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És de consuetud que al terminor un acte en ~I que "ha oecessitat I'ajut i lo cooperació de
varies entitats i persones es llJostri j'agrillment als qui han donat la seva ajuda i cooperació.

Pero ilbans permeteu-me quatre paraules sobre aquestes nHlnifestaciol;s de cultura porta
des a cap p I nostre Ateneu amb tot I'entusiasme que aquesta entitat posa en els seus actes
i la finalitat que la guia.

Al sOI'gir la ielea de fer uoa exposició d'agricultura per l'octubre (:e 1929 l'entusiasme va
ésser gran, pero el temor de fer quelcom més gros elel que les no tres forces podien pennetre
i no tenint la segLII'etat ele la coopel'ació que en les elemés entitats trobaríem vam cil'cunscriu
ce'os a la ideil de fer olament una exposició ele flors. Ens varem posar a tL'eballar i tots \10S
altres recorelareu el certamen de I'any passat, l'esplenelol"Osil manifestació, els f01"1110S0S estands
curuJls de flors i plantes d'ornament presentats qtle amb tant d'exit coronaren el certamen.

Aixo ens va donar confian¡,;a pel' a donilr més amplilud al certame\l d'enguany i amplial'-lo
a totes les manife tacions ele I'agricultura presentant una exposició 00 es poguessin admirar no
solament flors, sinó fruits, planters i inelústrie's necessal'ies per a I'ilgricultura i els seus derivats.

El resultat jil l'heu vist tots i I'beu pogut aelmil'ar aquests dies, Aixo i moll més es pot fer.
La importancia d'aquests actes no és precís ter-la ressaltar; em crec que esta, si no la ne

cessitat, la gran conveniencia per la nostra estimaela ciutat que aquestes maoifestacions conti
nuin i que I'exposició d'enguany no sigui I'úllima celebr;lda.

¿Qui ha ele continuar-la? .
Nosaltl'es creiem que donada la inlportilncia que la cosa ha aclquirit ja no és l'Ateneu sol

el qui ha d'anar al davanl: bi ba a Lleiela altres entitats represenlatives i amb més autori
tat per a posar-se al front i dirigir-bo; l'Ajuntament, les enlitats econ0miques, una I'epresen
tació d'aquestes baix el patronal ele la primera i ele la Diputació, és cosa a estudiar.

L'At-::neu en tots moment est;11'!1 al costal ele qui es posi al pavant i aportara tot él seu
entusiasme i tot el seu tl'eball eo ajuela de la direcció que resulti.

1 al'a, senyors, lIan¡,;ada lil idea. sois resta agl'<lir-vos a tots la cooperació i ajut rebuls. Al
Govern, 'per I'ajut moral i material i per];1 representació tiln encertada que ens ha enviat a la
festa el'enguany. A l'Excll1, Ajunlament i al sell il'lustríssim senyor Alcalelf", que en tots mO
meots bem trobat propici a ajuelar-nos i facilil;II'-nos la no~tnl tasca. A totes les dignes autori
tats de la «província •. A la Excma. Diputació, i a lotes les entitats representatives de la viLia
lleielatana en tote' ses manifestacions. A tols grans mercés. Molt agraits, també, ele tots els
senyors expositors per lo molt que s'biln aCUl'at en presentar eis ~tUS productes en magoífic
estanels. A la Confederació Hielrografica per la esplendielil manifestació elels seus treballs. Als
senyors que ban furmat el jurat CjualifiCildor la nostra reconeixen¡,;a pel treball portat a cap
amb tot zel i estudio 1 finalment, moltes mero::és a la premsa i a tot el poble de nostra estimilda
LJeida pel seu eotu;;iilsme i cooperació en tots els actes que s'han elesenrotllat aCjue. ts dies.

