
SUMARI

25 Agost 1927.

Josep M.a Morlan•.

Fot<>, AJma.ell..~

.' Gigó.
• Gigó.
• C;gó.

Dihui.x .le J. Barto!etti,

El fré, hen. enté•.
La qüestió 1Teligio~a_.

Pohlet.-De.Án

TEXT

"

(EJ'torial)
Curi:J.. "-
. ' . \;.;

Lectures • r;,¡:. - :.. -Í.- iJe.s~s Sanz.

Al entorn el'';:''~ran .•av-i'HeiJata.cl.llqUel Serve' .;J o.ep' A; [I'.¡¡haI:
ÉfemhiJe. 11~iJ;tane'.cMdll en l. CI¿••I..... - ·Llúls Monfill. ..
CO'nversa amb. Jom- Santamaría Fermí Palau Cuellas.
Llihre.· i Revi.tes. Ramón Xuriguera.
Lluny deis -ull. Puig Pujad...
El. Deports , ' T Javelot.

"Plana Jet que C2wenc.en. -L'enfoOUlment de 1:A~udll

Garba-Noves comentades,.

GRAVATS

Campann romanl. de Vilanova de Meia.
Font .le Vilanova .le Mei. .
Creu .le terme de Sta. :Maria .le Meia.
Vjlanova de Mei-a;. camI de le.. mine..•

Núm. 54



Farmacia I Laboralorl l. &asfsllví-Miró
1AftftA~~ Iftll(ll[~ "

Es ?erveixen tota

mena d'articles pér

a tots els dep'orts.

,-
~ L E tD A. ~,

Majo!, 27.í Blondel, 14 - Te!. 244< '

CARRER CLAVÉ, NÚM. 23

LLEIDA

Ma.jar, 70 - Teléfan 123

LLEID'A.

Análisis Químics
Investigacions Clíniques

Rellotges de torre M ORÓ N .

~i1i1II11II1I1It1JlI1lunullllunlln"nuIIUlIIIIIII",III1I1I1I~lIIt1IWIIIIIIIHllllltlllllIllI111tiIil!!.

f HAM~n BIRDAlBA AHM~n~~l 1
I NAS, GOLA, ORELLES I
s ª~ §
~ Plassa de la Sal, 15, 2.00

• 1.a ¡¡
= =
l LLEIDA. 1
~llillIlII,1I11111111111111111111111111111111t1l11l11l1l1l1íilllllltlnllllllllllllllllllillllllllllllltl1I1111i1W

, '
Sl!'XXXXXXXXXXXXXX::lij¡:,.. "lilIIIIIIIHlIIIIIIIIIIIIIIIIII~lIl11m.,lllIllIlIlíllllllll~IIIIII:;llIlIíil!1I1I11111111111l1l1l1l1111lJIII~

TALLER DE REPARACló ~=~bíaneS.i'·mirag.uano" ' 1_
I CONSTRUCCIÓ DE

M AQ U I N ARIA I Borr~'. c.... :vegétal I tot ~
RAMÓN GONZALEZ' ' I el refereat al ram de M~tala..erfal

~ ~

IfrL~~~iul
~ de tote~ mene; a domlclil - 'ª
i I
= == =

Máqulaaespeelal
..:

per ablaDlr~ lranes 1 borres

\. lpañat CorNlU1 ~á••o U • J
"IllillIlI1l1l1l11ll11l1l1l1l11l1l11l1l1nllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillíllllllllWlIIllIlIlltliliIfF-

"



lI==========~"b@r==========7,

REVES TI M ENTS DECORATIUS

~IDEKORI~
•

DIMENSIONS: ALT 137 AMPLE 111 5 e/M
::;o

CI) C1I
~ "'O
~

..,..... o....... c...
CCl e
~ n
O n
u Q.
~a c...

C1I

CI)....... C1I
~ (1\

~ -01
CI) -
~

C1I
..- f/I

CCl
::x>
:J-

~
LO
e
C1I

f--< f/I
......
~

c...
C1I

~ ......
~ e

f/I

;::j -01

- C1I..-
:J

~ f/I

~
Q

'"-'O Q..... :J
U CII
CCl
U :J.....

01..-o.. -e
~

..,
01
f/I

TIPUS D'ARRIMADER ESTIL ITALIA SEGLE xv

Adrellll vDSlres demaldls aDRAUTA S. A. So[orsal de L1eida Rambla Fenal, D.' 61· TelAloD 207



MANERA DE TOMARLO:
.,

caCDDOOODODaooaoooooaOOOaOOQODDDDODDQDD

Para el dolor de cabeza. neurálgias diver
sas, molestias periódicas de la mujer, una cu
charadita disuella en agua, una. dos. o tres
veces con media hora de intérvalo. En el
reumatismo febril, una cucharadita tres O CUZl-

fro veces repartidas durante el dra en la mis-
ma forma. Bn las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dfas de cada
mes en ayunas. y una o dos veces caso de
presentarse el ataque de doior. 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.
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reciendo por

rebelde, que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
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pias de la mujer Preparado por Francisco Mandri,
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/T)afar fesperit és un treball fora de fabast de fhome. Un fet huma, per contra,
pot fer-Io canviar d'orientació.

Ens suggereix aquesta idea la densitat observada. de poc temps em;a, en la
cultura catolana.

Aquesta, fortament enrobustida en els darrers temps, no podem creure que
tJ'hagi produit seguint un procés normal d'evolució.

. -
La Historia ens dill com aquesta mena de processos son·lents, i únicament

trobém una densificació precipitada de cultura en les epoques en les quals un
fet huma obliga f esperit a posar-se a f aguoit i a orientar-se.

Aquest fet, ocorregut suara a la Península, ha repercutit a Catalunya d'una
manera totalment allunyada de la que hom esperava.

L'adveniment del Directori, ha produit a la nostra terra fatan.ament de les
ments a les valors fonamentals, les que han vist augmentat el número d'afanyosos
en pales benefici de la cultura nostrada.

Sense aquesta restricció governamental, el nostre esperit, inquiet de sI, hague
ra continuat esmer.ant-se en fes mil activitats que permetia f epoca pre-directorial,
esbravant-se en el baladrerisme, tan genuinament nostre, moltes de les substlmcies
que, subiectes a la meditació i a !'encarrilament, haurien pogut ésser aprofitades i
ben cotitzades en el mercat de les valors superiors.

Amb aquesta restricció, els nostres esfor90s i la nostra inquietllt, no poguent
.se escapar per les rames, cenyits al fre dictatorial, s'han'aplegat i han enfocat lIur
dinamisme ala tasca del retrobament propio

Amb una concentració d'aital naturalesa, una cultura se'n ressent ben tost;
majorment si fesperit que fanima és secularment abrandat i menat per favidesa.

Aquest número hE!> passat per la Censura.



~ -2-

La qüestíó relígíosa
i4)

(¡jj: A. uns quants anys que a la prem
\ / sa peninsular s'estila de dir que

".-' la qüestió religiosa ha passat de
moda, que és un anacronisme al.ludir-Ia i
fins sembla haver-se pactat un conveni ta
cit miljansant el qual els escriptors liberals
no deuen dir-ne res mentre la dreta des
creguda, pero practicant i sense ideals, ve
esmer~ant diners i esfor~os en la tasca d'a
dormir les consciencies, prou entelades per
la manca d'institucions de cultura popular,
de les quals, si alguna n'existeix, en fa
motius de dominació, malversant els cabals
provinents de les deixes ben intencionades
a favor deis humils.

Ha sigut parlicularment la premsa cata
lana la més gelosa en seguir, donant-Ii ma
jor resso, el corrent peninsular i, com
deiem fa poc en aquestes mateixes planes,
avui és exclusivament monopolitzada per
orientacions retardataries de les que no pot
esperar-se'n gran cosa sinó manifestacions
fanlltiques en tots estils com les que es do
nen a Irlanda o futurs progroms deIs que
han donat tan trista fama als polonesos.

***
I prou és ben cert que Calalunya no ho

és terra de fanatismes. Molius historics po
derosissims ens han posat moltes vegades
enfront de Roma, parlicularment en epo
ques medievals, aleshores que seguiem es
pontaniament la noslra via; i ni sisquere en
aquelles hores negres de lIuila en defensa
deis marlirs albigesos davant les espanto
ses i sanguinaries malances de Simó de
Monlfort, ni en les no menys perilloses ho
res de la croada papal con Ira el nostre país
al lemps del «Gran Rei», ni tampoc amb la

fatídica intervenció eclesiastica al Parla
ment de Casp, origen i causa cerla de lola
la tragedia catalana, el nostre país ha man
cal als deures de serenitat davant d'un tan
enorme problema.

No és pas que el poble cala la hagi por
tat el seu famós seny més o menys tradi
cional, a l'extrem de donar-se absent de
crftica a la passió fervorosa com altra ra
~a engolida pel puritanisme, nó.

Les diles populars, els con les IIicencio
sos sobre c1ergues i monjos de tota mena,
les can~ons de gresca de molius irrespec
luosos per les coses clericals, son ben
abundoses al nostre folklore, i la verlade
ra fe catalana esta ben clarament mostrada,
sense massa adhesions a dogmes ni cape
lIetes, ni esglesies ni s'ecles, amb aquell fa
mosíssim adagi, tan estes per toles les
noslres comarques:

«Fes bé i no fasis mal
que altre sermó no et cal»

* * *
Si altre desmentiment calgués a la fal

sa posició deis nostres actuals monopolit
zadors de l'expressió estampada del nos
tre poble, en decidir estemporania i passa
da de moda l'eterna qüestió que abeura
Socrales amb la cicuta, aquf tenim les fe
tes de Mexic.

Si aquestes es creguessin obra d'algun
furiós obcecat abusant del poder, un Ca
lles que prescindis de l'esperit popular, com
solen fer els seus antagonistes de per acr,
esmentem el telegrama de «La Publicilat»
de fa uns dies i que trasIladat al peu de la
Iletra, diu aixf:

«El Debate recull noticies d'Americll,
segons les quals s'esta desenrotllant una



persecució religiosa a la República de
l'Equador.

Han estat empresonats fra Rosend Vaz
quez i En Llufs Ortiz i En RosaH Guerran,
que I'acompanyaven en el moment que fou
detingut.

EIs PP. Mercedaris, Miquel i Albert
Martínez estan arrestats al convent de
Guayaquil, sota I'amena~a d'ésser deste
rrats si abandonen el local.

El convent de Oominics ha estat desa
1I0tjat per a destinar-lo a caserna, que avui
ocupa el batalló de la Cons!itució.

També ha estat dissolta I'Associació de
Joves catolics que dirigien els jesuites.»

Per qué sera? Per que aquesta de¡'ia de
persecució a I'America que havia entronit
zat, no fa pas gaires anys, el Cor de
Jesús?

Recordem, també, uns quants fets, de
passada. No son els temps d'avui molt a
posta per a insistir.

Des d'un periodic de Madrid denuncia
va fa pocs anys Llufs de Zulueta una es
trafoh'lria persecució d'una bona familia de
terres abuleses, si no anem curts de me
moria, en la qual, per a presentar tots els
caracters típics, ni va mancar-hi I'aute de f~.

Les victimes foren uns lIibres protestants
que en un registre domiciliari totalment
il'legal i irregular, havíen sostret a la dis
sortada familia, autoritats que actuaven en
nom de governs anomenats a Espanya,
Iiberals,

EIs lIeidatans tenim ben present la per
secució de que fou vfctima una il'!ustrada
senyoreta de conducta privada i pública
exemplarfssima dins I'ordre moral, pel fet
de portar damunt les espatlles el crim
d'haver enterrat civilment als seus pares
d'acord amb la voluntat deis mateixos.

