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I.-La veritat en aquest m6n
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Posseir la veritat és un gran què. Pero la comprovaci6 humana i social d'aquesta
possessi6 gloriosa és de vegades enormement dificil. Si els homes que posseixen la
veritat .en tal 0 tal qüesti6, volen imposar la propia conviccio aIs altres, la veritat pu
ra i resplendent es converteix en un pretext de despotisme i d'intolerància i en una
font de misèries i dissorts. 1 no és aquesta, certament, la missi6 de la veritat damunt
la terra.

En la vida social, els homes que tenen la sort de posseir la veritat s6n terrible
ment perillosos, si no sa ben posar en lIur fe la virtut de la tolerància intel'Iectual i
cordial. Aquell qui posseix la veritat va a perill de creure's que aquest fet l'autoritza
a imposar-Ia i a imposar-se, encara que sigui per là coacci6. La convivèncià huma
na és impossible 0 almenys incomoda quan els posseïdors de la veritat s'entesten
a imposar-Ia, perquè aleshores se s~nten portats a fer servir lIur puixança corn a
mitjà d'aconseguir l'imperi i la universal reconeixença de la veritat que ells han des
cobert 0 els ha estat oferta.

La convivència social només és possible àmb una condici6: que elc; possel'dors
de la veritat, en sortir deI camp de l'especulaci6 i de la consciència individual, fa
cin el sacrifici d'admetre la possibilitat d'equivocar-se. L'home que posseeix là
veritat, per a conviurc amb els que no la posseixen, 0 no la posseixen Integra i neta,
ha d'obrar corn aquell que no està absolutament segur de l'augusta possessi6. Aquest
és el fonament deI règim democràtic i de l'Estat liberal.

Podem admetre que en cada qüesti6 que es planteja en la vida humana hi ha
un home 0 molts homes que s6n els posseïdors de la veritat unica, és a dir, que
defensen la idea justa 0 la soluci6 bona. Si aquests homes, convençuts de la justlcia,
de la bondat i de lil veritat de les idees que sostenen, les volen imposar, sigui corn si
gui, perquè s6n Yeres, 0 bones, 0 justes, i els altres no volen deixar-se imposar les
idees dels afortunats posseïdors de la veritat, el règim de la societat es converteix en
un fet primari de puixànça. S'imposa el que té més força. 1 succeeix que no sem-



2 LLEIDA

J.

pre els que tenen la puixan'ia social tenen
la ra6. Prou sabem que en la realitat de la
vida, les doctrines antidemocràtiques i an
tiliberals no porten al triomf dei més just 0

el més bo, sin6 al triomf dei més fort. 1 en
el fet de la fortitud hi poden entraI' q uali·
tats baixes, tares intel' lectuals i manca
ments ètics.

Eis homes que posseixen la veritat, han
de saber dissimular-ho una mica pel' ésser
sociables. Han de tenir la caritat de don al'
a entendre ais qui pensen d'una altra mane·
ra, que potser s6n aquests qui la posseeixen.
Qui hi ha, en aquest m6n, pel' a fer de
jutge imparcial en el conflicte de dos 0 més
que es pen sen posseir la veritat? En taIs
casos, el fall serà pronunciat en un sentit 0

un altre, segons sigui el jutge qui el pro
nl1nciï. 1 quan el fall sigui pronunciat, no
hi haurà sem pre la garantia de fa seva ac
ceptaci6 pel' tothom. Pel' âixû la teoria que
parteix de la veritat subjectiva corn a nor
ma, va reIliscant fins a arribar a l'ultima
ra6, l'li/lima ralio. que ja sabem quina és.
Aquest és el cas dels bolxevistes, que pos
seixen la. veritat a Russia, i dels feixistes,
que posseixen la veri ta t a Itàlia.

Corn que, pel' a prendre un.determini,
quan el determini és necessari, hi ha d'ha·
ver un 0 altre que decideixi, la democràcia
ha arribat a la soluci6 pràctica deI principi
numèric de les majories damunt una base
de drets humans essencials. Un principi
feble, un principi insegur? Tan feble i tan
insegur corn es vulgui. Pero els principis
antidemocràtics tenen la mateixa insegure
tat i la mateixa feblesa inicials, amb l'afe
gidura de ['arbitrarietat. Corn ~ norma de
convivència humana, els principis demo·
cràtics i liberals, sem pre que son lIeial
ment practicats, tenen l'immens avantatge
de fer possible l'avinen.;a general i l'accep·
taci6 objectiva dels fets. És una convenci6,
lin pacte social, declarat 0 tàcit. Quan s'a
junten homes d'opinions diverses, és pos-

sible posar-Ios d'àcord sobre el principi de
fer allo que decideixen els més, de confor·
mitat amb determinades regles preesta
blertes. Pero és impossible de posar-Ios
tots d'acord sllbre el principi que decidei
xin els que diuen que pç>sseixen la veritat..
Un home pot acceptaI', sense rebaixament
civil ni moral, el parer de la majoria, .àd.
hue quan és contrari al propi parer. Pero
corn pot acceptaI', sense violència exterior
o interior, la voluntat inapel'Iable dels qui,
segons la propia pretensi6, posseixen la
veritat pel' un privilegi humanament in
controlable?

II.-La diversitat d'idees i creences

Pel' damunt de les caracteristiques ra·
cials i de les qüestions particulars de cada
poble, hom pot veure en els pobles civilit
zats d'avui un conjunt d'idees, tendències
i forces que responen a la realitat profun
da de les qüestions universals. Ultra l'evo
luci6 de cada poble, hi ha en el m6n una
evolucio humana. Un poble té, a més dels
seus elements caracteristics, elements uni
versaIs que formen la comunitat delllinat
ge humà i son els fonamet:Jts essencials de
la civilitzacio. Seria tan fatal pel' a un po
ble l'atenuaci6 0 l'absència de les caracte
ristiques particulars corn l'atenuaci6 0 l'ab·
sència dels elements universals.

Eis pobles d'avui que estan enclosos
dins la zoria de la civilitzaci6· europea
(comptant-hi la branca americana, que no
més n'està separada geogràficament) pre
senten, diguem ho aix!, un panorama po
litic, social, religi6s i moral que en els
se us trets principals és el mateix. En tots
aquests pobles veiem la dreta i l'esquerra
politiques, el proletariat i la burgesia en
pugna, les diverses posicions individuals i
col'Iectives davant el problema religi6s i
davant el problema moral. En proporcions
di feren ts, segons l'evol uci6 historica de
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cada poble i segons les influències que ha
rebut, arreu comprovem l'existència de
reaccionaris, de progressistes i conserva
dors, de renovadors i de tradicionalistes,
d'ortodoxos i d'heterodoxos.