Quarlilla lIegida en ¡'Acle de Clausura i repartiment de premiso FRANCISCO DE P. MORERA

Publlcat durant els dles de l'Exposlcló
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A qui no senti la magnitud de l'es
fore;; de l'home, treballant incan;;able
ment per tal d'extreure de les entranyes
de la terra el que és indispensable per
al nostre sosteniment, podra sel11blar-li
inadequat el títol posat a aquest article,
ja que desgraciadament, per a molts, la
sublim esfera de lo espiritual no resa
am b el prosaisme del treball de la pa

gesia.
Crassíssim error... Base fonamenla

líssima de la nostr;¡ existencia es l' Agri
cultura; és poc l'esfore;; imaginatiu que
precisa per a glosar eixa significació es
piritual, pedra angular de les que d'ella

deriven i a ella deuen llur origen. Aixa
apart, no són aquestes consideracion;;
particulars e;;o que inspiren les Jínies que
serveixen de base a les meves aprecia
cions, sinó les dan'eres paraules de I'ar
ticle, molt interessant com cosa d'ell, del

meu estimat amic senyor Bergós, publi
cat en el Diari de /'Exposició del dia 9 i
que du per títol «Panotxes porugues i
eloqüents». Acaba donant la benvinguda

a aquesta terra catalana a aquell primer
fruit deis saladars aragonesos, recor
dant-me aquesta primacia expositora la
comercial de nostra estimada ciutat, en
el desenrotllament present i futur de la

qual tan important paper hi juguen i
han de jugar-hi cada dia més les vej"nes
zones aragoneses de regadiu, d'aquest
regadiu les modernes practiques del
qual estan tot just en els seus inicis i que,
amb manifestacions com la d'aquesta

Exposició han d'és8er contrastades amb

un noble estímul que constitueix el més
poderós factor de l'exit en totes les ma
nifestacions de la vida.

Aragó ve a Catalunya i és sempre
rebut amb hidalguia probervial; els in
teressos economics es fonen amb els
espirituals i en I'horilzó, no tan lIunya

que lIna fi natural de la nostra existen
cia no ens permeti besllumar-la, amb
cerlamens com els que ja periodicament
venen celebrant-se, que un grup d'entus
siastes a qui Lleida deu testimoni de
sincera gratitud venen organitzant, ocu
para nostra ciutat el Iloc privilegiat que
li correspon, fonent-se de pas en el
sant amor al treball a la vej"na «provín
cia» aragonesa d'Osca, els interessos de
la qual tan íntimal11ent lligats estan amb

els nostres, i les necessitats de la qual
són igualment sentides per nosaltres.

Ho he afirmat moltes vegades:
l'Agricultura no marxa a l'unísson en el

ritme ascendent del progrés al que ex
perimenten les altres manifestacions de
l'activitat; cal estimular-la, cal fomen
tar-la, i, per damunt de totes les divi
sions ten'itoriais figura la situació geo
grafica. L1eida constitueix i ha de
constituir cada dia J;nés, el centre on

radiquin els ensenyal11ents que portin
com a conseqiH:ncia la emancipació del

pagés, subjecte a tuteles que tenen tant
de depriment economicament com in
dividualmeJlt.

Nostra ciutat constitueix el centre
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d'una zona agrícola de les de major per
venir d'Espanya i ella, amb els seus
ensenyaments, ha de constituir l'eix
poderós d'on brolli la independencia
economica que eleva el nivell cultural
deis pobles i els conclueix pel camí del

seu progrés i benestar, inicial i indis
pensable impuls cle tota manifestació de
sublim espi.l'itualitat.

AnoLF SERRA

SECRETAR! DE LA JUNTA SOCIAL DEL

«CANAL D'ARAGÓ 1 CATALUNYA».

1..4 ;1 tj t. 11I ;11- tj;1 ti e Ie s t; ;11- 1- i ti 11 e s ,
1;1 t~ e 1I .11- t. s ;1

A D. /I([anuel Flormsa Fané

La nostra Exposició Agrícola ha re
but de molles contrades de la pagesia
Ileidatana, no pas encar de totes, fruits
i belles demostl'acions del treball que
diuen ben ciar quins bons profits es po
den treure deis noslres cal1\ps; del pla i
de la muntanya han vingut els nostres

pagesos a la seva fe~ta, La ¡esta de la
pagesia, amb I'alegria al COl' i la cara
riallera, b.en contents de po:!er dir arreu:
aeí som nosaltres.

Mes jo hi he vist també uns page:;os
de posat humil i cara terrosa que seguien
i resseguien les avingudes le l'Exposi
ció amb uns ullets d'enveja davant
d'aquell bé de Déu de coses, tot pla
nyent-se que ells no hi podien portar res
a l'Exposició, que no tenien res que en
senyar als seus cOl1\panys perque la
terra que ells conreen no els clóna res
que mel'eixi ésser ensenyat.

