
'.

••

.;.: -

(EditosiJ)
M;quel.~Feere~ ¡ Gaecé.·.

~ " - .

Ra~ón Xurigucra.
~ '."

Alfreil 'Peeeña.,

J. Ei,;y;!,
~. KülJ;eJ.

~.

R. i':T:
J;velo~.

Fotos-Lio>;e!!•.
J}il,ui", de J. Ro.ueeo.

..
el'avui,.-MlqUel'

..

GRAVATS

Perrer 1 Oarda.

Pel que .e""iit>: E' 't
UiJ,re. i ~ev;.te.

El. Dep.orts .
~ JL. ."",

Plana d~ls qu~ comeneen.. '" .'
Garba~oves comenlades.

El Pen.a....eni;
Conéell. J. 'tikeu .

Suggestioti~

La ueJ,anit~a;i6 d""Ueija. :
LI~idata1U "J'ahi"'"¡., lleidatan.

TE~

Les 'inoJernes c¡'na~cc¡ons.Je Ueida '.. . ~

Mi~d Ferrer ¡ Gareé•.
Au¡d¡ Solé -. ~ "'. - •

Porta .rentrada: al .P.....lau Epi.copal.

Núm. 53
,



, I

Plassa Constitució, 4 - LLEIDA
••• @

:. ". ;':.'
1-"':';'

JOAN GUARDIOLP.. '. , -

Si voleu estalviar visiteu aquesta ~asa.

SALDOS i [oole[[ióos eD'leixits'

RQQQQQQQQQbpPQQP•
Q , Q

8Joan Porta ~
Q g
.~' Corredor, de Comerc cotleuial g
gPla~a de la Sal, 13 i 15 pr,aL g
gTeléfol),. 341. .- LL E11)A .g
.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(••)0.)0.)0.)0 .)0.)0.)0 ')0.

• QQQQQQQPPPPPPP~"

8 Pauli Costa B
8 Reparac:i6 de básculea 8
g Trevall garantlt per dos anys (5

gTaller: Passeíg Pi i Margall, 14 ~
Ü P~ls encárregs: Teléfon, 560 (5

Ü LLEIDA ,(5
Ü (5
.00·0('OH:::<·0(·0(·0(·')o·)o·)o·)oo(·-)O·)o·)o.

\!!QO(·O(;O(·O(·O(·O(··)O·)O·)O·)O·)O·)O·IO·lO'!I
lJ - O
~ ~~ fAROI[A D~ MOmU HIDRÁUL/U' ~§).8
Q g
Q JOSEP PUJOL g
ü (5
~ Carrdera de Barcelona (PJa~a Mur- (5
(j muradors)- Teléfon n.' 234 " (5

Ü LLEIDA (5
~ (5
.QQ0(.0(.0(.Q 0(••)O.)Op.)O·)o·)oP·)o.

..-._._._••_._._.. ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~:~.::::::::::::::::::::::.::::~::::::::::::::~ j
¡moBLES: '1 II Agenoia de Negocis I1

f freixinet f 1I Vilá i "Árestéll
~ ~¡¡. ,-¡¡

: Rambla de ferráD. H : !i San Antonio, 7, 2.0" - Toléfón, 401 H'
~ :LLEIDA: ~ n l.LEIDA. :¡
• ~_.~.~••~_••~ .•~'.~.... ;.i ;.;
....--.-. - __ -__ -__ ~ ~ ---... ;v; ~

Ferro. *-te Ferretería il* Carbons

Magatzems FLORENSA DISPONIBLE

BLONDEL LLETRA I

LLEIDA

~. "

1



==========""""t@r========

R E V ES T I.M E N T S O ECO R A TI U S

1 -_1 •

DIMENSIONS: ALT 137 AMPLE 111 5 e/M

C/l
O
C/l

a...
(l)

a...
(l)

(l)
~

(l)
C/l

-e
C/l-QI

::::u
(l)
'J....
o
a...
e
n
n
O·

lO
e
(l)
C/l

-'o o.- ~u (Il

ro
u ~
~ ~

~ e
~ ~

(Il

TIPUS O'ARRIMADER ESTIL ITP.LlA SEGLE xv .

Adless!o foltres demaodes aDRALlTA S. A. Su[onal ve L1eida Rambla fellan. O.' 61-leléloo 2071



DDCD~OCOODDDDODDDCOaOaqDOOOaDDDDDDUCDCD

MANERA DE TOMARLO:

Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.
I

1BARCELONAESCUDILLERS, 6

Para el dolor de cabeza. neurálgias diver
sas, molestias periódicas de la mujer. una cu
charadlfa disuelta en agua. una, dos, o tres
veces con media hora de intérvalo. Eln el
reumatismo febril, una cuchari'Jdirll tres o CUl'

tro veces repartidas durante el dla en la mis
ma forma. Eln las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dfas de cada
mes en ayunes. y una o dos veces ceso de
presentarse el ataque de dolor. Usado en esta
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los enfermos.

CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolo': nervioso o

reumático. 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
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ClllC disposa de grons existencies en articles propis per a la panifica ció. en fustes espe-I cialld, seqll~s i prepHrades per 8 la fabricació deIs expressats afUcies. •
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el CJensament
G 0

Si, plar;;ant-nos fora "de tot ambient, considerem I'obra acomplerta per I'home des
pres de sa aparició en el nostre planeta, reslarem meravel/ats.

Quina diferencia, quin contrast, quina distlmcia entre I'home de les cavernes i
I'home" modern! Es diria que son dos éssers totalmenl diferenls, que res de comú no

. hi ha enlre el/s. Compareu el salvalge, curt i trapul, de fltcies bestial, d'esguard feror,
amb un'd'aqueixos benfactors de la humanHat, que s'eleva magestuosamenl damunt
les masses obscures, a un Pasteur o un Viclor !fugo, per exemple. Quina enorme
dis!lmcia els separal

I bé: quina és, doncs, la forra impressionant que ha permés a I'home de Irans
formar-se així? Quina polencia innala pessei'a per a realifzar lan rapidamenl una as·
censió com aquesfa? Quina arma invencible i sempre presenl I'ha tan ben servif?

El seu Pensamenf.
I que és el Pensamenf? Originoriamenl, poca cosa; 101, amb ellemps. Aqueixa

Ilavor que .Ienim a la ma i que colguem en un clol de lerra, sembla res. I ja veureu
rarbre que en fara!

I No és, aquesla, la imalge del Pensamenl huma? Qué era, al principi? Poca
cosa. L'ésser obscur no obei'a més que als seus insltnls, i la seva existencia no de
passava gaire Ilurs necessilals més immediales: menjar, dormir, alacar, defensar-se.
Pero la" Ilum misleriosa, vaga i incerla, ja hi era, punl bril/anl imperceplible, com la
I/avor colgada, que amb sa incessanl i radiosa evolució el forlificava i el polia, per a
arribar a I'esclal de I'heme aClual.

Aqueixa facullal, com un dó preciós, la rebía des de sa arribada a l'especie
humana. Era el coronamenl de lota una ascensió mullisecular; era la deslliu
ranra.

Des de I/avors, la rula s'obria, infinifa poI ser, plena de promeses. Una clare
dat hi havia, ja, que per a sempre més devia menar-lo, conlra 101, envers la més Ilu
minosa de les ascensions.

Res defindra I'home, car un iman l'alriJU i el fortifica.
Aquesl imlm és la VerHat.
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Concells O/S obrers
========~

Traduím de I'edició de 8 de Maig de 1892 de .EI
Paclo:», periodic republica federal, el següenf article
del preciar repúblic Miquel Ferrer i Garcés Que
envia a c:EI Pueblo:» de Vilanova i Geltrú. ¡Que
transcriu el periodic de- referencia.

/'.....\
{ qr¡ \ OLT Sr. nostre: Corresponent á
\(}Ifol la seva genlil invilació, aquí
~ van aquestes quartel·les. No em

permet escriure més, ni més profundament,
el meu estat de salud ressentida de ja fa
díes.

Acabo de lIegir en un quotidia les apre
ciacions atribuides a Bismarck ¡'efe¡'enls a
socialisme, i, francament, d'ésser seves
les idees que com seves s'anuncien, sera
precfs obligar al celebre Cancellel' que da
valli del pedeslal damunt del qual I'opinió
I'havía col'locat, i adhuc dubtar que el
poble alemany hagi assolit el nivell intel'
lectual que hom Ii alribueix, ja que ha po
gul fer objecle d'admiració a I'home que
lIuny de simbolitzar cap pensament elevat
en la qüestió social, representa, en canví,
la mes eixorca brutalital. Per a Bismarck, el
socialisme no té altra forca que la que hom
11 concedeix; els socia listes no existeíxen;
es tracta solzamenl d'uns pocs caps co
vards i venals als quals espaordeix el ferm
esguard del quí mana, i quina integrital no
resisteix la temptació de la bossa que hom
els hi ofrena com el preu de lIur Iraició.
Per Bismarck és un axioma que dins de la
pell de qualsevol agitador socialista, hi ha
I'Il1lima d'un agent de policía, Idean! un
remei contra els socialistes que molesten,
proposa agafar-Ios pel clalell i lancar-Ios
a I'ergaslula, Respecte als nihilistes russos
lols anarquisles francesos que, per conlra,

no els troba ja tan inofensius, no s'acon
tenta amb mitjans lan febles, ans demana
que aconn el cap sota la destral del butxí.

Deixem Bismarck que conlinui en son
retir, irrilal amb les ingratiluls imperials i
VeSS111lt tol el seu malhumor contra la eJas
se obrera puig no Ii és abastable una
puntería mes encertada. No oblidem, pero,
que no és ell tot sol el seduit d'emprar mil
jans violents de repressió, Domina en els
govems i en no pocs homes públics la
idea que no pol defugir-se I'existencia
d'unil forCa militar poderosa en cada na
ció, com un recurs suprelll conIra els so
breeiximents de les masses; i aixo suposa,
d'una part, el convenciment de que aques
tes masses anirflll accentuant lIurs preten
sions de reforma, i d'una altra, la confes
sió de que els governs no trobin solució al
problema ja plantejat pels socialistes, El
primer és cert. Sería desconeixer la hislo
ria, sería lancar volunlariamenl els ulls per
no veure-hi, pensar que el progrés iniciat
amb el Renaixement. energicament impul
sat per la revolució francesa, afavoril per
l'impremla, per la multiplicació de les
vies transmisories del pensament i de les
que apropen els pobles escurcant les dis
tancies i iI'lustrat pel desenrotllament i di
fusió deis estudis economics, polítics, juri
dics i socials, pugui contenir-se precisa
ment en CO que interessa la c1asse mes
nombrosa ¡mes dissortada de la Societat,
la classe obrera,

Molt s'han corregit des de darreríes



del segle passat els injustos desnivells so
cials; és molt, pero, el que resta a fer en
cara i és logic, i per tan iñevilable en el
curs deIs fets, que els obrers que limiten
avui generalment lIur pretensió a la jorna
da de vuit hores, la qual els hi deixaría
temps per dedicar-se als gaudis purs de la
familia i al cultiu de lIur intel'ligencia amb
estudis facils, agradables i útils, aspirin
pujar, dema, un esglaó més en aquesta es
cala del millorament en les condicions de.
vida, que si no pot conduir mai a l'iguala
ment de les fortunes, terme utopic adhuc
pels més arriscats somniadors, ha de por
tar lentament, pero segurament, a un estat
general mes avinent que l'actual amb els
principis de la justicia distributiva i de la
germanor universal.

