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MAGí MORERA I GALlCIA

GLORIOS POETA I HOME EXQUISIT, EL TRASPÁS DEL QUAL

OCORREGUT SUARA PLORA TOT CATI\LUNYA.

Lleida, 2S Maig 1927
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IMPREMTA "JOVENTUT"
Trevalls de tota mena
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lllBRERIA - OBJECTES D' ESCRIPTORI
CASA BENET

L1ibres de lota mena en catalá i ci:lslellá
Maquines d' escriure e UNDERWOOD»

Pi.... de la Sal, 7 . L L E IDA .

CODINAI
ENGINYER INDUS.TR¡AL

de despatx de 1 a 2

MIASE.

Hores

FERRETERIA

JOSEP ALMACELLAS
Porxo. de Bab. U 1 12

LLEIDA,

de 5 a 7. \1
Major, IS, principal l.' LLEIDA Teléfon, número 476. I~
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Preparado. por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

Para el dolor de cabeza. neurálgias diver
sas, molestias periódicas de la mujer, una eu
charadifa disuelta en agua, una, dos, o 1res
veces con media hora de intérvalo. En el
reumatismo febril, una cuchari'Jdita tres o cua
Ira veces repartidas durante el día en la mis 4

ma forma. En las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada
mes en ayunas. y una o dos veces caso de
presentarse el ataque de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logrn vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los enfermos.

BARCELONAESCUDILLERS, 6

CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reumatlco, desapa
reciendo por

rebelde, que sea.

Cura el dolor
de cabeza,
neuralgias
(Faciales,

Intercostales.
de riñones, Ciática) y las

molestias periódicas pro
pias de la mujer

PREVENTIVO Y CURATIVO DE
LA GRIPE

NÜNCA PERJUDICA

.. - - - - - . - -_. - .. - - - - .....
• I• •
• I
• I~R;7
.. ~=;F •• •• •
• ENTRE'LS HOSTALS DEL ROl G ITupí •

• Aquesta es l' única casa 8 les provincies de L1eida, Tarragona. ·Osea i S8rago~s8 •
que disposa de graos existeneies en artfcles propis per a la panifica ció, en fustes c:-:;pe-

• cisls. seques i prepnrades per a la fabricació deIs expressats articles. •
Grans existencies en pales, palaos, astes, mánecs per a escombres. caixes. talladors i

• cnixona per al rén. EXPORTACIJ A PROVINCIES •

.- - - - - - - - --- - - - - - - ... - - ..
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= -- Treballs co:rnercials. :
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LLEIDA

Qui cantara la nostra hora?
Qui dira L/eida es aci?
Com qui diu, fites de terme enfora, mort el poeta, ens hem queda! sense veu i

sense representació. En el món vastíssim del esperíf L/eida existia per el/ í ell per
ella s·enlairava. Per manta gent Magi Morera volia dir L/eida i per més encara Lleida
volía dir Magi Morera.

EII era el poeta nostre
La seva mort ens ha deixat un buit iJJ1mens.
Per un poble el poeta e$ el maior tresor.
la sabém que la latitut mitja de cultura en que vivim fara que no tots ha esti

mém aixís, pero un gran poeta val i valdra sempre tan o més que un geni de la cíen
cía, que un químic, un bioleg o enginyer eminents.

_El ver poeta no es un cascabell que dringa quan el móu una forra aliena, ni és
una campana que sana quan algú estira la soga del seu badal/.

El ver poeta es un escollíf deIs humans que batega al ritme del seu temps i de
la seva terra i en traspua, per tots, fanima pura.

['obra del poeta-la poesia-es una exquisida'f¡or social que ese/ata merave
I/osament, íngenuament, impensadamen! en el sí del seu poble i enbauma el seu
entorn,-entol'lJ tanmés extens quan més forta es I'obra del poeta-amb els perfums
de la I/engua vernacu/a, de les carac!erístiques racials més fines í de les modalitats
sensoríals intrínseques del mateix poble.

/ com d'aquestes fiors no n'hi ha col/ita cada primavera, quan una es co/ltorr i
es mustia hi ha motiu de sentir la greu punyida.

De la fama i de la gloria deIs poetes els pobles en són auriolats. / fins la valor
espiritual deIs seus fil/s se'n capté una bella parto El poble d'un poeta arreu es co
negut. / e/ nom del poeta es coml'ala subtilíssima que'I fa volar d'aci i d'al/a pels ltm
bits de la terra.-En la vida i en la mor!, en Magi Morera i Oalicia, ha fet parlar de
Lleida amb respecte, amb admiració, amb veneració

En el transcurs del temps el seu nom sol valdra tan com deu generacions.
Lleidatans: respectem, estimem, adorem el record i I'obra del poeta!
D'ara en avant, sense en Morera i Oalicia, qui cantara la nostra hora?
Qui podrá dir, L/eida es aci?
Aquesta immensa buidor que deixa: heus aquí el nostre gran do!.

el nostre dol



--r

94 -

Traduccíons de Shakespeare

@'~ \ LB comenlarisles de Shakespeare

(C) agrupen els sonels en dos apar

lals: els del bell amic i els de

la dama deIs ulls negres.
Conlrariament a l'opini6 dominant,

Morera i Golicia creia en I'existencia d'al

lres motius de inspiraci6 ultra els esmen·

tats.

