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Els treballadors
Diversos indicis i referències de bon origen permeten de creure que les masses

treba/ladores de tates les tendències senten l'emoci6 liberal que en aquests moments es
respira, i, dexant, de moment, la seva posicio abstencionista, tracten de re~ncorporar~

se a lei /luites civils.
Les Iliçons de l'experiència no son mai inutils. La vida ensenya molt. TaI corn

l'infant aprèn a caminar i se li desvetlla el sentit de l'orientaci6 a copia de caure, aixi,
l'home i les col'Iectivitats humanes, rectifiquen constantment visions massa simplistes
i unilaterals. Els treballadors catala)1s, que palesén visiblement el lIevat d'excesiu in~

dividualisme de la nostra raça, s'havien anat apartant aquestes darrers anys de tot
sentiment de s01idarisme amb les forces politiques més 0 menys afins a les seves aspira~

cions. No ens propos~m de fer cap retret sino de constatar un fet indiscutible. 1 nc hi
pot haver cap retret en les nostres paraules, perquè som els primers a reconèixer que,
per circumstàncies l'exàmen de les quais ens duria lJuny, ells, d'aquesta actitud dita
apolitica, potser en son els menys causants. La podridu~a dei nostre mon oficial, l'es
perit cavernari de les nost.[es dretes, l'egoisme tanca~ dels rics, l'encegament dels go
verns, el to beatificamentmedieval dei pairalisme que fins ara s'havia respirat, el verba
lisme pur de les esquerres, tot conspirava a allunyar ais que pateixen sed de justicia i
de llibertat de tot proposit d'arreglar les coses de bones a bones. Les conseqüències que
tots hem tocat d'aquesta clisposici6 d'esperit dels treballadors pr~piamentdits son tan
fresques i tan dolaroses que no cal insistir-hi. Pel que aIs obrers afecta, sembla que ha
gin tingut corn a resultat, sino. una rectificaci6 doctrinal de les seves aspiracions ulti
mes, una visio clara dels seus deures, n0 pas de treballadors exclusivament, sino d'ho
mes, en tal forma que ja es dona corn a cosa feta que en els moments de transformacio
profunda que sembla estan en l'ambient, la part d'esforç de les forces proletàries d'ex
trema esquerra, no hi mancarà.

Hi haurà prou comprensio per a valorar degudament el gest dels treballadors?
La gent dita d'ordre, la que no pateix els dolors de la vida, sabrà donar-hi el seu preu?
Hi ha que veure què significa una actitud corn aquesta. Una gent que predica, corn els
nostres sindicalistes i anarquistes,-i son molts-que l'unica solucio aIs mals socials és
la destruccio de l'Estat, perquè sols amb aixo vindrà l'abolicio de tots els mecanismes
opressors que l'aguanten - exèrcit, burocràcia, clergat, justicia oficial, propietat pfl va-



da-i que en una societat /liure desapareixeran totes les distincions de raça, de creençà 0

de nacionalitat, originàries de tots els odis i confiictes que oposen j'home contra l'home;
una gent que, sostenint aixo, vé i diu:

-Per un moment, homes liberals, aci van els nostres braços per a veure si, pels
camins civils, podem estalviar-nos tots plegats una destrucci6 que a uns i altres perju
dicaria i volem fer amb vosaltres una experiència politica que permeti descabdellar-se
l'avenç social pels mètodes de l'harmonia i de la solidaritat de c!asses,-d'una actitud
corn aqueixa, repetim, qui deixarà de veure'n la generositat, l'altesa de mires, el sentit
de responsabilitat?

La que contreuen les esquerres politiques,' davant d'aquest gest dels treballa
dors, és per damunt de tota ponderaci6. Si en el moment en que les masses proletàries,
deixant, circumstanscialment si es vol, les fèlrmules rlgides i tancades, els partits d'es
querra no es disposen a correspondre-hi amb una altra actitud generosa i comprensiva,
farien un mal incalculable. Quan els que tant pateixen no els sap greu de deixar la
Utopia per a tocar de peus a terra, no mancaria altra cosa que els de l'altra banda, que
som nosaltres, no facilitèssim aquest nou cami que, de seguir-Io, ens al/unyaria de les
solucions brusques i facilitaria l'adopci6 dels mètodes reformistes, que s6n, aixi ho
entenem, els que convenen a la societat contemporània i a la democràcia organitzada.

Si tenim per certa aquesta posici~ futura delc; nostres obrers, lenim, també, per
sortosameWnt segur que les esquerres politiques que no s6n de classe, respondran deguda
ment a aquesta actitud. Primer, donant-se les mans, tots plegats, per a enfonsar els obs
tacles tradicionals que barren tot cami. Després, aixtJ assolit, comprometent-se a instau
rar una politica de reformes ardides, racionals i progressives, especialment aquel/es que
es refereixen a les condicions deI trebal/, a la llibertat sindical, i a la dignitat i seguretat
dels seus homes i dels seus organismes, coses de cabdal importància pel manteniment de
l'equilibri, a profit deI progrès i de la democràcia. La nova politica democràtica i socia
litzant que tots haurem contribuït a crear, donarà Ilum a una moral nova, la dei treball
i de l'activitat lIiure i joiosa que ens permeti atançar-nos cada dia més a una major jus
ticia en les relacions humanes.

A la fi, els obrers poden haver vist corn la Democràcia, liberalment entesa, és
l'unic cami per arribar a l'assoliment de les seves aspiracions. Els passos ràpids s6n
sem pre peril/osos i dificils. Els cops de força, corn la historia ho ensenya, cada dia
menys via hIes. Comprenem que cal cert vaJor per a abandonar i!'ll!lsions de temps
compartides. Pero si es té la convicci6 dels errors de tàctica comesos fins ara i prou
noblesa per acomodar una nova conducta a una nova convicci6, aleshores, cal que tots
aquells homes liberals que vo/en el millorament de les nostres institucions socials i
politiques, obrin de bat a bat els braços a la nova força que els arriba i que tots plegats
es disposin, corn deia Sànchez Guerra, a deixar el solar net per la futura edificaci6 que
tots volem aixecar.
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corresponents responsabililats, S'ha fet 0 es pen
sa fer? Res més I/uny.

