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Suplement de l/Vida L1eidatana l/

Acceptada per l'Ateneu la conveniencia , si no la necessitat l d'una actuació
de cara a la riqllesa economica de L1eida , es planteja naturaiment el problema de
I'eficacia, tota vegada que era presumible havia de tenir poca durada aquesta in·
cursió per camps no massa propicis.

A la ment de tots els dirigents de 11entitat hi havia el record d'una Exposició
de IVlaquinaria Agrícola portada a terme pel- la Confederació Sindical Hidrografica
de IlEbre. Tots sabíem com havia estat profitosa i efica<; aquella manifestació en la
que Lleida esdevingué un ele~lent passiu tota vegada que el cost de la mateixa
ana a carrec de l(entitat patrocinadora. Es pensa recollir I'optimisme nascut a l<em.
par d 1aquel1a manifestació de cultura i de progrés per a donar estabilitat a <;0 que
entengueren havia d1esdevenir normal en una ciutat centre d'extenses comarques
en plena tr¿¡llsformació i en pie arany productiu, i era 1I6gic que així pensessin
nostres ateneistes tata vegada que de ¡'esfor<;; portat a tenue l(any 1921 per la mai
prou ponderada Mancomunitat de Catalunya , Lleida no en sabé treure un resultat
practic, ni la ferman<;;a d(una acció aleshores comen<;;ad(l. Anant més llunYI bastava
recordar que en sorgí d1aquella exposició de productes agl"Ícoles lIeidatans de dar
reries del segle passat per a convencels de la conveniencia d'actuar en determinat
sentit, i d'actu31--hi persistentment.

Si a aixo s(hi afegeix ¡'interés essencial de Ilentitat de moure's tothora de cara
al poble i a son benefici , facilment es veura que l'Ateneu no tenia altra so lució que
promoure exposicions agrícoles i a base d'esdevenir Pagent motriu , pero fent que
esdevinguessin obra de la ciutat sencera; a tal extrem, que la mateixa entitat orga
nitzadora quedés refosa en qualsevulga de les múltiples organitzacions a que el cer
tamen havia de donar 1I0c.

Calia aleshores trobar Jlhome trebal1ador l i amanl de I'agrictdtura que s(amarés
de 11anhel dlAteneu, un horne que imprimís caracter a la tasca que calia emprendre,
i que ensems oferís la suficient garantia per a entregal--s1hi de pie i fondre en un sol
entusiasme, el que el! hi aportés i els que I'elltitat de cultu¡-a Ji oferia. I.'~ome

sorgí, era nostre caríssim amic En Joan FilíS I Ileidata de soca ¡arre!, d(aquells que
saben enyorar-se quan s'adonen que alc;ant els ulls no els sera donat contemplar
la Vel1a Seu escarnida l i amb ell , sOl-tiren els treballadors ignots que en el mateix
silenci havien de trobar la maxima delectanc;a , treballadors que cada dia esdeve
nien més, fins a convertir la tasca d'organització en una labor en la qual hi eren
les més rellevants figures de la ciutat, les elltitats totes a través de representacions l

el comerc;, la premsa, I'indústria , és a dir , L1eida.
ANTUNI BERG6s.

J
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ISIDRE ~IOLES ~IESTRE- DIRECTOR

Per aquesta larda esta anunciat el t.."Oncert a carre-c de IfeAgrupadó Coral de JI/tísica

AllliglU. que ha despertat el natural intel-és; les obres a executar van aplegades en tres parts

dedicades a la ctlnc6 popular c<ttaJana, al motel i al madrigal i la can~óf respectiva'.llent.

Ko dubtem que el púbJic de Ueida sabdt respondre a I'esfor~ deis organitzadors i s'apres

sara el assistir al coneert de la notable agrupació. Les yeus de la qua1 - ha dit un diari barce

laní - són ben timbrades i el canjunt equilibrat.
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Comissió organitzadora

Presidetlt

Don Toan Filís Vallespí, Propietari, mem

bre de la Comissió d'Eixamplis de l'Excel'len

tíssim Ajuntament de L1eida.