Aquest aspecte de la lírica shakesperia

na, per be que compta amb el predomini

de ¡'afecte a I'amic j el neguit de la bruna

d'ulls de dol, es varia i rica de matisos,

En les quatre traduccions que repro

du'(m podran observar-se a piel' quatre

motius distins que venen a ésser una com

provaci6 encient de la lesi de I'insigne tra

ductor.

Amb el desig de perpelUaci6 exposat a

I'amic (111) i el cant a la formosor de la

Dark Lady (exxvlI), hi ha també les «ge

nials ullades al mon de la carn (exxlx) i al

mon de I'anima» (exLvl).

111

Loock in Ihy glas, and 1011

the face thou viewest ....

Mira a I'cspill, i digues-Ii al que hi Ifavis

que cl'cmmolllar la imalge ja és tcmps are:

cal que en nova frescor la ra~ renovis,

si al mon 110 vols furlar un goig de marc:

car on és la beuJaf que refusés

son sf de verge a ton conreu d'espós.

o el foil que ser sa Jomba prelengués.

aedol posteritat-lIevor i nors?

Tu ers l'espilJ de la mare, i clIa en,lu

reveu J'abril de sa ditxosa edal.

com tú, pels vid res de ton temps madu,

mal farruguis, veuras ton temps daurat.

Mes si el plaus en I'oblit. mor-fe sollé,

i amb tu la imatge lTIorira lambé.

CXXVII

In Iho old age blac was

not counted fair...

No era bella en I'anlic la morenor,

O al menys no Ji en donaven pas el nom;

mes el brú ja és hereu de la blancor,

i I'hermós s'eslrafa, i ho veu tol-hom.

Des que ma en la natura s'és posal,

dauranl lIeliors. mudant per arlla cara,

el bell ¡a no lé nom ni 1I0c sagrat.

ans viu confós o amb més desgracia encara.

Per x6 ma amiga, que les celles té

de corb, i a ioc els ulls, sembla dur dol

de la maca que rossa no nasqué

j befanl la creaci6 embellir-se vol.

I aqueix dol amb sos ulls lant s'aparella,

que hermosa, diuen tols, és ser com ella,

f

I



CXXIX

The expense 01 spirlt In a waste 01 sharne...

Perdua d'esperit, en rauxa vergonyo:sa.

és luxuria en acci6; i en fanl que dura,

és selvatge, violenta, falsa, odiosa.

homeiera eructe!, aspra ¡perjura.

Tan prompte com saciada és avorrida;

sens pensar-s'hi és buscada, i qui ráleny

se prén a odiar-la, eom traició gornida

él posta tela per a perdre el seny,

car'sa tal'lera i possessió és de boig,

i omplena amb sa foBia el propi excés;

provada és un dolor si en prava es goig.

¡el goig d'avans un somni es sois després.

El IDO" ja ha veu; pero no sap ningú

rugir d'un cel que él tal ¡"tero ens duo

En la mort del mes!re Morera

/
-95- ~,

CXLVI

Poor soul, the centre 01 rny sinlul carth...

A MON ÁNIMA

Centre viven. de mo" fang pecador.

ioc deis rebels poders que', fenen presa.

per qúé sofreixes, dins, fam i trislor.

¡afora', pinles d'exullant riquesa?

En hostatge ru'¡'nos, a que esmersar

renda tan gran per un lIoguer tan breu?

Be'ls eues se'n faran resta, al hererar

tos luxes, que és el terme del eos leu,

Vi u, dones, a espeses d'ell; per a los fins,

siguin les penes Ion ereixent cabal;

venent hores banals, compra anys divins;

comfórla'l tu, i el reste', sera igual.

Nodreix-te de la Mort, que d'homes viu;

que un cop morfa la Morl, lo elern soml'iu,

•

IMMORTALITAT

IURÁ sempre la doleesa de les seves
estrofes, plenes de bellesa i de
sentiment. Qui ho ha dit que

En Morera és mort? Serien suficients les
estrofes de la seva poesía "La planta mera
vellosa». Ja n'hi hauría prou amb '" seu
~Maig de dins~. No caldría més que la im
pecable traducci6 d'un sol sonet de Sha
kespeare.

Algú ha volgut parlar deIs seus defec
tes de form •. Nosaltres sabem que el gran
poeta polía i repolía els seus versos. 1 aix6
ja constitueix una plena garantía de depu
raci6. EXemple? «El campanar de L1eida~.

Després d'haver-Io consagra! un homenat
ge popular i d·haver-Io esculpit en lIetres

de bronze, En Morera ¡'esmena. Era un
devot del sentit just, impecable, dins de
les seves concepcions sense fites.

.Entratriomfant en el cultiu de la lIen
gua catalana. Es sentía dalit6s de <da mel
del bell parlar.» Recordem I'ends de Ile
genda de «El cavall de Sant Miquel~. Abo
quem I'anima en les imatges meravelloses
de .Nocturn aman>. Endinsem-nos en els
relats saborosos de "Les birb~dores» i
(,Mariola». 1 direm, si tenim I'orella afina
da al bon sentit i a dintre ens hi pessigo
lIeja la bellesa del ben parlar i la emoci6
de I'ar·!: "Aixó és poesíal»

Magí Morera ens serallum i exemple.