Pel' fi, i com mesura urgent, s'esperava amb
tot l'anhel possible la publicaci6 d'un ample i
franc Decret d'amnistia pels presos i exiliats polf
tics i socials. Aixo, en efecte, no podem negar que
no s'hagi fet, pero fan esquifit i anèmic que, més
que una alegria plena ha causat al pais un dolor
inconsolable. La saba i /'energia vigoroses i gras
ses que alentaven el seu engendrador, s'han con
vertit en la sang escrofulosa i negra qne han fet
nèixer un infant tan raquÎtic i tan /lastim6s com
el que hem pOrlul presenciar. S'han dirigit im
nombrables protestes a la Superioritat i al cap
d'un temps s'ha ampUat el Decret; pero ha quedat
igual com estava abans. Entre altres coses injus
tes (en tant que es tracta d'homes) no hi s6n con
siderades incloses les manifestacions que s'han
exterioritzat en terres que un temps foren d'un tal
Jaume primer.

El mal, doncs, presenta el mateix aspecte; nos
altres hem de confessaI' que hi hem guanyat molt
poca cosa; el nostre pais, dorm'encara, el seu som
ni I/arg i reposat, adolorit encara de la darrera
fuetada de què fou objecte.

Macià, Oassol, Baltà, Shum, °els de Oarraf, i
tots els altres emigrats i presos socials han de po
der incorporar-se a la vida ciutadana, amb tots
els drets que els correspon. Cal que aixo es faci
aviat si no es vol que es torni miopia aquest reü/l
lImb que el poble ha presenciat una transformaci6
com aquesta, aparentmentradical, pero idèntica de
principis.

La instifuci6 monàrquica és corn una societat
anànima amb irresponsabililat i1'limitada,

El progrès restarà anàrquic tant corn l'ordre
serà reaccionari.

Pensan"lents

DEMOCRACIA 1 REVOLUCI6

B,

Lentament, perà sempre, la humanitat realitzà els'
somnis dels idealisles,

Una Bei inexorable condemna tot règim corrom
put i que defalleix. Les maleixes raons que han fel
desaparèixer la major part de les monarquies faran
caure les que resten. Orgull idèntic, por idènlica,
venalitat idèntica, impotència idèntica per a resol
dre cap dels grans problemes que la vida plantejll.

-CI decret d'amnistia
eN baixar de la cadira de dictador el general
Primo de Rivera, i en substituir-Io d'una manera
automàtica i continuada el general Berenguer, és
deI domini public la sèrie de promeses que féu
aquest darrer pel' tal d'apaivagar els ànims i fer
creure en un ràpid i proxim retorn a la normaUtat,
tan desifjada de la immensa majoria deI pais,

A tal objecte hom sentia a dir i /lelJia a dotze
nes de vegades que no solament seria restablerta
la constitucio deI 76, unica viable en les presents
circumstàncies, sinD que fins i tot es revisaria mi
nuciosament /'obra nefasta dels passats gover
nants i es donaria /libertat ais detinguts i eixiliats
politics que en numero de diversos milers volten
arreu deI mon 0 bé es pudreixen i sofreixen en
ce/"les obscures i fètides,

Amb aquest programa pel' bandera, qualsevol
organitzacio s'hauria endut la confiança de la gent
descontenta i liberal que eren, abans deI passat
28 de gener, gairebé la totalitat de ciutadans de
la peninsula,

Pero ha vingut la segona part. Una cosa és
una promesa i una altra cosa és la concessio; ha
vingut aquesta?

El temps passa i tots hem pogut veure quina
diferència hi ha de la nostra situacio civil d'avui
a la que hem tingut durant el /lustre, un mes i
dies que acaben de passaI'.

. No ha mimvat el règim que controla el pensa
ment de /'individu, el drel més legÎtim i de més
valor que posseïm; la /libertat d'impremta i de
paraull1 no existeix ni remotament, S'ha anat a
una reforma de les corporacions municipals i els
antics elements dels I/ocs citats han estat substi
tuirs pel' meitat pels majors contribuents i pels
elegits en les tres passades eleccions, amb la par
ticularitat que els càrrecs d'alcalde i dels que
composen la Comissio permanent (tot /'Ajunta
ment) se'ls reserva de nomenar-Ios el govern. Pel
què respecta a les Diputacions s'ha fel també
quelcom semblant, Pot dir-se que pel' aqui s'ha
obrat amb justa sinceritat?

No s'ha parlat d'obrir el Congrès fins després
de celebrades les eleccions populars, pel' a els
quaIs no hi ha encara data ni projecte ni pensa
ments de portar-se a cap. És aixo des/ligar el cos
sangon6s d'un pres i ajudar-Io a viure?

Tothom recorda que en un principi, fou ac
reptada i pregonada eonlinuament la idea de revi
saI' /'obra destructiva de la Dictadura i exigir les

-~-------------- - ------ - .
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Una carta d'En Francesc Macià •
1 Llussà

«President deI Centre Democràtic i Re-
publicà. Borges Blanques

Estimat amic: La I1etra que en nom de
tots els consocis m'ha dirigit, m'ha arribat
al fons de l'ànima. Es per a mi tan estimat
i tan enyorat el poble de Borgesl Us estimo
tant a tots vosaltres sense cap distinci61

Borges em rememora trossos de la meva
vida, els més agitats i els més er:nocionants.
El que heu fet per mi en diferènts oca
sions iolament el que ho hagi vist, pot
creure, jamai de la meva vida podré obli
dar-ho, jamai per molt que jo pugués fer
per vosaltres, podria pagar-ho.

Es d'una grandesa tan rara, es d'una
lIeialtat tan formosa i tan delicada l'esti
maci6 i l'amor que jo us dec, que ni amb
vida de sacrifi~is continuats per a retornar
vos-ho podria pagar-vos.

Records i enyorances que fan bategar
tan fort el meu cor, que sembla s'hagi de
trencar. Quines emocions tan fortes i tan
d(llces al mateix tem ps se'm desperten i
en recordar les afectuoslssimes rebudes
que m'heu fet. Tots, vells, joves, dones i
nens tots éreu tan am0rosos amb mi que
em sembla impossible que jo pugués reiis
tir tantes i tan fortes emocions.

1 ara en aquests moments Ge tanta so
frença moral, la Iletra deI meu poble esti
mat ha estat un gran conçol per la meva
ànima dolorida.

L'exili, amb les seves amargors, amb
totes les penes i dolon. que comporta, va
prenent poe a poe trossos de vida, s'enyora
l'escalf dels amies, de la terra, dels arbres,
dels fruits, deI que sembla més insignifi
cant; tot, tot, tot s'enyora i ens deixa una
tristesa que arriba al Fons de l'ànima. Perù
no cregueu que l'exili m'hagi tornat do
lent, ni tan sols hagi agreujat la meva àni
ma. No! sento que me l'ha enfortida. Avui

els meus ideals me'ls sento més ferms que
mai embolcallats d'amor i generositat. No
sento cap pessimisme que tant mal fa a
causes C0m fa nostra plena d'ideals nobles
i enlairats. Ideals que tenen per finalitat
obtenir un futur pie de belles esperAnces,
pels nostres fills, enlairant i dignificant els
humils per a formar una Catalunya que
posant-se al c0stat de les nacions més aven
çades sigui un far que il'Iumini i fixi un
cami a seguir per la humanitat, per la pau
i per la seva perfecci6.