Don Enric Arderiu Hospital, Ex-pre:sident

de l'Ateneu, L1icenciat en Filosofia i Lletres.

Professor del Col'legi lberic; D. josep Cabe

rol Suriaca, T¡-esorer de l'Ateneu, Professor

de l'Escola de Ferroviaris; D."Francesc Bi·)s

ca, Ex-president de Secció'de l'Atenell, Doc

tor en Medicina; D. Xiivier jaques' Pinyol,

PresidenL de la Secció de Cien cíes Exacte:s i

natural:s de l'}\teneu, Llicencíat en Farmacitl;

D. Josep f\J[orell, Horticultor, Empleat de l'Ex

cel'[entíssima Diplltació~'D. Pere Roca, Perit

lndustri ti afecte tll Servei d'Obres Públiqlles

de la províncía. D. F¡-ancesc de P. Morera

Gatell, Arquitecte r"lunicipal; D..Ricald Vila,

l\'lembre de la junta Directiva de l'Ateneu,

Veterinari Municipal; don Estanislau de K.

Montaña, Vice~presidentde la Secció de Belles

Arts de l'Ateneu, President de l'Associací6

de la Premsa, DirectO!- d'cEI Pais»; D. Joa

quim Serra Vila, Secretari de ¡'Ateneu, Cate

dratic de Filosofia de l'Institut General i Tec

nic; D. Josep M.a A..lvarez Pallas, President de

la Secció df' Literatura i Historia de l'Ateneu,

Cap del r egociat de GO\Ternació de l'Ex

cel-ientíssim Ajuntament de Lleida, President

de l'Aeri Club.

Secretad

Don Antoni Bergós Massó: Ex-president

de l'Ateoeu, Enginyer Agrícola Diplomat de

la Mancomunitat de Catalunya, Advocat.

Comissió Administriva

President

Don Joan Filís Vallespí.

1resorer

Don Xavier Jaques Pinyol.

Comptador

Don Josep Caberol Sl1riaca.

Secretad

Don Anloni Bergós i\[assó.

flice-~'écretari

Don Josep ¡"rorel!.

Comissió de Reglament

President

Don Joaquim Sena Vi la.

Vocals

Don Xavier Jaques Pinyol i Don Josep

Morell.

Secretari

El de ItI Comissió Organitzadortl.

Comissió de Concurs de CarteU Anun

ciador del Certamen

President

Don Ricard Vila.

Vocais

Don Joan Filís Vallespí i D.josep Cabero!.

Secretar¡

El de 1<. Comissió Organitzadora.
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IH S ¡) ~ t e S .1' ¡) .. h-
A ro b una puntualitat que fa honor a

la organització, ahir tingué lloc la l:'olem·
ne inauguració del Certamen.

A tal efecte, a tres quarts de dotze
en puol, la comitiva integrada per tot
el Comité .d'Honor al cap del qual hi
anaven totes les autoritat Ileidatanes, lIe
vat de )'Excm. Sr. General Governador,
que hi envia un representant, es traslla
claren cap als Jardins Municipals, pas
sant per ¡'Avinguda de Blondel i carrer
Major..

Entre tant , una serie de petards ana
va anunciant a la ciutat que s'anava a
procedir a I'apertura i la Banda Provin
cial amb ses toca tes donava una Ilota
d'alegria. Una immensa generació pre
sencia la desfilada del Com'ité ,d'Honor.