FERMÍ PALAU CASELLAS.

Maig de '927..
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EL XOP-BOTMORERA 1

@\AllLAll del nostre Poeta i oblidar el
\: / Xop bot ~s desconeixe~ un deis

~._. aspectes lntlms de la vida lIelda·
tana de I'autor del Maig de Dins. Aquest
bell cenacle d'amics lIigats per un afecte
havia tingut hostatge, molts anys enrera,
en un jardí avui desaparegut i substituit
per un casal nou. El canvi és el que va por·
tar-Io al delitos paratge on avui té xopluc.
No cap altre podria trovar-ne de més ade
quat. Li dugué el mateix Poeta, aleshores
neofit en la colla. Era un seu ¡ardí i un seu
eslUdi d'artista que te preclara histOria.
Allí foren pintades moltes de les teles que
donaren després cel'lebritat al seu germa,
el gran pintor En laume, suara també de
ces. Allí, en hores amarguíssimes, trobá
hi conhort el més fort musicolec ibéric,
l'eminent Pedrell, que hi escrigué Cleo·
palra.

Es un classic i romantic Estudi d' Ar
tista. El 1I0c es encisador i la remar del
Segre hi ressona a les nits acompanyada
de l'armonia de les arbredes que li fan de
vivent escenari a seg6n terme.

Hi ha posat el bon humor amical al seu
interior penjarelles ironiques entre mos
tres excel'lents del treball deis artistes.
Arreu, arreu bibelots i lIibres, escons se
riosos i bagatel·les. No hi manquen estres
per a la música.

Tafanej.nt el lIibre de. visites s'-hi tra
ben les signatures deis homes més emi
nents que hagi mai vistla nostra Cíutat de
viot i cinc anys en<;a. Músics, poetes, ac
~ors, pintors, caricaturistes, polítics,escrip
tors hi deixaren elllur rastre.

L'enceten els segUents versos de Magí
Morera.
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Un poc d'art ben relirat:
Inoltes ombres; ¡amagada
sota l'ombra, una deital. .. !
Doneu-me'" una tallada,
que aix6 es la felicitat.

Furgant, furgant, hi lIuquem un es
pléndit i riquíssim album d'Ex-libris, en
el que hi son en abundar mareijadora-pero
de gran qualitat.

Seguintla requisa, trobem, éscrit en un
trocet de paper en lIapi" aquet record al
malaguanyat Granados, tot just mort:

En passar a I'any nou, girem la cara
i mirant el que ha morl
revivim, en record, la gran diada
que liS vam lenir a l'hort.
EII sol val per lot I'any
que ens en va fel: de be!. ..
Granados: no voldrieu
omplir-nos l'any que ve?

Per q~é no dur la nostra batxilleria
més enllil?

Heus-ad, amb moti u de -I'homenatge
dedicat al Mestre pel seu sonet Al Campa
nar de Lleida, com I'entranyable Viñes li
erijega un Sonet amb o¡'ligat de «canso'
nants» de ¡'altre esdevingut ja famós; data
14 maig de 1912;

.PER L'HOMENATJAT DEL CA8TELL.

Ja que un sol sentiment avui domina
L'antma icor de tols els !Ieida/ans
Probem Que per I'afecte. 50m filans
Al poeta de ra¡;a gegantina;
1que ell, assaborinl dolc;or veíns,
D'aquella del seu verb tan! pie d'encanls,
Guardi un record d'apretades de mans
Mai des retes del temps per la boirina.
Pugem-Ia, sf, rescala cargo/ada,
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Més. ara, sens mareig i sens neguils,
Puix que al ~eu peu. com bandera penjada.
Hi Iravern, per company de revolada
L'hermós sone! que parla d'infinil.

RIC'.D VIÑES RODA

Encara seguim la requesla i !legim:

A RICARD VIÑES

(,'- ,'- I G.)

Seguinl la bella fa¡s6
del bon lemps parriarcal
al Chop-bol aqUel Nadal
havem fel ccaga·lli6~.

I enlre el dol~ que ells ha donar
ha estal el més dale; per Vos:
i és el record carinyós
de noslra rondil i:llnislal.

Nada/. 19/0)

A L C li O P B O T (Con/es/a)

Més del que creu lé raó
El Chop Bol al dirrne, amb sal
que ha eslilt pel' mi aquesf Nadal
El rnés dol<; del seu clió:» ,
Puig res lanl gUSlós ¡mc jo
11ebre en largeJa postal
Com la viSla aixfs lolal
De L1eida i del seu luró,
Mes, qué fara" deslerral
Per probar que no és ingral.
¡que us guarda agraimenl?
Tornfi a dir-doncs ja és sabul
Que en rallY nou, com al ven~ul,

Vindra él veure-us fidelmenl.

RICAIlD VIÑES RODA.

Parrs, Gener 1911.

