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LERIDA-R EVISTA

Llísta de autors premiats
PREMI I.=Flor natural. Remei Morlius d ' An

dreu .-Accéssit. Salvador LIanas Rabasa.
PREMI I1 .=Englantina d' or i argentoNo s ' ha

adjudicat.-Accéssit. Melchor Iusmer Feixas. .
PREMI 1II.=Viola · d ' or i argent, Ioan Arús

Colomer.-Primer accéssit. P ere Salom i More
ra.-Segon acc éssír. LIuis Tintoré Mercader.

PREMI IV.=Prosa científica. Moss . Bonaven
tura Pelegrf.

PREMI V.=Pros a literaria. Eduart Girbal i
Jaume.-Accéss it. Vicens C arbó Oliveras.

PREMI VI.=De l' Excm . Ajuntament de Lleí
da. Pere Salom j Morera .-Accéss it. Io sep
Arán Horrs .

P REMI VII.=De l' Excma. Diputació Provin
cial. Ioaquím Ayné Ra belI.-Accéss it. Salvador
LIanas Rabasa .

P REMI X. - De la C ambra de Comerc. Ioan
Gomis LIambias.-Primer accéssit. Marius Gar
cia Fernandez .- S egon accéss it. Iaume Batlle
Bosch.

PREMI XI.=Del Cassino Principal. Ramón
Roigé Badia.

P REMI XII.=Del Cassino Independenr. Ioan
Arús Colomer.t--Prlmer accéssit. Manel Roca
mora. -Segon accéssit. Iosep Baucells Prat.

P REMI XIV.=De «El Teatre deIs Infants».
Modest Ca mí CristobaI.-Accéssit. Modest Ca
mi Cristobal.

PREMI XV.=De «Iovenrur Republicana». Ma
rián Costa, C. M. F.

PREMI XVI.=De la «lovenrut Catalanista».
Fidel Riu i Dalmau.-Primer accéssit. Marián
Rexach.-8egon acc éseít. Iosep Barrí Albert,
de LIeida.

Han quedar deserts els premis VIII, IX i XIII.

f ol. r obregat.

PREMI II.-Violta d' or i Argent

,
Perxó jo cerco la drecera

que fins a Vos me portará
i vinc a Vos sens tornó enrera
per entremig l' esbarzerá.

triSles i obscúres pauperrats: .
pesslons, i enveges, i qutmeres:
ror ID que al homs dúu mal-menare:

tor, de la mort en el misteri
fina per sempre en un moment...
i als homs i als segles vostre imperi
sobre-existeix inmortalmentl

la benheurance indefinida
d' aquesr Empiri on demoráu;

d' aquest Empiri que assoleíxen
tan solament els escollits:
els qui us adoren i us segueixen .
a Vos' sotsmesos els senti ts ;

els qui son forts com penya dura
davant de rota teinpracíó:
del mon roí, la carn impura
i del dimoni enganyador.

Totes les coses de la vida
davant de Vos son nulírar. .
La flor del viure cau marcida
tantost el sol ha declinat.

Pompe é banals i passargeres:
tristes i obscures paupertats: .
passíons, i enveges, i quírneres:
ror ID que al homs dúu mal-menare:

tor, de la mort en el misteri
fina per sempre en un moment...
i als homs i als segles vostre imperi
sobre-existeix inmortalmentl

,.1' .. ... ."án O.JJ '

LBMA: Aquella vida de arriba
es la vida verdadera
hasta que esta vida muera
no se goza estando viva.
Muerte, no seas esquiva:
vivo muriendo primero,
que muero porque no muero.

SANTA TBRESA.

S enyor, Senyor: ma fan tasía,
com un ocell sortit del niu,

S enyor, Senyor: rna fantasía ,
com un ocell sortit del níu,
d' un més Enllá cerca la vía
per vindre a Vos, qui res plandíu

damunt de rora creatura ,

LBMA: Aquella vida de arriba
es la vida verdadera
hasta que esta vida muera
no se goza estando viva.
Muerte, no seas esquiva:
vivo muriendo primero ,
que muero porque no muero .

S ANTA TERESA.

DSALMODIA SDIRITUAL

DSALMODIA SDIRITUAL



LERIDA-REVISTA

Amunt, cor meu! Oh, la divina
vírrut d' eix viurer sublimat:
el cos ací-cosa mecquína->
i e] pensament a Vos alear...