Quan al segon, en tot ~o que s'adiu als
mitjans de previndre les turbulencies i so
breeiximents als que amb tanta facilitat es
lIiuren les multiluts excÚades i mal dirigi
des, no hi ha que dir que jo voldría elimi
nats els de la for~a pel perill de que s'ex
tremin innecessariament per la dificultat de
privar que en l'acte de la represió caiguin
víctimes ignoscents, pels odis pregons que
s'alcen d'aquests combats cruents entre el
poble i la for~a pública, i encara més que
per tot aixo, per la consideració que po
den no ésser instints criminals ni afi
cions a la revolta el que porta les masses
a la comissió d'actes penats per la lIei, ans
be la desesperació del dissortat que ofe
reix vanament lIur treball a canvi d un mos
de pa que Ii demanen lIurs fills defallits de
fam, comparant d'aquesta manera sa trista
condició social amb la de tants desvagats
afavorits per la fortuna,

1 al blasmar els procediments de for~a

emprats pels governs, ho faig també per
barbres, per ineficassos i per contra pro
Iil,uents respecte als que poden emprar els
obrers com a mitja d'imitació. La dinamita
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podra servir ufilment per foradar muntan
yes i obrir pas a les vies ferries que multi
pliquen el trafec i enllacen pobles germans;
empleada. pero, per l'obrer com arma de
guerra, sembrara només els carrers de ru
nes i deixara impracticable l'únic camí que
condueix a lIur redenció, el de la tasca pa
cífica, fruit d'uná organització intel'ligent, i
perseguida sense defalliments ni impruden
cies, Avui té la massa obrera socialista les
simpatíes de tots els homes de be i pot
comptar amb la cooperació desinteressada
de poderoses intel'ligencies; aquestes sim
paties, pero, ara generals, s'afebliran en
cara en els pits més generosos el día en
que hom vegi la vida o la llar amenassada
per terribles explosions,

Altre concell es permet donar als obrers
que vulguin escoltar-lo aquest vell republi
ca envellit en les lIuites polítiques i una

, mica aficionat als estudis sociologics; i és
que abandonin l'afany, contret per molts
d'ells, de viure aYllats de tots els partits
polítics militants, El socialisme ha es
tat engendrat per la lIibertat i solament en
son si pot viure i desenrotllar-se, Sense la
iniciativa i persistencia deIs que en el camp
liberal ocupen els 1I0cs mes avan~ats,

l'obrer no tindría el sufragi universal, em
brutit encara avui per lIurs enemics, pero
que li obrira més o menys d hora les por
tes deis parlaments i acabara per fer-Io ar
bitre del poder legislatiu el día en que regit
el país per institucions republicanes, sigui
respectat el sufragi i desaparegui el veto.

Entafurat ja en materia tan del meu
gust, de bona gana m'endinzaria en l'enre
dat laberinte de les millores a que pot as
pirar amb confian~a el proletariat, la fixació
del mfnim en el salari, J'organització de tri
bunals mixtes, la desintegració de la in
dústria, la reversió deIs inmensos capitals
avui empleats en valors fiduciaris al fo
ment del treball en empreses útils, l'armo-
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nia del capital i el lreball amb I'associació
de I'obrer i el capitalista, la modificació de
les lIeis referenls a la propietat territorial
com a miljil de que tingui franc accés a ella
amb lIurs pelils eslalvis, I'obrer morigerat,
etc" ele,

La cosa, pero, no pot ésser improvit
zada, i com que aquest arlicle es fa massa

Juggestíons
G ~

~ UANT de bé no ha fet al nostre esplen
'-A. dor intel'lectual ¡'esperit inflamat
de les joventuls de comeneament de seglet

Rellegint «Els singulars anecdotics»,
que la gentilesa de son aulor, el conegut
prosista Plilcid Vidal, ens ha fet arribar a
la ma, hem evocat un seguit de noms amb
la mateixa emoció que si recomptessim els
soldats d'una legi6 gloriosa percacant la
difusi6 i el predomini de totes les inquie
tuts anfmiques en aquella no massa lIun
yana alborada del desvetllament espiritual
de la nostra Catalunya,

El IIibre de Placid Vidal aplega sota el
signe d'una amistat sincera, que ultra
aquest valor té el de !'interés anecdotic
tant o més estimable, tots aquells homes
que mostraren lIurs inquietuds en el temps
de la seva jovenesa i amb els quals hagué
tracte d'intimilat o purament d'afinitat de
lasca,

Nosaltres ens hem sentit atrets ben
tost per aquest enfilall de noms, cada un deis
quals ha portat un branquilló de lIenya al
fogar de la nostra espil'illlalital.

Aquella santa hora de I'entusiasme, que
fou al comencament de segle i que avui
ens apar una mica ingenu, amb lants tltols
de setmanaris ¡revistes amb tant d'afany

lIarg pel que consenten les m eves forces,
hi posa punt final la meya ma fadigada,
sense perjudici d'addicionar-Io si V .. sen
yor Director, és tan bo que consenti fran
quejar-me les columnes de son apreciable
peribdic,

t MIQUEL FERRER GARCÉS,
LIeida, 22 d'Abril de 1892,

per fer dir a !'idioma coses que s'entreban
caven entre les brosses arreplegades amb
tants anys de descuranca, és, certament
d'un heroYsme que no podem oblidar els
que a I'hora de seure'ns a la taula tro
bem el plat de les lIetres a punt per gustar
una bona menja,

Caiguts i vencedors, eIs oblidats pel
pas premalul' de la mort o pel pas amb
sordina per la vida"tots hi son evocats
amorosament en el llibre de Plilcid Vida!.

Les joventuts poden peixar-hi, si més
no, les qualitats de constancia, de sacrifi
ci i d'abrandament espiritual d'aquella ge
neraci6 romantica,

Potser avui que la fredor de certes dis
ciplines o I'afany d'abaslar dictats de cIa
sicisme han produit una negligencia de les
valors afectives, no fora massa desencami
nat de restituir un xic de consideració a
I'escola romántica, massa combatuda
aquests darrers temps!

Ara ja no es forjen cors; hi ha la sola
preocllpació de dir les coses amb la men!.
L'espillet del'hel'lenisme tempta tantagent,
que molta d'aquesta posa barreres a les
emocions per tal que no traeixin I'ésser
meridional que hi ha, a despit de tots els
fenyiments, al fons de la raea nostra,



Ja no és de bon gust I'apassionar-se
per les coses ni el sacrificar-se per un li
risme. Com si una onada de fredor vol
gués gla~ar els cors, hom s'entesta a
prescindir de les qualitats de vehemencia i
de tendresa ingenites al nostre taranna
per actua'r a mb maneres olímpiques i
serenitats c1assiques.

. Coneixem el fet de les reaccions. Aquell
gran desfermament del Romanticisme ha
regressat al planol de contenció des d'on
sembla que les coses volen fermar-se. I
com tots els estiraments i arron~aments

portats a ultran~a, ¡nena sempre al dese
quilibri.

Nosaltres no som pas partidaris de re
trocedir, pero ho som menys, encara,
d'aquesta restricció que oblida i preté, en
cara, esborrar valors que ennobliren els 1'0

manlics de fi de segle i comen~ament de
l'actual, perfectament i genurnament ad
dients a la nostra psicología.

Gorki, diriem que ja no té prosselits.
La seva escola d'experiencia s'averiia to
talment a l'anima inquieta d'aquells min
yons que ha perpetuat el llibre de Placid
Vida!. Ibsen els hi descobría un mon
d'idees noves, enderrocava prejudicis que
únicament les animes jovespodenentendre,
cal' no ha tingut temps d'embrutir-Ies la
migradesa humana; i amb l'exemple de
Gorki eixien afer bagatge d'experiencies i
d'emocions que despres es traduren en do
Iors o en joies, pero on no hi mancava mal'
la sincerilal.

Ara hi ha un altre punt d'albir. Menys
escola de la Naturalesa i, per contra, més
biblioteca: Manifestar-se segons els dic-
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tats d'una disciplina qualsevulla cenyint el
tret personal i, per consegüent, la lliure vo
lada al cos d'una idea preconcebuda, es
brossant, per deixar-Ies al marge del
menyspreu, totes les /lItres,

D'aquesta faisó encaixonada la forma
ció de les joventuts, per manca d'aquell es
perit expansiu connatural a la primera
epoca de l'home i malauradament premut
per idees i tendencies d'evident sentit res
tricliu, for~osament l'hora de fruitar s'ha
de ressentir de la man'ca de sinceritat i de
valor despreses de la rigorosa i poc agil
disciplina amb que ha sigut preparat el seu
adveniment.

Hem mencionat Gorki, no com un
exemple; cal, pero, que no oblidem massa
com han fet camí a l'entorn de la seva es
cola un grapat d'escriptors d'arreu del
mono 1cal que consignem també com son
aquests els més abrandats, els més sincers
i els que major for~a emotiva saben posar
en lIurs obres.

Ara que la fredor i la contenció calcu
lada de ploma semblen assolir un alt pres
tigi d'elegancia, ens ha encés una flameta
al COI' el lIibre de Placid Vidal presentant
aquella joventut inquieta, somniadora, re
bel i assedegada de tots els horitzons, que
fou la de comen~aments de segle.

Nosaltres la trobem més interessant, al
menys, que aquesta que s'entreté en els
camps de futbol i practica el prosselitisme
del Sr. Rucabado. No parlem de les que
pretereixen la Naturalesa per acceptar pre
dominantmentla Biblioteca per que de entre
tots és, encara, un desequilibri menor.

RAMÓN XURIGUERA.

(1===
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La urbanítzacíó de Lleída

;.--......,
f@\ ENIM fe que aviat deixara d'esser
\ , . II .'\. i verltat aque a massa Justa I

'~_.' depriment expressió popular,
segons la qual, nostra eiutat es un estable
de bous.

Ens faglatir d'aquesta esperan~a, la flo
rida d'arquiteetes que es dona avui a Llei
da, tots ells Ileidatans dilectes, que han
demostrat ja am b obres fetes posse,r la
tecnica i el bon gust en I'art nobllíssim de
la construcció.

1 ningú mes que els arquitectes son els
constructors dirigents de les ciutats,

Si Lleida hagues tingut sempre nomes
un arquitecte estimador del seu progres i
de la seva bellesa, i, alhora, una visió clara
del que deu esser una ciutat en noslres
tcmps, no ens trobaríem avui, com ens
trobem, amb moltes coses comen~ades i
fetes malbe i sense remei. Lleida s'ha fet
a la bona de Deu, que es com dir, sense
cuidar-se'n ningú i, per tan, plena de de
fectes.

