meu cervell;
pero que de tant en tant es despertaven
per a assimilar-se noves idees i enfortir els
seui fonaments.

Imagineu què passària en la humanitat
si, en un moment determinat, els homes
haguessin de prescindir de qualsevol dels



-f4-

dei senyor, de la misèria i de la propia ig
norància, no era un home, sin6, senzilla
ment, lina cosa; quan la fam delmava una
comarca no hi havia manera de soc6rrer
la, hi hagué moments en que l'home era
poca cosa més que una bèstia. Pero aixi i
tot, es pot sostenir avui amb l'arrogància
que aigu presum, que progrés i civilitzaci6
s6n sinonims? 1 encara més: pOl soste
nir-se que el progrés porta, ja no vull dir
felicitat, sinô benestar tan sols?

iOh, és encisador, és d'una comoditat
incomparable donar la volta al m6n amb
vint dies-comptanT-hi parades i tot!
jQuina comoditat poder encendre la cigar
reta apretant només un botonet; il'Jumi
nar tota una ciutat apujant una senzilla
palanca; matar un exèrcit amb un dispar
1elèctric, està clarl -q ue escam pa uns gasos
mortals; poder parlar des deI despatx amb
els nostres corresponsals de l'altra banda
dei m6n; retenir els moviments i la yeu
de les persones en un bocinet de cel'luloi
de; alçar cases de 150 pisos corn qui bufa
una ampolla; viatjar vertiginosamènt per
la terra, per davall de la terra i per sobre
la terra!

Pero malauradamen.t, encara és un
problema el mantenir els fills; encara hi
ha homes de qui no et pots fiar, perquè
porten la dolenteria i la traïdoria a la
massa de les sangs; enca:a el treball-jtan
comode que és ara, amb les màquinesl
causa una mala fi d'estralls tornant tuber
clliosos els treballadors, electrocutant-los,
esbocinant-los a causa d'explossions, escla
fant-los sota les runes d'un esfondrament;
àvui encara hi ha qui no es pot acabar el
men jar que té, pero també qui no sap on
trobar men jar; avui, mercés a l'invent de
les rotatives, la cultura (il) està a l'abast de
tothom; gràcies a la seda artificial, al vi
artificial, al sucre sintètic, ais perfums ex-

trets de les flors dels alambins; a la man
tega extreta de la lIet dels laboratoris; aIs
panyos fets de borra i ais innol~brables,

incalculables i prodigiosos invents i desco·
briments de la nostra època, tots els con·
flictes materials estan resolts 0 a punt de
resoldre's, només manca una poca cosa,
un no res perquè la vida ens surti, sin6
de franc, per una friolera.

Ara ja no resta més que la qüesti6 so
cial per a resoldre, poca cosà, i encara
aquesta soluci6 ja està enfilada per la ban
da de RU'isia. Alli ja no hi ha ni Rei, ni
Arno ni Déu; ja no hi ha esc/aus, tothom
és igual, tots s6n ciutadans; l'Estat-enca
ra hi ha Estat- cura de tot: de l'escola, deI
teatre, de la literatura, dels serveis publics,
dei treball, deI capital,-encara hi ha mo
neda-de tot en una paraula, i quan el ma
quinisme, que té el seu altar aIs Estats
Units, s'hagi Fos, s'hagi combinat amb el
comunisme rus, no cal dubtar-ne, la feli·
citat regnarà en aquells països. lIavors
només caldrà aplicar la formula a totes les
parts dei m6n, i la felicitat de l'home serà
un fet. El mon serà corn una immensa fâ
brica Ford, tot estarà estandarditzat, tot
serà automàtic, la cultura serà sintètica,
l'aliment sintètic i comprimit, el progrès
de la locomoci6 ens farà possible anar a
fer la digesti6 al parc de l'Africa central,
prendre la fresca a J'Himalaia i an.ar a
bal-Iar un xarleston autèntic al seu pais ho
mônim.

Conclusi6 de tot aixo? Guerra f.!1 pro
grés? iDe cap maneral Pero ci si s'inver
tissin els termes? 1 si el culte exagerat, si
les immenses energies que s'esmercen en
cercar una comodita-t material que no vin
drà mai, que no pot venir, que no deu
haver de venir, perquè comoditat absoluta
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és sinonima de Ql!ietisme, de mort, i la vidâ'
és activitat~ moviment, lIuita per a triQm
far, per a ascendir, per Cl. eliminar obstacles
i crear-ne de nous per a tornar a elimi
mu-los, i si aquestes energies, repetim, les
esmercéssim per a civilitzar nos, per a
progressar positivament, per a millorar el
nostre contingut moral?

Les mateixes angoixeg sent l'home que
viu en una miserable barraca i no porta
camisa perquè no en té, que el magnat que
vol comprar a pes d'or la camisa de l'home
de la barraca. La mateixa beatitud moral
sentia Epictet, esclau, amb la cama tren
cada per un rampell deI seu amo, que
podria sentir un home d'avui, qui davant
d'un altaveu, sent un blue tramés des de
Broadway.