Senyor, Senyor: L' anima mia,
com un ocell sortint del niu,
d' un més Enllá cerca la via
per vindre a Vos-qui resplandíu

damunt de tota creatura,
damut de tota vanitat,
com so] d' amor i de ventura
j)'luminimt de Eternitat.-

JOAN ARÚS COLOMER.

PREMI V.-Prosa Literaria

Epissodi vulgar en dos acres

FRAGMENT

ACTE PRIMER.-ESCENA DARRERA

Les aigües d'aquesta font...

VALENTí, MOSSEN PASCUAL, I AOELAIDA

MN. PASCUAL, tornantde la escala, a Adelaida,
a mifja veut) Dorm? (Adelaida
signa que no.)

VALENTÍ. (Sense obrir els ulls.) No dormo, no.
(pausa). Tots son fora?

AOELAIDA. Tots, senyoret; no rn és hi ha el senyor
Rector i jo.

MN. PASCUAL. No s'amohlnl, no! Que es casI Si
vol dormir, dormi. Jo faré el meu
resso , mentrestant. (Valentí no
contesta. Mossen Pascual se
treu un /libre de la butxece, se
senye, i passeient-se amunl i
ava/l, pel fondo, lentament, de
puntetes, comence é! reser.

Les campanes se senten m és
ciares en elsilenci. La /luna ticent
se dins de la sala, i/'lumina de
pIé a Valenlí. Adelaida el vigila
en silenci. Pausa Ilarga).

VALENTí, al tocar-lo la /lum de la /luna, com
pletament distret, se posa a taral
lejar amb veu feble, peró que's
percebeix b é, aque/l couplet fet
célebre a Barcelona per Madame
Debriége.¡

(Al sentir-lo cantar, el cepellá 's queda cla
vat a un recri . nnzb...lr<.-bnfjjLnb8':1e !,t!'JU¿irrnI::3

ciares en elsilenci. La Ilune ticent
se dins de la sala, i/'lumina de
pIé a, Valenfí. Adelaida el vigila
en silenci. Pausa Ilarga).

VALENTí, al tocar-lo la /lum de la /luna, com
pletament distret, se posa a taral
lejar amb veu feble, peró que's
percebeix b é, aque/l couplet fet
célebre a Barcelona per Madame
Debriége .¡

(Al sentir-lo cantar, el cepellá 's queda cla
vat a un recá, amb la boca oberla i el /libre a
les manso Adelaida es mira al capellá fil a tit,
imposent-Ii silenci amb un dit sobre els Ilavis.
Valentí continúa lara/"Iejant suaument, sense
obrir els ulls, completament estirar a la cedire.
La /luna se va fent m és forla; les campanes
Ilunyenes ressonen m és ciar... Nuria que ene
va a entrar per I'escele, amb un recado, se
queda clavada al as de la orla evant de

Lema: CATALUNYA!

FRAGMENT

PREMI ¡V.-Prosa científica

La prosa literaria del Renaixement

En Manel Gaya i Tomás, ánima de la bona
cultura lIeidatana, esperi t suavissim i finament
observador, temperament optimista i enamorat
de les humllltats terrassanes, que despedeix
anyorívol, devant I' ernbranzida d' un nou mon
que se n' emporta, amb la sencillesa, la pau , fou
entre nosaltres més aviat una institució que un
escriptor. Així i tot, ha deixat un aplec de qua
drets de costums lIeidatanes que Ji dona dret a
esser comptat, sino per la pulcritut de la prosa,
pel fondo sentit psicológic, entre 'Is primers con
reuadors de] genre.

obs~¡v~a~:"femper~~eíiroptimtsta~i'e"ña~¡'a¡
de les humllltats terrassanes, que despedeix
anyorívol, devant I' embranzida d' un nou mon
que se n' emporta, amb la sencillesa, la pau, fou
entre nosaltres més aviat una institució que un
escriptor. Així i tot, ha deixat un aplec de qua
drets de costums lIeidatanes que Ji dona dret a
esser comptat, sino per la pulcritut de la prosa,
pe] fondo sentit psícológtc, entre 'ls primers con
reuadors de] genre .

