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Suplement de IIVida Lleidatana ll

L'Exposició que s'esta celebrant rebé en el dia d'ahir la consagració popular.

Després de vista aquella munió de gent que hi desfila, i aquella imponent

multitud de primeres hores de la tarda, bé podem afirmar que la ciutat de Lleida

ha sabut vibrar davant la manifestació de cultura que suposa la celebració d'un

certa men del caire del que toca ja a terme.

Era encoratjador de debó contemplar el poble reunit amb aquella democracia

tan nostra, tan J1eidatana, visitant els estands, resseguint aquella gran varietat de

flors, gustant de les excel'len~ies d'una organització que com a merit únic té el

d'actuar de cara a L1eida i a benefici del seu patrimoni economico - cultural que

voldríem for<;;a millorat.

Una assistencia col'lectiva arnb les proporcions que ahir es manifesta no re

corc1ern haver-la vist mai en nostra ciutat; evidentment el que allir feia Lleida amb

el.seu silenci de respecte, pero ~mb la ferrnan<;;a de la seva presencia, era alentar

l'Ateneu i la seva gent per tal que continuin en la tasca empt'esa; era dir que si

aquesta entitat de cultura hora és ja que plantegi neg.uits en altres camps, la tasca

realitzada ha de tenir continuitat, sorgint I'organització que en reculli les lli<;;ons j

el prestigio

Perque coneixem íntirnament als organitzac1ors, sabem com és austera la vo

cació, i per que a ningú pot sorprendre la generositat d'Ateneu, basat amb l'ajut

de gent benemerita que tot quant fan és per tal que se n'aprofitin els al tres més

que ells mateixos; és per <;0 que als necessaris continuadors d'aquesta feina els

podem assegurar lluny de gelosies, i sens un bri de molestia, que seran rebuts

amb els bra<;os oberts i ajudats en la seva tasca.

ANTONI BERGÓS.
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L'e'xit amb que enguany es ve cele
brant l'Exposició Agrícola, ens mena de
dret a un desig ele major superació en
anys succesius, superació no sois en in
tensitat o abundor d'expositors el'un
mateix caire, ans bé, en ~xtensitat o di

versitat d'aspectes de la variaelíssima i

rica vida camperola, amb els seus eleri
vats més immediats, la rahladeria i I'avi
cultura, inelústries complementaries, re

muneradores si són explotades i por
tades á cap de faisó racional i metodica.

Fafia bonic veure juntame'nt amb
¡'espifitualitat i embaumament de la flo

rida, juilt als fruits saborosos i varia'dí&
sims, els exemplars «Standarb> o patró
de les diverses races bovines, cavallar,
porquina, etc.; les més productives i
formoses representacions avícoles, facil
me-nt explotades a nostres contra des
perla'seva adáptcibilitat al mitj'a ambient;
els materials de crian<,;a i explotació més
moderns i científics: un major número
d'elements complementaris d'una indús

tria pagesa, ~ecllnclaria si es vol, pero
no menys rica de prom eses amb tal que
~igui porta::!;'], I'acionalment.

'Rita, 'iaturalnlen', no'stra')ÚjJrovíncia»

en pasturatges'¡ conreus abundosos; pro
ductors ele tota classe ele gramínies i

subproducte~ avícoles, com pta a mb prou
elements per al sosteniment d'una pos
sible industrialització de la ramaderia i
l'avicultura.'EI que cal és e'l pIe conei

xement científic d'elles: rac~s a' explotar,
metodes de coni'eu, matét'ial «adhoc»,
higienic i d'aplicació simplificada, un
centre proper d'adquisició deIs plantells
pares i de les infinites produccions

aplicades a tals indústries existents al

mercal, convenients, a tota explotació
productiva; un centre de coi'locació de

Ie~ especies obtingudes.
L'introducció en nostres exposicions

agrícoles - unanims els parers que
aquestes esdevinguin cosa normal i 110
gica en la vicIa ele L1eida - d'aquestes
derivacions de l'explotació de la terra

tot poderosa baix l'inteI-ligencia i el tre
ball huma, obriran una ampla visió de

major possibilitats i més aconhortado
res esperances en l'esdevenidor.

