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Hem vist malt prop I'un de l'altre, dos stands representatius.
En un, tota polidesa hi era copsada, els fruits amb un color deliciosament ma

laltic;;, elonaven a comprendre com la vocació i el treball póden obtenir resultats es
plenelents capac;;os de satisfer tota exigencia. Unes pomes en un Ilit que recorda
el maquinisme, que pressent la gran ciutat, que elemana llargues elistancies a re
córrer. La naturalesa sembla forc;;ada per la ma ele I'home que ha posat enginys
fins en minc;;os detalls i ha tingut cura de elonar una spnsació de simetria i el'igual
tat en tots els proeluctes ele la tena.

L'altre, selvatge tot ell, porta el poema ele les muntanyes i el cant deIs rierols.
Un tou de simolsa nascuela a I'empar ele grans aveta¡;s fa de jac;; a uns .produetes
que amb mil varia.ts colors, parlen al visitant ele la forc;;a que natura té a muntanya,
de I'amor que sena amunt es respira. Són uns proeluctes que no sabien anal' soIs,
volen la tebior ele'ls ramats de pastura, de les casolanes indústries que entretenen
en els mesos de neu; volen els colors vrolats de les lTIurgues i potes ele rata, deIs
bolets i rovellons; amen I'encantament d'uns formatges de mil sabors i ele color
ele pa mestall, i encara no sabrien estar-se de la Trescor deIs pins i ele la calor del
quarc;;. ~

En aquesta parada, el COI' s'hi troba contento Es un balsam tot ell, és la canc;;ó
deIs vells pastors i elels arhres ferits pe! Jlamp, ele les casca eles rialleres, deIs izardti
i deIs porcs senglars. EIs noms tenen dring d'or veJl, i tot allí és música i poesia:
Roni, Caregue, Berros, Surri, Altron, Esterri.

Un stanel ha estat possible per a l'organització; una orelre ha bastat per afer
possible l'exhibició; I'altre soIs poelia deure's a l'amor, calia anal' de porta en porta
a recaptar, i ací unes patates serioses, alla unes pomes senyoretes, uns fesols bota
dors o uns formatges porucs, han anat creixent en el cistel1 que el vell captai¡-e
s'anava procurant, seguint un poble i I'altre i beneint de tant en tant l'improvitza
da collita amb floretes boscanes, amb peelruscalls d'austp.ra bondat; és un stand que
solament poelia tenir vida per la caritat i així un rector bonanC;;a, i patielor n'ha
estat I'anima.

El pla i la mllntanya s'han abrac;;at en nastra Exp¿sició, i altrament no podia
sllcceir en una cilltat que el seu riu té la frescor de les nellS i el seu vent la sala
bror ele la mar; que alhora s'hi confonen el. polsim i 1'0101' deIs ramats i la fresca
fragancia elels alfalsars, i que té sobre d'ella la gran responsabilitat d'atendre la
plana i valorar i fer sapedora la muntanya.

Es publicara durant els dles de 1.'E~posicJó
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1I'1aria Teresa Balcells, jove I eminent pianista que actuara
en la sessló de clausura que es celebrara avul a la Sala

Victoria

Els tempscanvien. Les coses, les cos
lums, les apreciacions també. Les poses,
les parenceries, les actituds grotesca
ment solemnes ha·n perdut ja molt ter

reny. Fins la quitxalla veu el Ilautó c1el
figuran.

Som en
t: e m p s d e la
camisa sense
emmidonar.
Aquell que
~'enLe~ta en
usarcami~aen

midonada s'ex
posa a excita r
el c o m e il ta
ri exhilarant

d'aquell al qui
preLén sugges
tionar. Aixo no
resulta pas un
comen<;;ament
ac1equat a una
crítica d'un
concert, oi?
[)Oncs vol és

ser-ho.
Ací teniu

un jove senzill,
pIe de sinceri
ta t, s e ns e la
més lleu inten
ció d'enlluer-

nar a ningú,
que uso ofereix
amablement el seu doble art de pianista

i de compositor amb un to humil i noble
que encisa. EII ignora conscientment,
ell detesta cordialment, el! evi~a curosa-

ment de l'exhibicionisme en el seu do

ble aspecte referit. EII no creu en el so
roll, en l'eficacia de l'escola infausta que

cultiva el cap de puny.
EII diu amorosament, el! recita gai

rebé a mitja
veu, millar dit,

a una mitja
s o n o rita t les

obres del pro
grama amb
aquell to franc,
ingenu, que fa
que el seu art
arribi al cor de
l'oient amb

una absoluta
claredat i pu
resa.