El Velódromus, El reng, La banquete, Oent
del carrer, La mula jove, son obres mestres d'
observació que serán sempre lIegides amb plaer i

, emoció; i al lleglr-les, sorgirá, fresca i somrisen
ta lzr patriarca] figura d' aquell bon patrici de cor
d' infant, qui amb tant pura delectacló fruía e]
rústic viure i la pagesívola franquesa del pla Ilei-
ri::af:!í ; '::1"," :...J: 1.... .....,-'--_ _ .....:l.::.::::.:::.:::.~~~~':.:.J:.~~~~~~...!:!.!~!!!!...Y.!~l._~ _







Fol. Napole ón ,

Guanyadora de la flot Natural

arnb la pintada flor damascena ,
amb perl es ciares de Vis apur ,
una nit, el rei dur qui sent greu pena .. . .

[una nír, el rei dur!. . .

1 en tre'I gran resplandor d 'aquella mata ,
enrre'l gran resplando r ,

en el doll próvid, veu que hi esclara,
íntrús , mal éflc, un 'fil de pla ta
neu de la vida que l'arnor mata ...
¡i el rei I'esguarda pzilIlr d 'horrorl,
enrre'l gran resplandor d 'aquella mata

entre'l gran resplandor",

. 1 el fll de blanc argent que J'or enfosca,
el fll de blanc argenr,

el rei sinistre, d' énírna fosca,
amb sa rna dura, frenar J'enrosca ...
g'latint l'esclava, al coll ja'l sent...
que clou se gorja com una rosca ;
com les anelles d 'una serpear,
i que'l reí péllír, en corda tosca ,
-juga que juga,- Ii va estrenyent
al coll, el fil d'argenr que I'or .enfosca...

[al coll, el fil d 'ergenr! .. .

[Oh, les rondallas d 'or de gran florida! .. ,
'..~ ¡Oh les rondalles d'orl. ..

La que hi contada, jamai s 'oblida!
el fll de plata, neu de la vida,
es ombra bruna, pena i dolor.
L'llIusló morra, la té esvaida
tothom hostarja dínrre del cor...
[Oh les rondalles d'or, de gran florida!

[Oh les rondalles d'or! ...

REMEI MORLlUS D' ANDREU.

Na r~emei Morlius d' ftndreu

Fot. J. a, Conde.

-
juga que juga foIl. ..

I •• _._ •.:."-_1__ -<--1._ _ .-'-~~ ~ _

Regina e la festa

Srta. Na Matilde I'orncs

broda l'auríflca pomposa trena
J '

amb pedreries de Vlsapur.
En nits de lluna, clé\r~ i serena,
m és foil hl juga ... rnés la desrrene:
tot desrrenanr-la, fa estrany coni úr.
el rei de front obscur, quant sent la pena

tel rei de front obscúr!.. "

Y... estés aquell or lIéu en la nit bruna , .
estés aquell or ll éu,

el rei evoca gloria U ortuna
sormer cent regnes... [el món és seul
i rnentres íuga sota la lluna,
vota els nenúfars de la Ilacuna,
flns al cel puja, gran com un Déu,
estés aquell or Jléu en la nit bruna

estés aquell or lIéu...

Juga que iuga foil, i en sa folIia
íuga que iuga foIl,

l'or de la trena tria i destria;
de ses flonjures fa suau manoll.. ..
fa un collar mégic de fentasíe. . '
trena i desfrene, mes foil somnía,
i a l'alba esclava Ji enronda el coll ...
Iuga que juga foil, i en sa folIía

Iuga que juga foIl...

luna nír, el reí dur qui senr greu pena,
una nit, el rel dur,

50tS de la lluna, clara i serena,
vol matar l'ombra del cor obscúr...
d'or fí, ubrlagant-se, broda la trena

I 1..

D. j os ep Carne r
President Mantenedor

Lema: JOGUINA DE REl

,

Jo sé d'un fl l d'argenr J'historia fosca ;
jo sé d'un fil d'argenr,

trista rondalla que'l cor enfosca
fent suré espectres en nit silent...
d'un fil de plata , que en mortal rosca ,
entre una onada d'or pur s'enrosca,
com les anelles d'un gran serpent.
Jo sé d'un fil d'argenr l'hísroríe fosca

jo sé d'un fil d'argenr...