Per quin motiu els homes lliures de la
Polinèsia, de la Micronèsia i els de les sel
ves no prostituïdes encara pel progrés, no
senten la felicitat que elscomunistes creuen
que han de trobar en la realitzaci6 abso
luta dei seu ideal? ~Qui ha corromput el
seu règim social, si el nostre encara no ha
tingut temps d'anar-los a corrompre?

No, la felicitat no té res a veure amb el
progrés material ni tan sols amb la socie
tat, per perfecta que sigui la seva organit
zaci6. Paradoxicament, el maq'lÎnisme,
amb tots els seus innombrables derivats,
no és altra casa que la manifestaci6 de l'es
perit primari dei home. El maquinisme,
amb tot i haver resolt tantes cases, amb
tot i haver produït tantes meravelles, no
ha donat la més minima soluci6 aIs pro
blemes de l'esperit. Ha donat un nou as
pecte aIs inquietants conflictes morals,
pero no n'ha eliminat ni un tan sols. La
situaci6 espiritual de l'esclau que teia ro
dar la mola romana, la deI que, corn una
bèstia, estava junyit al rem dels primitius
vaixells, no era pas pitjar que la d'aquests

obrers qu'e avui veuen mûrir el seu espe
rit fent eternament la mateixa feina en les
grans fàbriques on, la divisi6 gairebé infi
nitessimal deI treball, converteix l'obrer
en una peça més de la mode'rna màquina
hurnana, en la quai tot està tan prodigio
sament calculat, que es pot prescindir, i es
prescindeix i cada dia es prescindirà més,
de la seva intel ligència. L'obrer que, amb
uns moviments ritmics afegeix una peça
a l'automobil que passa pel davant seu, i
un altra-Ia mateixa-al q lie segueix al
darrera, i un altra i un altra, i aixi fins a
"infinit, no és més que una victima dei pro
grés, perque el progrés ha arribat a la sub
tilesa d'aprofitar d'ell només el moviment
mecànic de les seves mailS per a fer un
moviment automatitzat amb el quaI colla
un cargol, posa el bloc d'un motor, conec
ta un fila amb la «pistoia» pinta una carro
ceria; i aquest home tant-se-val que sigui
un enze incapaç de raonar i sentir el
goig deI treball, cam un esperit esparpillat
i sel'Iecte, és una peça, un «productor»,
una casa i prou, val el que val la seva
carn, la seva eMpara, la seva bès/ia,' el
seu treball ha estat comprat-Ia propietat
de l'home, cam a home, no té cap~valor

de la mateixa manera que es campra una
15èstia: tenint en compte el seu possible
rendiment material, i prou. Que no tot el
treball és fet de la mateixa manera? Espe
rem-nos. No serà pas perqué l'esperit deI
maquinisme es doni compte de que
l'home es l'homo sapiens i, tement l'atro
fia deI seu cervell, pensi canviar d'orien
taCi6.

Algun il' lus hi ha encara que creu que
quan tots els treballs siguin fets per les
màquines, l'home no serA més que el cer
vell pensador que lei dirigeixi i se n'apro
fiti, i lIavors disposarà de tot el temps per
a esmerçar-Io en els seus gaudis espiri-
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tuaIs; perà ni aixà caldrà, perq uè, Havors
estarem tan avançats que no sentirem cap
necessitat de gaudir. El progrès, a l'ultim,
ens haura redimit Q'aquesta pruïja espiri
tuaI, l'home ja 110 sentirà necessitats de
cap mena, ni espirituals; aixi corn es mata

el nervI d'un queixal que ens molesta,
s'haurà inventat un sistema de matar l'es
perit i l'ànima que ens aguanta, Pel què
ens serviria!..

A. SABATER 1 MUR.

CJafer de Qastànfa

H OM no ha. obl,idat. encara l'afer Sacc0-

VanzettI. L escandol de la cietenci6

de Mooney i Billings, presos en una pro

vocaci6 pol iciaca comeoça a emocionar

l'opini6 tiberal dels Estats Units i d'Euro

pa. Un nou afer d'aquest gènere, l'afer de

Gastônia, remou altra vegada les conscièn

cies obreres.

Un defs centres dei moviment que de

nunciaren els industrials de Tennessee, de

les Carolines deI Nord i dei Sud on els,
salaris deI ram tèxtil és miserable i exigu,

és Gastània (C~rolina deI Nord). El 7 de

juny darrer, un cap de la guàrdia sucum

bi en mig d'un encontre. Cinqu:wta nou

persones foren citades a un judici amb les

inculpacions necessàries per a fer-los seure

a la cadira elèctrica.

Contra aquestes inculpacions s6n molts

els obrers americans que protesten. El

procès devia tenir 1I0c el 29 de juliol i ha

estat ajornat. Tot fa creure que tindrà 1I0c

una repetici6 dei cas Sacco-Vanzetti am b

una forma nova. L'aIt patn>nat americà és

implacable amb els seus àdversaris.

John Dos Passos, l'autor de «Manhattan

Transfer», Upton Sinclair i Miquel Gold,

director de la revista «New-Masses» han

lIançat una crida a favor dels inculpats.