Mireu-Ios, tots pocleu veure'ls: són
els gal'riguencs de la Garriga baixa; els
qui fan cada any el mirac1e del conl'eu
del blat, fent-Io fructificar en contra la
teoria científica de la composició clels

cossos; els qui somnien en la llegenda
bíblica cle les set vaques grasses i de les
set Raque; els qui semblen portar cla
munt :;eu l'estigma de la pobl'esa, en
forma de gelades, sequeres i altres cala
mitats, sense demanar mai ajut a l'Estat
per a Is seus mals; són els resignats, els
atults per la dissort.

Tenen set els gart-iguencs i 'volen
a igua.

Aigua, no per a ells, que ben lluny
van a beure-Ia, mes si per a les seve
ten"es, sempre resseques, que no poden
clonar fruil; volen I'aigua que els ric:;
cI'Urg"ell i cle L1eicla lIancen al riu i la
volen per a quan no la vulgui ningú.

1 diuen: nantros t'enim planlal:; i no
voldl"Íem més que paguer regar-los a
11hivern; ja ho sabem que per ara no
poclr III fer aufalsos, ni planters, ni gra;
volem només que vulgueu donar-nos lo
que a valtros us sobra.

U s clemanem una can/a! d'aigul7 pcr
a1ltO?- de Déu.

IGNAs¡ \ IL¡\PLAN \.
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RECITAL DIA 11

J. Montserr.at

S. Sanou .

Violinista
Pianista

RECITAL
Rosp Balcells.
Merce Strobel
M.a Teresa Balcells.

DIA 12
Arpista

Cantatriu
Pianista

Es freqUent el cas de veure morir
d'inanició, de miseria una persona, a la
qual se li troba una forta quantitat en
metal'lic al fons de les butxaques espe
lIifades de la sordida vestimenta.

Aquest record ens ha vingut a la
memoria avui amb motiu del concert

que ressenyem.
L1eida, que compta amb elements

artístics de la valua que han demostrat
els noms que encapo;;alen aquest escrit,
es passa anys sencers sense aprofitar-los
en benefici de la seva cultura, tan man

cada de semblants actes. Lleida s'im
posa un perllongat dejuni artístic que
atempta cOI~tra les seves necessitats J'or

dre més elevat.
Teníem les millors referencies de les

qualitats de J. Montserrat.· Cuitem a dir
que la realitat les ha superades en absq
luto Durant tot el concert s'ha mantin
gut amb una gran fermesa, amb una
plena possessió, amb una complet do
mini del seu rol difícil. Ha HuIt una es
cola, un estil, una tecnica .que li donen
dret a aspirar i a desempenyar funcion¡.;

artístiques més altes que les que, ben a
contracor, avui l'ocupen.

La major part del programa l'ha dit
de memoria, sense un dubte, sense la
més lIeu vacil'lació, amb una admirable

seguretat i decisió:
. Claredat, sonoritat robusta, pastosi·

tat, tecnica robusta i mestrívola i una
remarcable elegancia d'escola: heu's ací
les característiques que ha Ilu'it Mont
serrat en el seu memorable concert de
presentació, després de conviure alguns
anys amb nosaltres embolcallat en l'om
bra densa de l'anonimat.

Ha eslat una vertadera revelació, una
magnífica demostració tecnica i d'art
de qualitat nobilíssima.

El programa era de prova, era dur,
rublert de dificultats de tota mena.
Montserrat les ha veno;;udes totes sense

un esforo;; visible. Ha triomfat valerosa
ment, senzillament d'una serie d'obres

a proposit per afer trontoJlar a qualse
vulga que no tingui una solida prepara
ció,' un veritable tremp artístico Aquesta

era la opi .. ió general, la veu unanime
del distingit públic que omplia la coque
tona i sonora Sala del Casino Principal.

El programa, com hem dit, era es
collidíssim.

El Concert op. 64 de Mendelssohn
fou interpretat amb una gran seguretat
i encert tot ell. L'«Andante» assolí un

to profund, magnífico Segurament el més
ben dibuixat.

