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I, tots els que d'aprop o de. lluny
influeixen sobre la massa humana, te
nl"n l'inehidible oblig-aci6 de' no girar-
~e u C::::lL¡ uc:na. a la lilal X-d. a;:,éc:nuc:n l uC:

la Humanitat.
AIs qui de «dretes», s'hi oposin...

j cecs·! j sUIcides! - Nostres fills, sin6
vosaltres, sentireú amb veu de fempes
ta, l'allau humana, que avui, amb estul
ta pretensi6, voleu detenir.

Els qui, d'«esquerres»,.- per an
quilosament del seu pobre esperit----:
no tenen prou intel'ligencia per a ca
pir, ni prou cor per a sentir el panteix
de la Humanitat trepitjada... jinfelic,;os!
! feus-he enrera! - El m6n, esta en
marxa.

Els Ü'lusionats, els somniadors, els
qui amb fe d'infant creuen en una pos
sible realitat revolucionaria... , escolteu
la veu de la Historia que per mitja del
portaveu deIs segles, us ensenya que
la continui:tat és Naturalesa. I que la
discon tinultat ni existeix, ni es pot con
cebre; perque aquelles discontinu"itats
aparel1ts a les quals se'ls hi ha dc5nat el
nom de revolucions, s6n falses, imper
fectes i parcials visions de la ~ida hu
mana.

La revolució, és-no un salt sobre
el buit, como seria tota diseonÜnu"itat---;
sinó terme final d'un proces evolutiu,
el qual subsol passa per a molts des
apercebut. I aquest terme final, sera o
no sera sagnant i destructor, sempre
que els d 'un costat i els d'un altre, sa
piguen, o no, a temps, donar-se comp
te, d'ésser arribada l'hora del sacrifici?
economic deIs uns, de la redempci6
deIs al tres i de la dignificaci6 de
tots.

I, de, si és'o no és arribada l'hora
termini del proces evolu tiu, un altre
moment en parlarem.

El partit judicial i la
província són els instru
ments del domini borbonic
i el record deIs sofriments

~ i esclavatge de Catalunya.
L'organització Comar

cal és l'exit del liberalisme
i emancipació política de
Catalunya.

saren a les intencions d'En Reus. La nostra

minoría va concretar el sentit que havia de te

nir la felicitació: al marge de tot sectarisrne,

reaccionar enfront les protestes d'algune:;;

poquíssimes - corporacions,.i encoratjar el

Govern per tal de completar la tasca laIcista,

res¡;>onen~ així al sentir de la ~ajoria de l'opi

nió pública. No hi va haver manera de vencer

l'intra~lsigencja dretista: fou necessaria una

votació, que féu triomfar la propo!,ició Rel!ls

per una gran majol)a. .
Es lamel)table: els catolics d 'a9,uest pais,

són la gent de'crite'ri rÍlés e~t~et d~1 moñ.civi

litzat. ¿Quan es convenceran de que una cosa

és religió i altra beateria, superstició i baixos

interessos materials?

• ,:..,1(1; 1":' ~ . 'j • ' • • • .' •

. .

Les iHusions socials que un dia
podeñ convertir-se r.n realitats; les il

ll1a~~a~ cS}f'Jrt'g illHf aí':fP tf1i§n1 J'uJ1:JltBd.1A
els altres, s6n sempre - sense un fOilS
d'analisi - fantasmes i elucubracions
intel'lectuals, que no fati més que crear
odis, fer brollar lluites alla on no n'hi
ha; enfondir abismes si a temps no es
procura, que mentre un~ i, al tres, n.eixi
la tolerancia i la mútua comprensió.

Es precís que tant els de una ban
da com els de l'altra, es donin compte
de que el proces historie d'evoluci6
humana, continuara inexorable.

L'home camina - per un impera
tiu de la seva propia natura - vers la
perfecci6, que en aquest cas, és, ésser
horneo I és endebades tot obstacle que
s'oposi a aquest imperatiu: quedara es
micolar i destru"it per la forca aplastant
del devenir huma.

¡Esser homes!-Heu's aquí la nostra
finalitat. Pero, no n'hi ha prou - per
a la perfecta estabilitat social-amb el
voler é~ser home. Es necessari que si
els uns aspiren a ésser homes, els al-
res, els concebeixin com a tals homes.
«viceversa». Sobre tot. .. «viceversa».

¡El «viceversa»! - Societat, socia
I~sme, ¡tot s'inclou en aquest «vice
ersa»!

Al suprimir el «viceversa», neixen
les classes; que, si en l'ordre espiritual
o arruInen la societat, sinó que la por

ten a una dobl,e ll.uita, en l'ordre ma
t rial, la supressi6 del «viceversa» és
I flama que de un mode inextingible
illumina la humana cavalcada, amb uns

. r jos resplendors que es confonen amb
foc destructor o amb la sang que

~dimeix.

I ni el foc, ni la sang, són in tru
¡aents ni mitjans apropiats per a la con
sacuci6 del «ésser home» de la «socie
t perfecta».