1 no parlem, per avui, més d'aixà que
m'omplena el cor i que em d6na forces per
a resistir-ho tot, puix no acabaria mai.

Ara un pree que us agrairé moltlssim.
Ha mort a l'exili, com ja sabeu. En Marti
Vilanova, company estimadissim. Cor no
ble, cor d'infant, cor gener6s, d'una lIeial
tat envers mi grandlssima, demostrada fins
en le~ seves paraules de desvari ... Deixà.
una vidua i un fiU sense res. Jo us agrairia
que féssiu una subscripci6, que la encap
çaléssiu dient Francesc Macià i companys
exiliats, 50 pessetes, la quai quantitat us
lliurarà la meva filla, que un dia d'aquests
va a LIeida i potser us ho portarà perso
nalment. Desitjaria que tanquéssiu la subs
cripci6 molt prompte i que enviéssiu el
seu import a la vldua directament.

No us amoïneu perquè sigui una subs
cripci6 modesta, ja n'hi fan d'altres. Es
que voldria associar el poble de Borges a
aq uest fet gener6s.

Us prego que digueu a tothom, amies i
fins ais que poguessin ésser adversaris po
litics, .que a tots estimo i enyoro i que a
tots desitjo moltei felicitats. Quan us podrà
abraçar?

Adéu, fills estimats, de tot cor una
forta abraçada.

FRANCBSC MAClA.



Marti Vilanova és mort

ilN aconteixement ponible ha profun
dament commogut els catalans re

sidents a Paris.
Marti Vilanova, exilat politic des de fa

quatre anys, ha mort en plena joventut,
deixant una vidua i un fillet de dos anys,

Les circumstàncies tràgiques d'aquesti
dârrers temps, han impedit que el nom de
J'i1'lustre mort, brillés amb la /lum clara
defs grans apostols. Marti, per a tots els
qui l'han conegut, ha estat el més ait exem
ple de català dignt: i fervent. La seva mort
deixa un buid que mai ningu no omplirà.
L'amor de la terra fins al darrer moment
de là sava dolorosa malaltia, ha auriolat la
testa orgullosa que mai cap dubte no el
vencé i en la flama dels seus ulis hom en
devinava l'esperançasecreta i punyent d'un
retorn que no es realitzaria.,.

Marti ha mort el mateix dia que una
amnistia tardana li ob ria les portes de là
terra pairal.

Els catalans exiliats, malgrat el sacrifici
qu.e aixô suposa, han assegurat el trans
port dei malaurat amic a Figueres, vila
nadiua on tindrà 1I0c J'enterrament.

Marti reposll.rà per sem pre en la terra
que havia estat de tota la seva vida supr~

ma cobejança,

Perô queden la vidua i el fillet en una
situaci6 moral i material que ens fa un
deure l'ajudar-Ios. Marti, quan parti preci
pitadament de Figueres cap a una terra
estrangera on la vida és insegura, hipotecà,
per a subvenir a les necessitiHs de la seva
familia, unes terres seves. Les 10.000 pes
setes obtingudes ajudaren al l'amie i a la
seva familia a viure aquests quatre anys
d'exili. La mort no solament ddixa la vi
dua sense reeursos sin6 que els interessos
de la hipoteca l'obliguen a una despesa
anual considerablt,

Fern una crida a la generositat defs ca
talans per tal d'alliberar. a la malaurada
vidua d'aquesta feixuga carga.

Que (a terra sanejada de l'erm de la hi
poteca, fertilitzi la vida deI fillet i el faci
digne dei seu pare.
Ramon Fabregaf.-jaume Miraviflles,

Rafael Ramis.-Pere Seus.

110nARQUISI1E DECADEnT
-No mas servir li sefiores
que an gusanos se convierlen.

Aixà ha dit En Sànehez Querra
en un diseurs que ha Ilençat
des deI rovell d'ou d'Espanya
i prop deI Palau reial.
Aqueixa raD polftiea
fa anys que els republieans
J'estem dient a tothora
i arreu f'anem pregonant;
sflrvir a la monarquia?
és el més irracional,
ja que té el trist privilegi
que J'ideal sustentat
tard 0 d'hora, és infal'lible,
els eues se J'han de menjar.

En eanvi, J'ideal Republiea,
ja poden passar els anys
que sempre es manté ineorrupta;
res la pot malmetre mai,
al eontrari, cam més vella
més perfeeta es va tornant
més farta i més progressiva,
més noble i més Iiberal.

Per aixà no ens fa estranyesa
que els homes que han governat
dintre deI règim monàrquie,
amb tota fe i Ilealtat,
arribi un moment que exelamin
amb sineeritat brutal
i amb f'amargor cruel aIs Ilavis
que deixen els desenganys...
"No vull més servir a idols
que en eues es IJoden tornarl...
Proelamem, dones, la Republiea
que té J'ànima immortall

ppp P8 RUPBA.
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el front ~ 1unie
gran majoria, la gent que segueix, cansad{J de la
corrupci6 dels uns i de la pOl' dels altres, s'ha anat
inhibint de ço que en diem politica.

Ara ja torna a ésser J'hora d'agrupar-se pel'
actuar. i,Seguirà tothom les mateixes banderes
d'abans? Creiem que no.

Abans de la dictadura va ésser possible que els
grans partils d'esquerra conservessin al seu fa
VOl' els vots obrers i camperols, degut a la ideo
logia equivocada que seguia llavors el moviment
obrer. Avui, pero, la cosa canvia molt, i, si nos
altres constitui'm un front unic-sense compro
misos-amb tot element d'esquerra, és perquè la
realitat d'Espanya ho imposa.

Seriem utopics a tota llum si propossésim im
plantaI' el socialisme, sense comptal' amb la trans
formaci6 de la mentalitat de la gent.

Primer, el què cal procuraI' és la Republica.
Cal que part de les nostres energies les dedi

quem pel' a combatre J'enemic comu; pel' a des
vetllar totes les capes de la poblaci6, mobilitzar
aquestes reserves fins ara inactives, capacitar-les,
fer de tothom un conscient defensor de la Repu
blica pel' a que aquesta el dia que vingui, no pugui
tornar a reculaI'.

A conseguir aixo hem de dedicar-nos-hi tots
Comencem, doncs, la feina.

RICARD BARQUER.

SOM al moment culminant en què no podem es
taI' més temps vaciJants.