La superba sonata en La de Cesar
Franck també fou dila amb una gran
elevació i fervor tot i tractar-se d'una
obra no pas gens facil d'engrapar. Es
tracta d 'una sonata de forma cíclica se-
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gons els procediments, que empra ja
Beethoven i que desenrotlla esplendida

ment i definitivament Franck,

EIs lres motius generadors, sobre

els c¡uals és bastida aquesta genial com
posició, sofreixen una serie de transfor

macions rítmiques, tonals i contrapun

tístic¡ues incessants, penetrant dol<;;a

ment i ferma l'esperit de I'oient, que

resta envalt i penetrat per aquelles cel'iu

les vivents que acaben per atreure'l

irresistiblement i suggestionar-lo per

complet.
Tota ella fou executada amb gran

claredat i amb accent totbora noble. El

«Recitatiu» fou interpretat de faisó g~i

rebé insuperable..

Amb molt Iloable aCOl'd, ambdues

obres foren executades sense altra in

terrupció, de temps a temps, que la in

dispensable per separar i acusar el dis

tint caracter de cada un d'ells.
Esmentem de manera soma la « Ro

man<;;a» de Beethoven, dila amb una

grán finor; la popularíssima i mai prou

1I0ada «Aria» de Bach, que per poc cal

gué bisar; la «Danza española» de Falla,

molt ben enfocada i emmarcada en el

seu amb'ent agil i picaresc; un Debussy

molt ben expressat amb la sonoritat an

goixosa de la sordina; «La Precieuse»

ele Couperill i finaJment el «Zapateado»

ele Sarasate tan buit de contingut ideo

logic com rublert ele elificultats" es

pecialment el'barmonics folls, endia

blats.
1 encara per correspondrp. als en tu-

siastics aplaudiments de I'auditori una
obra fora ele programa: (' Les birbadores»

d~ Toldra: inspiraeles en el deliciós so

net del nostre gran poeta lIeida la More

ra i Galícia,
En resum: un concert digne de tot

elogi i que cal lamentar hagi trigat tant

d'arribar.
Els vi'ncles que ens uneixen amb

I'amic Sanou creiem que no han d'ésser

obstacle per a dir que estigué encert1

díssim i compartí amb el seu company,

.durant. tola I'a udició, les demoslracions

de simpatia i admiració de I'auditori. 1-<:11

dona al seu papel' el relleu, ara principal,
ara de segon terl1le, que el nlOl1lent de

l1lanava.

Ambdós assoliren una compenetra

ció, un ajut, una fusió admirable, de

mostrant-se en tot instant dues animes

germanes en art i en senzillesa,

Fem vots per poguer-los tornar a oir
i aplaudir ben aviat, Joves com són, no

tenen dr~t a tancar-se a fer música en

el recés ,de la més impenetrable in

timitat.Els cal el contacte amb la
Ilum,

La Ilum els fara bé a n'eJls i a la cul

tura de nostra ciutat qu~ tan ho neces
sita,

** *
l)igu~Il1, finalment, unes paraules,

necessariall1ent breus, sobre el concert

de clausura ele l'Exposició Agrícola.

De I'arpista senyoreta Balcells bas

tara dir que ha estat presentada, fa pocs

elies, al públic de Barcelona pel Mestre

Pau Casals acluant ele solista en col'la

boració ele I'orquestra que elit mestre
dirigeix. E.s un deis elogis ll1és solids i

definitius que pugui fer-se d'un arti ta.

En Casals és incapa<;; de patrocinar

una mediocritat.

Tanl1lateix I'art de Rosa Balcells és

una meravella, una pura delícia, un art

d'ensomni. Hom resta embadalit, boca

badat, veient-li teixir aquel les subtils i
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encisadores teles d'aranya amb els seus
dits ele faela, amb una destresa, amb una
agilitat i finor que hom creuria sobrehu
mana.

Vencé les enormes elificLlltats ele les

obres elel programa amb una graciosa
naturalitat, amb una aelmirable seguretat.