ElI diu amb
un gran res
pecte les com

posicions que
interpreta sen
se prendre's lIi
bertat de cap

mena, sense
amaneraments

ni trucs. Les
obres surten

cIares, diafa
nes de les se
ves manso Ni

el m és petit
rampell, ni la

més Ileugera afectació a lamentar. Repe
tim-ho: la sinceritat ha informa tolo

Confirma tot <;;0 que diem el fet de
posar en programa obres tan injusta-
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ment arf'econades com les «Suites», elel
gran Cantor S. Tomas de Leipzig. Aquest
eletall és tot un símptoma revelador ele
la serietat d'u •• concertista.

L'obra numerosa, gegantina de Bach
no forma part del programa de coneert
més que com a exeepció. 1 sovint, quan
se li concedeix aquest honor, li ca 1 a
l'insuperat geni d'Eisenaeh anar de
bracet d'un senyor que li ha modenÚt
zat les seves obres intitllables, immor
tals.

Tan mateix Baeh no es presta a bi
zarreries. La producció bacebiana tam
bé esta renyiela amb l'mc parencer i
exigeix una gran honradesa artí~tjca,

una profunda austeriiat a l'interpret. La
música ele Bach no serveix el lema ge
neral deIs nos tres concertistes «poca
feina i 1110lt lluiment personal». Qui eo
negui la vida hu mil, el renunciament, les
grans virtuts del gran Bach sap abasta
ment que la característica del seu art és
una corferidora senzillesa.

Gols digué la «Suite francesa en Mi,>
amb un gran respecte, de faisó encerta
díssima. Sobressortiren en expressió de
finitiva la Sarabanda i la Giga, tan plena
de dificultats aterradores aquesta dar
rera.

Seguí la meravellosa Sonata op. 81
del Sord 1l11mortal; una de :es poques
sonates beethovenianes que no ha sofert
les freqüents profanacions que han tin
gut el'aguantar tan tes germanes seves.
Fou dita també aelmirab'lemcnt, el'una
manera especial el elarrer temps en el
que ressalta la joia immensa ele ¡'amic
retrobat.

Molt ben enfocades, també, i resol
tes, les obres de Schumann, Schubert i
Chopin.

Interessantíssima la <<Suite» elel pro-

pi X. Gols. Sentim no poguer-ne fer un
analisi minuciós. Confessem que ella
supera de molt el que ens permetien
esperar les referencies artístiques de
X. Gols. Afiliat per temperament a l'es
cola francesa, aquesta obra s~va és in
dubtablement concebuda i forjada din
tre les orientacions subtils i delicades
de Debussy i Ravel.

Tot i tractar-se d'una obra produlda
en epoca d'imitacló té innegables detalls
d'originalitat, té moments d'una exqui
sida musicalitat. Es una obra prou sen
tida i personal per no eórrer el rise de
confondre's amb tantes al tres calcades
servilment, barroerament, damunt mot
llos, procediments i formules. Una ob.ra
construida dintre el sistema polifonal,
en la qual abl1nJen delicioses sonoritats
avellutaeles, afelpades, opulentes, que
donen la sensació ele caminar d'una
1110lsuela catifa persa, daml1nt l'herbei
eneoixinat d'un camp ele polo on les
passes resten al11ablement esmortuldes,
on tot soro11 desapareix amb l'espesa

flonjor del sol.
El Preludi, el rl'1inuet i l'Aire de

dansa ofereixen mOl11ents d'una delicio
sa musicalitat. El Preludi és segmament
el més fermament reeixit. Té succesions
d'un interés i una novetat verament

emotives.
Amb en X. Gqls Catall1nya comen

c;a a recoliir els fruits assaonats del mes
tratge excels de Blanca Selva, aquesta
sublim artista a qui els eata!ans no hem
fet, ele bon tros, I'honor i el cas qu
ella mereix.

A n'ella i al seu ¡1'lustre eleixeble el

testimoni ele nostra fervorosa admi

ració.