Esperem que vindra dia que les coses
quedaran ben aclarides per a posar-les

cada una al seu lloc, i no mancaran evi
dencies malgrat l'interés que hi hagué per
que I'afer quedés enterbolit.

***
Pero, aquestes son coses passades. No

cal furgar pas dins els arxius. !.Jn deis sin
gulars diaris barcelonins d'esquerra-no
escrit, naturalment, en llengua catalana
reprodufa una lletra d'«EI Liberal» de Bil
bao, signada per Maria Angels de Anta,
vfdua d'Ernest Garcia, datada el 6 de juny
prop-passat i dirigida al Sr. President del
«Montepfo de la Mujer que Trabaja», en la
qual la senyora al.ludida, llevadora de
la institució esmentada, presenta la dimissió
del carrec per a evitar coaccions i amena
ces constants de destituci6 per tal d'obli
gar-Ia a afiliar-se al catolicisme, i també
els seus fills, que per voluntat propia i del
'seu difunt espós estaven civilment inscrits
al Registre de naixeménts, d'lIcord amb les
lleis de l'Estat.

O'ella son aquestes paraules: «No pas
so per la vergonya de'que, per raó del
concepte que mereix a l'Esglesia catolica
el matrimoni civil, els meus fills figurin per
il-Iegftims en un registre parroquial, essent
així que son legítims com a fills de legr
tim matrimonio No ho consent ni la meya
dignitat de mare ni el respecte que dec al
que fou mon espos,

Seguiré defensant ardidament, sense
claudicacions, el pa i la lIibertat lIur, junt
amb la meya, i quan, "ja mes grans, puguin
discorre amb les seves lIums propies, que
s'adhereixin ells mateixos, lliurement, a les
creences que eIs hi dicH lIur criteri.

Aquest és mon deure. Accepteu, doncs,
segons ~o que tinc exposat, Sr. President,
la meya dimissió. Endevino amb la com
plaen~a que I'acceptaran els qui tan auda~

ment m'han escomés. En veure's deslliurats
de la persecució contra mi inic}adil, les de-
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E. Isero i Dalmau,-A tambre des Oliviers (Croquis de
I'Empordá).-Traduil du Calalan par Luce Meyer. - Pa
rfs, Alberr Messein, edil. 1927.

voles dames disposaran de més lemps
en els seus precs per léll que acabi la
persecució de que en allres paisos es
creuen vfcJimes els catblics».

***
Eslem segurs que ~o que anlecedeix no

servira per a dur la serenital al cor i al cap
de les persones que convindria hi posessin
més esment.

Més aviat conlribuira a agreujar-Ies.
«Quos Deus vult perdere prius dementa!»

Lectures
(j ~

0
',

oc temps enrera els dos grans~ rOlatius catalans de Barcelona
es complavlen a registrar 011-

nuciosament l'expansi6 de les nostres Ile
tres a ¡'estranger. Ignorem perque hauran
interromput aquest costum, que jutjavem
encertat.

Creiem, en efecle, del Olés alt interés,
la volada deis mlstres lIibres Catalunya
enfora. Un bon autor catala, tradult a un
deis grans idiomes mondials, és un cam
pi6 d'apreci i estima per Cata/unya en te
rres eslrangeres.

Malauradament la lIista d'obres catala
nes incorporades als grans idiomes mon
dials no és pas gaire nodrida. Enlloc, cap
esfor<; editorial persistent i continuat, des
tinat a omp/ir aquesta lIacuna, ha tiogut
realitzaci6. Els nombrosos crítics i erudits
catalanofils escampats arreu del m6n, res
ten gairebé abandonats a lIurs forces ex
clusives. Ningú no ha intentat coordinar i
aprofilar lIurs estimables capacitals en una
obra sistematica d'irradiaci6 catalana lite
raria,

Inexorablemenl, falalmen 1, succetran
les coses tal com el nostre poc seny, lan
1I0al, i les noslres passions ancestrals exi
geixen.

1 tol sera locar inutilment «a rebato» pel
foc que hem visl calar, sense fer res per lal
d'evilar-ho, si és que no hi havem afegil
lIenya.

I aleshores no lindra sentil cercar de
qui ha estatla culpa.

CURIAL

Mentrestant, apariciC'l1s alllades i ola"
mentanies ens renOVen la ¡¡'¡usi6 d'aques
ta magna obra. Es un veritable goig per un
autor veure's tan exquisidament tI aduYt
com ha és el meritíssim prosista emporda
nés E. Isem i Dalmau en aquest volum
que ¡'acreditat editor Albert Messein ha
volgut oferir al públic de parla francesa.
Nosaltres coneixíem en la parla original
la producci6 de l'lsem i Dalmau i hem ex
perimentat aquell goig com a cosa propia.
I és que totseguit veieu en Luce Meyer
una traductora que ha complert la seva
tasca amb veritable amor i capacitaci6.
Cap expressi6 for<;ada, cap vacil'laci6 us
denuuciaran la traducci6: I'estil raja net i
ciar com en I'original. Aquelles mateixes
qualitats que oportunament els crítics re
marcaren en les proses de I'lsern i Dal·
mau-Recordeu, per exem pie, el bell Pro
leE! que I'eximi Salvador Albert posa a
Solada de cantes-les retrobeu sota el ro
palge amb que les ha vestides les mans
delicades i expertes de Luce Meyer. Resta
intacta, igualment, la forta sentar empor
danesa-i per tant de fonda catalanitat-
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de les creacions de l'Isern i Dalmau. L'edi
tor A. Messein, doncs, ha fet una bella
ofrena al públic de parla francesa. Nosal
tres, com a simples estimadoTs de la nos
tra literatura, ens sentim joiosos de veu
re'ns tan bellament representats.

J. M. Rovira i Artigues.-Poemes d'Amor j

de camí(1920-1926, Proleg de Josep Ueonart.
Les edicions d'Art. Barcelona, 1927.

Heus ací un novell fent la seva apari
ció al camp de la lírica catalana. L'il-Iustre
traductor del Fausl al catala, Josep Lleo
nart, I'apadrina complascut amb un enfi
lall de saludables consells d'home que ja
porta un cami feto

Nosaltres acollim la producció d'aquest
novell .. mb la viva curiositat que ens des·
perta tata nova guspira. Comprenem, fins
a cert punt, la indiferencia d'alguns en
vers les manifestacions de les generacions
novelles. Es realment difícil superar amb
noves creacions la beutat de les grans
obres que ens han lIegat les generacions
passades.

Amb tot, nosaltres no compartim
aquest criteri. Del magne seguit d'obres
immortals que marquen el pas de les ge
neracions preteritesper la Historia, en raja,
en efecte, una font inestroncable de beutat
augusta. Pero I'home no ha arribat encara
al Iímit de-la seva carrera. Un anhel insa
ciable de perfeccio I'empeny constantment
a noves creacions. En mig d'ascensions i
reculades va teixint la seva corona d'eter
nitat amb noves guspires, que interessen
vinguin d'on sigui, Naturalment, pero,
que si aquestes guspires surten directa
met del nostre clos pairal, lIavol s la seva
lIum, enlluernadora o pal'lida, ens sol'li
cita com a cosa propia amb els reflexos de
misterioses afinitats.

Eren ahir-un ahir immedtat-els ver.
sos d'un Tomás Garces, d'un- CarIes Fa
ges, d'un Melcior Font, d'un Rossend L1a
tes ... Son avui aquests Poemes d'Amor í
de camí de Josep M Rovira i Artigues
que, a defecte d'arriscades gosadies de for
ma o de pensament, tenen I'encís de reno
var-nos els perfums de f10rs que ens són
estimades.

El poeta canta amb veu serena i vellu·
tada la beatitud del paisatge. Ressonancies
de les veus més augustes de la lírica cata
lana moderna-Maragall, Salvador Albert,
alguna volta Josep Pijoan ...-se'ns fan pa
leses, omplint-nos el cor d'íntima alegria,
Ressonancies no vol dir plagi ni imitació
servil: vol dir cantar dintre una mateixa
correntia de sentiment. Plaguin als 'lItres
les coincidencies amb veus estráno-eresb ,

reflexos a voltes de pursnobisme, A nasal·
tres ens és molt grat ve.ure rebrotar els ar
bres plantats pels jardiners més eJ<celsos
de la terra,

Pocs neguits acusen els poemes de Ro
vira i Artigues i és ací on neix la única re
can~a que sen ti m al contacte de la seva
obra. Recan¡;a de que en mig les circuns
tancies que ens envolten, sapiga modular
el seu cant tranquil i seré,

Alguna volta, pero, veiem lIeument al
terada la seva veu i pensem si tal vegada
sota el seu cant hi ha una passió contin
guda, que no gasa esclatar. Més d'una ve
gada també-sera realitat, sera il'lusió
nostra?-perdem la idea de que el poeta és
un ciutada embadalit amb el contacte de
la naturalesa, i els seus poemes se'ns figu
ren els esplais íntims d'un a!tre Llarg-de
camíns (oh personatge immortal de La
dama enamorada!) romantic i contempla
tiu, gustador de l'encís inefable de les ru
tes lIargues ¡. lIunyanes.

JESÚS SANZ.
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71 l'entorn dIun gran saví lleídatd

Wíquel Serve! í la círculacíó de la sang

(jj¡;) o és pas una tasca faeil, ni curta,
". ./ la d'endinzar-se en la investiga-

_o' ció histórica per cercar la veri-
tat en la completa trama deis fets, desfigu
rats eom estan, en si i en /lurs nexes res
peetius, per la /lunyania del temps eseo
lat. Es per aixó. ear lector. que ál agafar
la ploma per eseriure unes rat/les d'home·
natge a la figura d'un gran /leidata, Mi
quel Servet, cree obligat remarear-boi
demanant total disculpa - quan /luny
esta del meu anim intentar, ací i avui,
un treba/l de sintesi histórica a I'entorn de
la figura de tan preciar varó, i no, eerta
ment, perque no'mereixi tal cosa l'il'lustre
filósof de Vilanova de Sixena, áns perque
la meva manca de competencia en els es
tudis histórics, no em permet abordar
una empresa tan alta. per grans que sigui n
els entusiasmes i la veneració que des
perta en totes les consciencies, I'obra cien
tlfica, teológica i filosófica, I'energia i fon
daria de pensament, la ferma virior mo
ral del home qui, primer que cap altre,
afirma la circulació' de la sang, I'any 1546.

Miquel Servet, alias Revés, metge, fi
lósof, astróleg i geógraf, esperit inquiet i
experimentador dotat d'una fortíssima ca
pacitat intuitiva i d'una sorprenent facili
tat d'assimilació, excel'lí en totes les dis·
eiplines que el polimorfisme magnifie del
seu geni I'indlli a conrear, i en tots els
assaigs de sa activitat eanviant i vastissima,
sabé posar-hi el segell indeleble del ea
raeter eatala, en I'époea del fioreixement
nacional de la nostra terra i en els primers

temps de la seva decadencia, ~o es, la uni_
versálitat del pensament. I'absoluta ente·
resa del earacter, la perfecta tolerancia en·
front de les altres doctrines dissemblants
i, finalment, I'exeesiva eonfian~a en la jus·
tieia deis homes.

Catala de soca arrel-segons es despren
de les investigaeions realitzades per un al
tre metge, també cata la. esperit igualment
inquiet enear que més superficial, en
Pompeu Gener-és just i ohligat que rei·
vindiquem la gloria de /lurs deseobri·
ments. tal eom suara s'ha fet amb els pri.
mers navegants de les costes amerieanes,
Colom i Cabot.

