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DESPATX:
A. República,
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Telefon 98

Apartat Correus 27
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NACIONALS I ESTRANGERS .

TEIXITS

TELEFONS: 80121 - 80121 A - 80121 B - 80121 C - 80121 D
DIRECCIÓ TELEFÓNICA I TELEGRÁFICA FOXFILM

/

t

VALENCIA, 280-282 - - BAR e E·L o N A
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HISPANI FIXFILM, S. A. E.

CONSTITUCIÓ, 33 i 34
PLAC;A F. MACIA, 1

TELEFON 315

LLE IDA
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aneu a BARCELONA:

recordeu-vos
que'

el vostre RESTAURANT

el vostre CAFE

el vostre BAR

el vostre lIoe de reunió és el

La
Renova~ora
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Bancl
Espanyol!

de

Credit
•

Capital 100.000.000

Reserves 63.000.000

Cafe-Bar

Sícoris
..

TEIXITS
SEDEKIES
NOVETATS

J

Totesles

operacions

bancaries

400
SUCUR~ALS
A ESPANYA

Rambla
del

Centre

37
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TelefO)l 406

ES'I'EBEBIA,5

I~LEIDA

\. .J

Interés maxim
en comptes

corrents

~ CAIXA D'ESTALVII
3.1/ 2 %

SUCURSAL A lLEIDA

IPLA<;A F._MACIA, 28I - TELEF'ON 339 . :

~"II'111I11I11I11I11111I1111l111I11I11l11111I1l111111I11I1I11I111I1l111111111,,\,\,$

Miquel Mestre Pellicer

Llanes rentades
Matalassos
Miraguans

Avinguda Repúbli-ca, 49

els trobareu
a la casa

LLE I DA
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Gran assortit en

pintures, vernissos

i esmalts especial

ment preparats

per a ús casola, de

facilíssima i rapida

aplicació, podent

tothom, sense pre

cisar cap tecnica

de I'oflci, restaurar

a la perfecció tota

mena de mobles i

altres útils de casa.

Joieria, Argenteria

Rellotgeria, Optica

Reparador del cal~at de pell blanca

Tubs pasta blanca per cal~at de lona

Cremes per a tota mena de' calc;:ats

MAJOR,3

REGALS per a casaments

RE9ALS per a comunions
en trobareu un immens assortit a

LLEIDA - Pla~a F. Macia, 10 - Telefon 381

Tarrega - Raval del Carme, 17 i 19 - Telefon 46

Lleida

és la M A R eA s U P R EM A

Al...

AN SE LM e LAVE, 20 - TELE FO N 530

SALVADOR SALLÓ

per a usos domestics i

decoració en general

En
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VENDES A L'ENGROS I DETALL:

OLlS per a aulos i tota mena

de maquinaria, GREIXOS,
VAL\lULlNES, CAPS DE

COTO.

PINTURES, ESMALTS,

VERNISSOS, PINZELLS

FERROS

ACERS

TUBS

CARBONS

Santsoni

Ramon Soler

I

COMTES D'URGELL, 17
TELEFON 509

lLEIDA
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~ 8ane ~omere¡al de8arce Ion a ¡~
:,' 1:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Capital: 25.000.000 de pessetes~ totalment desemborsades *
~ Domicili social: ~asseig de Gracia, 3 i 5 - BARCElONA - Telefon 16410 I~
-te *
~ (" 1:
-te SUCURSALS ¡AGENCIES: *
-te *; Sucursal de Lleida PALMA DE MALLORCA, ;
7' TARRAGONA, G I R O N A. ..-
-te *-te OFICINES: Avinguda F. Macia, 26 Amposlo, Arb6s del Pene- *
~ dés, Badalona, Bergo, :

-te Figueres, Gondeso, Grono- *
-te *-te lIers, Igualado, Inca, Mono- *
~ 'cor, Monreso, Monlblonc, COMPl;ES CORRENrS :
-te Moro d'Ebre, Morell, 0101, A LÁ VISTA 2 0

: 0 ANUAL 1:
-te TOTES' LES OPERACIONS DE Porl Bou, Puigcerda, Ripoll, 1*
~ B A N e A I B o R S A Sonl Feliu de Guixols, Son- :

-te lo Colomo de FOTnés, Sonia *
~ Colomo de Queroll, S e u ':
-te 1*-te d'Urgell, Torrogono-Bolsin, lllBRETES D'ESTAlVI *
~ Ta rreg o, Torredemborro, A LA VISTA 3 i '/, % ANUAL :
-te Tortosa, VolIs, Vendrell, Vic, *
~ \ Viloseco, :
-te , • *
-te *
~ Cambra cuira~ada amb departaments de lIoguer ¡l
~ 1:
-te *
.~.~.~.~~~.~~.~~~~~~..~~~~~~~~~~~.~~~~~ ..~~.~~~..~~.~.~~~~..~~.~~~.~~~.

••elTROEN

CABINES INDEPENDENTS
PUPllATGE DE COTXES

lUBRICANTS

AGÉNCIA OFICIAL

Ramon Santesmases'

SERVEI PERMANENT

GARATGE

SPORT

L L E IDA
GENERAL BRITOS, 3 i 4

TELEFON 216

TAR'REGA
AV. CATAlUNYA, 13

TELEFON 127
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S~bscripció trimestral: 2'SO peuetes

PORTIC

ALtre cop la cilltat s 'es
forr;a en L'alegria. ¡,es fes
tes periodiques ten en la
tossuderia de la quitxaLLa,
no saben ben bé si és o no
escaient un determinat po
sat, pero el prenen i no
terLiu més remei que accep
tar-Io, i aquesta ingenuitat
acaba per fer-vos-eL agra
dós.

Així arriba La nostra
festa major; La natura/esa
mostrant tot L'escLat esbo
jarrat i prometedor, els ho
mes posats en mil neguits
i no pogues dolors, pero
tan-se-val, eL!a ens ve i cal
fer-li pas i mostrar-se amb
bono. cara i maLgrat que
en els cors hi pugt;i haver
una tardor sentimentaA, el
seu esclat tot ho envaeix i
acaba per fer-se sentir amb
els seus aires primaveraLs.

Aquests dies, dones, La
eiutat de LLeida prendra.
un caient de satisfacciÓ,
d'alegria, tot faro creure
que vivÍ7n amb un no voL
guer-se adanar de Les coses,
71 i ter-se massa sensible
amb tot aLZo que ens pugui
desplaÚre.

La festa major si a .ti
de comptes mostra pietós
un falsejament de la rea
litat, en suposa una altra
d'efecti(.'a que L'honora: La

REPORTATGE LOCAL

FESTES

L<:I tradició torna a posar-nos

frec a frec de la festa major, en

cara que un desig de major ciu

tadania, o qui sap si d'incontigu,da

pressumpció, desfigura amb el

nom de festes de primavera.

Altra volta la ciutat es veu ani

mada de cares estranyes i enva"ida

per tot un petit món que va ~e

ciutat a ciutat i de 1I0garret a 110

garret, amb el fustam i telatge de

fragils barraques, i amb les caixes

plenes de brillants mercaderies

q u e atreuran I'admiració d e la

multitud que va al firal.

No gens menys, faran la gran

presencia els carrousels de tota

mena i cada any més complicats,

que al soroll deis seus engranat

ges secs, hi ajuntaran I'atabala

dora cridoria d'una gramola cent

per cent sonora.

La gentada arribada de fora i

els qui d'ací s'hi afegiran, dona

ran un moviment inusitat al firal, i

faran que tot amb tot s'exageri.

Així les converses pujaran de to,

d'esdevenir pretext per a
rf!lrobar éssers estimats i
cares amigues; La d'acrei
xe-us tots pLegats en mu
tuaLs afeete,s, amb com
prensives cordialitats.

Vingui, dones, La nos
tra festa, i amb el seu tus
tar amorós desperti en eLs
LLeidatans, als presenls i a
agueLLs que estiguin ferits
per La recanr;a d'una abli-.
gada LLunyania, eL sentit
d'pstimació que uneix els
homes, maLgral que tot
quant ens volti sembli sia
per a separar-nos. Que
aguests dies de festa ho
sien per a" L'esperit pllix
apart eL goigpersonal, nos
tra estimada Lleida 71 'hau
.ra. un grún bé.

7

el «pasen señores...", tot i ésser

amplificat per altaveus, sigui amb

pl'ou feines o"it, i els sorolls deis

gral'nofons, músiques i altres sons,

quedin ofegats per I'ambient ata

balador d'un tot que és un no res.

Al costat de les festes del car

rer, i deis espetecs de les traques

i deis focs d'artifici,. deis sons deis

típics instruments de les cobles de

sardana i de la moixiganga deis

Xiquets de Va lis, hi haura també

festes de I'esperit. Festes de mú

sica i la inauguració de I'exposi

ció-concurs de primavera, a la

qual hi concorren prop de qua

ranta expositors, coneguts uns i

anonims els més.

Un altre any, en 1912 si no e'ns

falla la memoria, es feu una expo

sició d'artistes lIeidatans qué coin

cidí, com la d'enguany, amb la

festa major. La discordia que se

n'esdevingué feu comprend.re als

organitzadors que no era encara

oportú judicar els merits deis artis

tes d'aquell temps i la provatura

no es repetí.
Enguany, pero, amb un ambient

que sembla totalment renovat i

qui sap si amb menys prejudicis

que vint-i-dos anys enrera s'oferi.

ra a.la vista del' pÚ6Ii¿' el ti'~b911

ar1'ístic de la gent d'ara i cal espe

rar que I'únic afany que es ~eri

vara de I'exposició sera el d'una

superació per tal de distingir-se

en successives manifestacions d'art.

Si no fos així, i per contra s'impo

sés la rebequeria i ¡'orgull sense

mesura, caldria pensar en no mal

gastar esforc;:os per a_ obtenir tan
sois el fruit malefic d'odis i enve

ges.
Vetací I'encert de les fes tes de

primavera. Conjuminar un progra

ma en el qual hi hagi, p!agiant

una dita coneguda, una pondera

ció de preferencies, és cosa que

no s'esdevé sovint, i és atenent

aquesta circumstancia que h e m

de fer patent la nostra satisfacció.

P. GÜIMET -
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Establiment. Ca sté I.Iví
Máqulnes per a coslr WERTEIM .

al comptat i a terminis
Majar. 27 LLEIDA Blondel.14



LLETRE5

El POEMA TRUNCAT

(CIGAlES I FORMIGUES)

la vilo muntanyenca redass<;Jda al de
c1ivi d'una carena xorca sense un arbre ni
un matoll, dorm aquesta tarda sota la cal
da del sol d'agast.

l'ale deis camps hi arriba xardorós i
pie de sentor de polla novo de les eres de
I'entrant del poble, on els batedors acaben
suero d'empunyar les forques i comeneen
a ventor.

Allluny de lo carretera s'albira lo si
iueta forastera i soHtaria d'un caminant.

Poc despres en arribar 01 porxo de
I'hostal, amb un violí o I'espatlla, enfundat
dins una bossa de baieta verda, es presen
ta a la mestressa amb una cortés salutoció.

l'hostalera acostumada a I'incessant i
variada visita de gent de tota mena, Ii res
pon maquinalment, i ell tot seguit, suplica
cerimoniós el modest refrigeri d'un selló
d'aigua, el que posat en alt pels bra~os del
desconegut, aboca pradig la gracia de Deu
d'un galet de plata, que ell remercia des
pres d'una distingida faisó.

Es est~any aquest h'ome; el seu port no
és pos més acurat que el de tota eixa mu
nió de rodamons que especialment a I'estiu
poblen.les carreteres en viatge d'e_xcursio
nisme ~conóm·icJ.i en el veicle de les espar
denyes; emperó malgr.at lo indumentario i
lo lIangor del rastre gepa,uperat, .el seu
aire i el seu verb tenen Uf! quelcom d'aris
tocratic que de mome~t' si no. atreu, -01
menys no repugna com el eje lo m~j'~r: part
d'aquells infeli~os. ,

Seguidament demana ,pel'Secretari del
poble, qui pei,c~rt, no'feia gaire,h.avia_pas.
sot amb el senyor Rector, carretera avall,
cap o les er~s, on SÓ," agradats aquests
dies de concórrer·hi per tal de contemplar
les operaci~ns finals de la b~tuda, ,; I'hora
en que la marinada ha atenuat les viriors
del sol que jo tombava el seu disc devers
un altre hemisferi, pe.r damunt de 'la' co-
IlacLa. '

Atent a I'indicació feto per I'hostalera
i sense més refrigeri que el trago d'aigua,
el nostre home'" s'encamina cap o les eres,
i allí fa coneixen~a d'un sol tret, amb les
tresf1gures de més r~lIeu del pobleT el Se·
cretari, el Rector ¡ adhuc l'Alcalde, qui dret
com un pal, amb un mocador ramejat que
li tapo cap i coll o la manera d'escafandra
i una forca a la me dreta, escruta el vent
que fa estona ha parat i no torno.

lo colla deis batedors, allí o lo varo,
soto una alzina de gran brancatge, tra
guegen.

A les eres veines tot es parat també.
No faron net, avui.

El foraster lamentant lo colmo, mani
festa el motiu de so visita, i com en un con~
sell, les tres personalitats deliberen i no
saben que resoldre.

- Pera voleu el permís per afer algun
concert, potser? - li diu el Secretari - Mi
~eu que no us hi vindre ningú, car tothom
és a les eres, aquests dies.

~ Oh no; I'instrument és sois I'esque,
.el preambul. Jo dono conferencies.

- I que diu que explica voste? - s'a
venturo o interrogar el batlle.

- Poesia - resp~n terminontment.
- I aixa que es?' - demana al Rector i

al Secretari, els quals un xic desconcertats
per I'ocurrimcia, no atinen a donar una
opinió.

- Mireu, - continua el rodamon - jo
soccom les cigales que canten dalt del bran·

cam d'eixa alzina, mentre vosaltres aneu
recollint el gro i la pollo.