Ella treu del seu instrument somnia
elor unes magnífiques sonoritats; ella hi
teixeix unes elelicaeles filigrane::; que si
tuen 1'oient en les regions ele lo imma
terial, de lo impalpable, ele la més pura
espiritualitat. Liastima que en general,
la factura i qualitat ele les obres tingués
un so innegable. de cosa revelliela, de

modé.
L1astima talllbé, que hom tingui ele

sentir aquest fanLasiós instrumenL en
una sala el'auclicions on, pel- raó ele la

poca sonoritat de I'arpa, és gairebé ine
vitable perelre aquells delalls fi níssims
que constitueixen, precisament, el Illa
xim encís, la nota característica c1'aquest
suavíssim instrulllent que compla ja sis
mil anys d'existencia. Aixü acompanyat

d'un no massa perfecte silenci durant el

recital·, féu que hom eleixés ele copsar
notes, eletalls, trets, que tenien, sovint,
una gran importancia I1H:lüelica, rítmica

o cadencia!.
Fruint I'art incomparable ele Rosa

Balcells, aquesta joveníssima concertista
de 16 anys, 110m no pot reprimir el'ai
xecar els més aueliciosos castells el'opti
misme respecte al seu eseleveliidor ar

~ístic, pie elels millors auguris.
Merce Strobel posseeix una molt

timbraela i paslo a veu de soprano. Té
moments en que ella diu amb una sua
vitat, amb una calidesa, un fervor, que
produeix una gran ellloció. La seva es-

cola de cant es-ta exempta, en absolut,
el'amaneraments i ele boucs, així com ele

recursos de gust dubtós.
L'únic retret que ens permetríem

fer-li, - amb els maxims respectes,
és la manca d'un xic més de passió en
j'interpretació de determinades compo
sicions, les que canta de Grieg, per
exemple. Potser la serenor del seu cant
és un xic massa academica a estones.

Consti, no obstant, que la seva veu
harmoniosa i dúctil plagué molt al pú

blic que la ovaciona lIargament i me

rescudament.
Un mot de simpatia a la pianista se

nyoreta M. a Teresa BalcelIs, que acom
panya els liede1's amb una remarcable
discreció i una gran clareelat. Ella per
met esperar molt ele les seves facultats

gens vulgars.
Una audició, eloncs, digna el'ésser

recordada amb afecte.

1 ara, abans ele posar punt final, el

més dlid elogi al Comité de l'Exposició
que tan admirablement ha elonat com
pliment al savi consell horaci~. harmo
nitzant amb insupef'ablt' encert-Jes coses

útils amb el noble plaer.
La seva tasca bé pot q ualificar-se de

integra!.
Ella ha tingut la fortuna ele complau

re als elistints sectors d'opinió, les més
eliverses tendencies, els criteris més di

vergents.
Enhorabona i que haviat poguem

aplaudir les seves noves i cada cop més

amples gestions i activitats.

J. :f\e LLORENS.
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CONCURSOS AGRÍCOLES

SECCIÓ FRUITES
Diploma d'Honor, Fill de J. Camprubí.
Diploma d'Honor, Josep Carcereny.

SECCIÓ LLEVORS

SUBSECCIÚ HOSES

i\ledalla d'or, i\[¡¡rian Torrentó.
Diploma d'Honor, Andrell Batll<-.
Diploma d'Honor, Lluí' Trilla.

/~/.I' altres pn:Jllis 110 adjudhal.1'.

SUBSECCIÚ cr.A \" EI.I.S

Medalla d'or, Lloren.;; Silura.
Diploma eI'Hunor, Liuís Trilla.
Diploma d'Honor, Ramon Ramon.

Ets al/res prelltis /lO adjlttfirals.

s UBS ECC¡(¡ 11 A1.1 ES

:"1 eelalla d'or, Josep J'l'forell. .
Diploma dlHonor, L1oren<; Saura.
Diplom¡¡ d'Honor, L1uís Trilla.

E/s all1·es pren¡{\' /lO adIldhals.

SUBSECCIÓ CHISANTEMS

Medalla eI'or, Andreu Batl:e.
Diploma el'Honor, Josep MOI·ell.
Diploma d'Honor, Marian TorrentÓ.
Diploma ele Merit, L1uís Trillil.
Diploma de ~lerit, L1oren<; Saura.
Diploma de col·lilhoració, Ramon Ramon.
l\1 dalla de Plata, Enr·queta Bergó. de

Font.
i\ledalla de Platil, Joan Filís.
Diploma de co¡·laboració, Isabel Pujol \-i

Ilalonga.

