
Fot,o Á1mª.eeli.·,.

¡'lbUI"J?";'Ji~~. J~ Miguel
, .. ' J. San!;.!;,ia.

.'

Pleyan de p~rt4.. ~ ..

ParauI~.s.-.SanilaT»-:Silmar ••

Sense ~ecat. .J.. :.. k

La joventut 'l';e 'treballa.
El. Deport' "...
Plana J~ls que comencen'.

Gar1>a-Nov!8 ~mentades: -
~ ~,

7

GRAVATS-

Palau Je l.;PalierÜ': .
Pala~ Je la Pa,ker".desP;:¡;, Je l' apuntalameni
BastlJa muntada al Palau Je la Patena. .\
Júli "Ro,ue!:o '. -. -',
Porta Jel eami Je Co.bins

TEXl'

tell Prlnclpal.

~ <tLena~: . ..,' ;:. . . . ...._ '..
R,eeords J.~lJ'an~cia_.:'~~i1'J1U¡hl_a.laprilp.era mur~l111 de)

-Casfell. ,. . ....."'-,. • . ~ ......

LleiJatans ',1'akíi ~ i UeiJatan;· ~'avui.-Josop

Núm. 52



PERRUQUERÍA

.. l. CastBllví Miró 1
CARRER MAJOR, número 4 - 1." .

(Enfronl de casa la Vila)

Es. serveixen teta

a tots' els deperts.
=

Saló per Senyores
= i~

mena d'articles per
Servei esmeral i rilpid a cilrrec . ..

de personal esco/lil

cspecia/illtl en les decoloracions i .

fa/la de c{lbe/ls
=

Poslissos de lola mella .. Majar, 27 i Blonde!, 14 - Tel. 244
=

Manicura i Massatge

Rellotges eléctri'cs M ORÓ N .

..,¡illllllll"lIIl11l1l1l1l11l11ll11nlllllllllllllllllIlIllIllIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU, .,

í RAM~n B~ftDnBA AftM[n~~l 1
~ ~

J NAS, GOLA, ORELLES i
= =lPiusa ~~-:;~~,.2.••. 1.a J

"':iiIJIJUIIIlIIUIIIIIIUIlIJltlll1lllJlllIllIlllltlUlltlUI1UUl1lllllJlllUI1IIIJ1111111U111111111111MIIU11111tr'

Rellotges de torre M eRÓ N .

LLEIDA.
- ·;,.·'i.

Farmacia ULaboratorio
= DE ====-

JIftftA~~ 1RII(ll(~

j' Análisis Químicos
Investigaciones Clínicas

DISPONIBLE
Ma.yor, 70 - Teléfono 1·23- -

LÉRI'DA.

"



LLEIDA

BLONDEL LLETRA I

Ferros *.¡c: Ferretería .¡c:* Carbona

Magatzems FLORENSA

.0(00(00(00(0 O(- 0(. 0(-'10 -10-10'10'10 '10'10 '10.
Q Ó
g~~ fABRICA DE MOIAIU HlnRAOUCS ~~ ~

~ JOSEP PUJOL ~
Ó Carretera de Barcelona (Pla~a Mur· ñ
ñ muradors)· Teléfon n.O 234 O
ñ LLEIDA ñ
O ñ
.0('0(-0(00('0(00(00("10-10-10'10'10'10-10-10•

• 0000(00(-0(-0(00(00f00(-0(--IO-IO-IOO(oO(o-lO.
Q Q
Q J Po t Q" TALLER DE REPARACIÓ
~ O a TI r a Qg' :. I CONSTRUCCIÓ DE
'f. MAQUINARIA

~ Corredor de Comere COl'leUlat ~ :' RAMÓN GONZALEZ
2Placa de la Sal, 13 i 15 pral. ~
u . n CARRER CLAVÉ, NÚM. 23

~ Teléfon, 341••- LLEIDA g L L E IDA .
• 0(00(00(00(00(-0(00(0-10-10-10-10-10-10-10-10. ': : : : : : : : : : : : : :

oaoDOODDDOODDDOOODDDOO~DODDOODOaDOODDODOOOOQDoaODDoaDDoDDoaaDOOODonaaaaoaaaOOODDoaOODoooooaoaeaoaa

I LA MILLOR CASA DE MOBLES I
" ARMENGOL " Io

o
Nom Comercial Registrat 8

Rambla de Ferran, 16. Teléfon, 103 ~
g (Balxos de la Fonda d'Espanya) LLEIOA. ~g g
OOOOOODoaCOQODODOOOOOaOODOO080DODOaOOOOOOODDOOODODaOODOOODoaDOODDOOOODDDDODDaaQODOOOODOO~ODDODDDDD

.0(00(-0(00(00(00(-0(0-10-10-10-10-10-10-10-10.

gCONSULTORI D' HOMEOPATIA ~

gs. PALLAs cucO g
g ESPECIALlTAT EN MALALTIES DE g
~ L' INfANCIA 1 CRÓNIQUES g
O Esterería, núm. 5, pral. ñ
O Qñ . LLEIDA Ó
.0(.0(.O(- 0(. 0(. 0(. 0(,,10 '100(· '10·10 -10'10-10.

..-._._._.._._._..
• •
tmOBLES: t
Jfreixinel J
i Rambla de ferrán. 37 i
.. : LLEIDA: ..t._._._._.._._._.:



7

OODOOOUOQOOODDODOODDOOOOQOQ?DDDDDOUDDUO

Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

P~ra el dolor de cabeza. neurálgi~s diver·
sas, molestias peri6dicas de la mujer. una cu .
charadil~ disuell~ en ~gu~. un~, dos. o tres
veces con medl~ hor~ de inlérv~lo. Bn el
reumatismo febril, una cuchari'dita tres o CUB

tro veces repartidas durante el dfa en la mis
ma forma. En las enfermedades dolorosas
cr6nic~s han de lom~rlo ocho di~s de c~d~

mes en lIyunas, y una o dos veces caso de
presenl~rse el ~taque de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logr~ vencer enfermedades doloros~.

arraigadas y aliviar slempre grandemente 1I

los enfermos.
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molestias periódicas pro·

pias de la muler
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'Unítat humana
G ~

c:it>es del mon no ens ha d"ésser afie.
/iomes som iguals de condició als de les grans metropolis i de Ilunyanes ra

ces, encara que nosaltres, ignorats, tinguem la lIea estada en un reconet obscur de lo
terra. Uns i altres, tots estém /ligats pel nexe deis mateixos drets i deures morals
d'ésser humans.

Donar i fer-l1os viure aquest sentít universal de germandat és !'obra capdal del
progrés i de la civi/ilzació.

El camí afer és lIarc, encara. Llarc és, també, el que deixém enrera. Empró ja
no som aquelles bestioletes primaries absentes de tot neguit i afany de convivencia i
millorament.

La Geografía i la /iistoria en::; han descobert els uns als altres demostrant-nos
que una sola és la Natura entre continents i pobles. La Ciencia aplicada a la teenica,
creant lo vasta xarxa de comunicacions per terra, mar i aire, ens ha apropat, supri
mint les distancies. La f'ilosofía, donant-nos un ideal d"unitat i perfeecíó humanes, ens
ha ajuntat, assenyalant-nos, a!'ensemps, els camins de la Cultura per t1 assolir-Io.

Quan sera aquest assoliment? O/ Els anys no compten en el éurs del progrés
de la /iumañitat. Essencial és veure com cada día cauen grans d'arena deIs vells murs
que s'enrunen lentament i que ens separen a lms deIs altres. 1 més esencial, encara,
que cada un de nosaltres se sentí mes afí deIs altres. Tot lo del mon ens pertany.

Exactament, la parabola del antic poeta indu:, «Mestre i deixeble pujaren al bell
cim del turó. El mestre digué al deixeble assenyalant-li el Miljorn:-Que veus allí?
Veig, contesta el noi, una gran prada plena de bestia i pastors.-Deixa't, digue el mes·
tre, de prades i bestia i pastors: alIó ets tu.-Assenyalant-li el Ponent, que veus allí?-'
Veig una plana de guerrers que plens d"armes i cavalls /liuren combats,-Alló ets tú.
-Qué veus allí, signa;t-li Orient?- Veig el mar i uns navilis que van o altres paic
sos.-Deixa't de mar, navilis i altres pai'sos. Alió ets tu. Tot ets tú. Prades, bestia,
postors, guerrers, cavalls, combats, mar, navilis, altres pai'sos, tot, tot ets tú.»

O, si aquest séntiment d"universal germandat, tan antic i tan modern-i tan hu
ma/-fes vibrar el nostres cors sempre al ritme deIs cors deIs altres/

El mon és gran, i'mmens, considerat sota la seva corpora materi'al i son contin
gut espiritual. Pero !'home tampoc és tan petif que tot el mon no capiga dins d"ell.

Per aixó res ens ha d"ésser alie.



- 2 -

rzJergelles í Saurís
(j ~

('T1ota informativa i crítica)

~
""\.fg) ES exploracions del subsol per la

J recerca d'aigues potables i de
jaclments d'olis mlnerals, a fl

de posar en evidencia les riqueses en ell
amagades, han fet recorrer a I'enginy eco
nomlc i comodfssim d'aprofltar la faculta!
de percepció de que alguns sensilius, ano
menats sa~rís, venen dotals.•

Tal facultat, anomenada forea rabdica,
(nom proposat pel Professor RlcIHrr), con
sisleix en reconeixer i determinar pel tra
mil de movimenls aulomatics inconscienls,
la presencia, a una profundilat donada del
subsol, de correnls d'aigua i diposits meta
Iifers amb I'ajul d'una vergella o bastó for
cat, Iret d'una planla flexible (avellaner,
codonyel') quines dues extremilats diver
genls son sostingudes per les mans del
saurf. Quan aquesl passa damunl un co
rrenl subterrani o de una massa mineral,
la vergella, de la posició horilzonlal, es
flexiona més o menys cap a la verlical, i el
Il'rau d'inclinació sembla trobar-se en rela
ció directa amb la profundilal deis jaci
ments ignorats, i flns la intensilal del mo
viment, sovinl irresistible, pareix ésser pro
porcional a la quantitat d'aquests jaciments.

En 1I0c del bastó forcal, pot emprar
:5e'n un de recle, aguantal en balan ca da
munl el dors de la ma, i lIavors, en passar
el sensitiu damunt masses liquides o mine
rals, la vergella es decanta a dl'eta o es
querra segons la naluralesa deis cossos
quina influencia li arriba,

Per allra parl, sembla cerl que no sigui
necessaria cap branca d'arure per a la

percepció de les sensacions, cal' s'obté el
mateix amb ban'es metaliques, branilles de
paraigues, costelles de balena i flns és cosa
adverada que alguns sensilius poden pres
cindir de tol dispositiu.