- No ha entenc - insisteix el batlle; i
deixant uns moments clavada la forca da
munt el tou d'un deis colls que, com andes
d'un c1enxinat de mossa, a la permanent,
es perden fins foro I'ero, convida el con
sell afer beguda i van tots o reunir-se
amb els macips soto I'alzina gegant.

Un mo~ i un trago moi no vénen mola p

ment, anont pel món, - diu !'amo de I'era
- i fa ofrena 01 desconegut d'unes amples
lIesques de po tou de fleco i dret a partici
par a I'amanida que es fa fonedissa entre
trago i trago, en menys temps del que es
necessitaria per o fer-ne I'explicació.

El desconegut amb el carbó a la calde
ra, com ell diu, i una certa coloració ¡vive·
so a les galtes i als ulls, vol referir el que i
el com del seu anar rodant terres en viatge
d'apostolat.

Pero els macips no esta n per brocs, i
com la marinada no porta traces de reo pa
reixer car no es mou ni una fulla, s'interes·
sen perque els hi faci música, i en tocar
unes can~ons nadalenques, els batedors de
les eres veines van també aplegant-s'hi,
encuriosits per la presencia de I'estrany fo
raster.

Al poc les mosses i els macips han anot
engrescant·s'hi tant, que fins voldrien bo
lIar·la.

Més al Rector aixo el contrario, i fa els
perqués de que el rodamon expliqui quel
com de ~o que diria a la conferencia, i
aquest, guiat pe r la seva deria, veient
aquell nombrós auditori, poro él violí, ;
amb I'arquet o lo ma com un ceptre, dreta
so figuro esqualida damunt un petit marge
vorer;dominant el pintoresc eixabuc deis
batedors, els cabells e'sbullats i amb lo bar
bo negligida de Sant de retaule, la mirada
fixa en el desconegut, al~a so veu com un
sonembul i inicio el poema de les seves
idealitzocions. .

I els hi ve a dir oixí: - eJo no soc músic
ni cantaire d'ofici; toco el vialí per o il'lus
trar només amb tonades de lo terra el poe·
ma de la vida del comp. Jo'vinc a cantar la
poesia de la vostr:o vida, per a assabentar
vos que si sou els qu¡'" més peneu al món,
es perque voleu. Teniu la llibertat del milo
i I'a'gil robustesa físico deis isarts. Sou fru
gals. Només us manca el coneixement de
jo Bellesa. Mireu la Natura, i, com s'ha dit
tantes vega des, no lo capiu ni n'heu tastat
els gaudis. Tot el dio en mig de tonto foro
mosor, i vosaltres com cegos de naixen~a,

sempre junyits o lo materia només. Es aixa
'el que em porto avui aquí a contar-vos el
poema de la vida pagesa >.

- Es foll.- es diuen amb veu baixa en
tre ells, els batedors.

Pero ell no sent ningú, i prossegueix:
- e Sabeu que diuen a I'anima les albades

.d'or i nacre, en despertar a punta de dio,
la clotada? Sabeu' ~om canten al dins del

-;cl.ins de I'home cultivat les infinites gammes
de coloracions d'una superba posta de sol?
Sabeu el goig que tonca en son sí, lo im
mobilitat sempre igual i sempre nova del
paisatge i del cel? lo gent de ciutat per
uns trocets que els artistes vénen de vego
des a imitar·ne amb lIur paleto, basteixen
palaus i ha custodien 0110 baix com éosa
gairebé sagrada. I vosaltres ha teniu 01 viu
i a!"b tota.I'esplendor, i no en feu cas >•

- Es boig, é s boig - repeteixen els
oients - No hi es tot 1

- e Pobres formiguetes que malgrat les
ales, (la ment i I'esperit, ho són), no atineu
a enl9irar la testa més amunt de I'era, on
hi arreplegueu amb pena el trist gro de
"éixa per a perllongar obstinadament una
vida plena de dolors I ·No trobareu cap sa
vi que us digu; amb certesa ~o que hi ve·

8

nim a fer a la terra, si no és per a purificar
nos en una insaciable amor a la Bellesa i
01 Bé, car e no sois de po té de viure J'ho
me >. Jo he lIegit d'un ditxós que es passa
la vida amb lo fal'lera d'arreplegar raigs
de sol dintre uno capsa. I Ah, si els mortals
ens desprenguéssim una mica més de la
materia I Veus aei que seria un fet lo fra
ternitat universal ~.

e Jesús de Galileo, trobant-se un dio a
B.. tania, reposant soto el parral del pati de
la casadelletzer. reconvenia suoument - era
tan mans i dol~ Jesús 1- a Marta, per tal com
es desficiava mossa per les coses de la ma
teria; i fou no obstant I'altra germana, Na
Maria, la contemplativa, la que meresque
del diví Mestre una 1100, perque la sabio
d'una vida més interior ¡espiritual >.

e Solament en el desinteres trabaran lo
pau els homes. Jo poden escarra~ar-seen
cercar I'harmonia en el repart i la posse~sió

de les riqueses moridores... ~

Pero mentre el nostre home com un fe
Ii~ visionari va divagant pels núvols a ca
vall d e les .felles incoherencies del seu
poema arbitrfri i incomprés, ve a truncar
I'espectacle uh airet lIeu que de sobte sac
centua i mou les fulles de I'alzina gegant
en un electric tremolí, lo qual coso fa que
els batedors al crit de - I jo es.aei ! jo és
aei la marinado 1, - es dispersin, adre
~ant-se coda colla a lo seva era, en diver
ses i entrecreuades direccions, i deixont
I'orador amb lo paraula a lo boca. l'amo
ha empunyat tambe de nou lo forca, i 
I ansia minyons, que encara farem net I

lIavors el foraster ~ per bé que es supli
cat pel Rector i el Secretari, de prosseguir
~o tan interessant que venia contant-Ios-hi,
molest en son amor propi, enfunda el violí
l' arquet dins lo bossa verda que penja a

so espatlla, dóna' les bones tardes, i els
deixa en seco

I encara se'l sent com repeteix tot mar·
xant: l Formigues, pobres formigues i res
mes !... quan el Rector, contemplant a'con
trallum so figuro escardo lenco, allargassa
do i romantica coril s'allunya pel senderó
que d u u a lo carretera, recorda aquell
Joan, el Baptista, que dos mil anys ha, pre
dicavo per terres de Judea, i era e la veu
que c1amava en el desert ~',

A ~o que el Secretari afegeix seguida
mento - ¡Quina lIastimal Ha dit molt belles
coses i qui sap.on hauria anat a parar si no
ha interromp lo marin~da.

Mes I'alcalde que ña'escoltatel comen
tari,amb I'autoritat que li dóna el carrec,
hi posa per colofó, lo següent planeta: 
I Ai las I Ion voleu que pari, camps a troves
com camina I Que no heu vist aquell es
trany mirar? Bah" d'aei no gaire o una
follia rematada, si Deu no hi posa un re·
mei, jo, jo, jo l. ..

Uns moments després,.mentre la silueta
solitario del caminant es perdia en el mis
teri de) capvespre, totes les eres havien
représ una febrosa activitat; -i el boll, el
gro, i lo polla, entre núvols de pols, torna
ven a emplenar els aires, formant, en con
junt, un quadre mogut i pintoresco

Felip PlEIAN.
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Llibreria G RA N A D'A
les més modernes produccions les

trobareu en aquesta casa
Majar, 32 LLE IDA
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Publicacions Crisol
Per aquest CUPÓ i cent segells usats es.
panyols o estrangers, regalem cinc pessetes
en lIibres. Apartat 228. TENERIFE



Interior del cimbor;
de lo Seu Vello.

si constitueix un cas únic al món,
val la pena que segueixi així i te
nir aquí una exclusivitat tan ex
cepcional.

- Jo tinc la convicció - conti
nua - que si els Giutadans de L1ei
da, haguessin manifestat viva la
seva protesta indignada, s'hauria
arribat a la construcció de les no
ves casernes i avui degudament
restaurada, fóra ja convertida la
Seu, en important museu.

- Així.ho crec jo també. Totes
les protestes han estat fetes per

- Poblet, es troba en un ca,s
semblant - goso insinuar.

- No 1:10 entenc pas jo així.
Lo de Poblet és molt diferent. Allí
varen causar la ruina unes turbes
revolucionaries ja fa un centenar
d'anys. Avui a L1eida, en pie segle
vint, es dóna el cas inversemblant
que la ruina es va accentuant més
i més cada dia, continuant allot
jats a la Seu els soldats, igual que
quan Felip V, ho ordena. Es com
un cos mort que de mica en mica
van consumint els corbs. Li asse
guro, dor,¡cs, que és un. cas únic al
món.

- Sap que diria un lIeidata·cas
tís glosant la seva aflrmació? Que

nes religioses, lIuites d'homes amb
animals fantastics, les intrincades
composicions d e fa u o. a ¡flora,
d'una exuberancia oriental i tants
i tants detalls curiosíssims, tot ha
estat mutil'lat per la ma alevosa
del quaternarisme més desenfre
nato Amb tanta figuro incompleta,
sembla haver servit aquell recinte
de gabinet anatomic d'un foil. Te
nia raó aquell angles, al dir que
la cultura d'un poble es coneix
pels nassos de les figures deis ca
pitells. Crec que fóra molt més
patriotic el no permetre I'entrada
a cap turista.

rabie Seu Vell::l, monument al que
no tinc inconvenient en assign~r-li

una singularitaf" excepcional, en la
historia de I'arquilectura espanyo
la. Les obres d'art, - afegeix - po
d~(l produir un,efecte contempla
Hu, af.:dagador unes vegades i
deplorable d'altres. La vostra Seu,
és d'aquestes darreres. He trobat
anant pel món disbarats a dojo en
materia monumental, cosa d'una
normalitat espanyolíssima, p e ro
¡'efecte subversiu que experimen
ta tota anima sensible, veient
aquella caOtica visió de sordit
aiguafort, no crec que es pugui
parangonar amb cap altre cas, Els
magníflcs capitells historiant esce-

DIÁlEG TURíSTlC

L'amic imaginari, fervent recer
cador d'emocions preterites, patri
moni inesgotable que ens llega la
nostra tradició, sent oalpitar amb
profunda vibració, el misteriós
lIenguatge de les obres d'art, que
la humana barbarie ha respectat.

( Viatger intel'ligent, coneix «de
vis u», les grans meravelles artísti
ques, que deixen embadalit i
trasbalsat al turista standard,
avid de veure coses espetarrants
o d'un colessalisme que posara a
prava el se.u equilibri mental, si
s' entesta en prendre's seriosament
la tasca d'arreplegar dades, amb
que ¡1'lustrar als seus companys
de penya, al reintegrar-se a la se
va llar. El dinamisme ~'el viatge el
f'Jran dissuadir deis seus afanys
erudits i aventant el seu carnet, ti
rara al aret sense mirar tan primo

Nostre dilecte amic, que ha so
brepassat de 1110lt aquest topic de
turisme primari, el repertori del
qual es limita gairebé sempre a
mitja dotzena de ciutats, vol visitar
poblacions m e o. y s conegudes i
amb la bona fe que caracteritza
al turista hiperbolic, un bon dia
s'acosta a la famosa lIerda, la ce
lebritat i grandeses de la qual co
neix a través d'una discreta bi
bl~ografla. Amb aquest bagatge
Iiterari arriba a L1eida, i ja el tenim
voltant d'un 1I0c a ,I'altre.

Abans d'abandonar la capital
del Segre, ens enrobem i la nos
tra conversa amb aquest home
que pressentim culte (ique difícil
és trobar un turista que tingui ca
ra i ulls! ) embesteix tot el que hi
ha ací a veure. Em sembla .d'un
innegable to cosmopolita convi
dar-lo a seure a la terrassa del
Montmartre, i ens hi entaulem res
pirant la brisa del Sícoris, (del
Sena anava a dir...).

- I que li ha semblat de L1eida?
Li pregunto tot seguit, impacientat
per coneixer I~s seves impresions.

- Home, tota vegada que voste
no es lIeidata, podré explicar-me
francament... - em respon un xic
ironic - Em sembla d'elevat inte
res el cónjunt de monuments que
he vist, pero si m'ho deixa dir més
ciar, he de dir-I¡ que produixen un
efecte negatiu a tot esperit artístic,
adhuc a la dignitat humana.

- Li prego aclareixi <;0 que vo
leo. dir les seves paraules... - li
demano alarmat-.

~ Doncs encara he abusat de
I'eufemisme. De sobres pot supo
sar que em refereixo a I'indignant
estat en que es troba la incompa-

'9



r

-,

- Ho reconec, i el considero en
art migeval, el més important de
Catalunya, exceptuant els de Bar
celona i Vico Recordo els' famosos
antipendis i retaules de lo millor
deis artistes catalans i aragonesos,
i la riquíssima col'lecció d'imatges
marianes romanico-gotiques.

- Té referencies del que hi ha
al Museu Morera? Crec que el
que val més la pena, és el retaule
de la Paeria que ve a ésser una
versi6 modesta del retaule deis
Consellers de Barcelona, fet per
Oalmau. Oeuen tenir importancia
els fragments de la Seu Vella i els
dibuixos d'En Gosé. '

- En efecte. Aixó és el millor.
Les pintures modernes q ue s'hi
guarden són de lo més ramplonet
que es pot veure corrent museus
de «província». Els directius· del
museu s'obstinen amb un remar
cable esperit de continúittlt, en
indultar del foc i exhibir al públic,
una serie de teles de tan asombro
sa audacia, que són un atemptat
a la cultura i al bon gust del vi
sitant.

- Ha vist la Paeria, restaurada?
- li pregunto.

- He contemplat encuriosit
aquest ex-venerable ediflci, i em
sembla .que no han estat pas en
certats. S'han, extralimitat e n el
repicament de les pedres i flns ,en
la estructuració del conjunt, on s'hi
veu un eelecticisme estilístic, en
desacord amb el romanic trans
sitiu.

- Celebro coincideixin les se
ves apreciacions omb .Ies del di
rector del museu del Trocadero
de París, que en va treure una
impréssió ge'1S falaguera.
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com el rossetó calat descobert al
e1ausfre.