Medalla ele Plata i Diploma d'Honor., Ser
vei Agl"Onomic de la COfJrederació (Granja
Almudévar).

Diploma dlHonor, Casa TrurJaut S. A.
Diploma de i\lerit, Pel·e Gené.
Medalla de PI¡¡ta, Mn. Jo ep Torra.

h!.l· alt,-es prelltis no adjudicats.

SECCIÓ FLORS

Diploma de Mel·it, Rvd. Mn. J05ep Torra.
Diploma de Merit, Sinelicat Agdcola de

Cornellil.
Medalla de Plata, Marian Torrentó.
Medalla de bwnze. Josep Luna Campillo.
Diploma de col·labora<;:ió, Miquel Ca:-

tellnou.
Djploma de col'laboració, France:;c Qua

dra t.
Diploma ele col·laboració, Ricard Domingo

Polo.
Diploma de col·laboració,·Ramon Serrando

Solé.
Diploma de col·laboració Josep PUI"l'OY.

;j !tres prelltÚ, /lO adj/ldica/s.

No adjudicats e/s a/f1·es.

ORDINARIS

Parella ten:em
Joan Sena Terés i Jaume Vilarranca Costa,

una dobleta dlor.

SECCIÓ HORTALISSES
Medalla ellor, Conreeleració S. H. ele PEbre,

Servei Agronomic. .. ,
Diploma ellHOllor, Slnchcat Agncola de

Comella.
Diploma de :Ylerit, Miquel Castellnou Mon-

rabá.

PREMIS

IHPLOMES VE COL·LABORACIÓ 1 Pl{E~1l

LLAURADES

Josep Aldoma Pujol, una lliura esterlina;
Agustí Piñol ,Estopa, una lliura esterlina; Joan
Serra Terés. una dobleta dlor; Ramon Druelis
Falguera, una dobleta dlor.

CAVALLONS

!)ecció lne1Z0rS 35 a1"'Ys
Joan Catl1ar Flix, mitja un<;a dlot·; Antoni

. Magrí Macarulia, una lliura esterlina; Jaume
Vilafranca Costa, dos durets dlor; Joan Do
mingo Font, dos elurets dlor; Pau Montarelit
Mur, un duret dlOL

Secció majors 35 a17YS
FraJ1Cisco Sans Pontón, mitja un<;a dlor;

Fernando Chimeno Rondán, una lIiura ester
lina; Joan Serra Terés, una dobleta dlOL

PLA 'TEHS

Francisco Sans, mit<;a un<;a ellor.
Joan Catllar, tres durets dlor.
Jaume Vilafranca, dos durets d'or.
Joan Sena, dos durets d'or.
Antoni Magrí, un duret dlOL
Joan Domingo, un dUI·et d'oL

PALLERS

Pare/la p1'Ílltem

Joan CastelltWll i Albert Canelles, mitja
11 n<;a ellor.

P01'ella segorlll
Enric Ariño Porquet i Joan Ariño Porquet,

una lliura esterlina.
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Col'lecció d e piantes ex<'Jtiques, Marian
Torrentó. Premi ofert per l'Excma. Diputació
provincial.

Per plantel' hortícoles, Uuís Trilla, premi
oferl per lit lItre. Cambra de Comen; i de la
Indústria. .

Per conjunt en arboricultors, Silvi Vidal,
premi ofert per l'Institut Agrícola Catala de
Sant Isidre.

Per fior en maqueta, Joan Filís (aficional)
premi ofert per l'Agrícola Practica, Sindicat
Agrícola.

Per prodl1ctes derivats de la mel, reverenel
Mn. Josep Torra, premi ofert per l'excel'1en
tís$im senyor Presielent ele l'Audiencia.

Per introducció conreus, Manuel Florensa
FalTé, premi ofert pel Col'legi ele Veterinari
de la província.

Pel' cereal ele seca, fgnasi Vilaplana, premi
ofert pel Col'legi de Farmaceutics.

Per arbre fruiter, Josep Luna Campillo,
premi ofert pel Sindicat Agrícola i' Coopera
tiva de L1eteria de Ueiela.

Per llevor eI'borta, Ramon S'aureu, premi
ofert pel Casino Indepenelent.

Per llegurninoses, Josep Quadrat, premi
ofert per la Societat Canal d'Urgell.