J. IvI. LLORE S.
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i\lon cor estimit un arbre! Més vel! que l'olivera,
Illés poderós que el roure, ,més verd que el taronger,
conserva de ses ful!es "eterna primavera,
i l!uita amb les velltades que atupen la ribera,

com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada,
no va la fonlanel!a ses ombres a besar;
mes Déu ungí d'aroma sa testa consagrada
i li dona per terra I'esquerpa sen'alada,

per font la immensa mar.

Quan lJuny, damunt les o~es, renaix la l!um divina,
no canlól pel' ses branques l'auceJl que encativam;
el crit sublim escolta de l'aguila marina,
o del voltor que puja sent I'ala gegantina

remoure son fullam,

Del l!im d'aquesta terra sa vida 110 sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel;
té pluges i rosades i vents i l!um ardeuta;
i, com un vell profeta, rep vida i s'alimenta

de les amors del cel.

Arbre sublim! Del geni n'és eJl la viva imatge
domina les muntanyes i aguaita l'infinit;
per el! la terra és dura, mes besa son ramatge
el cel que l'enamora, i té el lIamp i l'oratge

per gloria i per delit

Oh! si: que quitn a 1I0ure bramulen les ventades
i sembla entre l'escuma que tombi el seu pe,nyal,
llavors ejl riu i canta més fort que Je~ onades

vencedor espolsa dill11Unt les nuvolades
sa ,cabellera real.

Arbre, mon cor l'enveja. Sobre la tena impura,
com a penyora santa duré jo el teu record,
Lluitar constant i vencer, regnar sobre ¡'altura
i alimentar-se i viure de cel i cle llum pura..,

o vida, o noble sort!

Amunt, anima forta! Traspassa la boirada
i an'ela clins I'altura com l'al'bre clels penyals.
\ euras caure a tes plantes la mar del móu irada,
i tes can\;ons tranquiles ,iran per la ventacla

com l'au deis temporals,

M. COSTA 1 LLOBERA.
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Com en dies anteriors, el programa
tra<;;at per la Comissió O¡'ganitzadora i

portat a realització pel Comilé de Di
recció, no ha sofert la més pelita ¡rre

gularitat.

Al matí J'Exposició seguÍ veient-se

concorregudíssima, i a la tarda !'interés

d'espertat pel darrer deis concursos

agrícoles porta als j~rdins Illunicipals

una gran gernació que féu impossible
tancar I'exposició a I'hora assenyalada

per a fer-ho un parell d'hores més tardo

A les dos de la tarda comenc;;aren a

fer-se els tres pallers, tipus d'una ba
tuda, que no acabaren fil1s entrada la

foscor de la nit; milers de persones con

templaven aquestes operacions que te

nen tant d'artista.
A les quatre de la tarda es reuniren

els senyors expositors baix la Presiden

cia del Sr. Morera, President del Comité

de Direcció,. al Cafe-Xalet per tal de

canviar impressions i estudiar determi

nada clausula reglamentaria. l.'acord es

prengué unanimement en sentit de 110

perllongar per més temps l'Exposició,
si bé, fent palesa la conveniencia que

en anys successius, d'organitzar-se certa

mens d'aquesta naturalesa, sia en epoca
anterior per no haver d'estar tan subjec

tes a variacions de temperatura molt

accentuades en aquests dies .ele tardor

tan avan<;;ada·.

Poc abans de les set de la tarda e

professor G. Montserrat, acompanyat al

piano pel professor Salvador Sa 11 o u,

dona el seu recital de violí al Casino

Principal. E: Saló de Festes d'aquesla

entitat oferia un aspecte sois compara-

ble al de les grans SOlel11l1itilts, i el1

quant a I'execució de l'excel'lent progra

ma, persona més autoritzada el1 donara
compte en I'edició vinent. Digllem,

pero, que la gent sortí molt satisfeta j

celebra en gran manera I'haver-Ios donat
a conéixer un artista de tanta valor i

d'una tecnica i formació tan lorta.

Els aparadors de la «Casa Gausí»

continuaren essent visiladíssims,· i avui,

molt més interessants que ahir, amb els
obsequis que es re.p;¡rtiral1 com a Pre

mis I~xlraordinaris, hi havien belles re

pl"Oduccions d'estands i vistes diverses

del Certamen que avui sera clauslIrat.

Hi ha, finalment, malta espectació

per als concerts de dema i per a tot el

progranla final de l'Exposició.

