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CJensamenl í evolucíó
C; ~

@ @ No es retornen els originals: .... Deis treballs publicofs en son responsables llurs o.ulors. @ <$1

Constatavem, en un editorial anterior, que la mateixa evolució de la Ilavor a I'arbre,
s'havia produit pel pensament, l lié: qui contempli la natura, veura constantment

que tot obeeix a la mateixa Ilei,
Que fou la terca en el seu origen? Una massa de fang bullent on tota vida era

impossible, Del desordre primer n'ha eixit, evolutivament, aqueixa meravella que avui
contemplem, Tot camina, doncs, incessantment, vers un ordre i una perfecció Ilunya
na, pero irresistible, que apareix com un idea/.suprem, fi de totes les cos~ i raó de
tot ro qúe existeix. Qui pot, doncs, dubtar i deixar d'admirar la gran Ilei evolutiva?

Des del bri de molsa fins a J'arbre secular, del més petit insecte a I'home, fot
ro que existeix es modifica incessantment, caminant a la perfecció. Tal és el deslí que
mostra la· grandesa del Pensament que I'ha concebu!. .

Desapareixera, un día, tanta bellesa? Líavors, oh raul'Ía la grandesa d'aquesfa
obra condemnada a I'aniquilamen!? Oh seria sa admirable bellesa si, cosa fragil i in
c;onsisfenf, la sabiem destinada a exfingir-se? Així, tot ro que riu, canta i plora en la
natuN, ,no seria més que fugi!¿ser, eondemnata I'etern oblÍ/? Aquest ocell delicat que
l'liivern ha mort, ha clos per sempre les seves parpe!!es? Aquesta mirada inteNigent
i amical s'esvaira amb el darrer sospir? ¡ quina seria la raó de tanfs sofriments inú
fi/s, de tanta esteril bellesa? Hi hauría en aixo, si així fos, una mena d'incapacifa/,
d'angoixant imperfecció, de crueltat que cevolta. Mirant les coses en' aquest aspecte,
es veu pro bé que, al món. hi mancaria una base, una raó, i davant d'aqueix man
cament lógic-i moral-hom dubtaria d'e!! mateix i es veuria ae/aparat pel més negre
escepticisme.

Siluem-nos mésalt i mirem millorl No: ro que és, no pot deixar d'ésser;i el
vertigen que dona I'esterilitzant Idea de la desaparició total, la I/ei d'evolucló el cura,
emplenam d'esperanra el cor de I'home. ¡ quan direm: la vida-no.pas solament la de
J'home, sinó fota la vida en la natura-és inmortal, des de sa forma més rudimentae
ria fins a les més perfectes, i s'eleva, en un cicle de múltiples tr.ansformacions, vers
un ideal de prodigiosa bellesa, haurem restifuiYa I'obra divina, que és I'unhers sen
cer, tota sa magnificencia. ¡ davant d'aqueixa total i ininterrompuda ascensió, com
prendrem la raó de la vida, entendrem la utilitat del dolor que tota superació implica; .
i fins beneiren la felicitat a que, fatalmen/, tots devem arribar un .día o altrce, .

r
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'lJeethovenl
G

artísta huma
~

es festes musicalsque s'han portat
a cap amb motiu de lA celebra
ció del centenari de la mort de

Beethoven venturosament han assolit un
exit gran, extraordinari i potser sense pre
cedents a Catalur.ya. El públic hi ha acudit
en quantitattan gran que les sales on s'han
celebratles audicions no I'han pogut con
tenir. Podem afirmar, doncs, que la mú
sica beethoveniana és estimada del poble
sense distinció de categoríes. La música
del gran sord és ja gairebé popular,

¿A que és deguda aquesta popularitat?
Es a la simpatía que desperta la tragica
vida del geni? ¿Es solament a la valua in
trínseca de les seves obres?

Son molts més, inconsiderablement
més, els que coneixen les seves composi
cions que els que coneixen la vida de I'au
tal'. El dramatisme de la vida d'un home
no és prou per a donar una valua excep
cional a les seves obres. Dramillica fou la
vida de Cellini i la seva obra no és popu
lar. Populars son les faules d'lsop mentres
que la seva vida és gairebé desconeguda ..
Els sentiments que puguin despertar les
malvestats de la vida de Beethoven no han
contribuit gilire al espandiment de la seva
música, pero si I'inrevés: les obres del
gran mestre han contribuit a que hom con
sideri la seva vida i relacioni les seves
tragédies personals amb les seves obres.

¿Quines son, doncs, les condicions de
la música beethoveniana que la fan estimar
del poble? ¿Radica, potser, en els seus mo
tius melodics quan aquestos apareixen des
tacats i son seguits amb emoció per I'audi
tori? L'éxit formidable que ha obtingut
enguany la «IX Simfonía», la «Missa So-

Irmnis» i els quartets ens demostra que no
son sois les simfonies V, VI (Pastoral) i
VIl amb el seu Allegretto les úniques que
apassionen a I'auditori, En tata obra artís
tica hi ha motius que sobressurten del
conjunt; aquestes arestes, que es destaquen
com els campanars d'uoa ciutat, son
aquells moments que ocasionen I'explossió
entusiastica de I'auditori, el dil'letant els
espera amb una emoció abassegadora; per
un d'aquests ml'ments hom con-sidera prou
compensat tot I'eston; i sacrifici que hagi
hagut de fer. Hi ha moments que I'entu
siasta pensa amb sincera Ilastima amb tots
els desgraciats que no han pogut fru'ir
aquells instants d'emoció insuperable.

En el moment de I'explossió d'aquest
entusiasme general hem pensat alguna,
vegada:-Es verament art selecte aquest
que fa vibrar a tothom, sense gairebé dis
tinció d'inteI'ligencies ni preparacions tec
niques? No sera aixo que en diuen «art fa
cil», parió de les Aries i romances i con-.
certants de la, música motejada de maca
rronica, o deis <<latiguillos» del artteatral?
Els que hem :sentit accelerar fortament
els batecs del nostre COI' per les notes del
«Himne a la Joia», de «L'aprenent brui
xot., de la Marxa fúnebre d'«EI Capves
pre deis DeuB», del gran coral de «La Ciu
tat invisible», del COI' deis pelegrins, del
«Tanhiiuser» de J'AI'leluia d'«E! Messies>,
de 1'.Aria!" de Bach, sera que som una
mena de pagesos sense donar-nas-en
compte, que no sabem distingir el gra de
la palla? Aleshores, Deu meu! que hi ha
anat a copsar el públic a les audicions m,,
sicals del centenari de Beethoven?' Per que
tota la música d'aquest geni ha sigut prou
alicient per a omplir les sales de música
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i no sol.ament els eoneerts en q.ue .s'anun
ciaven les seves obres més grans amé. po
pulars? Establirem d'aquest fet la conclus
sió que tata la música beethoveniana és
terregada feta a gust només d'un públic
poca cosa mé.s depurat que el que aplau
deix els pinyols de Lazara o els fiattos eal
derans i falsets de Fleta?

Beethoven és eonsiderat avui un clás
sic, com Haendel, com Baeh, com Pales
trina, i, cerlame-nt de Beethoven a Debus
sy, a Smet'lna i a Strawinsky hi va bona
distancia pel que es refereix a estil musi
cal; pero el cas extraordi~ari és que d'en
tre els ballets russos, ja populars a Barce
.Iona, el que obté un éxil més complet és
precisament «Petrouehka», de Strawinsky,

,i els que atorguen aquest bell éxit a «Pe
trouchka» son precisament els mateixos
eJements-en majar nombre, esta clar
q·ue.enguany no han arribat a cabre 'lIs lo·
cals on s'han celebrai els festivals del Cen
tenari.

Es un fet,. doncs, que avui, entre nos
'lItres, existeix un públic que estima la mú'
sica classica i s'entusiasma cada día més
'1mb la música moderna, i, una de dues:
o hem de convenir en que aquest públie
és realment intel'ligent i, per tant, .traba
substancia a la música beethoveniana eom
en traba a tata manifestació d'art musical,
sía del estil que es vulgui, o aquest públic
.és inlegrat per pagesos de paladar adobía
que el m&teix s'empassa els escardols sen
cers que les margaridoies aquelles que no
.es deuen donar als porcs,

Algú pOISllf espera-va que el poble ano·
nim i la seleeció, diguem-ne arislocrali·
ca, difícilment arribarien a una eonflu'én
eia de gustC's musicals. «El día que el poble
arribi a manifestar la seva predileeeió per
.Beelhoven, els inieials ja I'hauran abando
nat per insignifieanl.» Doncs bé, no ha es
tat així, i tan 110 ha estat així que mentre

el public ingenu es lIiurava noble i entus
siasta a Beethoven hem sigut testimonis de
eom alguns elegits, en el~ cenacles artís
tics, pretenien donar una significació cap·
ciosa a la seva música; entre tant, la gent
de COI' i de sensibilitat, que n0 cerca en I'art
més que I'emoeió pura, aquella que per
uns moments deslliura I'home de la seva
matéria corruptible, ha obert de bat a bat
les finestres del seu esperit per a saturar
se de les magistrals harmonies, sense pre·
tendre donar·les-hi una signifieació ex
clussiva,

Qué vol dir que Beethoven cer
qués en les Sagrades Eseriptures tema per

.'1 una .Missa SoJemnis»? El seu geni esla
va molt pel damunt de miséries sectaries,.
Els textes sagrats !i evocaren una inspira
ció divina eom la dona amada li evoca
una inspiraeió profana i Napoleó una ins·
piració social. Quinaspecte de la vida ma
terial ni deIs sentiments més enlairats i
pu,rs havíen d'ésser. negats al gra.n artista
de Bonn? Per a quines manifestacions '11'
tístiques havía d'esser-li negada la com
prensió ni la inspiració?