Blanca com el marfil era l'esclava ;
blanca com el marfil. . .

cabell fantástic -l'a urro lava
en ona espléndida de lIum sobtíl,
que en trenes flonjes se desrríave
i en fils d'or palIír se desmaiava
en vel suavissim lIeu i gentil. ..
Blanca com el marfil era l'esclava ;

blanca com el marfil.

Per aquell or fll er de Hum divina,
per aquell or fllat,

un jorn l'esclava vingué regina,
sent-ne un reí, d 'ella, esclavírzer.
La mervellosa filada fina
del reí sinistre es la loguína .. .
rmenrres hi iuga., resta enclsat,
per aquell or fi lar de lIum divina

¡per aquell or filatl . .

El rei de fronr obscúr, quan sent fa pene,
el reí de front obsc úr,

Poesía premiada amb la flor natural

FIL D CARüENT



LÉRIDA-REVIS T A .

PREMI XIV.-De "El Teatre deIs lnfants"

Les Vergés del Sol ,
Rondalla dramática en un acre i tres quadres

LEMA: plou i fa sol, les bruixes
se pentinen, etc.

FRAGMENT

QUADRE n.-ESCENA I

Chor de verges amb se reina i Bruna

REINA.-Som el predilecte estol
el chor de Verges del sol,
de sa lIum enamorades;
Ossiris desde'I cel blau
tllumína aquest palau
arnb la lIum de ses mirades.
Feu, germanes oracíó
enlairém I'invocació
fent vibrar nostre psaIteri;
quan haurém totes canrat
brillará la magestat
.d'Oss lrls per l'emisferi.

VERGE 1.a-Oh, rei Sol, nostre jardí
soIs espera'l dematí
per cantar la primavera;
assenyala aquest nou jorn,
IlIumlna aquest contorn
amb ta ullada riolera .

Id. 2.a-Apareix preclara lIum,
que's rabegen de perfum
ja les roses esclatades,
que r'espera l'univers,

VERGE 1.a-Oh, rei Sol, nostre jardí
soIs espera'l dematí
per cantar la primavera;
assenyala aquest nou jorn,
tllumína aquest contorn
amb ta ullada riolera.

Id. 2.a-Apareix preclara lIum,
que's rabegen de perfum
ja les roses esclatades,
que t'espera l'univers,
que 's deixonden els plaers
i resém totes les fades!

Id. 3.a-Aguaita, varó esplenden,
ton rostre pel firmament
de faicó de maravella,
que la nit s'ha quedat muda,
dintre.l'abim s'ha perduda
i ha fugit l'úItima estrella.

fent lIumínica carrera ;
quan inondis nostre Ed érn
les Verges penrinerém
la preuada cabellera.

Id. 5.a-Aguaita per l'horlrzó
amb la fae de resplandó
i farás neixe un nou día,
les rnans albes tremolant.
¿~ents com te canta I'infant,
missatger de I'alegría?

MODEsT CAMf.

\

PREMI XII.- Del~Cassino Independent.

Sonets d' amor

LEMA: XV.

Amor: senyor de riostra volontat

Amor, arnb les sagetes afilades
del seu buírac, fereix sense-concol
quan menys hem freturat el desconcol
que 'ns donen ses ferides impensades.

La nosrra volontat es endebades
si del amor seguim el corriol:
quan volem avencar l' Amor no ho vol
i empeny, quan no ho volem, nostres petjades.

Acerbament, Amor, t' he maletr
perque a voltes mos precs has desorr
negant al meu voler lo qu' ansrave...

Mes, jo 'm rendesc al teu domen y tirá,
que en contra teu no 'ns es donar Ilulrar,
car nostra vida es del teu bras esclava.

A Teresa, la Ben Plantada

Alfa i serena com un gran infanf,
de tot aquell qui us mira sou lIoada;
i, puig més qu' altre sou agraciada,
nostres desitjos cap a vos se 'n van.

Mes, la vosrra presencia contemplanr
i aquets ulls clars d' aqu'ietant mirada,
la nosrra cobelanca es temperada

A Teresa, la Ben Plantada

Alfa i serena com un gran infanf,
de tot aquell qui us mira sou lloada:
i, puig més qu' altre sou agraciada,
nostres desitjos cap a vos se 'n van.

