
, '

Suplement de 11 Vida Lleidatana 11

t~ .t 11 t i 11I1 i t ;1 t

lIelda,l1 de novembre de 1930Número 6

l'I~XI.t.siciÓ
tle 1.4·leitl¡1

Ili¡II-¡ tle
AtJ·eíct.hl

Tant corn l'encert de les exposicions i concursos que d'un temps

en~a es celebren a la nostra Lleida, rnereix l'agralrnent públic l'espe

rit de continuitat, la persistencia en l'acció i el seny amb que J'esfor~

de tots s'hi va reflectailt.

Em sernbla un camí tant encertat que pot omplenar de goig 1 es

peran~a al rnés esceptic: hornes d'iniciatives, homes de treball, corpo

racions, públic, tot es necessita i tot és útil per a elevar l'índex de la

noslJ;a economia. Cal solament que tots estimem l'obra i ajudem lleal

ment a qui en prengui la responsabilitat de la Direcció; cal fugir es

pecialment d'aquell defecte molt huma i per dissort molt nostre que

fassi mal d'ull~ la brillantor deIs altres. Ni competencies, ni recels, ni

partidismes. Ahir la Mancomunitat i -la Confederació de l'Ebre, avui

el benemerit Ateneu, dema els mateixos o uns altres, tots som allí on

hi hagi gen~ de Lleida que vol millorar la condició i la riquesa del

país. La feina de col'laboració, la feina d'ajuda, l'estímul generós deu

ésser obra de tots, i així la gent abnegada, l'esfor~ deIs bons amics

Bergós, Filís, etc., tindra la eficacia deguda.

Es publicara durant els dles de l'Exposlcló

MAJ.~UEL FLüRENSA.
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disciplinades en els seus pagaments a

l'Estat i la més sumisa i resignada als

desencerls de I'administració, no comp

ta ni amb centres 'd'ensenyament ele

mental, ni amb estacions ni grang.es

agrícoles de

cap mena, si

té ressorgi

ment i prospe

ritat en la seva

agricultura és

gracies a la

seva propia

iniciativa, a la

seva la boriosi

tat i a la seva

intel·ligencia.

Totes les

c1asse~ socials

estan unicles i

tenen organ is

mes que aco

plant les seves

necessitats les

riquesa i ben

eslar clepén i

repre~enteJ~

defensen per
Merce Strobel, notable Iiederista que donara un recital tal d'imposar
de can90ns en la sessió de clausura que es celebrara

va parangona- dema, a dos quarts de sls de la tarda, a la Sala Victória els seus drels.

,la a la prosperitat de I'agricullura. 1 Ensems que el comen;;, la navegació i

L1eida que qmb lot i ésser una de les la indústria, la riquesa urbana ha tingut

províncies més extenses, de major rega- les seves Cambres, les que, funcionant

diu i de més densa producció d'Espa- regularment han represenlat la unió i la

nya, que a desgrat d'ésser de les més fon;;a col' lectiva per afer-se valdre les

L 'Exposició Agríco la pro m o g u d a

per la iniciativa entusiasta d'il'lustres

Ileidatans que han plasmat el SeU ar

dent d'amor a les terres Ileidatanes,

acollida amb no menys entusiasme per

les entitats

corporacio n s

que la repre

senten, for

mant en con-

nentment agrí

cola i la seva

junt la unió de

tots els qui,

patrocinant-Ia,

no han reparat

en sacrificis,

assenyala u na

eta pa de res

sorgiment i de

progrés en

i'agricul tu ra

Ileidatana.

Perque

L1eida és em i-
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seves justes aspiracions. Fins i tot obrers

i patrons, que no són del camp, han me

rescut una llei protectora d~ls seus drels

i de les seves organitzacions per a resol

dre en forma harmonica i de concilia

ció les seves diferencies. Els pagesos,

per contra, a desgrat d'ésser els més i

de tenir en ses mans la major part de la

riquesa nacional; amb tot i que all'nb el

seu treball noble i honrat s'afanyen per

intensificar la producció, base funda

mental de la seva ¡"iquesa i benestar no

so'ts s'ha deixat d'atendre'ls en les seves

justes vindicacions, que comencen pe!

credit fins a la protecció al darrer jor

naler del camp, no sois no ~e'ls ha tin

gut la consideració social a que tenen

dret, mantenint-Ios en un pi; d'inferiori

tat sobre les altres classes, sinó que s'ha

arribat fins a negar-los tot element eco

nomic a I'únic organisme oficial que pot

acoplar i juntar les aspiracions, ja indi

viduals com sindicades, per al progrés

de I'agricultura, que ,és la única i verta

dera foot de la riquesa d'aquestes terres

de la nació.