Un Comité s'ha constituït, el quai organit

za una gran demanda protesta1ària. L'Uni6

Nacional dels Obrers deI ram Tèxtil ha

pres pel seu compte la defensa dels seus

militants amenaçats de mort. L'expectaci6

regnant és enorme,

Hom creu que és molt dificil fer girar

la màquina judicial i, per tant, que no po

dran ésser salvats aquells cinquanta nou

treballadors.

P. L.
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«TERESA DELS URBERVI

LLES» pel' Thomàs Hardy.
Biblioleca «A .fol vent».

Barcelona, 1929.

És ben bé la historia d'una dona pura,
!idelment presenlada,-com diu el subtf
tol-, aquesta novel'Ia intensa i emotiva
que C. A. Jordana ha tradun suara pel' a
la Biblioteca «A tot vent».

Tanmateix, no hi ha en el lIibre ni un
capitol que no porti el tret que podriem
dir-ne britànic. Eis diàlegs, les reflexions,
els paisatges, les actituds, els pobles, es
glésies, etc., no poden escapar-se de
J'abraçada, que tan fermement els apreta,
i que duu a una punta els colors de la lite
ratura anglesa.

En cap altre 1I0c que aquell, no seria
possible la creaci6 d'una camperola corn
Teresa dels Urbervilles, ni d'un menestral
corn Angel CIdre, ni d'una familia corn la
que habitava la vicaria d'Emmister i fins
ni d'un John Durbeyfield.

La progressivitat excel'Ient amb què
avança l'assumpte; els contratemps que
neixen en lia vida dels personatges; les
narracions formidables d'escenes dei camp
i de descripcions de termes; tot porta el
segell d'aquella terra nordica.

Teresa dels Urbervilles està farcida de
detalls, aparentment minusculs pero sem
pre importantissims. L'argument es des
cabdella seriôs i adolorit. Potser l'autor
eh alguns moments ha defugit els acara
ments violents i les accions massa punxa
gudes que tants escriptors cerquen corn a
unica soluci6 pel' a les seves obres, i ho
canvia pel' l'exposici6 de lès conseqüèn
~ies que allo ha originat. Thomàs Hardy

amaga els bonys dei seu lIibre suprimint
els xocs humans i vius i els exabruptes
que tant amen, pel' exemple, els russos; no
us pintarà una dona en l'instant precis de
donar mort a J'amant avorrible pero, en
canvi, i ara no és el moment de miraI' què
és de més efecte, us ho recorda després,
en mig d'un paisatge plascèvol 0 en una
conversa instantània. Ha aconseguit con
servaI' en tot el lIibre un to elevat de natu
ralitat, el quai està ben lIuny de voler sig
nificar que ha defugit les crisis.

L'obra no decau un moment; l'interès
sempre és obert. A estones, les figures
que es mouen en la vostra imaginaci6 al
compàs dels vostres ulis damunt aquelles
pàgines, us s6n extremadament simpàti
ques; altres, no obstant, aquelles mateixes
figures les trobeu planyivoles, semblant a
un pes que us tortura i pel quai no trobeu
remei.

Admirablement constru)'da, tota la no-
vel'Ia vessa una seguretat i un aplom en
tot el què tracta: persones, ternes espiri
tuais, pobles i camps, sobretot aixà pri
mer i ultim, que us fa admiraI' una traça
mestrivola en la ploma àe Hardy, de la
quai tan preclar escriptor gosa, merescuda
ment, a l'illa que fou la pàtria de Dickens i
de Scott.

L'obra va prenent forma avançant sem'
pre amb el mateix to i el mateix entusias
me. Una noia pura, Teresa, és victima
d'una baixesa irreparable; aixo és molt la
mentable quant més si ho és a contra-cor,
inconscientment, les coses han vingut
d'aquella manera i ella no ha tingut la for
ça suficient pel' a salvar-se. El sedllctor,
que és un parent desconegllt, l'abandona.
Teresa té un fill i aquest se li mol' poe
després.
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Atravessant una situaci6 precària, va
a treballar a una masia lIunyana. Durant
aquell estiu un fill dei vicari d'Emmister,
Angel Clare, se'n enamora follament; ella
no vol accedir ais seus precs de matrimo
ni i aixb que també l'estima molto Per fi no
pot sostenir més la negativa i un mati de
desembre es casen. Aquella mateixa nit es
conten les seves penes. Ella, en confessar
li tot el passa t, es veu abandonada.

Passà un any sense saber res dei seu
marit. Mentrestant l'Alec d'Urberville, el se
ductor, la veu un dia i torna a cercar-Ia
sense descans. La convida a fugir de la
vida dei treball que Teresa suporta amb
valentia; aquesta l'odia i li diu que marxi,
que estava casada i que l'avorreix. L'aitre
no desfalleix i davant la idea que el seu
marit enyorat no tornarà més, després de
veure afavorida la seva familia la quai
havia atravessat èpoques diffcils, sobretot
després de la mort dei seu pare, accedeix
a viure altra volta amb l'home vil.