Per altra banda, Beethoven mai no es
nega. a si mateix. EII fou I'artista noble i
siIJcer; sempre fou ell; noble i sincerament
es Iliura a la seva obra. Millet diu que la
«Missa Solemnis», pel seu caracter profa,
no pot ésser executada el) el temple, i, en
efecte, l'Església prescindeix de Beetho
ven. Dones, bé, oiu aquelles gloriases pa
gines, lIiureu-vos a elles com les papallo
nes a les flames i, malgrat les llagrimes que
la profundíssima emoció vos haura arren
cal. concloureu que, efeelivament, aquella
música no ha estat escrila pensant en fer-Ia
ressonar sota les voltes deis temples. Beet
hoven segurament no pensava en el tem
ple ni en el tealre; durant els cinc anys
llargs en que treballa en la gran obr.a; es
deixava portar per la inspiracíó sjneera-
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ment, sense pretendre conduir-Ia a un ca
mí de conveniencia, d'altra manera s'hau
ria traH. Que no sentia la religio de con
formitat amb la litúrgia catolica? Fou ,
potser per incapacitat? Arribara potser al
gú a descobrir que I'autor de la Sonata a
Kreulzer patía alguna insuficiencia física
o moral que li privava de manifestilr-se en
un sentit determinat, queleom pel estil del
astigmatisme que s'atribueix al Greco,
causa de que les figures d'aquest pintor si
guin sempre allargassades? Qui sap; pero,
suposant que aquest eas arribés, poca fo
rrolla faría I'argument. Beelhoven expres
sa els seus sentiments-repetim-ho una al
tra vegada-si neera menl. En els textes sa
grats, eom en I'Himne a la joia invoca el
nom de Deu humanament, amb un senti·
ment viu, amb passió d'home mortal, amb
les mateixes exallacions, amb els mateixos
neguits, amb les mateixes tendreses, amb
la mateixa sang i els mateixos nervis que
integren i earaeteritzen ¡'home que toca de
peus a terra, encara que idealment hagi
Iligat el seu carro a un estel. On havía
arribal Palestrina ·abans i arriben avui els
autors i autorets que componen música
lilúrgiea, pel inspiració o per enearrec,
podía arribar-hi I'autor de la .Missa 50
lemnis~. i avui, potser, aquesta obra in
comparable integraría el reperlori obligat
de l'Esglesia i se'n dona ríen audicions en
les grans festes ofieials i de preeepte.

Pero nasal tres opinem que la univer
salital i fins la immortalitat de la música
beethoveniana rau, preeisament, en aquesta
humanitat de que esta saturada. Fixem be
aquest punt.

Parangonem la vida de I'artistaa mb la
seva obra.

Els amies. els editors, la familia mai
no van contribuir a la felieitat de Beetho
ven. Al anar-se'n del mon hauría pogut
dir que res tenía que agrair als homes; no

obstant, repassant la se va corresponden
cia veiem eom no sel pot titilar de desa
graH. Pel to de les seves lIetres arribariem
a suposar que Beethoven era deutor de
tothom, que vivia de favor. Pel que toca a
la vida de relaeió, el gran artista poca
cosa deu a la humanilat, si es que li deu
queleom.

Respecte a la seva vida física el veiem
torturat per I'obsessió de la tuberculossi,
de quina enfermetat es ereia hereu per part
de sa mare; despres la sordera, la terrible
sordera i la malaltía del seu aparell gas
trie, que I'arroeega a la mort, junt amb la
miseria material que va patir gairebe du
rant tota la seva exisleneia. Reeoneguem
que Beelhoven no visq ue pas en un med i
prou apropiat per a esdevenir el mes gran
músie del mono Si la seva música hagués
expressat les seves tristeses, si Beethoven
hagués eselafat les seves Ilagrimes damul1't
del penlagrama, sil'amargor de les priva
eions i les ingratituds haguessin sigut la
seva font d'inspiraei6, tothom trobari·a na
tural, ¡u·sta i logiea la se va música plora
nera biliosa O esquerpa. Aixi tambe hauria
sigut humana, pero d'una baixa humani- 
tal. Avui, escoltant els seus esgarips di
ríem: Beethoven, amb els seus terribles
blasmes, es venja -de la manera que po
dia venjar-se un geni eom ell-de les in
gratituds deis homes i de la miseria qu'e,
eom un grilló infamant, va arroeegar du
rant la seva vida.

Qui, que deseonegues en absolut la
seva vida, podría suposar que la m'úsiea
de Beethoven es obra d'un home a qui
el destí havia eseollit com a víctima pro'
pieiatoria? Hom diria que I'autor de .Ies
simfonies, al sentir-se arborat per I'inspi
raeió es desfeia de la seva eOrpora misera
ble i era solament el seu esperit desenear
nat qui expressava musicalment lInes idea
litats que potser en cap manifestació del



Art h.n oigut mai igualment expressades.
Tanta fel com amarga els seus lIavis i mai
una sola gota taca les seves pagines immor
tals!

Beethoven és l'artista de la serenitat,
del ritme, de I'equilibri, de la ponderació.
Els recursos técnics acuden com lIengües
de foc damunt del seu front en el moment
just, precis; no és mai ell qui cerca els re
cursos. Quan la seva idea genial ti recla
ma el concurs de ta veu humana fa us
d'aquest nou element amb la mateixa no
btesa i sinceritat que juga els instruments,
sense abús, sense exprémer les facultats
vocals per a obtenir un efecte teatral. 1
és per aixó que hauría pogut encapsalar

7ntíma
(j i)

Quan canta can,ons la Mare

que em deia al peu del bressol,

sento un brés que al pit se'm gronxa

pels batecs que fa mon coro

-Ai! Mareta, tu et fas vella,

ara no sois cantar tant,

i alguns fils d'argent albiro

que fan tossa en el teu cap.

A sis fills tos pits criaren,

per aimar-te en resten cinc;

Deu volgué per flngel I'altre

que ens espera al Paradís.

5- ~

totes les seves obres amb el lema que posa
a la «Missa Solemnis»: «Sonit del cor per
a que en tri al COD>.

Es per aixa que Beethoven acaba d'ob
tenir la consagració definitiva d'anista
excels. L. seva música és I'expresió natu
ral de I'anima redimida de les miséries del
mon manifestant-se en un Ilenguatge que
ressona facilment en I'esperit de les multi
tuds, que «sun del cor per a entrar al con).

Beethoven, com tota cosa gran, és
huma, huma en el més ample sentit del
moto t és per aixa que els acords de la seva
música ressonen en harmonia en el cor de
la Humanita!.

A. SABATER MUR.

A resar ens ensenya res

perque alcem el cor al cel,

quan la sort ens sigui adversa

i el món, mal ens vulgui fer.

Quan canta can,ons la Mare

que em deia al peu del bressol,

pensant, ai! que I'he de perdre,

amos ulls pugen els plors.

JOSEP GÜELL.

Octubre de 1898

Unb petita mostra de quan Meslre Güell
exercia la literatura a c:La'!iga 'arreguense:t.
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Elensorrament de JI:tYr;:uda

/' ...... ,\

i {j'f i A dues o tres setmanes que «La
\. j Publicitat» inserta un arborat

~.~. article de I'eminent crític d'art
Joan Sacs, encapsalat.amb les dues titulars
del presen!.

Les paraules de I'exconferenciant del
nostre Ateneu, estan tan ben adaptades a
la veritat en ~o que es refereix a la posició,
no d'algún deis individus de la Comissió
de Monuments, ans de la immensa maja
ría deIs que assistiren a una reunió a tal
objecte convocada, que la resta de les con
sideracions que el notable caricaturista
Apa apunta en I'article de referencia, son
sobrerament justes.

Pensem, a/gun día, tal volta no tarda,
parlar d'un afer semblant i potser practica
men! més greu, no obstant i haver-se
aconseguit salvar un monument notabilís
sim, que en les actuals circunstancies ,
sería, afer probablement de solució més
difícil. Aleshores, la salvació fou obra
inicial d'un deis elements que va oposar-se
a I'enderroc de l'A~uda, amb la col'labora
ció efica~ i entusiasta d'un deis pocs al
tres que també va mostrar la seva discon
formitat en que fas aterrat el caste/l palau
deis reis d' Aragó, comtes de Barcelona.

Que nosaltres hagem vist, solament un
article d' «El País,> d'aquesta ciutat, ha
contestat l'admirable de I'amic Feliu Elies,
agraint ['amor que els de fora han posat
en les nostres obres d'art , intentant'se 5a
conservació.

«El Pais- record a la important reunió
que ara fara un any hi hagué a l'Ateneu,
on hi assistiren «ilustres personalidades,
criticas de arte. Presidentes de Sección de
Ateneo, ex-alcaldes, ex-concejales, miem-

bros de la Real Academia de Bellas Artes,
historiadores, catedráticos, etc.»