Per damunt de les personals preferèn
cies de cadascu, cal reconeixer que aques
tes lIuites i aquesta multiplicitat de ten
dències d6na un aspecte propi i distintiu a
la nostra època. Là més gran revoluci6 es
piritual que s'ha realitzat de la propagaci6
dei Cristianisme ençà, és la lIibertat de
l'esperit. l aquesta Ilibertat, encara que en
la vida pràctica de la societat i dels Estats
no sigui absoluta, és el postulat bàsic de la
convivència social en els nostres temps.

No és possible, doncs, que en un poble
d'avui es produeixi la unitat d'idees i sen
timents en els al'Iudits problemes. Hi po
drà haver predomini d'una creença a d'una
tendència, pero no pas unanimitat. Si en
el terreny teoric i des dei punt de mira
d'una idea determinada pot considerar-se
corn un gran bé la unitat, en el terreny
pràctic apar evid('nt que l'abséncia de la
diversitat en algun dels dits camps seria
un slmptoma de malaltia. No podem con
cebre un poble d'avui on tothom sigui
d'un costat en aquests problemes, i on no
hi hagi ningu que pensi diferent.

Éssent la diversitat d'idees i de tendèn
cies un fet universal en els pobles 'd'avui,
cada element ha de Iligar la seva acci6 pro
selista a l'acceptacio objectiva de les idees
diverses. No hi hauria res més nociu per
la solidaritat d'un poble d'ara que la pre
tensi6 d'encunyar tots els seus ï'ndividus
en un motlIe igual. Només per l'aberraci6
antihumana dels qui prediquen la imposi
ci6 violenta a coactlva de les idees i de les
creences, pot hom explicar-se els intents
que en aquest sentit ens mostra la his
toria.

Un poble d'avui ha de tenir normal
ment tots els elements, totes les tendències

politiques, socials, morals i religioses que
bateguen en el conjunt de la civilitzaci6
contemporània. Aquell que se situr en un
doble punt de mira ètnic i universal, no
podrà demanar en nom deI pensa ment
propi l'exclusi6 de les tendències d'altri.
Haurà de voler, aixà sI, que totes coinci
deixin en la solidaritat ètnica i que e~ti

min aq uelles caracteristiq ues di ferencials
que fan dels pobles elements vius i distints
de la Humanitat.

Un de la dreta no ha de voler que de~

apareguin les tendències esquerristes. Un
de l'esquerra no ha de voler que desapare
guin les tendències dretistes. Un i altre han
de voler que totes les tendències deI m6n
d'avui es manifestin dins lIur poble, con
tingudes pels Iimits deI respecte mutual i
de la germanor ètnica.

III.-Dues formuléS equivalents

Eis homes qui, amb> rêtols de dreta 0

d'esquerra, s6n anti[iberals, fan servir
lIurs respectives f6rmules antitètiques per
a arribar a un màteix resultat coincident:
la negaci6 de la Ilibertat dels altres. Tots
sabem de memària la formula de l'home
anli[iberal de la dreta; «LIibertat per al bé
i per a [a veritat, si; lIibertat per a[ mal i
per à l'error no». Corn que aquesta mena
d'home defineix ell mateix el mal i el bé,
l'eflor i la veritat, la seva formula vol dir
que han de tenir lIibertat ell i els seus co
rreligionaris, i que no n'han de tenir eIs
contraopinants.

Ningu, lIevat de certs teoritzadors ma-
nicomials, no pretén que la lIibertat hagi
d'ésser ilimitada. És ben sabuda la doctri
na Iiberal dels Iimits de la Iibertat. No
hem de repetir ara les nocions que consti
tueixen les beceroles de la doctrina dei li·
beralisme modern. Pero és prou clar .el
sentit de la formula antiliberal al'ludida,
en lIavis de la gran majoria dels qui [a fan
servir per ais menesters po[emi~tics i cate
qulstics.
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Si aquesta f6rmula és prou coneguda,
la f6rmula de l'antiliberal de l'esquerra no
ho és tant. Val a dir que aquest podria
adoptaI' exactament la mateixa f6rmula
dretista, tot i interpretant d'una manera
oposada els conceptes deI bé i deI mal, de
la veritat i de l'error. Perà la f6rmula tipi
ca de l'antiliberalisme esquerrà és una al
tra, diferent pel' fora, igual pel' dins. Ac!
la tenil': «No hi ha Ilibertad contra la lIi~

bertat». Aquesta f6rmula lapidària mereix
cam l'altra, ésser posada en un bel! marc
daurat. Certs radicals a radicals socialis~

tes francesos la inventaren fa a'lguns dece
nis. Segons aquest principi, els qui no
admetin la lIibertat tal cam modernament
se l'ha definida, no poden tenir IIlbertat.
De la mateixa manera es podria dir: «No
hi ha juslicia contra ers qui no respectin la
justicialt, és a dir, contra els delinqûents.
Amb aixo son negats alhora el sentiment
cristià i l'esperit liberal. Les dues f6rmules
s6n equivalents.

En si mateixa, cap d'aquestes f6rmu1E:s
no seria malt perillosa si no hi hagués al
dessota la intolerància, el fanatisme, l'odi
blanc a vermeil. L'evoluci6 de la societat
moderna tendeix cada vegada més a la va
rïetat d'idees, creences i opinions. Sense
un ample i ver esperit de Ilibertat, no hi ha
convivència social possible. Eis qui vul
guessin refer certes unitats de pensament
a de consciència en els pobles d'avui, hau
rien d'anar a l'extermini dels contraris. 1
la histùria de les persecucions, que gairebé
és la m~itat de la histària deI m6n, demos
tra que ni d'aquesta manera és fàcil d'a
consegu ir el foll propàsi t.

Qui ha dit que la llibertat és un estat
d'esperit ha dit una gran veritat. Es un es
tat d'esperit que s'enllaça amb la normali·
tat animica de cadascu. Ens sembla sabrer,
des d'aquest pu nt de mira, el discutir si la
lIibertat és un fi a un mitjà pel' a l'home.
Gabriel Alomar ha sostingut eloqûentment

que és un fi. L'il-lustre amic qui parla des
deI pàrtic de «La Paraula Cristiana» sosté
que és solament un mitjà. Mitjà a fi-a mit
jà i fi alhora-Ia lIibertat de l'esperit és ne
cessària ais homes, perquè és un de lIurs
evidentissims senyals supra-zoolàgics. No
tenir aquesta lIibertat, és trist. No sentir-ne
fretura. és malt més trist encara.