Un dia Angel Clare, de tornada dei
lIarg viatge, aconsegueix retrobar-Ia i li

«L'INTIMA VOCACI6» de Francesc

Rosselli.-Malar6, 1929.

En Francesc Rosselli ens ha donllt, ara, un \li

bre de poemes. EU, és indubtable, té vocaci6 de

poeta; el què no té, potser, és un estil afinat i un
verb abundant i selecte.

Fa versos perquè sent dintre seu unes ganes

irresistibles de fer-ne. Ara bé, si els seus versos

no plauen ais allres, no té imporlància. El cas, el

veritable inleressant aquf és que eU fa versos i els

fa, creurrem, amb un fervor extraordinari, semblant

a aquell neguil a aquelles ànsies d'enaltiment i de

gloria que movien els nostres antics i enyorats tro
vadors.

Francesc Rossetti ho és aixo: un trovador antie.

Llegiu-Io, si us sabra un moment. i veureu com és

cert, La seva veritable posici6 és habillat amb

ofrena l'amor i la vida. Ella li diu que és
ja massa tard: vivia amb l'altre; l'espbs
marxa desesperat, Teresa ho conta a l'us
surpador i aquest se'n riu de tot i insulta a
aquell. És aleshores que l'esperit de Tere
sa no pot oir aquelles monstruositats sen
se rebelar-se i cometre, plena d'ira mal
continguda, l'assassinat de l'home que la
perdé. De seguida marxa corrent a la re
cerca dei seu espbs estimat i viuen junts
cinc 0 sis dies abscondits per camins igno
rats. Per fi els troben i ella, la Teresa pura,
la bona, l'esposa fidel i a despit de tot,
homada, paga amb la seva vida la seva
total i definitiva desIIiurança. És una ver
tadera heroina.

L'estiI clar i net i la grandesa de l'ar
gument, fan de Teresa dels Urbervilles
una de les grans novel'les contemporà
nies. Thomàs Hardy és incorporat a la
nostra lIengua amb un dels seus millors
trebaIls, tradurt amb tota fidelitat i fntegra
ment per l'escriptor C. A. Jordana.

BAPTISTA XURIGUERA.

aquell capell amb una ploma Ilarga i onejant, el

trajo colorit i ampul6s i recitant, sota d'una fines

tra a la quai hi haurà una dama, els versos escrits

en un paper que servaran els seus dits tremolosos.

Viuria bé en un ambient poètic dei segle XIV. Els

seus versos ho s6n dei segle XIV.

c POEMA DE PORT», d'Ambrosi

Carrion. - (Biblioleca Lfanas).

Mataro, 1929.

Es una filigrana. Un brodat de félntasia. De ve

gades sembla que es comença a prendrer-ho serio

sament i a1tres vegades, en canvi, s'hi troba un

moment no prou vigor6s.

En la seva lectura passeu instants fugicers

que plauen força i al costal s'hi troba la contra-



partida. Es, tanmateix, un lIibre complexe i gairebé

incomprensible. Si deixem a parI l'obra i cerquem

conseqüències. fàcilment arribarfem a un camf per~

dut. Si deduïm I;.esullats 0 origens. entrariem sense

cap esforç alterreny de l'absurd. Si agafem el 1Ii

bre i ens el posem damunt les mans pel' a sospe

sar-Io, se'ns escorrerà pel' entre els dits.

No sabem si en una escena, pot resullar la re

presentaci6. :Aixi, Ilegit, ens omple la boca de mel

amarganta.

REMARQUEM

cPrometheus.. num. 6: cLes dretes espanyoles i
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el fulur polflic d'Espanya .. , de Jorcli Arquer; cUn.

cril d'angoixa .. i cTribuna L1iure...

-cPrometheus.. num. 7: Reproducci6 de LLBIDA

d'cUn gran home i una gran conducta: Siresf'

mann .. , de Josep Dinyol.

-cTerrassa.. , nlim. 3: cEls Estais Unils d'Eu~

ropa .. ; cCarnet dei Lector.. ; cL'esperit perdurable

de Sàcrates.. ; de Brau Centaure i cEl paulat uni~

versai .. , de Becaire.

-El nlimero exlraordinari publicat suara pel'

cLa Veu de Balaguer...

-cOc.. , num. 121: «Cinema.. , pel' Salv. Marsal.

-Un magnifie exlraordinari de cPla j Mun-
tanya.. de Balaguer.

•

El carrer: Der Emile Compard.
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Exposicio xilogràfica
A. Ollé i Finell.

Patrocinada per l'Ateneu ha estat oberta, al
Museu Morera, una interessanlfssima exposici6 de
boixos dei conegut arlffex, Antoni Ollé.

Aquest, ha demostrat amb aquesta manifestaci6
artfstica, la vàlua dei seu treball, la fermesa dei seu
burf j el gust arlfslic al donar-li aquell caire me
dieval tan simpàtic i romànlic.