El Director General d'Agricultura
a Lleida

Per ta 1 d'assistir él la clausura de

l'Exposició, i no essent-li possible fer-ho

al Minislre d'Economia com semblava

ho hauria fel per les notícies que es re
bien, aquesta tarda arribara a LIeida el

iVlarqués de Ruchena, Director General
d'Agricultura.

1.'hora d 'arribada s'ha sen yalat per

a la una; seguidament dinara amb les

a uta rita ts, expositors; representacions
de les Cambres i enlitats economiques

i Juntes de l'Exposició, i elesprés efec
tuara una visita a l'Exposició pr~cedint

se acte seguit a la cla usura.

Després rebra les Autoritats i comis

sions al Govern civil i finalment assistira
a l'Acte de "Repartiment ele Premis al

Teatre Victoria.
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I.-Pere Lopez, ele Monzón.
2.-Miquel Castellnou, de Ueiela.

3.-Fill ele Joan Camprllbí, de Sant

Joan Despí.
4.-Joaquim Moret, de LIeida.
5.-·Marian Pascual, ele l..leida.
6.-Josep Torra, Prev., ele Sorre

(Altron).
7.-Francesc Quadrat, de Cervia.
8.-Manuel Florensa, de L1eida.

9.-Josep Dorado, Borges Blanques.
IO.-Silvi Vidal, de Ueida.

II.-Josep Coll, ele Barcelona.
I2.-Ramon Esteve, de MonLoliu de

Lleida.

I3.-Maurici Hening, de Barcelona.
I4.-Joan Balsells, Brafim (Tarragona).
I5.-Luigi Pironti, de Barcelona.
I6.-P.roductes A. 1., de Barcelona.
I7.-E. Merck, Darmstad.
I8.-Casa Bayer, Berlín.

I9.-M. Sordi, Lodi (Italia).
20.-Casa Scipen, Mila.

21.~David Ferrer, de Barcelona.
22.-JVleister Lucius, Loverkusen.
23.-Hauptner, Berlíl~.

24.-Josep Purroy, de L:eiela.
25·-Ricard Domingo, de Lleida,
26.-Ramon Serrando, de LIeida.

27·-Manuel Cierco, de Lleiela.
28.-Pau C1aravalls, ele L1eida.

29.-1VIiquel Vilaró, ele LIeiela.
30.-Ramon Ramon, ele L1eiela.

31.-Nestle, A. G. P. A., Barcelona.
32.-Mateu Bernaeló, ele Lleiela.

33.-Sindicat Agrícola de Cornella.
34.-Josep Carcereny, ele Sant Felill

ele LIobregat.
35.-Josep Morell, ele Lleida.

36.-Ateneu L1eidata.

37.-Antoni Bergós, de Lleida.
38.-Enriqueta Bergós de Font, ele

Lleida.

39.-Joan Filís, ele LIeiela.
40.-Laboratoris de Prodllctes Quí-

mics Comet, de Barcelona.
41.--Joan Ferré Matheu, de Barcelona.
42.-Ramon Bernaus, de LIeida.
43.-«La Men Electro-Refrigerado!"»,

de Barcelona.

44.-R. Abelló Coll, de Vall.
45.-E. y C. Melia Tena, de Alboca

cer (Castellón).
46.-Ignasi Vilaplana, de San-oca ele

les Garrigues.
47.-Ricard Vilalta, de Lleida.
48.-LIuis Trilla, de LIeiela.

49.-G. Truffaut, S. A., ele Sitges.
50.-Josep Vives, ele Barcelona.
51.-Joan Saus Clac, ele Sabadell.
52.-Alejandro Quintana, de Aranda

de Duero (Burgos).
53.-Servei Agronomic de la Confe

deració Sindical Hielrografica de lIEbre.

54.-Agrícola de la Cianamida, ele

Madriel.
55.-Isabel Pujol Villalonga, Lleida.

56.-Excm. Ajuntament de Lleida.
57.-Andreu Batlle, de Barcelona.
58.-Servei Foresta! de la Confede-

ració Sindical Hidrografica ele l'Ebre.
59.-Lloren<;; Saura, de L1eida.
60.-Enric Senpall, de Lleiela.
61.-Josep Luna Campillo, CalataYlIel.
62.-Penya del Casino Principal, de

Lleida.
63.-Marian Torrentó.
64.-Ramon Sallreu.
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Avui, 12 de novembre de 1930

A la I']O de la tarda.-Banq~let que
els expositors ofereixen al Com ité de
Direcció del Certamen. En aquest acte
hi assistira l'Excm. Sr. Alcalde de L1eida.