Així que tant lIuIda comitiva passa
el pont i enfoca els Camps Elisis, una
formiqable traca advertí a la nombrosa
concurrencia que hi havia als Camps
Elisis ·la imminencia de l'Acte Inau~ i

gura!.
Als Camps Elisis esperaven els Ju

rats, Comissiá Organitzadora, de Festes,
de Propaganda, etc., i el Comité de Di
recció. El Sr. Morera·s'avanc;a a saludar
al Comité d'Honor i seguidament conti
nuaren tots plegats cap al Teatre Muni-
cipal. .,

Arribats que foren a I'entrada del
Teatre, el Sr. Filís, President de la Co~

missió Organitzadora, pronuncia un dis
curs entregant a l'Excm. Sr. Batlle de
L1eida el Certamen, fent despl-és ús de
la paraula :'Excm. Sr. D. Domenec Pi~

nell, Alcalde de L1eida qui acepta I'en
trega en be lis paragrafs en els que hi

alterna la bella parla castellana i la nos
tra amada llengua.

Acte seguit la Comitiva, entra al
Teatre i resseguí tots els stands. L'as
pecte que oferia ei Teatre era formida
ble, i gent entesa en 3.questa mena
d'exposicions i que s'han presentat en
concursos internacionals advertien la
I'importancia de !lastra Exposició i la
bellesa i abundar de plantes i flors ex~

posades.
Després· les autoritats i invitats se

guiren les altres Seccions del Certamen,
tenint per a tóts els expositors paraules
d'afecte.

A la tarda la gentada qúe ha desfilat
pels Camps Elisis ha estat imponent,· i
seguint també el mateix ardre que pre
sideix ~l Certamen, a dos quarts de ci·nc,
hora anunciada, s'ha procedit, no sense
dificultats, a tancar I'expasició.

A les quatre de la ·tarda i en h0nor
deIs eol'legis públics que visitaven J'Ex
posi¿ió; es dispara un escaient castel1
de focs japonesos que foren molt cele
brats per la gent menuda.

Al vespre i a I'a pla~a de la Llibertat,
el «Foment de la Sardana» dona la pri
ra audició, que es veié també molt con
correguda.

En resuro, l.lacte inaugural, ret en
mig d'un dia ciar de tardor i amb un
cel blau pie d1encantament, ha esdevin
gut superior a tata previsió. Lleida s'ha
percatat de la importancia del Certamen
i ha ajudat a través de tots els elements
representatius de la mateixa, la íntima
joia que experimenta acollint manifesta
cio}ls d'aquesta naturalesa.
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Dlscurs del senyor Joan Filis, President de la Comíssi6 Organitzad~ra a I'acte
d'aFertura

otorgada por el Excmo. Sr. lVlinistro de
Economía, que han venido a sumar sus
aportaciones a la protección de las Cor
poraciones leridanas, de algunas entida
des y particulares. Así, la Comisión Or
g~nizadora ha podido satisfacer junta
mente con el compromiso de organizal
el Certamen, la realización de las suspj·
radas fiestas de ataño para las que la
ciudad se muestra propicia, y, junta~

mente con las manifestacion~s téqticas,
los concUl-SOS y las conferencias, se po
drán ofrecer a Lél:ida, festejos de carác
ter populat: y otros que suponen eleva·
da ambicion de arte y van a s~ltisfacer

más delicadas exigencias del espíritu.
Nuestra misión ha quedado cumpli

da, nuestro entusiasmo satisfecho, pero
en nuestras conciencias se abriga!' una

pequeña sombra que no quisiéramos si
lenciar por más tiempo, y por ello, .por,
que de Lérida se trata, y a nuestra ri
queza hace referencia, y por que como
íntima requiere la doble austeridad de
la lengua vernacular, en catalán pronun
ciaré estas palabras, hijas del mismo
amor que la ciudad de Lérida a todos
nos mueve:

L'Exposició d'a\1ui com la drahir,
com ha foren temps elll-era les de la mai
prou lIoada Mancomunirat i la de la
Confederació de la que tants benifets
n'espera el· país, cal que acabi de mos
trar-se als ulls de· nostra gent com un
especlacIe fugisser; pr~cisa que elles
tinguin la pertillent ord"enació que sUPO"
sa sempre tata obra, per a que aquesta
esJevingui allic;onadora, i, a tal efecte,
és precís que amb la persistencia en la

. Excelentísimos señores:
Señores:

Nuevamente, el encargo que un día
el «Ateneo Leridano» me confirió al ro
gar llevase a cabo juntamente con otros
elementos de la. entidad organizadora
la realización del presente Certamen,
ha tenido plasmación.