1marge de la', uRevolució Social"

'inalment vingué el moment desitjat:

preguntes, proposicions! El desencant

deis pacífics ciutadans que arnb tota bona fe

esperaven forts espetecs, fou definitiu .
L'heroi d'aquest darrer periode de la ses

ió fou el ConseJler Reus exposant qüestions

aclministratives ben interessants; zones esco-. .
lars, regim deis mercats etc.

El temps passava i les dretes 'no deien res;

En Zamorano ja tenia 1a campanapel manec

disposat a alGar la sessió d'un moment a I'a·l

tre; v~t ací, 'pe,:Ó, que el mateix Conseller

Reus pJoposá que I'Xjuntament felidti el Go

vern de la República amb motiu del Decret

ele dissolució deis jesuites.
. Els mo'narquics per ve~ d'En Besa s'opo-

1'11

JAPO

Val'em constatar en canvi, gran concur

rencia de ciutadans; ho atribuíre~ als rumors

sobre suposades pwposicions deis Consellers

monarquics en defensa dele jesultes; hom es

perav~ debats moguts. Tan bon punt doncs el

Tinent que feia d'Alcalde-Zamorano-va fer

dringar la campaneta, la gent va (jisposéir-se a

presenciar religiosament els aconteixements.

L'OIdre del dia fou d'una monotonia i poc

interés insuperables; els Consellers' se la va

ren empassar gairebé sense piular. Res: s'esta

veient que LIeida no té problemes; ho tenim
tot resolt...

•
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La sessió del proppassat divendres va ce

lebrar-se en un ambient gairebé familiar.

AIs escons l:ii bagué forta desanima ció.

L'Alcalde-una vegacla i, prou!-havia deixat

fruir les delícies de la presidencia consisto

rial a un Tinent; no roren presents al Consis

tori els majors pl"Ohoms de la majoria--Vives,

Ibars, Cervera -, també mancaven alguns

Consellers de les minories 'd'esquerra i de les

dretes hi havia els de sempre, menys En Cos
ta. Va ésser presentO també el Conseller Mo

rell, la filiació política del qual hom ignora

encara.

A.llY 1I
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EDITORIAL

De la vida municipal
La sess'ló del dia 29

'Fa temps que els pobles del vell Orient viuen l'angoixa de l'amenar;a
d'una guerra.
I • Japó l'impérialista és l'Alernanya de ('avant-g~errf!. d'Orient.

Japó somnia encara amb La forr;a i el domini, sense més llei .que el
CapnGL. '.

'En/ront aqueixa actitud bel'lica, l'únic fré qne li restava vencer era el
de la Societat de Nacions.

.. Japó-, pero, qÚe 'coneix molt bé la Societat de Nacions i sap que és una
organització sens8: cap forr;a coercit~va, sense sinceritat ni prestigi moral; n 'ha
[J1;escindit. '

La vella Europa i l'antic Orient, encará que aparentement ho se,mbli,
no es .diferencien en res. / . .

Les preocapacions fratricides d'uns i altres són id~n,·tiques.

I Euliopa"esgotad,a.pel J9J 4, pero, amb una diplomacia que baix la preo-
cupació de la mentida d'uns problemes i neoessitats eoonomiques, es insincera í
hipocrita. amaga els odis di) nació a n,ació..

Enacas-sen els ·desarmbmentS i tots els'intent.<; oue n;UFlI;n wnn.".,. ,..rir>. f7"
--- ------ _.--- - ---.L ----- \

, 1 la seva hipocresia éls fa inflar el fantasma de la Societat de N acions
que no és res, qué no pot aturar la guerra d'Orient i que no evitara la futura
guerra Europea. ' -

La eoneepció i enviliment moral de totes les cancilleries Europees i Asia
tiques, no han evolucionat, maLgrat l'horror del J9J4 i els milions de joves cai
guts als cahips de batalla sense cap ideal, com a carn de sacrifici anonima, a
la cobdícia d 'uns quants.

. ' Per unes raons d'economia-i de riquesa, pel damunt de t.ota raó moral,
es cntitza, front al futur e'nemic, la vida i el sacrifici de la carn del poble.

I avui a Orient cauen a. milers les vides i dema cauran a Europa í la
Societat de Nacions esdevindra al que és: la cobertora hipocrita de les més
baixes dmbicions i de 'lés més depravades concupiscencies.

D'aquesta actuació se'n diferencia el Japó, en que és més sincer i es pre
senta al món sense careta, tal com és: l'usurpació, la conquesta, el domini, a
preu dels assassinats del poble..

Ara bé; hi ha una esperanr;a, sols una esperanr;a: Que 'si s'encén la guer
ra a l'Orient porti la l~iseria que voldria dir, l'anul'laci6 del més ferm recol
zament" d'Anglaterra en el seu fort imperi Colonial d'Asia.

Aixo 'suposaria una precipitació a la caiguda definitiva de la lliura An
glesa que fóra equivalent a l'esfondrament de tota l'Economia europea, que
avui tot just s'aguanta, i de retruc, tota la rapacitat i vilesa de la diplomacia
de la post-guerra, que permetria eixir els interessos legítiims dels pobles i valors
i principis morals fonameritals avui sabotejats per la Societat de Nacions.
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SOLFEIG:

MET6E

ESTATGE; BAIXOS DE L'INSTITUT.

Dimecres i dive'nd'res (a dos quarts de

vuit ).