Si els avenços que corren paral'Ieis amb les
evolucions dels temps, no hagessin portat a terme
la invasi6 dels gravats, avui Antoni Ollé seria una
de les figures més destacades d'aquest diffcil art,
que tot i essent una d'elles, travessa actualment
una època de revifament el quai es manifesta arreu,

Causen una impressi6 d'èxtasi els treballs que
realitza aquest excel'lent boixista quan s6n a base
de ternes d'arbres i fullatges, allf és quan aboca tota
la seva gamma de complicades i belles solucions,
que tant bé ~consegueix.

Resumint, és un dels millors xilografs que avui
es coneixen.

BNIUC CAOUS

.Joan Sacs

Joan Sacs, (Feliu Blies), aquest escriptor incan
sable i fa ja temps tan estimat de nosaltres, és un
dels homes que treballen més i més eficaçment, a
Catalunya.

No hi ha qüesti6, per petila que sigui, que tingu
una regular imporlància i que ell conegui, que no
l'ocupi i no l'estudiï corn es mereix.

Mai no li podrà pagar, Catalunya, els serveis
que tothora fa per a ella. Bs una yeu forla, ardida,
que s'alça, de vegades sola, pero no menys briosa,
al mig d'un poble aparentment adormil, abiilic, te
morenc i esll1pid.

Feliu Blies i Bracons no descansa un moment.
Cada dia veiem que lluila i es plany d'una cosa 0

d'una allra, d'una in jusIfcia 0 d'una malvestal, d'una
expoliaci6 0 d'una gasiveria.

No lem conseqüències ni preveu desenl1aços,
Feliu Blies fa seu 101 allô que ais seus ulis mereix
ajuda 0 reclama un resso en les pàgines dels
diaris.

Feliu Blies escriu molto Bscriu cada dia: dillris,
revisles, llibres, exposicions de pinlura, periodics
diversos; arreu hi ha la seva empremla noble,
desinleressada, encoratjadora.

TOlhom coneix l'Apa dels personalfssims dibui
xos; el Joan Sacs dels arlicles periodfstics, de les
lluites exemplars i de les polèmiques i crHiques vi~

vfssimes, el Feliu Elies dels llibres d'ar! i de les
pinlures excel·lents.

Un dels ternes que més el preocupen aclualment,
és el de les expoliacions que es comelen en esglé
sies, caslells i murs hislorics.

N~saltres pensem molles vegades amb Feliu
Blies. Bns admirem de la seva labor abundant i
merilfssima. Llegim amb arenci6 els problemes
que tracla i ens identifiquem més d'una vegada amb
les seves paraules,

BAPTlsTA XURIOUBIlA•

Llibres de guerra

D'un quant temps a aquesta part s'han posat de
moda els llibres de guerra. Tant deb6 aquesla
moda no f6s una de lantes i deixés quelcom, endins,
moll endins dels esperils. Bis llibres de guerra quan
s6n escrits honradament contra la guerra, han de
merèixer tota la nostra atenci6. La guerra, avui corn
avui, no ha estat aitra cosa sin6 una l1uila d'inte
ressos. Bn aquesta l1uila s'hi han escalat vides i
més vides que tenien un ideal enlairat de la matei
xa; aixo en els primers moments, després la reali
tat els ha mostrat amb cruesa l1ur equivocaci6.

«Le Feu» de Barbusse, és una mostra ben clara
d'aixo que die. 1és interesant, moU interessant, que
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la massa tingui un concepte quant més rebaixlIt mi
1I0r de la lIuila interestatal.

AIgu ha dit que l'enemic resideix dins de nosal
tres mateixos, i que runica lIuila noble és combatre
aquest enemic, i procuraI' agermanar els pobles,
sense ambicions ni mires egoistes.

Avui els grans esladistes fan semblant de preo-
cupar-se d'allo que ells en diuen problema de la
pau. Ara que avui per avui, tots els bons proposits
s6n sobre el paper-encara en segons quins casos
de fais6 força equ(voca. Poques de les que hom
anomena grans potències han donat cap pas envers
el desarmament efectiu, per altra part Europa és
plena de vespers que un jorn poden entelar el seny
dels pobles. 1 tots aquests problemes latents no
tenen pas soluci6 adequada damunt el paper. Cal
seguir una polftica de concesions entre UR~ i altres,
i aixo no es farà degut a la constituci6 purament
egoista dels estats capitalistes. Ara que hi aquell
refrany que diu: La pau guarda la vinya: 1 aquesta
por, és la que ha fet possible que durés lant el pe
r(ode de pau que vivim.

Pero no pot durar; un jorn 0 altre les passions
tant temps contingudes trencaran lIurs cadenes i
es lIençaran impetuosament damunt la humanitat.
No és possible de mesurar fins a quin grau faran
seva a la humanitat aquestes passions; pero és
molt probable que sigui a l'inrevés de corn calcula
ven els homes d'estat que les hauran provocat. No
vull, pero, fer de profeta, tota vegada que aquesta
mena de gent s6n els qui més fàcilment s'equivo
quen. Que cada u pensi a la seva manera i engi
poni els esdeveniments futurs corn vulgui; ells, amb
una presici6 matemàtica ens diran quan sigui hora
de la manera que cal actuar,

Mentrestant és interessant, força inleresanl,
aquest estat de consciència de les masses: la guer
ra capilalista és gairebé avorrida per tot-homo

Tota aquesta renglera de lIibres que han sortit
contra la guerra ho demostren plenament.