L'actual ministre d'I-lisenda, qui tan

coratjoses proves esta donant en aquest

Ministeri amb la seva reconeguda com

pet ncia en la defensa deis interessos

nacionals, quan era ministre d'Econo

lil1ia inicia amb identic coratge i decisió

.r

la rieterminació de donar vida a les

Cambres Agrícoles, organismes que per

maneixien inactius i en la esterilitat des

de la seva fundació, constituint un opro

vi permanent i era una vergonya pública

el que en l'Administració, on es m~n

tenen tants organismes morts per no

respondre a cap necessitat, es negava

la vida i el desenrotllo a que tenien dret

les smenlades Cambres, que represen

ten els int ressos més vitals i de major

transcendencia en I'economia nacional.

1 si avui celebrem el primer acte

amb I'actual Exposició, preludi d'altres

certarnens i concursos per a estímui i

ensenyament practic de tots els agricul

tors, es celebra també la iniciativa neta

ment lIeidatana d'arnor a I'agricultura,

i el primer acte de vitalitat de la Cam

bra és una crida i un convit a tots els

propietaris i cuJtiva~ors de nostra tena

a la unió, per tal que, acoplats els es

for<;;os tant deis particuiars com deis

sindicats, puguin imposar-se les solu

cions practiques d'una política econo

mico-agraria, que és la política del tre

ball, de l'honradesa i de la producció

i únic camí per on pot venir el benestar '

i la riquesa i també la grandesa de la

patria.

MODEST REÑÉ

PRIlSIDENT DE LA CAMBRA O. AGRfcOLA
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Encesos de Hum de posta

vénen els carros curulls.

Les veremadores can ten

la tarda presa en sos ulls

i la boca tota molla

del most fervorós deIs trulIs.

L'oratge lleu de la tarda

regalima en sos cabells.

Tenen Ileus clarors de pampols

fiairoses de moscatells,

ses mans, que el ralITl míg mulla

talment com amb sang d'ocells.

JOAN DUCH 1 ARQUÉS.

(1) Dellilibre postlllID "Les hores gerdes~, proxim a publicar-se.

,'1
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J. ACULLÓ.

jor superació quanlitativa i quati
lativa; fent entrar uIls endins els
explendors possibles als rutinaris

1

conseguirem un maxim int~rés per
les coses del camp, adhuc als ma
teixo~ que d'el1 viuen, molts deIs
quals giren l'esguard vers la ciu
tat com a probable redempció i
pateixen la miopia envers aquesta
tena tot-paridora i tot oferidora
als qui amb ella esmercen el com
portament que es mereix.

Que no ha oblidin els qui te
nen el deure de vetllar per nostra
Lleida agrícola. Cal [ej- exposi
cions.

Lleida és eminen tment agrí
cola, per lo qual cal sovintejar
certamens com el que actualment
celebrem, que poden contribuir al
desvetllament de l'amor a la tena
per part de nostra pagesia i adhuc
a treur~'ls de la rutina de proce-.
diments emprats en el conreu
d'eIla, d'aquesta tena que la tit
Ilen de poc agrai'da als esfor~os

esmen;;ats i obliden que és am b
amor i inte1'ligenciá que eI)S l'hem
de fer nostra per a que ella ens
ofreni l'abundor de que és capac;.

Sí, soIs fent esdevenir normals
aquestes manifestacions de nostra
potencialitat agrícola, esperonant
l'interés del productor a una ma-

Placeta de 1'ermita de Grenyana situada a pocs kilometres de
la ciutat, al bell mig de l'horta lleidatana.
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Rosa Mari reno m,
Dot, una oreaciódel

de Jes que gran rose-

més justa- rista oa-

ment han taJa Pere .i

obtingut Dot.

Durant tot el dia d'ahir la concurren
cia als Call1ps 1~li:;is fou nombrosa, a
l'extrem que calgué retrassar I'hora ele
tancar l'Exposició puix haurien estat
molts els qui no I'haurien pogut veureo

A l'hora anunciada i mentre els
cololegis privats de la ciutat efectuaven
la visita al Certamen, amb gran concur
rencia de gent s'efectua el COllcurs agrí
cola de planters, donant goig de debó
veure amb la rapidesa i la perfecció com
els nostres pagesos treballaven la terra
i li donaveon un caire d'ordenació i si
metria remarcableso

També els focs japonesos meresque
ren l'atenció del públic que s'hi congre
ga en grans masseso

Al vespre i als aparadors de la «Casa
Gausí» eren exposats els premis extraor
dinaris que s'atorgaran el dia del repar
timent de premiso

Finalment a la nit es reuní el Jurat
Qualificador en pie, baix la Presidencia
del Dr. D. Salvador Roca, President de
l'Ateneu, procedint a l'aprovació deIs
veredicte? deis Jurats de Seccions. En
aquesta reunió hi assistiren a més de
tot els membres deIs diferents Jurats
el President del Comité de Direcció,
don Francesc de P. Morera i el de
la Comissió Organitzadora don Joan
Filís.

El veredicte el donarem a conéixer
en I'edició de dema.
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Avui, 11 de novembre de 1950

A les] de la ta1-da.-Quart i darrer

Concurs Agrícola a base de fer pallers.

A la mateixa Itora.-La casa Melia i
als Camps Elisis fara proves deIs seus
aparells.