A les 4 de la ta?'da.-Clausura de
l' I~xposició.

A les 5']0 en punt.-AI Teatre Vic
Loria, solemne Repartiment de Premis
als expositors que segons el veredicte
lel Jmat Qualificador, se n 'hagin fet

nlereixedori:;.
En aquest acte hi assistiran les auto-

ritats, i els expositors rebran de mans
de l'Excm. Sr. Alcalde de la ciutat, els

diplomes i premis atorgats.
Aquest acte anira intercalat a m b

l'extraordinari concert en el que hi pren
dran part les concertistes:

Mercé Strobel, soprano; Rosa Bal
cells, arpista i Maria Teresa Balcells, pia
nista.

A les 7 de la tarda.-I a la Plac;a de
la Llibertat, dan'era audició de sardanes
a carrec de la mate'ixa cobla «La Princi
pal de LIeida», organitzada per I'esmen
tat «Foment de la Sardana».

En els Concursos agrícoles organiL
zaLs pel Comité de Direcció ele l'Expo

~ició i que tant d'exit han tingut, hi han
pres part els següents agricultors:

Concun de !laura?'

D. Joan Serra Terés.
D. Agustí Pinyol Estopa.
D. Ramon Drudis Falguera.

D. Josep Aldoma Pujo!'

Concurs de cava!lons

D. AnLoni Magí Macarulla.

D. Joan Catllar Flix.
D. Joan Domingo Font.
D. Pau Montardit Mur.
D. Jaume Vilafranca Costa.
D. Joan Sena Terés.
D. Francisco Sans Pontón.
D. Fernando Chimeno Rondán.

Conczl1's de planters

D. Joan Domingo Font.
D. Joan Catllar Flix.

D. Antoni Magrí Macarulla.
D. Joan Serra Terés.
D. Jaume Vilafranca Costa.
D. Francisco Sans Pontón.

Concurs de pa!lers

Presentats:
Primera parella. _. D. Joan Castell·

nou Montraba.
D. Albert Canelles Fontanet.

Segona parella. - Don Joan Serra
Terés.

D. Jaume Vilafranca Costa.
Tercera parella. - Enric Ariño Par

quet.
D. Joan Ariña Parquet.
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Conce1·ts. - Per al vinent elia 18 s'ha asse

nyalat la data d'un concert a carrec del tenor

pensionat per la Diputació, en Josep Riba.

Diguell1 també que en el cas d'aquest jov

tan prometedor, l'Ateneu fou qui el féu conéi

xer i desperta ¡'interés de la ciutat.

També ens diuen que el tenor fraga tí Me

nénJ donara en breu un concert al Casino

Principal.

De l'Atenez¿. - Lá Presidencia de I'Ateneu,

ji! ha fet circular les ordres per él reunir les

diferents Juntes i Seccions la vinent setrnana

i prosseguir els seus treballs interromput

aquesta temporada per naver esmen;;at ses

preferents activitats en l'organització del pl"e

sent Certamen.

homenatjar la bona memoria elel q ui fou gran

patrici i model de Ileidatanisme, en Joan Ber

gós Dejuan.

El darrer mí.mero del Diari de l'Exposició.

;- Amb el número de elema elonarem per aca

baela aquesta secció eliaria que bem portat a

terll1e eluront els dies de l'Exposició. Segui

elament I"eprenelrem nostre posat de sempre i

donarem lUolt prop I'un de I'altre dl)s grans

extraorelinal is amb les ll1iJlors col'laboracions,

el primer dedicat a l'Exposició, i el segon a

L'horta lIeldatana, sempre ubérrima, se'ns presenta de falsó
espléndida, vorelada d'ací I d'alla per les giragonces del

nostre Segre

Hostes. - Han eslat a Lleiela visitant ~'Ex

posició, una Comissió ele l'Ateneu ele Tortosa,

el Sr. Jose]) M.a Arneelo, ele la Junta de Go

vern de la Confeeleració i Presielent ele la Jun

ta Social del Canal Victoria-Alfonso.

EI.Director General d'Agricultura. - Del

Govern Civil ens comuniquen que arribara a

aquesta ciutat per tal dJas 'istil" aIs actes de

clausura ele l'Exposiciú, el Director General

el'Agricultura, Morqués ele Rucbena.

ARTS GRAFIQUES ¡LERDA


