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hem recordar pel seu triple valor sím
bólíc. Per la forta ímpress í ó que pro
duíren en 'el riostre petit m6n d'ado
lescents: per que eren la veu d'alerta
d'un horne que ens cornprenía, d'un
horne que sabía ésser jove, valent, de
cidit I noble, malgrat els seus anys, I,
tarnbé, per que elles eren el seu -testá·
ment: sernblava que pressentint una
mort no lIunyana, volía, arnb un nou
crit rebel, ple d1aogoixa i optímísme,
assenyalar-nos el ¿amí: dír-nos quina
era, quina havíe d'ésser la nostra nor-
ma de conducta.. . ' ,

L 'esrnentada, edítoríal - que co
píern en aquesta mateixa plana t en
un Iloc ben destecat-e-cgnté els mots
precisos, ta paraula justa per ala nos
tra definició.

Quí som? ,
Cap als voltants de119~8 no es ma

nifestava, audac, decídít, emprenedor.
cap nucli important de joventut-. Al.
fred Perenya pressentía que no..vl"uda
molts anys. 1 quan I!0, h~ _f~si~ui. se
guiria, en un pla superiqr. a seva"
obra? Aixo no podla fer.ho tnés qo.e
la j0ventut: i aquesfa, tot just Qomen
¡;:aV¡l a manifestar'-se .. . Uns quants
rq~tres d'infa~~ c.ome..>n,~~v;en,a a·~ett1jpr '
al seu en~drn: érerl}.¡ no~att~esJ~.¡
quin I!o,ig IiQ' e8criv~mlJ): .fo u' pensant
amb nosaltrc'3 que prengué la ploma
i escrigué les seyes eParaules a la jo

·ven tu t». La prengué per a .dir. n os'que
fóssim rebels, combatius, 'a trevit s : per
afer-nos tenir conscienda dé la res
ponsabiHtat que pesa sobre les· nos.- I

tres espatlles: per a manlfestar~nas

que era necessari que en tots els as~
pectes de la vid{l volguéssim ésser
nosaltres mateixos, puix que només

.. d'aquesta manera ens fóra possible
portar endavant el carro de la histb~
ria.

Així volem éssef. Així somo Així
serem.

A la seva crida, el 1930, el-1932, el
1934;1, avui, respl;mem: «PRESENT,»I

III
Oa .aem?

1930-1932-1'934, Bn nou cerele hi~tO.
ric s'inicia:. ·i aquestes són lés fites
lluminoses q.ue !:tem inarcat amb els
nostres propis passos .' Aquest . és el
nostre passat . Aquesta és la ñostra
historia.

On anem? . .
Anem on van. els quf sofreixen arreu

dd món sota el jou del feixisme. Oom
ells batallarem sota aquestes consig.
nes:

l.er-D'ordre social:
Lluitarem fins aCQnseguir la,supres.

sió de t:.explotació de l'home per l'ho~

me.
2.on - D'0rdre nacional:
Lluitarem per ¡'alliberament de les

nacionalitats oprimides.
3.er-D'ordre espiritual:
Lluitarem contra tot el que s'oposf

a la lIibertat del pensament.
Es ~ dir: marxem, amb plena con.

fian¡;:a en nosaltres mateixos, cap a
J'estructuraci6 d'una societat més jus·
'ta que l'actual. '

IV
Cri••• l. joyeatutf

Company obrer! Company estu
diantl Company intel'lectullll Conef·
xes el nostre passat. Vius el nostre
presento Saps el futur a que aspirem.
La historia es repeteix. Fa més de
trenta 'anys que un nucli de joves es
reunía entorn de «El Ideal» i comen·
c;aya a marxar, amb pps segur:, , pel
camí del futuro «El Ideal» era la seva
bandera. Avui, també, nosaltres, des·

• pleguem enlaire la nostra bandera:
~ POLEMICA (set1nailarf de joventut).

Yina amb Dosaltres; aplegat al seu
entorn i, amb tota la for¡;:a del t.u pit
jove, per la consecució dels ideals qúe

, tant e.stimem, per la vieforia en les
lluites que haurem .de plantejar, crf·
djl, amb nosaltres , aquesta consigna·
deelaració:

Aquest número ha estat
visat per la ~ C en sura

n
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El 28 de maig , del 1928, des de Les
planes de la revista «Lleida» . Alfred
Perenya publicava una editerial me
morable adre¡;:ada a la joventut. Hem
recerC!at sempre les paraules que
'aquest vell lluitador ens adre<;a. Les

Darwin, Plató, Marx, Pi i !'1argall,
semblem q úatre ánírnes.en pena aban
donades a la bíblíoteca de J. R ,'que
rnaí no visita n íngú ,

La Repúblíca -trontolla.
La República Catalana de Macia,

fou flor d'un día. .
On és aquell passat de gloria?
Algún dia estud íarem .pas per pas,

d'una manera minuciosa, les causes
que impulsaren aquell desvetllament
i el perqué de la -seva bancarrota.
Avuí constatem, nom és, aquest fet,
per a crídar ben fort que aqirell passat
de gloria no s'halextíngít encara, sinó
que resta ben viu en nosaltres, en el
nostre cor i en la nostra ment,

Nosaltres som la resultant d'aque
lla embranzida creadora i de la seva
descencíó. Aíxí com el dia i la nít,
que són antagonícs, ens donen com a
resultat una unitat superíor , el día de
24 hores, aíxí nosaltres, en aquests

. mornents ' greus, ' afirmern que no en
-so rn la seva negacíó, sinó la resultant
d'aquell proces historic, la seva supe
ració; ,en una paraula: la . seva síntesi.

V ENTUY"!!

Lleida .3 juoy del 19.35
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Primera noia», de Nikolai Bogdanov)
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Sigueu atrevits . penseu que el móri l'heu de crear
ltres . Prou vindra el temps de transigir amb
tes coses dolentes i imperfectes, encara que pel
convíure se'ls hagi donat un vernis de legalitat.
en pel vostre compte, estudieu, discutíu , apas-

eu':vos, no deixeu res per sagrat ni per sobre de
trel? Ja sabeu que la joventut és la primavera

a vida, i ha d'esc1atar en flors de mil colors, en·
a que totes les flors no hagin de-dtmar {ruit.
«No us espantí cap idea per estrafolilria que sem:

les gents madures. En art, en política, en cien
vulgueu ésser vosaltres mateixos . En la resta de
'da soIs val ~o que s'ha estat jove .
Volgueu é;;ser tots vosaltres, joves, un d'aquests.

a dictadura.
les acaballes

ria Alfred Pe
ort es clo ía el
-n s' ínícíá.

s i Alfred Pe
at la seva hís-

das morí l'any
ornal d'on n'ha
entment prepa
ieracions , rebía
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« O us espantí Cap idea per estrafolaria que sem:
les gents madures. En art, en política, en cien

cí vul ueu ésser vosaltres mateixos . En la resta de
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A~FRED

de Catalunya tenen
rnés ardits defenso

Aquesta fou, pI
marxa ascendent,
d'aquella generac'

Pero ai! Freder
1920. El Liceu Ese
vien de sortír, co
rades, les novelle
un gran cop.