No han sido pocos los desvelos de
la Comisión Organizadora que en este
mismo acto declina su actuación para
que otro Comité sea el qu~ cuide del
orden y de la organización de cuanto
hoy le ofrecemos, pero si bien es verdad
no han sido pocos los desvelos, y mu
chos los cuidados por todos mis compa
ñeros compartidos, es r~ cierto también
que este año ha podido ser llevada a
cabo la labor con U!la mayor tnnquili
dad de espíritu y con una más vasta
amplitud de medios.

Mayor tranquilidad de espíritu he
mos dicho, por haberse lanzado la ciu
dad a proteger y amparar esta clase de
manifestaciones, que son entre todas,
las que más se encajan a la vida y el
temperamento de la ciudad, tan herma·
nado y unido con la agricultura y sus
hombres; el despertar de la ciudad, ha
hecho que nuestros entusiasmos se vie·
ran aumentados siendó fácil el logro del
esplendor que ofrece el presente Ce¡-ta
meno

Amplitud de medios gracias a la
Junta Social del Canal de Aragón y,Ca·
taluña, y a la Cámara Oficia 1 Agrícola,
primero, y luego después como resulta
do de las generosas gestiones llevadas
a cabo por esta Cámara, a la subvención
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tasca hi vagi una major orientació tec
nica que en Ilosaltres no es podria exi
gir.

Precisava primer, que els ~lgricultors,
i les ca~es que rornei~en elements de
progrés a ¡lagricultura i a 'ses illdústries
clerivacle's gi¡-essin e'ls u.115 vers la ciutat

del Segre; calia que unes manifestacions
lIampants escriclassessin l~ gent per "tal

que el 110m de la Ilercla vetusta furg~lés

en tots els espprits; pero avui que aixo
slés aconseguit, cal que les maniresta
cions de nostra puixansa económica' i

de nostra riquesa espiritual donguin els
seus fruits i serveixin per a orientar a

nosb:a pagesia, que per lo mz.teix que

esta agafada la ten-a, esta dotada ~e sa~

via prudencia, i esdevé, fugint deIs tron
tol1s a que les col'lectivitats' sovint e~
veuen, el major potencial de progrés de
nostre poble, i base ferma del seu sos
teniment,

Precisa, dones, que aquesta tasca
avui dirigida per l'f\teneu, la portin a

terme a ltres entitats mé::i encaixades
amb aquesta mena de manifestacions,

que les nostres orgallizacions econollli
ques no distreguin els seus esguards cle
~o que la ciutat lleidatana pol arriba,- a
ésser el clia que la seva agricultura i la
seva ramaderia assoleixin la plenitud a

que fon;osament h.aura de portar-les una
major ordenació en les tllClteixes, cracord

amb el tecnicisme i prornptes a satisfer
les més refinades exig€mcies deis mer
cats consumidors actuals i d'aqudls al

tres que cal conqueri(.
Sortosament s'ha iniciat aqu,esta, no

per exigida, pesada feina, la revaloritza
ció de nostres propies valors s'és co

men~ada, i així veiem el bregar de la
Junta Social del Canal d' Aragó i Cata
lunya qne cuidant els interessos que li

són pro pis, I'amor per l'agl-icuitura deixa
s.e.ntir 'el pes deIs seus homes represen
tatius en altres camps i en altres esferes
que les ~strictamentderivades del~ recs;
tt'llim ta;ubé la Diputació afanyada en

l,'encl~ga,rnent de la riquesa ram¡Idera; la
Carn1?ra Oficial Agrícola" que compta/?t
~vui a 1!1 b altres mitjan's que ,n q' .,e'l~

d'abans, propicis pel- a tota negació', i
per ~ r'es fer, es prepa'ra a actuac.ions de
caracter culturaJ-agríco!a, q.ue dO,naran
en breu fruits sanitosos que tots com
partirem en la taula de I'amor a .Lleida

i vei,e~ fi.nalment com l'Ajunt~mentava
la i protegeix a,quest desvetllar, oferint
tot quant li és abastable per ses mélns
amoroses.