Tots teliim el deure de fer girar l'es
guard envers la maré·terra a nostlra page

sia, divorciaela en esperit d'ella, que cer
ca solucions a la elificultat del viure en
el torbellí de les grans urbs, portada ele

la seva absencia de fé en si mateixa, de
la seva covarelia per a la Iluita i ele la
seva rutina de m'itjans em'prats, avui -im
potents, i més que tot, elel "seu desem
pa' pero part deIs qui tenen el,eleure
d'oferir·los ds coneixements mode¡;ns

de producc'ió i tecnica.
,Pensem els que no som pagesos de

professió, per egolsme ciutada., si rnés

no, que la riquesa de nostra urbs és fon
'da'ment 'vi 1'1lltU lada:.. a·m b la 'riqtlesa' de les
contrades ele les quals ostenta: la capi
talitat, que és tan Gom dir la maternitat,
i una mare no pot restar desentesa deIs
seus fills, si és que vol que aquests si,

guin robuStos i sans en cos i en esperit
per a que en a ·Huita per la vida no

. Gaiguin abatuts peí- la impetuositat deIs
més forts.

V. CHALONS.
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Amic lector: Has visitat l'Exposició
i crec oportú cridar-te I'atenció, encara
que sigui tan breument com imposa
l'extensió d'aquestes acollidores planes,
sobre I'element huma de l'Agricultura:
el Pagés.

El Pagés, alla que es diu el Pagés,
amb prou feines I'has vist a l'Exposició
Agrícola. Esta sembrant o plega olives.

Altrament, a ell, la maqu.inaria no li
diu gran cosa i les flors les deixa pels
senyors. Es home de realitats i v:t per
feina.

Mes present o absent, cal comptar-hi.
Anem a trobar-Io lector.
. Tu, ets propietari fora?

Projecta el teu pensament sobre els
mitgers i arrendaclors, pagesos de la roa
menuda del teu poble.

EI~ veus?
Ells et miren i et demanen que sa

pigues Ilegitimar la teva situació dins la
j erarquia professiona 1.

Aspiren a ésser propietaris? 1 si ho
son, no poden treme de la propietat tot
el rendiment? No els neguis l'ajut mal
sigui sinó amb el clo del consel!.

No deixis la terra ni el poble perque
1110lts et seguiran i Lots hi perdrem.

EnLra als Sindicats, no per egoisme,
sinó per ajuntar la teva forc,;a amb la
seva feblesa, la teya il'lustració amb la
seva ignorancia; sapiga'ls redimir mal
grat les seves passions que són el prin
cipal obstacle.

1 si la teva propietat és a I'horta de
Lleida, no p,.enguis exemple d'alguns
wopietaris - poquíssims·- que apujen
l'arrendament for<¡l mesura; has de tenir
en compre que al pagés li cal una torre
on viure dignan1erit, el treuen de ciutat
i per tant, necessita assistencia religiosa,
escolar i medica al medi rural en que
se' l fa vi ure.

1 sobre tot, propietaris de ciutat o
cle pohle, cuideu de la vostra calitat.

Ta en podeu ésser de rics, si sou
avars o crapulosos, mai podreu mesurar
l'altiu despreci .que inspireu al pagés.

RespeGteu-li l'hisen9a i no solleu la
seva llar.

Els temps són greus i cal no fer pla
ner el camí deis predicadors del n1a!.

Que no hi hagi entre nosaltres tipus
de tlops de' tena baiZll perque els page
sos també els escanyarie,l.

UN A~IIC DELS PAGESOS.

PJntoreso grup de palJers en ulta masia lJeidatana
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Amb una gran precisió que palesava
la booa previsió deIs Mem bres del Co
mité de Direcció, ahir, en mig d'un dia
tardoral boniquíssim de llum i cle color,

passa per a j'Exposició un clia més, pero
per a Lleida, en realitat el que passa fou
el dia de l'Exposició, tota vegada que
la desfilada de gent fou tant imponent
durant tot el dia i especialment a la tar
da, que bé pot dir-se la presenciaren
més de trenta mil persones.

En forma abreujada anem a recen

sionar tots els actes celebrats, que foren
nombrosíssim.

Al mati els representants de Sindi
cats de la provincia, amb prestigioses

personalitats del socialisme agl'ari, visi
tarenI'Exposiciósortint-ne molt satisfets.