! tot i essent ben certa I'assistencia de
tan be de Deu, no ha es menys que, si la
memOria no ens falla, I'A~uda no tingué
més de(ensors que els Srs. Estadella, Sol, .
(D. Roma), Roca i L1etjós, Pinyol i Peren
ya-(D. Alfred), fent esment aquest darre.·,
de I'interés estrany que manifestava la
gent genuinament de dreta perque " A~u

da fas transformada, ~o que valía dir en
derrocada, demam\ que tenía de paradoxal
el fet que els elements esquerrans es
mostressin verament tradicionalistes en les
qüestions d'Art, davant deis qui contra
posant-se als deures de son ideari, es ma
nifestaren, en aquest cas conen.::t, com uns
subversius enderrocadors.

El gla~ dretista, que valía que un sol
capite/l de la vella Seu valgués mésquetota
l'A~uda, el fongué en una citlida alocució
D. Roma Sol, qui no demana solament
la intangibilitat del monument sotsdit,
ans la seva consolidació, opinió quesos
tingueren tots els senyors abans esmentats.

Tal vegada fou el Sr. Pinyo! qui feu
pública I'existencia d'un favorable estat
d'esperit per part de I'alt cap de la Secció
corresponent del Ministeri, qui amb el
millar bon sentit encarregava a lIurs su
bordinats /leidatans que, cas d'existir un
interés artístic o arqueologic suticient, es
proposés una solució distinta a la de I'en
derroc de les voltes de l' A~uda.

Per cert que a la reunió s'acorda redac
tar un telegrama agraint tan belles dispo
sicions i demanant la consolidació del mo
nument, encar que habilitant-Io provisio
nalment per tal d'evacuar parcialment la
Seu,.sempre, pero, respectant I'intangibi-

1
I
~

I
I

I
I
I
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litat de les seves arcades, vol tes i murs mil
cops venerables. .

De pas, assenyalarem que I'observació
oportuna del Sr. Perenya, (que no tenía
mes objecte que cridar I'atenció de la gent
que deuría interessar-se mes per les coses
d'Arqueología, es un fet general al mon,)
puix nomes els paisos retardataris son els
que es ve~en privats de Museus i demos
tren un menyspreu inconscient per les ri
queses espirituals i les manifestácions ar
tístiques, atilerats com es traben pels ca
mins de la dominació material i I'acapara
ment de la riquesa en les mans exclusives
deis elements directi.us, als ue no els hi
diu res J'enlairament interior de les mas
ses i encara sen ten el desig que aquelles
romangu in en ¡'estat de secu la r incapaci tat.

Deurem agrair a «El País» la defensa
que fa de I'esperit de Lleida, en vista de
l'ifÚéres que g,emostra per la conservació
de l' A,uda; per6 es ben cert que aquesta
defensa no passa d'una bono intenció ..
L'esperit de Lleida es inexistent, perqueja
s'ha tingut cura d'ofegar-Io tantes vegades,
igual que a certs homes homens ben in
tencionats i fortament patriotes en els fets,
que es necessita d'un esfor~ considerable
per despertar· lo.

Joan Sacs ignora, pero, que l' A~uda
no s'ha pas ensorrat. L'han ensorra!. 1 com
eren de fortes i solides les valles esbotza
des, res ens ha dira tan ciar com els dies
que s'hi ha treballat, les eines d'acer que
s'hi han trencat i fet malbe per a des
truir-Iesl Tot aixó fa evident que, malgrat
la perillosa posició deis murs que miren
I'interior del pati gotic, (fortament inclina
da cap endavant) amb els forts punt',ls, ja
vells, qu.e hi foren construits per tal de
contribuir a la consolidació de lés runes
venerables de I'estúpida explosi6 que la
destruí, no hauría perdut la seva estabili
tat per molts anys a venir.

7 - .:M
El que passa és que malauradament

,'esta n fent i quasi acabant ja els treballs
d!enderroc i que el perill de I'enfonsa
ment total de l'Aruda, sigui mes imminent.
Perque no sois han de caoviar el trebol,
com abans es deia, sinó que farill1 desapa·
reixer tot rastre de volta i adhuc de parets
que la sostenen; perque son aterrats els
nervjs de les voltes, que eren intactes, i sois
restaran les parets exteriors, que son les
qUE, per la banda nord de la Ciutat, han
fet precaria I'estabilitat del monument,
suara empitjorada perque els murs externs
quees trobavem sostinguts i lIigatsdecerta
manera amb les voltes, ara restarán isolais
i sense contactes defensius de capmena.

De man"ra que no resta altra esperanca
sinó que una vegada enderrocat, si no vol
refer-se (per a utilitzar el lloc, que dalt del
Castell sobra arreu, arre u) s'aterrin igual
ment les parets exteriors, úniques perillo
ses per la banda sOlsdita, i torni a bastir-se
tO! tal com estava, si els elements es guar ...
den degudament; amb tot lo que, encara
s'hi hauría guanyat, puix tindriem una
A~uda renovellada i forta en la part que
resta de I'antigor; o be, ~o que és més de
temer, que amb els mateixos materials, es
basteixi un clos de fábrica moderna que
res no recordi de ~o que avui s'ensorra.

1 aleshores, el finis Azudae sería la se·
gana edici6 del terrible esdeveniment a
I'hora primera d'aquella tristíssima mati
nada del 16 de juliol de I'any ¡812.

Els Ileidatans ja hi estem fets! .
Una lIarga i artística serie de fonls pú

bliques que decora ven ¡"Ieida en temps
deis nostres avis, i encara deis nostres pa
res, resta gairebe tota anihilada. No poques
cases de fort caient típic han estat enru
nades estúpidament, sense que les que
han vingut a substituir-les valguin la p~na

d'esmentar-se. Anava ja a enrunar-se la
Paheria que esperem sera degudament sal
vada, en sa reconstrucció; estava ja acor··
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dat, sense protesta deis qui deurien haver
ha evitat, que fas arrasat el magnífic edifici
de I'hospital de Santa María, que per una
veritable casualitat pagué esser posat fora
de perill en temps de la Mancomunítat: i,
en fi, ara desapareix, tal volta per a sem
pre, tata una ala de la Ao;uda, Acrópolis
lJeidatana que ha estat dominant el Mons
públicus tal volta Olés de dos mil anys, se
gurament des d'abans deis temps de Cesar,
ion, en temps medievals, es bastí la part
Olés notable de les institucions que han
eslat la base lega! del nostre caracter, avui
ja vacil'lant i terbol.

E! problema, amic Sacs, estava, doncs,
planlejat en els següents termes: Es volia
aprofitar el clos de l'Ao;uda. En aquet cas,
devía assegurar-se'n I'eslabilitat. Aixó és
ben cert i lógic.

Primera qliesfió: Devia desmuntar·se
Ja petita part de voltes que s'enrrunava
i queia per I'acció del temps i del abandó
¡reconstruir-se despres, ben acuranament,
tal com estava? Sembla que si. Aquesta
fou l'opinió deis nostres amics.

Segona qliesfió: El cost de les obres de
reconstrucció era compensat per la valor
estética que es perdía en deixar de resti
tuir-lo al seu estat primogenil? Aquesta
contesta no devem fer-Ia nosaltres, puix
depen de la concepció artística del qui di·
rigeix o del qui paga ... que és qui mana.
Al menys, legalment. Aleshores la posició
nostra fou ben positiva.

Tercera qüesfió: Cas d'enderrocar·se
per a rehabiJitar·la, prescinrlint de la seva
reconstrucció, el cost de les obres es tan
inferior al de l'anterior supósit que val la
pena que ens despedim per sempre,
sem pre de l' Acuda?

Val la pena que ha meditin els qui,
contra l' oposat criteri deis qui saberen
mostrar son amor aJa Ciutat a son temps,
en son responsables.

Quarla qlieslió: No hauría estat mi
liar deixar I'Ao;uda tal com era i aprofitar
al tres 1I0cs més avinents, que allí hi so
bren, per a bastir-hi de belJ nou CA que es
considerava necessari, tal valla amb meny'
casI?"

El comandant senyor CombelJes ha do
nat sobreres mostres d'amor a la Ciutat.
No es compren com aquest amor no I'hagi
d'ut a temer que restaria de la seva exclus·
siva responsabilitat artística i tecnica el bé
o el mal que ens en pugui esdevindre. En
cara que, ja hem assenyalatal comeno;, que
una forta majaría d'eminencies Olés o
menys oficials, eren, de·primer entuvi J par
ti'daries de I'enderroc pUl' i simple, I'acord
es prengué en el sentit de les minories
comprensives. Es prengué I'acord, es ve
ritat, pero... s'ha fet lo contrario

Recordi's que aquelles mateixes emi
neneies han vist sense protesta com j abans
de posar-se en practica, ja ha estat deplo·
rablement trastornat el planol d'eixampla
ment de la Cíutat i se segueix pertorbant
la vida urbana de I'esdevenidor per tal
com els nostres pobres fills en siguin les
nostres propies victimes. Si sembla que,
per fi, s'hi vol posar algun remei, no és el
que calía.