Tambe trobem, datada «Ch. b. 12-6·

1910» aquesta nota escrita mentres un
company, En S. P. S. entrelé les hores xop
botenq ues a Jpiano j ligan t J'obreta al'l ud ida:

SOB~1E UN cMO?>tENT ~fUSICAL» 1>8 SCIIUUEIH

(Qb 94, nÚIII 31

TUI fressejanr la vida

d'un viure neguirós.
alllampegueig d'un somni
vaig enlreveure un mono
Del cel sorgien aslres.
de lerra aixams de flors
com pensamenlS Que's baden
a ['escalfar d'ull sol.
La Hum del jorn vibravCl
com un pitnleig d'amor;
la nil canlava dol~a

per veu de rossinyol.

I cels i terra i aire
i aucells i resplandors,
pl'enien ser de dona
com no n'he viSI al mOllJ
La dona somniada!
Clquella ... la il-Iusió!
que neix e1'un ~Iar de HUila
j COIll un somni es fon!

CfT. b. 12-6-/2/0.

Avui, el Xop-bot plora d·anyoran~a.

No vagará per Jes ombres virgilianes del
j.ardi abandonat I'esperi! protector de En
Magi Morera i Galicia espandint hi poesia?

JOSEP PI -TOLo

Interior i ¡ardí del Xop-bot.
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ElS PRIMERS VERSOS

ROMÁ SOL.

,

de versos; i és tot ell d'una sonoritat mu
sical que encisa. Mireu: ,da n13gestad de
la erugiente cola», .. ¡quín endecasilab
més perfecte!

En Magí me'l repetía declamant-Io
com ell sol sabía declamar els seus versos
«la magestad de la crugiente cola ... »

- Tan mateix - afegia en Magi-vaig
COm provar aleshores
que n'hi havía posat
aquesti moltsd'altres
d'endecasilabs al meu
treball en prosa .....
1 vetaqui com dei
xant aque·sta de ban
da". vaig.pl"Ovar d'es
criure un poema i en
efecte, un o dos díes

després, no ha recor
do be, lIegia davant
de Na Josepa Massa
nés, a Casa de don
Liuís Roca, el primer
poema Ilusiones y
Mariposas. Del qual
se n'ha popularitzat
tant la se va famosa
quarteta «Mariposa
tu y yo somos pe
q ueños - menguados
son mis sueños y tus
galas. - Tu que pue
des volar no tienes

yo que puedo soñar no ten·go

.'

1 havía contat mantes vegades en
Magí eom fou en una vel/lada
a casa del poeta L1uis Roca i

Florejachs, on per rrimera vegada lIegí
versos. 1 amb ocasíó d'aquest record deia,
amb aquella infantívola ingenuitat tan
seva, que li ha vía
passat an ell am b el
v,ers, cosa semblant a
la d'aquell bon sen
yor Jourdain, de «El
burges gentil home».
EII, en Magí parlava ,
en vers, sense sa - 1-
ber-ho.

Havia vingut a
L1eida, la fa masa
poetessa Na Jase pa
Massanés. A casa del
gentil doctor i poeta
L1uís Roca, es con
grega el nueli seleete
de literals i intelee
tuals de L1eida, a
honor de la dama i
poetessa ca ta Ia na.
D. L1uís prega a en
Magí Morera poe
abans vingut de Ma- ~J,,"'....;_~__;;,.._---c,--------'

drid, jove elegant, de En Magf Morera I Oalicia I'any 1873. essenl estudianf

bell parlar, volgués a Mad,;d

eseriure algún treball per a aquella vet- sueños,
liada. alas ... !»
- En Magí eserit el seu treball, el lIegí .

previament a Mestre Roca, que's va indig-
n'ar de que estés fet en prosa.-Pero don
Lruís, si jo 00 he eserit mai en versl
¿Com que no heu eserit en vers? Un tre-
ball que vos ereieu fet en prosa; n'esta pié

t
1
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UNS MOTS DE RECORD, ..

®L nostre tracte amb el Mestre, en
(O aquests darrers mesas de lIur

vida, es pie de I ecords col pidors.
Gairebé orb, pero gallard encara de

presencia i agil de ment i de dicci6, dona
va a J'estona quolidiana d'aillament en Ilur
despatx que consagravem a la lectura, un
to tan bla de cordialital i un sentit tan ele
vat de comentari, que nosaltres admira
vem en la cOrpora venerable de D. Magí,
encara aquella enfiladissa de mots i aquell
encen de frase que ell feia Iliscar ara pu
nyint, ara elogiant sense lIevar-li el to
d'aristocracia amb que ha segellava tal.

Darrerament, per6, d'en~a del retorn
de Barcelona on romangué malalt una bo
na mesada, li observavem un decandiment
que s'anava assenyalant de dia en dia amb

mes resolució.
Pobre D. Magil-ens confessavem ca

lIadament-. Pobra gallardía! ens deiem
mirant-lo amb pregona trislesa. Ja li era
difícil descendir al despatx i feiem les lec·
tures al menjador per tal de que no tin
gués necessitat de moure's.