Tals son, en breu srnlesi, els fets, Da
vanl d'ells, pero, cal repetir, com en lantes
coses, nihil sub sole novi, car I'us de la
vergella vé esmenlat per CICEllÓ en el seu
fractal De Divina/ione i a VAllllÓ es deu la
seva primera denominació de virgula di
vina. Tampoc cal oblidar el miracle de
Moises, relatat en el lIibre del Exode,
cap. XVII, vers, 1a VII, fent brollar de la
roca d'Horeb, amb un bastó, gran abundor
d'aigua amb la qual acalla els c1ams deis
israeliles assedegals, Serfa enutjos un re
lat complet de la literalura produhrda a lo
lIarc deis segles, flns arribar als nostres
díes, en la qua! vé examinat el singular fe
nomen. Basli dir que lols els pobles civilit
zals, en més o menys escala, I'han esludiat
experimentalment. Avui, pero, el miracle
s'ha acabat, i la ciencia s'ha fel seu el fe
nomen rabdic, demostranl decissivamenl
que una forea ignota sembla emanar de la
materia i obrar sobre certs sensilius dotals
de la facultat de percébre-la, El dubte ja no
és possible: les aigues del subsol, les cavi
lals subterranies, les masses metaliques, el
pelroli, el carbó i altres substancies provo
quen en els sensilius una impressió que re
gislra la vergella. Ja no hi cap acanlonar
se en les comodes hipótesis de la superxe
ría o el frau, I'efzar o els moviments vo
lunlaris. Per cap d'aqueixos mecanismes
descobreixen, els saurís, els jaciments sub-
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terranl3. ( com no hi ha efecte sense causa,
és una hipotesi necessiuia la de creurer
que quelcom de profundament desconegu t
emana de les coses i, pel tramit del saurí o
sensitiu, arriba a la vergella, car no sería
comprensible que aquesta es mogués sen
se alguna influencia energeticll.

Ara bé: aquesta for~a, de quina natura
lesa és? Es tracta d'un fenomen físic, fisio
logic, psíquic o metapsíquic?

La primera hipotesi que als estudiosos
s'acudí fou la d'una for~a física X, a la ma
nera de l'electricitat o el magnelisme te
rrestre, que influiría en la vergella, impri
minHi nJoviments, tal com l'electricitat mou
l'agulla d'un galvanometre. Aquesta supo
sici6 no s'aguanta pas de cara a I'analisi
deis fets, cal' si fos així, no pi hauría ne
cessitat deis sensitius per l'exploraci6 del
subsol: un simple aparell de física de des
pla~ament angular bastaría, anotant-se la
desviaci6 per una lectura, tal com es fa en
les observacions galvanometriques baro
metriques o termometriques. [ no és pas
aixo el que passa, car en aqueste~ con
dicions, com diu RICHET, totes les verge
lles resten desastrosament immobils; cal
un saurí, un sensiliu, un rabdoman (amb
tojs aquesls noms pot designar-se), el qual,
amb vergella o sense, si lé reals facultats,
produhira el fenomen perceptiu. La influen
cia de la personalitat humana és preponde
rant i necessaria; la de la vergella, pura
ment epissodica i secundaria.

Demostrada la necessitat del saurí '0

sensiliu, es pot formular una segona hipo
tesí. ja més verossimil, així concebuda: la
sensibilitat críplica o profunda del saurí,
impressionada pel' la for~a rabdica emana
da de les coses amagades en el subsol,
despertaría en ell moviments musculars in
conscients que fllríen decantar lél vergella.

.

Per bé que més legítima, tampoc resisteix,
aquesta hipotesi, I'analisi comparat deis
fets. N'hi hauría prou, per posar-la en dub
te, en considerar que els moviments de la
vergella son talment forts que, en oca
sions es trenca; que tot i flexionant-se la
punta A del forcat, [es mans del sensitiu
que aguanten els dos extrems, resten im
mobils; per fi,-i lIixo elimina definitiva
ment la hipotesi deis movlments musculars
inconscients, - si com ho ha fet LEMolNE
en les seves sensacionals experiencies,
es posa la vergella en un estoig tancat,
aguantat pel sensitiu amb la seva ma, [ti

vergella es mou en res/oigo «La vergella,
-diu LEMoINE-, tomba malgrat la vol un
tat en contra de l'operador». Com es veu,
aquests fets experimentals p.ermeten afir
mar, al menys, que la hipotesi deis movi
ments musculars inconscients del saurí no
resol pas tots els casos, ni els més difí
cils. I com és un principi general en
ciencia el de l'economía de les causes,
la hipótesi vera sera, probablement, aque
lla que expliqui tots els casos, car és de
creUl'e que obeeixen a un mecanisme únic,
i a una causa idenlica.

Doncs, com explicar el fenomen rabdic?
Problement és prematura, encara, una sis
temalilzaci6 teorica. Malgrat l'antigüitat i
la universalitat del fet, cienlíficament, és
cosa deis nostres dies, i caldran series
d'experiencies rigorosament portades.
abans de concloure en definitiva. Pero com
l'esperil huma és insaciable i té necessilat
de reduIr a esquemes logics, tan provisio
nals com es vulgui, les seves adquisicions
fenomenals, gosarem formular una expli
caci6 que, ens sembla, concorda amb les
variadíssimes modalitats del fenomen
essencialment únic de la vergella.

Segons aquesta explicació, en el feno-
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HU~lBERT TORRES.

A, poi tenir, a distancia, no importa quina
noci6 d'una realitat existent, no és Iicit
suposar que en el saurí es dona el mateix
fenomen? Així ho creiem.

Hem afegit, pero, que en la fenome
nología contemplada, hl ha, a més, una
exterioritzaci6 dinamica, una forca que ac
tua a distancia, per tant, sense la mes pe
lita intervenció del aparell neuromuscular
del sensitiu. Aquesta noci6, si es recorda
co que abans hem esmentat, apareix ne
cessaria, cal' sense ella, no s'explicarien
els casos de moviments de la vergella
con/ro liJ volunlo/ del sourí, ni els més ex·
peditius de les experiencies de LEMoINB.
ja esmentades.

Aquesta acció /elequin~/ico (moviment
a distancia) és, avui, tan demostrada com
la facultat criptestesica. Si I'espai no ens
manqués, aportariem experiencies perso
nals plenament demostratives que, per al
tra part, trobara el lector en les obres de
psicología paranormal.

En conclussi6: la vergella no acompli
ría altra missió que la de posar en joc la
factiltat de clalent riptestesia pragmatica
del sensitiu, revelant coses, al seu sub
conscient, que els nostres sentits normals
son impotents de fornir. Aquesta percep
ci6 s·exterioritzaría dinamicameut I mou
ría la vergella, sense acció conscient ni
inconscient del seus músculs.

Tal és, provisionalment, la hipotesi a
que hem arriba!. Es discutible, ho reconel
xem; pero encaixa perfectament amb tota
la gamma deis fets i, com a hipotesi de tre
ball, la emetem.

- ,( -

men rabdic, hi intervenen dos factors,
ambdos de naturalesa metapsíquica, i
son:

1. Un percepció subconscient d'una
realilat amagllda en el subsol, percepció de
naturalesa criptestesica, aixo és, posant
en joc facultats supernormals j extrasenso
rlals d'informació.

11. Un fenomen d'exteriorització dina
mica, de moviment a distancia, sense el
concurs del sistema muscular del sensiliu.

La facuitat criptestesica de l'home, de
certs homes al menys, és una noció ja in
corporada a la ciencia. Que per certs sub
lectes, anomenats sensitius, hi ha la possi
bilita! de coneixer una realitat exterior,
distant en I'espai I el temps, sense el con
trol deis senlits organics, cap persona mit
janament culta, no ho posara en duble. Si
es dona a un sensatiu un objecte havent
pertangut a una persona A, adhuc desco
neguda totalment deis experimenladors, el
sensitiu us descriura amb una fidelital pas
mosa les caracterísliques morals, fisio
logiques, psicologiques i socials de A.
Aquelles persones per a les quals aquesla
noció sigui nova, podran informar-se'n
11mb profit si lIegeixen la nostra traducció
catalana, de prbxima aparició, del notabi
Ifssim IIibre d'ERNBsTo BOZZANO, Els enig
mes de la Psicome/rfo.

Si ho fan, podran convencer's de la
meravellosa finor de percepció extrasenso
rial de certs lúcids, per als quals, la per
cepció rabdica deis saurís no més ocupa
els graus més baixos de I'escala, I és un
simple joc d'infants. Doncs, si hi ha una
fllcultat, en virtud de la qual, el sensitiu
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el Campanar de la Seu CZJella

I

a L número passat de LLEIDA. reproduí
el projecte d'acabament del nostre

bellíssím campanar, un deIs millors entre
tates les obres del seu genere existent. a
Catalunya.

Tambe nostre confrare «Vida 'L1eida
tana» publicava un esbC',< de restauració,
obra de l' arquitecte i distingit amic
Joan Bergós, que ¡'ha estudiat amoro
sament.

El treball del Sr. Bergós ens ha sem
blat inclinat únicament a mostrar-nos el
que fou o devía esser el campanar, en
acabar la seva grandiosa fabrica. Cante
els elements actuals demes d'unes creste
ríes cumulars en forma de delicats punti
1I0ns calats que rematen les vuit cares del
campanar, deis quals encara avui en res
ten enderrocs embotits entre els calats de
la cornisa del segón pis de cam panes, com
pot haver notat el visitant curós d'aquelia
magnífica i única altilut.

A mes a mes, l'jI'lustrat arquitecte lIei
dala ha projectat uns puntillons semblants
damnntla dita cornisa del mateix pis i com
pletant, naturalment, els arcbotants deco
rats amb teieres, deis que encara en queda
rastre actual. Respecte als repelits punti
1I0ns, que ja hem dit son innegables al
capiró del campanar, "els nostres modes
tíssims, gairabe nuls coneixements de la
tecnica galica no ens permeten d'emetre
judici, si be, de pri-ner antuvi, se'ns acut
de creure que si els tals elements hi eren,
no podien fer altra cosa que destorbar i
tapar la gracia deis finestrals del referit
,egan pis, els quals essent de radi mes re
dun resulten mes endarrera i la perspectiva
des de la Ciutat els deixarí"a poc vistosos.

Els projectes que publícitrem en nostre
número passat, corresponents als campa
nars de L1eida i Santa María de Balaguer
eren extrets de I'interessantíssim opuscle
que I'arquitecte Sr. Rubió i Bellver pu
blicit amb el nom Táber Mons Barcino
nensis per tal de respondre als retrets de
gran part de la premsa, sobre IOt, catala
na, i de no poques personalitats de relleu,
a les seves «Visions» sobre l'hipotetic ba
rri gotic de Barcelona, i a les que les fatals
circlIostancies i la costosíssima construc
ció de la Pla,<a de Catalunya han emboli
cat de boires desagradosíssimes, potser poc

"mOlivadament.
La historia de Catalunya, antigament

i modernament es curulla de fatalitats
semblants que han anat cavant la nostra
fossa, com si un vent malestruc ens du
gues, en horesdefinitives, una pesta mortal,
que ens fes perdre a tOlS la serenitat,
guiant-nos per camins inexorables.

La magnífica monografía del S!. Rubió
i Bellver ha estat per a nosallres fertilíssi
ma en ensenyamenls, i prou val la pena
d'esser meditada, deixant de banda ,<o que
correspon a la ciencia de les belles cons
truccions en la que fins avui havía estat
consideral l'il'lustre arquitecte com un
deIs nostres grans mestres.

** *
El campanar de L1eida, que moderna

menl n'ba inspirat d'altres de tipus sem
blant, encar que molt mes senzills, com es
ara el de Santa María de Castelló de Far
fanya, es indubtable que no fou concebut
tal i com l'hem trobat nosaltres, es a dir,
amb el capiró truncat. Molts deIs de la
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No cal pensar-hi. Si en parlem és sola
ment per informar els nostres Ilegidors.

Altrament, ja podríem donar-nos per
ben contents de veure com el nostre CapI
tal Catedral curés de renovar els graons
ue I'escala, massa gastats ja, i de refer, en
cara que modestament, les parts destrui
des de la seva decoraci6 superior, com son
la crestería deIs linestrals, els pinades i
arcbotants am b teieres i els triangles de
formosíssims calats que rematen les cares
del nostre esplendit campanar.

El Capítol Catedral podría ajudar fácil
ment "obra volenterosa, pacient i altament
patriotica del nostre intel'ligent compatri
ci Sr. Combelles, tant fervorós del nostre
tresor artístico

La qüestió del rellotge, pero avui can
dent, ens dona pocs motius d'esperanca.

