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Es publicara durant e1s dles de l'Exposldó

En la reunió celebrada pel Comité d'Honor al Palau de la Diputació fa cosa d'uns mesos,

es manifesta tina vegClda més la cOllveiliencia que la ciutat de L1eida til.gués les seves fest~s

tardorals de caire popular.

En al tres temps s'bavien fet provatures sense reeixilllent; era, dones, ocasió de veure si amb

l'Exposició Agrícola que es projectava podia lIigar-se aquest desig cilltada que pel- mandm

col' lectiva més que per altra cosa no havia esdevingut realitat.

!\les en aix:o com en tot, l'Atene:~ no podia llan~ar·se a preparar une!; festes escaients ..1

taranna de I'entitat, sense previalllent comptar amb una suficient base economica, i sense tenir

per altril I'home que disfrutés lo slIli"cient veient el disfrutar deIs altres. Així i tot, en aquella

reunió es prometé que es farien les degudes gestions encara qlle en I'anim deIs mateixos ofe

"idors hi havia la temenca de no poder complaure.

Els dies anaren passant i I'organització prengué cos aconsegllint atreu,-e mirades i aten

cious que en al tres circlllllstlll1cies hanriil estat balder intentar, i amb aquestes noves possibili

tats, fidels a Jlobligació de satisfer un anhel de Lleic\¡t, es pensa en l'organització seriosa d'unes

restes, i tot seguit un deis elements de la Comissió· es destaca més que els al tres, i amb encert

i gran "oluotat planeja tot IIn programa variat d'espectacles de cara al poble sense desentonar,

peru, del caire cllltUl-al que tot deu presidir en I'Atenell.

Aquest voluutariós, especialitzat en ¡'organització c1'flctes d'aqllesta mena fou, no cal dir-ho,

nostre caríssim amic Pere Castro, un deIs lIeidatans que té en el seu historial el profundíssim

amor que ha servat sempre pe~- la ciutat, i dintre d'ella pels seus jardins, a l'extrem d'esdeve

nir deIs pocs que han sabut fruir les delícies d'uns Camps Elisis, tots ponderació, meSUI'a i t>n

cert en qualsevulga deis seus aspectes i en cada UD deis dies de I'any.

Pere Castro en la seva tasca coordinadora de focs d'artifici i de concerts, de sardanes i de

festivals esportius. ells ilpar a nostres 11115 com una mena ~e fantasiós que eosenya a somniar

en uns moments en que la gent per no voler somniar i tenir la vana superbia d'estal- molt des

pel·ta, es mostra orba a tata ll~m de I'esperit i no sap fruir deis grans encantaments de la boira

entre els arbres, o de la rialla f,-anca del poble, en mig d'llnes Iluminaries artificioses que la

distregui de les cabClI-ies i li facin néixer un nou dia en plena fosca de la nito

I,.es festes .Ie tu.-.ln.-

Suplement de 11 Vida L1eidatana 11
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1111 11011 est;hlt
Novament ofereix Lleida una prova

ben palesa del seu desvetllamf"nt rnale

rial. F" dos anys el magne certamen de
la seva Exposició de lllaquin~lria agríco
1,,; l'any passat, la pebta pero poetica
Exposici6 de Aors; enguany la present
Exposició Agrícola, en la formació de
la qual intervenell els faetors mitjans i

producte. Com a corolari, uns escaients
concursos entre nostra pagesia - cons
trucci6 de pallers, de cavallons, l1aura¡-,

etc., etc.
Ateneu L1eidatal nostre primer fo

gar cultural, ha intervingut diligentment
i amorosa en totes aquesles organitza
cions, promovent un segllit d1activitats
que sense el neguit del~ seus direclius
haUl-ien restat sellse manifestar-se.

No és aquesta, pero, la tasca que li
pertoca a nostre Ateneu, ni mel1Ys po
den suposar els exits assolits una orien
tació a seguir. La seva tribuna ha emnhl
dit lIargament i som molts els qui ens
en condolem fondament; c¡ll reconéixer,

altrament, que no es pot éss.er a I'hort i
a la vinya ¡que aquest rlerivament apa
rent envers les coses del camp, ha estat

altramenl profitós per a noslra amada
L1eida, ja que tata rn malerialitat que
pugui suposar 11endinsamenl al terreny

de la mecanica aplicada, del~ producles
agraris, ha estat menat tothora d1un anhe:
de retrobament espiritual, d'ull pregon

i íntim desig ele sentir-se també ptlgesa,
deixar, sisquera sigui per lIns elies, els
abillamenls moleslosos de sen)"ora im

provitzada, que no Ji escauen, pero que
ve imposada a lIuir.