- Ha visitat I'església de Sant
L1orenc;:? r

- Efectivament, he vist allí tres
retaules gotics esplendits deguts.a
la millor epoca escultorica de ¡'es
cola lIeidatana. Forc;:a interes té
el retaulet pintat al segle XV, de
composició i estil d'influencia ara
gonesa. El Crist, m'ha recordat el
de la Vega de Toledo. Altra obra
interessant és la Seu Nova, on s'hi
veuen combinats habilment els vo
lums i les proporcions. La seva
sobrietat és d'un sabor molt e1as
sic. El que és realment extraordi
nari d'aquesta catedral, és el ca
dirc!tge del <;:hor, obra notabilíssima
del gran Bonifaz, un deis millors
artisles del barroquisme espanyol,
gairebé negligit. Es molt valuosa
la col'lecció de tapic;:os i alg~n lIi
bre de "arxiu.

- Ha pogut visitar els museus?
- No m'ha estat possible, pero

conec el més destacat que teniu.
Naturalment que m'hauria convin
gut veure-ho i així ho tenia pensat,
pero he fracassat als dos museus,
e I Morera, I'estan traslladant a
I'Hospital de Santa Maria i al del
Seminari m'han dit que no era
hora a proposit i que hi tornés un
altre dia.

, - Recordo que al crític angles
B. Bevan li succeí idenricament, i
em deia amb una ironia molt bri
tanica que els museus espanyols,
no tenien actualitat perque a tot
arreu li deie,,' «mañana, mañana»,
pero mai, «hoy...».

- Sento que no els pogués veu
re perque el d.el Seminari, consti
tueix quelcom sensacional.

petir paraules banals? - em diu
amb sarcastica.sorna....

- Bé: tombem aquesta pagina
negra i parlem del seu valor ar
tístic. Al seu judici que és el més
important de la nostra Seu?

- Actualment el més destacat,
és la portalada deis Fillols, molt
ben' conservada, que ha servit de
model pera molts exemplars arreu
la confederació catalano-arago
nesa. Lampér~z ánomena aquest
estil <lIemosí:t i daten de mitjans
del segle X111. Estupenda devia
ésser Ia portalada gotica él e s
Apostols, deguda al gran mestre
Solivella. La de l'Anunciata, és la
més vella i ultra els seus capitells
molt bbns, 'té uns nínxols q~ines

arcuacions són
d'un mudexarisme
accentuat. El cam
panar és el que
dóna ca ra ete r a
L1eida, com p Sa
ragossa, n' h i do
nen les «torres» del
Pilar. Serví de mo
del pero al Miquelet
de Valencia i és
I'arque-tipus deis
típics campanars
vuitavats del gotic
catal6.' O'un estil
puríssim és també
el cimborio Els ca
pitells de les naus
de I'església són
d'una exuberancia
tan' extraordinaria

Uns deis molts copitells de
les nous de la Seu Vello.

Cimbori i creuer
de la Seu Vello.

un nueli molt escarransit d'intel
lectuals o per les entitats oflcials,
aprofltant les visites de 'prohoms
polítics. Recordem les escapades
d'Alfons XIII i d'Azaña, que van
veure el <castell» engegant les
frases estereotipades de rigor.

- Té notícies de si ha de venir
també la celebre «Monyos» a re-
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terra plana, és a dir, quan es tor

nen més realistes, cap a les acaba

lles del segle XIII, el centre esto

destinat a la repre.sentació del sant

al qual és ofrenat, o falta total

ment una figura central. Els cos

tats estan dividits gairebé sempre

en dues meitats on es representa la

Verge o la vida deis sants¡ és de

notar que rarament, existeix una

representació de la vida de Jesu

cristo

Es de notar la gran riq~esa de

motius decoratius o ornamentals

que envolten les diferents arts del

frontal, la mandrola j el marc ar

riben en algunes d'aquestes obres

a superar en molt els motius d'or

namentació que en els mateixos

1I0cs són col'locats a totes les pin

lures murals.

Des del punt de vista esse~cial

ment artístic, el se'u valor com a

tals o.bres és molt desigual, algu

nes d'elles són veritabl,es. obres

mestres¡ eltres, pel contrari, són

deflcientíssimes com 'a realització

plostica, ja que recorden una co

pia burdament feta deis bons' mo~

deis que la majoría de les vegades

són els mateixos motius deis fres

cos que decoren els absis de les'

esglésies.

Tot i aixo el frontals per la se-

Un detall del retaule
de Tresserra.

ballüdes sinó que pel contrari, el

seu valor esperitual i iconogrofic

augmenta, tenint com a nnalitat

ben detreminada el recordar sem

pre a I'igual .que la magestuosa

pintura del frescos que tan abun

dosament existeixen dintre de

Catalunya, que es

taven destinades a

la ornamentació de

la casa de Déu.

Pel seu assump

te i disposi~ió, els

frontals,. així com

els frescos, estaven

subjectes a regles

fixes i determina

des.

El centre, durcnt

les dues epoques,

estava' destinat a

Déu en Majestat o

ben poques vega

des a la Verge, so- .

lament qua n per

den grandiosi1at

de cosa esperitual

i rastregen més per

.recobertes de pedreria¡ amb elles,

el valor deis materials augmenta

ven el valor artístic¡ molt prompte,

pero, la pobresa de 'les esglésies

arrecon,ades per aquests pobles

de la muntanya substituiren el va

lor material del frontal per taules

esculpides o bé solament pintaéles.

No per aquest motiu perderen el

seu sentit essencialment artístic,

~ncara que fossin burdament tre-

Retaule de Tresserra que es guarda al Mu.eu
Dioces" de L1eida

J. SOlDEVllA FARO

Es fa tard i el nostre amable
amic ha de marxar. Ens despedim
cordialment, agraint la seva con~

versa i desitjant que en un nou'
viatge per aquestes latituds, s'ha
gi <!espertat la passivitat deis lIei
datans, vers ?o que constitueix el
més sublim eX'ponent de la cultura
vernocula.

Dibuixos de I'au'tor.

seus museus, puix

que aquestes obres ha" anat a en-'

grossir les riques col'leccions del

Museu de Vic, Plandiura i Museu

Municipal de Barcelona¡ m e n y ~

mal, pero, que e~cara que sien

fora la nostra L1eida no han sortit

de terres catalanes.

les taules romoniques catala

nes són essencialment motius de

coratius pels altars, cimborls o

fron~als.

Aquest últims s'anomenen tam

bé antipendis, I'objecte deis quals

era adornar la part davantera de

la taula de I'altar en la epoca en

que el sacerdot oficiava detros

d'ella.

Al comenc;:ament aquests fron

tals eren riques obres d'orfebreria

1 •serva menys nume-

ro d'obres en els

FRONTAlS D'AlTARS

ROMANICS

ART

•

Per a I'estudi deis fronatls ro

monics, é s precís separar-los en

tres epoques ben diferents entre

elles, encara que cada una per sí

correspongui d'una manera ben

determinant a les característiques

específiques i a les

influencies que per

altra part reb tot

I'art romonic de

Catalunya.

la ex - «provín

cia ~ de L1eida és

potser la més rica

de Catdlunya en

, aquesta mena de

manifestacions ar

tístiques romoni

ques i la que con-
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LLEIDA

MANICURA

PEDiCURA

TINTURES

MASSATGES

DECOLORACION:;

E5TERERIA, 9 - l.er

Aporells ultra-modems

amb i sense electricitat

ESPEClALlTATEN

PERMANENTS

..

1C El dio 10 del mes actual s'inaugura
ro a I'hospital de Santa Maria, l'exposici6
concurs de primavera organitzada per 11

0_

iuntament. Cal remarcar que les obres
presentades passen de cent cinquanta, amb
un total de prop de quaranta cancursants.* Bon, el conegut caricaturista, i An
tonia Trenes, s6n a L1eida per tal de mos
trar en una exposici6 que s'obrira.el dio 10
al Circol Mercantil, la seva labor artística.

* Una bono nova és la que podem
avanc;:ar que d'ací a pocs dies sera inaugu
rat el Museu Morera, en la seva nova .ins
tal'lad6 a I'hospital de Santo Maria.

I

que fa suposar sia motivada pel

temps transcorregut.

Al centre del frontal esto re

presentat sant Vicen<;, amb grans

proporcions. la seva figura és so

lemne, un gran nimbe resplendeix

darrera el seu cap, en el qpe s'hi

veu ben c!arament la tonsura.

Dues esbeltes columnes' que 505

tenen un arc tribolat situada una

a cada cantó del sant i a dreta

i esquerre, hi ha representat el sant

que converteix 'a u n s personat

ges a I'esquerre uns soldats que

porten al susdit sant davant d,e

Daccia; abaix a la dreta el sant

martiritzat amb unes graelles i a

I'esquerre mort en el lIit en que

el'feien descansar per a tornar-lo

a cruxificar novament.

Antoni CORTADA

verteix en un baix relleu pintat

després.

Durañt molt de temps es cre

gué que eren de la primera epo

ca, ja que ho feia suposar d'una

manera dicidida' la tecnica orna

mental identica en un tot a I'em

prada pels orfebres. Avui pero, és

comprovat que són posteriors a

les taules solament pintades i el

fet que la majoria d'elles fossin

trobats a la ex-«província» de L1ei

da, on la denominació arabe fóu

més lIarga que 'al reste de la Ca

talunya, fonamentant-se en aquest

detall el crític d'art nordamerica

W. C. S. Cook, gran coneixedor

de 'I'art medieval catala, creu tro

bar-hien els frontals d'aque,st últim

període la continuació de la tec

nica ornamental arabe.

El frontal de Treserra dedicat a

la vida ce sant Vicen<;, té un fort

regust bizantí, que concorda per

feetament amb la plenitud-de la

influencia que durant bona part

del segle XIII pesava en el nostre

arto

l'estuc és probable que en el

seu primer temps fos daurat ja

que avui té una tonalitat pardosa
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va petita dimensió, fan la impresió

q u e els elements essencialment

nacionals tenen molta més poten

cia ja que les interpretacions rea

listes són més concretes que no la

part representativa deis mateixos,

o els de la pintura mural.

El primer grup d'aquestes obres

ten'en una poderosa influencia

deis grans frescos; sobretot es pot

constatar una forta estilització del

segle XII, copien el motiu d'a

q~ells encara que procuren do

nar-los un caracter particularíssim

que no arriba adesvirtuar la seva

font d'origen.

En els frontals que constituei

xen el segon 9 r u p reberen la

influencia de les miniatures cata

lanes d'on són trets els motius, la

interpretació del ropatge i deis

personatges que passen a formar

part de I'antipendi, els motius

d'ornalnentació també guanyen en

riquesa i en el desenvolupament

déls seus motius; encara que tant

en els frescos com en els frontals

n~ e~ pugui estudiar d'una mane

ra acabada el desenvolupament

de cap d'ells.

Perden rigidesa les figures, apa

reixen alguns que altres elements

realistes, dintre de la expressió

suprasensible; per primera-ve,ga

da' trobem els relleus a I'estuc en

la mandrola i que des d'aquest

moment és característic deis fron

tals.

De I'últim grup forma part per

les seves característiques el fron

tal que conserva el Museu Diocesa

de L1eida que és el que motiva

aquest treball.

les característiques generals

d'aquesta última epoca - segle

XIII - tenen com a fonamental di

ferencies deis altres dos grups, els

relleys que en els altres solament

apareixen en la franja ornamen

tal, aquí s'estenen pe r tota la

superfície del frontal que es con-
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REPORTATGES
PINTORESCS

El « CANYERET »

On és el canyeret? On comen

c;a i on acaba? Vetací dues pre

guntes a l,es que la gent respon

amb una aflrmació a la primera i

no pocs dubtes a la segona.

No creiem que s'entengui per

« canyeret »¡ solament el carrer

d'pquest nom¡ sinó tota aq~ella

part de ciutat que hi

ha als voltants i enca

ra que aquell car:rer

sigui el més típic del

ba rri¡ els lIeidatans
- 1

solen te n i r d'aquest

nom un concepte va

gue i.l , extenso Quan

hom parla del «canye

ret»¡ es refereix a tota

la part alta de la ciu

tat des de Sant An

d re u a Magdalena.

Els carrrers que hi ha

entreeicarrer de Gai

roles¡ als de Costa de

Magdalena¡ Sant Gil i

Parral passant per

Borras¡ Detras Semi

nari¡ lIengua de Serp¡

Cigarró i Nolius¡ sólen

considerar-se com a

«canyeret» i si bé des

del punt de vista de la

tradició aixo no és ac

ceptable¡ ja que els

diferents barris van

agafant el nom de les

parroquies respecti

ves, com els de Costa

de Magdalena¡ Costa

de Sant Andreu¡ des

del punt de vista de lIur conflgu-

. ració pot admetre's.

Garbuix de carrers

Són carrers tortuosos i irregu

lars¡' enclavats entre ells¡ amb una

pendent que fa que els dies de

pluja sig'uin convertits .p e r unes

hores en barrancs que duen a la

ciutat plana¡ I'aigua que es recull

a la vessant del Castel!.

Carrers limitats per unes cases

pobres de fac;ana¡ pero molt més

pobres interiorment¡ on tota noció

d'higiene i confort és desconegu

da¡ i on viuen I'obrer o el pagés

lIeidata cent per cent¡ al costat del

« murciano» d::lrrerament arribat

de la seva terra, o d'aquell altr~

que vingué fa uns anys per la co

llita de la pruna i no se n'ha mo

gut més¡ a pesar que des del dia

que va arribar no ha deixat de dir

mal de la terra.

Heu's ací un deis més típics carrers del
cCanyeret> lJeidala.

Carrers on tota obra sanitaria

és ignorada. Alguns estan mancats

de c10aques i les aigües brutes i

els desperdic;s alimel1ticis són lIan

c;ats a la vessant de la muntanya i

és en aquesb també¡ on els habi

tants' del barri tenen de satisfer

les seves necessitats flsiologiques

en' altres casos, encara que hi hagi

c1aveguera que passa pel davant

de la casal els propietaris d'aques-
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ta no han volgut fer les despeses-necessaries¡ per a construir la con-

ducció de la casa a la c1aveguera¡

a pesar que algunes d'elles ddnen

una renda anyal del vint i del vint

i-cinc per cent del seu valor.