Poguent esser una de les ciutats mes
formases de Catalunya, ha sigut la mes
lIetja. Capeom ella en trobaríem que reunís
les condicions naturals per a fer-ne fácil
ment una bella població. Elturó dominant
del Castell al seu bell-mig, voltada d'un pla
im."ens d'horta, el riu Segre travessant-Ia
de part a part, son elements impondera
bles i planers d'embelJiment que no es
troben junts en gaires lIocs. Aixo no obs
tant, la urbanització de Lleida, en el sentit
modern d aquesta paraula, tot just si es
pot remarcar d'uns quants anys enrera, es
a dir, que ara comen~a a donar els pri
mers passos.

Poc es el que s'ha fet, Molt es, per con
tra, el que manca,

** •
Lleida ha estat históricament, un poble,

pages. Es cert. 1 encara que altres esta
ments hagin conviscut sempre amb la pa
gesia, aquests no han estat mes que uns
estaments complementaris de les exigencies
que la propia vida del eonreu de la terra
comporta. Mai seleccions de la intel'ligen
cia, ni de I'art, ni de la fortuna. ni de qual
sevol altre senyoriu huma, han predomi·
nat a Lleida.

El pages, isolat, sempre de cara al te
rrós, abstret pel penós del seu treball, no
ha sentit les frisances ni les enlairades ne
cessitats personals i colectives que sola
ment la cultura fa neixer a I'home. 1 la
cultura, prou ha sabem, no era assolible
per tothom en tots elstemps. I,logicament,
el sistema constructiu del nostre pages, no
podia esser mes que una mica\mes avan·
~at que el de J'home cavernari. No pensa
va mes que en el sopluig per a guarir-se
contra les inc!emencies de la Natura en les
ha res del seu repós i el deis seus animals
auxiliars, i tenir un 1I0c per guardar i
transformar p-rimitivament els fruits del
seu treball.

No fou altre que aquest el criteri do
minant al fer les construccions del Canye
ret, de la Costa i del PIá, que encara po
dem veure; i adhuc les deis carrers més
principals, com els de Cavallers, Major,
S. Antoni, Magdalena, que alguns deis
vi vents actuals record en i ens ha canten a
nosaltres.

Es veu que no sentien els nostres avant
passats, en I'ordre de la llar, més que la mí·
nima necessitat d'estar a cobert. El sentít
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social i estetic de la ciutat, com agrupa
ment:avantatj6s per a tots, no el coneixien
en altre aspecte que en el de defensa con
tra els enemics forasters.

Així, Lleida, ciutat pagesa 1 mura
liada.

*• *
Potser per aq uesls fets i ra6ns, han es

cassejat a Lleida els arq uitectes. o sabém
si més enlla del noslre record-Stracibar,
Capmany, Lamolla-hi han hagut a Llei
da técnics professi'onals de la construcci6.

Els jardins deis Camps Elisis-'Ia pri
mera mostra d'urbanitzaci6 noslrada
foren projectats per un jardiner francés
que treballava ací en una explotació parti-
cular. '

Els carrers de Cabrinetty i Blondel
foren obra personal de dos generals
d'aquest nom que un temps governaren la
ciutat de Lleida.

Altres Ilocs que podien ésser motius
valuosos d'un major embelliment de la
ciutat, foren esgarrats de mig a migo Ens
referim a les ram bies de Ferran i d'Arag6.
La de Ferran, tapada per un cap i per I'al
tre, si un dia podia perllongar-se, I·empla·
~ament del Pont nou i el mur de defensa
construit després de la riada de Ig07, pri
ven per complet la seva cootinuaci6. La
ram bla d' Arag6, tam bé taponada pels dos
eXlrems. A l'un la pres6, i a J'altre les edi
ficacions deis carrers de Catalunya.

La mateixa avinguda de Blondel, la
nova via, que amb el passeig migradíssim
de la Banqueta, de cara al riu,--!'únic tras
de L1eida que, apart els Camps, te caire de
ciutat moderna,-també obturat per un
cxtrém.

Cal lamentar que els inicis de la urba·
nilzaci6 de Lleida hagin sigut tan desgra
ciats. Cosa que es comen~ava, cosa que es
feia malbé i es deixava sense remei.

l · ..Sarta ent per Leida" en I'aspecle de
convertir-la en una ciutat urbanilzada, hi
ha més per fer, pero moltíssim més, que
no ~o que s'ha fet i s'ha fet ma-loment. El
que manca, si es fa Be, fara mes lIeu i es
fumara els defectes que esguardem.

1 si no és així, com que les condicions
d'a vui son moll diferentes de les d'abans,
els actuals ciutadans de Lleida, lIurs arqui
tectes i son Ajuntament, adquiriran una
greu responsabilitat davant la posterital.

,,**
Tením ja un pla d'eixampla, tra,at

amb tates garanties d'encert, fet per un il
lustre lleidata, l' Adolf Floren'sa, amb la col
laboraci6 del seu comp'lnY Sr, Giralt, que
ha mereseut els més alts elogis de la críti
ca professiohal.

Si en seguir-lo i implantar-I,) hi ha per
-part de la Corporaci6 Municipal I'energía
necessaria per no tolerar camplae'nces 1
subterfugis que tan de mal han fet a Llei
da en I'ord re de les construecions; si ¡'ar
qUllecte municipal, avui el Sr, Morera,
dema el que sigui, es converteix en ge
16s i rigid vigilant per no consentir que
res no es faei que no s'adapti al pla esmen
tat; si els propietaris, pensant que son lIei
datans i que, per tant, tenen el deure d'aju
dar a fer una ciUlat digna del temps, en
cara que sia sacrificant all\un cop pelits in
teressos personaJs seus; si així es sap i es
pot fer, no tardarem molts aoys en veure
sorgir la L1eida nova, formosa i acurada,
que serit a I'ensemps que el nostre major
orgull, l'admiraci6 deis altres.

Tenlm també els técnics, els professio
nals, els arquitectes que han de contribuir,
en primer lIoc, a aquesta empresa de fer
Lleida, la més bella ciutat. Tots ells son
jovrs, coratjososJ eompetents, entusiastes
del seu art, inflamats de Ileidatanisme i
amb ¡'íntima convicció-com a deure pri-



," mordial de la seva professió e posar un
trocet de la seva anima en cada una de
les edificacions que forsosament els tocara
b:tstlr ~R el seu poble.

Endemés de'n Morera, a. quitecte mu
nicipa�' lIeidata d'adopció que tantes cases

'lo", ja te fetes-Ies deis Srs. Aunós, Xam-'l'ar,
Balasc, Pujol, Dalmau-tenim altres ar
quitectes fills de Lleida com l'Adolf Flo-

··rensa, autor del Casal de Joventut Re
publicana, de les cases deis Srs. L1usá,
Herrera, Suñé i de I'Escola Jardí deis
Camps EIi"is; com l'Ignasi Vilallonga, ar
quitecte prclVincial, que te fetes les cases
de Correus, del Sr. Derch, la fa~ana del
Museu Morera, ultra les instalacions de la
Diputaci6 i Beneficencia; com en Joan Ber
gós que ens ha donat les cases deis senyors
Ortiz, Sirés, Abizanda, Piñol; com en Joa
quím Porqueras, que ens mostra les de
Ramón Gl'au, Domenech Roc, Xalet-Café
deis Camps Elisis i I'Hospital de nova
construcció;com en Ramón Argilés,del qui
hem vist la casa de Josep Vila; i finalment,

•
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com en Manuel Cases, que ha comen9at amb
el primer ¡'agrupament de cases barates on
s'esta construint un gran nombre de xalets,

Amb aquest estol d'artistes de la cons
trucció, amb el nou esperit que empe~ya

el nostre progrés i el plit d'eixampla al da
vant, com a ideal a desenrotllar, no és pos
sible deixar de creure en la ul'banit~ació i
pros eritat de L1eida.

E~s inicis de I'obra d'aquests nostres ar
quitectes data no pas de deu anys. Amb
ells ha entrat a L1eida el corrent modern i
cienlífic de la construcció.

1 ja veieu: en t~n poc temps ja comen
cen afer goig la rastrera d'edificis recents
que es veuen en diversos indrets de nos
tres carrers.

Indiscutiblement, la fesomia de LleiJa
canvia. Aquella soferta i trista pagesa, es
parracada i bruta, esdevindrit un día, va
lenta i alegre, gentil i neta, com li per
tanya la matrona del Segre.

ALFRBD PEREÑA.

¡



Les modernes construccíons de Lleída
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Casa Domenec Rach, Rambla de Ferrlln.-1926.

Arquilecle: Joaquim Porqueras.

Casal de _Jovenluf Republicana_
Cantonada Blandel i Alcalde Meslres.-1916.

Arquilecle: Adolr Florensa.

•

\

Xalel del Sr. Cabredo
del Grup de cases barafes.-1927.

Arquilecle: Manuel Cases.

Casa de Josep Vila; Carrer Daunols.-1925

Arquilecle: Romón Argilés.



C(l5n Xlllll-mar: Avlnguda de Blondel. - 1m.
ArQuUecle: F. de P. Morera.

Casa L1usll: Cllbrlnelly.-I926.

Arqullecle: AdoU florensa.

Casll Slllvador Orliz: Blondel i Calalunya. -1922.

Arquilecle: Joan Bergós.

Casa de Correus: llambla de ferran.-1927.

ArquileCle: Ignaci Villalonga.
foloS. J. L1orens.

r
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Cleldatans d'ahlr í //eídatans d'avuí

lTlíquel Ciferrer í Qarcés

MIQUEL FERRER \ GARCÉS
1816 ~ 1896

Q UAN era jovenet sentía parlar a casa
i fora d'ella d'aquell home vene
rable amb una mena de religi6s

respecte. Si algú gosava oposar-hi res,
ho feia d'una manera vergonyant i com si
cometés alguna mala acci6, portat per un
petit verí interior que curava d'amagar.
Pero se li veia la roinesa, Tan gran era
el prestigi que i1dhuc en
vida tenía aquell home sin
gular. que gosava pensar
oposadament als corrents
generals deIs poderosos en
els derrers ter~os del passat
segle,

«Aquell venerable octo
genari a qui LIeida sencera
respectava i estimava, fOll,
com ha dit una forta menta
litatd'avui,la figura intel'iec
tual més reeixida que cone_
gué la generaci6 de la fi
del XIX.» L'admiraven pro
fundament els seus més
acarnissats enemics. «Pa-'
raula dol~a, cor,ecta d'ex
pressi6; faci!, fluida i el0

qüent, intel'ligencia c!arís
sima, COI' bondadosíssim, verb d'una
ra6 reflexiva»; també, com escrigueren
aleshores de son traspas, bondat inex
haurible, probitat i honradesa no posada
mai en dubte, foren les qualitats que li me
resqueren el general concurs .d'admiraci6 i
respecte.

Segurament que no tingué aduladors
interessats, per que en el breu espai de
temps que son aIlíssim prestigi li obrí les

portes de tot favor oficial, mai no I'aprofi
ta per a son profit ni en el deIs seus amics
polítics.