Poc després vim
Uns anys més t

. d'aquesta, el 19
renya . 1 amb la s
cerele hístóríc que

F Morts Frederic
renya, no s'ha co
torta.

Ha víngut la R
preguntem nosal
d'aquell passat d4

- queda?
«El Ideal» ha de

vament.
·E I Camp d:Espo~ o és més que

un record del que níngú no se'l
mira amb un amQ agrat. (On són
aquells infants qu lens d'i!'lusió,
acompanyats dels s pares anaven
a plantar-hi el «seu» bre?)

El Liceu, el nostre • tirnat Liceu,
edro p'er eseMil!;li'i'.~¡¡¡¡fif1!'bnlents que
allí ens ensenya en a s ir i a estimar,
esta regentat per un celIa. Ens es
tt.an~a com, a la seva rta, no hi ha-
gi, encara, un sagrat immens as-
senyalant, amb 'el dit índex,
aquest lletreret: «Rein é aQuí»

A

a

Caigué presoner, l'env
els enemics, ,embriacs í
Tot mofant-se'n, l'agred
qui amb el fuet, qui. a
Finalment, ja cansats ,
i molt temps romangu
EIs nostres rebutjaren
i trobaren el seu (;;os
El recollíren, l'enterrar
una salva d'honor l'ae
Qui era? Molts no ho
El nostre' Petia caiguéf
Ell caigué, pera no· en

'caig f!. é en l'altar de la '
com una llagrima de s

Ia
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va, dacil, sotmesa a ~o que els altres han establert i
dogmatítzat, no és unp joveutut.

«Totes les veritats que'l'hfJme senta eriadicament

«S ense les embranzides de les joventuts ardides,
els pobles no progressen. I aquí ens manca, ~om el
pa que ens mengem, el despertar d'una joventut.

«Joves escolars, amuntf Ajunteu-vos amb ~l jo
vent treballador, i tots plegats agiteu el nostre sútil
món tan ensopit. Sigueu rebels, arbitraris. durs,
combatíus, inadaptables. No tíngueu por a cap aire
viment del pensament. No pari cap radicalisme el
vostre ideal. Una joventuJ conformIsta, mansoia, to
va, dacil . sotmesa a ~o que els altres han establert i
dogmatitzat, no és unp joveutut.

«Totes les veritats que l'hfJmesenta periadicament
són transitaries . Res no és definitiu en l'ordre del
pensament. L'estructura del món huma és necessita
da d'una c;onstlint renovaCÍó . I aquestes constants
transformacions les ha de preparar únicament la jo
ventut.

, Donaren vida i impulsaren [oventut
Republicana. .

Convertiren «El Ideal» en diari.
Calia que cada dia deixessin sentir I.a

. seva veu: que, al rnate íx -tem ps que
" Lleida, s'incorporés al seu movírnent

tola la província .
Els trobem, l'any 1909, dírtgínt va

gues, perseguíts. processats. ernpre
sonats, exiliats.

Els veiem aixecant l'ed íficí de Jo-
v.entut Republicana. '.

PIe d'entuslasme. Frederic Godas
va ed íficant l'edifici del Liceu Escolar .
Calia apartar els infants -de la influen
cia del jesurtísme. Era precis pujar,
en b é deis seus ídeals i de la hurnaní
tat, una joventut espírttualment.forta.

EIs trobem planejanf i construint el
Camp d'Esports . Al Liceu s'encendría
en el cor i el cervelI dels ínfants, la
flama d'un ideal. Al Camp dEsports
es pujaría una joventut físicament
robusta i sana, per a una millor defen 
sa deIs ideals que els anirnaven. ~
L'~ny 1917 organítzen actes de pro

paganda per a 'la readmissió deIs fer
roviads acomiadats .

Lairet, Seguí, pronunciaren discur·
sos abrandats en el Saló d 'actes de
Jovt:ntut.

A ~a biblioteca, en un 110e princi
pal , s'hi escrlu un ,nom : Karl Marx

A la part principal de I'edifici, els
dies de festa, al costat de la bandera
republicana hi oneja la del proleta
rlat.

La República futura i les llibertats

s
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ment, Alfred Perenya, l'any 1903, la
primera vaga de metal'lúrgics haguda
a Lleida . Es amb motiu d'aquesta
va~a Q e cflda a lleIla frase, més

(SETMANARI

1901-1930, Aquestes dues dates sig
nifiquen, en la vida política lleída
tana, l'inici i el puntfinal d/un cercle
historie, prenyat de Iluites i herors
rnes. idel qual, nosaltres, en volem és
ser els seus continuadors, en una eta
pa superior del desenvolupament de
la humanitat.

Era a comencaments de segle que,
d'una manera impetuosa, irrumpia en .
el carnp de la lluita, en el seu triple
aspecte-art, política, cíenc ía ->, una
noveIla generació, avui ja gaírebé ex- ,
tíngída.

Pero si ella no hí és, ens ,queda el
testimoni de les seves petjades,

Sentim ressonar encara, en ' la nos
tra oída, el cop de porta del passat
tancant-se amb estrepít al se ü dar
rera. Amb ells i amb l'any 1 , comen 
cava una nova era en la vida lleída
tana . Tancaven amb pany i forrallat
tot el passat que signifiqués claudica
cions; tot el que signifiqués obscuran
tisme; tot el que volgués dir accep
tació, sense discussió, d'unes normes
llstablertes.

Eren joves, Era la joventut que. per
primera vegada, volia manifestar-se.
lm1>etuosGs, marxaven, el cor bate
gant d'emoció , el front alt, els uns
U'luminats, esguardant sense' temen¡;:a
el futuro

Que hi havia obstacles?
Ells els salvarien: per aixo erell

jovesl .
Que la monarquia era I'encainació

de l'opressió moral i material del
poble?

EHs aixecarien bandera contra la
monarquial

Que Catalunya vivia sota el jou de
l'Estat centralista?

ElIs aixecarien bandera per la lliber-
tat de Catalunya! .

Que el c1ericalisme, des deIs seus
tlocs estrategics, volia monopoHtzar
la consciencia del poble en benefici
deIs seus enemics?

EIls aixecarien bandera contra la
religió i el elericalisme!

Ql:le a l'escola s'hi malmetia el cer·
vell deIs infants; que l'escola era una
sucursal de l'església?

EHs Iluitarien per una escola laical
Que calia pujar una joventut fo~ta

i robusta? •
Ells la guiarien pel camí de l'esport

i de l'excursionismel
Que els obrers tenien dret a aspirar

a un major (egim de vida?
Ells els alentarien en la lluita i cri

darien: «Els obrers sempre ~énen raó! »
Que els camperols vivien sotmesos

a un regim feudal d'explotació?
Ells es manifestarien en favor deIs

pagesos pobres! PAR A U L ESAquests eren els nobles proposits ' .
d'aquell estol de joves que formaven
el que 1"o d rí e m dir-ne la generació
del 1901.