La monarquia és quelcom que el poble no sent
i que des dei moment que tants monàrquics de
primera fila parlen de saivar-la ens prova que
aquesta està en perill.

Pel' a saivar-la s'ofereixen molts homes, pero
el crèdit perdut durant sis anys no serà recobrat.
A la curta 0 a la llarga fracassen totes les monar
quies, i, quant més estretes de criteri han estat,
més aviat cauen,

Tota J'Europa és un exemple. Han caigut els em
perador d'Austria-Hongria, d'Alemanya ide Rus
sia... Seran un{J excepci6 elrègims d'ltàlia i Es
panya?

Fa dies ja que la situaci6 d'Espanya és força
original. S'assembla extraordinàriament a la Rus
sia de 1916,

S'assembla amb aquest periode revolucionari
rus, perquè aci com allà el règim necessita ésser
salvat, i aci igualment que alli el poble es prepa
ra pel' a prendre el poder.

Acisortim d'un periode de silenci forç6s du
rant el quai el Poder ha procurat sobornar els mi
llors elements d'esquerra. Ho ha consegui/? .. No
hi ha dubte que molts han caigut en la corrupci6,
que altres la pOl' els ha fet retiraI' a casa i que la

SUBSCRIPCIO oberta per a soc6r
rer la vidua i el fill de l'infadiga
ble lIuitador català, mort a l'exili,
Marti Vilanova.

Jesus Sanz.
Aguslf Solanes
Miquel Sol.
Marius Amig6.
Un ferroviari .

Suma anterior '.

Suma i segueix.

89'50
2'00
1'00
2'50
3'00
5'25

10;"25

.ŒŒŒŒŒŒŒ~~~~~~~~.g g
~ ~~) fABRI[A DE MOUlU HIDRftUlIU~; gn .
g Q
~ JOSEP PUJOL ~
Ô Carretera de Barcelona (Plaça Mur- Ô
Ô muradors) - TeJèfon n.O 234 Ô

Ô LLEIDA Ô
Ô Ô
.Œaaaaaa~~~~~~~~.



LLeTDA 7

FEM NETEJA
Hem rebut el següent comunicat, que

transcribim integre a continuaci6:

«En la revisi6 de l'obra dels Ajunta
ments de la Dictadura, una de les princi
pals coses a fer és l'anulaci6 de la partida
que en el Pressupost figura com sou de
l'Alcalde. No s'hi val que la Caixa muni
cipal, nodrida amb les càrregues imposa
des aIs veïns, hagi de servir per a refer pa
trimonis particulars.

Just és que les despeses de l'Alcalde, en
funcions de tal, siguin abonades pel fons
comunal; pero ara es dona el cas-una de
tantes de les immoralitats que s'han de
corregir-que ultra les despeses de re
presentaci6 satisfetes am b tot luxe,- corn
ja tindrem avinentesa de parlar-ne,
els Alcaldes s'embutxaquen sense justifica
ci6 de cap mena, uns milers de pessetes
que bé estarien millor per atendre neces
sitats dei pob/e que ajudar a refer caixes
particulars en els moments d'angoixes eco
nomiques.

Barberà, Bordalba, Pujol, Vilella, Man
grané... Prop de 50.000 PQlssetes han estat
cobrades pels Alcaldes dei Directori en
aquesta ciutat, sense profit de eap mena.
Ningu no ha fet renuncia d'aquest
momio.

L'Estatut municipal diu que el càrrec
d'Alcalde és gratuït. Ara que hi ha una
composici6 de J'Ajuntarnent que gairebé
tot es constituït pel' majors contribuents, i
d'aquest estament ric és també l'Alcalde,
cal que demostrin que no s6n les pessetes
el què els fa acceptaI' el càrrec i si sols el
desig de menar per bon cami l'adminis
traci6 de la ciutat proll desbaratada per
aquests anys, durant els quais han actuat
sense control de cap mena.

A Ja Diputaci6 la revisi6 és començada

ja, i unà de les partides objecte de rectifi
caci6 és la dei sou presidencial.

Cal demostrar que entrem en un perio
de de moralitzaci6 dei règim àdministra
tiu dels pobles i aquest és un bon acte a
real itzar.»

La UDiO palriùuca de Lleida (neuologita)
El Cenfro Uni6n Pafri6fica de la nos

tra ciutar, que tenia el local social al nu
mero 71 dei carrer Major, en l'entresol de
la casa que és propietat de Domènic Serra
Sanjuan, fa alguns dies que ha retirat els
Iletreros dei balc6 i de la porta i tam bé el
pal de la bandera que tenia col'Iocats feia
ja algun temps.

No sabem les causes que ha motivat
aquesta decisi6 pero deduïm que s6n sem
blants a les esdevingudes arreu de la pe
ninsula.

L'anèmica instituci6, la vida de la quai
era només una ficci6, ha hagut pel' fi de
plegar veles i tancar les portes de casa.
Presumim, pero, que no arriben a dos eis
socis de la flamant entitat que s'han dol·
gut de la seva mort.

El nostre condol més entusiasta al seu
ex president pel' petu senyor Adolf Serra,
ex president, també, de la nostra Diputa
ci6 Provincial des dei febrer passat.

JOA.N VENTURA.
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L. B.

L'Hospital de Santa Maria
Sabem que J'Ajunlament de LIeida ha concedit a

la Diputaci6 el permis corresponent pel' a verificar
obres a J'anlic edifici de l'Hospital de Santa Maria,
consislenls en enderrocar el campanar que es troba
damunt la porta de l'Església, practicada a la citada

·construcci6, campanar afegit a J'obra vella sense
cap conexi6 amb el seu estil.

No sabem amb quina inlenci6 hom vol verificar
aquestes obres pero el nostre interès pel' aque1J
venerable edifici fa que ens preocupem pel' tot ço
que a ell es refereixi.

Tindrem, doncs, al corrent ais nostres lectors
sobre aquest punt concret.

(La Publicitat).

preocupar-se d'allra cosa que de treba1Jar i afer
mal' la seva personalitat. Es pel' aixo que pel'
aquest preu podem donar obres que ara fan de cinc
centes a mil cinc-centes pesseles.

-I,I creieu poder aconseguir els dos-cents subs
criptors?

- Tinc la seguretal de passaI' de moll. Penseu
que el primer cenlenar s'ha cobert sense que publi
camenl se n'ha gués dit l'es. Barcelona pot donar-ne
molls més de dos-cenis i corn pieu els que pot do
nar les poblacions importants de Catalunya: LIeida.
Sabadell, Terrasa. Reus. Manresa, Girona, Vila
franca. Igualada, Sitges, Tarragona, elc., on s'es
tan formant cultures artistiques insospitades, que
hi han pelits nuclis selecles.