Mentre la cobla «La Principal de

Lleida» deixava sentir el so de les teno
res, i als Camps Elisis hi havien balla
des de sardanes, al Cinema Vinyes tots
els agricultors sindicats celebraven nn
acte d'afirmació agrícola en el que hi
prengueren part, fent Ós de la paraula,

les prestigiases figures de Josep Maria
Valls, ex-director de l'Escola Superior

d'Agricultura de Barcelona, En_ CarIes
Jorda, Delegat d'Acció Catalana per
terres de Girona, En Ramon Vidal, ani
ma del gran sindicat de la Segarra, i En

Manuel Florensa, ex-diputat a Corts per
nostra ciutat, els quals anaven acompa

nyats deIs senyors Garcia de Caceres,
Francesc Castillo, Ramon Pifarré, d'Ar

beca, Josep M.a Niubó,' deis Sindicats
de Lleida, i nostre estimat Alltoni Ber

gós en representació del Comité de Di
recció de l'Exposició.

Després d'aquest acte hi hagué I'or
ganitzat ppls Sindicats }\grícoles Ca
tolics de L1eida i província celebrant
converses sobre temes d'adobs, i pro

jectant-se pel'lícules de co tums agríco
les, d 'obtenció de· productes i una de
fabricació industrial de la important casa
Ricard Vilalta, d'aquesta ciutat.

En els dos actes hi hagué molta gent
que després no deixaven de manifestar

la satisfacció pels actes a que ha vien as
sistit.

A la una de la tarda, hora de tancar

l'Exposició, la quantitat de gent que hi
havja era tant imponent que no hi hagué
manera de fer-ho, deixant-Ia oberta ja
per a nota ncar-Ia fi ns al vestre, ta lera
la concurrencia i com aquella gernació

anava prenent proporcions.
A les tres de la tarda al camp d'avia

vió tingueren 1I0c, fins ben entrada de
la nit, els vols a base de planejadors
congregant-s'hi molta gent que anava al
camp animada i desitjosa de passar una
bona tarda, pero les conclicions del
camp potser, o degut a que ni un alé
d'aire estor.bava la quietud del dia, les

proves del planejador no obtingueren la
vistositat que hom esperava.

A les quatre de la tarda a la Socie
tat Agrícola Practica j baix la Presiden
cia del senyor Miquel Castellnou, te¡1ia

!loc la conferencia sobre manera de
tractar els fruiters al Llobregat, a carrec

del President del Sindicat Agrícola de
CorneUa D. Josep Daga Farrés. Segui
dament feu ús de la paraula el senyor
Antoni Bergós, qui glosa el fet de la
<1. Ueida pagesa» i com la nostra pagesia
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encara no s'ha interessat prou per a que
aquestes manifestacipns que per a ella
es fan ensenyi a tothom qui ha vulgui

veure de ~o que és capa~ I'horta :Ieida
tana. Finalment el venerable rector J 0

sep Torra parla deis fruiters a muntanya
i de l'abandó amb que estan les altes
comarques occidentals, acabant amb
una quarteta plena d'entusiasme i que
millar que cap extracte, diu quin fou el
to de la con versa; deia així:

Ja l'esclat del tro retruny
en la Pallaresa Serra
Ileidatans; no'ns esguardeu de I\uny...
que també som de la terra.

El senyor Castellnou s'aixeca per a
donar les gracies als conferenciants pel

to planer de les converses i pels abun
dosos ensenyaments que en podricn
treure, excitant a que un altre any si es
tornet él celebrar una exposició no hagin

d'ésser els horticultors i els productors
de fora els que hagin de venir a ense
nyar-nos coses sinó nosaltres a ells,
si no a ensenyar-los a oferir ~o que
bo o dolent en nostres terres s'hi fa.

Tots foren aplaudits.
A les cinc de la tarda hora de tan

car I'Exposició era materialment impos
sible trabar un lloc on posar-se, jardins

teatre, stands, passeigs, Xalet-Cafe, tot
enterament estava pie a vessar, davant
d'aixo el Comité decidí no plegar fins a
les set, hora deis focs artificials, i pre

text per a que els ~xpositors poguessin
descansar d'un dia de veritable prava.

A les set, doncs, es tancaren les por
tes i la gent comen~a a desfilar.

A un quart de vuit en punt s'enge

ga al «Sot» i fou presenciat per milers
de persone::; un magnífic célstell ele focs
artificials que agrada moltís::;im.