Aquest nostre esguard dirigit sual-a

él les coses de la terra, sera convenient
que no sigui apartat mai més d'ella, pels
qui correspon fel--ho, i amb aquell amor
que mereixen els qui tola la vida són de
cara al ten-er, regant més sovint aquest

amb suors del cos que amb aigües deis
ce!!;, i com es mereixen també els qui
tt-abal1en tenac;;ment pel- l'obtenció
d'exemplars de superior rendiment o

superior bellesa. Ateneu, que pot enor
gul~ir-se justament d'haver fet el solc i
posar la lIavor adins, deu retornar ara
a la tribuna, obrint-Ia als IlOmes Jltotrius,

als quins amb la seva paraula remouen
els cervells i els cors fent-Ios bategar
d1anhels o bullir d'idees. 1 des d1aquesta
tribuna lambé hi pot parlar la veu de
l'agricultor, del qui conrea la terra, com

la veu del qui conrea I'intel·ligencia,
que si L1eida albira un esdevenidor ex

plendorós és precisament pe!" aquest do
ble caire de camperola i ciutadana. Les
seves magnífiques reserves sob cal que
sien preparades per a poguer-les aprofi
tal' íntegralllent.

Beneits siguin, doncs, tots els aven
<;os en pro de la major facilitat i soport
del castig del l¡-ebali i de la major abun
dor de fruits que sera pa a les lIars, pa
amb que sostellir aquesta nostra pobre

vida material; beneits, perol també, tots
els avenc;os que permetin anar anima
endins, perque ells milloraran aquesta
lloslra U:hia alenada fugissera: que no
obstant, com els fruits materi.l1s, és sllb

ceptible, pel- inconeguts processos es
pirituals, d'una major super~ció i d'una
major recunditat.

VICEKTS CH:\LONS
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molts !locs propers d'Aragó, que

tenen com a centre natural la nOE

tra ciutat, i, quan aixo signi un fet

- i desgraciadament aquest fet

no el preveim per a massa aviat

la importancia agrícola de Lleida

adquirira un relleu extraordinari i

convertira, la nostra urbs en un

deIs centres agrícoles més impor

tants no ja de la Península sinó

d'Europa.

Sentades les coses en aquesta

forma, és obví assenyalar la efica

cia de les manifestacions de carac

ter agrícola que semblen haver

pres carta de naturalesa a la nos

tra ciutat. Es precís, pero, que

aquest certamens que es celebren

d'una manera accidental i espora

dica, assokixin un caracter de co

sa establerta i celebradora perio

dicament i en dates previament

fixades, \;0 que donaria més serio

sitat i importancia a la organitza

ció. Lleida amb aixo hi guanya

ria, i les comarques productores

trobarien el centre de transacció

més comode i natural a les seves

Les sovintejades manifesta

cions de caracter agrícola que

d'unes anyades a aquesta part ve

nensucceint-se amb un exit cada

vegada major a la nostra ciu tat,

palesa, si més no, que la potencia

litat economica i la producció re

glamentada són cada dia en aug

ment i en major abundancia.

El problema deis recs que fins

fa pocs any tenia les terres deis

voltants convertides en secans poc

productius, es troba avui en un

punt tan avan\;at, que es beslluma

ja una solució satisfactoria a no tar

dar, que fara fertilitzar el terreny

verge i curull de reserves de les

nostres comarques. A aquest efec

te, l'obra que ve acomplint la Con

federació Sindical Hidrografica

de l'Ebre obrara el miracle de

centuplicar els fruits que un bon

terrer pot oferir. La transformació

manifesta operada a l'Urge!l d'en

\;a la construcció del Canal d'Ur

ge!l, i que augmen tara considera

blementamb el Sub-Canal, potaixí

mateix obtenir-se en part de la

Segarra, i les Garrigues i fins i tot conveniencies. PAU GUIMET.
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IH s utj t e s .1' u .. he

El dia dlahir fou dluna <lctivitat for

midable. Diguem primerament que a

totes hores una gran gernaci6 omplen3

Teatre, Xalet i stands del passeig cen·

tral.