-Quins seran els artisles?
-Sis pintors i dos escultors, Bosch-Roger.

Carme Corlés. Josep Prim. Miquel Villà. Josep
Granyer. Joan Rebull i dos més. que no us puc dir
perquè no us els sabrieu ca1Jar. Us els podré dir
dins 'de pocs dies.

-I,No creieu excessiva la producci6 que hauran
. de rendir aquests artistes?

-Sotmelre'ls a una disciplina de treball farà un
gran bé a la seva obra. Tois els artistes dei m6n
produeixen més que els nostres. 1a l'estai de grà
cia s'hi arriba treballanl.

Eltelèfon reclamava el jove marxanl i corn que
pel' altra part ens semblà que ja podiem donal' una
idea clara ais nostres leclors d'aquest inleressan
tissim projecle ens acomiadàrem de Joan Merli.
J. DB S'AOAll.6.

8·

Hem trobat Joan Merli en la seva Sala de les Ga-
!eries Laielanes en el momenl que penjava un cad
qui rit:> sobre un quadro de Miquel ViIlà.

-Ja veieu, ens digué, en veure'ns, corn els nos
tres colleccionistes no han trigal a comprendre
aquest pinlor: l, doncs, què us porla?

-Voldriem que ens expliquéssiu el vostre pro
jecte, el quai, encara que se n'ha parlat moll aquests
dies, no és conegul de lots aquells aIs quais pot in
teressar.

-El meu projecle, diu Joan Merli, consisleix a
aplegar un nombre de subscriplors no inferior a
dos cenis els quais, mitjanl el pagament mensual
de vinl-i-cinc pessetes, 0 sigui, tres-cenles pesseles
anuals rebran cada any dues obres, és a dir, un
quadro de pinlura a J'oli i una escullura en terra
cuita, dels originals dels quais es faran sis. exem
plars, 0 bé dos quadros 0 dues escullures segons
adjudicaci6 pel' sorleig public. Queda entès que
semp.re seran dues les ob l'es que anualmenl rebrà
cada subscriptor.

Aquesl projecle podria lenir un nom genèric.
cFeu-vos una co1Jecci6 d'Arl:>, pel' exemple.

-I,Quina ha estat la voslra inlenci6 en posaI'
en pràclica el vostre projecle?

-Oferir la possibilital de fer-se una collecci6 a
tants i tants amants de l'art que pel' manca de mit
jans no els ha estat possible. Decidir a adquirir
obres d'art modern a molls que tot hi tenir miljans
economics suficienls mai no ho haurien fel. FacilitaI'
la negociaci6 en aI'l modern i creaI' el co1Jeccionisla
especulador. .

-I,Com seran les obres que IIiurareu al subs
criplor?

-Del mateix valor arlislic i material que fins
ara hagin lingul i tant més corn sigui possible. 1
inèdites sempre, pel' quanl constiluiran la produc
ci6 anual dels artistes que hi concorrin.

-I,Aleshores aquests artistes ja no exposa l'an
més?

-No, mentre la seva producci6 sigui destinada
ais subscriptors. No perdran, pel' aixo, conlacte amb
el public i la crflica, puix que cada sis mesos es fa
l'à l'exposici6 publica d·adjudicaci6.

-Perquè amb la xifra que asseguren els dos
cents subscriptors, J'artista en 1I0c d'un preu pel'
peça, s'assegura un sou que Il permet viure sense
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NOTES DE LA SETMANA
CarIes Capdevila

Una de les revelacions més agradables
de l'actual moment ha estat la de Caries
Capdevila escriptor politic. Fa temps que
la prosa nerviosa, perà correcta i pondera
da, de Capdevila venia cridant l'atenci6,
tant per la finor de matisos corn pel dol!
de riques suggestions de què és sem pre
plena.

Durant l'esclat paternalista de la Dic
tadura, Capdevila, corn tots, s'esmerçà en
ternes marginaIs a les nostres coses estima
des. Hi feia, sovint, veritables filigrcnes.
Perô ara, amb la miqueta de Ilibertat que
ens és donada, amb una constància remar
cablement exemplar, comenta la major
part dels dies, el momènt politic en un to
tan nou i pers0nal que, com déiem, fins
ais que li concedien condicions altes, ha
sorprès enormement i agradable.

Del seguit d'escrits politics de Caries
Cllpdevila, tots ells ben notables, no ens
sabriem estar de citar el que aparegué a
La Pub/ici/a! deI dia 2 dei corrent, L'hora
de les conviccions. És un moment de lu
cida comprensi6 deI seu autor i de supera~

ci6, encara, de les seves dots de periodista.
Ens sap greu que el poe espai de què dis
posem ens privi de reproduir-Io integre.
Si us plau, Ilegiu els fragments que en co·
piem a continuaci6: .

«En qualificar la situaci6 creada amb la caiguda
dei govern de Primo de Rivera, usàvem el mot
evoluci6 perquè créiem que cap altre sin6 aquest
podia expressar amb més exactitud la realitat que el
canvi significava; l'actitud dei govern actual, da
vant dels fets que s'han produït d'aquell moment
ençà, confirma que, en afecte, encara naveguem
per l'e15tela encrespada de la dictadura. La urgèn
cia que determinava aquella modificaci6 no ha es~

tat pas superada; avui, igual que un mes enrera, i
més c1arameut que aleshores, existeixen les ma
telxes rIIons per a creure qu~ és l'instint de

conservaci6 el que inspira tots els determinis dei
poder.•

«La magnilud i la qualitat dels interessos qne es
Iitiguen han fet passar momenlàniament a un terme
més discret qüestions per a nosaltres capitals que
han estat objecte d'una acci6 enèrgica i persistent
per part dei govern anterior. Aixà pot haver imjJres
sionat favorablementl'oportunisme sistemàtic que
vol fer l'usura sense exposaI' gens de capital; en
el fans, perà, tot segueix igual, perquè la iniciativa
resta a les mateixes mans, i si obre una esclelxa és
per eliminar obstacles a l'aire que necessita per
viure.·

«Hi ha gent dolada per a regir amb èxit els pa
Irimonis espirituals i materials en temps de calma,
quan tot engrana i es coordina per un voler de la
forluna providenf; aquesta gent, perà, s6n gerents,
no polftics; continuen la histària, perà no en creen,
i per arribar a aquell ordre que jusfifica la presèn
cia d'un gerent abans cal fer la part a la justfcia i al
dret, i per aixà ara cal més la fe en aquests ideals
que no pas la confiança en la pericia dels que per
imposar la seva personalitat han d'esperar que ai
gu els doni aquesta feinll feta .•