En produir-se aquest monstruós crim
moral, que inclou tata mena de futurs
ccirns d'ordre social, és molt d'extranyar
que ens manqui certa sensibilitat per als
afers de superior cultura?

Es aquest el cas de la gloriosa Acuda.
Nosaltres,fideJs a I'opinió manífestada ales
hores pels amics esmentats, hem vist
amargamenl <;0 que ha esdevingut i no cal
dir com ens sentím insolidaritzats amb
son enfonzament i com la nostra protesta
desitjariem fas d'eficacia per tal que es
refes <;0 que desfet ha estat, si aital prodigi
és ja possible.
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El entonsament de JI fic;uda

Visió de l' A(:uda en la par! menys alacada per

l'explosi6 del polvor€.

Clauslrl'lda corresponenl al pali inlerior de I"Acuda,
avui a I"aire \liure. per manca de la parl volada per
l'explosió del polvori.



Arcades del pali inlerior de I"Ac;:uda menjades per I'addicló de conslruccions auxi\lars.

Un llS()(!Cle de les obres d'enderrocamenl de la nau de I'Ac;:uda.

,
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L' Orreó .NOVA TÁRREGA.. al Palau de la Música Catalana.

MeSTRE JQSEP GOELL



An\'ers I revers de la Seny~ra de I'Orreó _NOVA TÁI?l1EGA

obra del Meslre QlIeJ!.
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C1eídatans d'ahír ílleídatans d'avuí

el mestre Josep Qüell
Amb la I1gura del meslre Josep GÜeJl. prosseguim avu! el naslre

prollrarnll que consisteix en fer eoneixer els homEs la signlflcacl6

deis QUllls en aIgunll de les llctivitats de la vida ciutadana mereixl

la lIo~ i el reconeixement del pable.

Els que !llU.l sigut i els que son, els dec~sos i els actuals, i!lller

naran en aquestes planes que represenlen, pels primers, un trlbul a

llur memoria 1 pels que encara son entre noscUres la complllen~a

amb que velero Ilur obra.

I
{

-~

o sabría parlar d'aquest home tan
humil com extraordinari sen
se sentir-me'n fondament con-

mogut.
Crec que el mirall de la seva obra a

Timega, és tant el fruit de son talent i son
temperament d'artista com de J'abrús de la,
seva cordialilat i la inexhaurible tendresa
que posa en totes les coses que toca,

En una petita glosa d'uns elogis ben
merescuts que'l Mestre MiJlet endre~a a
J'amic Güell, el glosaire afegia: «Pensareu
com voldreu, pero no tindreu més remei
que reconeixer el treball immens que rea
Iitza en GÜel1. No compartir,eu els seus
gustos, les seves idees, pero us sera for
~ós, en estricta justicia, deJer honor a la
fermesa, a J'abnegació, a l'intenció dretu
rera, a J'esperit tothora vibrant i encés d'En
GÜell.» Nosaltres gosariem d'afegir-hi: «i
no tindreu més remei, si sou homes de COI',

que trobar-vos arborats, al costat seu, del
foc d'amor a les belles ibones coses que
encen i iI'lumina tota la seva obra i la
seva vida tota,»

«La meya vida-diu en Güell-no és
res més que uria Huila constant per eixir de
I'ensopiment que encomana el fressar per

vies mancades de lIum guiadora, 1tot aixo,
instintivament.»

Es ben cert. Instintivament. 1 aquesta
és la seva gran valor, Es una valor de
creació propia, Es calor que surt esponta
nia dei seus dintres,

En Güell rebé, com tants d'al!res, com
gairebé tots els qui hem estat un xic sorto
sos-encar n'hi han de més desvalguts
J'ensenyament rutinari de les velles esco
les primaries que, malgrat l'esfor~ perso
nal de tants de mestres inteJ'ligents, hi ha
boig interés, un suicida i anlipatriotic
entestament en que segueixi inutilit
zant tan tes possibilitats infantívoles, En
Güell el seguí fins a onze o dotze anys,
EH, pero, no s'hi conformava, i treballa ar
didament per superar-les, aleshores que
apuntava clara en el nostre horilzó ('auba
d'un generos Renaixement que en Güell
estirr.a com una «font de tota noble aspi
ració per a nosaltres, els catalans»,

El seu desig de superació abra~ava

també els coneixements musicals, que en
cara avui, diu amb raó, obeixen a princi
pis rutinaris «fills d'unes capes les -més
balbes d'una lIarga decadencia»,

En Güell havia sentit, de noi, forta afi
ció a J'escultura, Un mestre de Chors, pin
tor i decorador ademés, Pau Maimó, als
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dolze anys de la vida de Güell, exercí so
bre d'ell una tal influeEmcia que l'impeli a
deixar I'escultura per la pinlura,

A la vegada, el meslre de capella Mi
quel Florensa Ji feu aprendre el violí, i
aquesl simpa tic maridatge de belles Arts
forma, sens dubte, J'exquisida sensibiJilal
de 'n )osep Güell, ja prou previngul pel seu
esperil afamal de lIum, bellesa i bondat, a
sentir-se corpres per lola passió enlaira'da,

)0 crec que en Güell, com lanls d'al
Ires al noslre país, que moguls per ansies
noves ens hem hagut de formar pel noslre
comple, ha arribal lardanament a aquella
hora fruilosa en que J'esfor~ personal ja
ben conformat i madur exlén ¡'aroma pro
pia als ermols veins, l la gran merqvella és
aquesta, que'l temps perdut en J'etrobar-se
i formar la seva anima que en altres 1I0cs
lIocs és tasca planera de jovenesa, en
Güellno ha deixat que'l fes presoner a les
malles d'aiqueixa manca de fe deis que's
sen ten Iristament, premalurament vells per
sempre,

En Güel¡ segueix essent formidablement
jove d'esperit. .'.

Meslre Güell troba el nostre pai's escas
de lempeJ'amenls musicals, quan ha pro
duil J'abundosa riquesa de nostre folk-Iore,
i un eslol de músics remarcables, En po
ques esferes de I'aclivilal humana ha estat
Calalunya més prodiga que en manifesla
cions de lemperamenls musicals, Abans
els Chors Clavé i després el Orfeons han
palesal I'aplilul musical del nOslre pai's.

En Güell té, pero., rao sobrera, perque
Calalunya donaria molt més de si quan
disposés de J'aparell docenl i educaliu que
correspon a les seves necessilals per tal
de promoure la florida de la seva riquesa
anloclona.

Orfe, doncs, d'aquest aparell, el Mes
Ire largar! ce¡'cava en música expressfons

altres que les que donava J'ensenyament a
I'ús, i cregué trobar-Ies dins la gracia com
plexa i agil del metode )aques-Dalcroze,
que ha conreat amb més afany i mereixe
ment que succés i fruit de reaJital el nostre
admirable LJongueras, perque no és en
cara temps, ací, de Jan belles corones es
tetiques, quan manquen encara les arrels
de la cultura primaria en tots els ordres.

Es per aixo qne tols els esfor~os d'alta
cullura esdevenen arlificiosos, despropor
cionats i de gairebé nul'la eficacia popu
lar.

També és aquesta la causa de que
J'obra de'n )osep Güell ens sembli cosa
extraordinaria. EII ha estat un home sem
pre obert a nous horitzons, i emparat
com diu-en el cJassics i moderns de bon
gusl, ha maldat fins a trobal' nous viaranys
que'l condui'I'en «a I'ample camp merave
lIós que 'comen~a a vesllumar-se en la nos
tra música».

Ha trobal, assegura, en el metode dal
crozia i en les experien~ies de Lussy en
caixades en aquest sistema, ¡'orient deis
seus pressenlimenls sobre rilme i interpre
tació, al que alribueix J'exil de la tasca sor
prenent que ha dut a terme en GÜelJ.

Només els dolze af1ys d'Orfeó ja serien
un escut de gloria del noslre admirat amic,
La seva tasca hi ha estat tan intensa que
exigiria gran nombre de planes la sola
enumeració deIs actes púbJics on ha fet
sentir les armonies del seu estol de cantai
res; i no diguem les energíes i I'abnegació
que hi ha despresl

En altra població tan generosa com
Tal'l'ega pero de majors possibilitats de
personal, en Güell hauría realitzat coses
meravelloses, Estem segurs que el seu
Orfeo hauría pres un 1I0c preeminentfssim,
i hauria estat només el germa gran d'al
lres entilats que Ji han corprés .el daJil com
J'educació deis nois per la gimnasia rítmi-
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ca, les dances populars amb esbarts ben
preparats, les orquestres...

A Tarrega Ii ha estat més dificil el lIuY
ment i ha portat a cap, noresmenys, la
seva óbra. Tot sense incidents sOI'ollosos,
«amb constancia sense intervals i com
aquell que no fa res, amb la valuosa col'
laboració de pocs i bons companys, i sen
se fer cas de ~o que la gent de poca em
penta en diu fracassos». EII ha tingut tot
hora una idealilat patriótica; no l'han en
trebancat el.s partidismes polítics perque
n'ha viscut aYllat i perque sembla. que els
targarins saben posar !'interés del s.eu po
ble per damunt de les seve.s diferencies
accidentals.