Ja es comprén, doncs, que parlem d'un
Pi i Margall lIeidata; i era just i natural que
a~i eñ representés !'esperit i .el credo polític
ja que'ls unía la concordancia fondíssima
deIs sentiments.

En dir avui un elogi
d' aquell home meritíssim,
que qualsevulga altra ciutat
es veuría obligada a enaltir
en honra propia, no fem
sino concertar els nostres
records de jovenesa prime
renca amb els judicis que la
premsa d'aleshores i el dic
tamen de deixebles d'aquell
gran mestre, tan dispars en
opini6 personal ¡tan una
nims en I'acord de les seves
1I0ances, com els qui foren
companys seus al Col'legi
d'Advocats, Srs. Sol, Aige,

j~q:;r' Pocurull,;' altres que havem
consultat per a les pre
sents notes biografiques,
que no hem trobat al volu

minOS\SSlm Espasa on tan tes figures d'ín
fim ordre hi prenen un espai immotíval.

FiII d'un notable cirurgia que meresque
bona anomenada pel seu talent i conseguí
nombrosa descendencia, nasqué el 29 de
Setembre de 1816, pero ben jovenet encara
resta orfe á conseqüencia d'una catastrbfe
fortuita de que foren víctimes els seus bons
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progenitors i la minyona de casa, autora
inconscient de la funesta malaventura.

En aquella trislíssima ocasió estudiava
al Seminari lIeidata, on cursa lIatinitats i
f1Iosoffa. La condició d'orfe no li permetía
seguil' uns estudis en els que havía demos
trat un talent especialíssim. Una honora
ble familia que coneixía la seva valua Ií
dona generós ajut i Ferrer i Garcés pas
sa a estudiar a la Universilat mercés a
la pietosa protecció de D. Marcelí Pérez.
Sembla que cursa encara, a la Universi
tat de Cervera i seguí després els estudis
jurídics a Barcelona, on foren provisional
men! traslladats d'aquella Universitat I any
1857, amb moliu de la guerra civil. Quan
tornaren a Cervera, tres anys més tard,
Ferrer i Garcés, a les acaballes de la seva
lIuidíssima carre¡'a, restaría a Barcelona
on el seu talent s 'havía fet notar abasta
ment, malgrat que'l jove estudiant, agraH
pero considerat, per a ésser menys pesat al
seu protector, s'auxiliava donanl IJi~ons i
exercint professions modeslíssimes. Així
acaba amb éxil esclatan! la carrera de
Dret, comen~ada J'any 1859, lIicenciant-se
en Ju~jsprudencia el 21 de Mar~ de 1844.

La carrera d'advocat tal volta la exer
cia des de J'any anterior, segons hem vist
a «El Pallaresa», on amb moti u del seu de
cés, se li dedicaren fervoroses notes necro
logiques, curulles d'intelJigencia abrandada
per I'admiració.

El Col'legi d'Advocats de LJeida el re
bé el9 de Febrer de 1851, i despres I'elegí
repelidament son Degil. Sabém que ho fou
els anys 1874-77, el 1882-85, i el 1891 fins
a la seva mo¡·t. Com deia en un memora
ble discurs necrologic el Sr. Pocurull, en
fou vota! cinc vegades «sense altra oposi
ció que la de sa modestia».

Com advocat, en el sentir de I'época,
expressada per D. Roma Sol, fou un deis

miIJors de Catalunya on n 'han excel'Jit
lanlfssims. Era gran coneixedor del Dret
CalaJa que dominava amb una erudició
vaslfssima, i exposava amb dialectica i fa
cililat admil'ables. En sos escrits, la doctri
na hi era «abundosa i congruent».

La seva c1aredat de concepció jurídica
es troba palesada en el poc temps que la
«Gacela de Madrid» pogue ésser son res
so governamental, com a Director General
de Registres de la Propietat i Notariát, i
les disposicions que van signades amb
el seu nom gloriós son, segons la dita deis
entesos, un «model de concisió i doctrina
jurídica», en la clara inlerprelació de les
lIeis; de faisó particular la lIei Hipote
caria.

Es la marca de J'esperil catala que Ji
traspuava" malgratla vestimenta manlleva
da que s'estilava al seu temps; fenomen
comprobable, igualment, amb en Pi i Mar~

gall i d'altres.
Finits els seus estudis' i retornat a la

llar, buida del patern caJiu, un R. D. d'lsa
bel 11 creava el nostre Institut de segón en
senyament i son prestigi joven~a Ji meres
que la primera catedra de Geografía i
Historia. El seu talent, pero sobre tot, la
seva actuació dreturera I justa, Ii conquerí
anomenada entre les generacions que'n
foren sortosament deixebies. Cresqué a la
cilledra son presligi moral i feu indestruc
tible la seva fama d home bo i honest entre
tots. Aquests merils el portaven a la Direc
ció de J'Institut quan éll no podia evitar-ho,

També fou bastida així la seva repu
tació d'erudit i savi, i d'home de lIetres
precís i elegantíssim, ~o que'l dugué a la
presidencia i direcció d'enlilats literarles
com J'Ateneu i la Societat Literaria i de
Belles Arts, Societat economica d'Amics
del País, «Junta de Defensa de los inte
reses económicos de la Provincia». no

.'



existint activitat intel'lectual on el seu con
curs no es cregués imprescindible.

Les seves oracions son exemplars de
concisió i bon gust literari dins el marc ca
lid del romanticisme dominant, en el qual,
la solidesa de la seva doctrina i la severi
tat ingenita del seu esperil savien evitar-li
la profusió retorica i I'enfarfec d'imatges
inútils. Avui es lIegeixen amb gust accen
tuat e1s seus discursos de president de
Certamens i d'inauguració de cursos lile
ral'is on se manifesta rica d'aclivitats la
nostra L1eida d'aquella epoca,

Per la nostra dissort, fou immediata
ment seguida d'un eclipsi funeslíssim de
civisme, fruit de la reacció «restauradora».
Encara dura ...

La seva rectitut moral li traca ¡'impe
ratiu deis seus deures cívics i el porta, na
turalment, a preocupar-se de I'estat del
país ja des de la seva jovenesa, a I'esclatar
la primera guerra carlina. Un home de la
seva cultura ampla i generosa havía de
prendre partit per la Democracia Republi
cana en aquells temps poslfernandins, en
que el terror negre no deixava ni parlar ni
coneixer sisquera el nom de República a
Espanya,

Era un home de fermes i arrelades
conviccions; un vertader definidor polític.
un eminent home de doclrina i, un gran
ciutada. Pero, la extremada delicadesa de
son esperil el menava més aviat a la pre
dicació que a I'organització de masses,
convencut com estava que la forca ha
de sortir de I'esperit. Heus aquí la raó del
seu constant aposlolat polític, despullat de
tot prosselitisme personal.

Fou la gloria merescuda d'aquells caps
eminentíssims de la gloriosa i de la Repú
blica que la subseguí, i el motiu trislíssim
de la seva manca d'eficacia material.

Es el gran problema: sense consciencia
popular no hi ha Democracia possible,

-11- .-

Sense Democracia efectiva no es creara
facilment la consciencia popular necessaria
com a milja i com a fi del progres, que és
el be públic en tots els aspectes,

Ferrer i Oarcés hi treballa fins a I'hora
de la mort. Un home de dreta ha dit:
per gloria seva, 'Va militar sempre, desde
la seva joventut, al a I'eshores anomenat
partil democratic, sostenint-s'hi amb tanta
de fe, com de decisió i entusiasme. Ales
hores palesa la valerosilat de declarar-se
republica, i un tremp d'anima superior i
conseqüencia política, essent així que, no
tenint una posició independent per evitar
les persecucions i desterrament, que sofrí
sovint fins I'alcament de 1868, sois podía
confiar en son talent, en son caracter dúc
til i cavalleresc i en sa educació exquisida
que imposava respecte i admiració a sos
propis enemics, que per, aixo es veien obli
gats a moderar lIur impuls persecutori él
manta vegades.

El seus merits li valgueren la promoció
de Diputat a Corts en les famoses Consti
tuients de I'any 1854, que seguiren al cele
bre «Manifest del Manzanares» i Ferrer
i Oarcés fou un deIs 21 Diputats que vota
ren contra la Monarquía i defensaren la
IIibertat de cultes en una esmena a la se
gona base d'aquella Constitució, com tan
tes d'altres a la Península, lIetra morta
ben de pressa.

Al seu costat hi representa digna
ment la democracia, un allre compa
triota, diputat per les altes comarques de
la Seu d'Urgell, En Josep 19nasi L10
rens.

De seguit lIuiria I'autorilat de la seVél
cultura i la distinció del seu caracter entre
I'estol selectíssim de personalitats que han
estat la gloria d'aquells Parlaments d'altu
ra que ompliren de claror les hores per
torbades d'aquella segona centúria, car él
Miquel Ferrer el veiem. tan modest en son
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tracte, al davant del Govern de la «nostra
provincia».

Abans de seguir, volem fer esment als
nostres lIegidors de com és vella I'es
tranya i periodica maquinació d'incone
guls pertorbadors a Barcelona en hOI'es
propicies a la lIibertat i com els elements
avencats han estat sempre els més opo
sats, podent preguntar, com sempre, el
vulgar cui prodest?

D' un document estampat a primer
d'Agost de 1854 per «La Junta Superior de
Gobierno de la Provincia de Lérida, al
Pueblo Catalán» n'extreiem CO que se
gueix:

«L'entusiasmada alegrfa amb que tots
els estaments de la Ciutat de Barcelona sa
ludaren l'alcament de la nit del 14 de Ju
liol, es canvia ben aviat en sobresalt,
més tard en malfianca, després en deses
peració».

«Alguns excessos de planyer, alguns
crims odiosos comesos covardament dins
les tenebres, foren I'excusa que's manlieva
per refrenar, des de sa naixenca, la més
noble de les expansions populars».

«Els esdeveniments van descobrint els
plans liberticides que es congrien i la raó
finira tenint ra6. Mai un poble sensat no és
incendiari ni assassí: mai el benemerit es
tament obrer no es tornara sicari i devas
tador»...

«La qüesti6 social res té de comú amb
la política en els moments presents: Estu
diada la primera, la podreu ;resoldrer a fa
vor de /'industrial i de I'obrer. A la segona
no li cal estudio Es compresa i resolta de
molt lemps enea»...

... «Catalans de les provincies de Bar
celona, Tarragona i Girona, esteu supedi
lats per intrigants, si no és ja per descarats
conspiradors. Vos coneixen molt be els
vostres germans de L1eida. Les vostres

gestes immortals omplen 1I0c de preferen
cia a la Historia antiga i moderna. Quin
poble disputara al Catala la gloria immar
cesible amb que lIuu entre totes les nacions
civilitzades? La llibertat es aci tan antiga
com el vostre nomo La tiranía mai no ha
sentat entre nosaltres son tron, sino sobre
les pires deis cadavers de les passades
generacions».