Cases que ni aquest nom e-
reixen¡ formades per un parell de

dependéncies que a la vegada

serveixen de cuina¡ menjador i

dormitori on viuen les famílies amb

la més gran promiscuitat i de ¡es

que no cal parlar del que estan

mancades¡ puix ho es

tan de tof¡ sense lIum¡

a i9 u a ni ventilació¡

són més aviat barra

ques inhabitables'.

Vint-i-quatre

hores al barri

De bon matí els

habitants del barri es

lleven i es dirigeixen

al seu trebal!. Els ho

mes a I'obra¡ taller o

magatzem a guanyar

se el jornal del dia¡

les noies a la botiga

o taller de modista a

ajudar a sosten ir el

pes de la llar. les d 

nes restaran a casa i

cuidaran d'arranjar

els fllls per anar a I'es

cola.

No queden en el

barri més que les do

nes, els yells¡ la quit

xalla i algun sense fei

na que aviat cnira a

I'arc del Pon.t-a con

versar amb els seus

companys d'infortuni.

Les dones després de. fer les

compres i d'arranjor la casal ani

ran a cercar aigua a la font¡ feina

.aquesta en la que passara la' resta

del matí. la quitxalla sortira al

carrer a jugar en algun recó que

dongui el sol¡ on els deixaran les

mares sense por a cap atropella

ment¡ puix el Canyeret no els co
neix¡ ja que en ell no-arriben els
avenc;os de la locomo.ció. E!s v.ens

, s'asseuran al pOftal de la' casa on
restaran mig en.d_ormiscats espe-



per a millor donar-li una pallissa

a la parr baixu ¿e I'esquena, ba

ralles que la major part de vega

des són provocad es pe r m'otius

deis més fútils quan no per con

flictes motrimonials.

Una de les coses que més re

corda la L1eida del passat, són les

lerlúlies que els dies de festa a la

tarda, es formen al mig del correr,

en les quals, dones assegudes al

volta~t d'una cadira es passen la

tarda juganl a la «descambrilla»

o a I'espasa i kenta-u.

Es en aquesls dies en que el

caracter franc q'aquestes dones

s'accenlua encara més, quan si al

gun grup de xicots se'ls acudeix

d'anar a don a r. un tomb per

aquests barris, seran rebuts amb

mostres d'hilaritát essent ol5jecte

deis c:cudits i 'de les plasenteries

que surten de les tertúlies. I si per

casualitat els visitants porten. una

maquina fotografica i intenten

treure una foto d'aquells carrers,

ja poden disposar-se a fotografiar

totes les dones del barri a no

ésser que estiguin disposals a

convéncer-Ies del conlrari una per

• una.
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Corrers de codines, ro
necs, estrets, tortuosos
i sense sortido, poblen

el .Conyere!>.

El «Canyéret »,

bcluart de la tradició

tils entre els barris de Sant Martí i

Magdalena.

Després del sopar, cosa que

aviat tindrán feto, la gent se'n va

a dormir, esperant un nou dio que

no es diferenciara en res del pas

sal.

La vida no té alts ni baixos, els

dies van passant sense feslivitats,

alegries ni tristeses, I'un rera 1'01:
lre, sense que I'avui pugui dislin

g:r-se de ('ahir ni aquesl del dema.

Es poI dir que el «Canyeret» és

I'últim baluart que queda de !a

vida deis nostres avis. Vida que

aparentment és placido i tranquila

pero que interiorment esta pre

nyada d'inquietuds, de quont en

quant, potser amb massa freqüen

cia es veu torbada per baralles

entre dones, que al mig del carrer

i davant de tota la mainada del

barri es diran les paraules més

gruixudes, arribant moltes vega

des a les mans, estirant-se els ca

bells i quan una d'elles pot gua

nyar a "altra, al~ar-li les fandilles

Que poc pensoven en els mil
jans moderns de comunicaciá
éls qui .ideoven oquests cor-

rersl

, •• 1

rant' qué arribi. el migdia, per a

després de dinar tornar al mateix

11 oc. i així passar els dies esperant

I'hora de la mort.

El molí transcorre silenciós. Si

lenci que no sera pertorbat més

que pel so de les corneles i tam

bors de la banda de regiment que

assaia.dalt del ti. cast~lI» i per lo

xerramec.a de l"es ·tertúli~s que es

forJTlen a la font mentre les dones

e~p~ren que ~I caoti s'ompli.

. .Qua!1 al r~lIotg~ del cloquer de

la Seu Vello doner:t le~ dotze cam

panade~1 els carrers adc¡uiriran lo

ma.xtma onimadó del dio. Els nois

arriben, de l'escola i correnl i. en

jogassats es dirigeixen a agafar

d'amagat de la more alguna coso

p.er <;1 menjar i no tri.garan en arri

bar els home.s, que donaran pres

s~s a la dona per tal que enlles

teixi ~l :c!i,nar•

. Mé~ tard, !=ad'oscú tomara a lo

s~v.a feina i el4'.Canyeret» quedara

altpa ·vegada quiet i silenciós. As

segud.es ql portal de la cosa I~s

don:es es pass<:;Jran lo..tarda cosint,

fi.'1s qu~ sortiran altro vegada els

nois de ~'escolo, .els qual.s, després

d.'haver·b~ren-a.t,al'1ira.r1 a ,Lo se,rro,

del «Castell)) a j.ugar a_pedra.des:

Gontra .els. 'de San-t 'Mart~ r_e~ordl

que· quédo' del que uns anys erire·>

ro eren ver/aderes batoLies in.fan-



Josep BERGUA

Valles i mes valles, i, de lord
en tard una c1ariana de sol, és
101 el que lene" aquesls carrers

del .Canyerel>.

Fols. Gigó

amb una constant atenció per part

de la Paeria per tal de millorar en

el que es pugui les condicions en

que viu la gent del « Canyeret ».

inconvenient d'ordre arquitectonic

s'hi oposa i a desgrat de tot res

s"ha fet fins al dia.

Hi ha un· projecte d'urbanitza

ció de la part alta de la ciutat,

que afecta pr;ncipalment el « Ca

nyeret», obra de I'arquitecte

seny,or Porqueres, en el qual' figu

ra un passeig de circumvalació

que voreja la serra anomenada

del «Castell», amb una escal"nata

d'accés que parteix de la pla<;a

Constititució, pujant pel carrer Re

dola de Sant Joan fins a trob:H

I'esmentat passeig.

El dia que L1eida pugui tenir

unes cases barates on inquibir la

seva població obrera i que aquest

projecle sia dut a cap, no hi ha

dubte que la ciutat guanyara molt

en aquesta transformació, més en

cara si a la vessant que dóna a la

ciutat es fa la repoblació forestal

a I'igual que a la part que dóna

al camp de Mar<; ha realitzat la

Generalitat de Catalunya a m b

tant d'encert-.

Pero mentre aixo no pugui fer

se per la importancia de la refor

ma, m o I t podria aconseguir-se

Vorejanl les muralles de la ser
ro del caslell, hi ha els darrers

baluards del .Canyerel•.,

El futur

S'ha parlat molt del que haura

d'ésser el d' a de dema aquest

barri; no hi ha lIa,idata que 110

parli de la necessitat de transfor

mar-lo o fer-Io desapareixer. Cap
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La don - al tal:er

La dona a !a fábrJ~a

Heu.f ací que un heLljonz el/a sent ae lia:

vÚ d' U/l cepat xi(:ol UlIeJ .§1·ates paratl/~

maíoi·du.

Més atenta a la seva feina, pel maqui
nisme de tot treball de fóbrica, la veurem
seriose, menys parladora i contaire. l'en·
gronatge porta un rhc conJinu i 'cal posar;'
hi els cinc sentits en el que es fa. Altramenf
I'encarregat vigila. Ella, no obstant, entre
el brogit deis telers. o les devanadores,
dei~aró voleiar en el possible la seva ment
ranira forj'ant dol~ament fantastics palaus
d'ensomni, en els quals el bell cavaller del
seu ideal prendra categoria preeminent.
Mirara sovint el rellotge penjat al pan)'
de paret i en sentir-ne el xiulel alliberado;
del treball, correra a repassar una mica els
seus cabells, le;¡ linio de la seva boca a

la veureu sortir del taller, ¡unt amb les
altre, companyones, com alegre vole'iada
d'ocells en jorn de primavera. la seva ria
110 us faro girar I'esguard i no deixareu de
contemplar la seva gracia escaient ni els
seus agils moviments, plens d'un nerviosis
me impossible de .contenir, mentr~ sera al
vostre abasto

Dintre la sala de treball, per bé que
més seriosa davant les e';igencies de la
feina i la mirada fiscalitzadora de la mes
tressa, no deixara, pero, de cantar el dar·
rer tango o el darrer fox i us comentara
amb I"xic apassionat les contigéncies de la
última pel"lícula en la qual ha pres part
I'actor per ella ,preferit. Sóvint en la seva
boqueta, perfectament del in iodo pel lIapis
roig, hi posaró la paraula mossegad~ra i
crudel d'una c;ítica de I'amiga o bé als
seus ulls ombrejats pel rimel, com un lIam
pec, creuara: significativJ, I'expressió d'un
sobreentés eloqüentíssim.

Entre agullada i estisorada ella !,nira
desgranan! amb 10quQcitat pintoresca mil
anécd~tes enginyoses i si per sort calla la
seva boca, sera que per la seva ment, tota
plena de lIum, hi desfilen mil delicioses vio,
sions grates al cor, a aqueli cor seu que
glateix pletoric, impei'lint una sang jove
per tots els indrets del seu cos, que s'acara
amb una vida desconeguda amb les ansies
de mil desigsñó satisfets encara.

ClllJtt¡a,IJI.dll I ".IJII"'" d "~lIlltl ..~()r·

gei.r un xi.lto o UII C,Jluenttl1'; agut que.poJa
pi nmoll 1flaller de 1II111it".lletu,,

servara la ~ev~ dol~or perennement als
!.eus lIavis frescos com un matí de ¡.. rima
vera.

1'6

inqullduas I han \er bategar fallament el
seu cer omplenant tot el seu ésser d'una
música celestial i dol~a. D'aleshores que ¡a
no h:J sossegat més, que no dorm tot el que
ha de menester, que el seu cervell és em
plenot d'idees inexpres~obles, que el seu
cer va sense ritme, desocompassat i foil,
que als seus ulls hi ha constantmenl una
¡matge, que a les seves o"ides hi ha semF' re,
tombé la mat~ixo melodía encisadora ¿el
primer et'estimo) ..

Quan va pel correr ¡unt a <ell. i <ell.
I'agofo, u_na mica temorenc encara, ella
sent que uñ calfred estrany li corre cos en
dins. Si cedint a peticions de I'amant, ve
bé a endinzar-se pels viaranys solitaris de
I'horta ub"rrima, o pels p,,-sseigs ombrejats
pels platans alterosos del nostres Camps
Elisis, en sentir en la quietud confident de
I'hora i del 1I0c, per centena vegada que
I'estima, que si els seus ulls, que si la séva
boca, que si tota _ella és aixo 0.0110, sent
com una onada l"bia li puja a les galtes
colorint-Ies d'un to pujat que fa encara
més ressaltant el vermelló col'locat amb
ma mestrívola. I junts, ben ¡unts, ella c10u
les parpelles somniadora, gaudi'nt prego
nament ¡fonda toto UIJO gama variodíssi
ma de ,noves sensacions que la transporten
més enlla de les coses vulgars i terrenes.

I és després, que en el pie embarga
ment deis seus ~entits, que sent el primer
bes, bes que jo no oblidara mai més i que

REPORTATGES D'ACTUALITAT

per la viu. Quon la senta a la petita bu
taqueta de jonc i pren el bastimenl del

brodat o bé amb
bocins de po i fulles
d'ensiom o escarola
amaneix la mines
tra per a una fami
lia imaginaria, ella
giro·sovint .el seu es
guard, porugo que
pugui rodolar per
terra aquella nine
ta seva a qui li diu
filleto i esberlar-se
el caparró bufó on
hi lIuen esbalanats
uns ulls que la guai
ten baix la periec
ció dtunes celles arn
plissimes.

j,¿{,QU p,'eu el bll:./.lll1eul. de brutitll I gl1'"
.Jovint el UII esgua;'d fHJ1"l(ga 110 ,'odoti pe"
terro uljuella lIilll!ttJ que Jaut estima.

La dona qui es
desvetlla
a .'amor

Meus aei que un
bell jorn;ella ha sen
tit de lIavis d'un ce
pat xicot unes grates
paraules mai oides,
les quals Ii han des
vetllat igno rades

Encara parla dificultosament i jo la'
veieu que té una cuino, un bastiment de
brodar, una escombra ¡unes coc;:oles d'olu
mini, uns drapets i una agulla amb fil. ...
Pero el que més estima de tot, és una nina
de <biscuil>, de rulls rossos i ulls blaus com
un boci de cel. Ella la bressola, I'embolica
amaten! en virolats cacigalls i Ii posa el
vestit d'amples farbalants, airós, o bé li
lleva les calcetes blanques i diminutes, ple
nes de randes fines., Sovint lo veureu es·
trényer-Io al seu pit amb amorositats ma
ternals o besar-la lIargament. la'gronxa, Ii
rentg la coreta fina ¡esta gelosa d'ella i

La dona que encara és infant

la dona lIeidatana



capseto toncada, peró, de les més íntimes
,iagedies. Ningú nO sap sinó la dona, el
vertader sentit de la llar, perque és ella
solament qui la viu, intensament i fonda,
en tots el. seus moments de dolor i de goig,
de c1arors d'esperit i de tenebres aclopa
radores.

Amb quina joia cuitara que no manqui
el més pelil delall en I'adornament de la
saleta reclosa ; lIimpial Quina alegria si
ella pot enoerlar al més f.útil caprici del
marit amatl Quines hores mes lIargues i
neguitoses seran aquelles en les quals ell
sera al treball o lIuny de casal I quina sa
tisfacció la seva de poguer reten ir-lo dol
~amen' aLseu coslal!