Una plnntnció de xops en el terme de Rnimnt
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It e ;11 i t ;1 t s
L'obra j el benemerita de

l'Ateneu Lleidata distal"litza no
vament en l'Exposició Agrícola
que celebra la Ciutat amb el ma
xim d'entusiasme.

Lleida ha de restar agralda
als organitzadots de certamens
tan in teressan l"s com l'esmentat.
Lleida és i sera agrícola per excel
lencia. Voler-la transformar seria
un in ten t balder i lamentable.

La nostra riquesa és fruit de
la terra i és obra ciutadana l'orien
tar l'esforc;; afnb vistes a dit impor
tant aspecte.

L'Ateneu Lleidata, constituit
per lleidatans plens de voluntat
i entusiasme, comprenen aquesta
realitat i amb l'Exposició senya
len nous camins, altres horitzons
que han d e portar a la tena
nostrada les maximes possibi
litats.

Es obligació seguir impulsan t
aquesta tasca be'nemerita ja que
amb ella, la Ciutat seguira aug
mentant la seva grandesa.

JOSEP M.a ALVAREZ PALLAs.

11 1- t. ti 1- ;1111 ;1

Avui, 10 de 'novembre de 1950

A les j de la farda.-Tercer concurs
Agrícola a base d'efeduar-se taulats de
planters, en el Iloc que es destinara deis
'Camps Elisis.

De 3 a les 4'30 de la ta1'da.-Visita
a l'Exposició per les escoles priv<ldes de
L1eida.

A les 3'30 de I,z farda.--I allloc deIs
altres dies, es disparara un castell de

focs japonesos que a I'igual que els ante
riors anira a can'ec de I'esmentada casa
de Barcelona.

A les 7 de la farda.- eran exposats
a la «Casa Gausí» tots els regals rebul~

en calitat de Premis Extraordinaris.

A les IO de la 1Út.-Reunió del PIe

deis ]urats a l'estatge de l'Ateneu (Cír

col Mercantil) per tal d'emetre el seu
fall c1efinitiu.

Dema, 11 de novembre de 1950

A les 3 de la rarda.-Quart i darrer
Concurs Agrícola a base de fer pallers.

A la matei:r:a hora.-La casa Melia i
als Camps Elisis fara proves deIs seus
aparells.

De 3 a les 4'30 de la tarda.- -Visila
de l'Exposició pels alumnes de les Es
coles Normal i Institut.

A les 6'30 de la tarda.-I al Saló
d'Actes del Casino Principal, gran reci
tal de violí a carrec del professor aon
G. Montserrat, acompanyat al piano pel
professor don Salvador Sanou.
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JURAT QUALIFICADOR

Secció E. Plantes d'ornament
i exotiques

President

D. Josep Pujol Cercós, Exportador
el 'alis.

Vocals

D. Joan Antoni Inglés, Metge, Mem
bre de la I1·I.tre. Junta de Cequiatge ,de
lJeida; D. Francesc Salses Sen'a, Engi
nyer, Director de la S. A. Cros a LIeiela;
D. José Luna Campillo, arboricultor, de
Calatayud.

Secretari

D. I~amon Aguiló, Escultor.

Secció F. Arbres

Presidmt

D. Antoni Arias, Enginyer, Cap elel
servei de monts de la província.

Voaals

D. Josep Trilla, Horticultor, Membre
ele la I1'ltre Junta ele Ceqlliatge; D. Joan
CasFlmajó; Arboric::ultor; D. Pall Clara
valls, Jq~'diner municipal.

Sec1'etari

D. A. G. Lalnolla, Pir¡tor.

Secció G. Varia
. .41

President

D. Francesc Roca Lacosta, Delegat
regi de Foment, Pr.esident de l'Assbcia
ció general de Rama lers del Regne; don
Francesc Castillo Estremera, Veterinari,
Inspector del servei d'Higiene i Sanitat
pequaria ele la província; D. Francesc
Garcia de Caceres, Enginyer, Cap del
servei Agronomic de la província.