La cosa deplorable i abominable no és
la divergència de creences i de sentiments,
la quai té en la Biblia mateixa una senten
ciosa consagraci6, en dir que Déu va lIiu
rar el m6n a les disput.es dels homes. La
casa deplorable i abominable és la preten
sil'> de crear aIs que pensen a senten dife
rentment una situaci6 d'inferioritat, eoca
ra que només sigui en el camp intel'Iectual
o moral. Aquesta pretensi6 és el senyal ca
racteristic dei fanatisme i de la intoleràn
ciao No s6n la Inquisici6, les expulsions
d'infidels, la legislaci6 persecutària a pro
hibitiva, les unique~ manifestacions d'a
questes malalties de l'ànima. Hi ha una
vexaci6 espiritual tan vituperable en prin
cipi corn aquelles formes coactives: i és el
menyspreu, no ja a les creences 0 les opi
nions diferents de les pràpies, sin6 aIs ho
mes que les professen. Els qui senten
aquest menyspreu, pel' subtil que sigui,
no s6n aptes pel' a la convivència nacional
i social. ni que s'esforcin a aparèixer cam
a externament tolerants. Aqlll!sts fanàtics
continguts s6n esperits autènticament in
quisitorials, i si no demanen ni defensen
les fogueres purificadores, és per raons
d'oportunisme histàric, a pel' mânca de co
ratge.

A (a peninsula ibèrica s6n freqûents,
encara les manifestacions d'aquest es perit.
En determinats elements religiosos, i 50

bretot en certes zones territorials, persis
teix el concepte medieval de la religj6. Pel'
aquest costat hi ha. un contrast marcadis
sim amb ers elements religiosos d'altres
països d'Europa i d'Amèrica. Cal dir que
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ment negra, ans encara groga i blanca i de
color d'aram. No sentim a cada moment
corn es diu. per exemple, que ers excessos
dei bolxevisme es justifiquen pels anteriors
excessas deI tsarisme? 1 no sentim defen
sar igualment la politica feixista amb l'ar
gument dels anteriors excessos dels extre
mistes obrers italians?

Creiem malt peril/6s d'invocar aquesta
logica, la quai és. corn hem vist, una làgi
ca d'esclau. Si aquesta teoria. prevalg~és,
els poblllS i els Estats estarien perpètua
ment sotmesos a moviments de pèndol,
adés cap ah excessos de la dreta. adés cap
ais excessas de l'esquerra, sense trobar mai
el pu nt central d'estabilitat i de justicia.

No volem pas negar que aquest movi
ment pendular, és. fins a cert punt, una de
les lIeis historiques que existeixen vera
ment. Quan un home estira massa la cor
da cap a un costat, corre el risc que, en
escapar-se-li de les mans, la corda se'n va~

gi vioJentament cap al costat contrari, amb
una furia proporcionada a la tensi6 que ha
sofert. Pero els homes de justicia i de ra6
-que en la nostra civilitzaci6 s6n, respéc
tivament. ds çristians i els Iiberals-hau
rien d'esforçar-se a combatre a atenuar
tant corn es pugui aquestes accions i, reac
cians historiques, que responen a un
dels mecanismes inferiors de l'ànima hu·
mana, corn la llei deI tali6. 1 la millor
manera d'evitar els moviments pendulars
antiliberals i anticristians, cap a la dreta a
cap a l'esquerra, és el donar l'exemple ca
daseu, i no pas dem"anar, generàlment a
crits, que donin l'exemple els altres. Un
periode d'am pla lIibertat civil i religiosa
té més eficàcia per atuir l'esperit d'imposi.
ci6 i d'intolerància que no pas totes les
lIeis d'extorsi6 i d'excepci6, perquè aques
tes preparen el futur moviment de pèndol
cap a l'altre costat.

En el fans, es tracta de triar entre la 10'
gica dei negre de Cuba, d'una banda, i el

IV.-Els rnovirnents de pèndol

LLeroA

Hem sentit eontar una anècdota d'un
negre de Cuba, un d'aquells negres que
esdevingueren oficialment homes lIiures
en ésser abolida l'esclavitud. <<lot no ets es
c1aul Ja ets lIiure!» diguer en al negre. «Ai·
xl, danes-va contestar aquest-ara els es
claus deuran ésser els blancs!» 1 quan li
advertiren que no, que no seri en esclàus,
d'aleshores endavant, ni els negres, ni els
blancs, ni els mulats de Cuba, el nostre ne
gre se senti profundament decebut. «Aixo
no és just-s'exclamà-. Els negres hem
estat esclaus dels blancs alguns segles. Ara
caldria que, durant un temps igual, els
blancs fossin esclaus dels negresl»

Aquesta és una logica d'esclau; pero és
una logica. 1 cal reconèixer que, en el fans,
és la logica que usà malta gent, i no sola-

aquests matisos deI catolicisme ibèric no
s6n pas més purs que els diversos matisos
extrapeninsulars que coneixem. 1 les ca
racteristiques diferencials dei matis catolic
peninsular no afegeixen gaire casa de bo a
la seva vàlua intel'Iectuai i moral.

Per aixo experimentem un sentiment
de contrarietat cada vegada que, prop nos
tre apareix la coloraci6 tlpica d'aquests
matisos. 1 si els que eauen en aquest de
fecte tenen pretensions d'etnicisme autoc
ton, el cas és encara més entristidor. Cal
dria treure conseqüencies malt doloroses
de la constataci6 d'una identitat espiritual
de certs elements nostres amb El Siglo
Fufuro amb El Dehale a amb Raz6n i Fe.

1 per la mateixa ra6 ens sentim satisfets
quan apareixen. entre certs elements cato
lies d'ad, valuosos pel nombre i per la
qualitat, les manifestacions de l'esperit de
convivència ide l'amplitud dei pansament.
Per adoptar aquesta posici6 no cal abdicar
de res, ni cal convertir en tebior la roentor
interior. Cal, només, fugir de les desvia
cians inhumanes de la humana fe.
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(Acabarà).

En una àltra ocasi6, el Rei-Sol, va no
menar ministre de Finances al campi6 de
billar Mr. Chamillard. El motiu erà ben
banal, perquè Chamillard, a pesar d'ésser
câmpi6, es deixava guanyar pel seu sobirà
tots els dies després d'haver aquest esmor
zat. Aixo, demés d'ajudar-Io a fer la bona
digesti6, el posa va de malt bon humor.
Un bon dia d'aquests, L1uis XIV, va lIen
çar 'Ia seva Frasse que s'ha fet cèlebre:
<<L'Etat c'est moi, le roi» .