No creiem que es pugui donar a Tarre
ga el vergonyós espectacle que vegé Llei
da aquell any que, en vista de que mai
s'havía sentit ací l'Orfeó CataJa, malgrat
la forta significació clerical de la nostra
primera entilat coral, )oventut Republicana
vuJgué contractar-Ia i tingué que deixar-ho
córrer, adolorida per la verinosa campanya
d'un 'dels diaris clericals de Lleida que en
cara surt. Fou un cas que omplí la ciutat
d'oprobi. Es la nostra planeta!

Peró la música no ha ofegat les altres
activitats de GÜel1. L'any 1899, aleshores
del celebre gobernador Sr. Martos O'Nea
le, al seu redós s'aplegaren uns quants pa
triotes, entre els que es grat de recordar
els npms de'n Amadeu 'de Grau, Antón
Maimó, Mn, Pont i )osep Batalla, i es fun
da a Tarrega la primera publicació, que
fou quinzenal, i es titula «L' Aliga Tar
guense».

En aquest ordre, ha infiuit en la creació
d'una idealitat a la ciutat coratjosa que és
honor de la Segarra i lIa~ d'aquesta amb
l Urgell, N'ha refina.' el bon gust i repre-

sentat I'avantguarda de tot progres espi
ritual.

Ha trescat per tal de dignificar-ne al
gunes entitats, i els seus fracassos no I'han
pas fet defallir, perque és un idealista que
no aspira a collir els fruits de la seva obl'a,
sinó que es creu en una sembra eterna.

D'un incident de la Societat L'Alian~a

en feu ell sorgir l'Ateneu, que Ii deu vida i
organització. Després, l'ha deixat a mans
que'l cuidessin amorosament.

1 no es creu dispensat de noves inicia
tives per l'esdevenidor. Es proposa, enca
ra, revifar el Centre excursionista, branca
de l'Ateneu; crear en aquest una Bibliote-.
ca i complementar-lo amb tot ~o que de
mana el caracter de l'obra i I'intenció amb
que fou creada. ,

Ha intervingul de manera activíssima en
róbra d'urbanització i embelliment de la
veYna sena de Sant Eloi, vol promoure la
restauració del gentilíssim Palau deis Mar
quesas de la Floresta, que ens retreu tant
la nostra desvaJguda Paheria, i pensa tre
bailar per habilitar-lo per Biblioteca.

En fi, ell sol val per una selecta gene
ració.

Sortosa Tarrega que pot comptar amb
un fill com aquest.

** *
En Güell és pobre, Aixó fa encara més

inexplicable la seva gloriosa activitat.
En Güell, que és artista per vocació i

temperament, que sería pinl'or per afició i
amor a la bellesa, pinta per guanyar-se la
vida!

EII mateix ens diu: «la pintura ha estat
el baluart del meu sosteniment mal'eriaI»,
L'ha obligat aixó a dedicar el seu al't afer
pintura utilitaria, pintura decorativa, «fent
grans esfor~os, afegeix, per frenar els
meus instints revolucionaris que també
m'empenyíen com en la música»,
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Tantmaleix, en Güell l'ha aprofital per
innuir en els seus paisans pintors als que,
fent d'avanguarda, ha impel'lil a evolucio
nar, Sense ell encara pinlarien a la mane
ra vella, Es que ell ha estat sempre curiós
del moviment artístic del mon, Profunda
menl assentllt sobre el seu propi ésser, ha
lIancat les ansies infinites de perfecció so
bre I mon sencer per lal de copsar-ne la
nor de les novelles creacions,

Pero, lIiurat de pie, en les hores va
garoses, a tan tes d'activitats enlairades,
ni li ha vagat de rer quadres i tampoc com
posicions musicals, Es home casola i ene
mic d'exhibicions inútils i lal vegada ha
pensat que dedical' les hores a la creació
d'obres d'art, no disposanl de temps de
sob/'es, era un mancament als grans mes
tres de la pintura i de la música, Creiem
que ha eslat lamentable aquest punt de
vista, pe/'que en co ben escas que Ii conei
xem de propi hi ha palesat inspiració i
bon gust,

Un se sent rorcat a pensar: quina pena

de no ésser ric un home tant actiu i tant
ben dotat per la Natura!

finirem aquestes impressions amb una
ínlima descripció que es fa de la magnifi
ca senyera de l'Orfeó «Nova Tarrega»,
obra artística del propi Meslre Güell: «La
noslra Senyera, aquell simbol!. .. que, per
arribar al renoriment de la noslra patria
hem d'anar passanl encara el dolor que l'ha
de purificar; que plasmaren aprofitant les
Santes Espines que venerem en nostra
festa major, en la una cara; i amarrades r
enlairant-Ies, les caigudes ales de l'au de
noble rampinya del nostre escut, fent-ne
un instrument de perfecta harmonía com
ho és la lira, simbol d'una nova Tarrega
que uns pocs suspirem; de l'altra cara tro'
baríem polser la millor obra de les meves
activitats pictoriques»,

No sabria pas com acabar pal'!ant
d'aquest homé de COl' incomparable i ge
nerós, sinó repelint, com al comenc, que la
seva obra torba profundamen\ i commou
encara molt més que admira,

J, PINYOL.

..

Primers compassos de -L'Aplec' de Sanl Eloi:t bella sardana del Mestre GÜelI.
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cfemerídes lleídatanes
G ~

1. er de Setembre de 1259

Drets i prerrogatives que el rei Jaume 1 concedeix als assaona

dors de la ciutat que assistien a les fires de Campania (Italia).

~.'''.

I '.
(~\ A industria de I'elaboració de cur-e J tits en I'edat mitjana assolí un

" 15' au tan elevat d'importilncia a
la nostra ciutat, que lIurs productes eren
estimats arréu, sobretot en els mercats es
trangers, on competien amb avantatge no
solament amb els millors de les restants
ciutats d'el reine d'Aragó, ans encara amb
els que sortien de les principals manufac-

/

-tures de la resta de la Peninsula i adhuc
d'Europa.

. De les adobaries i assoleties de Lleida,
de les quals n'hi havia un crescut nombre,
procedien 'Ies celebrades pells marroqui
nes, les anomenadissimes dantes i corda·
bans, el~borades amb pells de cabra, les
soles i pergamins finíssims per escriurer i
formar Ilibres aixi com els guants i ca
brifil!es tan afavorits en el mercat.

Els cronistes diuen que ací es fabrica
ven guants tan fins que podíen guardar-se.
sense cap mena de dificultat en una cap
seta feta amb dues c1asques de no~.

Nostres assaonadors esta ven establerts
en la barriada compresa des de la pla,a de
la Sal fins a I'extrem superior del carrer
del Carme.

Cal dir que lIur gremi era un deis més
nombrosos de la ciutat.

El referit carrer del Carme, s'anornena,
fins a mitjans del XVIII,n segle, de l'Asso
leria; per la gran quantitat de fabriques de
curtits que hi havía establer-tes. Més enda
vant, a darreries del mateix se¡¡le, am b mo-

tiu d'haver aixecat I'esglesia del Carme,
deixa d'ésser carrer de l' Assoleria per aga
far el nom de la parróqu;a. Aixó, peró, no
més en el trajecte com prés entre I'esglesia
i la placeta de Bea, coneguda també per
placela de la Cabi.cola-avui porxos de
Massot-. Des d'aquest punt fins a la pla
,a de la Sal, era carrer de Curtidors alts.

L 1antic edifici conegut pCf «AdoQaries'\>,
el qual esta va empla,at en ¡'actual carrer
de Curtidors-abans Curtidors Baixos-,
fou temps enrera fabrica de curtits en la
que és tradiéió que hi treballa ven ordinA
riaments doscents operaris.

Els assaonadors Ileidatans s'extenien
també pel Clot de les Monjes, antigüament
anomenat Clot de les Assaonaries-con
fusió.del veritable nom-on hi havia esta
blertes algunes d'aquestes industries.

Una producció de curtits d'ailal impor
tancia, era precís que cerqués mercats ad
dients per poguer-se colocar amb el degut
avantatge. Heus ad perqué els nostres
ind ustrials i així mateix els mercaders
estenien lIurs vendes i negocis a te
rres tan lIunyanes com Italia, Grecia, Si
ria i Egipte, passant per tates les dificul
tals que en aquell temps suposaven els
viatges lIarcs.

Un deis Ilocs on els nostres mercaders
solien anar amb més' freqüencia, era a la
Campania ([talia) en quin:«Palau de la
Llotja» establert a Napols, s'hi celebraven
els mercats més famosos d'Europa.

Allí hi acudien també els assaonadors
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de 101 el reine d' Aragó aixi com el de les
principals ciulals de Caslella, que hi teníen
Ilursconsols i represenlants, els quals, amu
I'anticipació deguJa, els hi cerca ven parat
ge apropiat en la Llolja per I'establiment
de parades i 1I0cs de venda

Els de Lleida, pero, adhuc i I'estima de
lIurs producles, no lenien consols ni repre
sentanls de cap mena que velllesin per ells
en el gran mercal i nra de la Campania.