Tarnbé, «BellafiIa»

Hi ha simptomes inequivocs que de
mostren que, a Catalunya al menys, hem
fet molt cami en sentit liberal en el més
noble i humà sentit dei mot. Ad teniu, per
exemple, Bel/afiJa, el quaI, dit sigui en
honor de la veritat, per bé que mai s'hàvia
caracteritzat corn un home incomprensiu
i agrad6s de jugar amb frens, ha pogut es
criure coses tan ben dite') corn les següants,
que aparegueren en el mateix diari i en el
mateix dia:

«Ara bé, el conservadorisme és, en la seva es
sència, la prioritat concedida al problema de l'or
dre dlJmunt el problema de justfcia. En els segles
passats hi havia moita gent que podia acreditar
problemes de juslicia i no se n'havia adonat. Va
costar un segle de convèncer el poble de França
que hom era Injust amb ell, que .Ia injust(cia tenTa
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remei i que hom podia alènyer aquesl remei amb
les pràpies mans."

c.Avui en dia, el conservadorisme eslà substi
luït pel nacionalisme per una eslricla religi6 d'Es
lat, per una mena de renaixença pagana. Hom ha
descobert que calill divinitzar l'Estat per fer-lo im
màbil, !idel a un arquelipus egoista, clos en eH ma
teix i abassegador de tota vida dins la seva àrea."

«Cal que lotholll sàpiga que el conserva doris
me liberal és dat i beneït, i que el conservadorisme
nou que es proposi el senyor A. dins la Illonarquia
o el senyor B. dins la republica serà un fel de lona
litats Illés 0 menys semblants a les italianes i por
lugueses. Aixà per damunt de tota generosa inten
ci6 i de Iota magnitud d'intellecte. Perquè hom no
pot sin6 viure el seu temps i bastir-se la casa amb
els materials que hi haurà al seu abasl."

Bé, Bellafila, bé, Molt ens agraden els
vostres Fruits saborosos. Pero pel nostre
paladar, eocara trobem més gustoses les
vostres incursions a la teoritzaci6 polîtica
quan l'orienteu en el sentit que denoten
els paràgrafs transcrits i que ens hem do
nat el plaer de transcriure.

Acci6 Catalana

El tan esperat manifest ha sortit. Un
seguit ben lIarg de signatures proclama la
seva fidelitat a aquests quatre principis bà
sics que informen aquesta força politica:
Catalanisme, Liberalisme, Democràcia,
Republica.

També és un altra bon signe dei n~stre

temps que al red6s d'aquesta idealitat s'hi
hagin acollit alguns noms, pel' exemple:
Jaume Bofill, H. Puig i Sais, L1uis Guarr 0,

Jesus Maria Bellido, CarIes Riba, Tomàs
Garcés ... i Antoni Berg6s, que és, pel' a
nosaltres la màxima sorpresa.

Tots aquests senyors tenen prou com
prensi6 i prou decorum pel' a no signal'
sense reserves-en aquesta hora de neces
sàries i obligades clal'edats-allo que no
creguin i que no estiguin disposats a de
fençar. Catalanista, democrata, republicà,

bé, pot passaI', perquè hi ha precedents,
proxims i remots, en virtllt dels quais
hom podria restaI' ben antiliberalment fi
dei a la significaci6 d'aqueixes paraules;
pero no, no, diuen també, Liberalisme
(subratllem ho, si pel' cas). Hem de creu
re que el liberalisme d'aquests senyors; en
aquesta hora en la quai fins eIs codserva
dors absolutistes se'n diuen, no serà més
que «la seva» Iti bertat, la dels que corn ells
pensen?

Quan s'és liberal, s'ha de portal' aques
ta convicci6 a totes les manifestacions de
la vida publica. A l'escola, pel' exemple.
Qui, d'aqllests firmants, que hem fet des
tacar, de significaci6 dretista, gosarà en
endavant, si no es contradint-se radical·
ment, a l'aconfessionalisme absolut?

Enhorabona, amie Berg6s. Liberal,
democrata, republicà ... En prenem bona
nota. J ben vingut sigueu, amÈ> aquesta
posici6 tan satisfactàriament defin ida, a
les nostres lIuites. J, no ho prengueu a
mal: serveu, en l'esdevenidor, bona me
moria de la fe que heu jurat defensar.

Paraules reials

El manifest d'Acda retreu les paraules
conegudes de Felip V: <~Habiendo ... paci
ficado enteramente mis armas al Principa
dG> de Cataluna, tocaba a mi soberania de
establecer gobierno cm él,» i afegeix el ma
nifest que «aquestes paraules no podem
pas oblidar-Ies âra, després que, en ocasi6
ben triada-al cor de Barcelona j en data
deI 19 de maig de 1924, foren repetides per
la veu més alta de l'E.,;tat.\>

Fa bé, Acci6, de rememorar aquelles
solemnes i maiestàtiques afirmacions d'ad
hesi6 i reiterament a les de Felip V. Nos
altres no les haviem pas oblidades. D'aque
lia reuni6 d'Alcaldes de Catalunya al Pa
lau de la Generalitat, i de les explicites i
augustes afirmacions que hi ressonaren, no
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sols no n'hem perdut la memoria sin6 que
les guardem ben presents i, creient-Ies
providencialment pronunciades ex abun
danlia cordis, les veiem dt'tstinades a fer
malta, pero malta feina. A l'affichage, per
exemple, a tates les cantonades de tots els
1I0garrets dei nostre poble a l'hora de pren
dre una decisi6.

Ara, que, quan les llegirà la gent, no
sabrem qu~ fer-ne d'aguella «adhesi6n cor
diàl» retreta per Puig i Cadafalch, que sols
es pot mantenir si hom no té la sensaci6
d'ésser tractat dignament des de les altu
res, i que deu informaI' encara, a ben se
gur-coses rares, heu vos-ho aci-Ia politi·
ca de la L1iga Regionalista.

De gustos no hi ha res escrit.