Pero calia que marxessin d'una ma
nera cohesionada: Alfred Perenya,
la sev8 figura més representativa , els
aplegava al seu entorno

Calia, també, una íulla que prego
nés quines eren les seves inquietuds i
anhels : i fundaren «El Ideab. setma
nari.

«El Ideab fou la seva primera petja
da . El seu primer paso Des dejes pla
nes de «El Ideal» tra¡;:arien el camí a
seguir, la ruta que anaven a em
prendre.

1 aquesta fou organitzant personal
ment, Alfred Perenya, l'any 1903 __ la
primera vaga de metal'lúrgics haguda
a Lleida. Es amb motiu d'aquesta
vaga que cr-ida aquella frase, més
amunt esmentada i que tarit féu
indignar als senyors del «Casino Prin
cipal.: .Els obrers sempre tenen I:aól»

Amb el mateix entusiasme iniciaren
la lluita contra la religió i ' el ' elertca
Hsme.
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Que és un donatiu relí.
giós? .

Una temptatíva de su.
bornar a déu.

Vargas Vila.

problema? Es un punt í apart
aquest, que cree que no esta al
meu alcanc. La se va solució
depen de molts factors , no
massa fá cils de resoldre en el
presentoUna emancipació to
tal amb relacions cord íals amb
l'Estat central seria una bona
soluc í ó: pero com que tal cosa
suposa un pas no despreciable.
és de creure que pel moment
no sera més que una aspiraci ó
ideal, a la qual, segurament,
podrá arribar-se.

Leopo.ld Morant
(del Grup Cultural de J. R.)

A cad a poble h i h a una
a n tor xa encesa: el Mestre:
1 una boca que bufa per
apagar.la: el capella.

Victor HJ.1.go,

1 .a De tots son sabuts els
iníc ís i desenvolupament del
moviment nacionalista catalá.
Com el sentiment nacionalista
ín íc íat dins el elos dels cena,
eles Iíterar ís. deriva en un mo
viment polític, que an á cre í
xent pels desencerts' del poder

. central, que culminaren, en la
política equivocada feta per la
dictadura , al creure que , per
seguíts els'sentíments nacíona
listes , í llurs manifestacions
exter íors, aquests desapareíxe
r íen, provocant al contrarl -«
com a reacció de les 'per sec u
cíons als nostres sentiments i
als homes que encarnanl·los
en aquell,s f!loments van adop'
tar laposició noble i digna que
va portar-los a l' exili - un afer
mament del mateixos.

El movimentnacionalista del
nostre' poble ha arribat, amb
la imcorpor ació de les masses
treballadores, al grau de ma,
duresa necessarí per a quedar
plasmat amb organismes de
govern propi, estant tan arrelat
dins l'entranya del nostre po'
ble que res no el pot fer des
apareixer¡ i encara que avui
sofreixi en llurs institucions i
homes representatius, degut a
l'estat d'excepció en que ens
trobem, no és gaire lIunya el
dia en que el poble catala ma
nifestant-se lliurement, escom'

.brara com ja va fer,ho altra
vegada, de la políticá catalana,
tots els partits que no tinguin
com a principal objecte el re 
coneixement de la nacionalitat
de Cataluaya i el dret deis ca'
talans .. com a poble , per a re'
gir Ilurs organismes de govern
i per a desigI!-ar amb plena lli,
bertat eJs homes que deuen
desempenyar ·los ,

2.a Dins de la Constitució
actual, la solució no po t ésser
altra que arribar a la pl ena vi'
gencía de I'Es ta tut. Ar a bé, jo
crec , que la total so lució de l
problema , no d e la nacionalí,
tat catalana , sinó de totes les
naci~nalitats q ue integren I'Es
tat es panyol, ha d'ésser la lliu,
re de terminació de Is pobles per
a fedarar se am b República,
de spr és de haver recobrat lIur
pe rsonalitat.

o

completament nul : o , rnoltes
vegades, és encara. el eu alen
tador ja que de l'opressí ó
ha ressorgít gairebé sempre
amb rnés energ ía que abans
que ella. El que és de desitjar
és la comprensió, pels demés
pobles, del verítable naciona
lisme i de la seva sígníficacío :
posar de relleu que no és el
que, amb el nom de falsa Pa
tria i dé la seva granetesa, es
preten que sigui. L'exernple ens
el dóna el nostre propi proble
ma espanyol arnb Catalunya i
Basc ónía; essencíalment i ,.\
d'una manera especial, la prí
mera¡ problema que ensopega,
les més de les vegades, arnbla
inccmprens í ó, la qual té la se,
va base precisament en l'ex
plotació del mot patríotísta .
Constí que nosoc ni catalana
ni basca: únicament tinc la
pretensió de comprendre les
seves -aspiracions i el que en bé
de tots poden significar els
sentiments nacionalistes. Per
a íxo cree justíssimes les seves
aspiracions .

2. a - Q uina és la solució del

resen'
tra As'
ortara
a un grup de nen s que tr obin, en llars acollido'

mUiat de que són mancats.
a elegacíó es dirigeix a totes les persones de se n ti 

aris per a qu e col'laborín en la seva o bra , Cal
mort els pobres infants . No reg ategem els sacri,
Dostre esfor~ podem salvar un a colla de vides
r la fam i la mise ri a,

amilies que vulguin acollir pe r un tem ps més o
gún fill, cal que ens ho comuniq uin urgent ment .
en metal ' lic per a pode r sufragar les despeses de
s. contribució a les nostres s ubscripcions m en'
al s. robes , aliments, refor~ants. tot és accepta t i
t per a la nostra tasca .
leida I Col'Jaboreu a la nostra obra!
e Boters, núm. 7. tots els dies, i al carrer Major,

561/ els diumenges, de 10 a 12, podeu entregar els
si demanar tots els informes que us interessín.

El Co lITE DELEGAT.

le. dones' ·de Lle ida·........· ,!.2'1 ••,'

solud ó hi douarieu?

·ant· llurs op in ions itiieressants alliconadores.

en! pot conduir- la la classe treballadora», ens .diu ]osep Buiria .

eta H or ten sia Vallejo .

de les' tnasses treballadores, al qra u de m aduressa necessari per a quedar

a qü est íó , la de
tats , que ha ocu

en les 'qüestions
ts deIs Destres
ant contrari es al
e no necessita po

[eu la importancia
1rneu concepte és
t pla usib le que eJs
veuen que tenen

nt defini da la seva
pretenguín la seva

de la mateixa ma
1 qu e té mítjans
ís necessita suprí
acles que' s'opos ín
upament deIs ma
Implem en t , que els
retendre negar la
roblem a seria ab

endre suprimir-lo .
puguí convindre a
donan t-Ii un con

m és equivocat en
erfectament demos
uant es faci per a
erít nacionalista és

Amb representants'femenins del Centre RepuIDI~ca Federal
Socialista ~oventut Republic'ana , Bloc Obrer i Camperol, Par'
tit Sociabsta'i Partit Comunista Catala, s'ha constítuH en aq.ues'
ta ciutat el Comite delegat de l' «Associació per a recollir i col
locar én ' families in fants desemparats», .que actua a Barcelqna.