Un altre sobirâ francès, Francesc l, no
va parar mai de jugar. caçar, i guerrejar
fins que fou vençut i empresonat pel nos
tre emperador CarIes V. Quan va retornàr
a França, no hi va anar sol; hi va anar
acompanyat de la bella Ferronière-que
tan bon es estones havia passat al seu cos
tat a Castella-, robant-la àl seu marit. Es
diu que aquest-no poguent-se ven jar d'al
tra manera-va contràure voluntariament
una ma/ura que aleshores feia grans es
tral1s a tot Europa. 1 aixi s'explica que el
rei donjoanesc ja no va tenir un moment
de tranquilitat des que va raptar a la
Ferronière.

Heu-vos aei una anècdota deI rei galant
digna d'ésser coneguda. Francesc 1, no va
morir de la malaltia a que hem fèt referèn
cia, ans bé-segons les ultimes troballes
mèdiques-, d'una fistula tuberculosa de
J'anus, afecci6 degenerativa que s'ha trobat
en molts de Ilurs descendents. Aquesta do
lència de Francesc l, el privava en absolut
de poder estar malt de temps en rep6s.

Ara bé, quan el bisbe de Macon va fer
l'afirmaci6, en là seva oraci6 funebre, que
després Q'una vida tan santa, l'imima deI
sobirà pujôria al paradis sense aturar-se
al purgatori, aquestes parauJes foren qua
lificades de gran heretgia per la Sorbona.

Poe després, Joan Mendoonse, fent re
ferència a la suposada heretgia, va dir
aIs diputats: <cTranquilitzeus, car si vosal
tres haguessi u tractat al di funt rei am b la

som repu
federals?

•

Tulamkàmen no pensava en res
més 'lue en caçar eslruços i en
jugar ais escacs. D'altra manera
s'haguessin lrobal ,en llur cambra
sepulcral escrits d'una gran vàlua
arqueolàgica.-Mil. CARTER.

Fa pocs anys ens va parlar d'aquesta
fais6 l'egiptoleg Mr. Carter. Pero ~quan

els Tutamkàmens de tots els temps i de
totes les latituds han obrat d'altra manera?

Ens plau copiar avui aquestes ratlles
de l'historiador César Cantu: «Un dia, tot
passejant-se pels jardins de Versal1es el
rei Lluis XIV i el seu conseller Louvois,
varen fer una aposta sobre si una finestra
deI Petit Trianon era més gran 0 de idèn·
tiques dimensions que una altra deI seu
costat. El conseller, Mr. Louvois, va per
dre, i aleshores, perquè el seu rei i senyor
no es recordés més d'aquella jugada poca
solta, va declarar la guerra a l'Alemanya .•

cAquelJa guerra-diu C. Cantu-que
va provocar Louvois, va estar a punt' d'es
fondrar a l'abisme a la naci6 francesa.»
Què tenia aix0 d'extraordinari! Carlyle,
objectà: «Per moItes que siguin les entre·
maliadures dels sobirans, els subdits sem
pre paguen la trencadissa .•

Per què
blicans

sentiment cristià i l'esperit liberal, de l'al
tra banda. Eis homes poden conviure en
un règimen de mutual respecte i de solida
l1ibertat, amb tot i les naturals limitacions
i imperfeccions humanes, 0 bé establir el
torn més 0 mcnys rigor6s, deI domini dels
blancs damunt els negres i dels negres da
munt els blancs.



con fiança que jo ho vaig fer, comprendieu
el vertader sentit de les paraules de mon
senyor el bisbe de Macon. Francesc I, de
gut a la seva malaltia que no el deixava
deturar en 1I0c, d'haver passat pel purga
tari, jo us asseguro que no hi hagués res
tat alli ni un sol instant... »

I aqualls diputats francesos, que ja
apreciaven aleshores la fina i oportuna iro·
nia de bona Ilei, varen saludar amb una
explosi6 de riallades ('ocurrència dei cor
tisà humorista.

** *
El tutamkamenisme - permeteu-nos

_ aquest nou vocable-és, cam hem dit, de
tots els temps i de totes les latitud ... I con
sisteix, al nostre entendre, no sols en ju
gar, caçar a guerrejar , sin6 en manar i go
vernal' despàticament.

Tutamkamenisme, és a dir, pel' exem
pie: «L'Estat soc jo.» El nomenar, conse
11er aulic, al traginer d'aigua madrileny En
Chamarra. Corn ho és també, pariaI' d'a
questa manera: «El meu poder procedeix
de Déu, i sols a Déu, tinc que donar comp
te dels meus actes.»

L1e6 Duguit, que va copiaI' en un Ili
bre seu les anteriors paraules, afegeix:
«Sembla que eIs aliats han cregut al Kai
ser, quan solament han deixat a Déu el
requisit de poder-Io jutjar.»

Potser el millor que poden fer els prin
ceps, és guerrejar; hi ho és, perquè les
guerres s6n sem pre fatals pel' a les dinas
ties.

Aquest nûmero ha passat
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Compreneu el pel' què nosaltres som
republicans? Perquè volem, corn la im
mortal França,-Ia que va plasmar amb
sang dels se us tirans la Constituci6 lIur
donar fi a tata classe de entremaliadura tu
tamkàmica ...

Diuen, que en lIurs ultims moments,
la mare dei Rei-Sol, va pariaI' al seu fill
d'aquesta manera: «Procura semblar-te al
leu avi i no al teu pare. Perquè quan
aquest va morir, tothom va riure, .perà
quan el tl'aspàs d'Enric IV, tothom va
plorar.»

La dama, filosàfica, podia haver afegit
aixà: I si has d'ésser objecte de bu l'la, fes·
ho corn quan va morir el teu antecessor
Francesc 1. Perquè aquelles rialles, toren
alegres i de la més fina ironia, i quan els
francesos riuen aixi, fill meu, ho perdon en
tot...

M. SERRA 8ARTRA.

IN MEMORIAM
Monde, la interessantissima publicaci6

setmanal que vau la lIum a la capital fran·
cesa, en el seu numero 95, corresponent a
29 de març, d6na compte de la mort dei
nostre estimadissim Alfred Perenya, de la
següent forma:

«Mort d'Alfred Perenya: Després d'una
operaci6 delicada, el remarcable politic
català, que era Alfred Perenya, acaba de
morir a L1eida. La seva vida fou la d'un
lIuitador tenaç que sabé treballar amb in
tel'Iigència i entusiasme pel progrès so
cial.

Victima de la desigualtat politica que
regna a Espanya, Perenya hagué, ja malt
jove, d'emigrar a França. Retornat al seu
1I0c de Iluita, les seves intervencions en els
diversos organismes oficials han estat d'una
eficacitat reconeguda i important.
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Fou un veritable animador, impetu6s i

pie de j0ventut, la seva actitud fou d'una

dignitat exemplar durant el periode dicta

torial, i fou mentre es disposava a reem

pl endre la /luita, que una malaltia traïdo·

ra se l'emporta, jove encara, deixant un

buit immens en els rangs dei moviment

català d'esquerra, en els quaIs la s~va a[:)

sència es farà dolorosament sentir.'"