Un veritable estudi monografie i una
investigació aeurada, els hi son deguts,
pels historiAdors i erudits eatalans, a un
pensador tan remareable eom aquest i que
resta quasi desconegut de lIurs eompatri
eis i del món, malgrat que son descobri·
ment de la eireulaeió de la sang, atribuit
avui encara per rnolts autors al anglés
Harvey, ha estat prou perque aquest,
afanant·l'hi el Iloe, frueixi d' un renom
mondia!.

** *
Nasqué Miquel Servet, I'any 1511, a

Vilanova de Sixena, poblaeió que si bé
avui pertany administrativament a la pro
vincia d'Osea. era en aquell temps eatala·
na, dintre lá cireunseripció territorial de
L1eida. tal eom. avui éneara ho és, per to
tes les qüestions religioses que depe!len
del bisbat /leidata.

Servet fou dones cata lA i con egué, de
més a més, perfeetament el nostre idioma

j
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eom prou bé ho demostra el fet que servís
d'intérpret al bisbe de Paulmies, de Per
pinya, en les relaeions que aquest sostenia
amb els prelats i seoyors de Proven~a i
Narbona ~paree qu'i1 etait maitre en
eelle belle langue et la parlait a mer
veille». 1 res no vol dir, que en alguna de
les seves obres firmi «Miquel Servet, alias
Revés, ab aragonia hispanum» perqué en
aquell temps - regnat de Caries V-la eo·
rona d'Arag6. assimilada al regne de Cas
tella per Ferran i !sabel els eatólies, eonte
nia dintre seu les terres d'una i altra ban
da del Ebre, des de la mediterrania fins els
eonfins extrems del veritable Arag6. El
mot «hispanum»és també comprensible te
nint en eompte que Servet, abans deis 20
anys, data en que va publicar son primer
llibre «De Trinitatis erroribus., en el qual
ja parlava de la eireulaei6 de la sang, ha·
vía reeorregut més de mitja Europa agre
gat al séquit de l'Emperador Caries V.' i
assistit al eoronament del mateix a Bo
lónia.

El pseudónim de .Miehel de Villeneuf·
ve, étudiant de Navarre., i el seu supo
sat origen de Tudela, no foren res més
que un reeurs de q u e es valgué el
nostre savi, per escapar de l'inquisiei6
francesa en el proeés que aquesta in
coa a Vienne. Aixó queda ben aclarit en
l'interrogato.ri que se Ii va formular a Gi·
nebra. abans de la seva mort, el 24 d'agost
de 1553, on va declarar «qu'il est de Vi
lIeneufve natif, au Royalme d'Arag6n et
de son nom il s'apelle Servet, aussi Reves;
que son pére etait notaire.»

Podria, eertament, quedar algun dubte
sobre la possibilitat de que aquesta Ville
neufve, declarada per Servet no fos l'abans
dita Vilanova de Sixena, peró, afortunada·
ment no és aixi, ear en aquest 1I0e de
la eonea del Cinca existi, en els segles XVI
i XVII; tota una generad6 d'homes il-Ius·

tres que portaren aquest eognom i perque,
a més, ha sigut possible trobar, en el Reial
Monestir de Vilanova de Sixena, perga
mins i eseriptures firmats per un tal «An·
thon Serveto, álias Reves, habitan en el
lugar de Vilanova de Sixena, et per auto
ritat Real Notario público ... » que fou, in
diseutiblement, el 'pare de Servet, puix
no solament eoineidia amb ell en el eog
nom principal i en la professi6 atribuidil
al seu pare pel martir de Calví, ans també
en el motiu de Reves. Més persi aixo fos poe
en el proeés de Ginebra, Servet declara
que la seva familia «sont ehrestiens d'on
eiemare raee et vivant noblement>; ara bé,
preeisament en I'església parroquial de
Vilanova de Sixena, es troba un altar amb
un retaule que diu porta la seguent ins
eripei6: «este retablo mandaron haser los
-magnifieos seniores Catalina Conesa. in
fan~ona vi uda i su hijo Mossen JlIan Ser
veto de Reves, c1erigo infan~on, rector de
Peliñino. Aeabose a XXVII del mes de
Augusto año de DXXX-XXVIlI. i tot in
dueix a ereure, que I'altar í el retaule,
eonstruits ¡'any 1558, son IIn monument
expiatori erigit a la memoria de Miquel
Servet per 'la seva mare, la infan~ona Co
nesa i el seu germa Joan. Aquesta tesi
sembla tant més versemblant quan que,
el pare de Servet, és probable que morís
poe de~pres del seu fill, perque I'any 1554,
en Pere de Lilx, un altre notari, signava
ja les eseriptures del Reial Monestir.

De la mixtifieaci6 o eastellanitzaei6 del
eognom Servet o Serveto, no cal ni parlar
ne perqué és la mateixa produlda per
I'idioma eastella, en quasi totes les para u
les aeabades en t. Així el eatala «eom plet»
fa en eastella «eom pleto. etc.

La eatalanitat de Servet apareix dones
eom indubtable i la seva filiaei6 familiar
al cap de més de 400 anys, sorgeix d'una
manera clara i eategoriea presentant-Io
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com un «infanzon" de noble familia ano
menat Miquel Servet i Conesa, Revés de re
nom i de carileter-per herencia que no es
limita al motiu-com ho demostra abasta·
mentl'enteresa d'anim amb que preferí la
mort en la foguera, abans de fer claudicar
la seva consciencia.

«« «
Quan Miquel Servet vingué al m6n

l'Europa s'extremia en el xoc de dues ten·
dencies espirituals radicalment oposades:
el Renaixement i la Reforma. D'una part
el e1am alliberador deis esperits que, esca
pant de les tenebres de I'edat mitjana, cero
cava el retarn als dies feli~os de I'antigüi
!..t clAssica, dintre la concepci6 panteista
de fa vida, i enfront d'aquesla concepci6
del m6n, profundament humana, el cri
teri mistic i rígid deis ultra·creients cato
lics que, amb Torquemada, els autes de fé
inquisitorials i I'espionatge del Sant Ofici
reclama ven la sotsmisi6 íntegra, absoluta
de les consciencies a I'autoritat inqüestio
nable de Roma, i en el bell mig de les dues
tendencies, discrepant de tots, com un te
rrible tercer en discOrdia d'opini6 i de
causa, la Reforma: Luther a l' Alemanya,
Calví a Suissa i Fran~a,

Esperit inquiet i agudíssim, d'una inte
ligencia subtil, hereu d'un noble lIinatge i
nascut entre les parets rublertes de lIibres
del Reial Monastir de Vilill10va de Sixena;
fill, a Olés, d'un notari que en aquells
temps sobre tot, deu considerar·se com
home de cultura preeminent, en Míquel
Servet, sentí des de la seva infantesa una
intensa vocaci6 pels estudis lilosofics i per
les investigacions cien'ífiques.

Als 14 anys d'edat posseeix el lIati, el
grec i I'hebreu, i a .6 anys establi conei
xen~a i amistat a Barcelona, amb en Joan
de Quintana, conceller i confessor de I'em
perador Caries vt el qual, atorgant.li UIJ)l

placa de Secretari, el feu vlalJar amb la
COr!, com un veritable princep, per tota
Italia, permeten li aquesta venturosa cir
c~mstilOcia-preparatcom ja estava per la
seva estada anterior a la universitat france·
sa de Tolosa, I'any 1528-de completar els
seus conei.ements científics en el ram de
la medicina, mitjant~ant t'estudi que feu
deis ferits i deis cadavers haguts en les
campanyes imperials. Pero, assedegat,
com esta va de totes les idees, no podia
restar insensible en la formidable contro
versia establerta entre la intel'fectualitat
Olés florida del seu temps, per tal d'estahlir
la filosofía de les veritats eternes i endut
per la corrent religiosa deis debats, estudia
els evangelis, es relaciona amb Melanchton
1I0c tinent de Lhuter el qual havia definit
la doctrina potestant en el seu «Loci com
mUlles rerum theologicarum», i s'entre·
vista en la ciutat de Basilea, amb ef refor
mador Juan Hausschein, de sobrenom
Aecolampadius, culminant aquestes con
verses i els seus estudis sobre les religions
i sistemes filosofics ortodoxes i heterodo
xes, en el seu famosissim primer lIibre «De
Trinita.is erroribus" que els pastors pro
testants impediren d'imprimir en les prem
ses del lIibreter Conrad Bus, a Basilea, i
que finalment pogue estampar a Hagenau
(Alsacia) I'any 1531. a 20 anys, per obra
i gracia del afectuos interés de J'impressor
Joan Setzer.

Des d'aquest moment la fecunda inte
ligencia de Servet, sa genial intuici6 i la
poderosa facultat assimiladora del seu es
perit el lIancen sens treva ni repos, en
plena batalla intel'lectual cercant, amb
exemplar constancia, el progrés de les di·
verses disciplines científiques que concea.
I així el veiem l'any 1534 acabar els seus
estudis medicsa la universitat de Ly6 i con
cretar poc després, a París, I'any 1537 les
seves investigacions sobre l'art de guarir,
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amb el tractat de cDe Syruporum Univer
sa Ratro» que obtingue un <\xit soroll6s a
la capital de Fran~a. .

La seva fama com a metge. prtmer a
Parts i despres en el Delfinat, fou presta
ment tan gran, que congria contra ell les
en vejes i els odis deis roins que li dema
naven la pena de mort j el turment del
foco El' parlament francés es reuní per
examinar les acusacions que contra ell es
formulaven per la publicaci6 del seu lIibre
cApologetica desceptacio pro Astro!ogia».
el 18 de Mar~ de .538 i el declarillliure de
tota inculpaci6. Calvi i el seus, perderen
en aquesta ocasi6 la partida que havien
de guanyar 15 anys més tard a Ginebra.

A la Instituci6 Cristiana, seca i freda,
del fanatic Plcard,. en Servet oposa la seva
cCristianismi Restitucio» lIibre magne on
va resumir tota la seva sabiduria i que
aparegué I'any 1553, proclamant la resti
tuci6 de I'ideal cristia a les seves fonts ori
ginaries de ¡'evangeli de Sant Joan i del
cristianisme helenic. El Ilibre de Serv,et,
superior a totes Ilums al de Calví, provoca
en aquest un odi a mort contra el filosof
catala. induH pel temor que aquest pogués
arrebassar-li la seva influencia, odi que
acaba amb el crim de Ginebra, el dia 27
d'octubre de 1553, en el qual troba la mort
el genial investigador de Vilanova de
Sixena.

En efecte el dia i anys dits, en Miquel
Servet fou cremat viu, junt amb el seu
Ilibre «Cristianismi Restitucio» i en la
fondalada de Champel. en el Iloc conegut
pel n0m de cSot del butxi». Espanta i
horroritza considerar a quins errors i
crims pot conduYr la passió desenfrenada
deis homes i I'eixorc fanatisme de les idees.

Sortosament. I'obra d'en Servet pagué
sobreviure al gran fi/osof i el crim ca/vi
nista no pagué evitar que les idees i desco
briments del savi cata la. arribessin a la
poster/tat, puix alguns exemplars de I'obra

cabdal escaparen de les flames i poden
ésser consultats encara pels estudiosos:
u;' a la Biblioteca Nacional de París. altre
a la Imperial de Viena, un tercer a la Uni
versitat d'Edimburg (aquest exemplar so
carrimat per les flames i amb 16 pagines
cremades) i possiblement més d'un a la
Biblioteca Vaticana.

Aquests exemplars tenen una impor
tancia histOriea i científica extraordinária
perqué amb ells es demostra, en el Ilibre
V página 170, com en Servet, 75 anys
abans que I'angles Han'ey, havia ja des
cobert la circulaci6 de la sang, com prés
I'importáncia de la funci6 respiratoria i
atribuít a les distintes cavitats cardíaques.
aixl com a les venes i' arteries, el papel' i la
importáncia que tenen en la mecánica de
la circulaci6 sangulnia.