EIs'mateixos d!Í.es i a les mateixes ho
res es reben inscripcions de socis

Dr. Manuel Mercé

Especialitzat amb la curació

de malalties veneries.

Avinguda Rejtíblz'ca, 4 - I.'"
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Dilluns i dimarts (a dos quarts de vuit~.

ASSAIG:

a mitja principal del nostre anhel, i per tant base

del caire nou que valem donar al oostre Orfe6, hem

cregut conveoieot d'obligaT els oostres orfeonistes a

aprendre el solfei~, almenys' el oecessari per a po

der cantar '1mb un xic de consciencia musical les

nostres caut;ons. Amb aquest mitja tan eficat; d'en

s~nyament, a¡;nb el qual eos sel'a possihle d~ poder'

executar com cal les gr¡¡ns obres, i amb una orga~it-

'zaci6 seriosa que anirem retocant i perfeccionant

d'acord.amb el que les circumstancies ens aconsella

ran, creiem que podrem portar a bon fi la nostra em
presa.

Per bastir UD Orfeé, com a obra grao que és,

calen molts sacrificis i un t¡'eball abnegat i constant

per pal't deIs que es, posen al cap de la seva organit

zaci6. Els nostres esfort;os, pero, esdevindrien este

rils si-sobretot en els moments de formaci6 - ens

manqués l'ajut desinteressat de l'opini6 'pública.

Cal, dOIlCS, que tots el;; bons lIeidatans, seguint

el 1I0able exemple del Professorat del nostre Institut

Nacional de Segon' Ensenyamel'lt - el qual ha fet

possible I'iniciament de la nostr-a tasca cediut-nos

gaianament per 'lIs nostt-es assaigs una aula deIs bai

xos del seu. estatge-, cpl'laborín moraLment i mate

rialment a la nostra obra,

Tenim avui UIH seixantena de ,c';trtaires i un

nombre regular de socis proteetors. Malgrat aquestes

dades-falagueres, si bom té en compte que som al

primer mes de la nostra aetuació-, ni els' uns ni els

'litres s6u prou uombrosos perque la nostxa. en.ti.tat

pugui a,n:ibar al nivell q~e ens hem proposat.

Conliem,'pero,. G!!1e Lleida, conscient de l'a,bast

de la nostra aspiració i de la finali'tat ennobJidora

del 'seu nom artístic que guia els n~stres passos, es

fara ress6 del prec que Ji adrecem i totliom ajudaTa

la nost:J'a obra) ja engruixint les fifes deis nost1'es

cant~~::s,j~!,n '~'Lvint;.s'hi, c~m a socis P~~c:.cto~:_,_

la simpatía. ~ ajout de, toth~m, podrem m~nar la nau

del nostre estimat Orre6 pel camÍ dreturer. de la

gloria.

LLEIDATA

R'
Reparació d'Automobils

~

Taller de

.)' .

2

** *

L'ORFEÓ

Sant Ruf, Iletl'a JI, (Carl'etel'a TOrl'eSel.'Ona) : : Telefon 423 : : LLEIDA

Especialital en la reparació de Irens hidrauUcs i verilicació de Carburadors

Dies enrera el bon amic .Clarandra., de les pIa

nes estant de .EI País., feia un elogi de la uostra ac

tuaci6 i amb paraula caJida i curulla d'entusiasme

demanava als bons lJeidataps que volguessin col'la,

borar, fas com fos i a mesura de Ilurs possibilitats,

la nostra obra.

, Agralm amb 'tata "an.ima I'elogi immerescut que

de nosaltl'es fa l'amic .Clarandra. i més encara Ji

bem d'agL'ail' la seva col'laboraci6 esponlania, perque

del seu treball Jiterari ens permetem esperar-ne es

ponerosos fruits.

Creiem, pero, que' unes manifestacions per la

nostl'a part, exposant el per qu'e de la nostra actua

ci6 i les finalitats ~Iue '1mb el1'a perseguim, contribui

ran afer més efectives les paraul'~s sadollades CiL'a

mor que l'artiC'ulista de c.EI País. té per al oostre

Orfe6, i per aixo avui ens adrecem al" bons lIeida

taos, a aqueJIs volenterosos compatricis qu~, com

nosaltres, estimen Lleida i gaudeixen amb ies seves

graríes, pL'egant los que jutgin 1''1 ll'os'tra oora 1, si el:s

sembla bona per'a enlaÍ1'ar el.nom al'tístic de la oos,

tra estimada ciuta.t, vulguin aj,uda;r-nos eo 1.. tasca

feixuga que bem empres

D'uns qUJants al0Ys ent;a Lleida no tenja <!:ap O~'

fe6. EIs tres ~ue anys enrera bj uiaven, p0tser p.er

la indiferencia de la majoria deIs ciutadan", potser

per la negligencia de Ilurs directius, potseL' per la

inconstancia deIs cantaires, potser per totes les tres

coses aIbora, aJlaren esmorteint-se i d~sapareixent

I'un dan'era l'altre sense ni un plany ni una 'lIagrima

que ens aconbol'tessin de la seva mort.