Si és cert que, quan l'envestiment de
la part superior de la ciutat per les trapes
franco-espanyoles de Felip V. es deixa
Iliure el campanar_solament per que pres
tava un servei públic amb I'horari, creiem
vinguda I'ocasió ue determinar la posses
sió del monument a favor de la Ciutat, so
bre IOt si és aq uesta la que, atenentl'opor
tuna proposici6 de I'actual Ajuntament sao
tisfa les despeses del nou rellotse.

Tal vegada alxí algún ric ciutada, un
nou Girona, algún diá, tingui pietat de
l'admirable monument i es desprengui de
part de la seva fortuna per tal d'assegurar
ne I'estabilitat i I'integritat de sa magnífica
formosor.

Com un colofo als presents apunts.
veurem d'escatir la gran pregunta: el nos
tre campanar, es concebí aixís tal com poc
més o menys, avui eltrobem? O be, pro
jectat amb el seu natural pinade gotic, es
deixa i,!acabat per alguna causa?«« «

nostra terra que han restat així, foren
després surmontats per arcades de pedra
en punta d'ametlla, amb el c1mbal de I'ho
rari dessota, a causa de la resistencia 10
gica d'un semblant acabament.

En Roca i Florejachs, en la seva preua
da Memoria «La Seo de Lérida», reedici6
Sol i Benet '911, ens diu també: «.... sin
colocar qued6 la colosal pirámide o aguja
que por chapitel parecía reclamar el cam
panario...~ o. L1uis Montull, nostre dis
tingit col'laborador, en un article apa
regut a la premsa de Barcelona i reproduit
per El Po/s, afegeix, parlant de la nos
tra mera vellosa torre, que forma un con
junt elegant, de ratlles perfectes, «no obs
tant i la seva mutilaci6 i mancar·li la gran
cúpula que Ii servía d'acabament ¡que li
fou llevada en ésser convertida la catedral
en fortalesá l'any 1708», encara que, de
ésser certa I'alirmacio del Sr. Montull, és
extrany que no liguri en el planol francés
de 1707, reproduit pel Dr. Ayneto en .EI
Sitio de Lérida~, (Sol i Benet 1916), ni al
del enginyer Beaulieu, a qui tant devem de
~o que grMicament es conserva referent al
nostre país de la segona meitat :del XVII
segle.

L'esbo~ d'acabament del n,)stre campa
nar que ens dona el senyor Rubi6 com
porta un altre pis de menor perímetre pero
de majar altura sobre I'actual capir6 i,
ademés, una delicada agulla que enlaira
ría els 70 metres de I'actual alsaria de la
torre fins a uns 115 metres. Naturalment
que una obra així implicaría posar pina
c1es als grans contraforts del c1austre, aixe
cal' la fa~ana de la porta mera vellosa deis
Apostols, avui tant mutilada i completar
moltes altres coses per tal com caldría que
el conjunt fes joco
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Abans hem fet esment de la qüesti6,
No ens dol, pero, d'afegir-hi les propies
opinions, encara que indoctes.

Observem, de moment, que el nostre
campanar té un germa en «El Miquelet»
de Valéncia, Aquest encara ha restat més
inacabat que el nostre. Arriba fins el se
gon pis de campanes i alli, sense bastir-lo,
se hi addita un menut cos central i es d6na
per acabat, Per qué no es segueix el plan
al menys fins a deixar-Io com _el nostre?
Aixo deuría haver-se fet, si realment, I'obra
hagués aleshores restat acabada.

Per altra banda, fixem-nos en el cam
panar de Reus que, per bé que de con
cepci6 bon xic més senzilla, disposa, no
resmenys, deis elements essencials del
nostre: un pis a !a part alta del gros pris
ma que serveix de basament; altre més re
duit sobre el primer, amb els correspo
nents pinacles i, finalment, una airosa pi
ramide terminal, tal volta d'al~aria escas
sao Es que, acabat i tot, potser no ha fou
tal com es concebi en comen~ar-lo.

Per qué doncs no foren acabats els nos
tres campanars?

La ra6 ens ,embla planera.
Les relacions de Valéncia amb Italia a

I'edat mitjana eren constants i estretes, El
Renaixement guanya el cor deis artistes
abans ja de la caiguda de l'Imperi Orien
tal amb les emigracions que el perill turc,
sempre creixent, produra a Constantino-

ble, i que invadíen les magnifiques repú
bliques italianes.

Aixo decidí la' mort del gOlicisme. El
gotic fou, aleshores, I'art barbre. S'havla
de retornar a I'art clilssic.

Valéncia en rebé el primer abrús
Catalunya en fou tot seguit infestada. La
nostra goticíssima porta deis ApOSIOls en
dú-Ies ciares senyals als darrel s elements
decoratius que hi foren treballals, mentres
tellia d'acabar-se el campan-ar, que ja es
deixa correr perque no valla la pena de
seguir "estil «barbre~ en plena resurreci6
greco~romanil. A Reus devíen have~ aca·
ba\ la feina, com arnés senzilla. «El Mi
quelet» resta a mig aire, tal com el sor
prengué I'onada. L1eida tenía I'obra Olés
aven~ada per tal com la «moda nova~ tar
da un xic més a entrar, A Barcelona res
tava tot més endarrerit, per tal com el mar
l'apropava a Italia. AIIl ja ni es comen~a

la fa~ana de la Seu ni la cúpula feu altra
cosa que iniciar-se ni s'aixecaren ja més
els escap~ats campanars.

Tot ~o que es feu d'aleshores endavant
portava I'empremta de la nova moda que
s'ana desenvolupant i deformant fantasti
cament fins a les bogerles del barroq uisme.

Son les formes sense ideals que encara
avui preponderen mentres les agulles que
fiten l'infinit resten inaixecades,

J. PINYOL,
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'cl CJemplarí de

CaberJ omb son manto de blanca estamenya
On veu~5'hi a la d~bil claror de la lIuna

De J'ordre l'ensenya,
En miS' del silcnci de "ir frisla i bruna
Al velJ Oardeny puja, un jove templari.

Callat, solitari.

Qardeny
~

CalJau. callau, que en mfg de les ruInes
Dorm el passal; son respirar murmura
El vent, en les arcedes blssanlines.

PCRB ANTONI VCMTALLÓ.

«Cal' proxim em sento el fi de ma vida:
«Canleu també eSQuelles la fera matanca:a

Aimal de seguida,
Resolt en penetra del Batlle I'eslanca,
On Irist frci deerepit la son nc concilia

L1eginl-ne la Biblia.

Muntant pcr la coma son rastre 0'05501a

El vent, Que balenH~e pels murs en murmura,
La testa n'acota;

Aprés a guailZlT-se el convent es delura,
I en tan' que el contempla, una óliva canta

I al punt mou sa complanla.

Indrel de ItJ porta. ala mura s'encamina.
Pensa"l en el xlscle de rau agorera,

En freu la bocina
I un crl' fa lIrrencar~1i de vcullaslimera,
A. qui rcapon prompte ¡atenta I'aguaila

Des Sil escaraguaila.

cQui sou?- diu aquesta, amb veu bronca ¡ruda,
.Oardeny pels de casa sois n'obre la porla.

cAl alba nllscuda;
cTorneu.»-cNo paso Que ara passar molf m'importa
cQue ha nirs Que camino i a Santa Marfa

cS'acélbi"l ma via.:a

A 8Queixes paraules , dringant les cadenes.
El ponl lIevadfc ltmb calma en devillla,

l dallles almenes
De nou xiscli:1 )'oliva, i en Ion Que 101 calla.
El jove lemplari l'eptl1nt-Ia en morrnura:

«Ton eant, au, delura,:a

A poc ses peljacIes pel paJi resSOllen
Que endresa lJeugeres envers la batllilt.

En lanl que en sanen
Les tristes eSQuelles de Santa María.
cBe (eu, diu, al o'ir-Ies, de rebre el templari,

«Atnb loe funerario

El jove templari n'acota la testa
Cal' mols per respondre, de ta.n dol no troba;

Callat tot ne resta:
Mes si el frei al BatlJe [JO pot dar la nova,
Be prou Que lIegeix-la falídica i clara

El 6atHe en lJur ~ara.

«Sol vens, diu, i calles?... El ce1 beneit siga,
«l?erdona'm.. ,:a-cNo, Batlle contesta el templari,

«Vencenl la fatiga;
«Ja nostres ne Queden Salem i al Calvari;
«Mes, ail si de casa, alla vint lluilaren,

cTOIS menys jo hi Quedaren,»

Aprés forta basca Ji agafa, i en lerra
Ne cau el brau freire; sagnanta Cerida

Rebuda en la guerra,
Al dol Que sent, obra's robant-li la vida;
l en tant Que per terra son cos s'esbatega

I raima n'entregll

«Content, diu, em moro; mon ansia és eomplertll,
«Puix deixo mes cendres en Santa María;

«Ma mort ja és certa;
«Adeu, ceUa meva, adeu, ma BatIlía!:a
I aUlIndonan' s'aima la terrea escoria

Ne vola a la gloria.

Ja I'oliva calla; el bon vell ne resa
Del ert freire en terra fleclil a la vora;

La oH fa feresa:
El vent xiula .etric deis murs part de Cara,
1arfana es Queda la noble Batllía

De Santa María (1)

t JOSBP PLEYAN de PORTA
11) Alxl s'lInomenava I'esgl~slll deIs femplers de Gardeny les

runes de la Qual encara perslsleixen vora J'edlflci que
servf de Convenl,
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@L general espanyol Lacy, d'acord
~ amb un fill del guarda del pol-
(O vor! del Castell, que hav!a per

nom Azequinolaza, concebí el
. projecte de volar el referit dipbsit, conve

nint que soptant d'aquesta manera la guar
nició francesa de la pla~a, podría facil
ment apoderar-se'n.

Al efecte, Lacy, establí son quarter ge
neral, format per uns 6.000 homes, en el
veY poble de Corbins, emportant-se'n Aze
quinolaza el qual havía ja posat foc a una
llarga metxa que menava al polvori i que
segons calculs provocaría l'explosió a
trenc d'alba de la data de III cap~alera.

S 'esdevingué, pero, que el guarda erra
els calculs i l'explosió es produí afrosa i
formidable molt abans de l'hora esperada.

Contenía el polvorí, instal'lat en l'antic
edifici de l'A~uda, uns quants milers de
quintars de polvora, municions i tota me
na d'explosius. L'espetec, dones, és per
no descriure'l.

La ciutat i la muntanya del Caslell tre
molaren amb tanta violencia que hom ho \
atribuYa un furiós terratremol; no resta un
vidre sencer; les aYnes queien fetes bocins,
els objecies que hi havía damunt els mo
bIes es precipitaren pel desequilibri i bon
nombre. de cases, parets i tabics aparegue
ren solcats per les esquerdes.

La punta de ciutat que més durament
rebé els efectes de la catastrofe, fou el ba
rri de Magdalena. Allí s'esfondraren moltes
cases i es compten per centenars les per-

sones que deixaren la vida entre les runes
deIs immobles. Cal dir que l'explosió tin
gué lloc a l'hora que el veinat descansava,

Ajuda a disminuir la tragedia, la dr
cumstancia de atravessar I'epoca del batre,
cal' molta genl que s'haguera trobat a la
ciutat s'havía traslladat a les eres.
. En el Castell els efectes de l'explosió
foretl també espantosos. EIs canons de
les baleries foren llan~ats a gran dis
tancia.