On va la joventut?
D'url temps ençà les exploracions peT

saber què pensen els joves es van succeYnt.

Cal assenyalar, per damunt de totes, la por

tada a cap per «El Sol». Totes les respostes

estan Fetes des dei pu nt de vista espanyol.

Nosaltres, tot seguint el mateix index,

tractarem de respondre a !'enquesta des de

LLEIDA fent particular menci6 dei punt

de vista català.

LA VIDA

No és sin6 una lIuita per aconseguir

una idea. Aquest ideal mai no s'alcança.

Quan ens pensen haver arribat a la fita,

aquest ideal n'engendra un de nou, i flixi

indefinidament. La Iluita per aquest ideal

és la IIuita de la vida. Aquest ideal pot és

ser social, poliiic, economic, moral. El

n.lm no fa la cosa. Qui no té ideal és se

nyal que no té vida.

ESPANYA

Hem dubtat de posar Catalunya, car

el nostre problema nacional és racialment

català. Conservarem el mateix titol tot

contestant en la pensa el segon.

Nosaltres hem nascut sota un naciona

lisme català âmb tota la seva força. Eis

nostres primers passos foren guiats per

l'esguard fixe a les quatre barres. Tota la

politica girava a l'entorn dei lema: Cata

lunyâ-naci6.
El parèntesi fet per la Dictadura ha dei ..

xat veure a la joventut que les realitats

econàmiques se sobreposen a la realitat

r,omàntica. L'ideal de pàtria ens ha fet

veure que sols serveix per establir mura

Iles duaneres en benefici de certes indus

tries. Per dllmunt deI sentiment de .raça

s'avantposa el sentiment de classe. El pro

letariat català es sent més germà deI proIe..

tariat francès que no pas dels burgesos de

la LIiga.
Cal dir-ho ben clar. Eis sentiments ra

cials dels catalans han estat explotats per la

burgesia. Encaminant a la joventut vers

un nacionalisme excessiu, hom la separa

va de les realitats economiques.

Catalunya té necessitat de fruir certa

lIibertat. Cal treballar per aconseguir-Ia,

pero no pas fent una politica separatista

si n6 federa 1ista.

AMOR

Aquest és un problema que preocupa

fondament a la joventut. Fins diriem que

és tl principal, car aquest problema porta

en si tots els prejuicis burgesos, religlosos

i morals. .

L'amor existeix potser amb més força

que mai. Eis que afirmen que avui ja

no existeix l'amor s6n aquells que no el

senten i que jamai no l'han sentit.

Avui encara es trafiqueja amb l'amer

corn segles enrera. El senyor Esteve sols

veu en els seus fills una mercaderia més

per comerciar. Si mai neix un amor no

ble i sincer, i no resol cap part metàlica,

la societat, pares i religi6, procuren de

mostrar que allo és un fol lia, valent-se de

tots eIs mit jans, fins que no oïnt altres pa

raules horn s'arriba a (lreure que la veritat

és sols aquclla. El pensament propi, amb

la ignorància màrxâ, i aque:n buit J'omple

t
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El general Martfnez Anido en passar a la re

serva, ha determinat de traslIadar la seva residèn

cia a un poblet de Portugal, molt prop de la fronte

ra, pero.

Què deurà fer-hi tanmateix en un 1I0c tan estra

tègic?

••

dei
els

Les j)'luminacions de la Plaça de Calalunya de

Barcelona han coslal a aquell Ajuntamenl 200.000

pesseles.

1 150.000 els focs artificials d'un d'aquesls dies.

1 Mr. Corchou, representanl de la lournée de III

Companyia anglesa de revisles, ha exigit 700.000

pessetes de garantfa que avala l'Ajuntament.

Ha mort Gabriel Mir6, el gran prosista lfric. Ha
morl, sense que la docta Acadèmia de la L1engua

Espanyola l'acollfs. La proposla que, de la seva

candidatura, anys enrera, presenlaren Azorin, Pa

lacio Valdés i Ricard Leon, fou refusa da per aque

lIa corporaci6. El refus es degué a motius totlll

ment extraliteraris: la Ilibertal en que s6n Iractals,

en els seus IIibres, temes sagrals.

Ja lenen ra6 els de La Veu i El Debale: il Es

panya no hi ha problema clerical.

cEl Dj)uvio~ d6na compte de que el governador

de Tarragona suspengué dies passats una confe

rència que havi a de donar sota un tema cultural,

J'escriptor Angel SambHmcat, a Mora d·Ebre.

El motiu que al'legà el governador fou que si

bé la conferència era cultural, el conferenciant era

polftic.

X. K. P.

:~OTÎI:.E§

qui generalment no treballen i viuen
treball deI demés, s6n aparentment
mes fervents.

Una de les condemnes gue segons els
textos catàlics posà Déu a Adam fou que
«guanyaràs el pa amb la suor deI teu
front». Aixà més que un càstig és un bene
fici que va fer a la humanitat. Jo cree que
si Déu de bo de bo hagués voJgut castigar
el nostre suposat primer pare, hauria ha
gut de fer al revés; prohibir-li que treba
liés. A hores d'ara encara estariem en
l'estat més salvatge i primitiu.

Déu no va fer excepcions en dir que
s'havia de ~reballar i, cas pa~adoxjc, els

TREBALL

LA pOLfTICA

La politica atreu la joventut, si se la
deixa treballar lliurement. La nostra jo
ventut renovarà la politica espanyola. Les
realitats econàmiques s'avantposen a totes
i elles faran que giri la politica vers un so
cialisme més 0 menys moderat 0 extremat.
Cal treure el pa dels que van massa tips
per donar-Io al pobre famoJenc.

La politica çatalana ha de girar amb
l'esguard fixe al m6n, i a les realitats eco
nàmiques i no sota el «pairalisme». No
tenim d'oblidar que abans de catalans som
homes. El patriotisme excessiu es conver~

teix en una religi6 més exigent que cap de
les celestials. Exigeix una fe, eregeix idols,
crea màrtirs, i amb el nom de pàtria tot
sovint es fan matàr milions d'homes. En
nom de la pàtria hem vist cometre milers
d'j n j usticies.

el pensament aliè. L1àvors ens pensem que
el pensaments estranys s6n els nostres
propis.

Una societat aixi establerta no és es
trany que ompli les cases de prostituci6.

El problema sexual, corn la majoria
dels altres, gira entorn dei problema eco·
nÔmic de la societat capitalista.

ï
1



pels presos
Aquest nûmero ha passat

socialspolitics

De tant en tant...