Pero Servet, conden'Inat i cremat per
heretge, orfe d'amics i sense cap partit po·
lític o religiós que sostingués les seves
doctrines, es veié postergat injustament
per la fa,ma del angles Harvey qui, amb
son Ilibre «De cir.culacione sanguinis, et
motu cordis», s'endugué la gloria del des
cobriment realitzat pel savi de L1eida.

I com que aquest és, per si sol, un te
ma tan suggestiu com important. val bé
el treball de que el tractem, per separat,
en un segon article.

JOSEP A. TRABAL.

BmLlOGllAFIA.l &nd. - «Reforma cont.ra renacimien
tO) t:alviol",mo contra humanismo-, por Pompeu Gener,
19Ú, editorial Maucci.

-La rlecouverte de la cltculation du sang. Docteur Char
les Riebet. en la R.ovue des duu:!: Mondes, D .• deJulny 1879.

-Michel Servet sdon t"es plus recenta biograpbos, en la
Rovu·' Historique, par Mr. Dardier 18'i9.

- HiSloire (J'un livre: Mfchel Serve!. et la circulation pul
man_H<', par le Dr. Aqufll:~ l:herellu. Par) .. 1879.

-Purtrait-caractere de Servet. pel. Dr. Tolliu tI.e Mllgde
burga, t.raducci .. (rance,a 1e Mm. Plcher.... Dardun.

-Les principes direoteurl! de la Clirurlfie contemporaine
pel Dr. F. L..atb.cllD, Parls, J. B. Ba IJ~r6 1921.

-L'evolution de1a Cllirurgie pel Dr. Paul Leceue, Pa
ris, Broesl Flamarion, 1923.

-L'bypertension ar\prielle pels Mrs. Camilo Usa et An
dré Finot., Paris, Brnest. Flamarion 1926.

-Historia Universal. César Can tú.
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cfemerídes
(j

.cleídatanes
~

(1) El mol Cal! pren I'orlgen de: la veu Ilallml C:llm, de: ItI
Que n'elxf la castellano cQlle Ila catalana carru.

Ji' No, Nollus cem dlu equl\'odomenl el r~lol.

r;;¡;\ BCONQUBlIlDA Lleida del poder\!:!J deIs sarrains, I'any 1149, els
jueus que I'habitaven junt

amb els sarrains vencuts, forrn respec
tats aixl en lIurs creences com en lIurs
costums, a condici6 de recloure's tots ple
gats en un barri, essent-Ios-hi permesa
l'existencia de sinagogues, 1I0cs d'enterra
ment, comer90s, etc.

Aquests barris eren coneguts a Cata
lunya amb el nom de Ca lis i també Jude
ries o Aljames. A Bárcelona i altres pobla
cions catalanes encara es conserva el carrer
del Cal!. (1).

A la nostra ciutat, la primitiva Juderia
no estava pas situada en l'estret carrer
d'aquest nom, que es troba al extrém del
nomenat del Seminari o Costa del Jan, ans
bé cal assenyalar-lo entremig deIs carrers
de Turull i d'En ülius (2) travessies, amb
d ues, del actual carrer del Carme, on hi
hav!a dues torres fortificades dites de don
Jaume, per haver-Ies fet aixecar Jaume 1
el Conqueridor. Entremig d'aquestes to
rres hi hav!a el portal d'en ülius el qual
donava accés a la Juderia.

Els historiadors entenen que en ¡'actual
carrer d'aquest nom hi podíen haver estat
els jueus, darrerament, en el període de

7Tlotl a la Ciutat contra els jueus i saqueí€1
del "Call" o barri on aquests vivíen

lIur decadencia, 90 és, poc abans de l'any
1492, en que els reis Catalics decretaren
l'expulsi6 definitiva deis hebreus.

Les noves més antigües que d'aquests
tenlm a la nostra Ciutat, daten de l'any
1248 en que el rei D. Jaume atorga amb
caracter general per tots els del reialme
d' Arag6, privilegis molt avantatjosos per
tal d'evitar les injustes persecucions de
que arreu eren objecte.

El decret que porta data 9 de novembre
de I'any de referencia, Jou expedit a Llei
da i en ell es concedeix als hebreus, entre
altres coses, que puguin comprar i vendre
als cristians, lIiurement, tota mena de
queviures; que puguin fer de curtidors,
ofici que els hi estava prohibit; que no es
puguin canviár de 1I0c lIurs cementiris;
que no els hi sigui obligaci6 I'escoltar ser
mons de predicadors cristians; que ningú
pugui entrar en lIurs barris en forma tu
multuosa; que no seIs apliqui cap innova
ci6 sense ésser primerament OltS i jutjats;
assenyalar-los-hi l'interes maxim deIs pres
tecs que facin i que les carns mortes al
seu eslil siguen solament venudes a les
Juderies.

Més endavant, en s!node celebrat pel
bisbe Guillem de Monteada, carrec que
desempenya des de l'any 1256 a "71 en
que morí, s'acordaren mesures rigoroses
contra els jueus, imposant pena d'excomu
ni6 i privaci6 de sepultara eclesiastica a
les dones cristianes que criessin els fills
deIs jueus i a totes aquelles que s'emplees-



sin a son servei O que en Ilurs malaltíes
cridessin els seus metges, prenguessin
metgies seves o es banyessin amb ells.

El decret de Jaume I caigué en desús,
car a darreries del XIII'· segle eren tantes
les prohibicions que planaven sobre els
hebreus que gairebé no podíen sortir de
Ilurs barris sense cürrer el perill d'ésser
castigats.

No podíen comprar cap vianda sense
anar proveits d'un !oastó per anar assenya
lant amb ell ~o que volien comprar i que
no podíen tocar amb les mans fins després
d'haver-ho pagat.

L'onze d'abril de 1436, el Consell Ge
neral de la ciutat acorda que cap jueu po
gués anar pels carrers sense un distintiu
perqué tothom hagués coneixement de
que ho era. Aquest distintiu consistia «en
una roda de drap groc o vermell de granda
ria de !Jn pa de sal i aquell senyal tenint
cosit en la roba». Després el Consell assen
yalá les penes als infraclOrs d'aquesta dis
posició, en la forma següent: «E si nengun
juheu o juhia o moro o mora o moratells
o moratelles seran atrobats sens los dits
senyals que quiscuna vegada encorreguen
en pena e ban de deu lIiures jacqueses o
de vint a~ots rebedors en la dita forma de
la qual pena, ni ban, amor ni gracia nols
puxe esser feta .•

Aitals persecucions eren gairebé sem
pre in justes, com així ho en tengué el rei
en Jaume al dictar ses prerrogatives a fa
vor deIs hebreus, puix si bé és cert que en
algunes ocasions feien pública o~tentació

de lIurs creences ridiculitzant els actes del
culte catolic, eren, per contra, gent molt ex
perta no solament des del punt d'albir de
les transaccions i negocis comercials, als
que hi eren tan aficionats, ans encara en
les arts i les ciéncies.

Un exemple palés de lIur lIestesa el te·
nim en la brillant actuació del metge i as-

-11- ~

tronom lIeidata Crexhas-Abiabac, rabí
deis jueus d'aquesta comarca, qui el día 1I

de Septembre de 1468 guari la catarata de
I'ull dret del rei de Navarra i Aragó, don
Joan II amb tanta fortuna, que el monarca
exigí la mateixa operació a I'ull esquerre
el qual fou igualment tornat a la visió al,
cap d'un mes just de la primera opera-
ció.

Per altra part els hebreus de LIeida es
taven molt ben organitzats i hom creia en
lIurs riqueses, Dins de son Call únicament
manaven ells mitjan~ant un Consell elegit
entre tots, els acords del qual eren severa
ment complimentats. Pagaven a la ciutat
les contribucions que aquesta els hi assen
yalava des de la Paheria. Aquestes contri
bucions pujaven a principis del XIV. seo'
gle, 2000 sous jacquesos i I'any 1383 fins a
darreries del segle, arribaren a 8000.

•• • •

El 13 d' Agost de 1391, havent rebut els
cristians lIeidatans insults i escarnis pro
vinents deis jueus, promogueren un
motí al que s'hi ajunta la ciutat tota
per tal d'escometre els habitants del Call.

El poble, enardit, entra violentament a
la Judería i assaltant les cases deis hebreus
es lIiura a un saqueig sense fré, deixant els
dissortats jueus materialment despullats
de tota cosa estimable. I si aixo no fos
prou, moriren degollats en aquesta repug
nant Jornada 78 habitants del Call (1).

Restablerta la pau, els hebreus que po
gueren salvar-se, tement noves agre"ssions

(1) Coincldlnt amb el moti de L1elda, a Barcelona se n'hl
descl!lpdellllVa un allre e:xacfament Igual; hom podía CNure que
ambdos obe'"en a una malelxa ordre. A Barcelona els perlor
badors llSsi!lllllren Id .ClIJI millJor:o, fen! una slIgni!lnl degolla i
no delXllnl ~p comere per saquejar. Aquesta rets, pero. roren
punUs per don JallO 1 rel d'Aragó, fuljanf els capa de moti.
qulnze deis qua), fono lliurata al bulxt. 1lI Historia no diu si o
Llelda es reu IgulIlment.
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populars, s'acoJliren al sagrament del bap
tisme i transformaren en església cristiana
Ilur sinagoga, al red6s de la qual hi obri
ren el nou cementiri.

Probablement, els jueus de Lieida, ja
refets del desastr6s motí, passat un cert
temps, canviarien la residencia de I'antic
Call al áctual carrer de la Judería.

':Una conversa amb
v ü

Un segle després, decretada pels reis
Católics l'expulsi6 definitiva deis jueus
de totes les terres d'Espanya, els que hi
ha vía a Lieida abándonaren la ciutat el día
20 de Juliol de '492, uns pel riu i altres
per terra, en direcci6 a les costes d'Africa
i Palestina.

LLUlS MüNTULL.

Joan Santamaría

@"s amb gran plaer que donemo avui al públic aquestes notes,
fruit d'una conversa amb el po

pular novel' lista Joan Sántamaría, Jlei
data, que ja fa dies truca a les portes de la
immortalitat.

Tot ~o que escriu En Santamaría te la
valor d'una emoci6 cent cops excelsa, en
Jla~ada amb una forta originalitat. Les
nostres hosts literá. ies se'n han adonat ja
prou i ben be van a buscar en les prod uc
cions de I'autor de «La fiJla d'En Tartarí_
les ensenyances Olés efectives,

Quaranta anysl Si a aquesta edat ja
s'ha arribat a I'altura d'En Santamaría,
calculeu ~o que es pot arribar a fer, sobre
tOt tenint en compte qur dins de I'escrip
tor hi ha els germens de cent obres ge
gantines,

Modest, infadigable, enemic de les ex
hibidons, com tots els grans homes, en
contraposici6 als que passegen la seva caro
cassa fasligosa amb un enlluernament de
gegants de festa major, molt vistosos per
fóra i del tot buits per dins, En Joan San·
tamarla és aVlli l'orientador i definidor
d'una nova escola literaria, basada en la
sinceritat, que a voltes vol semblar re-

Jliscosa, peró que sempre té, als uJls deis
que hi saben veure, I'eficacia d'una Ola
xi Ola moralitat.

1 comen~a la conversa, que per la nos
tra banda és sois interrogació.

-Quines obres prepara?
- En la propera tardor sortira un 1'0-

lum d'«intervius», titulat «La nostra, gent».
En ell es presenten diverses personalitats
catalanes. Ciar que aquestes «intervius_
son imaginaries.