A la tarda comen.;;:aren per reunir-seJ

primerament, els Jurats que han d'en

tendre en els Concursos Agrícoles. Al

primer concurs s'hi presentaren els se

nyors Joan Serra Terés, Josep Aldom~

Pujol, ambdós de Ueida, Agustí Pinyol

dlAlbatarrec, i Ramon Drudos Falguera

de Sllnyé. Mentre tenia 1I0c el COllcurs

una gran gernació presenciava les ma

niobres i operacions que cOlltrolava cu

rosament el Jurat. Uns moments hi esti

gueren els senyors Alcalde de Ueida,

Delegat Regi de F oment, i President de

la Junta Social del Canal d'Aragó í Ca

talunya.

També tingllé ¡Ioc la reunió deis se

nyors expositors per tal de designar als

que havien d1integrar els diferents Jurats

que es completare~) amb aquest requi

sit i seguidament comen.;;:aren les actlla

cions que duraren fins ben entrada 1;:1

nito Algllns deIs Jurats continuaran les

seves tasques de qualificació en dies

seccessius.

Finalment a Phora anunciada, tingue

lIoc a la Sala Victoria el magne concert

a carrec de la formidable «Agrupació

Coral de Música Antiga», veient·se el

teatre poe cnneon-egut si bé el públic

que hi assistí fou l'helit Ileidatana. A les

Ilotges hi veiérem totes les auloritats

elements ,-epresentatius de. la eiutat.

El eoneert bé pot qualificar-se de

veritable succés tota vegada que la jus

tesa de la interpretaeió i la seleeeió del

programa feren que tots els senyurs que

hi assistiren disfrutessin, com poques

vegades és donat rer-ho a Ueida, de les

excel'lencies de la música ¡del canto

Aquesta notable agrupació, dirigida

pel mestre lVloles , constitu~ix una gloria

per a Catalunya, i no dubtem que se·

guint en el eamí que han emprés, el

seu nom abastara tot Europa, on aques

tes entitats, molt més que a nostra

terra, tenen una més justa ponderació

una més exacta valora ció.

Pulcritud, honradesa i amor per la

tasca foren e:s trets essencials que es

destacaven d'aquella selecció de jove~

que han honorat per uns moments nos

tra ciutat. L'Ateneu bé pot restar joiós

d'una aportació com Ja que ens ha fet,

_essent únieament de lamentar que als

esfOl-';;:os del Comité de Direceió la ciu

tat no il'hagi sabut treure un major pro

fit, i no hagués aprofitat els graos alli

.;;:onaments que una gent plena de mo

destia li brilldava.

, .
r
•,
~
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reverent mossén Josep Torra, versant
sobl-e '1"Costums i cultius de I'alta mun
tanya Ileidatana» i I'altra. per un dele·
gat de la societat de Potases Reunides,
Aquesta dan'era sera il'lustrada amb pro
jeccions i ambdues tindran 1I0c al Ci·
nema Vinyes.

A les 3 de la tm'da, - Al Camp
c1'Aviació i a carree de ¡'Ael-i·Club de
Lleida, esdevelliment esportiu a base de
presentar per primera vegada a LIeida,
planejadors que permetran efectuar vols
sense motor.

A la 1wzteixa llOra i a I Ca mp el' Es·
ports, extraordillari partit de futbol a
honor deis senyors expositors.

A les 4 de la tare/a,-Organitzat pel
Sindicat Agrícola Practic de LJeida , con·
ferencia que desenrotllara el President
del Sindicat Agrícola de Cornella, sobl-e
manera de tri:lctar els arbres fruitel-s.
Acle seguit una sessió de projecciolls
de peI'Jícules de caractel- agrícola a car·
ree de la casa Kodak.

A les 7 de la tarda,-! a la vora esquer
ra del riu, es disparara un gran castell
de focs artificiais per la ¡-enomenada casa
",La Pirotecnica E.spañola~de Barcelona.

El castell de foscs i per tal que sia
més visible, s'empla<;ara en el 110c cone
gut per «Sol».