Que consti

En una sessi6 tinguda per la Comissi6
Permanent de l'Ajuntament de Barcelonà
es voten els crèdits necessaris per les fes
tes religioses de Corpus. Voten en contra,
els radicals. A fa v..or , els monàrquics, els
regionalistes i els d'Acci6 Catalana.

... Bellafina cliu coses que estan molt bé.
Aixi, per exemple, aquestes ratlles que
trobem a L"?J Publicital:

«Pensan.t-ho bé, el badoc és un intim
consol dels règims desuets, i contribueix a
dopar-Ios una il'lusi6 més 0 menys estan
tissa de popularitat. No es pot negar que
és immensament mobilitzable; i hi ha ve
gades que els optimismes obligats compu
ten un esguard encantat com la papereta
d'un plebiscil. Aqueixa mena d'actuaci6,
no solament té un punt de filantropia,
sin6 que a més pot contribuir a aquell des
orientament que convé qU'e conservi qui
comença de trontollar, per a aconseguir la
complecxi6 perfecta deI seu fat.»
. «Perà el badoc fa més. Després que s'ha
meravellat d'una de~filada brillant, és €a
paç, tot-seguint el seu tomb, de sentir es
tranyes cridôries. No té, és clar, més re-

LA SETMAN'A

LLErOÀ

Desil·lusi6

Llibertatl

DE
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Amnistiai

Paraules assenyades

El gat i les rates

Les rates esta ven desesperades perquè
eren victimes d'un gat audaci6s i sem pre
amatent. Les victimes, entre les rates, eren
nombroses. Urgia prendre mesures enèr
giques. Cara a cara amb el gat ningu no
hi volia lIuitar. S'havia de posar en joc
l'astucia, si no per a defensar-se, quan
menys per a evitar les escomeses de l'ene
mie. En assemblea magna les rates van
acordar cercar la manera de saber quan
l'adversari s'apropava. 1 desseguida van
trobar-Ia: posar un cascavell al gal. El
que no van trobar va ésser la rata que l'hi
posés ... i pels segles dels segles els gats
han seguit menjant-se a les rates.

NOTES

Ha passat per la censura
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mei que fer-hi cap. 1 si resulta que eren
gent que parlaven arremorats d'adreçar-se
a aigu na bastilla, els segueix per veure
què passarà. 1 encara és capaç d'entrar a
la histària. Humil comparsa de no sap
ql!lè, ha ajudat, sense adonar-se'n, a fer
gruix. 1 ulla detonaci6 inesperàda el pot
sobtar; i si té la sort de servir de rodella al
tret, tanmateix podrà pàssal', en la memà
ria dels homes, corn un heroi; i caldria
tenir mal cor, aleshores, per a no perdo
nar-li la seva distracci6.»

Processons

La «Gaceta» ha publicat la següent
R. O. circular de la Presidència dei Con
seil de Ministres:

«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer no se coosideren como actas ofi
ciales las 'P'rocesiones y solem nidades, reli
giosas que se celebren en honor de los
Santos Patronos y Virgenes bajo cuya ad-

'vocaci6n se encuentran colocadas las ciu
dades y villas, como igualmente aquellos
otros actos tradicionales ùe caracter reli
gioso 0 popular y a los que concurren las
Autoridades milîtares por invitaci6n de la
Autoridad civil a religiosa que organiza el
acta, sien do, en su consecuencia estas ul
timas a las que corresponde presidirlos.»

En cumpliment .doncs de la mateixa,
s'han acabat ja les presidències civico-be
lico-religiosas i les autoritats que sentin
la necessitat de reconfortâr-se espiritual
ment fent acte de presència en les proces
sons, deuran anar cam humils creients a
la renglerà portant candela i donar per
acabada aquella tertulieta amb que les més
altes autoritats de tots els rams distreien el
seu avorriment tot i mirant de no ensope
gar amb alguna codina rebel que no volia
aplanàr-se al pas de tan Ilampants perso
natges.

Responsabilitats

Fou tal la bogeria, per no calificar-ho
amb més dure,sa, que prengué estat en els

qui durant la dictadura tingueren à les se
ves mans els cabals i l'administraci6 publi
ca, que arreu on de fet els homes d'aquell
fatidic règim han estat apartats i s'ha po
gut revisar l'actuaci6 Ilur, s'ha trobat pro
ves patents que estaven en l'ordre dei
dia la immoralitat i la injusticia.

No passa dia que no sia donada a la pu
blica co leixença fets i gestes d'aquell rè
gim i és el darrer el qua veiem en La Pu
blicilaf que diu:

«Que de les recerques portades a cap
referent a l'actuaci6 dei darrer Ajuntament
de la Dictadura, es dedueixen nombroses
extralimitacions i serioses responsabilitats
judicials.»

Aquest ntimero ha passat

per la censura governativa

Noticies d'Itàlïa.

Diu Pere Cornes a L' Opini6 que men
tre el Duce visita la Toscana arriben noves
interessants deI sud-italià. Esdeveniments
greus s'han produït a Màrtiria-Franca,
centre agricola fioreixent abans de la Dic
tadura.

Feia temps que una marcada eferves
cència era notada en la comarca, Espantat
el Podeslà (funcionari feixista que centra
litza totes les funcions), và enviar-hi esca
mots de carabinieri. Llur vinguda excità
encara més la pagesia reunida a la plaça,
armada de fusells i forques. Les àutoritats
espaordides demanaren l'ajut dels veïns,
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LLEIDA.(Edifici Banca Llorenç)

Plaça Paheria, 14, pral. - 2.8

Aiguns dels nostres col'laboradors

s'estranyaran de no veure publicats éls

seus treballs.

Es que hi ha moros a la costa.

• • •

AVISOS

CORBEI.bf\ - fot6graf

Eis nostres lectors deuen estar una

mica avorrits. També ho éstem nosaltres.

Aixà de les simpaties 1de les antipaties

és un misteri impenetrable. Hi ha una

senyora Impertinent i antipàtica, que ens

té fregits. Es yeu que no li som grats.

Corn els nens que fan casetes Cl la so

rra, i que quan menys ho esperen, vé una

ventada qUë s'ho emporta tot, aixl nosal

tres. Cada setmana fém un casteil enlaire

i, de cop; un terrabastall de mil dlmonls

el tira a terra.

S'ha de tenir, per anar pel m6n, i en els

temps que correm, bona cosa de filosofia

i de sant esperit dé resignaci6.