Si es more, es desviura tothora pel seu
fillel o fillels per tal que tots lIueixin cam
la pIola. Foro els rulls a la nena i Ji posa·
ro lIa~ades escaienls. Rentara per mil·les··
sima vegada al·bordegassol juganer i em
brutadís, que sempre carreteja «patinetes»,

,pedres per les butxaques i es lIan~a per
lerra davant l a pilota futbolístico, o m b
greu perill de fer-se una esgarrinxada al
genall o d'eslripar-se els pantalons i es
combrar. totaJa por,queria del cprrer.. Peró,
el que més li satisfa és veure-el'seo ¡"fun.
tó vora-el pit; xuc1a'~1 ia - sav~' b'la~cq-qu'e
I'ha de fer creix"''''-Oh, i com I'estreny, ~I

?esa, se'l mira tendroment Ji-fa mil ma
nyagueries maternalsl

La veureu als hospitals, als asils, en
tots els 1I0cs on requere';xi el seu auxili, El
seu al1)or és, més que huma, diví. Ella serq
la bono ma~e de tots els desvalguts, la
guaridara de les més repugnants- xacres
fisiques i morals, No lindra repar en fer les
mé,s ,insalit;'s feines si elles poden portar
una mica' ,de, con'sol a algú d'els qui són
baix, la seva cura. Cuidara, a més, pel fu
,tur de" les animes, el seu fervor religiés
pregara per elles i per elles sofrira les més
severes penitencies.

Que fóra de molls sense aquestes ani
mes abnegades ~ fortes, que renunciant ci

r ,. LÁ v~lIr'elf als llospita!.s/ ella Je/~a. la ho-
110 mar·' de tots eis- desvolguts ·i guor'ini
les mEs repug1ta;ltj xaC1·u.

La dona, consol deIs desvalguts

Bruna, de L'a1"/I de ::01 en le.s ¡'o1-e~ ne
guitejadoru de la co/Hta, fani tall b011
pape,' ,:0111 el mi!!or deiJ nomes,

I'ingú pot comprendre aqu~lIa tendre
so seva ni ningú sap el que per a ella re
,resenta I'infantó aquell que és sang'de Id
~eva sang, vida de lo seva vida: eors"'som
nis fets carn, amor esdevjngut eternital!

da. I<ecó delic¡:iós C,¡'lntimes satisfaccions,
brescol de perpetu"ital en el fruitar de fi
lIets rossos, de tendres i avellutodes earn3.
Torreta d"ivori de les més cares i1·lusions...

La dona a la llar
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La dona a la llar. (onsecució i reali·
tat de somnis. Finalitat lIarg temps aspira-

el seu amor a tot el que enclou la seva llar
amada per a la qual viu i per la qual dóna
gustosamant tots els seus instant3.

I'arquejat de les seves celles i, .rapida eixi
ro al correr, on expandira la continencia
obligada garlant de valent amb les altres
companyones o bé, donara u n a rapida
ullada a la cantonada prapera an tal val
ta hi haura aquell cavaller deis seus sam
nis esdevingut un eixerit i ben plantat xi
carrot.

La dona a pagés

i;eng1'ouu'ge de fu ultiq"ille,t /xntd 101
riu. ontilltl" l!.'tla. pelo deira)f 0";111" In.
,fera lIIent, tJ,.e forja (tJnttisl.iL'J pu/au.s
d'en,tenlll",

Bruno, de corn de sal, que parta tam
bé a dios son anima clara, la pagesa, és
uno multiplicació de dona. Ella acut dili
gent i sense mandra a tats els diversos que
fers de la seva vida atrafegada, devenint
la veritable fado de la llar. Boix el miracle
de les seves mans, les més impossibles exi·
gimcies, són portades a cap. Fa la coso,
renta, cus, prepara el menjar a I'hora,
cuida de la polidesa, en dies festius, del
pare, germa o marit. Si hi ha mainada no
li mancara lampoc les estones de lIeu que

.les hi dedicara, manyaga. Les gallines i
conills, el garrí, les vaques o les mules sa
ben bé prau de la seva puntualitat a I'esta
ble o al corral i auan les feines del tro~ li
demanen, en les hores neguitejadores de
la collita, ella faro tan bon poper com el
primer deis homes de la casa.

Fadrina o casado, la dona a pagés es
dona de meravella i simbol de fortilud.
Fortitud al treball peró fermesa també en



OR DE LLEI DE LA
PANTALLAFOX

Encara que poc coneguda,.
ROSEMARY AMES es una
veritable cvedette. de la

pantalla.

incorpora nostres actors i autors a
la ruta de la vertadera cinemato
grafia, deixant de banda la in
fluencia massa sentida fins ara de
les taules teatrals. '

L'home invisible. - Hem de
confessar que aquesta pei'l'ícula,
basada en la coneguda' obra de
Wells, no ens ha satisfet. Deixant
de banda la tecnica del film,:que és
bona i ha aconseguit treure tot el
suc possible d'una obra d'aquesta
índole, hem de di.r que el doblat
és pessim, que les moltes escenes
comiques amb que esta farcida
ens resulten d'una comi,itat saine
tesca, mancada de finor i bon gusto
Altrament de la novel'la de Wells
queda ben poc sinó és el nirvi
principal, I'home que aconsegueix
fer-se invisible degut a un desco
briment fet amb el desig d~ con
querir nom' i fortuna per ofrenar a
I'amada, i que una vegapa en son
poder I'immunitat de 1'1 seva invi
sibilitat abusa d'ella per a portar
a cap diversos fets punibles, aca
bant per ésser víctima del seu pro
pi poder, malgrat els esforc;os fets
per les persones estimad es.

La interpretació de l'h'Ome invi
sible encertada, pero no fou sufi:
cient a treure'ns el regust dolent

Vicents CHALONS

FottJS Ramo$ i Badoltiti.

de cartró que ve avall
amb un simple cop de
peu. No obstant, en
tre mig d'aquestes
febleses s'ale;a única
ment, ferm i incommo
vible la sinceritat d'un
amor profund, que
salva i fa vencer.

Tot el desenvolu
pament de I'assumpte
és tractat amb uná ri
quesa i cura de detall
fore;a escaient. L'ac
tri u... Per als que co
neixem Catarina Bar
cena en «Ma ma »,
«La Viuda romántica»
i «Primavera en otoño
I'hem trobada una al
tra. Tot i reconeixent
¡'esfore; d'adaptació
fet per I'exímia actriu,
tota gracia i comicitat
ponderada i fina sem
pre, per a encarnar
airosament la figura
d'aquella mena de
vampiresa, hem de confessar que
no ha pas reixit del tot. I d'aixo
cal felicitar-nos-en per quant
creiem sincerament que no són
aquests els seus papers.

Amb tot, «La ciutat de cartró »

sonor pero pel que sent a dir el considera
com a 1I0c de per.versió i escola de males
costums.

Sentada a la galeria o al ter
rat en els dies clars i assolellats,
la lIum d'aquest sol li entra cer
vell endins i il'iumina el vast pa
norama de la seva existencia
preterita, alimentant la seva cni·
ma sossegada en el suau desfilar
de les 'cases que foren.

Pacíent, resignada, ella
espera salament el dio en
que el cor deturi per a

sempre el seu glatir i
els seus ulls obrin a

nova lIum la visió
esperan~adora. •

Dona record,
dona altres temps
ufana de neguits,
que poc respetuo
5.0 s són els n o u s
temps per a tul Per
a tu, que amb el teu
dolor de mare per
petues I'especie. In
comprensió, arreco
nament injust de

Pac¡tJftl,·t.Jiguada. untada a, la ...t:aleria o tllll'''- cosa usada, trabes
,'ot)fc!ut mitja o untan! la t:anaLla ,le /tI fiLia o
de la jove, ella t.f/Jera so/amen! el dw eu que en la teya la b o r

el CO," delu.,-; Der a sem/n:e el uu glo/h", procreativa i canti-
I nuadora. Jo et ve-

nero, oh dana recordl I admiro el teu resig
nament ¡·el teu amor franciscci amb que
mires totes les cases i amb que a tots ens
parles.

La dona record

tots els gaudis terrenals, sois viuen plenes
d'un amor al proisme desvalgut, desitjoses
de moderar en el possible els sofriments
de la carcassa humana i moridora?

Potser té setanta anys, polser
en té vuitanta a mes. Tan-se-val.
Fa ja bastants que ella sois és
un r.ecord vivent de lIarg his
torial, esvait en la immensitat
del lemps', De rutina,
car la seva vista jo és
boirosa, encara fa mit·
ja i apeda~a les seves
fandilles de tres ta
lles, serva la maina·
da' ploran~ra, pas
sa rosari, comenta
a les fesies en les
rolllanes del carrer
els temps millors i
més tranquils de la
s e·v a i o v ~e n e s a ,
temps de 'rigodons
i ellanceros), d'am
pies i ap'olisoñades
fan'dilles, 'de penti '
nats oomplicats i ex
huberants: de cos
t u m s morigerades
i senzilles. 'La reidio, els sorolls deis .cla
xons' deis, autos I'atabalen, la roba cur
ta i cenyida d e les m o s s e s del d'ia, el
pentinat a la cgar~on., el fox, el tango', el
xarlestan la treuen de pollaguera. Reme
mora la cadencia encronxadissa de 11ha,va- '..~. . .. . .. - \

nera del seu temps o bé I'alegria sana de
la polka. N~ coneix si~ó d'~ides el cinema

RAMBLA

ESTRENES

CINEMA

La ciutat de cartró. - Faula
de Martínez Sierra, interpretada
per Caterina Barcena. Heus ací
dos noms prestigiosos i una pel'lí
cula plena de novetat en el cine
ma espanyol.

Les escenes d'aquesta pel'lícula
s'esdevenen principalment a Ho
llywood, on arriba I'atribulada ran
xereta, després d'un greu acci
dent ferroviari que I'ha obligat a
hospitalitzar-se, convertida «en es
tel», per obra i gracia d'una con
fusió produida pel seu notable pa
regut amb una vertadera estel
que viatjava en el propi tren si
nistrat i que mor a la catastrofe.
Un atac d'amnesia ha atrofiat els
seus nervis i ja ni recorda res del
passat. Aixo dóna 1I0c a mil inci
dents i és I'argument visible de la
pel·lícula.

La trama, la faula de Martínez
Sierra, vol posar de relleu, pero,
la feblesa i inconstancia de totes
les coses i de tots els més cars sen
timents. Tot és de cartró a la vida,
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v.

OR bE LLEI DE LA
PANTALLA

CONFESSIONS DE

CATERINA BARCENA
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FOX

Quan Caterina Barcena es disposava a

retornar a la península des d~ Hollywood

després d'interpretar e la ciutot de cartrá;),

un periodista nordamerica tingué ocasió

de celebrar bmb ella una Ileug~!a entre·

vista, la qual creiem retrato abastament

I'esparit de l'eximia artista.

Heus aei aquesta petita conversa~

- Creu voste - Ii pregunta. el periodis

ta - que J'hom'e és poligam per naturalesa

i q'ue devem perdonar-Ií el que ell en diu

els seus pecats ?

-' la daña - replica Caterina Bercena

- deu exigir a I'home la fidelitat que I'ha-

me Ii exigeixi a ella. La troició té la matei

xc gravetat en els dos sexes. la relació de

I'amor ha de cimentar-se en la més estricta

lIeialtat. l'engciny és tan denigranl per al

batxi com per a la victimd.

- I el perdó?

- Si la dona perdona és que na este

enamorada de veritat.

- Es gelasc?

- Tat el qui estima n'és de gelós.

- No abstant, els hames asseguren que

poden amar a varies dones.

- Na ha nega pos; mes no ha accepla.

Altrament, estic segura'que quan una dona

enganya un home, és perque ha deixat

d'estimar·la.

- Quin arranjoment té aixo?

- la sincerital. Ningú és culpable'de

constituira el major exit o valor
del film.

siona a voltes. La der
rota moral del prota
gonista, e I seu ú n i c
fracas, commou i alli
e;:ona alhora.

En definitiva, apart
del que la pel'lícula
pugUJ tenir d'il'iogic i
pesat a estones queda
compensat amb la
suggestió de I'assump
te ii en canvi hem de
dir que « El poder i la
gloria» marca un ver
tader avene;: en la his
toria del cinema.

Dues fresquíssimes vola
dores que prenen part en
.,-1 film «Valant vers Ria
Janeiro), de recent pro

ducció.

Don y a Francis
queta. - L'anecdota
d'aquest film, és com
hom potsuposar-se la
mateixa que la de 1'0
bra d'en Vives, encara
quesovintsegueix una
trajectoria distinta.

Hem de dir que en
aquesta producció trobem el que
trobem en tantes d'altres d'espa
nyoles: que els personatges no es
mouen amb la desinvoltura que cal
i ens fan pensar sempre en un esce
nari reduit. A part d'aixo resulta
un gran esfore;: per,als seus realitza
dors els quals han aconseguit fer
Ia interessant en molts moments
tant en el dialeg, com en la foto
grafia, si s'exceptuen, qui~cuns mo
ments en que la dimensió de I'es-,
tudi, tal volta ens dóna alguna
nota desagradable. Altrament hi
trobem un conjunt pie de matisos
i d'una vistositat esca.ient. lIastima
queuna petita lentitud que s'ób
serva entre pregunta i resposta
durant moltes escenes, ,
que de no existir do- "'l;!';;~"""I:""1:~:"'~~-"""'-~""'=~'=!!1!SJ~
naria una major mobi
litat a I'ambient, un.a
mica teatral.

Sense que aixo
signifiqui altra cosa
que I'ésser justos en
I'apreciació direm que
el film conté qualitats
dignes de menció, pe
ro té també lIeugers
defectes. Amb tot
creiem que el públic

ha vist «Donya Fran
cisqueta » amb gene
ral agradositat.