A primers d'any sortira una novel'la
de Olés dimensions que totes les publica
des, sots el retol «Adam i Eva». Sera una
novel'la de passió, de joventut, 0.1 hi dan
~aran els drames de la vida d'una manera
realíssima, profundament humana. Hi
tinc posades totes I~s esperances.

Les «Visions de Catalunya», publica
des a «La Publicitat», amb deu Olés, estan
ja lIiurades a ¡'editor i sortiran per alla
al Novembre. Aquest sera el primer 1'0

lum, contenint les visions de la Catalunya
~ova. El segon volum, contenint les de la
Catalunya veJla, apareixera a la próxima
primavera. D'aquests volums se'n fara un
gran tiralge, amb preus economics. Sera
la manera de que tothom els pugui co
neixer,
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- El seu pri Oler article?
-Va ésser publicat a «Joventut» de

Barcelona, que feien, entre altres, la «Vic
tor Cata la», En Zanné i En Pujola.

Era una mena de psalm a la festa ma
jar. Les meves mÚltiples activitats, entre
les que hi figura l'exercici de la carrera
d'advocat. no em deixen temps per a col'
laborar en els periodics, encara que no cal
dir que segueixo tates les campanyes que
hi son fetes, d'acord amb la meva visi6
complexa de t<ites les activitats nostres.

-La seva opini6 sobre els actuals co
rrents literaris?

-Es fa, ara, una bona feina. Les no
vel'les nostres tenen una pasta real, huma
na a tot ser-ha, que abans no tenien,
sortint d'aquell encarcarament literari que
moltes voltes no ens deia res. En aquest
sentit crec que, ara, la prosa esta per da
munt de la poesía, a Calalunya.

- ... ?
-Si; les «Visions de Catalunya» vin-

dran a ésser com una mena de portic als epi
sodis catalans, la série deIs qualsapareixera
a mesura que les circumstancies ha perme
tino En tinc ja catorze d'acabats, {;orrespo
nents a catorze grossos volums. Així com
les visions s6n un cant sentimental a la
terra catalana, els episodis seran una
exaltaci6 als fets Olés culminants de la
nostra ra~a. D'aquests episodis n'havía de
sortir ja un titolat «De Cardona a Girona»,
en I'«Anuari deIs Catalans•.

-Quina ha sigut l'emoci6 Olés gran
de la seva vida?

-Vaig tenir-Ia amb motiu del neixe
ment del meu primer fill, ocorregut quan
la. publicáci6 del meu primer volum de
«Narracions t:xtraordinaries». Fou coetani,
doncs, poguent acoblar els dos fills, el de
la sang i el de I'esperit. Magnífic pari6 a
dins de la meva vida! .

El meu desig Olés gran és fer una no-
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vel'la que canti l'horta de L1eida, que al
meu entendre, és la Olés bella de Catalu
nya. Alguns ha han fet en poesia. Jo ha
faré en prosa, amb personatges de caro i
05505, que accionin i parlin i cridin i com
moguin i arribin a I'anima, com a figures
vivents d'aqueixes terres escollides on jo
he nascut, d'aqueixes ter res que tan es
timo.

-A Iguna anécdota?
-N'hi puc dir una, de verament lIei-

datana. Tenía vuit anys. Els meus pares
eren a Montserrat. Fou al sortir de I'esco
la de Sant Jaume, regentada per En Car
mel Izquierdo, a qui venero amb tata
I'anima.

Uns companys em van dur a ca~ar

sargantilles a la Mariola. Era, aixo, a la
migdiada, un dia xafog6s d'estiu. Ens va
rem engrescar i ens vam tirar a !a clamor.
Mentre jo m'estava ofegant, els demés
companys van marxar, i un pagés em va
treure, portant-me a casa. Tots es creien
que all6 em costaria la vida.

«« «
Hem fet aquestes noles al pati de

1'«Ateneu Barcelonés».
Prop de nosahres, hi haví 1 un grup de

literats, representatiu de I'actual movi·
ment literari de Catalunya.

Hem aprofitat una estona que tenia
lliure En Santamaria, després de deixar-Io
un editor que li parlava de la segona edi
ci6 de «La filia d'En Tartari» i amb I'es
tudi fresc de dues causes en que inter
vé aquests dies.

Amb I'encís de les seves paraules sem
pre atinades i de les seves concepcions
justes j humanes, encaixEffi amb el gran
novel' lista, esperant lIurs noves fruitades,
cada dia més vigoroses.

FERMf PALAU CASELLAS.
Barcelona, Juliol de 1927.
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CUbres í qrevístes
(j ~

C/arors, = 3, estadeIla 7/mó

"

JI. NEU a saber que és mes dolor6s, si
~ cantar amb senzillesa o traspuant
les eomplieacions del m6n interior.

Lo ¡ntim exigeix una major jus
tesa d'expressi6, i aquesta, per tant, s'ha
d'apreuar passant per la tortura i el do-
lor irremeiables del poeta. ,

L'extern, per contra, és menys precls
en aquest sentit. L'objecte, per tal eom no
té la naturalesa subtil del subjecte, pot
ésser dit d'una manera correcta emprant
menys quantitat de justesa.

Oeorreix, pero, que els poetes que po
driem dir-ne objectius, s' entesten, a vol
tes, en dir I'extern tan repujat de tons ¡tan
earregat de matissos que arriben a empal
Iidir i desvirtuar I'objecte.

<;:0 que en un poeta subjectiu fora fins
a cen punt tolerable, en un poeta objectiu
no te perd6.

Si per dir les coses de dins, és preferi
ble la c1aredat, no ha d'esser-ho molt
Olés per dir les de fora?

L'Estadella és un poeta mes aviat ex
tern; canta preferentment I'objecte, Es,
pero, un poeta nitid; no comparteix I'equi
voc de I'enfarfee i les complicacions

Canta am b la deu nela ¡fresca. Aixo
ho dona solament la claredat.

1 ara som de bell nou al comen~a

ment d'aquestes ratlles: Estan exemptes
de dolor aquesla netedat j aquesta fres
cor?

Molt lIuny d'aixo, Si eO'Tlpartim el
eriteri de que l'Estadella és un poeta dolo
r6s no és precisament perqué el dolor
cRmpi a flor de pell de lIurs versos, ans

per la forma amb que aquests han estal
eoncebuts.

El dolor de l'Estadella és quan congria;
després ja ha passat; un eop plasmat el
vers, el dolor no se li coneix. EII mateix
s'esfor~a en que no se li conegul. L1egint
~Clarors» hom hi troba una muni6 de com
posieions planes i lIisquentes que semb!en
dites totes d'un raig,

Acl, ve a tom allo de la dificil facilitat.
Els avenes de I'anima, les zigues zagues

psicolo~iques, ja hem dit que no son el fort
de la vena poética de I'a ulOr de .Clarors».

Cal només encetar el lIibre i ell mateix
ens ho diu:

Clarors, clarars, rialJes de Natura.
La seva musa la «cerca folla d'enamo

ramen!» i vola
I canta les albes malineres

i s'abeura en la flama de les eres

j s'embriaga fruiferars endins

I sobta la rubor de les fadrines

J s'emmiralIa en la bJancor de lIuna
del ffmid regaleU i del bassol,

1s'endinza per torres i masies

Aq uestes clarors que invoca el poeta
perq ue fan

... amable la caverna obscura
on sojorna i panteixa l'esperit

son les mateixes que iI'luminen elllibre.
Hi son esparces unes amb aire ingenu,

altres amb aire pieardi6s i les Olés amb un
n¡tid sentit purament descriptiu.

Tenen, pero, totes elles, aquella frescor
¡aquella plaent ~onoritat que a manca de
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redundancies i lIampegueigs metafOrics,
posa sempre l'Estadella en la seva obra.

De tant en quant. raja l'escata d'argent
d'una frase com és ara aquesta:

Una lluerna es veu ruIgi
com una gota de matí

O bé:
Creua els aires l'al08a matinera
i esqueixa amb rala ja blavor del ce!.

1 torna de bell nou a la b/anesa d'ex
pressi6, sensé 'nusos, sense deturpiments,
amb c1aredat de concepte i fina ductilitat
de lIengua.

L'argilosa Lieida, hi és rellectida en el
llibre del Sr. Estadella potser amb el re·
gust d'uns anys que el cor del poeta, ai
mant de la tradici6, no ha vist escolar.

La patina de modernitat assolida. visi·
ble sobretot en la part plana de la ciutat,
és indubtablement un guany no solament
d'aparen~a sin6 real.

El poeta hi veu, pero, un amanerament,
que damna, amb la finesa, una punta iro
nica, d'aquests versos

i es posa capeIl,
la caro s'embldnquina
i es penja un ¡aien
al tou de la sina!!

Oh, si m'esco1tés
que f6ra bonica
vestida no Olés
de pagesa rical
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Per contra, la pinzellada descriptiva de
la «Pla<;a de l'Ereta» per bé que una mica
enyoradissa. diu 1"eneis d'un deis recons
de la nostra ciutat mes t¡pics i més evoca
dorso

L'horta, aquesta maragda immensa que
enjoia Lieida, ha posat també. frases suco
ses a la ploma de 1. Estadella.

Es digne de remarca «Guitant el rene»
puix expressa en aquest sentit tata la
ufanar gemada i ac%rida de la nostra
harta curulla de tots els fruits i encara
d'a.:¡uell tan tipicament nostre,

de l'arbre vell ¡rondós
de la ra,a, lIum de l'horla,
far lIeial i lIuminós

Que pels mara d'aquesta vida
mena la nau del pagés;
la forrera, fió exquisida
entre burxes i esbarzers.

La torrera, en qui el poeta veu la sln
tessi de la nissaga l/eidalana i a qui dedi
ca una de les volades Iíriques mes reeixi
des del lIibre.

No volem acabar aquestes ratlles sense
assenyalar la complaen~a amb que havem
llegit ..Clarors. i el guany considerable
que ha vingut a avalar, amb aquest llibre,
¡'autor de "Campanules».

RAMÓN XURIGUERA.
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-La seflyora diu que no el poI rebre:
avui no és el seu día: esla a punl de sorlir,
digué un crial correclamenl ves lit.

-Digui als senyors que necessito veu
re'ls; que he de veure'ls avui, ara maleix,
insistí en Caries.

-Jo no sé...-digué, dublanl, el crial
si dec...

-Digui als senyors que soc I'amic del
senyoret Liufs.

El lo imperatiu d'en Caries s'imposa
als dubtes del crial, el qual, despres d'una
profunda reverencia desaparegué per en
lre els plecs d'un folgal corlinalge.

Rapldament en Caries es feu carrec de
I'ornamenlació de la salela on espera
breus instanls. Una barreja de mobles d'es
li! angles de I'época d'Elisabel amb alguna
caixa galica catalana moslrava un gusl se
ver i depurat. Les parets, vestides d'arram
badors de noguera a I'alcaria de les am
plfssimes porles, deixaven en lIur part de
dalt I"espai jusI per a emmarcar un fris de
lapisserfa de Beauvais amb escenes de
caca. Una ampla vitrina ornada de punles,
ventalls i tabaqueres esmallades, posava
un esclal de riquesa en aquella cambra ru
blerta de severital i en la qual dominava
un amplissim sofa rodejat d'esbelts sillons.
L'indrel semblava a propasit per a deba
lre-hi qüeslions d interessos o per a fer-hi
consultes legalistes.

En Caries no havfa pas acabal de fer
el seu inventari imaginatiu. quan per entre
els cortinatges aparegué Na Clara Euge
nia, alta, esvelta, exlraordinariamenl pal
Iida, enfundada en un esplendid kimono.
EIs seus ulls pregons, brillanls, haurien
fel pensar en un esclal de jovenesa si el

lIeu argenlar d'uns rulls sedosos no ho
hagués desmenlit.