LLEIDA12

s fCOR 1S HOT E L (Abans Grand HOlel VCualro naClones)

Rambla deI Centre, 35 - BAR CEL 0 N A
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perà les comunicacions telegràfiques i te
lefàniques ja eren tallades isolant aixi el
pais. Subratllem que la millcia feixista
composta de gent dei camp fraternitzà i
féu causa cornu amb els revoltats. AI cap
vespre, els pagesos en armes prengueren a
l'asc;alt-Ia casa dei feix local, el cercle deI
lictor (jutge de pau) la re~aptàci6 de tributs
i el Sindicat groc. Eis carabinieri intenta
ren oposar-s'hi perà convençuts de la inu·
tilitat de Ilurs esforços es tancaren a la ca
serna.

La nova dels 'successos arribà a Taran
to en plena nit. Tot seguit, grups de mari
ners de l'esquadra passaren dels vaixells a
terra i per mitjà de camions es dirigiren a
la vila, perà el cami ja era obstrui'ts per
tota mena de barricades. S'entaulà de bon
mati una forta batalla, que ocasionâ 70
morts d'una i altra banda.

Vora de trescentes persones han estat
detingudes sota la inculpaci6 d'haver pres
part en el moti, entre les quais hi han dos
ad vocats: Moncella i Fighera.

Aquests fets demostren el «grau de Cll
lor revolucionari» pel quaI passa ItAlia.

La situaci6 inquieta fortament el Go
vern feixista, que yeu agreujar-se cada dia
la situaci6 econàmica. A la provincia de
Ferrara, per exemple, de 58.000 treballa
dors n'hi ha 45.000 en atur forç6s.

La major part d'aquestà gent no co
bren auxili i estan a la misèria. Aixà vol
dir que les excitacions revolucionàries so
nen be a lIurs oïdes.

+--------------------------------.



LLEIDA

En la primeria deI present any i sens
dubte obeint ordres exclussives de l'Alcal~
dia, ja que ignorem hàgués recaigut cap
acord de l'Ajuntament, va iniciar-se la cel
lebraci6 de les fires de bestiar major sota
l'arbreda de vora'l riu. quina propietat
municipal ha estat fa poc temps delimita
da i c~ssant per un breu periode de tenir
Hoc taIs actes I:n el Cam p de Mart.

Quines raons pogueren tenir-se en
compte per a tal variaci6? Les ignorem per
tal CORl ja hem dit no fou moti u d'acord
municipal, ni tampoc com a resoluci6 de
demanda publicament feta. No obstant
creiem entreveure-Ies i tins i tot les tro
vem atemperades a tan justa mesura.

Més, absent de l'Alcaldia qui tal varia
ci6 havia ordenat, fou deixat sense ('fecte
aquill traspas deI firal i com es natural ha
produit una corrant de protesta iniciada
pel vehinat de les afores deI Pont i secun
dada per tota la populosa barriada situada
a la marge esquerra dei riu, car no com
prenem com iniciades les fires de bestiar
major en aquell pu nt apropiat, on po
den est:H els tractants i bestiar resguardats
deI sol, àmb bon nombre d'hostals per a
àtendre Ilurs necessitats, quadres i corrals
suficients per aixoplugar el bestiar un cop
fetes les transaccions, circumstàncies totes
favorables que no concorren en el Camp
de Mart on es venien celebrant, és més
d'estranyar que tal mesura no hagi estat
sosti nguda per qui actua 1m en t regei x els
destins municipals.

Fruit de la protesta iniciada, ha pres
estat consistorial el trasllat de les tires i
l'Ajuntament sembla que amb ganes de
dictar una resoluci6 adequada a les neces
sitats dels uns i aIs interessos generals deI

:·LDI:4L!i
Eis firals deI bestiar

••
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vehinat, ha obert una informaci6 publica
per tal de recollir dades amb les que po~

guer apreciar a major abundament, les
circumstàncies favorables per a mantenir
com a punt de firall'explanada de darrera
el CasteIl, 0 si és precis transportar-ho com
ha estat solicitat a la vora deI riu en el Sot
deI Pont.

En instaurar-se les tires de bestiar a la
nostra ciutat, i fa d'aixo ja una pila d'anys,
va escoJlir~se com a punt apropiat la mar·
ge deI riu on ara es solicita que hi sian
tornades. Alli prengueren peu i es cele
braren fins que les inondacions dels anys
1906 i següent deixaren de moment inuti
litzats aquells terrenys per haver-se ei
xamplat la conca deI riu i per tant, va re
duir-se considerablement l'extensa lIenca
de terra que abans hi havia.

Aqueixa causa forçàda motivà que el fi
raI es traspassés al Camp de Mart on ha
seguit sempre més i on sense iterrupci6 es
celebra fira de bestiar major els primers
dies de cada mes i de bestiar petit els dies
15 dels mateixos.

Cal haver-se trobat operant algunes ho.
res en aquella esplanada per à convencer-se
de la manca de condicions de la mateixa
per a là celebraci6 de la fira, situaci6 i
condicions compIetament diferen ts a les
que èS don en en el punt enclavat vora'l riu
i que propugnèn bona part de veins per a
que sia asenyalat oficialm'eùt com punt
d'emplaçament de les mateixes.

Ultra aquests motius convenients aIs
concurrents a les fires, cal mirar també la
formà d'atendre i de prestar una poca de
protecci6 a la barriada d'afores dei Pont
ben necessitada de la mateixa. La soluci6
que s'adopti per l'Ajuntament no pot ésser
ara cap de definitiva. Els terrenys de vora
el riu no s6n suficients per a encabir amb
l'esplai necesliari, grans remats de petit
bestiar ni les condicions per a Hur circu
laci6 hi acompanyen, fent-se dificil evitar
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la barreja dels remats donat que sols exis
teix un pu nt d'entrada al Sot dei Pont,
circundat aquest de propietats particulars,
i que'l mateix ha de servir per a la sortida.

En canvi per a el bestiar major el
creiem acondicionat abastament, amb pro·
ximitat d'espaiosos locals-quadres i sense
les dificultats que presenta la concurrèn
dei bestiar petit per les causes apuntades.

Tampoc pot considerar-se corn recurs
definitiu per a les fires el Camp de Mart
donat que la construcci6 dels quarters po
sada al·tra volta d'actualitat amb motiu de
reial visita rescent, fa que caJgui pensar

Tàrrega
-Què voleu fer-hi si li sobren els quarlos a

l'Ajunlamenl!
-l,Voleu dir que no en fa un gra massa en pren

dre-ho amb lar.la ironia?-ha conleslal l'amie que
ja loIs voslés coneixen-.

-Doncs no comprenc perquè s'ha d'augmenlar
el pressuposl municipal amb una quanlilal ilimilada
per una cosa que ni de drel ni de fel ens perloca.
Si el cos de Correus és lan exigenl i arislàcrata en
no acceplar un local de 1.500 pessetes anyals, 0 el
que és igual. si vol gaslar-se'n 2.000 0 5.000 per
quins set sous ha d'abonar-ne la resta l'Ajunta
ment si solamenl Correus en lé 1.500 de pressupos
lades?