L'edifici de l'A~uda, on tingué lloc l'ex
plosió, el mes antic de la Ciutat i un deIs
que serva mes records histories, fou des
truit en tota la part de ponent a nord, justa
la meitat de l'edifici.

D'una companyía d'ArtiJIer!a que s'allot
java dessobre del polvorí no se'n trobi! el
mes lIeu deIs rastres i de tota la guarnidó
del Castell, que era regularment nombrosa,
en restaren en vida solament 67 soldats.

Hi havia en l'edifici sinistrat, demés del
polvorí, un magatzem de farina per a les
tropes, guardada en nombrosos barrils.
L'explosió escampa la farina per les hor
tes d'aquella banda, les quals quedaren
blanques talment com si hagués nevat.

Sortosament, la fabrica de la Seu Ve
lIa, empla~ada a pocs metres del 1I0c del
sinistre, no sofrí danys de consideració; so
lament del segon cos del campanar cai
gueren trossos de cornissa, alguns pilans
i altres ornamentacions.

En la part que fou Catedral ringué lloc
l'esfondrament d'una de les mirandes dites
deiS exorci,sme,s, corresponent a l'esquerra
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la qual feia joc amb la que resta. Aquesl
lrisl esdevenimenl demoslra les excel
lents condicions d'eslabililat i soJidesa del
nostre admirable monumenl.

fora de LJeida lambé es deixaren sen
tir els efecles del tragic succes.

En els verns pobles de Torrefarrera,
Torreserona i Benavenl, s'obriren de bal a
bal les porles 1fineslres de molles cases,
no reslanl un vidre sencer enlloc.

A Agramunl-dislant unes 10 hores de
nostra ciutat-hom creia que es traclava
d'un terralremol i la gent sorUa esverada
menl de les cases imploranl la clemencia
divina.

« ee na» (1)

(w~\ AVIA plogut esbojarradament. Tot\fID era xop. La pla<;a de Poniol era
.~ úna ampla bassa. De les gargoles

del campanar queiá l'aigua, com si ara
només plogués al seu damunt. Els arbres
aplanaven lIurs branques, en un desmai
voluptuós. Regalimaven les parets de les
cases, i les canals feien una música de
melall que s'anava fonent de mica en mica
en el silenci de la tarda.

De la pla<;a estant, es vejen els Camps
que vorejaven elllarg de la riera,com peces
d'un mosaic brillant i multicolor. La grao
daci6 deis verds i deis ocres hi era tan ben
reeixida que els ulls s'hi encantaven en un
deJiri de mirar.

1 mirant aixi, ara al lluny on la silueta
deis arbres s'aprimava finlssimament, ara
a la vora, on les coses apareixien en tots

(1) Pra8'nll~nl de 111 novel'la cLll Nala de 8ronze~.

La voladura del polvor! és un deis fels
Olés dissorlals de la Irista epoca de la do
minaci6 francesa.

Lacy produr un dany del qual no n'ha
gué cap profil, cal' els francesos, donanl-se
comple del que all6 significava, acudiren
apressadamenl a les muralles i demés
punl eslralegics de la pla<;a per defen<;ar-Ia
de qualsevol perill,

Aquella genl, amb una admirable sang
freda, reslanl imporlancia al luclu6s suc
cen, esperaren l'arribada de refor<;os que
no .tardaren en apareixer, conlinuanl IIur
domini de la ciulal dos anys Olés, encara.

LLuts MONTULL.

lJurs detalls, feridors de tan remarcats, fou
que la pupil'lá topa amb una figurá que
es retallava contra el firmament al cim
d'un roquisser vo.ltat d'alzines. A la cari
cia del ventijo) voleiava el faldell' blau
d'aquelJa personeta, com un esquin<; de
cel. Es sentia la seva veu, talment un clam
manyac, de lJargues j acaronadores reso
nancies. Era una veu prima i tremolosa,
una campaneta de combregar que passava,
invisible, pels conreus tan aquietats.

La noia del faldellí blau desaparegué
entre l'espessa tofa del bosc i, al cap de
poca eSlOna, es feu albiradora en un corriol
que menava al poble.

Hi arriba entre dos Ilustres. Acondula
unes ovelles amb passa lenta, com un ritme
més en la calmosa vibraci6 del cap-al tardo
Bo i cantussejant una tonada anodina es
fica dins d'una casa, vora de la que habi
tava en Pep Malhome.

Hi hagué un soroll de portes al fons i

1

l
l'



un nom pronunciat amb vehemencia'
Lena!. ..

Silenci.
-Lenal s'oí més fort.
La noieta eixí tata encesa de rastre i

s'assegué al lIindar de I'entrada amb una
bujola en la qual comen,a a desgranar
lIegums. En Pep Malhome, I'enza del po
ble, tragué el cap per lacan tonada i tot fent
el gemegadís ana a seure mansament, amb
les cames encreu,des, vor~ son únic anhe!.

Lena: va dir-li amb un balbucrig'infal
tivol-t'he cridat dues vegades; i, amb un
delitós enriolament-inquirí:

-Que et faig por, Lena meva?
La noia ni se'l mirava. Abstreta en sos

pensam'ents, Ji hauria passat ben bé per
alt el bordegassot, si aquest no li hagués
estirat una manega, despacientat d'aquella
indiferencia.

Lena se'l mira al'eshores, en una barreja
estranya de repulsió i desig. També com
ell, la maceta tenia una boca roenta de
vida, sino que els ulls d'ella fitáven al dret
en una inquietant interrogació. Eren uns
ulls que veien, en adenan~a, 'él goig de
pecar: ulls ne!fres, tantost d'una gran fixe
sa irada, tantost perduts en els ensomnis
mes vagorosos. Tata ella, aquella mo,á,
era una sageta de carn, que en ¡'are de la
temptáció, brunziria al primer impuls
oportú per anar a caure, temps després,
passivament, en el 1I0t de la ciutat. Lena
era una adolescent, encara; pero la seva
carn era un foc de roses a punt d'esclatar,
roses d'amor díns el pitxer d'e la seva pell,
recremada pel so!. Lena, sem blava, alta i
esbelta, bruna, amb el desconcertant ba-
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tent deIs Seus ulls, i una rialleta blanca
entre els seus llavis, una filia de l'Argelia ...
La seva efigie, hauria estát retolada, en un
Museu, «La Noia de Bronze».

En Pep Malhome se'n can,a d'aquell
mutisme. i malmirrós, com un gas ape
dregat, tamba altre cap la cantonada. A la
pallissa de casa seva s'ajagué i s'abaltí entre
un lIeu somiqueig de descanso!.

Aleshores Lena s'adona que I'havia tin
gut als seus peus. I somrigué, satisfeta de
veure's sola, sense aquella nasa. I vet aquí
que es posa a pensar si el tem ia o no en
Pep... 1, pensant, pensant, s'ensomnia en
gaudioses figuracions en les quals el pobre
xicot triomfava d'ella, en una lIuita dol"a
i enervadora ensems...

Fin. que la seva mare I'eixeribi d'un
crit i es posa a feinejar avespadament.

Aquella tarda de primavera va morir
en un tumulte enlluernant de colors, enlla
del Monseny.

Les campanes, en tocar l' Angelus, vi
braren rotundament per la plana. Els ga
sas s'.sbatussaren tata la nit a la riera,
trencant la sonsónia de les altres coses;
emmudí el m,ussol del campanar, i el vent
va agemolir-se, silenciós .. prop les finestres
i els portals.

Lena com pta totes les hores, les máns
encreuades damunt del pit, agitadíssim,
mentre les seves dentetes esfilagarsáven
amb desfici la gira del nen,o!. Un Acid
escorrim de lIagrimes fou la deixalla gro
tesca d'aquella inútil nit de passió.

TOMÁS ~OIG 1 LLOP.

===~
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'Una lIuita a la primera muralla del Castell

@""\
"' eCORDO ara, com si ho estés~) vejent, una lIuita que vaig pre

senciar quan tenía molts pocs
anys en la nostra fortalesa del Castell
principal.

Era la capvesprada. L'hora poetica
assislfa a I'agoníll de la lIum en un mar de
porpra.

Tot d'una sento crits belics, xiulets de
fona i el xoc esgarrifós de la ped¡'a quan
rebota contra la muralla.

Dalt de la primera muralla, i en el punt
conegut per el «bombo», hi havía uns
quants xicots del barrj de Sant Marti.
A baix, es veia un formiguer de partidaris
de Magdalena, disposats a prendre la mu
ralla per assal!.

Els crits, cada vegada eren més forts; els
xiulets de les fones i el xoc de les pedres
m'emplenaven de frjsanca i de paüra. O,
com s'estaven barallant aquells estupids
per un norésl. 1, com perdríen la muralla
pensava jO-, aquells pocs parlidaris de
Sant Marlfl

Hi havía, perb, comandant aquells he
rois, dalt de la muralla, un xicot atrevit,
entremaliat, que valía, ell tot sol, per un re
gimen!. Era en Tarrosse!.

Quan temps va durar aquell fet d'ar
mes? No ho rcordo bé. Potser una hora,
potser dos, perb, quan les pedrades eren
més fortes, el crit de: «els ruralsl», va fer
escampar lols els combatents.

No era gens estrany aixb, ja que la
guardia rural quan agafava un tirador de
fona, feia pagar als pares una forta multa.
Perb cap se'n va pagar, perque tots varen

fugir escapant-se de les mans deis guardes
d'horta, i, un d'ells, en Tarrosset, va esca
lar la segona muralla per un punl que avui
em causa esglai de pensar-hi.

Tenra aquell xicot una gran fama per
escalar muralles i per agafar blives. figu
reu-vos per un moment un mico deIs que
pujen a la copa deIs arbres amb agiJitat
pasmosa, i tindreu una petita idea de la ma
nera com va pujar I'altíssima muralla aquell
dra en Tarrosse!. Descalc, portant les es
pardenyes penjades al coll, s'agafava
aquell xicot amb els dits deis peus, com si
fossin sangoneres, en aquelles pedres cen
tenaries on hi esta escrita quasi tota I'his
tbria de nostra ciuta!.

Jo Ji vaig donar una fortaa bracada quan
va arribar dalt, com a prova d'admiració, i
junts, després, retornarem a casa,

Per I'horitzó, cap a lIevant, ascendía,
gronxant-se com una nau de plata, una es
plendida miija Iluna. L1eida, il'luminada
per I'argentada lIum, com una fada ribe
renca, semblava haver-se sentat en el
Mont-PubJic per refrescar-se els peus de
vori en Jinfes cristallines d'aquest riu fan
tastic, que, després d'atravessar amb un
cant d'optimisme la provincia de I'un cap a
I'altre, s 'ajunta amb una ferma abracada amb
lIurs germans el Cinca i I'Ebre.

Ja a casa, uns grans crits acompassats,
ens feien recordar I'escena del Castell que
haviem gaudit poc abans. Eren els crits
reglamentaris, repetint-se d'un cos de guar
dia a I'altre d'aquesta manera: «iCenti
nela alerta.... alerta... alerta.. , alerta
estiJ/» ... »

M. SERRA BARTRA,

"

I
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1 - Palau de la Paherfa abans de presentar simpfomes d'enfonsada.
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2 - Palau de la Pllherfa després de les obres
d'apunlalamenl.

3 - Baslidi\ munlada per facilitar l'enderroc del
Palau de la Pllherfa.
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C!eídatans d'ahír í lleídatans d'avuí

Josep CJleyan de CJorta

0\ L valor deis homes va "justament
~ lIigat a lIurs epoques. De vega

des un canvi d'ambient facilitaría
tasques i idees que la ingratitut del medi
transforma en heroisme.

Aixo, cal no oblidar-ho en parlar de
Pleyan de Porta.