De] a les 4']0 de' la tarda.- -Visita
de l'Exposició pels alumnes ele les Es
coles Normal i Institut.

A ler 4 de la tarda.-El Comité re
unira a tots els Expositors al CafE--Xalet
deis Camps Elisis, pis superior.

A les 6']0 de la tarda.-I al Saló
el'Actes del Casino Principal, gran reci
tal de violí a carrec del professor don
G. Montserrat, acompanyat al piano pel
professor don Salvador Sanou.

Dema, 12 de novembre de 1950

A les 4 de la ta1"da.-C1ausura de
l'Exposició.

A les 5']0 en punt.-AI Teatre Vic

toria, solemne Repartiment de Premis

als Expositors que segons el veredicte

del Jurat Qualificador, se n 'hagin fet

mereixedors.

En aquest acte hi assistiran les Auto

ritats, i els Expositors rebran de mans

de l'Excm. Alcalde de la ciutat, els di

plomes i premis atorgats.

Aquest acte anira intercalat a m b

I'extraordinari concert en el que hi pren

dran les conc:ertistes:

Mercé Strobel, sop¡-ano; I~osa Bal

cells, arpista i Maria Teresa Balcells, pia

nisla.

A les 7 de la tarda.-I a la Pla<;;a de
la L1ibertat, dan'era at¡dició de sal-elanes
a carrec de la mateixa cobla «La Princi
pal de Lleida», organitzaela per I'esmen
tat ((Foment ele la Sardana».

Jurat Qualificador del Concurs
de Cartells

President

D. Manuel Florensa Fané. Aelvocal,
Síndic de la Confederació de l'Ebre.

Vocals

D. Joan Filís Vallespí, President de
la Comissió Organitzadora de l'Exposi
ció Agrícola; D. Enric Arderiu Hospi
tal, Dr. en Filosofia i L1etres, ex-Presi-

dent de l'Ateneu; D. Aureli Vicén Vila,
Catecl.ratic de r ibuix de l'Institut i Es
coles Normals de Lieida; D. Ramon
Aguiló, Escultor; D. Francesc de P.1Vfo
rera, Arquitecte municipal, Presielent
elel Comité ele Direcció; D. Esta~islau

de K. Montanya, Director del diari «El
País», Presielent ele l'Associació de la
Premsa Diaria de L1eida.

Secn!ta1'i

D. Emili Gausí Serra, Fotograf.
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J. CARNER-RIBALTA.

impecable

son vestit.

Circumspecte,

despectiu,

i prim-mirat,

és sugecte

senyorívol
dintre un frac.

JS

«Barcelona., apart de les que ban enviat
molts particulars.

D'aviació. - Ahír a I'aerodrom Civit es
prosseguiren els vols amb aparell sense mo
tor iniciats el eliumenge. Foren forl;a nombro
sos els lIeidatans que anaren al camp i algun
d'ells provaren aquesta nova' emoció del vol
a la vela.

Arribada. - En el lIeuger d·aquest vespre
arribaran les concertistes que actuaran en la
sessió de clausura que es celebrara dema, les
se.nyoretes Merce Strobel, Maria-Teresa i Ro
sa Balcells. Venen acompanyades pel nostre
distingit amic el mestre Joan BaJcells, directol'
de l'Orfeó Gracienc i pare de les dues darre
res.

El conce?'! d'avui. - Hom espera amb molt
eI'interés el recital de violí que donara aquest
vespre al Casino Principal el jove Geroni
Montsenat amb la col'laboració del pianista
Salvaelor Sanou. Per tractar-se de dos joves
gairebé elesconeguts musicalment i d'una gran
modestia al,tística hi ha curiositat de sentir-los.

LLEDü

N•• tíuies

Delicat

i minúscul

ben polit,

duu posat

i cenyit

Ellledó,

com caparró

vulnerable

d'nn ocell,

és amable

i ti de pello

Exposició.-Aeri-Club té molt avanl;ats els
trebal1s prelíminars ele ;'Exposició que pre
para. Han tramés fotografies aeries l'Aero
naulica Naval, la Milital', l'Escola d'Aviació

Reunió. - Per aquesta tilrela s'ba assenya
lat la celebnlció d'una reunió eI'expositors
en la que es elonara compte elel veredicte elel
Jurat í a més s'estudíara la conveniencia
d'allargar l'Exposició fins al vinent eliumenge.

Vendes. - Es veuen en els stanels molts lIe
trerets ele «Venut» i grans cartells indicant
les vendes fetes, \;0 que plau moltíssim als
lIeíelatans puix voldrien veure com els expo
sitors treuen profit deIs esfon;;os esmer\;ats
assis1.'int al Certamen.

El Concurs d'avui ba despertat un gran in
terés tota vegada que pel tamany que s'exigi
ra qne tinguin eJs pallers manifesten els ente
sos sera 1110lt difícil que puguin aguantar-se.

LI/tÚ Pasqllal engínyer de ia Mancollluní
tat de Catalunya, es troba a L1eída. Com saben
no~tres lectors, forma part d'un deIs Jurats
QuaJiflcadors.