11 •••• ti •• ;UII U
A vui, 8 de novembre de 1930

A les lO riel malí.-Continuació de
la visita cleb diferents ]urats als stands
de l'Exposició.

A les 2 de la tm'da,-Visita deis nens
i nenes de les Cases de Beneficencia i
Concerl per la Banda provincial de Ca·
ritat, al recinte de l'Exposició. El Co
mité de Oireccip obsequiara amb dol.;os
als pelits visitants.

A les 3 de la tarda,-Segon concurs
agrícola de cavallons.

A les 3'30 de la tm'da i en el mateix
lIoc que tingué efecte j'anterior es dispa·
,-ara un escollit cartell ele roes japonesas.

A les 6'30 de la tare/a, - Al Saló de
restes del «Casino Principal» extraordi·
nari CQncert de piano a canee de l'emi·
nent compositor En Xavier Gols.

Dema, 9 de novembre
A les IO dellllatí,-Visita a l'Expo

sició pels Sindicats Agrfcoles de L1eicla
i província.

A les Il del 1IlatL-Tindra Iloc als
Camps Elisis una segona audició de Sar
danes a carrec de la cobla «La Principal
de L1eicla», org'anitzada pel cFoment de
la Sardana»,

A la Illateixa !tora, - - Organitzades
pel Sindicat Agrícola Catülic tindran
lIoc dues conferencies: una, a carl'ec del

í,
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I~I '~••II~~I·t .1'¡I\'lli

Per a aquesta tarda esta assenyalat el Concert de Th'Iestre Gols, al gran Saló de

Festes elel Casino Principal.

No dubtelll de l'exit que assolira aquest acte cultural, tota vegada que la per

sonalitat destacada de !'il'lustre larragoní, en Xavier Gols l fara que tota la selecció

lleidatana assisteixi al lllateix.

Per tal de donar a 'nostres lectors idea de la importancia artística del concert l

ens sera plaent copiar les crítiques que feren del concert que recentment dona al

Palau de Música Catalana:

Digué en B. Samper a • La Publicilat •. 
... En Gols és un artista delieat i somniador, i
repugnen el seu temperament les orillantors
excessives i I'ostentació de facultilts (Ille és
taril de molts virtuosos. Així les seves carac
terístiqlles princ..:ipals són la cont:elltraeió de
sentiment, la serjetat en !'execu(:ió i el respec
te t'scrupuló:; (lIs autors que interprcta...

... La Suite original d'En Gols é::; UIl" COIll

posició molt l'eeixicla que honorara el nostre
repertori pianí:;tic, massa esds encara. Cons
ta de cinc episodis titulats: .Preludi, i\Iinuet,
Scherzo, Sill'aband" i Aire de dansa •. Si la
disposició d'a<lllests número:; i el:; títols sem
bien evocar 1" "ella [om',t mu::.il.:a 1, cara als
c1avecinistes. I'c::sperit n'¿s b("n llloderll, i en
tots En Gohi mostra eloqik.ntment la seva tl"a
<;a a trobar una estructura equiiilJradil, la sev"
vena melódica mai vulgar i, sobrctot, la seva
sensibilitat hilrmóllica, (PUlla tine!::.. exqni:;ida_
Es fa notar per la St::va originalitat la cons
tCllcció del .Preludi., qlle es descabdeila a
manera de variacioll:; damllnt e1'un cllrt es
qUClllll. El cMinuet. és pIe d'un¡t gd\cia gen
til, elegantlllcnt "esolt din:; la Ilorma tradicio
nal d'a<¡ut:::.ta forma. :\Iolt interessant de rit
me J'.Scherzo., i d'estructura pianística ex
cel·lent. En la «Sarilbanda., molt treballada
d'harmonització, hi ha polser el moment de
més intensitat d'expressió, i 1' ...·\ire de dansa.
és una evocaci6 1110lt rica de caracter i d'3m
bienl ben e::.tiJiUaL

Tots aquests números foren rebuts per
I'auditori amb llitrgs aplaudiments, i alguLl
hauria estal repetit si la modestia exeessiva
de I'autor no s'hi hagués oposat.

Ollrant tot el recital fou també En Gols
aplaudit calurosament, i l'ovaci6 que ressona
després de la dan'era obra del programa
I'oblig~ a ampliar-lo amb un .Prelucli. de De
bussy, illtel'p"etat optimament.