Aquesta Associació té per finalitat. com ho indica el- seu
I nom oatendre áls infants desvalguts , als més necessítats, d'a,
cord amb 1~rticle segon deIs seus estatuts¡ i considerant com a
tals els infaAts els pares deIs quals sóp morts, es troben empre'
sonats o a exili, és per aixo que el nostre primer treball es pe r' .
als infants ~Astúries i Cat~lunya, on la Iluita d'octubre ' fou
més dura i neIs in,
fants des e arats es
compten cente
nars,

Les As
analog ues
que ~xistei

ferent,es
d'Espanya,
ran tot seg

. viatge a As
a r ecollír
col' lo car-l
fam ílies qu
xen per a
Catalunya
tam bé un
tant de la
socíació q
a la nos tra
res , el calí

Aq ues
m en ts hu m
arr encar de
fiei s. Am b
amena~ade

Aq uell
menys llar

Do nati
viatge deIs
suals i set
de molta ut,

Dones
Alcarr

núm . 16, en
vos tres don

Crist renta els peus als
seus deixebles.

El Papa se.'Js ia besar
pels reis.

Crist paga tributs.
El Papa els cobra.

Crist era pobre.
El Papa vol ésser ramo

del món i acapara milions
i m ílíon s .

Crist porta la creu sobre
les espatlles.

El Papa se la ia portar
sobre les espatlles deis
seus criats amb «librea».

' -
Crist expulsa els irares

del temple.
El Papa acull a tots a ·

quests deiraudadors.

Crist predica la pau.
El Papa beneeix la guer,

r a i els em per a d or s.

La meravella més gran
del nostre segle de' civilit·
za ció és que to leri encara
e l catolicisme.

Washbum,

CFist teniai ·u n a cor~na
d'espines. .

El Papa,porta una triple
diadema.

meses les . nacionalitats íbe
r!.ques.

Z.8. Com a comunista í mi'
Iítant del B. O. C .• fidel a la
nostra te si de I'autodeterrn ína
ció de les nacionalitats, con'
testo a la vostra segona pre
gunta que solament arnb el
reconeixament d 'aquest dret és
c0f.l pot sel cíonapse..En.sos-
enir,ho no és que ens iden ti

fiquem i acceptení el separa'
tisme en l'expressió burguesa
nacionalista, sinó que accep
tem i impulsem el separatisme
com a fac tor de descomposició
de l'Estat espanyol. EIs obrers
de tota la península no tenim
res que fonamentaJment ens
·separ i i sí infinitat d'ititeressos
que tfns ajunten. '« ~eparar per

.a unir» .digué Lenin. Aixo és:
separar'se primer per a que,
després, totes les nacionalitats
redimides es federin. vo lun ta'
ríame.n t , formant una unítat
política. Més claiamerit, una
unió lliure de p'obles lliures.

-Josep 8uiría, .'
(del B : O. C.)

: . .~ ~:: .. :_0

J, .1 .1 . t

.~t les:nestres preguntes:-Que pense u del mouiment. d'alliberadó nacional? Quí

Tres [ooes. de. d iversos qrups; on- actua la jouetii ut lleidatana, contesten ex
I

-eIsa Iiuita per tat d'aconsequir la llibertad de les nacionuliia is op reses sol«

«Pre iendre negar la rea liiat del p roblema s~ria absurd», ens diu la seny

«El mouimeni nacion ali sta del tiostre poble ha airibat, atnb la incorpor
p lasmat amb organismes de govern propi», diu Leopold Morant:

Avuí tornen a preocupar ín tensament a la península i a
Catalu nya els problemes nacionalitaris . EIs fets hí stór ícs ocor
regu ts des de l' advenim ent .d e la República fins l'octubre del
1934 són prou eloqüents'. Les noves promocions tenen el deure
de situar-se en un primer pla en la vida política . . Han de man í
fes tar-se. Ac tuar. Polernítzar. 1 saber definir-se í lluitar.

POLEMICA 'inicia amb aquesta enquesta la seva serie d'en
·9.ii~~t~s ,i r epor ta tges : To.t.el q ue tíngu í una,valor representativa
i 'po.p l¡dar en la vida de Lle ída, sera descritoen les seves p ágínes

:;~0Ji:t\in crít d 'avanguarda i de superací ó.
\,!, , í , ¡A~ui .s órr tres joves , [osep Buíríar Leopold/Morarrt I la