«Poble indomit de 1808, aixeca't com
un sol home: troceja les desferres d'aques
ta dictadura impotent que t'oprimeix i que et
posa, per vergonya, a reraguarda de les
provfncies més endarrerides d'Espanya.
Aixeca't poble catala: imita els teus ger
mans de la provincia de L1eida. Acíes res
pira Foreig frescal de la /Iibertat. Ací no
hi ha tirans per destruir ni desordres que
deplorar. Forts pel nombre i més que res
per I'entusiasme amb que els nostres cors
gIateixen, desafiem les tiranies de tota me
na i a aquets seids (esclaus) impotents
que les conspiracions poguessin lIencar
contra nosaltres» ...

El document vé signat per dotze per
sones, entre les que son a assenyalar en
Francesc Jover (vispresident) Miquel Fe
rrer, probable autor de I'alocució, Camil
Boix, Ramón Castejón, Macia Ballester,
Josep A. Rivé, Manuel Fuster Arnaldo i el
Secretari Pere Pérez, noms inconeguts de
les generaciQns d'avui, pero que meres
queren i mereixen adhuc I'admiració respec
tuosa amb que els distingiren lIurs contem
poranis, per son talent, ses virtuts i lIeialtat
als ideills lIurs.

Als quinze dies la «Junta Governativa
de la Provincia de L1eida», composta
d'iguals elements, excepció feta de son
president general Cañedo, el 1I0c del qual
prengué En Francesc Jover, lIenca un al
tre manifest en que dona compte de la vi
sita del general Dulce, director general de
Cavallerfa qui s'era sublevat aquell any a

\
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deixeble pertanyental camp políticoposat
«celebrada, afegeix, per amics i adversa
ris, merit major en temps d'efervescencia
política».

Les animes migrades que no gosaren
tacar-lo en les seves virtuts privades sen
se macula, mastegaren remugadores un
insult amb ocasió d'una celebre bailada a
a I'esglesia barcelonina de Betlem. Fou una
de les moltes audacies preparada pels mo
narquics eaiguts per tal d'excitar la ira deis
devots, fadigats de la corrupció passada,
i aspirant a una renovació política encar
que fós portada per gent avancada men
tre fos respectuosa amb les Ilurs creences.

En aquella ocasió, doncs, Ferrer i
Garcés palesa el tremp sere de son espe
rit, negant-se a servir-se de la forca públi
ca per acabar una escena que repugnava a
son esperit selecte i respectubs de les opi
nions alienes, i preferí presentar-se davant
les multiluts que prengueren el temple cato
Iic per mansib de la Musa de la Danca, i
amb la severa autoritat de sa persona de
tots respectable, conduYr un ramat incons
cient a les vies de la correcció social. Era
un acte d'alt magisteri, nó un cop de forca
autoritaria.

1, de fet, la seva actuació davant el go
vern civil més difícil i complicat d'Espa
nya fou tan reeixida i tan exemplar, sobre
tot en la persecució de les malifetes d'esta
fadors, jugadors, moneders falsos, etc"
que d'alli fou designat per a la Direccio
General d'lnslrucció pública i,' tot seguit,
per la de Registres de Propietat i Notariat
de la que hem fet abans fugicer esment,
'Indicat estava per una Cartera impor
tant, quan el general Pavía, en Iloc d'aju
dar el govern republica en I'agombolament
de problemes gravissims que la reacció
caiguda i la que aspirava a pujar Ji oferien,
feu pas, altra vegada, als corrents pantano
.sos que han acabat de enverinar la vida de

Madrid al crit, ara subversiu, de: «Abaix el
Govern, reunió de Corls, etc.» i exposa
com s'han relligat les relacions de Lieida
amb la resta del Prin.:ipat, entre una serfe
de consideracions i notes de fort interés
historic. Pero ens plau escollir-ne, pel que
correspbn a la nostra Ciutat: «Lieida ha
estat tractada d'anarquica i, no obstant, tal
volta cap poble no pugui oferir com ella
I'alt exemple d'una revolueió políliea por
tada a terme no soIs sense cap mena
de desordres, sense un insull al ven
fuI sino fins amb nolable disminueió de
delieles eomuns!!

1 que I'acció d'En Miquel Ferrer hi fou
preponderant en aquesta moralització de
públics costums ens ho fa veure el fet de
ser-Ii encomanada la direcció de la Milicia
Nacional, com a Cap d'ella, CO que contri
buí, sense dubte, als bells' resullats que
amb raó sobrera exposen els manifestos
anteriors.

Al triomf de la República, la Junta Revo
lucionaria, a 28 de Setembre de 1869, el
dugué al Govern.de la capital catalana,
demostració c!aríssima de l'esc!at que ha
vien produil les seves qualitats davant els
grans homes que sostingueren aquella
epica siluació, sense altres forces que el
Ilur august presligi i la depreciació del cre
dil monarquic.

Pero, els fets al'ludits en el document
del primer d' agost parcialment transcrit,
aixequen la cortina darrera la qual s'ama
gaven les maquinacions deIs caiguts sense
prestigi, apoiant, pel compte que'ls tenia,
.d'una banda, tota mena de malfactors, i d'al
tra, els alxecaments carlistes que després
havien de traYr sense escrúpols, bandeja
des les seleccions republicanes del poder.

La gestio de Miguel Ferrer al cap
·del Govern de Barcelona, fou, doncs, di
fícil i ingrata. EIl la porta a terme «amb
suma intel'ligencia i probitat»-diu un seu
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I'Estat espanyol fins als nostres dies i, més
que tota altra cosa, han lIevat al poble
lota confian~a en una possible renovació,

L'escisió republicana que, a la Res
tauració, prengue els caires eterns de 1'0
portunisme i radicalisme, representat el
primer per la iHusió «possibilista» de Cas
telar, de que's desenganya aquell gran COl'

i més gran retoric, poc abans de morir; i el
segón, expressat en altres matissos deIs
que el federal ha arribat fins a nosaltres
pel prestigi de la doctrina i santedat de la
vida d'aquella gran veu «c1amant en el de
sert» que es digue Francesc Pi i Mar
gall, tingue la seva representació a L1eida,

Miquel Ferrer i Garcés fou el cap
federal de la nostra ciutat, i com abans no
havia mai fallat en la lIealtat i en la propa
ganda deIs ideals de democracia repu
blicana que propugnava Nicolau Maria
Rivero, aixr després treballa sense des
cans, esperant més de la cultura política
del poble que de la faramalla ocasional
que lIampegueja pero no assaona,

Mai no li manca la fe, Pocs mesos abans
de son decés, encara escrivía lIetres enar
dides aconcellant els seus correligionaris.
En una d'elles, que tenim a les mans, es
menta amb orgull haver votat amb el «dega
i patriarca de la democracia republicana
espanyola» que fou son company, son
amic i Cap «en dies de prova per als bons,
l'il-Iustre i popular D. Josep M.· Orense»,
«únic diputat republica a les Corts de
1844»; recorda la votació celebre deIs 21,
el dia 30 de novembre, al costat d'ell; I'altre
de les Constiluients de 1869 en que amb ell
lambé votaren la República federal 64 dipu
tats, entre els que anomena sos comprovin
cians Srs, Benavent, Castejón (D. Pere i
D. Ramón), L10rens i Bori.

Aconsella fermesa, sense desconfiar en
la redempcio de la desgraciada patria. Pre
sent que'ls seus ulls poden tancar-se per

sempre a la lIum el millor dia i presenta al
venerable Orense per sa senzillesa, intel'li
gencia i bonesa, ressó de son anima, a I'ad
miració deIs joves com model de virtuts
republicanes i es dol de la crimiQal indife
rencia amb que es miraven les audacioses
excitacionsa I'expulsió delsliberals que feia
el pontffex laic de l'integrisme, Nocedal,
aquells que a I'ombra de la revolució cres
queren i avui serveixen al regim, augurant
«la reacció que a passos de gegant s'a
propa», «Vinga la mort, clama, abans que
la vergonya de veure perduts o aminorats
tan sois per traició o apostasia deis uns,
per feblesa, abandonament o desconcerl
delsaltres, els dretsadquiritsa tan alt preu»,

En lIegir aquestes parauJes vibrants
d'un home que havia complert els 79 anys
de sa vida, un pensa amb menyspreu en
la facil, cómoda i aparent victória deis que
volgueren simular una ¡'etractació o rectifi
cació d'ideals quan els ulls del seu esperil,
i tal volta els del cos, eren ja c1osos.

Poden envanir-se d'haver amargat amb
intromissions immorals en el sagrat de la
llar els darrers anys de I'existencia d'aquell
home sant i savi, cavaller desinteressat i
honestíssim, del que digue un diari de
I'epoca, «El Pallaresa», el dia de son ente
rrament, 80.· aniversari de sa naixen~a,

28.· de la Revolució: «Es gloria de L1eida,
Ningú no I'ha igualat en amplaria i profun
dilat de coneixements, c1aredat de judici i
exactitut de raciocini.»

L'Ajuntament col'loca son retrat al Salo
de Sessions, com el Col'legi d'Advocats,
que li dedica una solemne sessió necroló
gica, anant la biografía a carrec del sen
yor Perefia i Puente.

A l'Ajuntament feu son panegíric fune
rari son devotíssim deixeble, encar que no
en política, D, Joaquim Pocurull i de Bar
nola, aleshores tinent d'Alcalde,

J, PINYOL.

,
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esprés de la lectura de l'Apfi
fuf Económica de Cafalunya,
d'en C. Pi i Sunyer, publicada

per la benemerita Editorial Barcino, hom
arriba a la convicció que som d'una ra~a

de les més emprenedores i actives, i que
les nostres facultats racials, ens inclinen
a rer multiplicar els diners, i afer creixer
els nostres cabals, per mitjá de I'obra me
ravellosa del comer~. .

Aqueixes facultats a mercadejar, dona
ren com a fruit I'expansió economica que
temps ha col'locaren als catalans, en 1.I0c
preeminent entre els principals mercats
del món. El caracter expansiu del nost!'e
poble queda palesat «en que hom traba
catalans en tots els 1I0cs del món, tant en
el mitrc de la civilització intensa, com
lIuitant contra la naturalesa en les terres
verges~.(I) L'admirable discurs presiden
cial del Jocs Fiarais d'enguany, ja ens va
fer copsa!', també, I'empenta expansiva del
nostre poble, no' soIs en temps lIunyans,
sinó en I'época present:

El Ilibre d'en Pi i Sunyer;-deixa un re
gust de lectura dita estimulant, que no po
dem pas deixar d'assenyalar. ElI ens fa
veure el que hem sigut, el que som i el
que podem arribar a ésser; punts IOcats
enterament per dites lectures. Era q uasi
!'únic estil literari que ens mancava a Ca
talunya, i que gracies a I'obra de que par
lem, sembla completament assolit.

Tata la lectura estimulant ens havia
vingut fins ara d'en Marden i Smiles, per
mitja de les castellanitzacións de 11 u rs

(1) Obra cll.da

obres. pero es pot assegurar que en el
poble. elles han exercit ben poca influencia
Les cites de drapaires que arriben a un
1I0c preeminent en l'escala de la fortuna,
no influeix gran cosa el nostre caracter i
d'aqui el fracils d'aitals obres estimulants.