La música ha estat
encertadament repro
duida i' aixo tal volta

Blondel,14L1eldaMalor,27

,« El poder i la gloria)l.
Aq'uesta pel'lícula és la relació de
la vida de Thomas Gardner feta
per un secretari seu, més que u'n
simple secretari, un vertader amic.

La pel'lícula té escenes d'un
interés remarcable, com per exem
pie la declaració amorosa en I'as
cens a la muntanya. Té també
d'altres una mica pesades Pel seu
lenticisme i d'altres, per que no
dir-ho? completament d·IOgiques.

«El poder i la gloria» és la vida
d'un lIuitador que arriba a con
querir-ho tot excepte I'amor de la
segona muller. Aquest fracas en
la seva vida, I'únic, I'impulsa al
suicidio I ací esdevenen comentaris
gens favorables a la seva vida in
compresa i tragica, el record de la
qual el.fiGlel secretari vol revindi
caro

'L'assumpte és profundament
huma i d'un realisme que obses-

Maquines d'escriure de totes marques
Reparacions - Aécessoris - Abonaments

SHIRlE:Y' ROSS, de la M, G.
M, cantractada suara i q u e
aplega grans qualitats de can
tatriu i bailarina excei'lent.

Establiment CasteUví
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SALA VICTORIA

de molts passatges de I'obra cine
matografica, la qual segons ex
pressió que sentírem, no passara
d'ésser «una pel'lícula de fantas
mes ».

19



... Han regressat a Hollywood, con

vertits e,:, marit i muller, Gary' Grant i Vir

ginie Chewil. Hom diu que són completa

ment feli~os i que lIur matrimoni sera un

deis pocs que surara en la atmosfera can

timatrimonial. 'd'aquella cinematografica

ciutat.

Notes i anecdotes

TOBY WING, que indubtablement és

una de les dones més bufones del món ci

nematografic, esta fondament disgustada,
~

Maurice Chevalier en té la culpa jo que des

de qué fa I'aleta a Kay Francis, la té una

mica oblidada a ella. Hom diu que Cheva

Iier trC?ba a Kay Francis senzi!loment en~

cantadora.

Es ~o que passa sempre: e Is homes

prefereixen a les rosses... pero acaban que

dant-se amb le • brunes.

Fins aei la converso rapida del perio

dista america. Es impossible tocar més te

mes en els pocs minuts de xarla, xarla

característico de fa' literatura hollywoo

denca,

... Segons una estadística recentment

publicada, des. de 1915 fins a 1933 s'ha

presentat als cinemes deis .Estats Units un

total de 13.905 pel·lícules.

... El balan~ de la Fax acusa un bene

fici de 1.410.793 dólars en 1933 contra una

perdua de 7.595.000 dólars en 1932.
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Llibreria GRANADA
Sempre novetats literaries

Heus ací la vostra lIibrerra

Majar, 32 LUIDA

... A Hollywood ha aparegut un ca

lendari amb I'edat de diverses estrelles.

Heus aei unes quantes d'aquestes xifres

que fan estremir.

George Arliss, seixanta-sis anys; Marie

Dressler, seixanta-cinc; lionel Barrimore,

cinquanta-sis¡ Conway learle, cinquanta

sis; Thomas Meighan, cinquanta-cinc; Will

Rogr;!rs,... cinquanta-cinc¡ John Barrymore,

cinqu,:,nta-dos; D o u 9 Ia s Fairbanks, cin

quanta-un¡ Lowell Harman, quaranta-nou;

Wallace Beery quaranta-vuit; Adolphe

Menjou, quaranta· quatre; C I i v e .Brook,

quaranta-tres; Ronald Colman, quaranta

tres; Hood Gibson, quaranta·dos; Edmund

Lowe, quaranta-dos; Ruth Chatterton, qua·

ranta-un; Hara.ld L1oyd, quaranta-un; Mary

Pickford, quaranta-un.

... Un agent d'artistes, hebreu per tots

. quatre costats, feia ¡,'apologia d'un repre

sentat seu. I per a convéncer al Director de

les excel'lents qualitats del seu representat,

Ii dei a entusiasmat.

- I si no és veritat tot quant die ¡que li

doni un atac de cor a Hitler!

La nova estel
de la Fax,
HEATHER ANGEL.

- Divertir, emocionar,

exaltar, i1·lusionar... Hi ha

missió més elta? No cen

viario la meya professió

- En Jo vida intimo, que

Ii semblen els ha mes?

- A estones donen ma

licia, o estones produeixen
lIastima. Són sempre uns

nens grons, insuportables

o adoro bies, segons el vent

quo bufa.

- Esta contenta d'ésser

actriu?

JOSEP MOJICA,
el discutit actor de la Fax.

per cap altra. Es jo per a

mi una segona naturalese.

- No I'entenc. Em preo

cupa el bé I'humanitat. La

justicia per damunt de tates

les coses. Odio la guerra.

- Es vosté, com tantes

d'altres dones, esclava de

la moda?

- No concebeixo cap

esclavitud. M'agrada, naturaJment, vestir

bé, per~ no em sotmeto cegament a la mo·

da. Cada dona deu estudiar un tipus i no

acceptar el que Ii escau maJoment, encara

que sigui el 4: dernier cri :l.

- Esta d'acord amb la suposada supe

rioritat masculina?

- En malts ;'spectes, sí. Els homes són

més alt~uistes que nosa'ltres, més idea listes

i ~eroics, si I'ocasió es presenta, tene" ini

ciatives, acometivitat, valor. Ells planegen

la vida, nosaltres I'ordenem.

- Es supersticiosa?

- Una mica.

- Creu en les dites ciencies ocultes?

- Les respecto. La interpretació deis

somnis em preocupa for~a.
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Blondel, 14L1eldaMajar, 27

Seinbla indubtable que existeixen

parelles que es desprecien i que no obs

tan¡, s'atreuen i s'agraden. No m'no expli

co pos. L'atracció física és la c1au de I'amor,

induptablement, pero I'amor vertader deu

ésser atracció física, tendresa, estimació ...

- Esto contenta de lo seva sort?

- Jo veura. Contenta, perque he acon-

seguit tot el que em proposava, pero res

m'ha estat facil.

- Ha lIuitat molt?

- No. En canvi he treballat molt. Ni en

la meYa carrera ni en la meya vida vaig

trabar obstacles insuperables, pero tot ha

he aconseguit a for~a de constancia, poc a

poco

- Ha sofert molt?

- El suficient per a estimar les hores

bones.

- Es considera una dona afortunada?

- Jo ha crec.

- Ha comés errors seriosos en la seva

vida?

- Alg.uns. No m'importen. Perdent 5'0

prén.

Establiment Castellví

físic?
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Cal~ats de tata mena
Seccló especial per a peus esguerrats

deixar d'amar ¡a ningú se li pot exigir vn

amor eterno JC;; no condemno el desamor

sinó I'engany. Si jo sapigués que em deixa

ven d'estimar, sofriria; :si r:n'enganyaven

odiaria.

- Es greu per ovaste 0110 que els 11.0

mes en di ven (una aventura,amorosa»?

- Jo no crec. La passió tot ha iustifi~a.

. L'caventura. no en té de,perdó.

Creu en ¡'omnipotencia de I'amor

•



MUSICA

.. CHILOREN'S.
CORNER»

Debussy fou l'iniciador
de la moderna música ac
tual, el precursor de les
formes d~un Poulenc, d'un
Milhaud, d'un Ravel, d'un
"Erik Satie; I'home subtil i
refinat en extrem, i de bon
to; l'artista que, b'aix el seu
dOJnini, 1'árt deis sons va
prendre una volada ¡unes
coloracions insospi tades; el
cavaller q':le, sota el seu
guiatge, crea uns mons
d 'ensomni i fantasia inefa
bles.

Les sev~s obres de pia
no més conegudes, són:
2 Arabesques, dit sigui de
passada, una vera filigra
na que requereixen unes
mans de fada per execu
tar-Ies; Preludis dos vo
lums; i Children's Corner}
que anem a comentar.

Aquesta obra Debussy
la vá dedicar a la seva fi
lleta Xuxú com a joguina
pelsseus ocis de gran in
fant, aquesta petita suite
es desenvolupa amb el se
güent programa:

I Doctor Gradus ad Par
nasum. - Aquest primer
temps conté un deliciós
exercici pianístic sense l'a
ridesa i monotonia d'aitals
estudis; i així com en el
segle passat els metges em
praven el lIatí per fer més
passable la gravetat del cas,
així també Debussy emplea
el llatí per apresen tar-se
cam "a mestre de música
d'infants amb l'encarcara
ment apropiat, pero, amb
una guspira d'esperit. Cal
remarcar, d'aquest temps,
la pagina final que és una
fina troballa.

II Jz'mbo's LullabJ. 

« Berceuse» deis elefants.

Inicia aquest temps un cant
calmós de baix sol, que fa
de tema, acompanyat d'al
gunes potades deIs t:;lefants
impacients; després d'una
curta pausa, comene;;a el
bressoleig deIs elefan ts
amb lIurs potes, i reprén el
tema el seu cant amb el
va-i-ve constant de llurs
cossos corpulents; varies
vegades tan provatures els
elefan ts d 'iniciar un cant,
pero, no reeixen de llur
comesa, firis que, decidits
donen comene;; a un cant
alegre i feixuc alhora que,
després de presentar-se de
diverses maneres s'ajuIlta
amb el tema principal
constituint un bonic con
junt, mentrestant el bres
so.leig deIs elefa"nts perdura
i es va apaivagant lenta
mento

III Serenade ~I the Doll.
La serenada de nina.

Pagina aquesta, la més ca
racterística de la present
suite, i la que té més caire
impressionista, sembla tal
ment que el piano s'hagi
tornat un c1avecí amb llurs
sonoritats metaHiques i
cristal·lines. La melodiél
inicial té un joguineig ve
ramen t remarcable i d 'una
impressió única; segueix
un tema d'un caient ma
nyac i afectuós que con
dueix la tornada de 1a me
lodia primera amb nou es
clat, i seguida d'unes frases
acariciants, fins que es
veuen truncad~s per uns
mots vacil·lants, que donen
lloc a un període sobre
aques~, per donar nova
entrada a la melodia prin
cipal; 'acompanyada d'un
balbuceig constant, que
continua encara,' donant
naixene;;a a un nolJ.. tema
que s'esfuma cel amunt...
Enlla, en un contrallum de
liciós' s'ou- i'iniÓ del cimt
primer embolcallat am b
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una aureola de Hum que
s'esva~ix.

IV The sno.w is dancing.
- La neu dansa. EIs seus
borrallons van caien t de
forma inversemblant, fen
dint l'espai el só pausat
d'u.na campana que branda
allluny; un cant dofe;; i trist
apareix enmig del paisatge
seguit del refilar d'ún ocell
poruc que pidola, i confor
tat pe) cant 9ptimista de
l'infantó detras els vidres,
l'ocell refila novamen t
acompanyat del cant dol i
trist; les vol ves de neu que
anaven caient fins ara,
cauen a bur?ades soote;tdes
fins que la campana branda
novamen.t, mentre l'infant
cantusseja per dintre casa.
Tot aquest temps té de
fons harmonic la neu dan
sant en ('espai.

V The lz"ttle Shepherd.
El pastoret. El seu fiabiol
dialoga amb la natura deIs
alts cims i lí· comunica la
ingenua alegria deIs seus
pocs anys; temps d'una
transparencia diama.n tina
inoblidable.

VI Golliwogg' s cake
walk.-Heus ací en aquest
temps, que finalitza 1'obra,
com Debus~y fa pressen tir
les modernes melodies rit
mades del jazz amb un hu
mor grotesc i divertit; que
a mig temps, es transforma
en un perídoe d'alada co
micitat, i Ullf'S fráses de
gran emoció intercaladcs,
hi fan un viu contrast, con
duint després de lleus in
decicions a la reexposició
del cake walk amb la ma
teixa novetat i color del
comene;;ament del temps.

Ara cal oir aquesta
obra, i quedareu. embau
mats del seu encís, i en
restareu meravellats.

s. SANOD

._------- - -- ---- - ----'--- -
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Capell de palla
nat~rol, amb
cinta quadri
culada blau i
blanc, amb nus
al davant q u e
accentua el mo·

viment.

Gran capell d'ales
ríg';des, amb punti

lla negra,

Josef~ RIBJ\

",

Vestit de roba blanca,.
amb capa de renards ar
gentats projectats

en punta,

molt retort, que Ii dó·

na un aspecte molt

sec, frese i d'estiu..

No es pot d-eixar de fer esment

de la notable col'lecció de' nove

tats 'de cotó i canem, que aquest

fabricant h:J lIan<;at especialment

dedicat a I'esport.

tel» lIeugerament tancat tot en el

mateix color « Chevronel» amb

lIeugers relleus. Dues moslres molt

belles d'etamina per

a abrics, « Granitel »

molt'n amb dlbuixos

geometrics, donant lot

I'efecte de brodat i el

« Lainel~, més espés

per a b r i es d'esport

a m b relleus de niu

d'abelles molt grossos;

també p'er a vestits el

« Crepel» n, lIeuger;

ieixit Auix, tot amb ni

",\JIUD.nlUJlU"IU~I.." ..nrQlU"IIUJfUruJlUU ~ 111:.1111/',

l.'." s ..=;.~cilel \.1_

Paeño,1I i 12· Te!. 109. UEIDA
~"""ulnu..... ....._....1..., •• " .......::

Un cop trobada jo aquesta ha

calgut buscar robes apropiades

per a realitzar·la i ha

estat en «Carlin» amb

la seva col'lecció ¡nten

síssima el qui ha estat

més afortunat.

Entre els nombrosos

exemplars d'una de les

famílies de les « etami

nes », Auixes i vaporoses,

de les quals les fantas,ies

deis teixits canvien el fons sempre

igual.

Per a veslits i conjunts « Spor-'

LA DO N~

DE

Elegant vestit de nit en crepé-salí
,negre, guarnit d'organdí blanc.
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Seguint el seu afany creador,

aquesta temporada els m0dislos

de la «Vilo Lumiere» projecten
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MODES DE PRIMAVERA

canvidr completament la silueta

femenina; la línia de les espatlles

sera nova, el volt de darrera tam

bé, i per. mitja d'un tall nou la si

lueta sera diferent.