L'intermedi 1845 a 1891 (1) no era pas
massa adequat a la mena de treballs a que
es I1iura el nostre cronista,

Hereu d'aquells homes que cantaren
les coses pairals amb la manllevada ex
pressió que trobaren estatu'ida, fou el pri
mer que sentí la pruIja de dir-Ies en el to
sincer que rajava de la boca del' poble.

Comen~ava el desvetllament de l'esperit
pairal i fou deis primers en ajuntar-s'hi.

Encara influit pel romanticisme de
l'epoca que menava les seves aficions a
un estat d'elevació poc comprés per la ma
joria de la gent amb la qual venía obligat
a tractar d'ordinari, assolía la seva tasca,
aquella heroica constancia en la recerca de
la veritat historica i aquella noble pru'ija
de buidar en versos els moments de calen
tor espiritual que, adhuc i la ingratitut deis
homes i les coses que no es can~aven de
malferir-Io, servava amb un abrandament
secular aquell digne cavaller de la ploma
que desenterra veritats de les entranyes
deis arxius i deis pedrissars deis vells mo
numents per cantar l'epopeia de la dol~a

ciutat que ens veié neixer.
Aixo ens diu la forca extraordinaria

d'aquell temperament que als onze anys
tradula versos del castella al lIatí, i abans
deIs trenta, havía publicat la «Compendio-

sa ressenya de la Historia de Lleida», única
que d'aital volada s'ha escrit fins avui. I
ens predisposa a creure que és el que
hauría pogut fer si la mort no I'hagués
sobtat encara jove i la vida li hagés estat
menys punyidora.

Fill d'una acomodada familia de page
sos que havía per nom Llombart i que
comptava amb una tradició d'algunes cen
túries d'existencia, demostra des de molt
jove una ferma devoció per les lIetres. Tin
gué una joventut arravatada, com perta
nyía a I'escola romemtica imperant, car
després d'ocupar-se en diverses activitats
arriba a actuar de comic en el desapare
gut teatre Principal de Lleida i al Liceo i
teatre Circo de ,Barcelona. Desempenya
papers d'importancia en companyía de la
Diez i la Rizo; i els Catalines, Dardalla,
Montijano, Vico i Zamora, els millors ac
tors de )'epoca, feien sobrats elogis de
les extraordinaries dots de 'n Pleyan de
Porta el qual, per la gallardía de sa figura,
per la joventut, pel talent i per l'exquiside
sa amb que declamava, hauría brillat po
derosament en el teatre si no hagués en
trepussat amb l'oposició decidida de la
seva familia morigerada i patriarcal, por
tant a ultran~a el proposit d'obstrucció a la
carrera artística de lIur fill fins que acon
seguí retornar-lo al recer de la llar.

Llavors fou quan cursa el Magisteri
elemental a Lleida, ampliant els estudis
per fer-se superior a Osca i Barcelona,
deis que no arriba a examinar-se.

(1) NlIsqué el la de Decembn de 1843; morí el 19 de Juny

de 1891.

-~- ----- ~
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Exercint la nova professló, esmer~ava

els moments que aqueixa el deixava IIlure
en la publicació del periodic Revista del
Colegi de L/eida de la que n'era dlrector
propielari.

On, pero, en Pleyan demoslrava tenir
una profunda afició, I en la que hl reeixía
d'una manera remarcable, era en la recer
ca de veritats hlsloriques imposant lIurs
apreciaclons per la solidesa amb que eren
feles, arribant en més d'una ocasió a des
fer passatges I teories d'altres hlstorladors
i cronlstes d'epoques precedents.

Fruit d'aquests primers estudis son els
Apuntes de historia de Lérida, publicats
J'any 1873.

Un any mes tard fou dignament amplial
sota el titol de Nociones de historia de
Lérida merelxent de la junta d'lnstruccló
pública un calid elogl i una medalla d'or,
proposant ensemps que sa lectura fos re
comanada a totes les escoles de L1eida I
de sa provincia.

En 1875 publicava El Cronicón Iler
dense, que després adopta el nom de Re
vista de Lérida. Conserva, pero, la matei
xa Redacció, la qual acceptant de bon grat
la Dlrecció de Pleyan era formada pels pa
trlcis Miquel Ferrer, L1uis Roca, jósep Sol,
Caries Nadal, Magí Morera, Ezequiel L10
rach, Manuel Pereña, Viñes, Castells,
Abadal I algun altre, tots ells desapare
guts.

Aquesta publ¡cació subsisteix, encara,
amb el nom de El Pais.

En 1877 imprimí la Guía cicerone de
Lleida, recuJl de noticies remarcable per
la seva curiositat.

Com un distintlu als treballs efectuats,
en 1879 Ii fou concedit el lflol de Cronista
de L1eida. Mes tard, amb molt d'encert, la
Diputació Ji conferí el mateIx lflol de la
provincia.

Prosseguint sense interrupcl6 la seva
cara lasca, en 1881, i en col'laboracl6 amb
Federic Renyé I Viladol, enlre altres, pu
blica l'Album históric, pintoresc i monu
mental de Lleida i so provincia, rebut amb
general complaen~a, en el que hi son aple
gades una col'lecció de monografies de
pobles, Monestirs i Esglésies, J'hlsloria
delsquals era poc menys quedesconeguda.

El mateix any, agarbellanl una col'lec
ció de poesíes premiades de diversos au
tors el prestigi deis quals figura va en el
primer rengle deis escriptors de !'epoca,
lIiura al poble la Garlanda Poetica lIer
danesa, tola ella d 'un forl regusllocal i
enardldora de les gestes mes sobressor
tints del nostre poble.

El seu nom comen~ava a traspassar els
Iímits comarcals assolint coneixen~a I
fama entre els iniciats de Calalunya. Així
fou que se'l nomena soci corresponsal de
J'Academla de Bones L1etres de Barcelona.
En 1883, aquesta entitat Ii confer[ la seva
representació en la junta que havia d'en
tendre en la publicació deis Usatges i les
Constiluclons de Catalunya.

Un any abans se'l nomena soci de
J'Academia de Nobles Arts de San Ferran
I en 1883, també, de rArqueologica de Ta
rragona. Acabava de prologar el Llibre de
les grandeses de Tarragona de Pons
Jcart I ultra els merils lranscrits aixo ajuda
probablement a la dislinció de que el feien
objecle.

En 1883, jmprimí la Corona poetica,
dedicada al poeta Roca I Florejachs.

En J'entremig de 1882 a 1885 publica un
arreplec de poesíes catalanes titulat Ra
mell de Dors, la Guía del Noguera Palla
resa i la Reconquesta de L/eida, aquest
últlm premiat en un certamen.

D'aquesta mena de festes, Pleyan de
Porta servava uría col'leccló de premiso
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Cal esmentar entre els més reeixils deIs
treballs que assoliren aital distinció, Me
mória histórica deis temps arabs i de la
Reconquesta de Lleida i la Ressenya his
tórica de la Capella de ,santa Cinta, de
Tortosa.

Una altra de les obres que havia d'en
lalrar la personalitat de'n Pleyan era J'Ara
gón histórico, pintoresco y monumental
del que n'era codirector amb el Sr. Mont
serrat de Saragossa.

Quan ja tenla publicat tot el referent a
la provincia d'Osca, aquesta obra hagué
de suspendre sa publicació per l'invasió
del colera que se n'emporta a varis autors
que hi col·laboraven.

L'any 1884 havent ingressat a J'Acade
mia d'Historia de Madrid, en representa
ció d'aquesta forma part de la Comissió de
Monuments deja provincia de Lleida amb
el cárrec de Secretari.

Seguint J'impuls del desvetllament ra
cial de la nostra terra, funda la primera
Associació Catalanista de Lleida i J'Asso
ció Excursionista Ilerdanesa publicant-se
sots la seva direcció els escassos núme
ros del «Butlletí» portaveu d'aquesta últi·
ma entila!.

Demés, fou l'unic Ileidata que en nom de
les comarques ponentines signa, junt amb
altres patricis d'altres contrades catalanes,
el primer misatge que Catalunyá adre~a

a la Reina Regent, D.· Marla Cristina, en
pro de les aspiracions catalanes,

Fou soci de merit de J'Heraldica Ge
nealogica Italiana, de la Cervantica Es
panyola, de la Literariá i de Belles Arts
d'aquesta ciutat, Delegat de J'Associació
d'Excursions Científiques de Barcelona, i
distingil soci de J'Economica d'Amics del
Pais de Lleida i corresponent de la de
Girona,

Com a 'periodista actua de redactor en
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El Catalán Occidental i col.laborant entre
altres en El Bien Leridano, El ,segre, i
El Fenix del ,segre, de Lleida; La Ban·
dera Catalana, L'Escut de Catalunya, Lo
Oay,saber, La Renaixensa, La Revista
de Ciencias históricas i La Crónica Co
mercial, de Barcelona; El periódico para
todos, de Madrid; i la Revista de la Pro
vincia, de Viloria,

Al arrebassar-lo la mort, deixa escrites,
ultra les esmentades, una munió de poesies
inedites, la fiistoria de Lleida i sa pro
vincia, la NlImismOtica lIerdanesa; el
Diccionari Enciclopedic de la Provincia
de Lleida, J' Episcopologi Ilerdense; una
novel'la litolada La Monga de ,san fiilari;
el Quadro cronologic deis governadors
de la provincia; España y sus colonias;
uns Apllnts d'hisloria de Lleida, corregit
i augmentat, i un tractat de Teneduría de
llibres, materia que en Pleyan de Porta do
minava amplament, Acredita aquest fet la
direcció de J'Academia Mercantil que ell
funda i que dura molt de temps,

La mort, pero, se n'emporta els homes
només; mai el rastre. Pleyan de Porta no
podia fugir com una au que solea el ce!.

La seva petja resta entre nosaltres i ens
parla tothora de J'home de COI', dellleidata
eminent, del treballador incansable.

L'home superior que hi havia en Ple
yan de Porta recios en la tanca d'una mo
destia exemplar, feu que mirés amb cert
menyspreu la munió de pemes miseries
humanes i tota mena de contratemps i difi
cultats que la vida s'empenyava en pre
sentar-li.

Es lliurava a la seva tasca preferida i
res no el distreia ni li enterbolía J'anim.

Tothom reconeixia, pero, que aquell
home desentés de la majoría de les vulga
rilats que sembren les nostres vides i
etern somniador de coses que el 'gros de
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la gent no entenla, covava un rar prestigi
no aplicable a cap altre personatge del seu
radio

Aixo és lan cer! que quan Clmovas del
Castillo vingué a la nostra ciutat amb
I'anim de visitar el bell monument de la
Seu antiga, ningú no dubta en assenyalar
19 com I'únic indicat per acompanyar al re
Ilevant personatge.

Aquest contacte dona 1I0c a una solida
amistat entre ambd6s.

S'ha dit, polser massa lIeugerament,
que I'obra de 'n Pleyan era bon xic
fantasIosa i no massa sobrera de soli
desa.

El que aixo sigui cert, no desvirtua el
valor transcendental que per nosaltres ella
representa.

EIl no ilspirava tampoc a bastir cap
obra insuperable. EIl volfa només dotar

LIeida d'una historia i en I'acompliment
d'aquest afany hi esmer~a la vida.

La historia éscomen~ada; ell aplega ma
terials suficients per entusiasmar les Imi
mes interessades a construir elllibre de les
nostres gestes.

Han passat 56 anys des de la seva mort
i ningú no ha portal a la lIum res de nou.
Si res ens interessa del nostre avior hem
de recorrer, necessariament, a Pleyan de
de Porta.