Com remarcava en Caries Soldevila en
un «Full de ~ietari», fa estudiar més a un
jove metje, un amor dins les vacances, que
tates les recomanacions del professor. Jo
crec fermamentqueestimula més a un indi
vidu la imatge bruna d'un ésser adorat,
que IOtá l'<nsopida lect", ra d 'aq ue,ts a utors,
i les cites de mi/ionaris americans. Es cosa
provada, que als catalans, I'~stimul ens ha
de venir de diferent manera que als paIsos
del dallar i de la lIiura.

El lIibre de referencia suara publicat
per la «Barcino», sembla que com a lectu
ra estimulant s'avé en absolut amb les
condicions del nostr~ caracter. Ens fa veu
re la nostra aplitut economica des d'un
caient objectiu.

Jo vull, també, fer vcurer ¡'aplitut eco
nomica de Catalunya, no objectivament,
ans d'una manera practica. Aquesta apti
tut pel comer~, res la reflexa tan bé, com
la nostra contribució a les carreges de
I'Estat EspanyoJ.

Ja en I'anlic regim era important ra
portació de Catalunya a les caixes del Tre
sor, i ja era lIavors desproporcionada en
relació a les demés regións; actualment,
aixo és encara més marcart.

El nou regim, es va preocupar molt de
la niv.el/ació del pressupost, i ha va ~con

seguir d'una manera senzilla. Extraient
de la butxaca del contribuient més quan
titat de la que fins lIavors havia paga!. En
general, tot Espanya va augmentar ses con-



Fluctullcions de la recllptllci6 a Catlllunya du
rlmf 6 mesas, compllrllnt-Ill amb la d'Espnnya.

Com es pot observar, els percentatges
pujen quas; tots sobre el del més anterior.
No obstant es nota queel més de Desembre
no sois no puja gaire, ans baixa bastant. Re
buscant les xifres parcials ens trobem que
aquesta baixa és deguda a la disminució
del que s'ha recaptat en concepte d'utili
tats, cal' és el més en que dites liquida
cións assoleixen la maxima importancia,
mostra palesa de la profund~ crisi que
travessa el nostre poble. La puja deis de
més conceptes no pot contrarrestrar la bai·
xa del que s'ha recaptat en,concepte de
beneficis 'de les empreses.

En el més de Febrer, encara que en
menys quantitat, baixem el percenlatge en

fres del pressupost, I'any t985, Catalunya
sola pagaria totes les carregues d'Espanya.

Durant aquest semestre que diém, es
fa notar una marcada tendencia al creixe
ment de la recaptació en tota Espanya, pe
ro aquesta recaptació és molt més mar
cada a Catalunya. Aq uest creixemenl
deis ingressos, mostrals graficament, per
mitja de percentatges, faran veure d'una
manera clara, com contribueixen els cata
lans a les d.rregues de I'Estat:
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Graval en el quc's maslra I'exlensló que té Ca~

talunYIl. Ila que hllurla de lenlr, per pagllr pro
porclonlldllrncnt com le resta d'EspllnYl!I.

tri bucionsa les caixes de I'Erari Públ ic, pero
Catalunya ho va fer més espJendidament.
Pel nostre estudi, escollirem les xifres fa
cilitades per Hisenda, corresponents al se·
gon pressupost dictatorial, que és quan es
va comen,ar la neva política financiera.
Les xifres de recaptació en IOt Espanya,
comparant.les amblesde l'any anteriorson.
en 6 mesos:

1924 - 1925 1925 - 1926

1,465,248'6 1,486,57 2'4
o sigui un augment del 380/0

D'aquestes pessetes, Catalunya n'havia
satisfet, durant el mateix periode:

1924 - 1925 1925 - 19 26

198,827'3 21 4,666'3

O sigui un augment del 7'96010,
Segons aquestes dades, perque Calalu

nya pagués prop?rcionalment, com la res
ta de la peninsula, hauria d'ésser gran com
mostra J'adjunt gravat:

Durant aquests sis mesos d'estudi, la
nostra regió, que primerament satisfeia el
13'56 % del pressupost, va passar a pagar
el 14'43 %, A proposit d'aixo recordo que
un amlc aficionat als calculs, em deia que
amb aquest pas, i de no augmentar les xi-
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relació a la resta d'Espanya. La crisi co
mercial fa sentir sos efectes, altra volta, en
la recaptació d'utilitats.

Les anteriors dades poden fer veure i
comprendre més l'aptitut económica de Ca
talunya, i més en relació amb la resta d'Es
panya. No obstant, no hi ha que fiar-nos
massa d'aqueixes qua/itats, ans be d@vem

LUbres í CjCevístes
G ~

Seis años de vida del Tribunal tutelar para
niños de Barcelona-Arts GrMiques S. A. Succes
sars de Henrich i C.I!. Barcelona.

Meus aeí una bella exposició del funcionamenl
d'uo organisme Que dignifica la ciutar que rampara.

El Sr. Ramón Alb6. encarregat d'arreplegar en
el !libre Que eos ocupa, consideracions i dades re
ferents al Tribunal tutelar etc., ha ha fet d'una ma
nera clara i senzilla sabent fer arribar a l'abast del
lIegidor tota la importancia i lola l'afenci6 que des
prés de sis anya de vida ha sabur mereixer r orga
nisme de referencia.

Comenr;a el Ilibre amb unes nocians significa
lories de la transcendencia del nen en la societat i
tol aeguit planteja el concepte deis Tribunals tute
lara, lIur competencia, llurs caracterfstiques i parli
cularitza immediatament el de Barcelona declarant
com fou instituir, com s'ha desenroJllat i quins pro
cediments segueix en son funcionament.

Abunden les fotografíes d'indrets de l'Eslabli
ment benefic i els models i formularis amb que es
porten ,a cap, en els diferents deparlaments,)a c1as
sificació i condicions personals deis reclosos,

L'exposició és extensa i hom pot trobar-hi l'alta
obra social j pedagógica que ve desenrotIlanl el
Tribunal tutelar per a nens, de Barcelona.

Encara, per avalar l'autenticilat i la transcenden
cia ensemps deis sis anys que parla acluats el Tri
bunal al'ludit, hi ha, al final del llibre, una colecció
d'estadístiques tates eiles reveladores d'una actua
ció encertada, l'exií de la qual, e!, palesa creixent
menl a cada nova anyada.

Agra'im al Sr, Albó la finesa d'haver-nos fel co
neixer per dins la benemerita lasca del Tribunal tu
telar per a nens, de Barcelona,

modernitzar·nos molt si 116 ens volem veu
re anul·lats en els mercats, per la compe
tencia estrangera. L'actual crisi és ja una
conseq u~encia del nostre retras e~ organit
zacions modernes. Modernitzem-nos i
veurem disminuir considerablement la te
rrible crisi que travesém.

x. KÜHNEL.

La diabefis.-Estudi fisioIogic c1fnic pel doc
tor R. Carri'sco i Formiguera. Volum nové de Mo
nografíes mediques.

Un aitre volum, el IX, de la col'lecció de Mono
grafíes Mediques, estudiant, com tots eIs prece
denlmeI1t apal'eguts, un' lema altament practic, pel'
un autor especialilzat, Un altre volum que pregona,
a J'ensemps, la prepara ció cienfffica del melges ca
talans i la oportunitat patriótica del seu fundador,
el Dr. Aguadé Miró, admirable per molts i molts as
pecles, Tanl, que a hores d'ara s'ha fel mereixedor
de l'arecte de tols els catalans conscients i de fots
els metges que se senlin tocats de la flameta divinü.
Poe a poc, el Dr. Aguadé Miró, va bas1int un edifici
que dema, n'eSlem segurs, el posara en lIoc preemi
nent de grafitut i d'eficacia, científica i palriótica,

Hern lIegit les denses planes de la monografía
del Dr. Carrasco Formiguera i hi hem apres moH,
tot i que el tema, eomp!exe eom pocs, ens havía
ret regirar molts lIibres ¡revistes,

El problemd de la diabetis hi és estudiar com
pletamen1, i com aquesta malallía se la troba, el
metge, en la practica diaria, tots els hereus de la
ciencia hipocrarica deurien lIegir-lo i ho faríen amb
profit per als seus malalts, El momenl actual de 1<.1
diabetis, patogenicament i terapeutieament, hi és
tan ben vist, que tates les foscors teoriques s'es
vaeixen i rotes les dificultats s'apIanen.

Fa honor a la col'lecci6 i és un digne continua
dor, en prestigi, deIs apareguls fins ara.

Lorito Rea/, per Liuís Milla. Quadern li' de
Biblioteca clluro», de Malal'ó.

Es tracIa d'una comedieta en un acle i en prosa
que desenrotlla una facecia de relatiu ingenio

Els personatges son els maleixos que, en aquei
xa mena de tealre, entreleníen anys enrera els pu
blics de tots els teatres de barriada.

Es una caseta sense preten.:: i6ns i prou curta per
que hom pugui arribar al finaisense trabar-la pesada.

R.tT.
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AURELI SOLE
Campió provincial de pistoS i carrelera

Ciclisme

El dia 31 del prop-passal Julíol. organilzal pel
Club Ciclista Ueidalb es ceJebrb al veJódrom deJ
Camp d'Esporls el CampionaJ provincial de pista
que lan interés hav(a .despertar lIquesI8 darrers
dies.

Aforluni!ldamenl sembla que
I'anció a les bicicleles torne a
renaixer. Passat un terops d'il1
diferencia per aquest depor.
s'observl1 el dla 31 cer. movi~

ment entre els espectadora que
ens ajuda a creure en la prapera
preponderancia Que Ji esta re
servada al ciclisme.

Prengueren parl en la cursa
els 11 corredors segUents: ea
ruUa. Molíns. Justo. Solé. Be
renguer, Lechero. Llopis, 050
Jans. VidaJ. Masip i VidaJ.

Ele 00 km. a recorrer compre
nien 200 volle. de la pis'a deJ
Camp d'Esporls.

Fou per cerl unn cursa acci
denlada en cai8'ude~, la primera
de les Quals. ocol'reguda aJes
100 volles. la Barriren MoHos.
JU910 i Solans.

A les HO volles caigueren
Llopis i Masip els quals es ve·
géren obligars a relirar-se lan per les nafres del
cos Lom pel lIaslim6s estat en que quedaren les
maquines.

A la penúltima valla, Carulla, qui porta tata la
cursa amb un lacte magnífic ¡que feia esperant;:ar
una excel-Ienl classiftcació, tingué la dissort 'de
caure també quedanl per tan eliminat de la prava

Que tan dignamenf havía seguit fins al momenf de
I'accident.

Guanya la cur<;a en Solé el qual recorregué els
DO km. en 1 hora 53 minuts 10 segans_

En segón lIoc es c1assifica Solans 8mb poca
diferencia.

Molins, Justo i Berenguer quedaren c1assificats
en tercer, quart i quint llocs. res
peclivamenr.

De les dOlze primes Que hom
disJribui al lIarg de la cursa,
vuit foren guanyades per So·
lé. dos per Molins idos per
CaruUa.