: ~ . eO-Y~.retá. Hortensia Vallejo, els qui aporten el seuconcurs en'
~~~siast~ 'a l'obra de desvetllament jovenil que vol fer :POLEMICA.
N odls ' prou c óneguts en els medis de joventut on es manífesten

,~'~~it~nJ' avu í del dos. respecti~ í e's· refle xen en la palestra p ú
'bltéa.

.. : . Esco lteu les se ves ínteressants opí níons
, ' , j ~ ;" 1,,. I r 0 

:' i~ ;j1 : l .

· soludó del nostre problema
~nacionalÚari han estat , per

-El perqué de la nost ra enquesta

-L:.' :t:a EIs movíments d'all íbe
",.rací6-.nacional son un proble
'm a .v íu i un factor de v íbrac ío

~" revol uc¡(>nari que per a nosal
.tres , els obrers, són a ún , inte,'

· res i valor extraordinari. La
I ··) luiJa pel dret · deIs pobles a la
.' iIldepend~ncia és ' ub fet pro'
· g,r:~-ssi.u · que el p'ro letariat ha de
\ ~ @,s teilir ambo totes. les. seves

···'ener gfes . . .
.i: . :" 'AIJ.pp~ tr~ 'país aquest pro,

, J >l.eJlÍa té 'una. impor,tanda i vi,
. g oria extraordinaria. La hitaria
·ens· demostra que la lluita na'

' : ~CiC>n'ál ha coj'nc.idit sempre amb
;·,Ia,.. IIuita..(¡:Pn tra.. el ,feudalísme.
,El.coronament d 'aquesta lluita
ha estat la formació de l'Estat.

j 'L'Estár éspanyol, pe ro , per di,
bv~r~~s cí,rcumstancies, no ha
1 ·.segu'ít·aquest procés de fO,rma,

ció historica" L' Esta t espanyol
éso un Estat de tipus feudal.

J? e:r; aquest motiu, en relacíó
amb les nacionalitats iberi-

:..ques, és.. un apareU, d'opressió
.t qb'e 'pi;i'va'l'exp éin sió i floreixe'
" m en t 'de ' les nacionalitats· q'l,le

Fin tegren . ,
.0;, ,La ll uita per la llibel'tat de
:' C a tal unya , Galícia, Basconia i .

:~deIÍl és naCionalítats iberiques,
té un có ntingut democratic que
·el proleta'1'ia t ha de sostenir.

· -l a '1:luita contra l' Esta'! impe '
rialis ta e~papyo~ és, per tan t ,

r.: um fet·progres-siu que va ín ti ,
m amen t lligat al problema de
la revolucíó de·mocratica .

'. La classe historicamen t cri
dada a realít~ar els · objectius
de -la revolució democratica és

' la burguesia, pero la presencia
d 'u na nova classe, el proleta'
riat, que no es pararia. sinó
,q ue seguiria fins a completar- la
amb la re olució socialista,
l'incapacita en absolut pe r a

' r ealitzar-Ia . Nosaltres, cata
J ans, podem constatar-h o en el

eurs hi s torie que es tanca el 6
1 d' octuere. Tots els intents de
· soludó del nostre problem a
~nacionalÚari han estat, per
aqu-est motiu, una cadena de
claudicac.ions vergonyans i un

.' esc'anioteig constant a la yerta'
·.d·era essencia de la revolució
'de,mocr a ti ca ,

La lluita contra I'Estat im
perialista espanyol per tal
d'aconseguir la llibertat de les
nacionalitats opreses, solament
pot conduir-la amb exit la
c1asse treballadora. Ella, úni'
cament ella, és qui redimira
del vassallatge a que estan sot-
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El, nostres artistes

u

«Uilde» la n ovela de la jo,
ventu t. - P er Baptista 'Xuíi
gu era ,

Heus aquí una. ob ra densa i
valenta . Un a novel.1a auten ti '
ca, realil?ta, arrencaq a de pa,
gines viscudes. B eq -resolf~1 i
de narració for<;a em otiva . -

Xuriguera presen ta la' .vf~a
turmentada d' un home jmre
narrad a per ell mateix-inquie,
tat pels do s problemes. can"
dents de la joven tut: ·cc¡;vell i
sexe . L'obra posa al roig v~u

les inquietuds de la joven tut
m oderna, influenciada , per
aquest dos factors. ,1

El llibre és el resultat de la
lluita contra el me di, l' ambient,
i trets individuals, que viu l'ac'
tor de 1 'obra . L'anecdota de
Hilde, la noia forta, queda bé,

Saludem l'aparició de «Hi l,
de» i felicitem l'au to r ", el n9S'
tre amie lIeidata, Baptista' Xu
riguer a . Després de «Desell1'
bre», «Hilde».- Bon comen~~'

m en to Endav~ntJ

t

lJI

are

«Hacia la s egunda r evolu 
cióo»). -per Joaquim Mau
rin .

Es sens d ubte, aquest lli bre,
el mé s important de qu ants
s 'han publicat a Espanya ana'
litzant el perlode historie que
va des del 14 d'abril fins la
insurrecció d 'octubre.

Seguin t la pauta del mate'
ri alisme historic, amb una den
sitat de pensament i es til úaic ,
Maurín posa de relleu, analitza
i suggereix problem és que no
ens havien' estat mai plan tejats
am b tanta c1aretat. Els horn es,
els fet s , les coses, ens són pre'
sen tades amb un realis~ i
id entitat que hom qu eda m era
vel1at al llegir ho.

Llibre de tesi, les conc1u
sio ns que senta i les pesp ecti
ves que assenyala salten de les
planes tipografiades per a plas,
m ar-se en la realitat.

L'autor de «Los hombres de
la dictadura:. i "CLa Revolución
Española» h a escrit el seu mi
ll or llibre .

SomrÚl1~e d'infant en mig d'un món de tristesa.'
Esclats llumin ossos il'luminant, d'una- m an era ¡;Umz,;;a, _,els

seLlS ulls bruns, petits, de mirada in decisa.
" A ixo és L eandJ'e Cristófo l.

.l a semblan9a d'ell, es la seva obra,

Lea n d re Cristofol
I

Somriure d'infatit en mig d'uti món de tris tesa.
Esclats llum inossos illumituuit, d'una manera ritmica, els

seus ulls btuns, petiis, de mirada indecisa.
A ixó és Leandre Cristofol.
I a semblanca d'ell, és la seva obra.

JI

' L L l B R . ·E S

En ella hi ha tata la do lsa inqenuiiat que lranspua en el seu
somriure i tata la tragedia, feta carn , del món que l'envolta. Tata
la lucidesa que es tn anifesta, a ititetu als, en el seu m irar.

L 'obra de Cristófo l és la d'tuia anima turmentada que no
sap od iar amb iniensitai. No h i ha mai en ella un doble setitii. No
és ella un toc de
COiñbat.- Es: no
m és.e-I aixc és
m olil-una viva
i emotiva mani
[estac io de do

· 10 1'. Peró d' un a
dolot: presa en
la seva puresq:
en un a formula
abstracta i ins
tiua. .

Es, ta tn b é,
ta l com pf ego
nen els seus ulis,
un a ob ra teta
no d'una mane
ra m etódica i or
denada, sitio en
cer.ts moments;
en certes esto
ties; en alguns
seqons de f allía
creadora.(Quan
brillen els seus
ulls illnminats}.

.ixo; ero,
IW li lleva va
lor. t i augmen
m enta enca ra.
Setise acadetnismes, sense formules [etes. sense am aneraments, és
com es poden crear les obres fori es, audaces, emo liy.es. Es. sen,se
temer. rompre amb norm es preesta blertes que pot crear-se quel
com nou.

Aq~est és el camí que'segueix Crislófol.
No li demanarem pas que el deix i. .
Estimem les seves lín ies borrases . Els seus rastres - diflilmitats.

Les seves baques tor9ades. Els seus atreviments de jove. , ',
En nosaltres no iú trabara mai -m és que paraules d'ericoraija