Vingué, peL'o, I'any 1930 i amb ell aquella jorna

da gloriosa en que els Orfeons de Catalunya, COIl)' a
representació més genUIna de l'anima popular, plie

i Quan s O-dé ns acudi~'e~ a:I gl'a~di6s Aplec!

t tatalnnya bi el'a representada. Pobles i v}ies,

CIutats gl'ans i xiques, tots bi tenien l'a seva senyera

i un estol de cantaires, ¡Quin día de joia per a tots

s catalaos! Quin di a, pero, més trist pel' a tots eIs

ns lleidatans que acudiren a presltnciar el majes

6s Aplec i' p.er als q ui des de LJeida bategaven

llb els mateixos sentiments. L1eida, la segona ciutat

e Catalunya, no bi podia pÓI'lar ningú: no tenia

Orfe6. A dalt de lo~tjulc la cultura musical lIeida-,

tana esdevenia rerassagada al costat de 1''1 d'altres

poblacions catalanes més bumils.•Si poguéssim im

pro\·isar un Orfe6., deieo algulls. Pero ds Orfeons

00 s'improvisen, perque s6n el frnit d'una labor llar

ga i constant, i LJeida, en aquel] aete glori6s per a

Catalunya, bagué d'acotar el cap plena de vergonya,

Df"cidits a'mants deIs Orfeons (¡om S0m i desit

jant que la nostra volguda ciutat no hagi de passaL'

una altra vegada aquelles bores d'angoixa ~ de despit

de I'any 1930, ens bem llant;<lt cora.tjosament a la

reorganitzaci6 del malaguauyat Orfe6 LJeidata.

El nostre'Orfe6 és un deIs tres que anys enrera

sucumbien. Ara, pero, ba pres una estrueturació

nova, ele la qual esperem booa fruicada.

En la seva anterior actuaci6 I'Orfe6 LJeidata va

aconliplir a bastament uua de les finalitats primor,

dials amb que fou creat: trelJl'e I'obrer del vici i me

nar-lo pels viaranys de I'art. Nos¡dtres, en intentar

la seva reorganitzaci6, ambicionem rnés encara, vo

lem anibar m~s alllnnt, volem assolir I~altra finalitat

que va d0nar als seus Orfeons el Mestl'e Millet en

sembrar-los per la tena c<ltalalla: volem fer' art de

debo i amb ell posar ben alt el nom Illusical de Llei-

• da; volerll, en fi, fer un Orfeó digue de la importan
cia de la \lostra ciutat.

o tenim la pretensi6 d'ar'L'ibar al nivel! altís

sim que en el sublim art del cant l'Orfeó Catala, glo

ria de Catalunya, ha pogut aten)'er i que I'ba coi'lo

cat al cap ele les millors organi tzacions calltaires elel

1116n, pel'o fa'rem tot el possible per assolir-ho. 1 COI1l

LLEIDA

LLEIDA

Blondel, lletra J.

LLEIDA
Teléfon número 2

'~

'BRA

Pere ... A. Paniello
Englny,er h'ldustrlal

Maquiues per a cos~r i brodar

"Constanca". ,
Accessoris An'to-lUoto-Velo i maquines
per a cosir i brodar de lotes marque",

Nou tipus de • VuJ.canit2adora. especial
per a Garatges i petits Tallers. Tipus C.
solament per a cám~res: COMPLETA:

Ptes, 200.

La mateixa amb motlJos p~r <\ poder .'vul
canitzar. parxes de coberta de' moto o

velo: COMPLETA: Ptes. 225.

Si interessen tipus més graos, fabrico qua
lre mO,dels per a parxes coberta i camal'a.

Glfitjill;1 1~e~lli~8
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Avinguda de la República, 50

Sant Antoni, '12

Provei'u vostres qU'~viuresa

LA COPA D'OR

partits turnants' de l'enderrocada mo

narquia, enfront d'unes eleccions.

Que a,nali'tzi hom 'el document i jut-'

gi a'm b imparcialitat la nostra apreciaciÓ.

Es admirable que es sol'liciti la de

legació.

,El que no pot tolera,r-se per abusiu

1 immoral és que un matei~ dQc;ument

1 en vigHies del Congrés es demani :

Primer. Ü0NSTITUCrÓ cl'Entitat.

Segon. Besignació de Junta.

Tercer. DELEGACIÓ PEL CONGRÉS.

Quart. LIista i les S pessetes per

les despeses del Congrés; que vol dir

la pretenció de que aquests aborts

c1'1fntit::lt'" ell' "'1"\ fA,.,,,,,,,, 01;.,..p. =~1 ~ H

el ser filles del caciquísme de Joventu

Republicana llen¡;ada a aqueixa baixa

maniobra tinguin un valor legal i que

siguin admeses pel"Congrés com a de

legacions legítimes amb veu i voto

No cal que ens esforcem per a, fer

comprendre que unes entitats que en

una mateixa fetxa es constitueixen' i

deleguen i uns dies abans del Congrés

que són nuHes i que l'intent tant 30ls

és il'legal, nul i immoral' sense cap con

seqüencia per a les votacions del Con- \

grés del partit.

Termo - Electrica MIQUEL u

PATENTADA

iquel

El Secretad, •

rederic

QUALITAT, BON TALL

I PRlms lvro DERATS

Del 10 de febrer al 10 de mate;

Extl'ao.rdinal'i ac on tei x e In en t

RETALLS, de 1, a 2'90 metres

L'EXPO
SASTRERIA

El President,

" Vulcanilzadora

Partit judicial de .