Encara servava, assentat , una senyorí
vol a prestancia, pero respirava fadigosa
ment i anava perdent de les espurnes qua
si balves deis ulls aquell encís il'lusori que
el presentava com un optimista de la mi

liar calital.
Parlava poc i s'encallava en Ilargs pa

rentessis reflexius.
Amava sobre tates les hores del día les

que tenia destinades a la leclura. Era tam
bé quan els gril16ns de la cOrpora l'atuYen
menys i la se va anima feta per escalar els
cims lrobava UI1 oassi de distracci6 i d'en'·
canteri en la serena lectu ra deis classics.

Horaci i Plutarc foren els darrers. Les
boiroses lIegendes de .Vides paraleles»
desenrunaven un mon d'ensomnis en la
ment del poeta que maldav" per expressar
amb moviments isocrons de cap i amb
mots d'una sintetica efusi6.

Fora d'aq uests moments, el desencís
eixamplava el radi al redós de la vida del
Mestre.

La fadiga creixent i l'atenci6 cada dia
mes limitada escur~aren aquests esplais.
Tata la lucidesa d'aqllell cervell. elevat,
peró, era conservada sense minva.

Fugia I'oplimisme de la fa~ sense que
mai vingués cap lamentació a pertorbar-Ia.

Unicament la nova del traspas del seu
germa Jaume parla una depresi6 superior
a llurs forces accelerant el temut desenllas.

Haguérem d'interrompre les lectures i
les dos o tres vegades que el 'vegérem en
el cun interval que resta a deixar-nos, ens
ompli el cor de tristesa convensuts de la
perdua immediata del Mestre, Poeta ex
cels, cantor de ¡'hona, amic d'amics, pa
trici il'lustre i tan cordial amb nasal tres
que s'ensenyori tot segllit de la nostra

anima.
Morí mes prompte del que hom pensa

va adhuc i la crueltat de Ilur malaltía que
tothom coneixía menys ell, el pobriss6!

D. e. p.

D'enlre els records de nostres conver
ses, hagudes en el recolliment de lIur des
patx, alapeH de lIibres, bla de lIum i ornat
amb una dotzena de quadros diversos,
n'extreiem un, no per que pugi en im
portancia als altres ans be per que explica



I'honradesa i I'amor que posa en la tasca
més cara de-la seva vida que fou la de tra
dUlr Shakespeare i com s'en sentía grat
comprovant la fidelitat de lIurs traduc
cións.

Quan sentí la pI urja le buidar en Ilen
gua vernacula el magnífic poema «Venus
i Adonis» es sentí preocupat per la difícil
resolució de la sexteta número 50. La cir
cumstancia d'ésser estructurada exclusiva
ment de substantius el feu recelar fins al
extrem que decidí comen~ar Ja traducció
per Ja referida sexteta. Si no hi reexÍa tan
se valia qué ho deixés córrer posat que al
arribar-hi també se hi hauría d'encallar.
Allrament si I'éxit I'afavorís, la resta del
poema devindría una cinta dúctil a les
dots del traductor.

Amb aquesta predisposició es Iluira a
la dificil tasca i la sexteta sortí amb un ca
tala viu i acurat capas de satisfer totes les
exigéncies.

Vegi's si no:

Peu rodó, xic d'orelIe's, eIs ulIs grans,
fi de rems, fi de pel, gropa-Hun,
all de creu, poques erins, eua abundanl,
nas oherl. al cap xic. ample de piL .. :
101 ha tenía aqueIl corcer rerret:
sois mancava. al brau 110m. un brau genet:

Resolt aquest obstacie en la forma ex·
posada, el poema Jlisca a la fi com una
seda.

Un cop lIest, per tal de comprovar la
calitat de la tasca feta, demana totes les
traduccións que de J'esmentat poema exis
tíen.

Sortosament «Venus i Adonis» esta
traduit a totes les lIengues.

Contéu doncs, quina no sería lIur sor
presa al constatar que no n'hi havía cap
que el tingués traduit en vers!

Solament el francés i I'italia compta
amb algún vers aYIJat, pero el poema sen-

- 10í-

ser, versificat, no hi ha cap lIengua, lIevat
de la catalana, que el tingui.

Tal fou la joia que sentí Mestre Morera
al adonar-se d'aquest descobriment. EII
que cerca va no mes una eomprovació de
sonori rats, de métrica i de riq uesa de lIen
gua, es troba amI:> que no hi cabía compa
ració possible cal' I'obra acabada no tenía
parió.

-Si aq uest fet I'hagués conegut d'an
tuvi-ens deia amb una pensívola guspira
penjada als ulls - no haguéra c<)men~at la
traducció pot ser per manca d'atreviment. ..

AiÚ era de sincer en el tracte i en els
versos aquest D. Magí que visqué «a mig
camí de I'infinit» i que ens acaba de dei.
xar per a abastar-lo amplament, complint
aixi el neguit traspuat en la serena veu de
«Camí del Cementiri».

«Si't daleix I'infinit. .. aquí hi és tot».

RAMÓN XURIGUERA.

VAGANT

Res aquí em parla de I'ama' terrero
Que Jluny em trabo del nadiu bressol!
Tal qua"t senlo i quaol veig m'és forasler;
ni aquest és el cel meu, ni aquest mon sol.