El vigilant

Segueix corn sem pre, mil/or que mai,
J'adoctrinament de les nostres forces per
la ploma de Rovira i Virgili. A La Nau,
posant en guàrdia sobre l'eixorquia i els
peri Ils de certes estridències, diu:

«Ningu no pot mostrar-se sorprès davant certs
atacs i certes manifestacions populars recents. Vé
nen a ésser, al cllpdavall, fenàmens biolàgics de
guts a la comprensi6 i a la livantor en què s'hagué
de viure durant el periode dictatorial. No ene sem-

11

bIen doncs, juslificats els escararalls dels sosteni
dors dei règim caigut. Aque~ts exageren lIurs pro
testes i lIurs alarmes, tot senlint el secret desig que
el. avalots i incidents augmentin i es generalilzin.
En IIquests avalots i incidents ells hi veuen lIur su
prema esperança de tornada a la Dictadura vella.-

«Hem de dir també-i ara adrecem la yeu cap a
un altre costat- que no s6n recomanables, en les
circumstàncies presents, determinats actes i mani
restacions. 1creiem que no s6n recomanables pre
cisament perquè poden servir de pretext per a res
tringir les primeres parcelles de lIibertat que havien
estat restituïdes ais ciutadans i per a aliar les ros
ques maniobres dels qui voldrien tornar aIs temps
de la Dictadura anliliberal.

l,Què més voldrien eIs r~accionaris-els quais
no s'han ros ni han renunciat a la lIuila-sin6 que
l'efervescència popular prengués formes esporàdi
cament exaltades i violentes? Un pla de conjunt pot
tenir èxit. Uns quants fels isolats i improvisats no
poden tenir-ne i s6n més aviat contraproduents.
Donal' armes a l'ddversari és sentir la trista VOCll

ci6 de perdre. Cal tenir prou serenilat i prou pers
picàcia pel' Il no caure en aqup.st parany .•

Estem absolutament d'acord amb aques
tes àssenyades paraufes deI nostre il'Iustre
amie.

Aquest numero ha passat

per la censura governativa.
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Corn una borrascàda de mal vent j pol
saguera ha passat pel nostre davant, des
vastant-ho tot al seu pas i accelerant dies
de grans commocions socials i polltiques i
precipitant J'arribada d'inaudites misèries,
la dictadura dei general Primo de Rivera.

Avui estem travessant un periode de
trangici6 dificilissim de forma i de vida no
gaire Ifarga. Tots els inicis s6n de pràxims
i importants trasbalsos. En aquestes hores
incertes, doncs, hem sortit nosaltres al
carrer sota una unica bandera, defensant
amb totes les nostres forces un front unic
d'esquerres, gran i compacte. Hem cregut
que aquesta era la unica manera d€ fer
tasca eficaç i seriosa.

Ens hem declarat defensors deI front
uoic d'esquerres i volem que aixà sigui
veritat. «A les esquerres no hi t~nim ene
mics», déiem al nostre manifest i cal que
aquestes paraules corrin ci pel' lia i siguin
prao unciades, pensades i cregudes am b la
màteixa sinceritat i noblesa que han estat
pronunciades pel' nosaltr·es. La nostra,
doncs, és una tasca gue interessa a tothom
gue senti dins d'ell la necessitat d'un bri
de Ilibertat pel' poder viure..

Les nostres comargues, tata la sèrie de
pobles, grans i mitjans, que hi ha escam
pats pel' les c:ontrades lleidatanes poden
aj udar-nos, tam bé. Els nostres am ics veïns
tenen el deure de denunciar el sens fi d'in~

j usticies i d'arbitrarietats que han presen·
ciat i sofert durant aquests sis anys i mig

Nosaltres els oferim desinteressadament
les nostres columnes. No és a petits grups
dispersas corn cal actuar. És precis una
organitzacit'> compacta; és en col'lectivitat
que arribarem a conseguir el què ens
proposem.

Els habitants dels pobles de la vara de
Lleida han d'anlJr també units amb el nu~

cli de la capital. Els uns sense els altres no
podrien existir; cal que s'agrupin pel' a
defensar els interessos comuns, tan poll
tics corn particulars. Elis tenen, doncs, la
paraula. Denunciar noms i fets i extendre
els ideals de justicia i de democracia és
cooperaI' a l'assoliment de la victària, és
ajudar al ràpid adveniment de la desitjada
Republica.

Esperem que la Secci6 que destinem a
les nostres comargues retratarà fidelment
l'esperit de Ifibertat, deI quaI pobles corn
Borges Blanq ues, Balaguer, Seràs, Mayals,
etc., tantes mostres n'han donat ja, dignes
i exem plat s.

B. X.

Albatàrrec
AI vei poble d'Albatàrrec s'han succeït

també casas vergonyosos de regidors que
ho foren en temps de la Dictadura i avui
s'han possessionat deI nOli càrrec, sense
fer cap objecci6 ni l'es que s'hi assembli.

Aixi tenim gue l'alcalde actual, Josep
Falguera, ha estat regidor durant els sis
anys i mig que governà Primo de Rivera.
Un regidor d'avui, Josep A. Cornes, fou
alcalde sota el Directori militari encara un
aItre, Pau Biosca, també fou deI consistori
en la passada situaci6; aquests dos ultims
s6n a l'Ajuntament en qualitat de majors
contribuents.

Demanem que el poble d'Albatàrrec,
tingui els seus representants municipals,
nomenats pel' ell mateix. A fora els in
trus051

Mentre aixà no sigui, mentre aquest
desig popular no esdevingui una realitat
efectiva, no podrem dir que els camins de
la normalitat, siguin lIuminosos ni transi~

ta.bles.
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UNA NOVA BIBLIOTECA

El dia quinze dei correnl sortirà el primer volum
d'una nova biblioleca, la quai amb el nom de Col
lecci6 BlavB, apareixerà a Barcelona sola els aus
picis de l'<<Edilorial Polfglota».

Tanl per l'oporlunilal amb que apareix corn pels
Ilibres que hom ha escollit per a publicar, promet
ésser un acerl aquesla Col'/ecci6 Blava.

Per ara s'anuncien pels primers volums els
noms d'Eve Paul Marguerille, Caries Fôléy, Gyp,
Jeanne de Colomb i Trilby.

Sortirà cada quinze dies punlualment. Nosallres
que desilgem un feliç èxit a loIs els bons propaga
dors de les noslres lIetres, felicilem la nova empre
sa i esperem amb goig les seves promeses.

BAPTISTA XURIOUBRA,

significa J'incomparable fet d'associaci6; relreu
projecles de diputats que malden per imposar la
lIei que obligaria a cercar el certificat mèdic a
l'acle dei casamenl; examina l'esterililzaci6 i culpa
molles vegades d'aixo l'excessiva procreaci6, la
misèria, les enfermeraIs i les passions sordides.

Relreu Anglalerra per la seva independència
femenina; Suècia, Alemanya, Auslria i Holanda
per l'avança des que eslan referenl a aquests as
sumptes.

Manuel Devaldés desilja una humanitat sand,
robusla i inlel'ligent; condemna 101 el què per a eU
produeix una degeneraci6, des de la guerra fins a
les malallies venèries i, en ullim 1I0c, parla amb
elogi de la Russia d'avui i cita el decret pel quai es
feu publica la dèlerminaci6 dels comissaris de la
Salul i de la Justfcia, i en el que es fa legal, sempre
en casos juslificats pero, l'abor!.