Per la· fruita tardana, Uuís Trilla, premi
ofert pel Gremi Comercial.

Per llum de forns, Joan Ferré Matheu, pre
mi ofert per Acció Catalana de L1eida i Di
ploma ele col·laboració.

Per l'organitz;lció portada a terme, a l'Ate
neu, premi ofert pel' la Confeeleració Sindical
H. ele l'Eb,'e.

Per les col'laboracions prestaeles en la or
ganització elel certamen, Manuel Cierco Tar
roc, premi ofert pel Col'legi de Procuraelors;
Societat Agrícola Practica, premi ofert per
Joventut Republicana; Sinelicat Catülic Agrí
cola, premi ofe,'t pel Casino Priucipal; Pau
Claravalls, prtmi ofert pel Col'legi d'Agents
Comercials; Pedro López, escribania A socia
ció de Mestl-es de la província; Cos de Guar
eleria Rural, escribania oferta per .Cultura y
Acció1l>.

Josep Vives, premi ofert per Excm. Dele
gat Hisenda.

Francisco Castillo, premis oferts per Josep
Coll i Aeri-CJub.

GRAN PREMI D'HONOR DE LA PART
AGRÍCOLA

Ofert per I'Excm. Ajuntament, desert en
l'Exposició ele 1929.

Al Servei Agronomic de la Confederació
Sinelical Hidrogr1d'ica de PEbre.

GRAN PREMI D'HONOR DE LA PART
DE JARDINERIA

Ofert pel Col'legi de Metge~ de la provín
cia, a D. Andreu Batlle. ele Barcelon l.

SUBSECCIÓ n'ARBRES FJWITERS

SECCIÓ D'ARBRES

Medalla d'or, Andreu Batlle.
Diploma d'Honor, Uuís Trilla.
Diploma d'Honor, Marian Tonentó.
Diploma d'Honor, Josep Morell.
Medalla de Plata, I!>abel Pujol Villalonga.

Els al/res prelllis ItO s'adjudiquen

Bis alf¡'es prelllis ItO s'adjudiquen.

SUBSECCJÓ AI{BRES D'()RNA~IENT

Medalla d'OI', Ricard Vilalta.
Diplol11f'~ d'Honors. Joan Ferré Matheu,

Joan Saus, J. B;t1cells, Jaume Calvó, de la Men
Electro Refrigerador, Ignasi Vilaplana, Mateu
Bemació, E. y C. Meli~ Tella, Josep ColI, Ale
jandro Quintana, Miquel Vilaró, MarianO'Pas
cual, Josep Dorado Garcia, ]oilqllim 1.oret,
G. Truffaut, i\'1;lul"Íci Hening, Enl'ic Senpau,
La Agrícola tI la Cianamida, Ramon Esteve,
La Qui. Far. Gel. S. A., Laboratoris Cometo
R. Abelló Coll.

Diploma de col'laboració, Luigi Pironti.

SECCIÓ VARIA

Medalla d'or, LIuís Trilla.
DipJoma d'Hono\', Excm. Ajuntament ele

L1eiela. .
Diploma de Merit, i\larian Torrentó.

Els altres premis no s'adjudiquen.

Pel' la flor tallada, Andreu Batlle, el de Ra
mon Fontanals.

Pel conjunt en aficionat, Isab I 'Pujol Villa,
longa, I'ofert pel Foment de Ja Sardana.

Per la flor mal~ipulilda, LIoren\; Saura,
ofert per l'Excm. Sr. D. Manuel Vega, Gover
nador civil de la província.

PREMIS EXTRAORDINARIS

i\'ledalla d'or, Silvi Vidal.
Medalla ele Plalil i Diploma d'Bonor, Viver

de Montl;ó.

Medalla d'or, Confederació, Vive,' de
:\'Iont\;ó. .

Diploma d/Honor LIuís Trilla.
Diploma d'Honor, Silvi Viela!.
Diploma de Merit, Lloren\; Saura.
Diploma de M rit, Marian Torrentó.

Els altres prelllis IZO s'adjudique¡¿.

. SUBSECC16 A IlBR ES 1'01{ ESTA LS

SECCIÓ PLANTES D'ORNAMENT
1 EXÓTIQUES