L'A~eneu que ha procurat en tot mo
ment servir amb l¿l manima austeritat i,
altesfl de, mir~s i amb els desigs deIs mi
1101'S encerts, reconeix que aquesta feina
la distreu d'altra que L1eida també ne
cessita i li és més adecuada, i per aques
ta raó, al reprendl-e sa vida normal ha
de manifestar com li seria difícil en

élnyades successíves continuar en aquest
pla d'ara, tant més, perque no s'enganya

reconeixent que avui la seva obra ha
alTibat a llna maturitat que reclama al
tres mans més expertes per a conservar
la, no clesconfiallt, pero, la ciutat sabra.
recollir-Ia i amparar-la, que precisament

per aquesta raó, ha volgut que fos la
ciutat sencera, en tots els seus estaments
humils i elevats, en les seves representa
cions oficials i en aquelles que són fruit

de ('estima del poble fossin els que por·
tessin a terme I'obra.

Ha estat Lleida la que ha fet l'Expo
sició, hem estat tots els qui l'hem feti.l

possible. En nostres papers més insigni
ficants sempre el segell de la cllltat ha
recordat a les mans que havien d'es-

I

l'
••
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eriu,:e, quina era l'obligació que ens ate·
nyia, era un escllt de la vellúria el que
ens I-ecordava que en la nostra obra
d'avui hi havia la gloria d'ahir i el goig
de dema, i per aixo mateix, benei"da tot
hora nostra tasca per la ciutat, havia
d'atraure no uns expositórs sinó a veri
tables amadors de Lleida que s'han es
fon;;at per a acaronar-la a ella, doncs,
les nostres grades, i a vosaltres també
per la vostra ajuda que ens ha fet pos
sible arribar al dia d'avui amb aquest

optimisme que ens fa estar segurs que
aquesla tasca linddl en anyades succes
¿ives noves manifestacions més assenya
des, més encertades' i més dignes de
Lleida, penseu, pero, que nosaltres hi
hem posat tot l'esfor<; i tot l'amor, es
fore; i a,';"or que avui deixem a mans de
nosb-e BatIle per tal que ell en reculli
els fruits i els ofreni a la ciutat que re
geix, declarant obert el Certamen.

HE DIT.

11 1- •• ti 1- ¡IIII al
Avui, 7 de novembre de 1930

A les IO del matí.-S'obrira al pú
blic .I'Exposició. En cHes successills
rho¡'a cl'obri¡--se sera la mateixa.

A les I I de/matí.-Es repartiran en
lre els Srs. Expositors les ftllles corres·
ponents per a la confeceió del cataleg
de to~ lo exposat. En les mateixes s'hi
donaran les instruccions pertinents.

A les 2 1JO de la tarda.-Es reunira
el Jurat que haura d'entendre en e'l"'Con
Cllrs Agrícola.

A tes J de la tarda.-Primer concurs
Agrícola a base ¿'efectuar-se Ilaurades.

Tots quants desitgin prendre part en
aquesls concursos deurai"i estar pr.esents
als Campsa tres quarts de tres de la tarda.

A les 4';0 de la tarM.-Reunió de
tots els Jurats al Teatre Municipal deis
Camps Elisis, i comen<;ament de les tas
ques de qualificació.

ota.-Tots ~Is Srs. Expositors deu
ran estar presents en els stands a I'ob
jecte d'atendre tota petició o aclariment
que se'ls fassi pels Membres delsJurats,
encaminades a millar apreciar <;0 que fi
guri al Certamen.

A Ir" 6']0 de la tarda.-Tindra 1I0c
al «Teatre Victoria» un gran concert a
carree de «L'Ag,-upaeió Coral 'de l\1ú
siea Antigrl».