Pe~o el «chapés », els plecs,

bai?, el conjunt al biaix o al ni, el

cos de la d~na guardara I'estetica

racio!"!al, feto baix la Aexibilitat i

a la mida que ens dooi la cintura

ben' compresa, el cos s'aprima

lIeugerament gracies a un bombat

nou, u no línia harmoniosa puja

des de la cintura nns a les espat

lIes, havent trobat així la curva

natural tan rebuscada temps ha.



L'organització que LIeida neces
sita per a fel- una 'obra practica en
els esports és la creació d'una entitat
de potencia que acollís en ella tots
t'ls amants deis cliferenls esports,
havenl d'estar pl-otegida economica
ment per l'Ajuntamen~, almenys du
rant els ,primers temps de la se;va
rundació, ja que després aqllest.l
cOlllptaria amb cabals per a segqir
t'1 fi,que ,es proposa, comptant amb
la c90peració del públic ciutadal. ja
que si bé ara li és 'inóiferent, és de
gut a la poca efectivitat deis actes
esportius que es (:elebren, pero que
amb aquesta nova organitz¡ició'seria-,
novamellt'el públic apa,ssionat d'an
tany i áleshol:es ,és quan ocuparí~m_

el'llo'c en el:; esports que per la im-,
pOltancia de Lieicla tenim pre~ a
o<1upar.

_ '1 ¡

Hem trabat a J'amic Alvarez

Pallas, presidenl de l'Aeri Club

e¡; una bona disposició' p~r a

facilitar-nos les 'elades necess~

ries per aquesta - inrormació i

aprofitant aquesta avinentesa

ens ha conlestat:

En quin estat es troba el'
vostre espart a Lleida ?

Quina organització creieu
més addient per a fer de Lleida
una Ciutat eminentment espor
tiva?

i garanties no ha estat possible por
tar a aquests a fer una obra practica
i productiva en pro de la boxa.

Avui comptel11 amb un aerodrom,
amb una avioneta Moth de 85 H-P
propietat del directiu senyol' Ar
qués, i d'un momeDt a altre amb un
aparell, per I'entrenament de vol
sense motor per J'adquisió del qual
hem estat subvencionats pel Govem
de Catalun)'a; ranmateix, al nostre
aerodrom es construira" tot seguit
un bangal'.

Creieu que a Lleida es po
den trobar elements que ,so
bressurtin dins l'esport catala?

Per <;0 que fa referencia 'a I'av!a~'

viaci6. crec sinceral11ellt que 'Lleida
pot tenir e!ements que' sobreSS\!rtin.

La tasca de l'Aeri CIub,'llur vida
i <miracles» prova la. voluntat i eso,
ron;; deis se~s components,
, Crec que els vols a vela, donal'an

un bon contingent de joves' plens
d'enlusiasme i desitjosolS de supe~

l'lr-Se ti Á'S d' ,d tres,
- Els vols sense motor tindran ele
ments' qué podran coro'petir molt bé
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En quiu estat trobeu avui
vostre esport a Lleida? '

Nostre esp<J;'t es troba avui a
Lleida bastant pa
ralitzat cosa que
po t ésser deguda'
a la manca d'uD
club de bo~a que
bagi portat una bo
na organització, ni
tingnt tot I'entusias
m~ que cal teuir.

Tal com es troben avui tots els
esports a LIeicla no cap al meu en
tendre altl'a solució, que aplegar to
tes les branques del mateix baix
una di recci6 única, controlada per
un ol'ganisme oficial, amb un regim
autoDom per cada un deis diversos
esports i pl'Ocurar celebrar festivals
que cridin I'atenció del poble j facill
que aquest ens presti el seu ajut
moral i material; i per damunt de
tot enseuyar a la mainada i als seus
pares tots els beneficis que tant físi
cament com moralmellt es podeD
treu re de 1'esport ben practicat.

Quina organització creieu
més addient per a fer de Lleida
una ciutat eminentment espor
tiva?

Creieu que a Lleida es po
den tro.bar elements que so
bressurtin dins l'esport'catalil?

A jutjar per la forma actual deis
nostres jugaclors, difícilment po
dríem fer un bon papel' dirts ce I'es
port catala, si bé crec jo que tenim
sobrats elements que per les seves
conclicions i joventut, amb facilitat
~s destacarien dins del nostre es·
port, sempre i quan es poguessin
entrenar 3mb gent de valua, i con
correr a les cOlllpelicions oficials;
cosa avui malauraclament impossible
pel; manca de mitjans econO'mics.

El presidenl de la novella

entitat esportiva de Boxa senyor

Rogeli Ribera, ha contestat amb

els segUent~ raonaments:

Creieu que Lleida pot tro
bar elements per destacar-se
dins l'esport catala?

-A Lleicla hi ha naturalment ele
nlents amb les clegudes facu1tats
físiques per a significar-se clins I!es
port cal~la; pero niancats de l'entu-'
siasme que cal tenir, i aixo no és
pl'ecisament' qu:e aquest'5 elements
slguin refractari!- afer esport, siuó
que com hem estat mancats d'un
club de boxa amb la degud'a serietat

Hem cregut que seria d'in

terés a liostres leclors esportius

el poder·se rormar un judici

genet'al de la manera com en

I'aclualitat esta I'esporl a Llf'ida

i les possibililals elel maleix

dins el de Catalunya.

En 'aquesla creenc;;a hem

mo'¡,estal als elements destacats

d~ls direrenls clubs organitzats,

que viuen una exislencia minsa,

penosa i que natura.1ment con

seqUencia lógica de la mateixa,

són les seves poques possibili

lals d'eixamplar horitzons,

d'altres esports que si bé no

compten avui per circumstan·

cies que no ran al cas amb

una organilzaci'ó, o bé l'han lin

guda abans, o bé existeix indis

cutiblement la suficient quanti

tat d'afició dins deis elemenls

de l'esport que hem cregut no

prescindir de preguutar la opi:

nió a persona competent i en

tusiasta.

El primer que se'ns ha pre

sentat la ~casió de com~nc;;ar

l'enquesta ha estat el President

de Lleida Tennis Club, entitat

potser la- de més tradició que

avui tenim a L1eida. El senyor

Navés amb la seva natural ama·

bililat ens ha contestat, a nostra

pregunta:

ENQUESTA

ESPORT

En quin estat es troba avui
vóstre esport a Lleida ?

Sense poder dir que e trobi en
un estat prosper, ens anem desen
volupant sempre en sentit progressiu

tant en el que a qiles
tió economica fa refe
rencia. com a la part
eminentment esporti
va, notant-se un millo
rament accentuat en la
forma de joc i estil de
la major part deIs com

ponents del nostre club, degut en
gran part a l'intercanvi de partits
portats a cap amb clubs d'altres con
trades, i per les eusenyances totes
de les exhibicions fetes en les nos
tres pistes pels més destacats ele
ments del tennis catala,
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LLEIDAMaior,82

Cafés Negresco
(Brasil)

Instalat a la mo
derna,. taulell

america.

El futbol esla en I'actualilat

qllasi Dé desfet, es pot dir que

Ijo !Ji ha.un club amb Ulla orga

nitzaCi6 seriosa que porti garan

tia en I'acluació. Ens ha estat

difícil ori~nt,:!r"nos.pei- a enca

bir en nostra 'curiositat la secció

de flltb¿í i molt' a,'contracor,
, .

hem hagut de prescindir-neo

JAVELOT.

Quina organització creieu
més addient per a fer de Lleida
una ciutat eminentment espor
tiva?

DEGUSTACIÓ

EXCLUSIVA DElS

Un;l úrganitzaci.ó perfecta per a
aconseguir aquesta Ji és molt difícil.
En primer 1J0c mal)Ca I'ajnt material
qne hallria d'exislir pel' tal de cons
lilnir CiISills i call1ps d'entren;lI11ent
en tota fo·rma. En segon ¡Ioc cerles
rivaJitats que bi ha enlre nloas ele
ment:;! esportius a L1eida impec1t'ix
I'accló d'aquests, cosa que significa
un handicap per I'esport. No obstant,
si s'arribés amb una bona unió a la
formació d'entitats on no bi manques
sin ajuts de tota mena, un entreloa
dor i bon non~bred'elements, es po
dria arribar a formar esportmans
d'anomenada.

cap nom de la nostra ciutat que es
pugui dir veritable esportman.

Cal buscar l'esportll1an vertader
en 1'el;'Jllent jove que pugui, degu
dament educat, aconsegllir aquesta
fi a la que tots els esportmans i afi
cionats arriben. iQue no manquen
a L1eida elements de l'ellt'u di,ós
I'esport en general!

ElPRES-8jR

Ramon Arbó, entusiasta ci

c·lista i en I'actualitat president

elel comité organilzador d la

Volta Ciclista a Catalul)(a a

L1eida, és u,n d'aquests anonims

treballadors, incílnsables, per

tal que el cicli'sme tiogui estabi

lilat en: nostra ciutat. He.m cre-
o

gut del cas saber el que pensa

e11 ell noslra enquesta.

L1eiela dispOSil chlll Camp d'Es
porls excei'iel)t, immillorable per a
elir que la gent no s'ha fet cabal en
cara e1el que té. El princiqal ja ho
tenim a L1eida; ara falla I'altl'e prin
cipal: I'organilzació, la manera d'in
culcar a les jovenluts Ileielatilnes
totes, la Iwilctica de I'esport, i respi
r!lr I'aire sil e1el camp tiln beneficiós
p.er al cos hun¡a. '

Uoa comissió integl'ada pel' totes
les branques que comprén I'esport i
per ekmenls competents en la ma
t~ria, crec seria la clau per a obrlr
un nou horilzó clar per I~ bona mar
xa de I'esport a la nostra' volguda
L1eida, que per la seva importancia
es mereix.

qué assolí el títol de ca l1l pió de
Catalúnya elel l'Ienc;;ament del e1isc i
en el del 'pes, es classificil molt hon
rosament, altre company, LapenYil,
que crida l';ltenció. i en el sillt d'al
tura, c1assifieant-se en segon Iloc,
tot aixo vol e1ir que !loslre centre
va fel' molt en aquests ca~lpionats.

Quina organitzaCió creleu
més addient per a fer de Lleida
una ciutat eminentment espor
tiva?

Creieu que a Lleida es po
den trobar elements que so
~ressurtin dins l'esport cataia?

Actu¡t1ment és completament im-,
possible, ja que I'esport, és qt~elcom

que, necessita de molta constancia,
cosa difícil d'aconseguir, per no exis·
tir a ~Ieiela cap entitat nOl1.lbrosa que
f'!S· dediqui a aquesta finalitat.

Fins al present no es pot citar

En quin estat es troba avui
vostre esport a Lleida ?

Degut a la manCa d'oi'ganització
de totes les enlilals que existien en
aquesta cilllat, es troba avui l'esport
en un període de completa decad~n

cia,- no trobant-se actualment. cap
entitat d~gudament organitzaela que
pu~ui n~alitzar esplendorosament
l'esport com sembJa bauria d'ésser
a la nostra ciutat ele Lleida.

Per I'atletisme de LJeida

ningti, ens poclia donar tant la

!leva: autoritzaela 0p,inió com

I',entusia,sta element actiu del

Centr<! el'.Esports senyor Euge

ni Egea. Veieu que ens diu :

3mb els avu\ existenls per la nostra
terra. Ben aconduits, amb serenor, i '
evitant entusiasmes sempre perillo,
sos, l'Aeri Club podra donar pilots
de bona envcl'gadlwa.

Ara, el temps ho di ra.

Bu quin.estat es troba avul
vostre esport a Lleida?
• " .J 1

Creieu que a Lleida es po
den trobar elements que so
bre,surtin dins l'esp@rt catalA?

, ,1

Nó solament es poden trobar ele
ments que sobl'essurtin dins I'esport
catala sinó que ja n'hi ha, 'in~dits

cam p.ion~; en els prop-passats ca m
pionats generals d'atletisme cele
brats a Barcelona, el company Ban-

Quina organització creieu
més addient per a fer de Llelda
una ciutat eminentment espor
tjva?

L'organilzaci6, per ilssolir resul
tats positius ha· e1'ésser filia dl:' la
comprensi6 per pilrl elels qui poelen
i -eletleu fer-ho.

Subvencionar als elements, mi
Ilor dit il les entitats esportives per
a facilitilr a Iltlrs components els
mitjaus de realilzar la seva tasca.

Segui r com fins ilril, és malograr
entusiasmes i fer martil's ills qui
plens ele bona fe i bons elesitjos s~n

tim l'esport en le's di verses mani·
festacions.

Alemanya, va al cap d'aHals or
ganitzaciolls esportives, pero comp
tant sempre a m b l'ajut economic
de I'Estat o c,!el municipio

Subvencionar els eleOlents espor
ti.,s, que I'organització i lIur vaJidesa
ja la tenen els seus components.

L'atletisme a nostra citlt¡lt, esta
represe~tat.pel Centre d'Esports i

en pla ascelldo::nt i amb
moltes dificultats tcono
miques que tt!l1im de
v~ncer per a continuar
amb la practic~ de I'atle
tisme. Dic ascenelent per-

qu~ veig que naturalment hi ha un
, gran número de novells que el prac

tiquen aOlb perseverancia i discipli
na pero elesgraciadament els falta

. el principaJ o sigui professors, mes
tres en la mat~ria, per a complemen
t,aroolos.
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.. TAT separen les persones de bon

gust de la vulgaritat

r



FE8TES DE P·RIMAVERA DE LA CIUTAT DE LLEIDA
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CAMISERIA I ;ART!

ClES PER AVIATGE

.Marqués

La casa de les corbates

rer Catalunya, per J'Esbart Dansair~

lIeidata i Foment de la Sardana.

Notes complementóries:

nia, 14 dilluns. - A migdia.
Gran concert per la Banda ele la Gene
I'alitat a la PI alfa de la Constituci6.