Concrelan!. Aquest Uibre, La Maternitat Cons
cient, parla amb aulorital de qüestions que caldria
que sabés lolhom i que, malauradamenl, desconei
xem molls encara,

LUEIDA

RevistesLlibres
«LA MATERNIDAD CONSCIENTE», de
Manuel Devaldés. - Biblioteca «Estu
dios».- València, 1929.

Acabem de lIegir un inleressanlfssim Ilibre so
bre eugenèsia, un lIibre de divulgacia d'aquesls
coneixemenls, ben escril, comprensible i ample.

Comprèn dues parIs: Les idees i els fets i
L'Acci6. En la pr.imera, hi figuren els capflols L'eu
gènia, L'herència, L'herència morbosa, Crim i he
rència, L'esrerililzaci6, El mifjà i la raça dels pobles,
L'esgolamenl de la mare, factor de degeneraci6,
Tara i geni, La superpoblaci6 i la guerra, El dog
ma religi6s conlra la malernital conscienl, L'educa
ci6 sexual, La individualitat femenina, L'associaci6
sexual, L'ètica de la maternitat conscienl i Ética
sexual.

En la segona, L'exemple de la Gran Bretanya,
Suècia, Alemanya, Auslria i Holanda, Estats Units,
fndia, Xina, Japa i Russia.

La gran preocupaci6 de Manuel Devaldés és
demoslrar que cal fer infanls sans i bons i no pas
procreà sense cap precauci6 ni idea de la impor
tància de l'acte.

S6n commovedors els quadros que descriu dei
sens nombre d'homes i dones que viuen en deler
minaIs asils, els quais per culpa dels seus ascen
dents, porten tots els dies de la seva vida la con
demna de la idiotesa que els fa imperfeclibles; i
allf incurables dei lot, sense nom, tancals en una
galeria, amb el sol de reixa de ferro per lai que es
recullin en una fosa les immondfcies, uniformement
vestils amb lIana, 10lhora bruIs, filis de l'alcohol i
de la degeneraci6, asimèlrics aborts, amb cranis
defor,mals per ossos prominenls prematurllment
soldaIs, els ulis salions, destacades sense armo
nia les orelles, el mirar incerl i un coll flac que 101
jusl si sostè la tesla oscil'Ianl; de tan en quan aigu
obria la boca, que semblava un membran6s bec
d'au, i exhalava un crit selva Ige, una excIamaci6
de colera sense fonamenl; sense cap lIum espiri
tuai, sense que mai linguin consciència dei que
s6n, semblen bèsries, feres, sense una paraula, ni
una idea, ni un sentiment. (Hospici de Bicêtre).

Parla també de les malallies hereditàries i en
treu conseqüències. Eis sublffols que reproduïm
més amunt, indiquen la diversital d'aspectes amb
què Manuel Devaldés estudia aquests grans i
transcendentals problemes,

Aboga tot sovint per la inslrucci6 sexual direc
ta dels joves, infundinHos consciència dei què
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Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

lmpremtes
IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 315

Lleida.

Mercerie s
EMILI DUR6 SOLANES.-Magalzems de Mer

ceria i novelats. - Plaça SaI, 8 - Telèfon. 502. Lleida

Musica i Ptanos
JOAN GUARRO.-ClIvallers, 66. - L1eida.

Recaders t Transports
LA. PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinetli. 15 - Lleida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i dillris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - L1eida: Estereria, 4.

Talleps
JOAN VILA.-TlIllerli de Foneria i MaquinÀriA.

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, lOf. - L1eià•.

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
Iric.-Cabrinetti. - Lleida.

Ferreteries
JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

11 i 12. - L1eida.

(De La Republica).

Arriba el moment a que Caslelar enraona de
la monarquia espanyola i ho fà en aquesls lermes:

«Toles les monarquies acaben igual, toles en la
corrupci6.-lmperi cesari romà en el corral de
Augustulo.»

cLa monarquia gotica, la monarquia col'Iecliva,
en el carro sardana palesc de D. Rodrigo; la. mo·
na l'quia fundada pel' D. Pelai, semi-electiva, en el
1101 on s'arrastra donya Urraca; la monarquia se
mi-feudal, semi-popular, iniciada pel' Alfons VII en
les sangonentes orgies de D. Pere el Cruel.-La
mor.arquia senyorial dels Traslamares, en la corI
d'Enric IV J'Impolenl: la gral1 monarquia fundada
pels reis Catolics, en els encisos de Caries Il, la
monarquia civil, represenlada pel' la casa de Borb6,
en els braços de. Maria Lluïsa; la il 'lustre monar
quia constilucional, creada pels nostres pares a
Càdiç, aIs peus de Sor Patrocini, dei pare Clarel i
de Marfori.»

IDIOMES

14

Acadèmies
AlAll1:. i'1IA i'1l:.l>..,lAI'lllL

COMERÇ ~~

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

Lleida.

Cases de Canut
M. SALA ROURE, - Rarnbla Ferran, 4, pral. 

Telèfon, 518 - Lleida,

COl'redors de Comerç

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

- Telèfon, 499 - Lleida.

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

E lectrictste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça L1ibertat, 2
Telèfon, a8 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'Iacions elèc
triques pel' a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramofo·ns. 
Clavell, 5. - L1eida.

Es discutia en les Corts deI 69 la forma de go
vern i enraonava Caslelar,-Escollem-Io:

«La monarquia és pel' a mi la injuslfcia social i
pel' la meva pàtria la reacci6 polflica, jLa Republi-.
cal, no puc dir aquesla paraula sense commourem
profundament; la Republica és pel' a mi la justicia
social i pel' la meva pàtria la lIiberlat polilica. Mal
gral aixo, la Republica va a ésser vençuda.»

«La socielal és una guerra permanent entre les
idees i els interessos, les viclories dei moment s6n
totes pels inlel'essos; les viclories definitives s6n
lotes pel' les idees.»

cEl rei és un elemenl inutil, complelament inulil,
i quan no és un element inutil, és perjudicial. Pel'
conseqüència, l'exemple d'Anglalerra condemna
toles les voslres leories.»

Llegint la Histària
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Caramels "L'ARC"
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La
Remington

12
Los que busc:;\n la

m a V 0 r resistencia
unida a la operaci6n

fâcil V la escritura
bonita, invariable
mente compran la
Remington 12.
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Agència a Lleida

Major 27 i Blondel 14

LLEGIU 1 PROPAGUEU LA

Revista ((LLEIDA ((
LLEIDA.




	001
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017