Avis als Centres ~'Esquerra Republicana ~e Catalunya ~e la ~rovíncia ~e Llei~a

2 ..° Designar Presiden,ti Secretari, de Ii!

mateixa, resp,ectivament als ciutadaFts, ..

A tots els centres del partit «Es

querra ~epublicana» de la província de

Lleida i per tots els: recons die les ROS

tres terres s'ha enviat amb abtmdancia

el segü~nt impres que reprodui'm exac

tament:

L'audacia d'aquest doeument és

c1:aríssima.

Es ele polítiea de vell. estil que re

corda molt 1Dé, aquella activi:tat sa:dolla

de maquiavelis~e i impudor deIs vells

NA
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« ACTA DE C0NSTITUc:rO DE -LA :DE

LEGACIO ,LOCAL DE ..

Reu,nits en aquesta data e1's ciutadans' que

en aquesta pobl'ació segllei'xen la idealitat

i I.a disciplina de l'Esquerra Republicana de

Catalunya, acorden :

1,° Constituir la delegació local: .

.... de l'Esquen:a Republicana de

3.° Deleg~r al senyor .

per a que ,amb plens poders els representi en

el primer Congrés anJ,Jal del Par~it a celebrar

a Bal'ce,:ona el's dies 23 i 24 del corrent mes.

4.° L1iurar a l'e-xpr~ssat Delegat la !lista

d'associats inscri.ts i la quantitat de cinc pes

setes per a sufragar les despeses del Congrés.

Així ho certifiqllem als efectes oportuns

en la població de . . . . . . . . el dia ...

de , de 1932.



Restaurant Permanent

Telefon núm. 3-ARTESA DE SEGRE

Servei acurat

.A

L'ESTA(jIO

LLEXIU

VoldrÍem saber si aquests personatges tam

bé es record en amb no menys arlicció deIs

qui tingueren la dissort d'ésser martiritzats pel

tribunal jesuític de la Santa Inquisició. Fa

que no n'hi ha ni un?

Avinguda de la República, 50 - LLEIDA

Propera Exposició

-J. DANIEL ARaNO

SABONS DE TOTES MENES

-te Ja es comencen de veure forc;;a aetes

no de caracter precisament clerical; pero amb

tot i aixo, és molt poca cosa encara el que

es fa.

I aixo que els carques criden com si tot

hom s'hagués tornat dimoni ¡Que hi farem?
'- r-~-_.'- - ~--'

L'agrupació artística S T U DI
D ' A R T fa tots els passos per tal de

celebrar Ulla exposició als envolts de

mar~, la qual sera in tegrada només

amb assaigs i estudis i amb la qual co

sa tindra el públic lleidata ocasió de

poder constatar l'esfor~ admirable que

aquests joves estan portant a terme.

Segons dades que recollim deIs

mateixos artistes, se'ils diu que l'ex

posició esmentada tindra lloc a l'antic

Hospital de Santa Maria de Lleida, el

qual edifici suara esta destinat a Mu

seu i Biblioteca popular.

No cal dir que veurem amb satis

facció que aquest nucli d'aficionats a

1'art pictoric, grup que treballa cada'

dia amb tota la voluntat més possible,

pugui portar a terme i sense entrebancs

els seus bons projectes.

hipocritament dissimulat, Centres de les co

marques, ésser un ramat de xais esclaus, sense

civisme ni veneració a la Ilibertat, i sense dig

nitat ni estimació propia.

·fONDA NOVA Josep Plens
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BESTAUR.é~NTDE

Esplendides habitacions

-
sui:idi, i donar les nostres propies armes de

defensa a l'enemic per a que ens traspassi.

Comités comarcais de la ProvÍncia, Cen

tI' sde.l'esquerra, una consigna i una intransi·

g'ncia per al proxim Congrés:

Defensar l'organització CO!'l'tarcal peT da

"lIIzt de tot.

Lo contrari, abandonar la emancipació de

t t caciquisme i la vostra Iliberació, seria fer

VOs indignes del partit i de Catalunya.

Acatar I'entronització d' u n caciquisme,

Seltlpre novetats

Especialitat a la mida

.l¡l. l,.Iem vist que quiscun pe,:sonatge ,s'ha

posat ben afligit en 'veure que els nostres

bons . pacients i humils reverends Pares Je

s ¡tes de LIeida, han comenc;;at amb resigna

ció forc;;osa Ilur exilio

* Les noves de la declaració no oficial

de guerra entre la Xina i el Japó, ha deixat

un regueró de viva inquietud entre els pací

fics ciutadans de L1eida, ja que d'aquest con

flicte hom n'espera fatals derivacions .

Ja veurem com acabal

* Fa uns quants dies que el temps no

es comporta pas com una bona persona. No

sabem del cert qui en té la culpa; pero ens

creiem que porta poc més o menys de rela

ció amb l'estat d'agitació que hi ha a la lerra

tata. ¿Que podríem fer perque el pesombre

es pugués esvair d'unéi em branzida?

..