Els ulls se m'obren. fins a fer-me mal,
amb l'afany d'encabir lant bé de Deu;
mes ... penso en Lleida humiJ, i. .. lanl se val!
tol a~6 es moll milIor, mes no és ~o meu.

Cerco. vagant, la casolana flor,
o alguna espurna del pairal caliu,
i a retzar tombo els ul1s. i em trenca el cor
un tou de boira sobre I'ample riu ... r

I veig mon Segre, i son hivern boir6s...
1beso al Thames pel record piet6s.

t MAOf MORERA GALlCIA.
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Lapida de marbre col-locada al peu del Campanar com él record

de J' Homenatge que se Ji relé J'any 1912.



10" -

TAPIS VELL

Convé rugir del sol alguns ¡nsranls;

per 1;0 tenim parpelJes;

¡res hi perd el sol: les coses grans,

si vistes son geganls,

encara creixen més pensanl en elles.

Que dolc;a és 1Iavars la tebió

de la penombra Quieta!

Poe a poe 101 sorgeix en la foscó

com germens de visió

que brollen en els somnis del poela.

O'un res, d'un loe brillanl, d'un aire viu,

del tapis enfilat que penja al fans.

-pobre vesligi d'ignorat artista-

la Ilum, mig aclucada, en treu visions;

i quantes valles, la que al sol somriu,

a l'ombra, COI11 un orfre, esdevé trista!

Ara'm sembla, talmenf, que mai he vist

tan misteri6s, tan trisl,

alla al fons el bocí de tapis vell .. ,

boir6s, groguenc, colral

pels segles que han passa!

com onades cremantes damunt d'ell.

S'hi veu com un lrespol moIt dentellut...

les columnes a feixos ... molla genl

Huint ropa!ge d'ampli!uts d'orient,

que guaila amb ulls glassats ¡geste mul.

I al centre de la nau,

hi ha un rei o un deu, no ho sé, puixno's veu da

si el misteri és Iitúrgic o és prora.
ni és cosa de temple o de palau.

Palau lal valla. Deis cremalls de lIum

i de tota la rebra que ha senlit

passar prop d'eIl fen! grinyolar les portes,

encara el veIl tapís

en serva algun relor ... Que's el perfum

de les grandeses mortes.

Temple tal volta? Si, millar Ii escau

servi al temple que gomir el palau,

donant fondaries misterioses

a les capelIes cOlldormides.

on per I'ambienf, xardoroses,

s'hi sen len Ilagrimes foses

que han aballit. les ferides

de les animes penases,

I ara'el pobre fapís, boi desfila!,

afanyós de reviure en la pietal

de la penombra suau, sembla que vol

contar-me a mi tot sol

el sec:rel que amuntega aquella genl..,

j en bona fé'm fa dol

de pensar que, si parla, no se" sent,

o per més que vol dir-Ia, no li acut

la paraula que al temps ti ha anat robant,

i es queda esgrogueit... boirós .. , pensant

en la paraula ~el secret perdut!

t M,ol MORERA 1 GALlCIA

l..--- ----J
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GARBUIX

-1

El dia 22 d'aquest mes tingué Iloc a
Vic I'homenatge que I'intelectualitat cata
lana rete a l'il'lustre Canonge Mn. Jaume
Collell en celebració de les naces de platí
del periodisme, del venerable vigata.

La figura de I'homenatjat prou relle
vant per que aquests dies hagi omplenat
tol Catalunya és una clara exemplaritat

de valors varies i enlairades.
La nostra adhesió que ferem constar

des de bon principi la repetim avui per
que sajunli " la toia d'admiracións i reve
rencies que la Calalunya de la ment S'h3

complagul en ofrenar-li.
Tintures al HENNÉ, lols els malissos i decol"
!oracións garalllilzades.-Perruquería LOS TRES
AMIGOS, Constitució, 27, entressol- Teléfon412

~ El dia 21 es celebra el banquet que
els amics de les Jletres dedicaren al culte
poeta Joscp Estadella amb motiu del triomf
assolil en els Jocs Fiarais de Barcelona

d·enguany.
L'aclc transcorregué cordial, ¡animal,

veient-se obligat el Sr. Estadella a recitar
les belles composicions premiades.

Aixís mateix anuncia la propera apari
ció d un seu Ilibre batejat amb el nom de
"Clarors. del que en fara una Ilegida ínti
ma al' Ateneu a precs de Ilur President

Sr. Fontanals.
La selecció de persones aplegades mas

tra c1arament la joia amb que hom ha vist
el triomf de 11autor de «Campanules».

Rellotges de torre M ORÓ N ,
@lo L'Unió Music"l, per tal de palesar

I'admiració que senl per I'eximi pianista
lIeídata Ricard Viñes Roda, i el pielós re
cord que li mereix el que en vida fou
Mestre Granados, orgánitza un homenatge

nomenant al primer soci honorari i fent-li
Iliuramenl d'un pergamí i col'locant al
sall> de I'entitat els retrats d'ambdós ar

tistes.
L'acte fou verament eom movedor assis·

tint-hi nombrosa concurrencia a la que
cambia d'atencións la Junta de la referida

entitat.
En el proper número ja en parlarem

am b mes detenci6.