Secretari

D. Ignasi Ram9n, Apoteca~'i, President
del Círcol NIercantil i Industrial de
LJeida.

.Jurat Concursos Agrícoles
LLAURAT 1 PALLERS

P?'esident

D. Joan Filís, President de la Comis
sió Organitzadora.

Vocals

D. Ignasi Vilaplana, Perit qUlmlc,
Bacterioleg; D. Adolf Sena, Advocat,

, President del Tribunal Titular de nens;
D. Ramon Saura, Agricultor, Membre
de la Junta del Sindicat Agrícola Cato
lic; D. Francesc Badia, Agricultor, Mem
bre del Sinelicat Agrícola Catolic; don
Miquel Castellnou, Presielent de la So
~ietat Agríc;ola Practica; D. Josep Purroy,
iYIembre de la Dir~¿tiva de la Societat
Agrícola 'practica.

Secretan'
El del Comité de Direcció.

CAVALLONS [ TAULATS DE PLANTEl{

President

D. Joan Filís, Presielent de la Comis
sió Organitzadora.

Vocals
D. Ignasi Vilaplana, Perit químic,

Bacteriol,eg; D. Adolf Sen'a, Agricultor
Propietari; D. Tomas Bartl'a, Agricuítor,
Membre de la Directiva elel Sindicat
Agrícola Catolic; don Felip Ramos,
Agricultor, Membre de ~a Junta del Sin
dicat Agrícola Catolic; D. Miquel Cas
tellnou, President ele.la SocietatAgrícola
Practica; D . .loan Tarrats, Agricultor,
if~mbre ele la Societat Agrícola Practica.

!:>eaeta1'i
El de la Comissió Administrativa.
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L'AMETLLER

A mig aire de la serra

veig un ametller fiorit:
Déu te guard, bandera blanca,'

dies ha (lue t'he dalit!
Ets la pau que s'anuncia
entre el so], núvols i vents...

N o ets. encara el millar terrips
1m3 en tens tata l' alegria.

Joan MARAGALL.
r

N•• tícies
E/s vols ,¿ vela, - La oovetat deIs vols amb

avió sense motor desperta una viva curiositat
que es lraduí amb una considerable afluencia
de gent a l'aerodrol11 Civil. L'apal'ell es re
munta Yiu-ies vegaeles, i 1é la (existencia de
éOITents d'aire féu que els vols no fossin de
gaire duraela.

Sm·danes. - Ahi r al matí tingué 1I0c en el
recinte ele l'Exposició la segona bailada de
sarelanes organitzaeles amb Illotiu ele l'Expo
sició pel Foment.

El castel/ defocs que es crema ahir al ves
pre fou presenciat per milers ele persones. I-li
havia molta gent de pobles de la rodalia.

T~ia benJfica. L'exposit6r Andreu BatlJe ha
ofert al Presielent ele la Comissió Organitza
dora una rica toia que el :enyor JOiln:Filís ha
renunc¡at a benefici deIs polJres de la ciutilt,
per quin motiu es sortejara i s'entregilra a
aquests l'impoi·t dei que s'hagi I'ecollit.

Subvenció de Za CalJlbra Agríco/a.- Pe] tre
rer de la Cambra Oficial Agdcola. nostre bon
amjc En Ramon Felip, Directo!' ele! Montepiu
i Caixa el'Estalvis ele Lleiela. ha estat lliuraela

la subvenció atorgada a l'Ateneu per a aten
dre les despeses de I'Exposició,

F!l J1tlinist1'e d'Economia contestant al tele
grama que el Pre. ident del Comité de Direc
ció, En Francesc de P. Morera, n'ha enviat un
que diu:

.Recibo su telegrama y agradezco mucho su
felicitación con motivo inallgtl1'ación esa exposi
ción agrícola cuya impol·tancia me complazco en
1·econocer. Salúdale.»

Banquef. - Els tarragonins resielents a
Lleiela ilbsequiaren al Mestre compositor Xa
vi el' Gols amb.un banquet. En representació
del Comité ele Direcció hi assistí el SL'. Castro
A l'hOfa del xampany hi hagueren els corres
ponents brinelis celebrant I'exit del concert i
posant·se un cop més ele manifest els grans
lIigams que hi ha entre les terres ele mar i les
occielentals ele nostra Catalunya.

Hosles. - Han estat per uns moments a
Lleida vi itant l'Exposició i assistint a aetes
de propaganda agraria, els senyors Carle
Jorela, ele Girona. Josep 'La Valls ele Barcelo
na, Ramon Vidal, de Cervera. Josep Renyé

d'Osca.

ARTS GRAFIQUES lLERDA