m ent,: i: un desig vivissim, intensament sentit, de que av iat pugi.li
impo~ar-se i riure's, amb el ~ell gest del triomfador,. d 'aq uells _que
es neg uin a comprendre'l.

t

ció artís
tal volta ,
· U.

ventut.

•

Josep COMABELLA i RA

Jo sóc un ésser víu que vul l expre
ra. Es enfortit per aquesta idea , d '
projectar·se enfora, que jo no em re
a de sgrat de les meves ím perfeccio ns

.Seguira en nombres successius:

2. -L'estetica.
3. - L'es ti1.
4. - El sentiment d 'humanita
~ . - De l' objectivisme.
6. - Joan Puig i Ferr et er i la j

Vol projectar-se enfora. Que v
enfora?

Unicament: les veus de la sev
cia, el seu món interior.

Aq-úesta és la clau de la seva cr
tica. 1per a ree ixir , inconscientrnen
ho sacrifica tot: estetica, esti{ ob je

Si Gu írner á és cor : si Sten és cor i
cervell : si Casanova és sexe i ell, [ oan
Pu íg i Ferr eter és , per damunt d ot, cons'
ciencia. En ell , home d 'un gran peramen t
sensual , no passa mai aquest pr ma a pri-
mer terme. Home de cor, aquest domina
en la se va obra . IntelIígent, no criu mai
aquella pagina, aquella frase.saqu paraula
que faci cridar al lector amb ent sme: «El
camí per la nostra salvac íó és aq tl». Ni la
íntel.Hgenc ía, ni el sexe, ni el co n el cen
tre de la seva obra. És un altre: 1 eva cons
ciencia , les sevesIlu ítes ín ter ío rs, caos am b
que es debateix el seu jo . Quan iu Ignas í ,
Iglésíes us vénen ganes d' amoíxar s seus in-
fants o de besar les mans aperga ades deis '
seus vells. Quan llegíu [ean Coct us plau-
ría, per uns moments, tancar els si sen tir-
vos un nou «enfant terrible». Qua egíu Guí 
mera se us eixampla, ple d'amorj cor , í us

" plauría Infondre vída al «gos de ,C », acon
solar al «n en jueu», defensar a les aries Ro'
ses i a les Martes o bé cridar am 11 : «1 pel
cap de' són déul» No sentiu res d xo en He-
gir Pu íg i Ferreter . - Endevades us esforca-
reu . Es inútil. La creació artística se gu eix
mai, en ell, tot un procés díalectíos esi , an tí -
tesi, síntesi. Es queda sempre l'an t ítesi .
Gladkov, pren la ímatge del seu, EB de la
vida: la hí dicten (tesí) amb l'exe le heroic
de la seva existencia de lluites e tínu ades,
els milers de militants del Parti bolxevic :
després , aquestes vides, aquesta e a d 'actes
heroics realitzats per milers de In tants, per
milers d'homes amb nom diferent, rojecta ts
en el seu món interior, es -van de lbuixan t ,
(antitesi), van perdent ei seu cara ter perso
nal, particular, fin a arribar a 4a s ' s i , a la
creacíóde l'heroi d 'una class é que e destaca
per sobre de tots : que és a tots ells e general,
i a cap en particular . En Pu,ig i Fe eter, no
'arriba mai a la síntesi. No arríba i , ta m'
poc, a l'antítesi completa. El caos de eu món
interior no li deixa funcionar regul ment el
séu aparell creador. Fa que n0 es do compte
d'aquest procés dialectic en la 'cr e . Que
el desconegui i que no hi aspiri . La
sciencia desferma en el seu sí ta n tes

, teriors que el'cega per a tota clar
futur i per a una perfecta ,con tem
presento No aconsegueix mai fugir.
teix.~ No hi pensa. Un personatge
vida: del carrer i truca a la seva po
Ferreter la hi obre. Pero no estudi
ses que l'han creat; el món en que v
a que aspira . No . L'assimila. Aquel
ge deixa d'ésser un estrany: és eH.
de la seva, carn . Consciencia de la
ciencia, Lluita de la seva lluita:
seva vida. P ér aixo diu com a única
la seva creació artística:

FERRATERI

t

1. - la consciencia, centre d'una vida

pUla

r

1 . Per a coneIxer l'hom~ és súficient estudiar-se a
a un mateix .

f. J o no pr etenc pas prendre les coses per elles ma
teixes , sin6 solament pel seu efecte sobre de mi.

3. . Jo no blasmb ni aprovo , jo observo.

Amor:

Odi:

Fina ironia producte d'amor i odi:

L'ale que heu respirat cerc o i aspiro
i en en m'hí ofegq í rn'hí reboÍco I' ánírna .. .

L'obra de G uí rne rá, la seva propia vida,
tenia un centre : el coroGu ímerá era un home
de cor o P er aíx ó les multituds, el poble , el
sen tí , cornprengué i es tí rná . El poble és tot
cor. Pensa i sent amb el coroQuan estima, es
Ilenca , abrandat, pel camí de l'amor, quan
odia, es deixa empentar . encegat, pel corrent
im petuós de l'od í. Guímer á era també áíx í:
era tot cor . i la seva obra és un poema d 'arnor
i odi.

La vida "i l'obra de Stendhal és la resultant
d'un eterncombat entre el cor i el cervell.
St~ndhal és aíxo : cor i cervell. Un cor abran
dat, freturós d'arnor i de comprensi ó í un cer
vell [red, Ilum ínós, analitzador. Pero els
amors no vénen; els cerca, i no els toba; no
h í ha qu í cornprengu í 'la grandesa' del se,l1cor .
Mpn ' a ttitude générale- escriu-etait celle
d'un amani malhereux. Com totes les perso
nes de gran cor, és tírnid: té -una senstb ílítat
refinadíssima; sent intensament . Pero ni la
timid'esa, ili l'exces de sensibilitat, ni la dolor
punyent del fracas , ennuvolen el seu pensa
mentoAquí esta la clau de tota la seva cien
cia. Quan més inte~sament batega el seu <:;.or,
m'és vigilant esta el seu ce~vell. Fred, impassi,
ble, regIstra, analitza i estudia cada una de
les commocionS que en el seu interior pro
dueixen 'els xocs brutals amb la realitat . V-eu
el inón a través d'aquestes commocions , d'a
questes tempestes interiors. 1 escriu aquestes
p~raules, que són el centre de la seva obra: '

La mare em va d ír: els que mataren
al teu pare , traidors , fin de ma vida,
tarnb é ami em mataran ; dela moresca
raya que els ha enriquit ni rastre en v:olem .
Sents els taurons com salten i capbussent
farts, botaruts, jugant amb els cadávers?
Si et salvessis, mon fin, oh, venja'ns! venja'ns!

1 aquí els teníu , que els fem horror! Les hje nes ,
els l/adres i assassíns bé ho soro nosaltres!
Ells ... colorns sense fel, anim es pures,
cors de nin , tot amor . sants de retaules! .

A
JOAN

Casanova era, en can~i, sexe i cervell. No
compta , en eH; el cor; no té, tampoc, grans
conflictes en la consciencia. Tots els seus pro"
blemes vénen impulsats pel sexe o per la seva
intel 'ligencia feta audacia, Bell , robust, «el
seu cos no s 'esgota ; quan acaba un desig ja
se'n desperta un altre», La seva vida és un
constant saltar d'una dona a una altra. No
pel que tenen de dona-cabells , ulls , boca
sinó pel que tenen de sexe oposat. No pregun'
ta e1s anys. No repara tampoc amb la bellesa ,
No 'pensa amb el seu estat. Sap que són un