Mes, la vosrra presencia contemplanr
i aquets ulls clars d' aqurerant mirada,
la nostra cobetanca es temperada
com tot es temperar pel vostre encanto

1, puig sou rota ordinació i mesura
i armonía de sen y i de figura,
la paraula d' amor no us gosem dir;

i, al fons deIs cors, porugament callada,
per rors els dies us será ignorada



PREMI XV. -De Joventut Republicana

Qué es llibertat?

Lema: IDEA BEN CLARAI SENCILLA

FRAGMENT

CLASSES DE LLlBERTAT

El President del «Congr és», tirant la punta
del cigarret, digué a en Iordl:

-¿No tens ja més dubtes sobre la IIibertat?
-Forces, encara ... ¿Ademés d' aquesta LIi-

bertat psicológica individual, no n' hi ha d' altres
classes de Llibertat que tenen relació amb la so 
cietat ont vivím?

-Ademés de la IIibertat d' ellecció indivi
dual, n' hí ha moltes d' alrres , segons les mane
res de cad enes de les quals l' home vol des
fer-se 'n.

-¿Quines son les principals que més frece
mouen?

- La política, la civil o social i algunes altres
que propiament son no més que branques d' al
tals lIibertats aquí nombrades .

-¿Qué es la IIibertat política?
-Si 's tracta de rora una nació l' emanci-

pació de tota mena de tiraníes deIs gobernants,
participant el mateix poblé democrátic del gob ern
de la nació, sobre ror per medi del sufragi elec
toral.

-¿Es bona aquesta IIibertat política?
-Es molt bona, si en el seu us s ' observen

les lleís de la veritat, de la bondat i de la justicia.
-¿Per aquesta lIibertat política, cada poble

o nació pot escullir de bon grat les formes de
gobern?

-Cada poble ha de tenir lIibertat per a escu
llir les formes de gobern més propies al carácter
i prosperitat de la nació, segón les Beis de la
justicia i del bé públic.

- ¿Aixís , cada ciutadá podrá ser partidari i
defensor de la forma gubernativa republicana,
monárquica, absoluta o democrática centralista
o federal o autonomista? ..

-Com tú ho dius; cada ciutadá té 'l dret
per a defensar qualsevol forma de gobern, amb
la condició de subgecíar-se a les lIeis índlspen-

nrrhles forri1es 'aeagób~rn'm~s~p:r~¡;i~s 1Ifc~rácter
i prosperitat de la nació, segón les Beis de la
justicia i del bé públic.

- ¿Aixís , cada ciutadá podrá ser partidari i
defensor de la forma gubernativa republicana,
monárquica, absoluta o democrática centralista
o federal o autonomista? ..

-Com tú ho dius; cada ciutadá té 'l dret
per a defensar qualsevol forma de gobern, amb
la condició de subgecíar-se a les lIeis indispen
sables de la veritat, de la justicia i del benes
tar públic.

MARIAN COSTA, C. M. F.

LERIDA"REVISTA

PREMI XVI.-De la Joventut Catalanista.

Rimes estétíques
Lema: FANTASIANT

LA NIT AL BOS C

Es un misteri el bosc en nit tranq uila
so ta la inmensa volta lIuminosa.
Pe ls arbres corpu lents la lIum s'enfll a:
quan es a dalt sembla restar confosa .

Mostre's com un enorm ull que vigila
el ramejat estany d'algua blavosa,
fulgura al mig com si fos la pupilla
el reflex de la LIuna blanquínosa.
~obre l'es tany fileres van passant

de goles grácilm ent sardanejanr:
son cos es lIum, no mes tenen la testa ...

L'arbre contempla aqueix rítmic encls
com va osclllant per sobre del blau IIis
i en parla baix, baixet amb la ginesta.

FESTIVAL OREO
Dintre' jardí comencé el festival.

A I'ombra d'una acacia esta assentada
Madona amb S9n posat senyoríal,
de nobles dames i sen yors voltada.

Píndar recita sobri i solemnial
davant de tots un'oda delicada.
Per oure'l hi ha un silenci sepulcral ;
no e'ou cap veu ni cap remor alada.

Limfa de fresca mel i poesia
es la boca del geni qui destria
versos com raigs de perles de colors.