* Hem vist amb desencant que l'Ajun

tament nostre ha pos~t bancs de fusta a I'A

vinguda de la República, la qual cosa ens

apar, -i per més que hagi estat una idea ge

nial per afer economia municipalista,-que

és ut! absurd de ~aó estetica, ja que la cons

trucció deis bancs esmentats no fan parió

amb els sócols asfaltats i pavimentació iden

tica, de l'Avinguda de la República.

Ahir la nostra ciutat clona a entendre que

encara no sent prou bé la tasca lakista que

arreu d'Espanya s'ha comenc;;at d'operar, car

que for~n molts els qui sortiren a menjar-se

el benelt ben tradicional per dissort; m~s

vergonyós, .pero, és el fet de que mants ho

mes que es diuen anticlericals s'empassaren

una cosa benetda que a ben segur estara en

pugna amb els seus ideals, i si encara no van

dir un pare-nostre! Car no fóra gens d'estrany.

Caldria que ens donéssim j'a més compte

de la realitat i expurgar decididamenl aque-

LAGE
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de Lleida

Continua parlant de l'assumpte de Ea? aso

na, etc.

Am bé; apart de la responsabilitat de Lo

?'enzo Pardo i tots els dirigents de la Hidro

grafica de I'Ebre, no hi ha cap classe de dub

la. c01nplicitat i la col-laboració dels dirigents

de l'esmentat ,Canal d' UTgell.

Si els Jets greus, que ha denunciat el dele

gat del Govern de la República Antoni Guallar,

que entren de pie en el Codi Penal són certs, no

n'hi Ita P1'OU en que els pobles d' UTgell desli

tueixin, desauloritzin i protestin contra els diri

gents del Canal, és necesJ'ari, peT ezemplaritat

i per justí.cia, conseguir que la República e/s in

gressi a un pres~di.

nes que esa Compañía del Canal de Urgel te

nía (porque aunque figuraban 16.000, de ellas

hay 3200 anuladas) se han adquirido 9·812 y

quedan en circulación, en poder de otros ac

cionistas, 2.898.

Esto representa u.r:t .enorme despilfarro, ya

que 00 era nec.esario gastar tanto dinero en la

adquisición de casi todo el capital de un ne

gocio ruino'>o, porque no han dado ni un' solo

céntimo de it~terés, cuando con 'la mitad m'á5

una de las acciooes hubiera habido suficiente

para tener la 'hegemonía de esa empresa si

así con venía a los intereses de la Confedera·

ción. Lo mismo se hizo con la Compañía de

Riegos y Canalización del Ebro, de la cual s'e

adquirió tambiéo una cantidad exagerada de

acciones y a precio más elevado que' el de

cotización en Bolsa.»

política de les comarques per a poguer entro

nitzar un caciquisme provincial, centralitzador,

que us esclavitzi, gent de les comarques, i

que vos privi lot moviment sense la tutela de

la capital.

En una paraula: Tradicionalment conti

nuar I'estigma d'aquell servilisme obligat de

les organitzacions polítiques monarquiques.

Que hi ha enemics irreconciliables amb

!'organitzció comarcal no en dubteu; vos en

darem un viu exemple.

CRíTICA- vos evidencia l'espectacle de

la nostra comarca del Segria que, després de

passar un calvari per constituir-se, no s'ha reu

nit mai més i practicament no existeix, boi

cotejada pels seus enemics de la Capital.

En aquestes condicions sabeu el que vol

dir entregar la delegació i el vot en blanc?

CRíTICA prega als comites comarcals de

manin als centre5 de la seva demarca ció la

necesitat d'acudir personalmmt al Congrés

, del partit o bé en ca~ de delegar no donar el

vot en blanc, sobre tot en aquest assumpte.
Lo contrari, seria una inconsciencia i un
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Des de CRíTICA volem fer avinent a les

organitzacions comarcals d'un perill, del que

es fa necessari prevenir als centres de les

respectiv:s comarques. ,

Sabem, certament, que al proxim Congrés
•

del dia 14 s'intentara transformar o desapa-

reixer, l'organització comarcal. No es neces-
•

sari remarcar el lamentable, funest i antide-

moc;'atic que sera pel no'stre partit la perdua

de l'organizació comarcal.

Subtilment, hipocritament, el que volen

intentar aquests elements, en.emics de les co

marcals, és ofegar I'emancipació, l'autonomia

J. So La
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Tezt al parlament del discurs pel delegar

del Govem a la Mancomunitat Hidrograjica

de I'Ebre don Antoni Gual/ar Poza, diputat

constituent.