A les set de la ta?·da. - Ballaelil ele
Sardanes a I'avinguela ele Blondel, 01'
ganitzada p.e I Foment de la Sardana.

Duran! les festes tindran Jloc a les
Sales d'espectacles de la ciutat, escollits
programes, actuant al Teatre Municipal
deis Camps Elisis, COlllpanyies d'Ope
reta, donant a coneixer els daITers exits
de la temporada de Barcelona i Madrid.

A la rambla el'Aragó, on estaran si
tuades les Fires, funcionaran les iltrac
cions i a la PI alfa del Segre, l'Americain
Cirqjle, així com partits de futbul en
els ca\llps locals. ,

Jils acollits en establiments benefics
i penitenciaris, seran obsequiats ¡¡.mb
apa ts extraorelinaris.

Uia 17. dijou!!l.-AI matí.
Continuació ele les Festes d'Aviaci6.

.4 les set de la tm-da. - Ballades ele
Sardanes a ¡'avioguda de Blonde!.

A les deu ae la nito - Gra n ret¡'eta
¡lI1unciant I'acabament de les Festes.

]tia 16. dillleCl'eM.-AI ?!latí.
- Arribada ele les esquadretes d'avia
ció ele la Base de Logronyo, per tal de
prenelre part, amb la cooperilci6 i orga~

nitzaci'6 ele l'Ael'Í Club de Lieida, a leos
F~ste's eI'Al'iaci6 al Camp elels Mangra-'
ners.

A les IO de la nito - Ballaela de Sar
elanes a la PI alfa del Diposit.

nia J 5, di 111 al'tM.- A migdia.
Concert per la Banda de la Generalitat
a la Plalfa de la Paeria.

A les set de la tm-da. - Audici6 de
Silrdanes ills Camps [lisis.

;i!~~==!!i!n.. Vegeu els nostres aparadors•
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Uia 12, dissabte. - A les ollze
del matí. - Dispar ele Focs Jilponesos a
la Plalfa ele la Constitnció, eleelicats a la
Illainaela, c1istribuint jognines i altres
sOl'preses. •

A les set de Id tarda. - Novil audici6
de Sil relanes a I'a vi ngnela de la Repúbli
ca, enfl"Ont de la Comissaria ele la Ge
neralital.

A les deu de la nito - Esplendida
pl'esentaci6 ele focs d'artifici il la Placa
del Diposit.

A dos 'ltta1"ts d'ollze de la nito - Pri
mera auelici6 de Ballets i sardanes 01'
ganitzada pel FOlllent de la Silrdana a
I'avinguda de Blonelel.

•

Uia 13. (linlllen:tf'. - Al matí,
eles ele prillleres hores, ¡'acreditada Firil
ele bestial' de tola mena al Camp ele
Mal't.

A les O1Zze del matí. - Concert ele
gala en el Teatre Mnnicipal deis Call1ps
[lisis, a cillTt'C de l'Orquestra la Fil
harmonica ele L1eida, executant entre
altres cOlllposicions, obl'es deis insignes
músics lIeielatans Granaelos i Gir6.

A la ?Ilateixa ltora. - Segona audici6
de Ballets i Sardanes a carrec de I'Es
bart Dansaire Lieielata, il la Plalfa de la
Liibertat.

A les dos de la farda. - Organitzat
per la Societat de Cac;;adors, grau con
curs de Ti r ele Colom. al Camp d'Es
ports, atorgant-se valuosos premis en
les següents ti raele's: Pri mera, la Regio
nal; Se'gona, Nacional; i Tercera, Social.

A les tres de la tarda. -. Cursa ci
clista organitzaela pel' la Penya «Pin
xasso» sota el control ele la U. V. E.,
elisputant·se en un trajecte ele 60 kilo
Illetres, el premi ele l'excel'lentíssim
Ajuntament i deu prelllis en metal'lic,
ultra una copa per equip's. La sortida

. oficial, dé'spl'és de elonar nn tomb a la
ci utat, es donara al Ponto

A les deu de la nito - Fantastic dis
par ele Focs el'artifici al cim ele la torre·
elel Castell Principal per la • Pirotecni
ca L1eielata na >.

A un 'litar! d'ollze de la nito - Terce
ra Rudici6 dé' Ballets i Sal'elanes al car-

Uh" 1O. dijon!ól. - Al 1JIzgdia
sortiran del Palan de la Paeriil, per tal
de rer públic el preg6 ele les restes, els
gegallts. clarins i til)lbalen; i el típic
ball de hastonets amb I'acolllpanyament
de la Banela elel Regiment número 25,
(eCorrent el trajecte acostumat.

Sil1lultaniament sera encesa una 'so
rollosa traca a I'a vi ngu la ele Blondel,
com a acte in¡lugnral ele les Festes.

A les cinc de 1'1 tm·da. - Als baixo'
elel i'llercat ele Sant Liuís, repartiment
dt< 1.000 pans i donatiu als ciutadans
pobres mitjanlfant la presentaci6 deis
liquets previoment repartits per les au
tori ta ts locals.

Acte seguit inauguraci6 de les Fires
i in tal'lacions d'esbargiment a la l'ilm
bla d'Arago.

A dos 'lua1'is de set de la tarda.
Inauguraci6 al i\'Iuseu Morera,. de I'ex
posici6 ele les 9bres presentades per
optar al nomenat .CONCURS DE PRI
MA VERA., que, orgilnitzat per I'excel·
lentíssim Ajuntament, tindra 1I0c opor
tunament, sota les ba s es publicades,
atorgant-se els següent. premis:

De 400 p,essetes. a la millor obra
pictorica. .

De 200 pessetes, a la que li se
gueixi en merits.

De 400 pessetes, a la Illillor obra
escu Ito ri ca.

De tClO pessetes, a la que li se-
o gueixi en merits.

D~ 200 pessetes, al millor elibuix
o caricatura.

De 100 pessetes, al que li segnei-
'- xi en merits. •

deIs actes que es celebraran
del 10 al 17 de maig de 1934

Uia 11, di \'en(h'es. - A les nOtt
del matí. - L'a Banda militar amb cor
netes i tal11bors, fara la Diana, recorrent
les principals vies de la ciutat.

A dos 'ltta1"ts de deu del matí. - La
• Colla Nova. deIs XIQUETS DE
VALLS, raran la seva alTibaela a la cin
tat per I'avinguda de la República, se
guint per la Plalfa Macia fins a la Paeria,
on faran el Quatre de set i l' Espadat de
CiIlC, com a salutaci6 a I'excel'ientíssim
Ajuntament. Tot seguit l'ecorrel'an els
domicilis particulars ele les primeres
autoritats.

Almigdia. - U¡dlade de Sardanes a
la Plalfa de la L1ibertat.

A dos 'luarts d'ulta de la tarda.-EIs
XIQUETS DE VALLS, exhibiran els
s us atrel'its castells, torres i espadats,
ela'lant el Cilsal de la Paeria, visitant il
la ta rela els 1I0cs públics, places, socie
tals, care i Calllp de Futbo], acredital',i
el Lítol ele Call1pions de totes les Col les.
guanyat en el concÚrs Casteller ele Tar
ragona.

A les sis de la tarda. - Selecte con
cert per la Banda ele la Generalitat als
Call1ps Elisis.

iJ. les deu de la mt. - Gran Castell
de rocs artificials al costat esCJ uene
elel riu S gre, ¡l carrec de la casa .La
Pirotecnica Lieidatana •.
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Bellot~es, rellot~es, sempre rellót~es

Calixte Corberó
Les millors marques suisses

PREU FIXE

Controleu el vostre rellotge a les 2 tarda i

9 nit amb RADIO LLEIDA, hora oficia/. Ploc;:o So 1, 16 Lleida'
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MAGATZEM A BARCELONA
TRAFALGAR, 70 - Te!. 20858

CARME, 31 - Telefon 3 A

FABRICA A TARREGA: Sant Pelegrin, 66 - Te/. 3 B

MAGATZEM A TARREGA

Macia Badies Felip

Fa~rica ~'E~PA8DENYE~ i ~ABATILLES

/

LLEIDA

J. Vir~i1i Amperi.
1 \

TALLER de
reparació d'automobils

Lluís Roca, 2

I
Espeeialitat en el remole de eotxes averia'ts

I



ESPECIERIA gen.eral

-1Prancesc FRANQUET

LLEIDA

Oflcínes I l\lagalzems:

Avingucta Reptiblica, 8
TeliHoll 399 - Apartat 52

CAFES

•• FRANOUET

COLON!ALS - PESCA
SALADA - QUEVIURES
VENDES AL MAJOR

•

. talle.'

d'ebellisteria

i fusteria

eduard
roca

fo, teJ'ia d'obres

illteriol's i fac;alles

(lecol'ació

pel'siulles

nevel'es

lIIobles (le tots istils

miqoel fel'l'er, 15
teleron 504
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Frederic Miquel
SUBMINISTRES AUTO-MOTa-VElO

Cinta de fre : lampares de
tots els voltatges : Coixinets
de ruleus i a boles: lampa
res PETROMAX: Aparells de
radio: Olis i greixos : Mate
rial electric : Neumatics i
Bandat¡:¡es macisos de totes

marques
Taller de vuicanitzacions «Vuicanitzadora MIQUEl»

Teletan 11llEIDA

LLEIDA

CASA

la casa més
ben asssortida

bons, elegants
i a bon~ preus

I '

Sant Antani, 2 i 4
([¡avant de la Catedral)

MOBL·E5

- Avingudt;t Macici, 22

"'--------'------------"

.Blandel, 46

Salvat
lleida

Ileida

Servei
acurat

El millor

Cafe-Exprés

el beureu al

Cafe-Bar
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TelMon 81

,:Ile5.a~~an. f
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PURS

Els blis d'dquesta casa

per ésser d'elaboració

propia i brñb les millors

olives de no~tres comar

ques estan plenament

garantitzats per la seva

puresa.

VENDES al
major i detall

Repartiment
a domicili
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..
Lleida Academia, 34

TehHon 211

Merceria- Novetats

Generes de p u n t

Perfumeria - Parai

gües-Joguines, etcFrancesc
Pijoan i
Canes~ >-. L

Mobles d'oficina sistema america - Mobles
c1assics i moderns - Decoració de fa~anesi interiors iIIiI IIIIIiIIII 1ÍI

~~NSTHu~~mNS GENEHALS EN FUSTA
• < ·'2 ~ A '~

J. Garcia. Giró

I FlJSTERIA. I
ltIOBI.ES

DECORAlt~:~1Ferrer, 3 _ TelCton 450

l.l.EIDATIMKEN

Representant
exclusiu deis

COIXINETS a
boles i ruleus

A. República, 15

Bujies
PUROLATOR i }:~AMPIQN

I
FRENS/ HIDRÁUlICS LO eK H EED

. .
líquit especial per als mateixos

Cadenes de distribució

Materials TEl.EFON 253

Automobils Casa

~ecanvis 1M .-A ..Y. 'R .

STOK complet de segmerits I

Pe'rfect Circle « 85 »
Carrer Malor, 61

LLEIDA



-/

-,

MAJaR, 82
TELEFON 139

CENTRE

D'ESPEcíFICS

NACIONALS I

ESTRANGERS

(LíQUIT DAKIM)

eixidó. @

(A1IIr1IJI-Ik
JefTlpre novetdtl
especialitai
~a~

UTU<Lf¿I.4. 7

ELABORACIÓ ELEC

TROLíTICA DE LA
I

llEIDA

Stt 1.411 t~ 1tt
HII'ttt~AI~~I.4-

•ela

CJ\MISERIA

CO~FECCIO"S

PER A HOME I NEN

Pamies i Anareu~· S.ene.
~~~ MATERIAlS DE CON~TRUCClÓ ~~......

SASTRER/A

L1eido Avinguda República, 20 ' Soíít-Joan, 15 i 17 Reus
Telefon 167 Telefon 468

~-----------------~-.:...._---------

llE IDA

SEMPRE ULTIMES NOVETATS

MAJOR,17

~.... ....-.

Representació i diposit deis ciments porlands artificials 4~1~..,d i ~qnson i ·dels· cirhents naturais per i:J

la f~bricació de mosaies i la -ecmstrueció, mQrea Mi~et , . -:..

.*********************~**********.
~ *
~ ** *~ Flequer t
~ Rebo~er t
~ *
~ Confiter t
~ *
~ *
~ *
] RN t
~ *
~ *
~ *
~ Saca'nell ~
~ *
~ *
~ *
~ *
~ *
~ Especialitats t
~ *
~ *~ Ensaimades mallorquines *t Pasta fu liada especial ~
~ Pastes seques *
:t Coques cj'ous t
:t Po vienés t
~ .
:t .\ t
:t ~
~ Magdalena, 15 ;+:
~ Telefon 301 *
~ *i L1eido' i
~ , *
~ *...........~ ~ ~ .

-._---



í

. " .

Blandel! 29·
Telefon 281

.. "Lle.da

•
..

LA VOSTRA
•Impremta .



OLPÓSITS GENERAlS :

cuidara el seu aparell

de radio, vetllara per

la seva economia, sera

el seu servent més fidel

avel
t JUNGHANS

Automatic O'"R~'fE-l ~ lIeida
"'"

Rellotgeria Maure~'
;;;;;;;;;;;=:;;;;;;::;:;¡;,;:;;;:;;:::- Morales, 24 & Barcelond

pATEN-tE DE INVENCION N~ 128208

vetat practica!

(' ,

(En vendQ a les priríeipals cases de radio,

reUotgeries i tendes d.e material elecfr-ic) >

Pel seu preu
Per la seva garantia

-Pér les se'le's múltiples aplicacions

~tOfDP~i voste un ORAVEL

Un rellotge, un despertador, un, interruptor automatic per a posar en funcionament el seu
aparell de radio a qualsevulga hora, per a encendre i apagar les lIums a les hores que li
plagui, per a tancar o obrir un circuít electric en un moment determinat i dutant I'inte~val

que desitgi, ror EN UN SOL APARELL ==============~:

ARTS GRÁF/QU~S IUiRtlA ~ LL&IDA