Maquines d' escriure a plassos i al complet.
Tal/el' de reparacións de les mateixes.

Casa Fregola - Plassa de la Sal, 18 .. Lleida.

'ª" Fem sabedors a tOl8 quanls ens han
remés original que essent aquest número
dedicat a la memoria de l'excels poeta
Magí Morera ens hem abstingut de publi
car res que no fes referencia al gloriós

traspassat.

CARAMEL5 "L'ARC"
'ª" Durant els dies de la Festa Major

hem vist amb goig la reaparici6 del «Bali
de bastonets» recorrent els carrers de la
nostra ciutat quals components han reco

lIit cabals i simpatíes.
'ª" Ha donat un seguit d'audicions de

sardanes, tambe amb mOliu de les festes,
la prestigiosa «Cobla Barcelona» que han

sigut molt celebrades,
Tambe en parlarém amb més extensi6

en el proper número ..

FRANCESC MATEO MONTULL
Procurador deIs Tribuna/s.-Major, 7, ¡tr.-L/eida

'ª" Pudem assegurar que el plat fort
de la Festa Majar, ha sigut 'el concert del
~Orfeó Nova Tarrega» cionat al Teatre Mu
nicipal deis Camps Elisis en col'laboraci6
al de piano a cilrrec de Ricard Viñes.

Deixa una immillorable impresi6 en el



RAMÓN FA R R'É
CARME, 62 :: TOCINERIA :: Teléron 500

EspecialilaJ en pernils i embutits. - Lleida

En ric Borl'ás Melgosa
Corredor de Comer~

tlol de les Monjes 8 - ptintlp.l - 2.', Telélono 499 lLEIDA.

- 105 -

vida del pintor, per tal de preparar I'expo
sició d'homenatge projectada la qual amb
tota seguritat tindrit 1I0c la primera desena
del mes de Juny.

Rellotges eléctrics M ORÓ N .
~ S'esta treballant activament en I'or

ganització d'un homenatge al gloriós dra
maturg Ignasi Iglesias el qual compta en
la nostra ciutat ultra les simpatíes al seu
art una colecci6 d'afectes personals.

L1eida no ha oblidat mai en I'autor de
.Els Ve lis,) al actor de «El Celleret».

n1PRelotPTA «JoveNTUT:., BLONDeL, 7.-LLeIDA.
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els

seus

ulls!

Salvi

PAGÉS
Avínguda' Blande!. 33. - Lleída

IMPREMTA

- (,( 'l' ......::
.. tb ~..

L'IRIDAL col"Iiri científic, guareix toles
les malallíes deis ulls. Un frasco 6 pesseles
en 10Jes les Farmacies. Demanéu l'inleres~

sanl opuscle «Las enfermedades de los ojos:.
i us será remés gl'aluilamenJ diriginl-vos a

Labor~tori Hispano· Italiá .
RAMBLA CATALUNYA, 122. -- Barcelona.

públic qui premia I'esfor~ deis cantaires
targaríns amb nodrits aplaudiments.

'ª" La Companyía Vila-Daví dona dos
representaci6ns de «La Puntaire. els dies
tI i t2 al Teatre Victoria assolint un re
marcable exi!.
Ondulació permanent EUGENE, úllima per
recció podenl fer-se una ondulació en una hora per
difícil que siga.-Perruquería de Senyores LOS
TRES AMIGOS, Constitució, 27 - Teléfon, 412.

~ En número d'un centenar han arri·
vat a L1eida els quadros de Gili i Roig, la
majoría fets aquests darrers anys de la

"DDDDDDDDDODDDOOODDDDOD~OODODDDDODOOODDODoDDooaODDODOOooOOOOoooOoOooooOooooooOOOOOOOOOoOOOoODDDooon

g g
g LA MILLüR CASA DE MüBLES !
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g Nom Comercial Registrat g
• •
g Rambla de Ferran, 16. Teléfon, 103 g
! LLEIDA. ª• (Baixos de la Fonda d'Espanya) 5
g •
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GRAN CAFÉ DEL COMERC;:

emarius ~Or emesfre"v
t;orre-dor de ~omer~ t§o('{e9¡Qt,~ S)e 10 ~ 1: TIan!! d'&llpallgd

ffiamMa d'.'Aragó, (9., enfressor.• freida

CASA DE CA NVI DE

M. SALA ROURE
Rambla Fenán, 4, pral. Teléfon, 51B - LLEID!.

PER A GENERES DE PUNT

CAMIL ADELL
MnJor, 7 I Blondel, 7 LL8IDA·

H01i'E:L S UI20
QONFORT M6DBRN

Teléfon, 77 Ueida.

ANTIGA POSADA d'AGRAMUNT
DB

,Ramón Castellá
Estel'ería, 12, Telefon 133 Ueida.

Tal/ers de Fundició y Maquinada

~ JOAN VIL A
Cardenal Remolins, 8, Tel. 1ü7-Lleida.

SEGELLS DE GOMA
J E8TEVE-Cavallers,4-LLEIDA.