La prava ringué momenrs de
viva emoció. El moment de les
primes Que eren Quan aquella
es manifestava més pl~nament

eren una franca exposició de
rivalitat de forces Que sovinf
menl Solé i CarulJa mostraven
al público

Solé, pero. al arribar a I'es
print final demostra l'excel'lent
corredor Que és. sostenint una
embranzida Que el feu despltls
sar rapidamenl del gru.p per
col "locar-se a primer )Joc amb
un evident avantatge.

Guanyador d'aquesta prava
i guanYlldor també no fa gaire

de cursa per carretera la QuaJitat deportiva de'n
Solé apareix nolablement augmentada. car al lit01
de campió provincial de curses per carretera que ja
tenía guanyat, cal ajuntar-hi el de campió provincial
de curses per pista.

j./WELOT,
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ve invutigador al con reo de
lIurs activitats.

Es evidenl Que la prevenció i

lidhuc el menyspreu amb Que

hom mira els fruits deIs que

comencen, atueixen l' 1mim d'

aquests que aJtrament fruitarien

amb una guapira d' n'tusió que

no dublem d'aflrmar que fora

immensamenf benfactora.

Tots sabem que ela desen

ganys de la jovenesa han creat

esperits agres. Es un denre

d'humanitat i de conscieneia

defugir aquesta responsabilitaf.

Cridem ela joves al camp de
I'esperit.
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Porta d' entrlldll al PlIIlIU Episcopal.

Dlbulx J. Tapiol.

(j)eciarací6

L'obra de la ioventut deu
ésser mirada amb entera simpa
tía. Ella constitueix la millar es

peran~a, Rebutjar un trebaJ! pro
vinent de mana ioves és, 50

vinr, refardar la volada d'un es~

peril 'gil.
Els qui fem revistes o contri~

buim a qualque aUra manifesta~

ció de I'espiritualifat, no podem
separar l' esguard de resfor.;
novenc;a., ans bé devem capfe~

nir-Io del )lastre acolliment i
lliurar~nos-hi perqueesdevingui
un estlmul.

Aixo ser(i;1 una forma d'enca~

rrilar I'esperit, menant el jove

Iiterat. el jove dibuixant o el io-

g
D
D•
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g

jo soc enamora! deIs vos/res ul/s ~

i de la gracia que el somriure poso g
en vostres l/avis amassats amb fulls .1
de gentilíssima i rogenca rosa.

Jo soc enamorat de la daurada gg
cabellera sub/iI que vos envo1ta o

el ros/re, com la flama asserenada ~
que a la lesta deIs sants hi giravolta. g

Jo en soc enamora!, i amb lal manera ggqne no hi fora jamai tanta follia, o
•dinlre el meU seny... i 1amor fuig endavant! g
DSi m'aimeu, quinajoia més planera! g

Si potser no soc prou, jo us pregaría g
perdó, madona, per aimar-vos tanto !

OUILLEM n. PLAJA. I. I
8O.......0000a.DO.~DDDQaDDDon~DD~GDaDQDaQaDaDaaDDOaOOO...0D8...~OQaODDDDaoaoaeeae..-aeoaa.o
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Troballa arqueol
ógica ala Pahería

Les obres d'enderrocamenl del Palau de la Pa
heda conlinuen sense interrupció. Hom té en comp
le to18 aquella detalla arquitectonics i de disposició
ele I'edifici per que un cap enderrocal pugui reCQns p

fruir-se sense dificultat.
Sabem, pero. que ernvolriades a la pared que hi

havfll sobre el primer cos de I'edifici, han apmegul
al mig i i1 les vores, flns (1 tres columnes de solida
consislencia, les que ajuden a creure que en <;0 que
era darreramenlla segona parf de la construcció,
rorc;a desnatul'alitzada per cerl. hi havia en un
principi una itgil galerfa, d'acord amb la tónica del
Palau. i encara en la parl superior un ample rMec
que rema lava ('edifici.

L'exislcmcia de les columnes descobertes no ens
la sabem explicar d'altra manera.

Per creure·la, aquesta, una qüestió d'interés i per
si poI aporlar una mica de Hum sobre la fidelitat ar
quiteclOnica de l'edifici de la Paherra, mai Que es
volgués reconslruir, i responent al hora al criteri
exposat pel nosrre company Sr, Pinyol en un arli
ele exposiliu de I'enderroc de la Paherfa pU,blicat en
el númera DO de la nostra Revista, en parlarem a
no tardar amll la deguda extensió.

Ara que hi som, diguem també Que amb moHu
de les obres, s'han retrobat dos planols de la Ciu
lal, J'un datat rany 1&5 i J'altre el 1812, 8Quest da
rrer de grans dimensions, desapareguts ambdós
reia una temporada. restar lIastimós deis Quals ex·
plica ben bé J'aband6 a Que han estat sotmesos.

Oeplorem aquest fel per tal com es tracia de dos
grancs que permeten fixar la trajeclOria prlJgressi·
va de la ciutat, mancats com estem de documents
d'aQuestll naturalesa,

Sortosament avui som a cobert de tot dany per
obra i gracia d'una ma pielosa la qual es salva del
risc d'esser trossejats i JIen¡;ats al munt de les ru·
nes.

Lleida, la cendrosa

Aixo era ahir, Ho diu cEI dia Grafico. en un
Eco del dia 27 del prop passal JulioI. El mol Cen
drosa ara ja no Ji escau a L1eida; hom s'ha adonat
que es deixondeix ¡bada uns ulls con a laronges
soljanf I'oportunitat de posar la cullerada en tares
les coses que freguen repidermis catalana.

L'ecoisla de cEI Ola Grafico. diu Que s'ha aca
ballot allo de considerar L1eida com una hortelana
fresca que pronuncia la e final oberla i que viu a la
vara d'Arbeca i que explota a l'estiu uns quants va
gons diaris de fruita.

La consideració de Ueida ha pujat de nivell. Els
valors ciudatans, ampliant lIur radi d'activifat i apro·
fitanl les fonts de riqueses del terrer per apropar
les a I'explotació de gran empreses, han aconseguil
bandejar la patina de Cendrasa Que planava da·
munt la nostra ciutat, transformant-fa en una cosa
viva ¡inquieta,

Prou recer de gitanos i bressol de garrotins.
L'ecoista de cEI dia Grafico. s'ha adonat Que
per damunf d'aquests tOpics Que en coneixia, pot
ser com J'únic caracterislic de la nostra població,
hi havia la rica investidura d'una revista com cVi~

da L1eidatana:».
1 encara esten més enlla la seva sorpresa al

constatar, per unes darles extretes d'l!n arJicle en el
número 50 de Ja revista LU~IDA, que la mortalitad
de la ciutat nostra baixa d'una manera que fa
obrir I'optimisme i Que ultra representar la propor·
ció de de:funcions un número molt més re.duit en la
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El nostre riu...

L'hoInenatge al doctor
Pere Garriga Marill.

La comissió organitzadora de l'homenalge al
Dr. Pere Garriga Mirill segueix activant els trebalIs
preparatoris als que cal consignar-hi rajot de tots
aquells que per lIigams de familia o d'amislat amb
el que fon digne catedratic de J'Insfitut dé LJeida
proporcionen dades i documents per tal Que re
aulli completa la biografía que hom Ji esta fent.

De la nostra ciutat sabem que don Miquel Fon
tanals, amic del Dr. Garriga, sabent les dificultats
d'identificació que la Comissi6 trobava en tots eJs
retrats que Ii eren tramesos, trasIlada el record que
cervava del Dr. Garriga a un carlró el qual degu
dament acolorit fou enviat a la Comissi6 resultant
ésser d'una semblansa molt notable.

També I'lnstitut Nacional de sellona ensenyan-

Una ciutat, extesa destrament a la vara d'un riu,
té molt de guanyal, naturalment, per a ésser neta,
rica, bella i amb fesomfa propia. Instintivament, en
el curs del temps. l'home ha ha compres així, i és
per aixo que a la vara deis rius s'hi alcen, a mils,
pobles ¡viles i ciutats. L'aigua corrent ¡caudalosa
él les vores de les cases i deis carrers, és un gaudi
pels ulls, un esplai per l'anima, un be de Déu per
tot i per a tots.

Aquella que recorden els anys passat6 en que
pel nostre Segre hi passava amb magestat solem
ne un caudal constanfment respectabk, no poden
menys d'entristir-se, ara, en contemplar el minús
cul i infecte brac;al en que la Canadenca l'ha deixat.
Es una pena veure com l'escassedat d'aigua Que hi
corre, descobreix les romanalles que la ciutat hi va
tirant, els pedregals irnmensos, els e10ts i pati~

molls ... Ni per la salut deis habitanta, ni per I'esrefica
ciudatana, tal com és avui el nostre Segre, ens fa
bé, ans al conrari. De que ens serveix. sinó per en~
tristir-nos, guaitar a la bella balconada que un Ajun~

lament de la vella polftica. construí?
.'3i L1eida ha d'arribar a lo que ja sembla inevi

table. caldra pensar seriament en la urbanitzaci6
del nostre riu, poblant els marges, soslenint, artifi
cialment si es vol, un nivell mfnim que, fins en pIe
eixut, ens preservi de respeclacle dolorós de la se
va aclual miseria, incúria i pobresa. A hores d'ara
en que veiem en la premsa local, fer llistes de refor
mes i millares urgents, noaaltres creiem aquesta
tan inajornable com qualsevulga allra que es pugui
plantejar.

capital que en les comarques, ocupa, aquella. el ter
cer Iloc en l'Esfadíslica tOlal d'Espanya i el primer
de Catalunya.

Tan falaguers resultats, obra d'una 1asca lenta i
d'un intens amor a les nostres coses, té el seu punt
de basament en una cal.lecció de factors locals i
comarcals, de la terra i de I'esperit, de robra per
sonal i de robra col'lectiva, que ben agarbellats
signifiquen namés una sola cosa: consciencia ciu
datana.

Es evident que aquesta ha pujat de to. Les acti
vitats tates i raugment de cultura entre elles hi han
fet el seu paper.

Ara és quan creiem Olés que mai en la transcen
dimcia d'aquella frase del nostre glori6s poeta Ma
gi Morera i Galicia: L1eida és la reserva de Catalu
nya.

:: V Congrés de la Federació ::

de la PreInsa Catalano - Balear.

Tindrá Hoc a L1eida del 5 al 5 de Septembre prop
vinent d'acord amb el següent programa:

Dissabte, día 5.-A les dotze, solemne sessi6
inaugural en el Sal6 d'Actes del Palau de la Dipu
lació, amb assislencia de les auloritals.

A les quatre de la tarde.-Visila a la Seu vella.
A les cinc.-Sessi6 de Treball.
A les set.-Lonx a Fustes Serradell, S. A. em·

presa propietaria fiel diari El País.
A les deu de la nit.-Gran reverlla organitzada

per I'Ajuntament en els formosos ¡ardins deis
Camps Elisis, dedicada als periodistes forasters.

Diumenge día 4.-Excursions a Santaliña i Te
rradets, per a veure les obree del Ferrocarril

L1eida Saint Girons, que esta portant a cap la So
cietat c:Cubiertas y Tejados».