Cop~em teztualment d'Heraldo de Aragón

del 29 de gener I932:

Els ro~atoris i els negocis ~rnts ~el ~anal:~~'lrgell

Instal'lacions i reparacions electriques
Bobinatges de totes c1asses: Maquina
ria en general: Estudis i pressupostos

Remolins, 5 - LLEIDA - Telefon 203

Als Comités comarcals

«Acciones y Obligacione¡; del Canal de

Urgel.-También se esgrime con relación a

este asunto el argumento de que siendo unas

obhs hidráulicas que pudieran afectar a la'

Confederación, aunque no perteóecían a ella,

e;a j:onveniente comprar el paqu~te de accio

nes necesario para tener la hegemonía de esa

entid;¡u;1, es deair la mitad más una de las ac

ciones. Pues tJien, el dia 14 de julio de 1928

se compraron 2-400 aociones al precio de 80

por ioo (entonces estaban a 24, es decir, no

se cotizaban, porque la Compañía no repartía

dividendo alguno) y el 22 de octubre del mis·

mo año, o sea tres meses después, se adqui.

rieron 7.297 acciones al 25 por lOO, lo que

prueba la enormidad de la primerr cotización

a que se adquirieron las 2-400, ppesto que a
100:1 trc¡:, Cl.l~~CO >:1':: t:J ..... ~to:::;-~ V-'. ..,;> ... 'I.... J1 {rae cuan l..eL.O

se quiso al 2S per 100. Posteriormente se

compr'aron 115 y luego' 120 a' otros 'precios

distintos, résultando que de las 12.800 accio·
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VO. prec a rAjuolameol d~ Lleida

Bibliografia;' De' Ferrao Soldevila, Antooi Bori
Fontesta, Alfoos Ron·re, Ballester, Victor Balagner,
loan Ayneto, ]bsep' P1'eyao de Porta, Llibres Coosells
GeneraJs de J'Arxiu Mu'nicipaJ de LJeida.

Amb .moti~ del decret de dissolució
deIs JesuHes aquí a Lleida queda un
edifici magnrfic.

El decret diu que seran destinats él

fins docents.
L'Ajumtament de Barcelona els ha

demanat a l'Estat. Igualment ha pro
cedit el Sr. Macia em nom de la Gene
ralitat de Catal.unya demanant-los per
a institucions, culturals.

CRÍTICA prega al nostre Ajunta
ment acordi demanar el dit edifici per
a enseyament primario

Podria insta:}'lar-s'hi una gl:aduada
municipal magnífica que-alleugeraria el
greu problema de la falta d' "scoles a
la nostre Ciutat.
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Segui dI: COI11 es 'al'en expulsar d'Espanya.

La builla produi l'efecte contrari que cero

cava el seu actor: recita les passions i va fer A C
. nem a c10ure el nostre treball. Ens cap ca d'esplendor. atalunya sera lliure, com-

que es multipliquessin els odis contra els re· la satistacció d'haver contribulL a aclarir un pletament lliure, quan s'hagi deslliurat econo-

ligiosos de Sant Ignasi. punt una mica terbol de la historia de LIeida; micament i estigui agermanada amb els altres

A Espanya on s'h.avien acollit els jesultes si haguéssim tingut temps, hauríem cercat pobles lliures d'Ibérica en una República So-

francesos expul.sats, fou vista aquesta mesura nous i poderosos' arguments en favor de la te- cialista.
si que el nostre'poble, l'any 1646, no se sen- Per aixo, nosaltres, que anem a la van-pontifícia com inoportuna, per la seva adula,
tia espanyol, doncs, precisament, el motíu guardia del món estimem abans que tot la

ció exagerada i injustificava a la Companyia pel qual els franceso,s estaven guerrejant a Ca- veritat historica
r

i amb motiu d'aquests co-

de Jesús. talunya era degut a l'ajuela que Catalunya li mentaris que ens ha suggerit el sití de Lleida

Tres- anys- més' tard Espanya, durant el havia demanat per a lIiurar-la del jou insupor- de 1646, proclamerp' sol.emnement aquests

regnat ele Caries III els expulsa també. table que li tenia posat Espanya. mot~:

Igual resolució adoptaren a Italia, Pero una vegada comen<,;:ada la Iluita, Ca- Desterrem de les festes Ileidanes aquesta
talunya_havia perdut la seva personalitat; aquí diada ele dolor i de miseria; recordem-la, no-

A partir d'aquest moment els jesultes em-
només hi havia les dues grans potencies que més, amb fastig. Aquella epoca feudal, injus-

prenen llna tasca d'intrigues, d'odis i ~enjan- ~Iuitaven per a arrebatar del poder de l'altra ta i cruel, ha portat l'epoca actual, burgesa i,

ces per a recuperar el terreny perdut capLant- el poble catala. Aquesta ajuda que el Consell en un altre sentit, no menys injusta i cruel

se el favor del pare de Roma, pero Caries III, oe Cent demana a Uuís XIV no significava, que aquella. Avui no poden tornar a succeír-

home energic que tot i ésser un fervent cato- tampoc, una aJhesió a la seva política, con- SP. fets com aquell, els esdeveniments han

l b el certada a perpetu·¡·tat canviat de carader, pero' la J·ustícia. popularlic 1avia arri a~ a compen re tota la hipocre- .
Era una alianc;;a incidental, era una solu- encara és escarnida i trepitjada. Pero 'és PToPsia deis jesllltes, envia d'embaixador a Romo.

ció desesperada per a desfer-se del virrei fe- el dia que el pohle adquirira la seva llibertat,
a Josep Moriño, més tarel compte de Florida- resteg que Felip IV tenia a Barcelona. la seva justícia, la seva República. Aleshores

blanca, el qual segons deia el propi Rei era El poble en si, tots els pobles que ells haurem venc;;ut la primera etapa del nostre