S'esdevingué, doncs, que el rei en Jau
me. prolector deis inleressos Ileidalans, no
volgué per més lemps prosseguir aquell
eslal anormal de coses, i donant una 1'1'0-

va de distinció als mercaders assaonad,)rs
de Lleida, decreta, en cédula expedida en
la propia ciulal i en la data de la cap~ale

fa, que els comerciants d'aquesta que en el
successiu acudís~in a la Campania , tin
guessin, igualmenl que e!s de Barceton-',
Valéncia i Monlpeller, consols propis, els
quals havien de fer:junta'nenl amb els al
lres, el repartimenl deis Ilocs que en ta
Llolja els hi corresponguessin. No cal dir
com fou gran el goig amb que els indus
trials de curtils de la ciulat, reberen I'en
cenada disposició de son benvolgul rei.

LLUIS MONTULL,

Vn record a CJeodor ruJerner
(j ~

A VUl he pensat més que mai en el con
jur d'aquestes evocacions insos

pitades que venen a entristir I'anima.
Avui, quesense adonar-me'n, m'he sen

lit xop d'una tristesa lenta per la morl de
Werner, he medital el misleri d'aquestes
evocacions precises, IIigades amb I'es
caien~a lIunyana d'un fet o d'un home amb
els quals no ha esta! afermada cap relació
directa,

Sovint, una coincidencia de tl"Oballa,
sense que aquesta s'hagi manifestat amb
massa fixesa, produeix, temps a venir,
aquest eslal enyorivol, adolorit i lent, de
I'evocació,

Jo vull atribuir-ho a una relació de me
di o a I'especial disposició anímica en el
moment del record inicial, que és el de la
troballa.

«Werner acaba de morir a I'Hospital»
m'han dit, i una boirina de tristor s'ha es
ponjat dins de mi.

Jo havfa Iraclat Werner incidentalment;

cap lIigam directe hi havía entre ambdos
perque la nova del seu traspas s'estovés
dins de mi en una evocació densa i persis
ten!.

Ho he considerat quan, passada bella
estona, era encara sencera la impressió
produida per la mort del eximi violinista.

He sentit reviure, no pas el record de
lIurs concerts, el de I'escassedat del nos
tre Iracte o el de son caminar solitari pels
carrers de la ciuta!. Tota la for~a evocali
va ha convergit en la remembran~a lIun
yana d'a'quella fa~ energica, una mica agri
da i una ait,'a mica ingenua que, un cap al
tard d'un día d'hivern, va posar-se'm a tret
d'ulls.

A banda i banda de la cara, cendrejaven
un cabells d'una lIa¡'garia lassada que no
podía amagar el capell fosc i descura!.

-Mira aques! home-diguí tot d'una a
la meya co¡¡¡¡>~nya. No et diu res?

Ella torna els ulls d'ell a mi i mormola:
-Sembla un arlista.

Aquell conceple primari era precisa-

j



ment el mateix que em suggerí la visió del
particular personatge.

Un artista. Jo no sabía de que, pero el
mirava allunyar-se amb el pensament col
pit per una curiositat afectiva.

Pintor? Músic? Versaire? Aquell home
devía ésser una d'aquestes coses. L'indu
menta i el gest ho pregonaven.

Passals un parell de dies, I'Atenep
anuncia un concert de violí a carrec de
Téodor Werner. Hi assistirem. El concer
tista era aquell home que endevinarem dos
dies abans.

Avui he tornat a veure aquella flonja
xalina guaitant part de dalt de I'abric fol
gat com un enorme embalum penjat
arran del turmell. L'he tornat a veure
allunyant-se i he pensat, com aquell dia, en
la volada d'aquestes animes que passen
vorejant el món de fora, girades solament
a les vibracions del món de dins.

Pl'ecaria o no, la Vida, la lIiguen amb
un tomb de xalina encara que els ofegui. I
passen abstrets aflnant I'acord de les in
quietuts internes sense adornar-se massa
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de la riuada de mesquineses i vulgaritats
que llisca fregant-Ios-hi els colzes.

Potser de tard en tard, sense ells sa
ber-ho, desperten un sentiment o queden fI
xats en la retentiva d'una anima.

I descapdellen el seu somni amb els dits
nets d'aquella macula grollera d'instints te
rrejants que constitueixen I'apologetica de
lots aquells senyors que sen ten un sol 01'

dre d'inquietuts, al cim de les quals s' hi
troba, només, la taula parada i un balancí
per fer-hi la digestió.

La figura enyorívola de Werner. ahir
benestant i avui indigent. perosempre glo
riada de prestigi artístic, errivola i tothora
emmenada per I'optimisme. tal i com la
vegí aquella tarda gris d'hivel'll i tal i com
I'evoco avui, hores després del seu traspas,
ha assolit dins de mi aquella valor de re
presentació que hom dona a certes idees
una mica tremolases de manifestar-se. peró
concretes si s'escau de veure-Ies estargi
des en I'esperit ct.:altri.

Es per aixó que dicto aquests mots de
record a la memoria de I'artista errívol.

RAMÓN XURIGUERA.
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CJo ro u les
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«7T1aínadera» = «'T1ínera»

A LS nos tres ulls, manta vegades s'ha
posat, durant la lectura, la paraula

.mainadera» i a nostre juí no pas sempre
I'havem trobada en ús ben propio

Sovint se fa .mainadera» sinonim de
«ninera», i entenem que no deuen peo
dre's mai I'una per J'altra.

«Mainadera» té un sentit que no deuria
pretendre's mai reflexar 011 el mol «nioc
fa», com mai dcuria pretendre's reflexar
amb «mainadera» el sentit prop; de la pa
raula «ninera»,

«Mainaden\» deuria emprar-se en els
casos que volgués acusar-se una idea de
pluralitat 1 ¡reservar «ninera» per als al
tres casos en que la idea a acusar-se fos de
singularila.t.

Si «mainadera i «ninera» servcixen per
a designar la noia qui deu tenir cura de
petits infants, deuria servir-se de «maina
dera» per a aquella qui cura de dos o més
¡nfants, i de «ninera» per a la que cuida
d'u n noi solament.

Si verament fossin sinonims els dos
mots que'ns ocupen, no deuria haver-hi
inconvenient, en veure una noia portant
una criafurefa al bra~, de dirigir-s'hi amb
aquesta frase: «Sab, ninera. que porta una
mainada molt aixerida?. J .mainada,
a~í, ens sembla ben impertinent, ear no
ereiem que pugui aplicar-se mp.i·a un in
fant sol, aillat, (¡nie.

Les explieaeions que de «mainada»
porten els dieeio'naris que eonsultem do·
nen IOts aquesta idea de pluralitat. Per lo
tanl, si així és «mainada», el seu derivat
«mainadera» deu conservar igual idea; i
per aixo ereiem deu reservar· se aquest
substantiu per al eas de Ja dona euranl
nombre de eriatures.

Es per aquesla nostra apreeiaei6 que
sentirem una forta eontrarie!a! el día que
«En Patufet» ens ofrenava un gravat amb
aquesta lIegenda <.Nou model de mainade
fa» ¡que figurava un ri/lacerón portarH

penjada d'aquell apéndix de damunt del
nas, enganxada pel vestit una eriatureta de
mesos. Nosaltres hi hauriem volgut veure
aquests mots: «Nou model de ninera».

No sabem )'us que'l Ilenguatge viu del
poble f. d'aquests dos mots-havem de
eonfesar-ho-, pero ereiém que els literals
deurien esforcar·se en usar-los eom apun
tem, ear el lIenguatge sera tant més rie
quan més paraules amb un únie signifiea.t
tingu;,

Així:
Ninera: per a un sol nin.
Mainadera: per a més d'un nin.
No vulguem, per a allunyar-nos del

«niñera. easteJla, eaure en una falta de
preeisi6, eom passa amb la ineorreeeió de
usar «mercés» per «gracies» fins fa ben
poe.

J. VtLADOT PUlO.
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Llíbres í CJrevístes
(j ~

Revista de Catalunya. - El número b8

d'aquesfa cada dia més admirable publicació. és

pIe del maleix interés que desperta sempre que hom

fulleja Qualsevol número de la col"lecci6.

Jutji's pel següent sumari:

A. Rovira i Virgili, cEIs homes del C. N. R.:

Jaume Carner:t.-josep Pla. «Nota sobre Chester

ton».-Ferran Soldevila, «La "ostra historia vista
pels historiadors brilimics (acabament)>>.-Tomas

Garcés, «Conversa amb Josep Carner».-A. Es
c1asans, «La Venus de la careta», de Domenec

Guansé:t. - P. Bosch Gimpera, -Sota rAfe de
Bara»,-Joana Scialtiel, cEI Londres de Dickens.~

cSagitari». -cNotules», per Melcior Font.-cCro

niques calaJanes: La Historia i I'Erudici6:t, per fe

rran Soldevila. - eLes L1efres», per Domenec

Guansé,-«L'Art», per joan Sacs.-Periodics i Re

vistes.

La Nova Revista., - El sumari correspo

nep.t al número d'Agost de La Nova Revista és

digne continuador d'aquesta interessant publ1

cació,

Heus-el aeí: Pagines antologiQued, joan Mara

gall.-«L'home perdurable», P, MiQuel d'Esplu

gues.-Poemes de primavera i d'estiu, Trinitat Ca

tasús,-Dd jap6 tradicional, Fukugiro Wakatsuki,

-Bul\lelins del temps, j, M, López-Picó.-La Mú

sica, Maria Carratala,-La Literatura, j, Farra" i

MayoraI.-Lletres alemanyes, j, Lleonart.-Anota

cions autocrftiques, Domenec Guansé,-Bibliogra

fia retrospectiva, A. Esclasans.-La gesta de Lind

bergh, W. A. Bodfish.-Vária, O. K. Cheslerlon.