-Perdoni-digué en Caries cónlem
planlla seva vestidura casolana:-m'ha
vien dil que anava a sortir, i sens duble
I'hauré moleslada.

-Quan he lIegilla seva largela,-digué
Na Clara Eugenia com si parlés per a ella
mateixa-he senlil el doble desig de conei
xer a voslé i de no voler veure'l. En Liuís
me n'ha parlallanl, de voste! Sé que s'es
timen com a germans, i per aixa mateix
no volfa rebre'l, perque comprenc que ha
de venir a mi com a enemic.

-El que vosté em diu m'aplana el camf
i m'estalvfa uns moments aspres i ingrats.
Ja veig que la seva clara in tuició Ii fa pres
sentir el moliu que em porta,

-En Liuís em digué que voslé s'havfa.
assabenlat del que... hi ha ... enlre ell i jo.

-Sí, sf senyora.
-l... no m'ha estranyat la seva visita.

Vosté dira, doncs.

-M'eslimo en Liufs, i sento una pro
funda veneració per la seva esposa, tola
bondat. Es mereixen una felicilal que tin
gueren i que poden perdre per un sempre
més. Vinc a vosté sense cáp drel i sense
voler fer absolutamenl cap amenaca: vinc
a pregar-Ii que posi una fi a aquesles
relacions que son un perill per a amb
dos, sense que puguin mai ésser fonl de
felicilat complela pe!" a ningú.

-1 vosté ve a dir-me-ho a mi?
-Senyora, vinc a voslé perque és la

més forla. En Liufs és feble: és una jogui
na a les mans de voslé. Voslé, senyora (i
dispensi la cruesa de les meves paraules),
és una dona refinada que, lassa de benes-



lar malerial, apeixada per loles les rique
ses, cerca una nova fruYció en unes fingi
des a mors envers un home forl física
menl, i moralmenl, pero amb cor d'infanl.
Aquesl home lé una familia i s'ha de gua
nyar la vida, es deu a ells, i ha de servar
I'equanimilal de la seva anima per parlar
el limó del seu negoci i per no oblidar
els seus deures d'espos i de pare. Obli
gal a lIuilar per la vida des d'infanl,
desconeix toles les falsíes de la genl
desvagada. D'esperil noble i sincer, creu
en voslé, sense adonar-se que ha caigul a
les xarxes sublilíssimes d'una aranya que
I'ofegara per fruir-ne uns inSlanls i lIan
~ar-Io després d'haver salisfel les seves
passions.

-Que poc que em coneix, CarIes!
-Aquesl poc que canee de voslé em

diu prou bé com és fela lola voslé. Dona
frívola, lIeugera, que la sorl ha deslliural
deis mals de cap de I'exislencia; esposa
caprilxosa, que cerca, en relacions peca
minases, noves sensacions que porlin un
enlrelenimenl nou a la seva fada i insípida
vida malrimonial; mare que ha abandonal
els seus fills amb la indiferencia amb que
es canvia de marca d'aulomobil; 101 aixo
crec veure en voslé, i reconegui que és
prou.

En canvi, en L1uís vingué a voslé amb
lola la puresa de la seva innocencia, des
coneixedor de les decadenls aberracions
d'una arislocracia que sois poI oslenlar-se
aparenlmenl en les lliureies del servei o en
les porlelles del ReniJuld. Vingué a voslé
amb els ulls oberls, plens d'encanlamenl,
com els infanls pobres davanl d'una rica
joguina. 1 poI ésser meya-es pregunlava
l'infanl-una dona lan rica, lan considera
da, que viu en un món lan per damunl del
meu? ¿Qué puc ésser jo per ella, humil,
pobre de béns i d'inlel'ligencia? ¿Qué deu
senlir ella per mi quan s'abaixa vers la
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meya pobra insignifican~a? 1 alordil, en
lIaminal, es deixa enervar per unes parau
les falses i meloses alhora, i per la brillanlor
d'uns ulls que li cegaren els seus i no li
deixaven veure uns rulls, ja argenlals, que
haurien d'ésser venerables.

-Senyor meu, estic acoslumada a ma
nar, he fel sempre el que m'ha plagul, i,
no obslanl, I'escollo i em deixo dir 101 el
que plau als seus lIavis de dir-me. Pensi,
dones, si en aquesls momenls no es debat
quelcom de lan Iranscendenlal, en la meya
vida, que encara I'escollo i voldría, per uns
momenls, fer que em sentís, no pas amb
I'orella, sinó amb I'anima.

«Pensi que no vull defensar-me: sola
menl he de dir-li quelcom de la vida meva.,

»Quan els meus pares em dugueren a
Europa, era jo una crialura de dos anys.
Poc lemps després d'arribar, la meya mare,
filia de Cuba, acoslumada al clima calid
d 'alla paix, morí com una flor Iransplan
lada. El meu pare, que senlia una pregona
adoració per la seva esposa, no volgue
sollar la memoria de la difunta porlanl uria
allra dona a casa. El meu germa i jo puja
rem cuidals a la bona de Déu per mans
mercenaries, sense allre fre que la noslra
insaciable volunlal, car el noslre pobre
pare no lolerava que se'ns fes la conIra:
lalmenl sentia com a ofensa a I'esposa per
duda els renys ben sovinl justos, adre~als
als seus fills.

"Sense amor de m¡¡re, sense guialge
que endegués les meves naturals passions,
vaig fer-me gran. A divuil anys em varen
casar. No mentiré si dic que no em feren
eslimar el meu maril, ni ell s'ho proposa.
Per a ell, les nostres noces foren una refer
man~a de la seva forluna; per a mi una
major lIiberlal. La noslra vida s'ha anat
filanl en lelers separals, cadascú per ell.
La seva lIibertal no em permeté barrejar la
meya vida amb la seva. Jo necessilava tro-



- 18 -

bar un home que hagués posat en la meya
anima el balsam aconsolador de 1'afecte,
de les amors que no havia gaudit de pe
tita; aquelles amors sanies de mare que no
he conegut, aquella ombra protectora que
el pare no sabé projectar damunt la meya
vida, freda, lliure i solitaria. El meu espos
no ha estat per a mi sinó I'engendrador
deis meus fills. Des 'de I'endema de les
noslres naces retorha a la seva vida de
cercle i d'esports. La seva afecció per mi
es circumscriví a curar que no em faltés el
meu automobil, el meu cavall ... sempre
el meu i el seu... mai el nos/re, mai res
que refermés amb lligams indestructibles
d'afectuositat i eslimació els llacas volañ
ders de passaljeres i passives coinciden
cies carnals, Vingue la primera filia, Quel
com d'inexplicable es desvellla en les me
ves entranyes; pero, quan vaig estar re
feta, la filleta era ji! a dida, perque era de
mal gust criar-se els fills, i dintre la nos
tra c1asse hauria estat de mal to passar la
vida ensenyant la sina consagrada per la
malernitat. Els fills creixeren lIuny en col'
legis d'anomenada i de preu, on els han
ensenyat tates les lIengües menys una, la
de I'amor, la que fa desvetllar les animes
entumides, la que guareix les penes més
fntimes, la que f10reix a I'entorn de les
paraules mare i fill, i ens dóna el goig de
.riure pel somriure d'un infant; la que ens
dignifica i enforteix, perque ens fa lIuitar
vara el bressol cantant cancons que facin
els sons dolcos, i vetllant per foragitar les
malalties que asselgen els tendres infants,

»La buidor d'una vida de luxe és terreny
adobat per a tols els cultius. Vull ésser-Ii
sincera: he cercat i he trobat de tot: pas
sions, enamoraments, baixeses i fellonies;
pero tot s'ha esvaYf com foc d'encenaJls,
deixant encara més buidor a la meya
animll.

"Un jorn, en el Glaridge de Paris, vaig

coneixer en Uufs, fa ja prop de sis mesas,
quan ana per fornir queviures per a I'exer
cit. Es tan bo, és tan hoñrat, lan fort i tan
sa d'anima, que en els seus bracos he sen
tit tates aquelles amors endarrerides (ba
rreja sacrilega, si vol, d'amor de mare,
d'espos, de fills i d'amant), i la seva cam
panyia m'ha esdevingut indispensable. El
seu parlar tímid i sincer alhora, els seus
besos, eixits directament de I'anima, em
són tan necessaris, que la vida em seria
baldera sense ell, si no I'hagués de veure
mai més. 1, no obstanl, no he estat mai
seval. ..

-Ha sabia.
- També ha sabia?
-Sí, per aixo crec que vosté en vol

fer la seva joguina, el ninot de draps amb
el qual juguem impunement i s'esbotza
quan es cansa,

-Que en saben, els homes, de la pas
sió d'una donal No he estat seva, ni ha
seré, perque I'eslimo com mai a la vida no
he estimat. Les nostres amors duraran
mentre no es satisfacin, mentre no poguem
sadoJlar els nostres sentils. Jo no seré mai
seva, perque sé el que m'ha costat trabar
l'home que visqués davant meu amb la
devoció d'un infant.

-Aixo és una monstruositat.
-Vosté deu haver estimat; vosté deu

haver fruYf de I'amor pura i veritable: doncs
perque jo no he de tenir dret a aqueJl
amor?

-Les meves amors no han estat mai a
cosla d'unes altres. Jo no he robat mai la
meya felicitat; perque, pel sol fet d'arra
bassar-Ia a un altre, ja s'haurfa esvaYf, em
boirada per la desgracia aliena.

-Que més valdría, que haver trobat
un home lliure, i ésser Jliure per a do
donar-m'hit ...

-1 si un jorn eJl se n'adona, que hi esta
jugant i que el consumeix i el mata?

I



-Que per ventura no em mato i em
consumeixo jo mateixa? Sospita vosté la
lIuila que jo he de tenir amb mi mateixa per
no donar-me per un sempre més?

-Vosté és una malalta.
-Potser si; pero que seria, la meya

vida, si el perdés per haver-Io estimat com
s'estima I'altra gent?

-1 que es creu que no el pot perdre
mai? Malgrat ell, en Lluís sentira amors
més purs i nobles que el de vosté. En
Lluís esta a punt d'ésser pare: quan aixo
sigui, els esbojarrats apassionaments
d'una ja respectable senyora Ji apareixe
ran com a deJiris neurotics.

-En Lluís esta a punt d'ésser pare?
No m'ho havía pas dil.

-Perqué devia témer enllotar la seva
més pregona i santa amor barrejant-ne
el record amb les abracades d'una vella
enamorada.

- Tingui pietat de la meya amor.
-Es que n'ha tingut vosté, de la pau

d'una famma i de I'amor d'una santa es
posa?

-L'estimo amb tota I'anima.
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-Si l'estima com diu, facHi compren
dre que tot ha d'acabar entre vostés.

-No em creura.
-Pensi en el perill que un jorn la seva

esposa s'assabenti d'aquestes malaurades
amors i porti aixo la mort del filió que
viura de les seves entranyes,

-Aixo no sera.
-1 si fos? Quina maledicció que en

sortiría deIs lIavis d'en Lluís!
-Qué he de fer, doncs?
-Vagi-se'n.Emprengui un lIarg viatge.
-Pero... i al retorn? En Lluís no

m'oblidara: ho sé.
-Si és tan gran I'amor de vosté, que

ell Ji inspiri la grandesa del sacrifici.
-Té raó: aprofitaré les seves IIicons.

Jo faré que, sota les cendres de 1'0bJit for
cós, es mantinguin el caJiu de la seva in
s.adollable passió. Sí, té raó: la meya de
saparició m'apropara més del seu coro

J, PUlO PUJADBS.

Figueres,

Del Volum I{,Contes de la vía vía i de la xiu xiu~

próxim a apareixer.
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e/s 0eports
Fútbol

Lea reformes acordadea en la da

rrera A ••embJea de la F. C. F. A.