Un exit, dones, brillant,. aquest concert...~

.JI. Vai/dt:/Jcrcs a • La Nau.,-Xa vier Gols
dona, un concert interessant de deb6... En
ambdós conceptes - com a concertista i com
a compositor - rl seu triomf fou definiliu.

.... en la seva Suite, les idees musicals són
bellíssimes i resoltes amb molta gd\cia. L'obra
en conjunt é:> molt piaoíslicil i és escrita amb
dignitat i encert...

... En la resta del programa Xavier Gols
féu gala de les seves dots d'artista interpretil
dor amb un estil claríssim i uoa tecnica per
fecta.

I el mes/re Pahissa a • Las No/icias •. 
... También el resto del p.-ograma fué inter
preti'ldo por el joven pianista con buen fraseo.
tU el que demostl-ó su aguda sensibilidad rnu
sica: y buen estilo, tanto en la técnica como
en la dicción, y en la ma·o<"ra de pulsar y hit
cer sonar el piano...

!

I
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Comissió de Propaganda

P,'esidmt

D. Estanislau de K. Montanya, Pre
sident de l' Associació d e la Prems3
Diaria.

Vice- Presiden!

D. Felip de Gomar, Director de
.EI Diario ele Lériela»,

D. Norberto Trompeta, Redactor de
«El País».

Vocals

D. Lluis G. Abaelal, Reelactor ele
«Las Noticias» i con"esponsal a Lleida.

D. Josep Montl1eó, Reelactor e1e_«La
Veu de Catalunya» i corresponsal a
L1eiela.

D. Josep M.' Niubó, Reelactor ele
~El :Matí» i corresponsal éi L1eida.

D. Ramon Gimeno, Redactor de «El
Sol» i «Voz de ~ragón» i corresponsal
a L1eiela.

D. Josep Pinyol, Reelactor ele .EI
Diluvio» i corresponsal a L1eida.

D. Francesc Fontanals, Redactor de
«l~1 Noticiero Universal» i corresponsal
a L1eiela.

D. Pau Guimet, Redactor de «La
Pllblicitat~ i corresponsal a Lleida.

D. Josep :Moreno, Redactor de «La
Vanguardia» i corresponsal a LJeida.

D. Josep Berllat, Redactor de «Aire».
D. Josep Agul1ó, Redactor ele • Viela

Lleidatana».
D. Felip Solé i ülivé, Redacto,' ele

«El l\lagisterio Leridano».

D. Baptista Xuriguera, Redactor de
«L1eida».

Rvt. Pere Armengol, Redactor de
« Esperanza».

Rvt. BonaventUl-a Pelegrí, Redactor
de «El Lirio de S. Antonio».

D. Joan Llavaneres, Redactor de
«El Rampill».

O. Pere Farrús Alandi, Redactor de
«La Señal».

D. Rarnon Xuriguera, Director de
«La Jornada».

Comissió de Pestes

Pre.\'ident

D, Pere Castro Vicén 1 :Metge, Vice~

Presiclent del Palronat Nacional de Tu
risme, delegació de Ueida.

Voca/s

D. Amali Prim Seguí, Secreta¡-i del
Col'legi ele Metges.

D. Marius Sol i l\Iestre, Regielor, en
rep¡-esentaci6 de l'Excm. Ajuntament
de L1eida, Corredor de Comer<;.

D. I\farcelí Armengol, Diputat pro.
vincial, en representació de la Cambra
Oficial ele la Propietat Urbana.

D. Pere Falcó Olivart, en represen.
lació de la Cambra Oficial de Comer<; i
de la Indústria.

D. Josep Llorens, en representació
del Círcol l\1ercantil i [ndustrial.

Secretan'

D. Pau Guimet i Prats 1 de la revista
t:: Vida I.leidatana».
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Nntícics

El Comité s'apressa a manifestar que no
té cap relaci6 ni ha autoritzat a ningú pe!" a
que en el seu nom o en el deis seus compo
nents es visitil1 els senyors expositors per a
interessar-los anullci!>.