Panorama internacional de les lletres i les arts.

Notes i comentaris.

lI'lustracions de Feliu Elias, Marilm Vaireda,

Raoul Dufi, Llorens Arligas i Nicolau M. Rubió,

Argos.-Havem rebut un exemplar d'aquesta
inleresant Revista E:nciclopedica,

En el sumari hi figuren les signatures més pres

tigioses de la intel'lectualital espanyola,¡ sa com

posici6, for¡;a original, esta completada per gran

quantital de dibuixos i fotografies que li donen 101

el caient d'una publicació moderna.

Argos tracta en l1urs pagines d'art, de literatu

ra, d'higiene, de la llar i de tot allo Qué pot interes

sar el públic,

Es un encert de la Redacci6. Aquesta, per

afavorir a tothom qui desitgi conéixer I'esmen

tada publicació, facilitara un exemplar gratuit a Qui

el demani a Pla¡;a de I'Encarnació, núm. 2: Madrid.

Generación consciente.-Revista eclectica,

mensual, avalada 6mb prestigioses firmes.

Es tracia d'una publicaci6 d'amples hor¡tzons

cientffics, de divulgaci6 de coneixem'ents practics

per la vida raciona1 i higienic.a, lliure i felir;.

En les 40 planes de text hom hi trobara interes

sants divulgacions d'Educaci6 sexual, Art, Etica

moral i científica, efe.

Veu la lIum a Valencia sots la direcció de

J. Joan Paslor.

Radio Lot.-Ha aparegut el número 24 d'a

questa revista catalana de radiotelefonia.

Esta dedicat als grans problemes de la televi

sió sobre Quin tema presenta interessants articles.

També dedicé' un homenatge als més notables

compositors de sardanes, les obres deis quals han

siguI radiades per Radio Barcelona.

Completen el número curiosos articles, noves i

pasSatemps,

Esmenlem els extraordinaris, apareguts darrera

ment, de «Marinada» de Palamós, «El Diari de Ma

tar6», «801 ixent» de Cadaqués i «Riuada:. de

Mora d'Ebre,
R,
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UNA COSA ES PREDICAR...

Pau i Amor en la intimitat

Caricatura de Shum.
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FUTBOL

Després de la darrera Assem blea de la
Federació i davant la crisi del futbol a
nostres comarques, els clubs s'han situat i
han lixat les se ves futures actuacions.

jovenfuf F. C. ha dissolt per complet
el seu primer equip semi-professional, Ili
cenciant a tots els seus jugadors, que per
jugar cobraven poc o molt i cap glOria ni
prolit li donaren. En canvi, ha constituit
en son Iloc un altre equip purament ama
teur, eompost de éntusiastes voluntaris l

jovencells amb condicions, que poden fer
tan bon papel' com els professionals, sinó
més, jugant tan sois per esplai del seu es
perit deportiu. Aquest club s'ha fet car-rec
de la realitat.; per I'esdevenidor, organitza,
el futbol com una de tantes manifestacions
deportives del seu magnífic Camp d'Es
porfs. No vol que sia més la seva primor
dial i única p,eocupació qur engolía ca
bals i energies i donava disgustos a desdir.
jovenfuf F. C. tindra el futbol com una
activitat secundaria. No en fara, com fins
ara, el mOliu de la seva vida. 1 aixi, amb
aquest pla, sense sobresalts, aniran els
seus equips, ara més simpatics que mai,
al campionat provincial i esperara el mes
de Mar~ per a la competició del torneig
oficial Copa Cafalunya que es jugara en
tre campions i sub-campions de les quatre
provincies i els actuals clubs del Grup B
de 1.' categoría.

El F. C. L/e/da, també posant-se a to
de les circumstancies actuals, es prepara
pel campionat vinent baixant uns quants
graons de I'escala perillosa en que s'havla
colocat anys passats per a sostenir una po
sició de compeléncia, sens dubte sllperior,
economicament, a les seves forces.

S'ha conven~lIt que'l futbol és cal' i
que LJeida no dona per tanto Va direc
tament a formar un equip local, més IllO
dest, pero que servira, potser, per a entre
tenir a l'afició durant el proper camoio
nato Aprofita, com era d'esperar, molts
elements que'l jovenfuf F. C. suara ha
Ilicenciat.

No duptem en afirmar que els resul
tats que obtindra amb aquest equip no
seran inferíors als que obtingué altres
anys amb altres equips de més aparent Cá

tegoria i que costaven uns milers més de
pessetes que ~o que els costa.ra aquest ,nés
casola.

Els clubs de fora la capital, estimulats
pels acords de la darrera Assemblea creant
els Crups B provincials de 1.' categoria,
que fent el campionat han ge donar
un campió i un sotscampió per a jugar
amb els del Grup B actual, sembla que es
mouen un ban xic, disposats a reorganit
zar-se i presentar-se al campionat. ~ 1s
clubs de Tarrega, Balaguer, Cervera, To
rregrossa, Almacelles, Bellvís, Borges, etc.
no morts del tot, per poc auxili que els
dongui la Federació, que ben solemne
ment ha té promés, potser seguiran un
any més fent la viu-viu.

En resum: el futbol esta en plena da
vallada. No pensem veure, la temporada
vinent, ni graos partits, ni graos masses
apassionades de públic als camps de joco

CICLlSME

Ara els vents es dec.nten cap a I'esport
ciclista. Un veritable reviscolament s'ob
serva arreli per I'alició al pedal. LJeida
també s'ha sentit contaminada. I un nou

•
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club' s'ha íormat que titulant-se Esporl
Ciclisla L/eidata, secci6 del Camp d'Es
ports, vé a la vida deportiva amb molt
bra6 i entusiasme. Conta ja amb gran
nombre de socis, tot just o!:'ertes les Ilistes
d'inscripci6, i ha format la s.eva Junta Di
rectiva amb els senyors següents: Presi
dent, Emili Font; Vis-president, Esteve
Fuster; Secretari, Joan Rué; Tresorer,
Antoni Cemelis; Comptador, Josep Calalá;
Vocals, Josep Almacelles, Jaume Pedrell,
Ram6n Cases, Tomás Vila, Esteve Pas
cual, i Comisi6 Esportiva: Miquel Vallés i
Ram6n Masip.

La primera manifestaci6 del nou club
ha sigut escaient i digna d'elogi. Ha orga
nilzat una cursa al Velodrom del Camp
d'Esports, entre els corredors del club, a
benefici de la IX Volta a Catalunya, que
atragué bastant públic fent unes proves de
for9a interés.

També ha sigut l'Esport Ciclista L/ei·
data qui tingué, a Lleida, la delegaci6 de la
Uni6 Esportiva de Sans per a cuidar-se
del control i avituallament a nostra ciulat
de tot el referent a la Volta Catalunya,
missi6 que saberen cumplir a la per
fecci6, mereixent els elogis i l'agrai'ment
deis organitzadors, puix els neofits del
Esport Ciclista L/eidata es s a be l' e n
comportar no sois tenint a punt tates les
coses del control, sino fins recaplant
cabals per a que no costés rés a l'Unió de
Sans I'avituallament de 37 corredors que
passaren per Lleida.

Ara anuncia, la nova entitat ciclista, una
cursa de veritable compelici6 entre corre
dors Incals i forasters, de diversos clubs
de Catalunya que tindra lloc el dia 18 del
corrent.

També I'antic Club Ciclista Leridano
anuncia per a dins breus dies el campio-

nat provincial per carretera quina prava
li ha estat confiada per ru. V. E.

Aquest campionat sembla que es ca
rrera en un circuit de carreteres del pla de
la provincia per tal de intercssarlespobla
cions importants de Lleida, Balaguer, Ta
rrega i Borges.

No cal dir que aquesta prava ciclista
té caracter oficial i els seus organitzadors
e' propasen donar-li tola la importáncia
que mereix.

Cal esperar, doncs, que el lot de co
rredors que eompta l' Esport Ciclista
L/eidata hi faci un papel' lIurt.

BOXA

Sota els auspicis de «Joventut F. C.•
s'ha cunstitui't a nostra ciutal una societat
de boxa que ha nomenat una Juntª Direc·
tiva de clements de válua reconeguda, es
portivament parlant, com son els senyors
Farrús, president; Rué, seeretari; Morant,
tresorer ¡Más i Borrá~ vocal s técn ¡es, els
quals es propasen despertar l'afici6 al de
port de I'Uzcudun.

Obertes les !listes de soeis protectors i
militants han comen,at ja els entrena
ments, que es veuen concurregudíssims dI
un estol de joves amics del cap de puny
científico

Tenim noticies que la nova socielat
prepara una gran exhibici6 de boxa, que
sera la acte solemne de la seva presentaci6
al públic deportiu, i que després organit
zara, periodicament,combalsal Campd'Es
ports i sal6 d'actes de I'entitat prolectora,
que tan bones condicions reuneix per a
instalar-hi un ringo

JAVELOT.