Totes les lIuite~ de l'antigor feien possible la
florida de poemes èpics a l'entorn d'elles on la
lIuita entre estats hi era exaltada fins a l'exlrem.
Avui, la humanitat ha rellccional altrament, l'ultima
guerra en 1I0c de poemes èpics, sols ha engendrat
misèria, 1 un estaI de consciència' diferent, molt
diferent, dei de l'avant-guerra.

Eis principis éapitalistes han fet fallida; una
nova lIuila amb nous ideals va fent la seva via, La
superiorilat dels uns damunt dels altres és avui més
dura que mai. Acumulaci6 de capitals i dictadures
arreu: h eus ae( els resultats de la vellll doctrina que
ha vingut regint el m6n,

Mentrestant milions d'éssers humans comencen
de desertar d'aquestes teories. Aquelles vides tetes
malbé sense ta ni sa que ens s6n evocades amb
tanta d'insistència, no poden deixar d'influir damunt
nostre; pensem en el seu sacrifici i procurem que
no sigui estèril. No padern resistir la tentaci6, per
acabar, de traduir aquests mots de Barbusse:
«... Pero, els trenta milions d'esclaus lIançats els uns
damunt dels altres, pel crim i per error, a la guerra
vil, alcen lIurs fronts humans on germinen pel' fi
una voluntat.

L'avenir és a les mans dels esclaus, i hom veu
bé que el vell m6n serà canviat per l'aliança que
bastiran un dia entre ells, aquells el nombre i la
misèria dels quais 56n infinits».

JOAQUIM ARocA.

Sobre una refor:m.a
urbana en projecte

Es parla dei projecte de reforma dei carrer co
negut per Baixada de la Trinitat, el quai es sotmet
a la consideraci6 de tots els fills i veïns de la nos
tra ciutat.

El tema és, doncs, d'actualitat i l'Ajuntament,
amb malt bon encert, recollirà el parer de tots l'Is
veïns, igual, corn ho va demostrar en la tan discu
tida Paheria pel' tant creiem que tots devem con
tribuir per manifestar l'opini6 en assumptes d'aques
ta naturalesa.

Farà uns tres anys aproximadament que vaig
merèixer l'honor d'ésser escoltat en una imporlant
Corporaci6 local i provincial. aprofitant l'ocasi6 de
l'entusiasme que va desperlar a Lleida la magna
Assemblea que reia poe s'havia cel'Iebral aIs nos
tres Camps Elisis, amb mOliu de portar, ben aviat,
el tan suspirat rerro-carril deI Ribagorça a L1eida.

Poe més, poe menys, vaig dir en dita Corpora
ci6 el que segueix:

..Un cop sigui un ret que Lleida senti el xiulet de
les locomotores deI Palleresa i dei Ribagorçana,
els .turisles vindran a Lleida. Pero com que pel'
desgràcia, a la noslra ciutat hi ha molt poe a veu
rer, on els porlarem? AI Cel. sr, senyors; al Cel.
Tai corn raja. Que no és altra cosa la nostra in
comparable joia, 0 sigui, la Caledral antiga, iinic:a
en tot el m6n, pel' trobar-s'hi b!lrrejats Ires 0 qua
tre estils arquileclonics. Per on hi pujarem? Si ho
rem pel carrer de Cavaliers, quan s'ha arribat al
cap dei carrer, un ja no pot dir piu, encara que es
tigui dotat de bons pulmons. 1com que de la plaça
dei Pla al Caslell encara hi ha una regular distàn-
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cia, i sempre en pujada, un hi arriba en un estat
tan lIastim6s, que només té ganes d'ajeure's a
terra.

A més, hi ha un altre obstacle i és l'haver de
demanar el corresponent permIS, i que un cop ob
tingut elteniu d'exhibir al primer portal ides d'allf,
ja sou objecte d'una constant vigilància, que cohi
beix el visitant.

Pel' on hi pujarem, doncs? El punt més indicat
és el que en diem Baixada de la Trinitat, on se
gons les cràniques ja havia existit una escalinata,
que arrencava dei riu i arribava a la porta dels
Fillols.

L'obstacle que de momenl s'hi oposa és l'immo
ble que, pel' cert, es Iroba en estai ruin6s i pel' tant
d'escàs valor, que havia eslat capella de SI. Jaume.

fmaginem-nos la impressi6 que causa ria al fo
rasler que venint de l'estaci6, a l'arribar al cap deI
passeig de Ferran, quedaria corn clavat a terra,
contemplant la més hermosa vista que tindria la
nostra ciutat.

Aquesla escalinata, amb eIs seus replans i bancs
pel' descansar, seria ellloc més concorregut de la
noslra ciutal. Encara hi ha més; poe abans d'arri
bar a la porla dels Fillols, tenim ja fet un passeig
de circumvalact6, inlerrompul pel' unes muralles, on
amb poe cost s'hi podria fer unes escales que
encara ho embelliria més, pel' Irencar la monotonia
que tenen els passeigs recles i massa lIargs.