&exe oposat i s 'hi llen<;a cegament, amb tota
l'ardencia del seu cos apassionat. 1 quan ja
vell, Casanova, c10u els ulls i esguarda el seu
passat ,. s 'escorre per la seva ment la cinta
magica de dotzenes, centenars de dones: joves
i velle&, prostitutes i princeses , senyores i
criades. Salta d 'un llit ensutjat per a pas'sar a
una cambra regia; pe ro eU no sent la for tor
de la sutja ni la olor deis bons perfums de la
cambra ·d 'ad últera . No hi ·repara . To ts els seus
sentits es tan ec lipsats : només queda viva, en
eU, ta br~sa en cesa del sexe , 1 en honor seu
ho sacri fica tot: fOl:t un a, honors , posieió ¡ tot
e~ que és capa<; d 'aconseguir amb la seva cla
r a intel'ligen cia i audacia d 'aventurer en la

- seva ca rrera sense fre de l' un cap d'Europa a
l' altre.

I
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magica de dotzenes , centenars de dones: joves
i velle&, prostitutes i princeses , senyores i
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i sugger~ix problemés que no
ens havien' estat mai plantejats

.Seguira en nombres successius: arn b tanta c1aretat. Els horn es,.&._- - - - - -

dents de la joventut: -cc¡;vell i
sexe , L'obra posa al roig viu
les inquietuds de la joventut

ad..&U'"--D...!JI :inf11:1Pl..n. c!'·Í-!lrt~ npr
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Al Camp d'Esports

Van jugar ahír , un partit
amistós els ~quips «P enya Sa
mitier» i «U . S . Alpicat».

El resultat fou de 5 a 1 a fa 
vor de la' «P enya Samitier».

ver es ~ Borges», ju'gat ahir tar,
da a Borges, acabA amb el re
sultat de 4 a 2 a favor del'Bor'
ges.

A. Borges

El resultat del partit «Ca Ja '
veres ~ Borges», jugat ahir tar,
da a Borges , acabA amb el re
sultat de 4 a 2 a favor del'Bor'
ges.

. .
Im prém'tu 'S ol; Pl- P. Moreru-Lleldu

A Alguaire

En aquen poble jugaren ahir
els equips «Atletí c LleidatA» i
l'«Alguaire» .

ResultA véncedor l'equip llei,
datA per 2 a 1.

AMATEUR

-Pro eguir amb aque t e 
port pel qual sento una gran
afic íó, Arribar a ésser rn és del
que sóc .

-Has tingut alguna aiuda ?
- Tinc m olt q ue agraír a la

direcció de l «L1 eida Boxin g
Club» que ha sabu t in trod uir
a L1eid a aques t noble es po r t ;
i a l poble de L1eida en gen eral
que m'ha ovacionat i alentat i
donat ánirns en tots els corn
bats . Et pregaría q ue en norn
meu el saludesis des de les pl a 
nes de «P olemíca».

Així ho fem . Vo lem que la
joventut Jleidatana triomfi en
tots els aspectes . Que sigu i la
primera en totes les actí vi tats
a les quals es lIenci. Que s'o brí
pas en totes les manifestscions
de la vida . Des ítgern , dones, a
l'amic Puertolas , que ens re 
presenta en el camp de la Bo
xa, que segue íx í amb el mateíx
ritme accelerat la seva carrera.

E1.s seu exíts seran els nos
tres propis éxits . EIs de tota la
jo ven tu t lleídatana.

H O R ITZO NS .

ANTONI ' PUElHOLA5

pau:s amo lloenu guanyanr'lo
per abandonament .

- Quin ,ha estat el combat
més dur que has tín'gut? Quin
boxador has trobat més cien-

Antoní Puértolas, és la figu 
ra rn és : representativa de la
boxa lIeidatana. Hem cregut
oportú fer -Ií unes preguntes F t b I

- ls lectors d P ·u - Operque e s ectors t!« olérni-
ca» conegu ín corn s 'inici á en el Al Camp Escolar
camp de la bo xa i quines són
les seves activitats i els seus NúTÍa 3 - Escola del Treball O
projectes

Heu-vos-Ies aquí: Corresponent al torneíg de
- Quan reberes les prime- Copa es jugA ahír, al Camp

res llicons de boxa? Escolar, el primer. partit semi-
-No rebut rnai 11i90ns de final entre els equips del N ú

boxa. Llegia amb rnolt Interés ria í l'Escola,
les que pubJicava cada setma- El domini no correspongu é
na la revista «B oxeo», Vaíg." a cap dels dos equíps, si b é la

. major eficaci á i duresa del Nú 
ria aconseguí ímposar-se . a la
segona part.

El p.rimer temps finalitzA
sense que cap deIs dos equips
aconseguís fer funcionar el mar'
cador, í sense que el nombrós
públic que, com de costum,
asistí al Camp Escolar, pogués
apreciar la . vAlua deIs dos e
qu.ips ;

Als pocs minuts de comen
9ada la segona part el Núriél
aconseguí el primer goal, de 

.gut a una bona jugada de Car 
denas .que intruduí l.'interior
dreta . .

El segon gol es degué també
a una jugada personal de CAr
denas, que un ju·garlor de l'Es
cola intenta tteure del rila rc

. quan ja era gol.
Poc després veiér.em la mi

llor jugada de la tarda a l'a
conseguir 'l'iñterior areta de l
Núria rematar am b el cap un .
excel'lent centre de l' extrem
dreta OIlé.

De l'Escola efectuA un bon
'par tit el porter, que 'es lesionA
a l'acabar el partit, en una sor
tida en fals.

Del Núria actua bé la defen
sa, especialment Cornudella.

La devantera, malgrat els
t res go.ls, ac.tua molt mala
ment, no donant en cap mo
ment l'impressió de perilL

Si bé el Núría mereixé guan
yar, el resultat fou excessiu.

El resultat de 1 a O hauria
estat el més justo

Boxa

ésser deIs primers socis del
«Cl ub L1eidatA de Boxa» de
J. R.; ' peró tin~ué poca vida .
Després m'he preparat s01, on
i quan podia, per tal d 'anar a
prendre part a 'les vetlJades que
als pobles s 'organitzaven. Ha
vía de fer ho. peró, d'arpagat
puix els de casa meya eren
contraris a les meves aficions ,
Més tard he trobat amb i'amic
Ratés un ajudant incansable
que m'anav:a rectificant els de'
fectes, per tal que pogués re
eixir en aquest esport , que avui
practico com a professional.

- Quants combats portes
efectuats?

-N'he fet moltíssims com a
amateur; algunes vegades ha
calgut que sortís duesvoltes per
tal d'acabar d 'omplir el progra
ma. Com a professional n'he
fet uns vint, deis quals sola
ment n'he perdut tres ; un amb
Cascano , a Saragossa; un altre
amb Tiberio , a la mateixa ciu
tat, i l'altre amb Pahissa, a
Lleida. Amb Pahissa vaig per
dre per lesió . Després . peró, el
dia 16 de maig, vaig fer-me les
paus amb Tiberio guanyant~lo
per abandonament .

- Quin ,ha estat el combat
més dur que has tírigut? Quin
boxador has trobat més cien
tlficF Quin és el combat que
més t'ha interessat?
-E~ combat més dur que he

efectuat fou, segurament, amb
Farregut . El més científic amb
Tiberio , per ésser el vetera. El
que més m'interessava era el de
la revenja amb el mateix Ti
berio.

-Els teus projé.ctéSP··

vacions de més de tres-cents
metres segons la llarg ada del
cable de remole (n'h í ha de mil
metres); Els vo ls daquesta ma
n era es poden fer en terreny
pla. ,