- ...?
-Si si, l'Ajuntamenl ja ha volaI aquesla resla

que haurà de pagar duranl cinc anys.
- ...?
-No senyor. No hi ha drel ni a eXlglr ni a

disposar d'aquesla manera dels cabals d'un poble.
- ...?
-1 que l'amenaça de Ireure l'eslafela!. .. Es que

per ventura Tàrrega no li d6na a Correus per su
fragar els gaslos d'un local i d'un servei inclus mi
Uor dei que lenim i no és pas que ens queixem? Si
mal no recordo la quanlilal en girs passa d'un
mili6 de pesseles anuals.

- ...?
-Doncs jo abans que beslreure una pessela

LLEIDA

en la substituci6 deI firal i per aixà diem
que la fixaci6 que ara es promou a la vora
dei riu ni la de permanència en el punt on
es celebren, no poden ésser definitives.

Provisionalment estimem que deuria
atendre's parcialment els desitjos dels veïns
de Cap-Pont, celebrant-hi les fires de
bestiar major, per ésser pu nt acondicionat
i seguir fins que es pugui les de besliar pel
tit en el Camp de Mart, en tant no sia es
tudiat per la Corporaci6 municipal un
emplaçament adequat corn fora la de Gar
deny i que fou iniciat en una en~uesta de
la nostra Revista.

hauria apuraI lois els mitjans i exlrems i, toI i es
lanl acceplal, encara mira ria la forma de solucio
nar-ho a favor dei poble car aquesl no accepla de
cap manera la precipilaci6 de l'Ajunlamenl, que ha
eslal aquesla posada de peus en seesi6 presidida
pel cdignfssim:t a Icalde de R. O. don Josep M.a

L1orl, lliguisla.
- ...?
-Sr. Teniu ra6. Ens passa el maleix amb Te-

lèj?rafs i aixà ja és massa; prous coses lenim
que s'han d'arran jar i no ho fem perquè mai en
sobra.

- ...?
-1 que marxin uns i allres! ... Que lanles excu-

ses de presuncio!... Quins perjudicis donaran a la
ciulal!. .. Té prou imporlància Tàrrega per a fer-se
la valer en casos exlrems i no inhibir-se davant
cerIs problemes col·lectius.

- ...?
-1 ben net que sc. Les aulorilals governativell

han d'inleressar-se per aquesls asumples i posar
les coses en clar ja que és loI un poble que en suri
perjudieal i per causes que tan poden éSller dei ca
prici d'un funcionari com de l'inexperiència 0 bona
fe de les aulorilals locllis.

M. DB M.

L1egiu i propagueu el setma
nari "LLEIDAu



RAMON MARTINEZ LAGE
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(Banca L1orenç)

De 8 a 9 tarda,

RAIGS X

PI. Paheria, 14 _1.er - 2.D.-LLEIDA

cQUAN EL COR VOL...» de Char
les Faley. - (Co/"lecci6 Blava).
Barcelona. 1950.

15

COMERCIANTS1
ANUNCIEU

A LA

De 11 a 1 mal{.

REVISTA
"LLEIDA ~

B. X.

Vies Digestives - Vies U rinàries

DR. HUMBERT TORRES

Hem rebut el segon volun de la col'Iec
ci6 que ha iniciat l'Editorial Poliglota. La
intenci6 inicial d'aquesta CoNecci6Blava
és dotar la nostra literatura d'un gènere
gairebé desconegut: novel'Ies per tothom.
Cada dia quinze de mes surt un volum.

El d'avui el compon 11: novel'Ia de F6
ley, Quan el cor vol... Es entre les dei seu
gènere, força agradable i plàcida.

Revistes

. LLEIDA.

DEMOCRACIA, 26

Caramels "L'ARC"

CONSULTA de 10 a 1 i de 5 a 7

cTRES HISTORIES CRUELS» d'Ernest
Mar/Inez Ferrando, (Biblioteca cA fot
vent»: fjistoriescurtes). Barcelona, 1930.

Llibres

Des/l, flagel/ incognil: Novel'Ia vigoro·
sa, d'ambient intrinsicament interessant,
un xic torturada per la fantasia planera i
emotiva de l'autor, a estones esfumada i a
estones nervio1>a perà sem pre ferma i auto
ritària.

Estil net, precis, entenedor, agradable.
Novel'Ia literària bona, simplement.

Tres histories cruels: Heus aqui tres
histàries originalissimes les quais, potser,
si aigu na cosa no s6n, és cruels. La prime
ra és molt significativa i no deixa perdre
mai l'emoci6. La que segueix és molt hu
mana; la darrera mostra, una vegada més,
les dots indiscutibles de narrador deI tra
ductor al català de Sweig.



oCTAV1 PERENA. - Màquines i material elèc-;.

Iric.-Cabrinetli. - L1eida.

JOAN VILA.-Tallers de foneria i Maquinària.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, HW, - L1eida.

Fel'l'etel'tes

COl'l'edoT's de Comel'ç

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'

Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - L1eida.

E leetl'teiste s

MIQUEL RIBELLES.--fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula

dors, Transformadors i Reparaci6 de GramÔfons.

Clavell, 5. - L1eida.

Ta Hers

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

11 i 12. - L1eida,

PER CAMISE5 A MIDA

TEIXIDO
Estereria 7 L1eida.

Cafés

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

Ci siellel'ies

VIDUA DE B. AGUILA, Sant Ruf, 8 (carrete
ra de Torreserona). Treballs de tota mena en rustic
i per a contratistes d·obres.

Aeadémtes

Camtsel'tes

AlAIif:I'IIA l'If:fl..,(A''Illl
COMERÇ Aa4.eL. IDIOMES

L1eida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

LLISTA D'ADRECES UTILS QUE RECOMANEM
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ff "La Industria Leridana" Fàbrica d'Anis••ts~
~ ~1LICORS - XAROPS - SABO OLIS D'OLIVA 1 DE BRl~A 1
~ ~

~ PERE MOR ~i ".peel.lltots de 10 Co•• -ANI" MOR- ·1 0 ... 1,1'0' ""tom•••l -WilSON- i
~ Deslileria y FAbriques: CARRETERA DE BARCELONA.-Despatx: CABRINETY, 00 ~
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1CARLES 1 LLUIS GENÉ 1= == =
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~ COMISSIONATS PRINCIPAl..:S ~1De la companyia de segurs contra incendis LA CATALANA 1
i Blondellletra E, 1.er LLEIDA Telèfon num. 259 ~
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IMPREMTA eJOVBNfUT. - BLONDEL, 7 - LLEIDA.
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