;-o"",

(./lJ\ ABORIOSA ha sigut la tasca de I'AsV semblea Regional per a donar
nova organitzaci6 als campio

nals, especialment del grup B, per tal de
cercar una soluci6 que acabi amb la crisi
profunda que Iravessa el fútbol catala de
les comarques.

En els debats que s'han promogut s'ha
vist clarament que el problema no presen
ta els mateixos caires a totes les comar
ques interessades. Per aixb les soJucions
que els delegats demanaven eren molt di
verses segons representessin Tarragona,
L1eida, Girona o Barcelona. <;;;0 que aci
L1eida convenía era un mal per a Girona;
i co que a Girona resoli a el problema, a
L1eida I'agreujava. Per aixb no ha sígut
possible resoldre les coses a gust de tots.
L1eida i Tarragona, on la crisi de clubs i
d'afici6 és més greu, son les que, deis
acords presos, en surten més poc benefi
clades, tanl, que sera estrany que en el curs
d'aquesta temporada que va a comencar
no mori totalmenl el fútbol.

Per a que nostres lIegidors tinguin es
ment de les reformes acordades reprodurm
a continuaci6 les més importants:

L'article 3.<' ha quedat modificat de la
següent forma:

Als efectes de la classificaci6 que esta
bleix l'arlicle 4 deis Estaluts, els Clubs es
dividiran en les següents calegorfes: Pri
mera categorfa, Grups A i B.-Segona i
tercera categorfa.

El Grup A. de primera categorfa estara

conslituH com a maxim per sis Clubs, que
dependran directamentdelComité Regional.

Existira a cada provfncia un Grup B. de
primera categorfa compost del nombre de
Clubs que els Comités provincials
assenyalin.

L'article 54 es deixa aixf redactat:
Els campionats que cada any organit

zara la Federaci6 Catalana seran els se
güents: Campionat Regional de primera
categorfa Grup A., de primers, segons,
tercers i quarts equips. Campionat regio
nal del Grup B de primera categoria, pri
mers equips. Campionats provincials de
primera categoria, Grup B, primers equips,
i campionats provincials de segona i ter
cera categoria.

Els Campionats de Grups inferiors a
vuit Clubs se celebraran jugant tots contra
tots, conforme a les pautes que s'establei
xen en I'article 37.

El5 Grups formats per vuit Clubs juga
ran dividits en dos subgrups de quatre, a
menys que per majoria acordessin formar
un sol Grup.

El Campioñat Regional del Grup B. de
primera categoria es celebrara entre els
dos miJIors classificats del Grup B. de
cada provincia.

El Club vencedor del Campionat Re
gional del Grup B. de primera categoria,
celebrara dos partits amb el darrer classi
ficat del campionat regional del Grup A.
de primera categorfa, per a la promoci6 a
dita categoria A ..

Igualment, el Club millor classificat en
el Campionat Provincial de segona cate
goria, de la provincia respectiva.

Els Comités provincials deuran orga
nitzar en igual forma la promoci6 de la ter
cera a la segona categoría.

r



En tots els casos d'igualtat de puntua
ció en els Campionats de Grup, si calgués
decidir aquest empat als efectes de la clas
sificació, es resoldra pe! coeficient de
goals, i si aquest resultés igual, es cele
brara un .partit en camp neutral, o elimina
tories, segons fossin dos o més els Clubs
amb igual puntuació.

En una mateixa forma es decidiran els
empats en els partits de promoció.

Per a acoblar els anteriors acords a la
realitat s'acordaren les següents

DISPOSICIONS TRANSITORIES

1.' Els Comités Provincials de Tarra
gona, Lleida i Girona, atenint-se a la clas- .
sificació deIs Campionats de la temporada
1926-27, designaran els Clubs que deguin
formar en dites provincies el Grup B. de
primera categoría.

2.' El Campionat regional de primera
categoria Grup B. conlinuara celebrant-se
en la mateixa forma d'avui, o sigui enlre
els Clubs Gimnastic - Manresa - Júpiter
S. Andreu - Martinenc - Lleida - Buro
Atletic, o els que en virlut deis parlils de
promoció substitueixin alguns d'aquests,
quedant per lanl de moment, excluit de dit
torneig regional el Grup B. de primera
categoria de les provincies de Tarragona,
Lleida i Girona.

El dret a ingressar a dit Grup per virtut
de la promoció, queda reduit als Clubs de
la provincia de Barcelona.

Quan tots els Clubs que formin dit
Grup, pertanyin a li;l provincia de Béirce
lona, entraran en vigor les disposicions
acordades referents a la forma de jugar el
Campionat Regional del Grup B. de pri
mera categoria, que es celebraran, per tant
des d'aleshores, entre els dos millors cla
sificats en el campionat provincial del
Grup B. de primera ciltegoria de les qua
tre provincies.

Si per efecte de la promoció passava
a formar part del Grup A. de primera cate
gorla, un deis dos Clubs Gimnástic o Llei-

r

-2/- ~

da i tornaven despres a descendir de cate
goria en virtut deis parlits de promoció
amb el Campió del Grup B., aleshores pa
saran dits Clubs al Grup B. de primera
categoria de la provincia respectiva.

Mentre el Campionat Regional del
Grup B. es celebri sense participació deIs
Clubs de primera categorta del Grup B. de
les provincies de Tarragona, Lleida i Gi
rona, s'organitzara anyalment un torneig
denominat Copa Catalunya, en el que
participaran els divuit Clubs següents;

a) Els vuit Clubs que hagin celebrat
el torneig regional de Grup B. de primera
categoria.

b) Els tres Clubs millor classificats en
el darrer Campionat de primera categoria
del Grup B. de la provincia de Girona.

c) Els do:> Clubs millor classificats en
cada un deis darrers campionats de pri
mera caiegoria del Grup B. de les provin
cles dé Tarl'agona i Lleida.

d) Els tres Clubs de segona categoría
de la provincia de Barceloua millor classi
fiaats en el campional de dita provincia.

Per a la celebració de dit lorneig es
dividirán els dlvuit Clubs que hi concorrin
en tres grups de siso

Per a la fOl'Inació de dits grups, s'agru
paran respectivament el" Clubs de les pro
vincies de Tarl'agona, Lleida i Girona i els
necessaris de la de Barcelona, per a for-
mar el nombre de siso •

Les agrupacions es formaran atenent
a les facilitats de co¡nunicació, respecte als
Clubs que no resideixin al terme municipal
de Barcelona j per sorteig en quant a
aquesto

Cada Grup de sis Clubs, donara un
classificat, celebrant aleshores els tres cla
sificats un torneig per eliminato¡'ies per a
J'adjudicació de la Copa Catalunya.

El regim economic de la Copa Cata
lunya es fara amb aplicació a les disposi
cions del actual campionat del Grup B.

Aquest torneig comencara despres de
celebrats els partits de promoció del Grup
B. al Grup A. \

JAVELOT.
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Jos.P M.' MORLANS.

Evitem dones que la rurna total deis nostres
vells mOl1uments, ens faci enrogir la cara de ver
gonya davant del món, i trebaJlem tofs per jun
tar les noslres aclivitats ,¡solades, lImb la finalitat
de velllar per la conservaci6 i restauraci6 deis nos
lres monuments artíslics.

Es en va, ara que I'enfonzamenf ja s'ha efec
luat, que hom maldi en esbrinar de qui és la culpa.
-En Sacs, s'estranya que un membre de la Junta
Provincial de Monuments tingui tant poc d'amor
per aquelIes venerables pedres.-Aixf mateix es
queixa de que els lIeidalans no hagin fet res per
evitar I'enfonzament de I'Al;uda.

Aquestes manifestaciona plantegen un proble
ma seriós, quina solució, tal
volta ens dira perqlle el fet ha
sigut possible,

LJeida ta poc que ha comen
l;at lIur recobrament i els lIeida
tans selecles, eslan atrafegate
dalerosament en modelar la no
va cilllat.-Algunes enlitats ia
arrelades i que van a I'avanguar
da del noslre deixondiment, han
feí lot quan bonamenl han pagut
en defensa de les tradicions i
monumenls histories lIeidatans,
més si no han reexit en lIurs
proposils no és culpa d'eJles,
sinó de la manca d'a;ut neces
sari.

La lIavor sembrada, pero,
ha anal fruilant, i avui hi ha
indicis que permeten assegurar,
per un temps no lJuny~, que

coses com aquestes no seran possibles, per
que i'anima ciutadana estara lotalment rejove
nida i sabra apreciar el que avui ignora, puix
descomptant algunes poques excepciona, mai ningú
no ha procurat inculcar al poble ramal' a la mag..
nífica fabrica de la Seu VeJla i altres edificis lIei
dalans.

P08LBT.-Porta d'enlrada al Ptlll'lu del Rel Marfl.
Dlbulx d\! J. Borta)e!I!.

_1 tE_L_S__U_«:_C__ID_II:_D_C_€_D---:

d AO(A la Catal nova, que'm colp( Condamenl, i
~ hav(a compaginat unes quarlel"Ies dedica
des a parlar més enclavant d'aquest fel monstruós,
pero I'arlicle eI'En Sacs, darreramenl aparegut a
cLa Publicilat:t, blasmanl la perdua eI'un deis "OS
Ires millor~ lresora arlfstics ¡histories, em deci
deix ti deixar en segan lJoc lot allre intenr Iiterari.
per brandar noblement la valor inestimable d'aquest
monument, avui esdevingul un
espectre.

Conslalava fa alguns mesos
des d'aquesles planes, el buid
deis lIeidalans él rentoro deis
fogars i "uclis eI'homes amaraIs
eI'ardorosa vida espiritual Jlei
dalana. i exposaVíJ no fa gaire
en un article, que un deIs princi·
pals problemes a resoldre, era
difondre a r anima ciutadana
unes {msies noves i aspiracions
més enlairades, que portarien
com a conclusió, fer desapa
reixer I'eslat d'indiferencia de
gran parl de la població.

Mlllauradamenl els fels han
demostrat la nua verilat de tot
el que acabo de ressenyar.

L'Al;uda forma parl integrant
de la ciulZlI i per raó de lIur na-
luralesa éa un deis puntals de lIur histol'ia,-Aixo
no obslanl, ja veiém com l'ha lractada Lleida.-De
fa molls anys, COI11 diu moll bé En Sacs, serveix
de caserna i per ala lIeidatans inconscienls és el
caelel!. ¡Com si fos un caslell com n'hi ha taotsl
També en aquesllli confusió hi enlra la Seu Vella i
per airal moHu, no es donen compte de ('alta valor
de 11urs pedres.

Un Ileidala benel11cl'it, el senyor Combelles, amb
amorosital va fenl tal quant bonamenl li és possible
per lal d'evilar la ru'lna total de les nostres més
preuades joies; darrerament, merces a Jlur genero
siral, poguerem conlemplar en el Museu Morera,
una variadrasima col'lecció de postals, reflexe de
la sumptuosilal i grandesa de I'arquitectura de la
Seu Vella.

elen[onzament de ffi uda



Qarba
Servei d'automnibus

: a la nostra ciutat :

El dia 10 del mes en curs i en compliment de
l'acord del Pie Consistorial que tracta d'implantar
un servei d'dutomnibus a la nostra dutat, s'obrí
el pIae; d'admissi6 de proposicions pels qui vulguin
explotar aquest serv~i. S'admetran plecs durant el
perrade de trenta dies, passats els quaIs, el Muni
cipi failara l'adjudicació o declarara desert el can
eurs segans ha cregui convenient.