Aquest és el valor primordial de I'obra
del nostre Cronista, que lIuny de minvar
per les lIacunes de que injustament se li ha
fet relrel, áugmentara en consideració pel
sacrifici de I1ur recerca i per constituir la
pedra fonamental damunlla qual ha d'aixe
car-se, un dia, I'edifici de la Historia de
LIeida.

RAMÓN XURIGUERA.

1.

« Sa r ro a r» = «S a 1ro a r»

@A ploma corría lIeugera en escriu
.lD re els primers paragrafs de nos-
~. tre article «Les Claus», que s'in-

1'1 damunt I'extraordinari d'EI País de
primer de Gener de 1926. De sobte s'ens
feu for~6s I'atur: el verb «Sarmar» havla
sortil esponlll11iament; mes tol fou quedar
escrit i aferrar-se al cervell el duble de la
seua pertinen~a. Ens fou precls subratllar
el mot per a, un cop acabat I'arlicle, esbri
nar-ne el just significal.

Impossible lograr-ho amb els dicciona-

ris que leniem ama, puix cap d'ells porlava
el mot que cercavem.

Meditarem. No recordavem haver trobat
mai escrita lal paraula, pero sf la sabiem vi
va en ellexic infantil agramuntes.1 apresa en
nostra infancia, sense potser haver-Ia usat
mai en cap escrit, ara sortía esponllmia en
aquesta frase: «Al munfar-hi jo, el depar
tament de tercera del carrilet de Mollerus
sa a Balaguer, estava ocupat per quatre
joves eixerits... Vaig poguer sarmar-me
un deIs quatre recons, i al/í vaig al/otjar
me comodament...»



[ era en aquest mateix sentit que de me
nuts l'haviem tinguda als I!avis i en els
de nostres companys l'haviem sentida
mantes vegades, com encara avui podrem
orrla si estem atents als jocs de la mal
nada.

Fer-se amo de un objecfe o Iloc, és el
concepte que enclou la paraula en qüesti6:
«Sarmos aquesta pedra», diu el xicot al
triar-se'n una per a jugar al paJet, al toc o
al flendit. «Sarmos aquestl», exclama el
menut al posar-se junt al que ha escol!it en
comencar a jugar als quatre pilans.

Si de petits així deiem i de grans aixl
sentim dir encara als que ens han empen
yut en el temps, podiem emprar el verb
aquel! en la frase transcrita? Varem deci
dir-nos afirmativament, encara que amb
recanca de fer-ho per nostra sola i única
autorirat, que tan petita sabem en aquestes
·qüestions.

Recanca, pero, que es converlf en sa
tisfacci6 el dfa que en un vers de l'amic
Estadel!a-si no recordem malament-va
rem trobar el mateix verb, amb la mateixa
acepci6 que nosaltres el portarem a I'al
ludit article, grafianHo pero, un xic dife
renlmen!. Ja no erem sois afer viure en li
teratura un mot viu en el vulgar xerroteig
de nostra mainada.

Ara, darrerament, amb moliu de I'ho
menatge retut al plorat Morera i Galfcia, el
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mateix Estadella torna pels furs de la pa
raula que ens ocupa, i en el seu <<Impromp
tu» donat damunt les planes de Vida Llei
dafana, ens diu:

_Bell punl 30m nats, la Morl, qul n'heu esment,

arriba, ens salma i se n'endú penyora:..

Gracies a haver-Ia portat a les seues
composicions un poeta que esta al caire
del mestratge oficial, és possible que es
tracti d'incorporar-Ia definitivament a nos
tra literatura. No seria b6, doncs, que
abans de ferho es discutls si ha d'éSller el
verb «Salmar», tal com l'Estadel!a el dona,
o «Sarmar», tal com nosaltres el portem
aprés de menuts?

Per nostra part poc podem dir-hi. En
cara que l'amor a CO intimament nostre
ens fa· decantar per «Sarmar», deixem el
caml lliure a «Salmar» si així es decideix.
Mes, encara que respetuosos amb l'opini6
aliena, siguin's permesa una observaci6, pel
que pugui valer: «Salmar» podría creure's
emprat en el mateix sen lit, i per tant con
fondre's, de Salmejar: cantar o recitar
salms; cosa que no passaria amb «Sal"
mar».

Pero, sigui «Salmar», sigui «Sarmar»,
el cas és no deixar perdre un verb que
grafia bel!ament i justament una idea clara
i precisa.

J. VILADOT PUIG.
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Sense pecat
(Jf ~

Mare que alletes el fill

i mostres el pit enfbra,

sense temer el perill

de cap mirada a deshoral

No hl ha en la sina turgent

cap Intenci6 esbojarrada,

ni hi ha gest irreverent

ni hi ha inquietud desviada,

ni hl ha l'ombra del pecat

que a vegades tot ho embruta,

perque la materñitat

mai la podra deixá eixuta

l'honra que viu a recer

de l'amor que en el COI' nfa.

No és malestruc el plaer,

si aqueix amor el destrra;

ramor de mare, l'amor

que no admet cap desmesura,

que d·entre mig del dolor

en treu hores de ventura;

que es l'abella que, copsant

el néctar de la pUI·esa,

en mel dolCa va tornant

les hores de !'infantesa.

1 també la joventut

torna mel ben abundosa,

perque pel COI' abatut

i l'anima tenebrosa,

la mare sempre te amor

que concol tothora dona.

Per gros que sigui el dolor

el fa passá en una estona.

** *

Mare que alletes el fill

i mostres el pit enfora,

sense temer el perill

de cap mirada a deshora!

Jo faig I'elogi fervent

de ta vida mesurada.

No hi ha en la sina turgent

cap intenció esbojarrada,

ni hi ha I'ombra del pecat

que cega a la jovenesa,

perque la maternitat

és un simbol de puresa.

FERMI PALAU CASELLAS.

1
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La jovenfuf que freballa
c;= ~

JULI I?OSUERO
VIST paR PARDIÑAS pe MIQUBL

®'enea d'aquell!! colla heterogimla,
pero remarcable de fibra artísti
ca, que dirigía el malaguan

yat Mercé ¡que comptava amb elements
com el pintor Viladrich, no ha existit a
L1elda cap altre nucli d'aquell caient.

Honorant aquella escola d'intrigues i
de divergimcies, cap deIs
artistes posteriors, que lIa
vors comeneaven a f1alrar
I'art I que avul representen
una solida esperanea, han
tornat a agrupar-se i resol
dre les aspiraclons lIurs
exposades en la taula del
café o madurades amb el
concurs, slncer o no, deis
companys de colla.

Cada ú per un costa t,
fent obra gairebé isolada,
itan anat prenent peu I per
fecclonant-se les activitats
pictoriques deIs pocs artis
tes que L1eida, avui com
avui, pot incloure en la de
nominació de joves.

Un d'aquests, deis més
forts i deis que ens fan
creure en més belles pos
slbilitats, és juli Rosuero.

No té una obra copiosa ni molt menys,
pero el poc que li conelxem és intenso

Rosuero és arborat i ample d'imagina
ció. S'ajuda de la Natura per menar al mo
viment un mon de fantasíes que el negui
tejen constantment.

Dissortadament les hem vlst sempre a
mig dir. Rosuero acaba rarament lIurs co-

ses. Aquesl relret que ens suggereix la
visió de les teles del nostre amic a mig re
soldre, és la nostra not~ damnatorla a la
persistent inconstancia del jove artista,

Ara, passa uns dles entre nosaltres,
Hem tingut ocasió de parlar-hl lIargament
i entre els projectes que li hem escoltat hi
ha el d'una exposició no massa lIunyana.

Ens ha assegurat que
aquesta darrera epoca vis
cuda a Barcelona ha estat
fruitosa. Té molt de pre
parat per la projectada ex
posició. Pensa completar
la a L1eida on flxara la re
sidencia a partir del més
vinent.

Serva una ferma con
tenció a parlar de rexpo
sició propel'a; l' anuncia
només i defuig els detalls.
Aixo no obstant, sabem
que hi té una gran n·lusió.

Coneixem Rosuero de
molt temps; sabem I'ar
tista que hi ha en ell i le
nlm ga n es que I'expo
sició s' enllesteixi ben
aviat, per que n' esdevin
guin sabedors els altres,.

De tots els joves que
a L1elda conreen J'arl, ell és el que menys
ha exposat; creiem que ho feu una sola
vegada juntament amb Niko i Palleja.
Es hora, doncs, de que mostri la fruitada
d'aquets darrers temps.

R.
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Ciclisme

Camplonat social

El Club ciclista de L1eida celebra el
dra 17 del corren! el campionat social per
carretera en un circuit que podría denomi
nar-se d'Urgell baix.

S'inscriguer~n 18 cOrl'edors, lols els
quals prengueren la sortida davant de nom
brós públic que s'interessa fortament per
la prova.

La volla era: L1eida, Juneda, Borges,
Miralcamp, Mollerusa, BelHloc I L1eida.

La primera prima de I'anomenada Cos
ta deis Mangraners, la guanyá esplendida
men I el neofil Aige, qui demostrá en tota la
cursa ésser una legítima esperan~a.

La prima de Bell-IIoc la guanyá Solé,
qui obtingué també la victoria de la cursa,
essent pl"Oclamal campió.

El jurat doná el següent [all:
1." Solé, campió, 2 hores 5 minuts.
2.°0 Solans, 2 h. 5 m. 10 s.
3." Carbonell, 2 h. 6 m.
4." L1opis, 2. 10 m.
5." Cal"Ulla 2 h. 12 m.
6.s, Ferrando, 2 h. 23 m.
Deis turisles es feu la'següent c1assifl-

cació:
1.cr Aige, 2 h. 7 m.
2.°" Molins, 2 h. 22 m.
3." Parés, 2 h. 24 m.
El corredor Justo fou desqualiflcat pel

Jurat per haver canviat de máquina durant
la cursa.

L'exit d'aquesta fou remal·cable. Tant
a I'arribada I sortida de L1eida, com al
passar pels pobles del circuit, el públic
acudf nombrosfssim interesant-se i aplau
dint els corredors.

Un seguit d'autos i motos seguiren
també la cursa.

Cal felicitar al Club Ciclista per l'exit
amb que ha coronal el seu esfor~ al orga
nitzar aquesta prova.

Campionat provincial

S'anuncia per al proper diumenge, día
31 de Juliol el campionat provincial per
pista, que lindrá lIoc al esplendit velOdrom
del Camp d'Esports de L1eida.

Donada la creixent aflció que s'obser
va cada día més per l'esport ciclista i el
gran lot de corredors nous que probable
ment s'arratllarán en aquesta prova, ha des
pertat gran interes I'anunci del campionat,
que segurament donará lIoc a algunes re
velacions.

De que será una pl"Ova moll disputada
en podem donar la seguretat.

Fútbol
Partib d' latlu

Poca cosa fan els clubs locals aquesta
temporada de calors fortes, i per cert que
ho trobém be.



El L/eida ha fet una excursi6 a Man
resa el día 17 jugant un partit amb el Cen
fre d'Esporfs que Ii feu cinc gols a cero,
tot i tenint la porta a clmec del porter del
joventuf el, popular Prenafeta.

El joventut presenta el día 17 una
sel'lecci6 contra I'equip local F. C. Cla
vé, format per uns quants nois plens de vo
luntat i entusiasme, que obtingueren la vic
toria per dos gols a cero, merescudíssima.

Aquest equip, purament amateur, si se
gueix tal com ha comen~at, donara disgus
tos a més d'alguns equipssemiprofessionals
amb més pretensions que condicions.

Fou vista amb molta simpatía l'exhibici6
d'aquest novell equipo

Reforma important?