R. SETÓ I FILLS
IleCllders dlrecles I dlaris II Bllfcelonll en combinll-
ció 11mb les poblacions mes Imporlllnh!!' d'Bspllnya

BARtELOHl: Monlesi;. lT llEIDA: Esl"'II•• 4

CLAUDI BAIGET
M¡:lQUINARIA 1 MATERIALS EL~CTAICS

VENDES AL MAJOR I DETALL

pu,,;_ DE LA LLlBERTAT, 2 Tel~rofl, 38 LL(IO'"

LA PALLARESA
AGENCIA de J M .
TRANSPORTS DE osep 01X
Cauer Cabrlnetty, 15 - LLElDA - Teléfon 232.

Fábrica de MOSAJCS HIDRAUUCS de

:FRANCESC NADAL:
(LO. mes Ilutligo. de la ".pltal)

Passeigde Pratde la Riba. Tel. 546 LLEIDA.

LlEIDA

LLEIDA

MÚSICA I PIANOS

JUAN GUARRO
CAVALLER5, 65

E. TWOSE
ESPEClUSTl EH EHflRMETlTS DE LA BOU I OEH1!. - Tel. liT

Pla~a de la Sal, 17, principal - LLEIDA

Magalzems de Mercería j Novelals

Cmílí ([Juró Jalanes
Pla~a de la Sal n.o 8.-Teléf.J02-LLEIDA

R. FERRÁN :2

Centre d"espeerJI es ro IREY
Placa de la Sal. 15 v 11 - LLEIDA.

BAR " L'AS"
BERENAR5 ECONÓMIC5

Rambl. fenin, 15 - LLEIOl - Tel!!on, l50 - (Enfronl • [arreus)

INDUSTRIAL ELECTRO-TECNICA

DE OCTAVI PEREÑA
~IÁQUlt(es ... l>1ATBIlIAL nécTulC

BIlIl(lIdn de la Trlnllal. 6 LLelDA

F'nrs e Insllllnclons el~clrltjue8 pc!rll lIum I
ror~n.-Pllrllllllmps. - Acumuln:lorl'._Trllnsformlldors

Uepltrllcló de grllmófons

MIQUEL RIBELLES
CLAV'ELL. 5 LLEIOA

Bi[itleles varies marqu!s.·Acnsoris.·Yendes al tomptal y alerminis

Cicles MAZARICO
Rambla de Ferrán, núm. 11.-lIeida

-_.~-- -
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#mo8LES. # :: Agencia de Nec;¡ocis ::
¡ ..' ~ :: DE ::

i frelxlnet ¡ 11 Vilá i Aresté 11

~ Rambla de ferrán, 37 ~ 11 San Antonio, 7, 2.on - Teléfon. 401 1¡
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Q Pauli Costa B
~ Reparació de báscules ~
g Trevoll gOroolit per dos OOVS (j

~. Taller: Passeig Pi i Margall, 14 ~
(j Pels encárregs: Teléfon, 560 (j

~ LLEIDA ~n ' n
• 01· a·a·a·a·a·01"10'10'10 '1001··)0·)0 .)0.

~OI'OI'OI'OI'OI'OI'OI''10'10'10'10'10'10'10'10•

~ CONSULTORI D' HOMEOPATIA ~
Q , , (j
Q S. PALLAS CUCO g.
g ESPECIALlTAT EN MALA6-TIES DE g
~ L' INFANCjlA I CRÓNIQUES ~

(j Esterería, núm. 5, pral. (j

(j LLEIDA g
(j (j
.01'A·A·A·A· A· 01"10 '1001' '10'10'10'10 '10•

Ferros ... Ferretería il:* Carbons

Magatzems FLORENSA
BLONDEL LLETRA 1

LLEIDA

I
.aaaaaaaaa~~~aa~.g . g

~Joan Porta~
g g
~ Corredor de comere col'leoial ~

~ Pla~a de I~ Sal, 13 i 15 pral. ~

~ Teléfon, 341•.- LLEIDA ~ .
.01·A·A· 01'01·01· A· '10'10')0')0 '10·)0·)0 '10•

• 01' A·A· 01·01'01, 01··)0·)0·)0'10'10 .)0.)0.)0.
Q '(j

~ ~~ fÁ8RI[A DE MO~Aln HIDRÁULl[~ ~~ gn .
Q •

~ JOSEP PUJOL ~
(j Carretera de Barcelona (Pla~a Mur- (j
(j muradors) - Teléfon nO 234 (j

(j LLEIDA (j
(j (j
.01·A·A·A·A· A·01··)0·)0·)0·)0·)0·)0·)0.)0.

JOAN GUARDIOLA

SALDOS i [onlmións en leixilS
Plassa Consti!ució, 4 - LLEIDA

@ @ @ @

L voleu es,.lv;.r visi'eu aquesta casa.
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JGIGO

En lo primero que se fijarán sus amigas será en su calzado;
porqué es un hecho Que "no irá ·bien v~tida quien va mal calzada"

Por esto debe ser exigente al comprarlo. escogiendo buenas
calidades. modelos de últim~ moda y colores que armonicen con el
de sus vestidos.

El surtido que esto requiere solo lo hallará en los

ADMIRADA

Importantes Almacenes LA GRAN VíA
Rambla Fernando, 1 y 3 : LtRIDA

.ACAD~"1.0
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