Dema, 8 de novembre de 1930

A les 2']0 de la tarda.-Es re~nira

el Jurat que haura d'entendre en el Con
eurs agrícola; al !loe que s'assenyalara
del Pare l\1unieipal, tindra lIoe el segon
Concurs agrícola a base d'efectuar ca
vallons.

A les] de la tarda.-Concert per la
Banda Provincial de la Casa Caritat i vi·
sita deIs nens i nenes· de les Cases de
Misericordia.

A les 1']0 de la tarM.-I en el mateix
1I0c que tingué l'anterior, gran castell de
focs japonesos.

A les 6']0 de la tm'M. - Al Saló de
festes del «Casino Principal» extraordi
nari recital de piano a carree de I'emi·
nent compositor En Xavier Gols.

A les ]']o.-AI pis superíor del
Café·Xalet reunió d'expositors per a ele
gir aquells que hagin d'integrar els dife·
rents Jurats.
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Mans de sol.
Perdigana.
Vio pinyol
de l~s prunes
que es fan brunes
quan les fuma el ventijol.

Hortolana
lleidatana.

Jaume AGELET i GARRIGA.

Jlifanuel Lorenzo Parda.-L'il·lustre Direc

tor-Tecnic de la Confederació S. H. de l'Ebre,

qui ens honora amb la Presidencia del Jurat

qualificador, no assistí a l'acte inaugural del

Certamen perque urgents ocupacions reque

rien la seva presencia a Madrid segons mani

festá a l'Excm. Sr. Alcaldf:" de Lleida, en con

ferencia telefónica.

El lJirector general ti' Agricultura, que ha

via promés I'assistencia al solemne acte inall·

gural, tnllneté ahir el segUent telegrama al

President de I'Ateneu:

cReciente deSgracia de familia impídeme

asistir acto inaugural del Certamen coma hu

biera deseado y envío a Vd. y Comisión Or

ganizadora mi saludo deseando un gran éxito

a dicho Certamen:..

Forast"rs.-Es nota una gran afluencia de

forasters que fan estada a Lleida' per tal de

visitar nostra Exposició Agrícola.

Futbol.·-EI Centre d'Esports de LIeida as

sabenta al Comité de Direcció de J'Exposició

que el partit que es celebrara diumenge vi

!lent, dia 9, al Camp d'Esport~entre els equips

C. E. TalTega i el Centre d'Esports local, el
dedica aIs expositors.

Hortolana
lleidatana.
Porronet de"vi rogent.
Hortolana
lleidatana,
que camines
pel camí de .Vallcalent.

Cistelleta de recapte camperol.
Hortolana
lleidatana.

N41ttí ~ i es
Aviació.-La Junta Directiva de l'Aeri~Club

s'ba n::lIllit per tal e1'ultimar tOt5 els detalls

pertinents a 1.. fe~t<l d'aviació que tindra l10c

el pl"Ope.- diumenge.

SubvCJlció. - Pe!" ItI Tresoreria d'Hisenda

s'ha fel .efectiva la 5ubvenció atorgada pel

Ministeri d'Economia a l'Exposició Agrícola

que suara es celebra.

Avis. -Els senyor exposilors són pregats

de facilitar al Comité de Direcció dos exem

plars de lota propaganda impresa alJitns d'és

ser repartida en el recinte de !'Exposició.

Hastes.-Amb motiu de L'Exposició que

s'esta celebrant es troba a L1eida el gran pin

tor aragonés Manuel Díaz Domíngllez.

Artic!es.-Els ha suggel'it el Certamen a

OlLas Noticias:. de Barcelona i cA. B. c,:. de

Madrid, que hit publicat escaients comentaris

sobre el rnateix.

Servei de Restaurant.-El concessionari del

Xalet-Café deis Camps Elisis, nostre bon amic,
D. Joan Rical-t, volent contribuir a la millor

organització del Certamen, ha muntat en els

jardins de l'Exposició un sen'ei de Restau·

rant que ha estat molt ben vist pel' visitants i

expositors.