Entre els afkionats al fútbol es comen
ta moll aquests díes una proJectada refor
ma en els campionats que es jugaran en'la
propera temporada.

Sembla que la Federaci6 Regional s'ha
donat compte de la crisi de vida o mort que
passen els Clubs de les provincies de Cata
lunya i a la fi hi vol posar remei. Els crits de
Girona, Lleida i Tarragona han sigut oHs.

1 naturalment, vetllant pels propis inte
ressos, s'ha preocupat del cas i es diu i es
dona com a cosa segura que el Consell
Regional, d'acord amb els comités provin
cials, ve eBrudiant una transcendental refor
ma del reglament que portara a la delibe
raci6 d'una Assemblea extraordinaria a
celebral' urgentment.

S'assegura que la tal reforma cOlIsis
teix en el següent:

1." Disoluci6 del actunl grup B. de
primera categoría.

2.on Creaci6 del grup B. a provincies,
adscrivint-hi a cada una d'elles 6 Clubs,
excepte a Barcelona que n'hi haura 12, di
vidits en dos grups, per raó de la seva im
portancia en nombre de Clubs,

- 21 - J.mte.
3.·' Els campionats provincials els ju

garan solament 6 Clubs de cada provincia.
Per lo que es diu de Lleida, sembla que
serren el LJeida i el jovenfut, el Tarrega,
el Balaguer, el Borges i el Cervera.
Aquests Clubs jugaran el campionat a 2
volles i donaría un campi6 i un subcampi6.
De la mateixa manera les demés provin
cies, que conjuntament donaran 10 Clubs
c1asificats, i es jugaría després ei campio
nat regional.

4." D'aquests 10 Clubs:
Barcelona, 4.
Lleida, 2.
Girona, 2.
Tarragona, 2.

se'n fara dos grups de 5 Clubs i dona
ran cada grup dos Clubs c1assificats, que
seran els quins jugaran les semifinals en
dos partits.

5. ln ' El Club campió lIuitara en par
tits de promoció amb el darrer c1assificat
del grup A. de primera Categoría.

6.sé Els dos fillalistes i el que tillgui
més goals deis allres dos participallts en
la semifinal, tilldran lIoc al COlIsell de la
Federació.

7.lé Ellorneig illterprovincial comell
~ara a disputar-se el 1." de Mar~.

S.lé A cada provincia, mentre es jugU¡
aquest Campiollat regional, s'organitzaran,
amb subvencions de la Federació, concur
sos de colIsolació.

Aquestes son les impressions que hem
pogut nosallres recollir sobre els termes
que alcan~ara la projectada reforma del
grup B.

Amb sinceritat hem de dit que es veu
per part de la Federació un gran desig de
salvar el futbol. Si aquest intent fracassa,
com altres allYs han fracassat al tres pro
jectes dirigits al mateix fí, el fútbol fora no
té salvació. L'Assemblea general de Clubs
té ara la paraula.

JAVELüT.
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C' esdevenidor de Lleida
~

PorlD. Comí de Corblns
Dibulx de J. SA.NABRIA.

n LeIDA merces a la seva magnífica re
brotada, ha fugil del cercle de les

viles adormides.
Avui, Lleida camina per villrllnys d'llm

pla volada, bellament disposada afer florir
els capolls del lliri purissim de son escut,
que segurament emplenara de suavfssima
sentor el cel blau de Catalunya.

Entreveiem per raó natural, observant
el creixement constant de la urbs, que en
una data no molt llunyana, esdevindra, per
ailal moliu, una ciutat gran, plena de vida
I polencialltal.

Aixb, com a bon lleidata
m'afalaga i m'arbora d'op
limisme, més per altra
part, acuden a ma pensa
perills que hem de cer
car la manera d'eliminar,
puix del contrari, mena
cen enderroear 101 el mag
ne projecle que ens hem
forjal.

Ara be: estem els llei
datans en condicions de
fer front a la vida exhube
ranl que de mana a grans
crlts nostra ciulal? - Jo
crec sinceramenl, que els nuclis selectes,
que els fogars on es manté viva la flama
de la cullura i I espirilualital, estan bella
menl Idenlificals amb ranima de Lleida I
que Ireballen ardidament, per que poc a
poc esdevingui un fet, eo que lols desiljem.

No és rar de veure com els diaris de
Barcelona s'ocupen, ara per un moliu, ara
per un altre, de les nosles aclivltals.

Es agradós per a nosaltres, d'apreciar
que I'obra d'engrandimenl que hem empres,
sigui recollida i elogiada per publicacións
foranes, eo que palesa l'inleres que es pre
nen per les nostres coses.

Pel'ó no ens hem d'acontenlar amb
resrore d'uns quanls, per més enlusiasles
que aquesls siguin; han d'ésser lols els llei
datans els que hi han de contribuir, apor
tant-hi cadascú 101 el que bonamenl pugui.

Per aixb, és menesler
difondre a I'anima ciulada
na, unes ansies noves i as
piracións més enlairades
que les acluals.

Que crein biblioleques,
escoles i grups escolars,
que's procuri enlairar el
nivell cultural deIs nostres
menestrals i obrers, que's
fomenti ramor al llibre I a
la vida del esperil i, sobre
tol, que's fasi desapareixer
r estatd'i ndifel'encia degran
par! de la població i no dub

tem, jo almenys aixf ho cree, que per aquest
camí aconseguirem veure realilzades nos
tres aspiracinos i eo que son avui bells pro
jectes, esdevindran realilats. per obra
I gracia de l' esfore de lols els Ileldalans.

Josep M.o MüRLANS.

¡
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El rellotge de la Seu vella

fa una llarga temporada que el rellotge més im w

porlant de la ciutal no funciona. Entre nosalfres
era tradicional comprovar l'hora amb el rellotge
del vell c1oquer. L'excel'lent situaci6 Que ocupa per
metía orienten-se eX<'lctament des de qualsevol lIoc
de la ciutlll i adhuc de les roda líes. La paralissi del
rellotge de la Seu havia d'ocasionar, dones, petites
confusions i rnolesties que amb bona voluntat po~

drfen evitar-se. A.questa bona volunfaf rila lingut
I'actual Ajuntament amb !'interés decidir de I'AIcal
de él la capc;alera.

El rellotge de la Ciuta' no pOI .ésser substituil de
cap manera per una maquina vulgar. Exigeix certes
garanties de precisió i de solidesa, .coses ambdues
no massa racils d'assolir amb poques pesseles.

Heus ad per que rAjuntament ha eSludia.
aquesf 8ssumple amb defenció: per no incorrer en
una lIeugeresa de la que la ciulaf lola se n'haguera
ressentit.

Mesura les rorces que podíen derivar-se del
pressuposl i designa la xirra de 7.000 pessetes
d'acord amb una actuació de principio Després
anuncia u~ concurs per millor orientar~se, el resul
tat del qual, ha rel conéixer proposicions menors
de 7,000 pessetes i també majors,

Considerant poc eficaces les mocions inreriors
a 7,000 pesseles i no donant el pressupost per arri
bar a les mes elevarles, es pensa en cercar un pro
cediment que sense escanyar el pressupost munici
pal facilités la col'locació d'un rellotge soIid i amb
garantfes suficients de bondat.

I sorgí la idea d'una subscripció, L'Ajuntament
I'encap~alaríaamb les 7,000 pessetes que destina
des de bon principi i la Diputació, el Capftol, Cor
poracions, Entitats i el poble que volgués contri-

buir-hi, podrfen arrodonir-Ia rematant aixC digna
men! la idea de dotar la nostra ciutat d'un rellotge
confi8n~a.

Tan com ascendira la subscripci6, guanyara en
calitat la nova maquina. Si la quantitat recaptad I

dona per posar-hi esfera Iluminosa, molt millar en
cara,

Es Lleida qui te la paraula. Aquestes coses son
tan més enlairades si és tot un poble qui ajuda a
bastirles.

Nosaltres reconeixem un encert en Ja idea de
I'Ajuntament,

Concurs totogra1lc

L'Aleneu L1eidata ha organitzat un concurs foto
grafic per tal d'anar en son día a la publicaci6 d'u
na col.lecci6 de poslals de Lleida que sigui d'uo ve
ritable interés arlísfic i arqueologic.

Per aix6 ha redactat unes bases que hom poi
veure en diversos Jlocs de la ciutat.

Sera temps habil per a la presentació de treballs
fins al dia 15 de septembre d'enguany exigint-se el
tamaoy postal, O sia el de 9 per 14.

Els premis a atorgar correspondran als següens
Temes:
A)-A la eol.leeció de 12 foto. de bell. ¡udrel. de In

ciutal.
B)-A. la col.lecció de 12 fotos d'objectes, estatues,

elc., que es conservin en museus de Lleida.
C)-A la col.lecciÓ de 12 falos d'objecles, estatues,

etc., la cura de tot 10 qual té 110c al Museu Dio
cesa,

D)-A la col.lecció de 12 fotos de monuments an
ties de la ciutal.

E)-A la eol.leeció de 12 folo. d'e.eut. heráldie. de
families lIeidatanes.
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F)-A la col.lecció de 20 folos relalives a la Vella
Seu de Ueida.

O)-A la col.lecció de 10 [Olos relalives a Sanla
Maria deis Templers (Oardeny).

I...¡)-A la col.lecció de 6 fotoa relalives a cases de
pagés.

Els concursanls deuen dirigir-se al Secretari de
I'Ateneu, E. Arderiu j Hospital.

"Llibre d'elogis a
la ciutat petita".

Aquest és el lilol delllibre que segons se'ns as
segura apareixera en breu, degut a 111 ploma del
noslre conciutada Josep Aran Horta.

Es tracIa d'una col'1ecci6 de quadrels ciutadans,
distribuils en 14 capflols, producle de J'observaci6
de molls aoya que rautor ha ordenar i polit deci
dint-se a apleg!'lr-Jos en un IIibre. complaent aixf els
desitjos d'alB'un~ inicillts captinguls de la qualitaf
de robra del Sr. Aran.

L1eidn sera J'anima d'aquest llibre. La autor per
bé que no nal a la cíulllt del Segre. es ac( on s'ha
forma1 devenint-ne un fervent devot.

La «ciulal 'pelila:t, dones, hi sera ~antada,l1oada
a treta i paasada pel redóa de l'humor en alguns
aspecles i coslums.

El llibre sera prologal pel poela )osep Esladella.

Ernili Pujol entre nosaltres

Segons noves que hem pogut recollir, l'eminent
guitarrisfa Emili Pujol arribar~ un d'aquests díes
per tal de passar unll temporada enfre els seus fa·
miliars.

feia ja un Quant temps que Pujol havfa suspés
Jlurs habiluals visites al noslre terrero La qualitat del
seu ort J'oblig~ a desplassar~se aterres lIunyes i
massa absorvil pel brogil del 111011 no poI reservar
com voldl'ía eslades més frequenls enfre nosaHres,

Els Que des eraci seguim els seus triomfs sa
bern prou be que aquesls no entelen un apex el seu
Zlfecte al recer paira!.

Ara vindra a desclln~ar IIns dfes i tracem 1I vola
ploma aquesfs 111015 per encarrir-li que Ji sigui
plaenlla permanencia al costal l1oslre.