Visita a la Central de Regadius i forces de
i'Ebre S. A. a Camarasa.

A la tarda visita al Reial Monestir del Sant erist
de Balaguer.

Día 5, dilluns.-A les deu del matí, visila al Mu
seu Morera i Galicia.

A les onze, sessi6 de treball.
A les cinc de la tarde. sessi6 de clausura del

Congres,
A les vuit del vespre, Apat de germanor ofert

als Congresistes per l'Associaci6 de la Premsa de
L1eida.

A les deu del vespre, funció dedicada als perio
distes, en el Teatre Catalunya,
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IMPABMPTA «JOV8NTUT:.. BLONDBt., 7,-LLBIDA

Excursió a l'Espluga

de Francoli i Poblet

gent·se concorregut per nombrosos parents i amica
deis contraetlts.

Aques's, parliren en direcció a Barcelona. Va
n~ncia, Marsella i París d'on retornaren fa breus
dies.

Desilgem als novells despasats una lIuna de
mel sense fi.

els

ulls!

seus

Salvi

l .-
f'(l - ,.,':

_ .",-"
L'IRIDAL calliri cient(fic. guareix totes

les malaUfes deis ulls. Un nascó 6 pesseles
a lotes les Farmacies. Demanéu l'interes
sant opuscle «Las enfermedades de los oios:.
i us sera remés gratuilament dirigintpvos a

Laboratorl Hispano· Italia
RAMBLA CATALUNYA, 122. -- Barcelon•.

El Cenlre Excursionista organilzil aquesta sor
tida a la que s'hi juntaren nombrosos elemenls.

Tres autómnibus plens parliren de L1eida aJes
cinc i mirja del dematí. A. les nou arribaren él ESDlu
ga, reprenent fot seguiJ el vialge fins la Font de la
Nerola des d'on continuaren a les Masies. Fonts
del Ferro, de la Magnesia i del Mico.

El dinar es feu en aquesls indrets.
A les tres de la tarda els automnibus pararen en

fronl de Poblet.
La larda s'escola visitant les belleses i escollant

narracions interesan's del velI monestir.
Els aficionals a la fotografia impressionaren

nombroses plaques,
El retoro a la ciutal fou pie de caneons. com es

queia al entusiasme deIs excursionistes després
d'una diada esmerr;ada en gustar les belleses de la
Natura i encarll un deis monuments més prestigio
sos de la terra.

I

Recordem que eorre els projectes que I'aclua)
Ajunfamenl assenyala per dedicar-hi rapidament
l'alenci6 s' hi troba el de I'enderroc de Jes ~a5es

del cap d'amunt de la rambla de ferran enfrontades
amb la ra~ana principal de rEsració nova.

Aquesla ha sigui pujada amb exlraordinaria réJ
pidesa i reSld' actual de les obres es troba ¡a lan
aven~at que es fa mirar amb estranyesa com rAiun·
lamenl es manlé en una aetilul rrancament passiva
davantla imminenl necessitat d"enderrocar el grop
de cases Que enlorpeix la !liure viaió de J'Estació
nova i que representa, ensemps, un obstacle a l'em
bellimenl d'Ull deis lIocs més necessaris de la nos

tra ciutllt.
Volem creure que la Corporació Municipal no

preterir~ de c~p manen~ aquest problema que clama
tinll salució immediClta. El! sol,pot juslificar, un cop
lIest. tolé! I'acfuació d'una epoca municipéll.

L'estació nova

~a ha 'rarnés copia de lols eJs documents que guar
da lIquell centre rderenta al Dr. Garrign.

Tar fa preveure que rhomenalge a I'inventor de
la taquigrafra espanyoJa asaolira un exi' complet.

Una publicació interessant pels
comerciants

El Sr, Agusti fonlseca qui en coI.laboració de'n
Miguel Salazar ha Iliurat al public la «Guia infor
mativa y de comunicaciones de Lérida y su provio·
cla:. eos en ha fel arribar un exen1plar a les nostres
mans, ~o que agrarm,

Es tracIa d'uo arreplec de dades historiques i
geogrlJnques de la provincia. d'un evident sentit
pr~cric, 8mb quadres d'impostos, pautes de docu~

menla, itineraria, vies de comunicació. horaris, no~

cions de drel més avinents d'ésser emprades.
gula urbana, tarifes etc. totes elles ordenades
per lal de facilitar una r~pida font d'informaci6 al
ciudalA en general i al comerchmt en particular.

L'lmpremla «Joventut:. ha sigut l'encarregada
d'edilar aquesta obreta. fent-ho correclamenl.

Nous desposats

El dr. 2~ del prop passal Juliol lingué 1I0c a
resgl~ia parroquial d'Alguaire la cerimonia d'en
lIae del noslre bon amic i col'laborador Ferm! Pa
tau Casellas amb la diatingida senyorela Ramona
Siurllna TomAs.

L'acte revestf ¡'interés propi d'aquesls casos ve·
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Hores de despatx de 1 a 2 de 5 a 7.
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.. 5A5TRERIA I PANYERIA

:' J. Agustl Blosco
.. Major n.' 82. Lleida. Tellon. 348.
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UNIFORMES

:MILITARS:

:: I C IVI L S ::

Especialitat en XAQUÉS,::

SMOCKINS I FRACS...

~.,' ., ...
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ISi voleu vestir amb Sastrería HORTAL 1
8elegancia visiteu la

• i us estalviareu un 20 °10 en les vos tres compres. I
l' Major, 100 1.°' •• L L E 1 DA. I
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I LA MILLOR CASA DE MOBLES ¡
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" ARMENGOL " I
Nom Comercial Registrat I

Rambla de Ferran, 16. Téléfon, 103 ~
§

(Balxos de la Fonda d'Espanya) LLEIDA. g
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Les millors
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6raos magalzems de mO~les ~

.. Casa SENTIS ~
~

.. La casa millor assorflda, la que ~

.. ven 1 pot vendre a mes balx preu X
de LIelda per sa fabricació própla. ~

" Exposicions contlnues en els apa- ~

.. radors I en I'interior, de locs cons- ~

trults en els meus taUers. ~

.. Especlalltat en els mobles d'enca- ~
rrec domlnant tots els estlls. ~

No delxl de veure ('cxposicló que X
té actualment. ~

Carrer de Sant_Antoni, 2 I 4 ~

.. Teléfons<e;:;D'1 a5J;Oca'edra~LEIDA ~
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g FÁBRICA DE PEDRA ARTIFICIAL g
(5 MaSAICS HIDRÁULlCS g
Q De Q
~JOAQUIM SIMOg
Q Plassél del Pintor Morera, núm. 4 ~
{5 (entran! del Musev) - LLEIDA. l:5
ñ Es faciliten tola classe de pressupostos. t5
ñ Especialitat en Ciment Armaf.-Dipósits i Ü
(5 Rentadors. - Vigues.-Terrasses.-Pants.- (5
Q. = = Tuberíes de totes c1asses. = = ~
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~A~!Se! S~LrA~~/!~/!LS ~lImp~ ~t[~~ ij
~ Tractament 8mb lo soJ artificial de la tinya,
II raquitisme, tuberculossis deis OS50S, lesions

avarióssiques. escrofulisme, etc. Especialitat:
APARELL DIGE:STIU

[,rteII~ ,Iklriqlll. [,ut,ri. Ild1sdpi•• ~
Hores de consulta: de 11 al i de 6 a 8

Major 2, l."' (Enfront de la Paherla) LLEIDA
@ @

•



Llista d'adreces útils que recomanem

eafé8 I Ba1'8

ORAN CAFÉ DEL COMERC;::. - R. Ferran, 2
Ueida.

BAR L'AS. - Berenars económica, Rambla Fe
mln, 15-Ueida. Telélon 55O-(Enlront de Correus).

Cases de eonlJl

M. SALA ROURE. - Rambla Ferrau, 4, pral. 
Teléfon, 518 - Leida.

eOl'redors de eomer~

ENRIC BORRÁS MELGOSA. - Clol de les
Monjes, 8 pral- 2.' - Telélon. 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya ~ Rambla d' Aragó. C" entresaol - L1eida.

Bleclrlclsles

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i malerials eléc
frics, vendes al majar j delall. - Pla<;a L1iberlaf, 2
Telléon, 58 - Ueida.

OCTAVI PEREJliA. -Maquines i ,"alerial eléc
frie. ~ Baixada de la Trinilal, 6 - L1eida.

JVIIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'lacion. eléc
triques per a Hum i forca. - ParaJlamps, ACllmula~

dorso TI'/IIlSrormadors i Reparació de GramÓfons.
Clavell, 5. - Ueida.

Formacles

MIRET.-Cenlre d'especfflcs. - Plac;a de In Sal,
15 i 17 - Ueida.

TARRAOÓ I RIBELLES.-Analisis Qufmics i In
vesligacions CHniques.. Major, 7 - lleida.

Ferretertes

lOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix.
11 i 12. - Ueida.

Hotels t Fondes

HOTEL SUIS. - Conlorl moderno - Telelon,
núm. 77. - Ueida.

A,NTIOA POSADA D·AGRAMUNT. - Ramón
Caslella. - Esrererfa, 12 - Telélon, 155. - Ueida.

\mpremles

SEOELLS DE OOMA.-j. Esleve, Cavallers. 4
L1eida.

lMPREMTA PAOÉS. - Avinll'uda Blondel, 55
J,.leida.

['lelJt:dores

MERCÉ BUSQUETS. - Prolessora en parts'i
Cirurgiana. - Villa Solé (enfront del Teatre Campa
Elisis). - Ueida.

['libreries

CASA BENET.-Uibrería i Objecles d' Escrip
tori., L1ibres de tata mena en catala i castella, Ma
quines d'escriure clinderwood•. P. Sal, 7 - Lleida.

Mercertes

EMIL/ DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cería i novefats. - Pla<;a Sal, 8 - Teleron. 302. L1eida

CAMIL ADELL.-Oeneres de punl. - Major, 7
i Blondel, 7. - L/eida.

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enfermelals de'
la boca i denls. - Telélon, 567. - Pla,a de la Sal, 17
principal - Lleida.

Mosolcs

FRANCESC NADAL. - Fabrica de Mosaics
(la més anfiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telélon. 546. - L/eida.

Músico 1 Plonos

lOAN OUARRO.-Cavallers, 65. - L/eida.

Procuradors

FRANCESC M.A,TEO MONTULL.-Procurador
deis Tribunals.-Major, 7, 1.er - L1eida.

Recoders I Transpol'ls

L.\ PALLARESA. - Agéncia de Transporls. 
Carrer Cabrinelty, 15 - L/eida. - Teleron, 252.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montlleó,
217. - L/eida: Estererfa, 4.

Ta lIers

CICLES MAZARICO. - Bicicletes varies mar
ques. - Accesoris, Vendes al complat i a termini.
Rambla ele Ferrán, 11. - Lleida.

lOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinaria.
Cardenal Remolins. 8 - Telélon, 107. - L/eida.

Toetnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerfa. - Especialilals en
pernils i embulits, CarIOe, 62, Teléron, 500 - L/eida.
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