Quan la caneó de Píndar s'es finida
sembla que t é'l jardí doble florida:
les flors apar qu'exhalen mes olors.

ARCÁDICA
Amb el cantiret d'or dessota 'l brac

set donzellea se 'n van a la fontana,
passen per l'aberosa i al seu pas
l'aucellada sos cants de mel esgrana.

Fa moure 'ls seus vestits de rosa, clás ,
un vent süau que amo rosei x la plana
i fa envoltar amb els cabelis lIur fae
que té quelcom de deva i de pagana.

La font les reb en son recó amagada
i mentres damunt l'herba envellutada
reposen -panteianr les altres sls,

1 .... ....- "".... __.:._ ....1 ...._ _ ..:_....... 1...._"3.
set donzelles. se 'n van a la fontana,
passen per I'abetosa i al seu pas
l'aucellada sos cants de mel esgrana.

Fa moure 'ls seus vesrits de rosa, clás,
un venr süau que amoroseix la plana
i fa envoltar amb els cabelis lIur fae
que té quelcom de deva i de pagana.

La font les reb en son recó amagada
i menrres damun t l'herba envellutada
reposen -panteiant les altres sls,

la mes petita el can tiret omplena;
.els cabells se Ii perden per I'esquena,
i a I'acotars', son cos es un encís.

, FIDEL RIU i DALMAU.

A pesar de la nostre bona intenció de publicar en equest nombre els retrate de tots els autors
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Darlament de grades
pronunciat per D. loan Llorens Fábrega, President
del "Cos d' Adjunts" y Vispresident del Consistorio

Excm. Sr.

Senyores i ~enyors:

En la vida espiritual de nostre poble, en el
cel purissim d' aquesta beneida terra, hi brillen
explendents, amb fulguracions e iridiscencies in
superables, dos estels d' una bellesa encisera i
encantadora .

Potentíssim raig de lIum joganera i dívínlrza
da que d' un d' ells devalla, i que porta envolca
llats alés d' amor i esperanses, sura i domina en
r espai. Amb ales invisibles, mogur per mágica
alenada de venturosa fada, veleja per arreu, es
campant a dolis les tendreses que congríe, i sen
yalant amb ma segura, les assoleiades vies de
prosperitat i redempció. I al seguir son gloriós
carní i son afamat pelegrinatge, fa obra herrno
sísslma de pau i ditxa que 's comprén m és que
s ' explica, que embadaleix l' esperit, sisquera
aquest no trobi peraules :per a esser deguda
ment descrita. Dona variadíssimes notes de co
lor a)' atzur del firmament, als verdejants carnps
de nostres fértils terree, a la munió inmensa de
flors de nostres horres, policromía que tot lust si
podría capir la imaginació més viva i potenta i
p'odém contemplar suara, com si a Deu Ii hagués
plagut donar a )' home una lIeu idea de la supre
ma bellesa: transmet tóns plens de joia a les fan
tástiques sonates de nostres rlus i brolladors de
nostres fonts i cascates: les montanyes i cingle
res , els afraus i congestes, les planes i serrala
des, les cantelludes roques i les terres baixes s '
extremeixen al bes pur de la misteriosa dee~a
auriolant-se amb un nimbe rublert de pregon~
.hermosura . Tot, en fí. reb la influencia benfacto
de nostres fértlls terres, a la munió inmensa de
flors de nostres hortes, policromía que tot lust si
pod~ía capi r la imaginació més viva i potenta i
p'odem contemplar suara, com si a Deu Ii hagués
plagut donar a )' home una lIeu idea de la supre
ma bellesa: transmet tóns plens de joia a les fan
tástiques sonates de nostres rlus i brolladors de
nostres fonts i cascates: les montanyes i cingle
res, els afraus i congestes, les planes i serrala
des, les cantelludes roques i les terres baixes s'
extremeixen al bes pur de la misteriosa dee~a
auriolant-se amb un nimbe rublert de pregon~
hermosura. Tot, en fí, reb la influencia benfacto
ra d' aqueixa divinal creació que s' anomena
Madona Poesla sens la que l' ánima restaría
desconortada i retuda per les amargors propries
del constant traqueteix de la existencia.