La c1 asse de vo ls que es po
den fer amb aquests rni tjan s
s 'anornenen planejats í de re
mole, real ízan t-s e en pl an adors
tipus escola . E ls d ' importanci a.
que totsovint en s crid en I'a ten
ció per rn i t j á de la premsa , só n
fets en una al tra classe d 'apa
reIls , anomenats «Velers », i
vols a vela els que realitzen.

Aq ues ta és l'a v íac í ó que cos
ta menys des peses pero una
gran quantitat desforcos i bo 
na voluntat. Encara que, a vu i ,
l'aviació a motor de l'aficionat
té un pervindre m és falaguer ,
cosa que ja en parlarem un
altre dia .
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tic. Fa sentir-nos germans de
tothom, no havent,hi fronte ·
res, ni nacionalitats, i si soJa
ment excursionistes.

Encara produeix efectes més
beneficiossos l'excursionisme;
porta a viles arrecerades en un
recó de muntanya o penjades
en una cinglera - on la civilitza
ció no hi ha posat la seva petja
- una espurna de fa vitaJitat i
d-e la dinAmica del món actual,
fent coneixer i expJicant 'coses,
n~turals per a nosaltres, pero
extraordinaries' i inversem,
blants per aquells que han tin
gut la sort o la dissort de nei
xer i viure en aquets recóns de
'mon, Exp1icacions que els ai
xeca de mica en mica la seva
intel.1igencia i els esperona per
a cercar i indagar coses que
desconeixen i volen coneíxer,
fent apareíxer en ells el més
noble que en sí porta I'home,
que és: estudi de c;:o que l'en
volta i necessitat de satisfer les
seves ansies de cultura.

Parlem ara de les varietats
de l'excursionisme. Jo crec que
hi han les següents: Excursio,
nisme própiament dit o 's igui
viatges a peu per la muntanya ,
per a coneixer els llogarrets ,
masies , santuaris, fok-lore,
conques hidrogrdfiques, estu
dis orogrAfics, boscos ... Cam'
ping, que és gaudir del sol,
aire i aigua en plena natura, es
plai de lIibertat, estudis :wolo
gics, botAnics, geológics . .. Al,
pinisme O excursionisme mun
tanyenc, serveix per a satisfer
necessitats emocionals aren'
sems que admirar la belIesa de
la muntanya i coneíxement deIs
pics principals dels sistemes
orografics. '1 excursionisme
Turístic : estudi artístic d 'edifi
cacions, coneixement de ciutats
urbanitzades, visites cultu'
rals ...

Després de tot 90 ·que he dit.
j o.ve lJei9-ata, pot-se.r t 'he pre,

Excursionisme

:..

La sortída de POLEMICA coincideíx en uns moments deci
sius per al pervindre de l'esport en general a la nostra ciutat.

Després de la gran devallada de totes les activitats es por,
tives de la nostra joventut durant .els darrers anys, sembla que
es cornenca a perfilar, altea vegada, una actuacíó que ens por
tara allloc que el nom de Lleida requereix i que indiscutible
ment ocuparía si, per desgracia, no haguéssim sofert, durant

.molts anys, aquest típus de «sportman» que no fa mai esport,
pero que 'es ta disposat a sacrificar-se continuament-a benefici
de la seva butxaca-per tal 'de poder admirar els [oves que de
Í'es por t en tenen un sen ít molt més raonable que no pas ell.
1 és que l'esport és aíxó: per uns, un mítjá de distracció i de
lucre, al mateíx ternps. i per altres, una necessítat de joven
tut, un esbargíment que la ím p etuos íta t i l'optimisme jovenil
ex ígeíx,

NosaJtres des de POLEMICA seguírem d'aprop totes les actí
vítats de les diferentes entitats que fan esport a Lleida.

No cal dír que en les nostres crítiques serem imparcíals:
pero si alguna vegada veiem que el tipus de «sportman» que
hem alIudít abans intenta íntroduír-se i protegír algun deIs
clubs exístents, i fer esport a, beneficí seu, o per a fins ínconfes
sables, llavors serem implacables. Aquesta c1asse de gent tro
bara en nosaltres el més gran enemic .. No podem obJidar que
per .la seva culpa LIeida sofreix la vergonya de veure el seu
Camp d'Esports en un .es ta t tan deplorable que fa irritar a tots
els quí estimen l'esport de veritat, i de veure un altre camp .de
fútbol convertit en placa de braus, mentre la joventut de Lleída
no pot practicar els esports, perqué no hi ha camps disponibles.

Tot aíxó ha estat possíble perqué de l'esport se n'ha volgut
treure uns beneficís, els quals no tenen raó d'existír, perqué
J'esport és una cosa massa noble per a que vínguí un tercer a
treure'n profit.

POLEMICA posara tot el seu esforc per tal que les COses con
tinuin progressant com ara. Que els clubs vag ín seguínt la
seva marxa, millorant cada dia, i que no consenteixin tutelat
ges, car en cas contrari, totes les grans perspectives que avui
té la joventut de la nostra ciutat ep materia esportiva- degut
al seu esfon; personal-es malmetrien.

La joventut i els esports

DECLARACIO

ressants, que prooueiXen un
enlairament de la cultura , un
refinament del sentit artístic
davant la bellesa de la natura
lesa , i acostuma al jove excur-

Tot el jovent actual deu co
neixer, més o menys, que cosa

. és l'excursionisme i els ben'efi
cis innombrables que reporta:
més, per aquells que encara no
han tin~ut la sort de tastar-lo, .
i .n o, coneixen la · deria que
s~apodera deIs rodamon,s, pro
curaré fer-los comprendre, per

, mitja de poques ratlles, en que
consisteíx, segons opinió per
mi formada.

L'excursionisme, en totes les
seves variants, és un esplai de
l'anima i del cos mitjan9ant ' la
intervenció de la natura. En
en hi troba l'aimant de les
emocions intenses oc'asions
pei a saUsfer,les; el capficat en
estudis folk-lórics hi té el mitja
per a la recerca de documents
i anaJisis de les costums; el qui
li agrada disfrutar deIs efectes
beneficiossos del sol, aire i ai,
gua, ferit excursionisme pot sa'
tisfer aquesta necessitat fisio,
lógica; a aquell que .la bellesa
de la natura Ji té el cor robat
pot formar amb ella un conjunt
harmónic, plaent i de tota sa
tisfacció seva; i en fi, si hom li
plau coneíxer pam a pam la
terra que l'ha vist neíxer no té
altre remei que fer -se excursio-

-n is ta .
Altre's aspectes té l' excur

sionisme, tots ells molt inte,
ressants, que produeixen un
enlairament de la cultura, un
refinament del sentit artístic
davant la bellesa de la natura
lesa , i acostuma al jove excur
sionista a meditar i concentrar
la, seva atenció en costs que
solament eH i ningú més que
en ha de resoldre , si no vol

,-sor ti r malmes i perjudicat da
- vant del perill o d 'una altra
, eventualitat qualsevol.

, L'excursionisme dorcs, forma
1 perfecciona el cos huma, en
'5en tit intél~lectual, ' fisic i, artís,