Aquesl passeig, el maleix serviria pel' a l'estiu
corn pel' a l'hivern. El panorama que des d'allf es
conlemplaria, sense que cap obstacle us faci nosa,
és dei més grandi6s que s'ofereix a la visla. Abar
quem d'una ulla da tota la riquesa de la nostra in
comparable horta, i un és capaç d'eslar-s'hi hores
i hores conlemplant 101 aquell bé de Déu, que la
Naluralesa ens ha regalat i que tot fill de L1eida
n'està orgull6s.

Perà encara no n'hi ha prou amb aixà. Urgeix
d'inleressar dei Poder Public que s'activin els trà
mits pel' al a construcci6 dels nous quartels, i desa
Ilotjar corn més aviat millor les tropes que s'hi gua
reixen. Un cop logral aixà, s'ha de procuraI' que el
turisla no vegi aquelles indecenls cuines i comu
nel:l, corn lambé aquells trevols que hi ha a J'inle
rior de la Catedral, que no semblen altra cosa, sin6
una descomunal pallera. S'imposa lambé la reslau
raci6 d'aquelles filigranes, que en mala hora varen
ésser objecle dei més asquer6s vandalisme. També
han de desélparèixer aqllells adefessis adossats a
les pa reis exleriors, les quais conslruccions sembla
que les hagi dirigit un mal paleta de poble.

En fi, s'imposa en aquell grandi6s lemple una
neteja exemplar, i procuraI' no reincidir en obres de
mal gusl, si volem que sigui admirat corn es mereix
tan estimai monumenl, orgull de L1eida, deI quaI
cada pedra conté una historia muda en que us evo
ca records de tanls i tants fets, transportant-vos el
pensamenl a deleitoses meditacions ... "

A més, em vaig eslendre en altres considera
cions, totes referents al turisme i que no en faig
menci6 aquf pel' no ésser d'interès el tractar-ho.lo,
hi altres corn jo, que som Ileidalans de soca i arrel,
voldriem veure realitzat tan magne projecle, ,pero
amb el ben entés que l'obra no sigui de molt cost,
i aixo es podria conseguir, fugint de projectes pre
lenciosos i ulàpies. AI conlrari, aprofilant molts
dels materials de les mura Iles que serien objecte de
la lai reforma, encara en sobraria.

La !la VOl' ja està lIençada. Ara falta qne la rèco
llim tots el~ ciutadans de bona voluntal.

P. A.

Un acord de l'Ajuntament
de Lleida.

Lél Comissi6 Permanent deI nostre Ajuntament,
en la sessi6 que celebrà el passat dia 30 d'oclu
bre, prengué un acord que, pel' la seva importància
mereix ésser citat corn un pensament encertadfssim.

Es tracla d'organitzar a J'Arxiu Municipal actual
una secci6 deslinada a guardar els originals de
toles les obres musieals que siguin d'autors Ilei
dalans.

Fins ara aquestes eren perdudes bon punt desa
pareixia alguna persona més 0 menys directament
inleressada. Hi ha precedents en casos lamenta
bles, tanmateix.

Des d'avui en avant, doncs, a J'Arxiu Municipal
de L1eida hi haurà oficialment un 1I0c on guardar
el nostre tresor musical, fruit dels nostres artis
tes seguidors de la bella Euterpe,

L. B.

Religioses

Un prelat de Lituània, Alszauskas, ha estat
condemnat, després d'un procés que ha durai dues
setmanes, a vuit anys de treballs forçats.

Un delicte polflie?
No. Es tracla d'un delicte vulgar. L'any passat

Monsenyor Alszauskas va mataI' una dana, Els
prelats, a Lituània, tenen la sang ardent i el geni
fort.
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Un detall curi6s: la pena imposada al prelat ho
micida ha estat rebaixada de dos anys, pel' ra6 deIs
serveis que el condemnat ha prestat al pafs.

SUBSCRIPCI6 peT a soc6rrer la
senyora mare de Crîsfofor de
Dornènec.

25'00

1'00

2'ôO

(

28'50

•
.

La
Remington

12
Los que buscan la
mayor resistencia
unida a la operaciôn
facil y la escritura
bonita, invariable
mente compran la
Remington 12.

•••

-------------• • t~ '.
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Agència a Lleida
Major 27 i Blondel 14

Suma anterior
Un capellà
P. C..

TOTAL.

(Segueix oberta la Subscripci6).

Sentireu dir: què importa que un governant no
sigui fntegre si porta bé els afers publics?

Cal protestaI' contra aqueix fais i baix realisme
que ens ha precipitaI en tots els escàndols.

V, DB M,

Abstenir-se de tola previsi6, prescindir de
l'acci6 metodica, acudir a les dificultats dei mo
ment amb el menor esforç, agravar, pel' aquesta
feblesa, els perills de l"esdevenidor, en una parau
la: viure al dia, tal és, aIs ulis de molts governants,
el secret de l"habilitat polftica.