Segana extraiem de les bases per les quals ha de
regir-se ¡'anomenat concurs, el servei atendra de
la maneTa més completa possible les necessitats
de la població (1mb un mínim de tres cotxes: dos
que raran la Circunvalació de la dutat i en sentil
¡overs, i un tercer que recorrera ds trajectes Cir
cunvalació-Bordeta i Circunvalaci6-Cementiri, al
lern alivamen t.

Hom haura de construir les carroceries per ma
nera que admetin la cabuda de vinl passafgers, ul
Ira el personal de servei.

El bitllelatge, per bé que a carrec del concesio
nari, sera segellat per l'Administraci6 municipal.

Cada cotxe parlara, parf de dins, una placa as
senyalant les parades obligatbries.

EIs vehicles que facin el servei lindran dret pre~

ferenl de pas per les vies municipals.
Les tarifes no padreo sofrir augments sense la

previa pelició i acord expres conforme del Consis·
tori i seran com segueix:

Circumvalació: Estació a Pont; Pont a Cata
lunya; Catalunya a Osca P. de la Riba; Osca P. de
la Riba a Estaci6. deu centims cada tram de trajecte,

Besada a Borde/a: Besada a Picos; Picos a
Canal; Canal a Bordeta, deu centims, id, id.

Be:Jada a Cementiri: Besada a Murmuradors;
Murmuradors a Cementiri, quinze centims id. id.

Hi haura parades fixes i discrecionals, Les pri
meres tindran Iloc en els indrets més precisos com
son rEstaci6, Pont, Catalunya i Osca Prat de la
Riba, pel que afecta al trajecte circunvalatori.

Besada, Picos, Canal i I'encreuament deis ca
rnins Flix-Artesa. en el recorregut Besada-Bordeta.

1Besada, Murmuradors i Cementiri en el tra~

jecfe d'aquesf gentil.
Les parades discrecionals, seran en els b9ca

carrers i llocs avinenls al tnmsporf ciutada.
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Aquests son,molf extractats. eIs trets pricipals
del servei d'automnibus que I'Ajuntament ha tingul
la bella idea d'implantar a la nostra ciutat i que és
d'esperar que no trigarem gaire a veare realitzat.

Emili Pujol, entre nosaltres

De pas a les seves propietats de Torrebesses.
on descansara una temporada al costat de la seva
familia, ha estat unes hores a la noslra ciutat l'emi
nent guitarrista Emili Pujol a qui hem saludar.

Provinent de Paris on treballa incansablement,
hem pogut escoltar, de lIavis del delicat artista, la
mena de tasca a que es lliura d'una temporada
enea, uItra l'atendre els concerts que el reclamen
per tot Europa,

El desenterrar i orQenar música antiga fent re
cerques en arxius i cases particulars, absorveix
bona part de les acrivitats del Sr, Pujol,

De més arnés suara ha publicat a Parrs un tre
ball interessanrrssim on hi és descrit I'origen de la
guitarra en una forma original i documentadrssima.
Aquesta publicació ha fet exclamar arnés d'un in
tel'iigenl que és el més seriós i el més complet que
fins, avui s'ha editat en aquest gentil.

Acceptem com a nostres tots els exits de l'emi
ne.nt artista a qui desitjem una felie estada a la
vora deis seus.

D'interés pel co:rnerQ

Per creure-ho d'interés pel comere de Id ciutat,
reproduim la segilent nova de I'edició del dia 20
d'aquest mes de c:La Veu d~Tarragona>:

c:La Cambra de Comere, insistint en anteriors
peticions formulades amb relació al millorament
del servei de trens en la Secci6 Lleida-Tarragona,
ha adrec;at a la Companyia del Nord una proposta
de modificació de I'horari actual que redundaria en
benefici del comere d'ambdues places, atenent la
creixent necessitat del trafec determinat per la
construcció accelerada del ferrocarril transpirenaic
del Noguera-Pallaresa; la inauguració propera del
Canfranc; la subhasta ja efectuada del ferrocarril
de LJeida a Fraga; la construcci6 quasi acabada de
la linia de Torlosa a Alcañiz (Val de Zafan); el
monlalge a Vilanovela (L1eida). per la S. A. Cros.
d'una gran fabrica de superfosfats i el desenrolllo



IMPABMPTA CJoveNTUT», BLONDeL, 7.-llBIDA

els

seus

ulls!

Salvi
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.. th1o."'''
l'lRIDAl col-liJ1i cientff1c, guareix tates

les malaltfes deis ulls. Un !lascó 6 pessetes
a tates les Farmacies. Demanéu l'interes~

sant opuscle clas enfermedades de los ojos»
i liS sera remés gratuilament dirigint-vos a

LaboratorlHispano. Italia
RAMBLA CATALUNYA. 122. - Barcelona.

O'ací a breus dies s'inaugurarfm al carrer del Nord
n.o 5, uns magalzems de lIanes, miraguano i tal el
rererent al ram de mataiasseria, indústria que fins
ara havía sigut traetada parcialment pels inicials
de la nostra ciutat, i que el nostre bon amic fran
cese Oarcia vol abastar de pIé.

Inauguració d'un

nou establlment

amb motiu més o menys fundat, s'en deduiren els
raonables erectes Que la radio sembla que te reser
vats a I'AgricuItur~.

Els aficionats a la radio, com és natural, ja que
amb J'auricular a 1'0reIla creuen trobar-se en el fo
rat del pany d'una porta misteriosa, i els sedentaria
del Hit, lindran una sorpresa: la radio fent el mateix
efecle que una mosta de nitral.

Sabiem que la radio donava excel.lents resultal!!
per a matar el euc de I'orella peró mai no podiem
sospilar que fes creixer les plantes.

Sera cosa de ereure que, temps a venir, s'abona~
ra un eamp de cols amb una solució radiada.

Hom no sap les sorpreses Que ens reserven cer
tes forces de la naturalesll.

El que no diuen, aquets senyors de I'experiencia,
és que -i aixó pot constiluir una explicació- aque
lla temporada es passaven per radio una pila
d'anuneis de la Societat Anónima Cros.

I
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Un record a "Shumll

insospilat que pendra a Mont;6 la Companyia
Peninsular. amb la imporlaci6 de carbona i la ex·
portadó de sucre i palpes de remolalxa .•

Els prodigis de la radio

EII també recarda a Lleida; eoa con sIc. La re
corda a través d'una temporada d'absencia i d'enyo
rall1enf.

c5hum:l que lé IJigarns d'afecte i de convivencia
amb manta gent de la "OS Ira dutal, és, avui, fora
d'ella, apuranl un beire de fel; aquesta rel que ll:l
vida es camplau de fer beure a tots aquells que
han forja' I'anima al lremp d'un ideal.

De cShum:l arlisra. ens arriben a les maos una
col'1ecci6 de noves i de comenlaris de diaris can
labries. donan' comple de l'exposici6 de pintures
que encara no fa un mes, celebra a rA.teneu de
Sanlander.

L'unanimilar de criteri en I'elogi de robra de
cShum» és la millor garantia de Ja seva qualital
ar!fslica pels que no hem tingut la sort de poguer
visilar l'exposici6 de I'Ateneu de Santander,

BIs naatres leclora lindran ocasió d'admirar
més d'un moliu de robra del arlista, car ha esde~

vingul col'lahorador noslre,
Avui voJem mostrar al "ostre públic un botó

de mastra de com la premsa del nard judica rar!
de cShum», Reproduim, doncs, del magnrflc article
de VicIar Serna, publicat a cEI Faro» de Santander,
el segUenl paragrM:

cShum» és un deis més notables humorisfes es
panyols. Abans Que la voragine barcelonesa hagués
armar la seva m~ i la seva ment, i que la ventada
que parlinl de Manjuich, corre com una torrentera
amarga Paral'lel avall i I'arro:¡¡segues camf de la
mort, de la Que'" fou sal val per unes mans pielo
ses, Joan Baplista era ja un arlista eslimal, pobre i
ingenu, perO Que a puntd de lIapis i d'ingeni, havfa
trencal la rallla de la vulgaritat per situar-se a
I'avanguarda deis dibuixants espanyols.»

L'arlisla, i I'home ideal, sap ja COI11 hi té un bon
record entre nosaltres.

Mireu Que passen unes cosesl. .. Darrerament,
quan tola l'alenci6 humana semblava estar concen
trada en els raida fantAstics, hom sur' amb una ori
ginal aplicació de la radio.

Segons experiencies, en un camp prop del qual
hi havia instalar un aparelI de trllnsmisió, es no
ra una crescuda inesperada del sembral, per 10 que,
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Llista d'adreces útils que recomanem

Caféa I Bars

GRAN CAFÉ DEL COMERl;o - R. Ferrón, 2
Ueida.

BAR L'AS. - Berenars económics, Rambla Fe
rrón, 15-Ueida. Teleron 35p-(8nfronl de Correus).

Cases de Canol

M. SALA ROURE. - Rambla Ferróu, 4, pral. 
Teleron, 518 - L'eida.

COl'redora de Comerc

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clol de les
Monjes, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Bane d'
Espanya - Rambla d' Aragó, C., enlressol - Ueida.

E leclrlclslea

CLAUDI BAIGET.-Maquinária i materials elee
Jrics. vendes al majar i delall. - Pla~a Uibertat, 2
Telfeon, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. - Máquines i material elee
fric. ~ Baixada de la Trinitat, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elee
lfiques per a lIum i ror~a. - Paral1amps, Acumula
dors, Transformadora i Reparaci6 de GramÓfons. 
Clavell, 5. - Ueida.

Farmaclea

MIRET.-Cenlre d·.speeífles. - Pla~a de la Sal,
15 i 17 - Ueida.

TARRAGÓ I RIBELLES.-Anólisis Químies i In
vestigacions Clfniques.. Majar, 7 - L1eida.

Ferrelerles

jOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Ueida.

"olels I Fondes

HOTEL SUlS. - Confort moderno - Telefon,
núm. 77. - Ueida.

ANTIGA POSADA D·AGRAMUNT. - Ramón
Castellá. - Eslererra, 12 - Telefon, 133. - Ueida.

lmpremlea

SEGELLS DE GOMA.-j. Esteve, Cavallers, 4
Ueida.

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
Ueida.

['Ieoadores

MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parts i
Cirurgiana. - Villa Solé (enfront del Teatre Camps
Elisis). - Ueida.

['librerles

CASA BENET.-Uibrerfa i Objeetes d' Eserip
tori., L1ibres de rota mena en cata la i castella. Ma
quines d'escriure «Underwood~. P. Sal, 7 - L1eida.

Merceries

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i noverals. - Pla~a Sal, 8 - Teleron. 302. L1eida

CAMIL ADELL.-Generes de punt. - Majar, 7
i Blondel. 7. - Ueida.

Melges

B. TWOSE. - Especialista en enfermefats de
ia boca i denls. - Telefon, 367. - Pla~a de lo Sal, 17
principal - Lleida.

Mosalcs

FRANCESC NADAL. - Fábrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Pral de la
Riba. - Teléfon, 546. - Ueida.

Música I Planos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 65. - Ueida.

Procuradors

FRANCESC MATEO MONTULL.-Proeurador
deis Tribunals.-Major. 7, 1.er - lIeida.

Recadera i 1'ransports

LA PALLARESA. - Agencia de Transports. 
Carrer Cabrinelly, 15 - Ueida. - Teléfon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Reeaders directes I diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montlleó.
217. - Ueida: Esterería, 4.

1'" ller8

CICLES MAZARICO. - Biciclele. varies mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Fefrán, 11. - L1eida.

JOAN VILA.-Taller. de Fundició i Maquinária.
Cardenal Remolins, 8 - Telefon, 107. - Ueida.

1'oclnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especialilals en
pernil. i .mbulits. Carme, 62, Telefon, 300 - Ueida .
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