«prudente, ele buen trato y muy persuadido mateixos, no són rii han estat mai francesos Programa. r
de la leces ' lad de 1 e t' '0 di" castellans, anemanys o anglesos. El xovi·

I IC a x 'InCI n e os JeSlll- BA'PTISTA XURIGlTERi\.
-~~~~~~""""IJ..I:u:J:4LL.u:.l~oIiW~tif'~.:;".m:·:'¡"<:'¡:Q~-mJ';:;-"""'TI:;:;-;;:Franc;;~ . per la seva part enviava també Lleida 25 de oé. ernbre de 1931 J~'~. ""'"

malgrat tot el que es digui en sentit contrad,
un home decidit amb les mateix@s instruc- no té cap raó d'exi~tir. La «patria» aleman'ya,

I'any 1614, era de molts quilometres quadrats

,més extensa que la d'a'vui; la «patria» deis
tirolesos és, avui Italia i ahir era l'imperi de

Guillem II; els txecs, polonesos i lituans, ahir

no tenien «patria». Aquesta s'estira i s'arronc;;a
segons les conveniencies deis qui timonegen
els estats.

El poble no pensa en la seva «patria»; li

interessa més que res el seu benestar mate
rial, tenir el suficient per a viure. LJeida, I'any
1646, no se sentia en el fons ni francesa ni cas

tellana, cercava una situació e:-,Lable de pau,
de justícia, de tranquil'litat: Catalunya tota,

no se sentia, tampoc, castellana o franoesa.

Catalunya es nega a ésser filia edoptiva d'un
altre poble; els catalans havien cercat uua so

lució desesperacla qLle posés fi al seu estat

e1'opressió accentuada; i van pensar amb Fran

c;;a perq ue era forta.

Catalunya s'ofe~ava, subjecLada a lllaeS

Ileis que no eren seves, a una Ilengua foras

tera, a una imposició estranya. I així, seguint

aquesta via, ha arribat fins av~i. AVlJi el po
ble catala, també necessita, com aleshores

respirar aire de lIihe¡'tat, pero aquesta Iliber
tat no la té encara. Catalunya desitja ésser ca

talana i vol perdurar; Ukrania i Georgia tam

bé volien ésser Iliures i nOl11és ho Óll avui,

pertanyents a una Unió eje Repúbliques LJiu
res. !:a terra catalana no sera francesa ni cas-

t~llana; dia vinclra que trobara la seva epo- ARTS GRÁFIQUES ILERDA-Bloodei, 29-Lleida

cions.

l.a Iluita e1iplomatica que Floridablanca

sosLingué amb el representant de l'Esglesia

retrata el talent, I'ingeni i I~ constancia amb

que es sostenia per les dues parts: de Flt>rí

dablanca per arrencar una resolució i del pa

pa de no concedir-Ia.

Incapac;; el de Roma per a deturar ¡'ímpe

tu i la constancia de Floridablanca, el 21 de

juliol de 1773 va signar el Bien Domi12us dI!

Redempto1' Noster, pel qual restava suprimi

da la COl11panyia ele Jesús en tot el mon cris

tia.
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CarIes 1II i Nicet Alcala Zamor

Expnlsio (le la (j.ia d'Ignasi de LoyolaJ

,
proclamant la seva ignoscencia.

__ •__---- t

No gaudia la Companyia de Ignasi de Lo

yola cl'aquell prestigi que en altres temps ha

vi" conseguit. Germinaven durapt el segle

XVIIi altres idees en contra d'aquesta com

panyia que tenien acceotació no precisament

entre la classe baixa, embruticla pel fanatisme

catolic, sinó entre les intel'ligencies més pre

ciares, els polítics més influ~nls i els monar

ques més poderosos,

A 'mitjans de segle Pascar, hOliJe de' gran 

reputació científica va prendre pel seu comp-

te en les cel'Iebres "L1etres provincials», d'a

cn;~ditar les doctrines i costUIl1S jesuítiqtles

a,m b frasses tan encertades com aquestes: «Els

jesultes en el seu catequisllle ensenyen tant la

fp. com la calúmnia. La seva Ilei soberana és

la uti litat de la Societat». SI lié j'epigra Illa i

el sarcasme van ocupar en aquesLa obra més

Iloc que el raonament, el cert és, que la plo

ma eloqüent i la satira agudél de Pascal va fer

molt mal als jesuiles.

L'ofensiva sortí ben prompte deis límits

del poble i els respecLius governs es prepara-

plena cl'odis i ambicions.

Portugal Lé j'honor d'ésser el primer pais

que inicia les hostilitats. El margues de Pam

bal, que dominava f'anim del debil monarca

portugués, després d'intentar inutilment una

reforma de l'ordre, va decretar la seva expul

sió de manera més eoergica encara a la que

es va emprar posteriorment a Espanya, quali

ficant-Ios en I'ordre d'expulsió de la manera

més terrible i amb les paraules més furioses.

Po'steriorment un' ministre de' Uuis XV,

fonamentant-se en la perillosa actuació d'a

questa ~ompanyia els expulsa també.

Veient aquesta persecució el pare Cle

ment XIII, que era un fanatic de la compa

nyia, va p~blicar la butlla apostolium paseen

di en la seva defensa, eniairant els jeHultes i