El Comité es reset"ViI demanar I'ajut en
aquest !'entit per a la confecció elel c¡ltaleg
de l'Exposició. encara que preveu la possibi
litat que ni per <lquest baura de molestar-se
pecuniari<llllent el1 lo més mínim als senyors
que ens han honO'"<lt presentant lIul"s produc
tes i maquinaries <11 Certamen.

Els focs aJ'tijit:ials.-Ei representant a L1ei
da de la casa pirotecnica encarregaela elels
rocs de elem'a, IlQstre ban amic Pere Solé, ha
pllblicat el programa deis mateixos per tal
que el públic s'adoni de ¡'importancia que
tindrall j pugui ensems millo," interpretilr·los.

Important.-EI Comité ele Direcció prega
a tots els sen)'ors que treguin fotografies de
l'Exposició \'ulguin enviar-ne llna copia a les
oficines, Rambla el'Aragó, A, baixos.

El Comité confi<l elel patriotisme ele tots en
aquest tljut que es deman<l.

Colom, ele Saragossa, per al de flors; En Uo·
ren¡; Saura, ele Lleiela, per al el'hortidisses;
En Pau Clilrav<llls, de Lleida, per al ele la sec~

ció vill'ia i l\'lossen josep Torra, de Sorri (Al
tron) per ¡d el'al-bt~e~.

Boste. -Es troba 11 Lleiela el conegut hor·
ticultor de Gavá, D. Blai i"funné, que com se
sap actuil de President elel jurat de la Secció
de Floro.

J. ESTADELL.4 ARNO.

Gradl el dors i be/lamenl corbat,
als mcmbres pOllderada fornitura
i mase/e i escaient agititat.

Si eo", teus, eamp,,"ol, heLla .figu.ra,
els be/! de dius, la rÚs/ega beutat.
és digna, abas/ameJl!, d'U1llZ escultura.

DALLAIRE

tlsselllblea.-Pe." <1 demil, a les deu del matí,
esta anunciaela ulla magna a~~emblea el'agri
cultors al Cinema Vinyes d'aquesta cintal.
Segons se'ns diu, per a prendre part a la ma
teixa, $6f1 esperaeles a L1eida rellev<lnls per
$onalitats de I'<lgricultura catalana, comptant·
se entre elle~ el~ ~enyo."s Baró d'EsponelJa,
jansana, ele Riba, Ramon Vielal, de Cervera,
etcétera.

Expositors 'lue integren eJs .Turats.-En les
eleccions que tingueren lIoc ahi.", foren nome
nats per a integrar e1s diferents jUI-ats, en ca
litat d'expositors, els senyOl-s:

En L1uís Trillla, de L1eiela, per al de frui
tes; N'Anelreu Batlle, ele Barcelona, per al de
Ilevors; D. josep Luna Campillo, de Calata
yud, per <11 de plantes ornamentals; D" josep

ADVERTIMENTS PER ALS SENYORS EXPOS('fORS.

11 t'objeete de donar una major facilitat als se
nyon visitan/s, el diumeuge l'E:>."'Po~'ició no es,
tancara ji1lS a les 7 de la tarda, Itora en 9ue eo
mellfarall e/s foes artijiciais.

IÚ J"ceorda a tols els senyors cl:positors gue
avui sells falta /tall d'cnl/egar a Secretaria les
relaciollS de tal fuant fig'lJ"a a Ir Hxposlció, ah'
e/eetes del ealale¡;- i per lal de donar més ele
"un/s de jiscati/zació ah' dijerents J"rats Qua
lijieadors.

'lele,~J"a1ltes.-Pel Presielent elel Comité ele
Direcció. Sr. Morera, han estat trame~os tele
grames elon<lnt compte ele la solemne inaugu
ració del Certamen, ah; Excm~" Sl"s. i\linistre
el'Economia, Director Gener;lI d'Agl"icultura, i
Director Tecnic ele 1;1 Confederació Sinelical
I-J. de l'Ebre.

FADRÍ

A !tí'vol i maguífic, r~lu./géllt,

C011/ bratt Izeroi d'/ielbtica roudalla,
avallfa sob,"e ollades de forme1lt
obrillf-se pas amb la I/uenfa dalla.

Sofa les aLes del eapel/ de palla,
el rostre ene,gic, [rample co/lllt1geut,
i la silla, f01mosa preselltal/a
aL bat de soL i als esbatees del "ellt.