El coratge clvic suposa una elevaci6 d'esperit
que no suposa el coratge militaI'. Aquest, fa un po
ble conqueridor; aquell, el fa Iliure.

El coratge consisteix en cercar la veritat i dir-Ia
i no pas en subscriure la mentida triomfant que
passa.

Pensa.:m.ents politics

Cal votaI' molt poc pels homes, pero cada dia
més pel' les coses.

Es tal la màgia de certes paraules, que crida
l'lem: Visca la nostra ru'Ina! si el desastre es sabés
velar amb grans mots.

EJ:diari:del vaticà, L'Osservatore Romano, ja no
és un diari legalment italià. Ara és «vaticane5c:t.
puix que s'imprimeix dins l'Estat independent de la
Ciutat deI Vaticà, i pel' tant no està sotmès a les
I1eis italianes.

L'Osservatore Romano, en publicarse dins els
dominis pontificis, ha canviat el seu aspecte tipo
gràfic.

Una altra condemna prelatfcia...
Monsenyor Salvador Montes, bisbe de València

(Venezuela), ha estat exiliat pel' decret dei ministre
de nnterior.

La causa de l"exili és una pastoral contra el
matrimoni civil, en la quai hi ha conceptes i expres
sions que el Govern de Caracàs ha trobat intolera
bles,



Llista d'adreces utils que recomanem

Acadèmies

AlA~l:I'1IA 1'11:12-( AI'lTll
COMERÇ ~~~

Fel'l'etel'ies

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
IDIOMES 11 i 12. - L1eida.

L1eida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,
(PI. Conslituci6) Fustep i es

Hduocats

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

Rambla Cata-

MOBLES fREXANET. - Rambla de Ferran,
num. 37. - L1eida.

Imppemtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, M .
L1eida.

eafés

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

eases de eanut

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèlon, 518 - L1eida.

e01'pedol's de eomel'ç

ENRIC BORRAS MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2.a - Telèlon, 499 - LIeida.

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

'.'

Mepcepies

EMIL! DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer-
ceria i novetats. - Plaça Sai, 8 - T0Ièlon. 302. L!eida !,

Mosaics

FRANCESC, NADAL. - Fàbrica de MosaiclI
(la més anliga de la Capital) Passeig de Prat de III
Riba. - Telèlon, 546. - L1eida.

L'

Musica t Pianos

JOAN GUARRO.-CavaHers, 66. - LIeida.

E lectptetste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça LIibertat, 2
Telèlon, 38 - L1eida.

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

MIQUEL RIBELLES.-fars i inlltal'Iacions elèc
triques per a Hum i lorça. - Parallamps, Acumula
dors, Trllnsformadors i Reparaci6 de GramOfons. 
Cillvell, 5. - L1eidll.

Recadel's 1. 'l'PèlUSpOl'tS

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetti. 15 - L!eida. - Telèlon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directell i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblllcions
més importants d·Espanya. - Barcelona: Montellion
17. - LIeida: Estereria, 4.

'l'alleps

JOAN VILA.-Tallera de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 10'. - LIeida.
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. Telèfons 549 1 550 - LLEIDA•
(eurron& de la ('a&edr.l)

La casa mlIIor assortida, la que .
ven 1 pot vendre a més balx preu .
de L1eida per sa fabrlcacl6 propla.
exposlcfons continues en els apa
radors 1 en l'iDterior, de jocs cons-

truits en ds meus tallers•
Especlalltat en els mobles d'encà

rrec dominant tots els esms.
No delxi de veure l'exposlcl6 que

té actualment.

.. Carrer de Sant ntonl, 2 i 4

.oc·a 01-0(0a oc·aoJO-lOoIOoJO010010010010.g g
~ Gi» fADIUA DE MOIII[I HIBRAUU[S tt 8
g - g
g OSEP PUJOL go 0oCarrefera de Darcelona (Plaça Mur- Ô
Ô muradors) - TeJèfon 0.° 234 Ô

Ô LLEIDA ~
gOfoOfoOC'OfoOC.OfoOfo-lOoIOoJO.oolOoIOoJOofO•

O· .. . .. ".... " 0

~ 6~a~s .ma~alZe~~ d~ mo!ies"

'. CA l ,enTIS:

Voltaire.

DiJerot.

. . : . : 0

. I. Turguènev.

La" Monja

· Pares i Fills

· CàndiJ

F. GJadlov.

· El Cercle Màgic
J .. Puig i Ferreter.

0" .

LLlBRE8 QUE RECOMANEM:

.. Là Lliç6 Je la Historia"
J. Liord...

. : Vida interior d'un escriptor
J. Puig i F eueter.

El Fantasma Je Canterville
o Wilde (T. iD. Donday i Shum).

El Ciment

• a Ofooc·oc·OfoOC·OC·a·a 010010·)0a OC·-IO.g g

8Joan Portag
g g

~ COrrBdOr dB COmBre COI1BUlal ~

gPlaça de la SaI, 13 i 15 pral. g
gTel6fon, 341. .- L LEI DA g
• OC·OC·O(.OC·OfoOfoa oJOoIOoIOofOoIO010-10010.
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