L' altre estel a que avans ens referiem es la
brillant, la potent, la magnífica prosa catalana
honra de nostra literatura regional. Entenimen~... . .

cións i sentant principis inconmovibles, sempre
? mb la mirada i r esguart ben alrs, per a assolir
!dea litats enla irades i dignes. Fuig de grollerles
1 s ' allunya d' escoles i capelletes; i com navili
que magestuosament s' endinza per la inmensitat
del Occe é, deixan t de son segur pas mirífic ras
tre , corre per I' ampla via del engrandiment i
desenrotllo de nostres lIetres patries, produint
saonats i dolsos fruits que mereixen grans ho
nors i lloanses.

I a la potencial influencia de la poesía i pro
sa catalanes se mou un brillantíssim estol .de
gent ilustre, d' homes reflexius, de cors genero':
sos, orgull de la terra, constituint l' ardida
host de nostra creuada. I l' arbre gegantí de nos
t~~ Iite~atura esdevé curullat d' ubérrima produc
CIO, qumes notes cléssiques, brillejants i ufano
ses ~' e~~a!"pen a~reu, essent causa de general
a?mlr~clo I enrussiasme. I d' aquet caliu inmens,
d aquesta fogarada en creixensa, filia, no del
moment, sino de la reflexió i la calma, sorgeixen
la lIegenda i la novela, el conte i la comedia, la
descripció i l' ldllli, la balada i el drama, tot lo
que, en resum, descriu i enlaíra, canta i comenta
els suprems conceptes que enclouen aquestes
tres mágiques paraules: Patria, Fe, Amor .

. Ara ens reuneix l' amor a les coses grans, l'
amor personificat en eixa bellíssima i distingida
senyoreta que 'ns presideix desde'l real i hono
rific seti que dignament ocupa, i per l' admirable
conjunt d' hermoses damlsel'Ies que r acompan
yen en aquesta poética festa; l' amor a la terra
que ha mogut la ploma deleIlorejars escriptors
quines produccions heu premiat amb sorollosos
aplaudiments i entre 'ls quins he de fer menció
especial de la renomenada poetesa Na Remei
Morlius d' Andreu, preciar cantora de nostra te
rra i ses gestes, que ha alcansat el cebeíar pre
mi d' honor i cortesía en la present lIuifa; l'amor
que 'ns ha ajuntat, en aquest poétlc 1I0c, l' enve
jat }ardi, públic de nostra volguda Lleída, a au
torttats 1 poblé, a corporacións i entitats, a nos
tres poetes i prosístes i als artistes d' aquesta
terra, que aquí i fora d' aqui al extranger, pas
sejen onejanta i admirada la barrada senyera
lIeydatana; l' amor que tot ho omplena i dignifi
ca, que tot ho enlaira i sublimitza.
. Mercés a rots, en nom del Consistori, quina
mmerescuda representació m' honro en ostentar
en aquets moments. .

I acabo amb una nota trista que tinc el deure
de consignar aquí, encar que contrasti amb les
alegries propies de la festa. Aquell ilustre i vene
rable varó, model de sacerdote, que fins fa pocs
mesos ocup é dignament la Seu lIeidatana, i que
malgrar l' haver nascut en terree castellanes vo
!fa al,nostre poble com a se segona mere, dis
pensa sempre ale Iocs Florals sa protecció en
1\~y\Mta..&,c'f'r.>Dt.R» lfee ;;lüp{\dor..d~ Ja.2'aia·Lesta.
ca, que tot ho enlaira i sublimitza.
. Mercés a rors, en nom del Consistori, quina
mmerescuda representació m' honro en ostentar
en aquets moments. .

I acabo amb una nota trista que tinc el deure
de consignar aqui, encar que contrasti amb les
alegries propies de la fesra. Aquell ilustre i vene
rable varó, model de sacerdote, que fins fa pocs
mesos ocup é dignament la Seu lIeidatana, i que
malgrat l' haver nascut en terres castellanes vo
!fa al ,nostre poble com a sa segona mare, dis
pensa sempre als Joes Florals sa protecció en
tusiasta, essent un ver aimador de la gata festa.
Just es, doncs, que al cloure · la que estém cele
brant, dediquém una fervent recordanca al vir
tuós Dr. D. Joan Ruano i Martín, qui, a son pas
per aquest mon , no deixá aUres recorts que 'Is d'
una vida consagrada al bé, a la virtut i a la san-
tedat. .