Miss France

L'Am~rica és, rOfhom ha sap, un país excepcio
nal i original. Si no ho hngués demostrar abasta
ment, I'acredilarfa plenament eil tal senlil el concurs
internacional de bellesa femenina suara arganilzaf,

,

AmerIca valía proclamar. senzilJamtnJ, la dona
més bella del mon, Sempre sera preferible, no us
sembla? que coneixer el millor boxlIdor. Al menys,
tal és el nostre sufragio

L'original match s'ha celebrill, el més de Maig
darrer, a la plalic: eIegant de Galveston. t-Iom se'n
imaginara racHment l' interés sensacional en dir
Que hi eren presenls Jes dones més belles de clldll
naci6, curosíssimamen! tri(ldes, i que el jurat, en
una tortura semblant a la que jutia Friné, després
d'examinar en vestil de carrer, en maillot i en habit
esporJiu cadascuna de les bellcses nacionals, devra
proclamar la del mono

En alguna Revista ja hauran vist els nostres
tectors miss France., per uns la Venus, per altres la
Giocondll francesa. La senyoreta Cusey, modisteta
d'una gran casa parisenca, fou triada, entre mil,
com la més digna represenfanl de la bel1esa feme
nina del seu paYs. Realment, la correcci6 c1assica,
I'espiritual expressió que traspúa d'aquell rostre.
és un viven! tractat d'harmonfa i de belleslI. Amb
tol, pero, si considerém que miss France ha asso~

lit tan soIs el seplim 1I0c en el concurs, o hem de
creure Que en afers de belJesa de la filia d'Eva
eempre hi ha un més en !la, o Que el criteri llrlístic
del poble deis grlltacels no obeeix als rnllteixos
canans que als deIs pobles Harins.

Consolem-nos, pero, pensant que aviat podrern
opinar per comple propi, car una gran firma cine
matografica ha enregislrat tofes Jes rasses de J'ori
ginal concurs, en un film Quin succés no éa aventu
raf de proretitzar, .

Lectura de "Clarors»

Tingué 1I0c segons teniem dit, el dfa 18, al sato
net d'actes de la c:Caixa de Pensions».

Hi assisli una escollida concurrencia.
El President de I'Afeneu, Sr. Fontanals reu una

bella diserlació del valor de la poesía, rera la qual
rautor delllibre que s'anava el desflorar, el poeta
)osep E.ladella, parla amplamenl de la ge.lació del
lIibre, de la qualitat de la poesía lIeidatana a In Que
qualifica d'cminentmenll'ural inciuinl-se eH entre ela
poeles d'aQuest concepte i adduint evocacions i ma
fisos deis nosfres camps i de la noslra ciutat Que
venien 1I caure en el preconcebut conceple de rura
lisme que planteja d'antuvi el poeta.

Nosaltres trobarem a mancar en la disertació
del Sr. Estadella aquell caient epic d'una ciutat i
ildhuc d'una conlrada com la nostra Que serva mo
numenls i vesligis Que per si sois podríen evocar

r
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una garba de gestes per ésser cantades en tota els
tons.

Es dolgué de com la política Ji havia deixat
agrors a l'anima i de com el refugi de la pocsfa cen
tre malalt i malalt» ti porfava, per contra, conhort.

Després recita algunes composicions del lIibre
essent totes elles molf aplaudides.

El Sr. Esladella fou mo!l felicilal.

: Reorganització
d' una biblioteca.

L'Agrupació Cultural Ueidatana de J. R. Ireballa
activament fa ja una temporadeta en la organització
de l~ Biblioteca de Joventut Republicana.

Els animosos minyons de rAgrupació han em
prés la tasca de catalogar IIibres i de curar l'arre
plee deIs foraviats per tal d'enllestir una obra que
po, fllcifitar amplament les nobles aficions als 1Ii
bres de la jovenlut estudiosa.

Assats mancada la nostra dutat de centres de
lectura amb elemenls seriosos, i ela poes que hi ha,
empls¡;ats en locals com l'I~slilut. no rnaaaa con~
fortables. la biblioteca de Joventu! pot constituir en
tols seolits un centre de forma ció de for.;a recoma~

nable.
Un cap lIest el cataleg, sera publicat i repartit en

tre eIs amics per que hom n'hagui coneixement i curi
d'accentuar. cada qual en liur radi, rafició al !libre.

Del nostre núIIlero d'hoIIlenatge
: al gloriós poeta Magi Morera:

La important .Revista de Catalunya», en una
rescensi6 de la premsa catalana que ha glosat el
poeta de «Les birbadores» amb motiu de la tris la
avinentesa del seu traspas, comenta i reprodueix
fragments de dos articles inserits en el nostre nú~

mero 59.
Els referits articles tenen per titol cEla primers

versos. i «El cenac1e del poeta., deguts a les plo
mes deis nostres cars amics Roma Sol i Josep
Pinyol. respectivament.

El rescencionista diu unes notes justes de eo
mentari que juntament amb les que Ji son suggeri~

des per articles de «La Publicitat., «La Veu de Ca~

talunya», «Vida Lleidatana. i altres publicacions.
ajuden a definir I'enyorada figura del cantor del
campanar de Lleida.

La llar apagada
De les quatre representadons que la Compa~

nyia de I'Enric Borras ha donat al teatre deis Camps
Elisis les dues primeres han correspost a «La IJar

apagada. l'obra del nostre car dramalurg 19nasi
Iglésies.

La ¡uslesa esmerc;ada en la interpretaci6 ens ha
donat 1I0c a valorar I'alta qualitat de la darrera pro
ducció del autor de «Els VelIs •.

Aquesf gran cor de r1glésies. obert a totes Jes
lendreses i acoIlidor de tates les animes Z1lacaigu
des hi és buidaf e.n «La llar apagada. amb un doll
de sinceritat que frapa respectador capleninf-lo de
la mansa dol.;esa d'una llar. la qual per un sentiment
mal covat. es va transformant poc a poc en tragedia,

Els tres acles son portals amb un sentif estricle
del asumpte que ha volgut exposar rautor el qual
es comporta ¡,mb una valentia admirable fins arri
baral final.

El primer acte és fin(ssim i d'un pregon valor
psicologic. L'eseena que revela com l'amor ha frui
tat en les entranyes de Clementina éso lan mateix.
per la discreció i la finesa de paraulesi de gests.
una joia del "ostre teatre.

Els altres dos son dietats amb una for.;a que no
arriba mai a restrii:I€~:ncia adhuc i la dificultal que
hom hi endevina per a ésser tra.;ats.

Ens feu l'efeefe de trabar-nos davantd'unespec
tacle perfectament huma.

La lIarga temporada que l'Iglésies havia romas
aJlunyat del tealre 110 ens rha moslrat al reaparéixer.
com algú havia cregut. com un home que escrivia:
amb lIengua i idees del lemps ja escolal del seu es
plendor, ans bé ens l'ha dut madur i més xop en
cara d'aquestes afliccións humanes que eU coneix
tanl i que el fan actual en tots ds escenaris i en ta
tes Jes époques.

Salv;

els

seus

. r,( { ........: ulls!

- ".,-,"
L'IRIDAL col"liri científico guareix tates

les malaltíes deis ulls. Un :f1asc6 6 pessetes
a tates les Farmacies. Demanéu r¡nteres~

sanl opuscle cLas enfermedades de los ojos.
i us sera remés gratuitament dirigint-vos a

Laboratori Hispano. Italia
RAMBLA CATALUNYA, 122. -- Barcelona.
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Llista d'adr~c-esútils que recomanem

eafés I fiars,

GRAN CAFÉ DEL COMER<;. - R. Ferran, 2
Ueida.

BAR L'AS. - Berenar.s econ6mics. Rambla Fe~

rran, 15-Ueida. Telefon 3liO:'(Enfconl de Correus).--

I.lelladores
MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parlo

Cirurgiana. - Villa Solé (enfrbnt del'realre Campo
Elisis).. Ueida.

I.Ubrl!rtes - ,

¡ •

\

'\'al1l!rs
CICLES MAZARICO. .2 Biciclele. varles mar"

Ques. - Accesoris.' V~nde5 aJ cÓmptat ¡a termihi.
Rambla de Ferran, j 1:'~ Ueida.

JOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinár'•.
Cardenal ~emolins, 8.- Teletoñ-. 107~ - Lleida.

'\'oclnl!rll!s .'
RAMÓÑ FARRÉ.~ tocinerfa. - gspeciaíital. en

peroils i embutits. Garme, 62, Teleroo, 300.- ~Ie}da~

CASA BBNET.-Uibrerra i Objectes g' Bocrip-,
tori., lIibJes oe Jota mena en calala i castella, Ma
Quines d'escriure cUndefltF90d~. P. Sal. 7 - L1eida.

Mercerles '
. - .

EMiu DURÓ SOtANES.-1'lagalzems 4. Mer
cería i novetats. - Pl11~a' Saf, Ef- Teleron. 302. L1eida

CAMIL ADELb.-Óeperes de pun!. - Maior, 7
i Blondel, 7. - L~iga. ~

.'
Metges

''r .
E: TWOSB. ~ Especialista en enfermelats de

la bo.;a i denl•. - Telefon, 367. - Pla~a del. Sal, F
pl'indpal - I:;Ieida._ -

Mosalcs
FRANÓ!;S9: NAD,Ab. - fábrica de -Mo.ajcs.

(,la més artiga de la Cal>i1al),'passeilr ~e p'rat del•
Riba. : .1'elefon., M6:- .!-Iei.a... _ " '.. . . ,
MúsIca I Plano.lf',

'.0) _

.JOi>,.N O'uARRO.-'Cav.llers, .65. - Ueid•.

Procurador!!
FRANCESC MATEO MONTULL.-Procur.dor

deis Tribunals.-Major.~7, l.er - Lleida.

R@!Callers I Transports
LA PALLARESA. - Agencia de Transporls. 

Carrer.Cabri,neUy,l!i -_Uéida~Teléfon, 2322

R. SETÓ ¡-FILLS.,:- Recaders direcles i diario
a Barcelona en Gombinació amb les poblacions
més imp0l1ants d'Espanya. - Barcelona: Montlleó.
217. - Ueida: Eslererfa, 4.

SEOBLLS DE OOMA.-J. Esteve, Cavallers,.4 
Ueida.

IMPREMTA PAOÉS. ":::-.Avinguda Blonder, M~
Ueid•.

Perret@!rles

JOSEP ALMACBLLAS. - Pancos de Baix.
1j i 12. - Ueida. ' •

HOTEL SUlS. - Confort 'moderno - Telefon,
núm. 77. - Ueid•.

l\NTIGJ\. POSADA D'AORAMUN't. - Ramón
Casfellá. - Botererra, 12 ·-'relefon;1M. - Ueida.

lmprerntea

eases de eanul

M. "SALA ROURE. - Rambla Ferrau, 4, pral. -
Teleron, 518 - L eida.~ I ~

Hotels I Pondes

E lectrlclste S

eorredors de eomerc

EÑRIC BORRÁS MELOQSA. - elol de les
Monjes, 8 pral- 2.' - Telefon, 499 - L1eida .•

MARrUS SOL.MEST.RE.- De 10 a 1, Banc <f
.Espanya: Rambla d'Aragó, C:, enlressol - Ueida.-

CLAUDI BAIGET.-Maq~inária i malerials elec
tries, ven9€s'al m~j.or ¡.detall. - Pl~t;a-::L1iberlat.,2

Telfeon,,38 - qeida. - • - ,,_ .
",:. • .. :..-,'1"'- '

,. oc:rl\vl PE;REÑN:.;-Máguihes i mal~rialele'c-
. ' ~ trie. - Baixada de la Trjnt'íat....t)·,.. Lleida. ;.<." ,

,MIQUBL RIBELLES.-.F:ars i inslal'laéio.ns elec
1riques per á llum i ror~a. - Pariillamps, Acúmula~
dors, Trensformadors i Re~racio ae·Gram6fons~"
Clavell, 5.• Ueida. -

P llPmAc.les

MIRBT.-Cirilre d'especllics._- Pla~a_dela Slll,
15 i 17 - U"ida. .