------ -- -- - ------
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D'.""lC oa. J. SILVA

plina, al programa que han promés als seus com
panys, puix de lIur acluació depen moUes vegades
I'exit o fracas deis esforc;os que lendeixen, amb la
unió de lots. a lrobar la formula que faci viable la
solució armonica i justa de lIurs necessilals i aspi
racions.

: El nexe enlre ambdos se~lors-directriu i co
leclivitat, ha d'ésser for~osament I~ compenetra ció
mÚlua en tola sa exlensió, puix run i rallre no po
den conviure separadament i han de desenrolllar-se

en un maleix pla d'iguallat, enca
ra que amb funcions diferenls
segons la capacital de lIurs COlll
ponents.

fent-ho aXÍ, en sorlira la
formació d'un bloc pOlent, amb
influencia en els problemes
socials mundials. car ademés
d' ésser un deis fa clors en
Huila, posseira els elemenls
necessaris de vilalitat per fer
sen Iir i respectar lIur perso
nali al ben definida.

Norma general de I'home,
alenenl-se a les lIeis de la natu
ralesá, és la de sembrar la lIa
vor abans de recollir el fruil, i
aixo fan exaclamenl els'dirigents
de les organilzacions obreres,si
guin del cómp ideologic que vul
guin, pero han de' tenir pre
senl I'adagi que diu c:qui sembra
vents recull tempestats~ perque
previnguts amb aquest aVÍS,
basteixin l' edifici social obrer
amb materials de immillorable
qualitat i, al mateix temps, pro

curin difondre idées facils de digerir a la genel'ali
tal del$ treballadors, perque quan hagin de posar
en practica lIurs teories, trobin robrer disposat a
seguir-les.

LJeida maleixa ha viscul, i viu encara, toles les
vicisilulS que en aquesl sentit han esdevingul
dinlre el seu e1os, i a I'obrer lIeidala alany també
I"aprofitamenf de totes les valors dignes de tenir-se
en comple per formar lIur personalitaf, i oblenir
així una posició esfrategica en la parlida d'escacs
avui planlejeda.

Que aquest afany d'organilzació i dignificació és
cosa certa ho palesa el constanl creixement de so
cielals obreres lIeidatanes i I"agrupament d' algu
nes, segons els matisos que sustenta.

No altra cosa podia esperar-se si hom es dona
compte de rimporlantÍssim cens de poblaci6 obrera
que le noslra volguda ciutat.

jOSEP M.' MOR!.,"s.

Fant de la casta del Jan

::IY Jlentom deis probiemes obrers

DIEL

Si hom analitza detingudament les causes del
nosfre endarrerimenl en relació amb algunes

pOlencies eslrangeres, veura que son el resullal
de la manca de preparaci6 i de cultura de la gene
ralitat deis ciuladans. i no diguem deis obrers,
puix fa llastima veure homes adults sense posséir
els mes elements coneixements que el viure modero
exigeix.

El dia Que l'obrer.estigui capacita! moral i ma
lerialment per a poguer comprendre el paper que en
la vida social d'uo Estat repre-
senta,i sapiga situar-se en ellloc
que com a home i com a ciutada
ti correspón, molla parl de e-ami
estara neta d'entrebancs.

Sortosament, grades a res
ron;: d'uns quanls abnegats, la
jovenlul obrera actual disposa
d'ensenyaments Olés perfeccio- .
nals i acondicionats a les exi
gencies del pl'ogrés modern i
per aixo és digna de fota 1I0a i
ajut, aquella obra que lendeix a
pl'oporcional' i facilitar a I'obrer
tols els miljans útils i necessaris
per augmentar Ilur consciencia
i cullura, amb bases solides i
garantides,

Fixada ¡'anterior constatació,

hom endevi na facilment el per- !i;E~~~~~3iiii~que han esdevingut r~alitats

moltes coses que han succeYt en
el camp obrer i es veu ques'ha .,;. le tJ-':>P

arribar a aqucst exlrem, per la "'"
rndnca de cultura i per J' arn- ,.'~~ __
bienl desil·lusionat i fred de la
massa (aquesta massa tan ban
dejada) deis treballadors,

Per toles aquestes raons, crec d'utilitat i d'inte
rés fer un esbo~ de HuI' psicología, siluanl-Ia en el
pla general descrit.

L'obrer. principalment el que viu en poblacions
on la vida social colecliva gairebé hi és nul'la, és
molt propens a deixar-se lancar en el cercle que gi
ra a I'enlorn d'aquells que, en nom de la causa obre
ra, Ji prometen I'emaricipació bo i lIiurant-Io del jou
servil que I'alueix, miljanlsanl renrolament a una
organilzació determinada, que el porlara a la lerr~

de promissió, si observa la doctrina solidÍssima i
fonamentada en els bells ideals de I'equilaf i la
juslicia que ells li ofereixen.

Conseqüentment, els dirigents de les organitza
cions, coneixedors de restat primari del desenl'ot
menl colecliu de la massa anónima deis treballa
dors, conlreuen, de fel, una respúnsabilitat moral
enorme i deuen, per lanl, ajustar l1urs acles, tanl col
lecHus com Individuals, a la mes &evera disci-
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Les veus germanes

«El Aulonomista:t de Oirona, en son editoriill
del dia 18 d'Agost prop passal, arribar a les nos~

Ires mans amb relras suncient perque ells veges
sim privara de parlar-ne en noslra darrera edició,
insereix un formós arlicle responenl a la crida que
en un de ncafres edilol'ials feiem a I'opio¡ó liberal
de la nos/ra terra.

Podriem jUllldr a la resposla de cEl Autonomis
ta» la d'algunes elllilals i parliculars, entre'ls quals
hi f1gureh presligioses personalilals d'un ferm
caienl humanislCl, que s'han fel ressó també de
naalfa vello

Aquesla encoraljadora l110slnl de simpalia ha
afial el !lostre entusiasme en lermes que anira Ira
duinl l'exislEmcia de la noslra publicaci6.

Ella és gral d'encomanm a la senzillesa
d'aquesta nota la complaenc;a amb que veiem I'ajut
d~ lols aquells que viuen al recer d'una mateixa
cauS¡:1 i que, com nosallres, frelUren el senlil elevat
d'aquesles paraules de .cEI AUlonomisla:. que re
produim, honorats:

<Hom respira, a Iravés de les trenla o quaranla
pagines de lexl de LlEIDA, el pedum de nobles pen
saments i de bona cultura inlegral, filanl uns lemps
millors, de mdjor exallaci6 humana:..

Cristofor de Domenec

Encara que raons alienes no ens hagin permés
d'expressar més avial el noslre dol per la morl de
Crislófor de Domenec ho fem avui 6mb aquell
sentimenl que hom cava sempre que s'adona de
les perdues de considera ció.

El pensador complexe, nnsacial CrislOfor de
Domenec, avid de lotes les coses i inconforme
gairebé amb loles elles per especials exiielH::ies del

seu lemperament, al revés de la quasi tolalifat deis
noslres escriptors, treballa molt i publica molt poc,

Valent amb les idees i la forma, després de
l'aparició del «Carnel d'un helerodou, es posa a
la primera fila deis noslres aulors inquietants.

No era un adaptat que volía frapar fent parado·
xes ni un cas d'excentricilat irreverenl com I'ha
volgul pinlar més d'un diario

liome noble i sincer i enrob~slit per una cultura,
solidíssima, arriba a excel-Iil' pel seu temps en la
seva producci6 literaria i filosafica_

Darreramenl tenia a les maquilles una aUra obra
seva: <L'oci del filosop:.,

No I'ha pogut veure llesla, La ml)rl li ha tancal
els ulls al bo de la seva maduresa,

Ho deixal una considerable producció inedita
que confiem veure publicada algun dia. D. E, P.

V Congrés de la Premsa
Catalano-Balear.

Els dies D, 4 i 5 d'aquest mes ha lingut 1I0c a la
noslra ciulal el V Congres de la f. de la Premsa
CalaJano-Balear,

A tal objecte. I'Associació de la Premsa de Liei
da confecciona un esplendir programa que ha estat
seguit pas a paso

Els congressistes han eslat obsequials fOlhora,
allernant les sessions de treball amb visites i excur
sions als lIocs més rellevanls de la poblaci6 i pro
vincia, cura nI de lotes les geslions que havien de
permelre aquesla avinentesa als simpatics visitanls,
I'Associaci6 de la Premsa local. en forma reeixi
díssima.

No ens és possible-atenenl a les dimensions
de la noslra publicaci6-donar una resenya deta
llada de tot el desenrolllament del programa. Per
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els

Salvi

Es fracfa d'una fantasia filmada per la casa Ufa
on tol hi és esmerc;at amb una cura i una tecnica
fan depurada que fa d'aquesla producció una de les
millors del film.

El prodigi d'una direcció fan competenf com la
de Fritz Lang ha fet possible que unassumpte
tan complexe i tan apassionauf com el Que s'hi
desenrotlla, es mantingui en el plano) d'eleva
ció i adhuc de comprensió gosariem a dir "ivellat
a tots els publics.

Per'a ben aviat se'ns anuncia la projecció de
Varieté una allra meravelIa de la cinematografia
moderna.

Il>IPR8MPTA eJOVBNTUT~,BLONDBL. 7.-LLBIDA.

Aquest número ha passat per
la censura gubernativa.

seus

. ,./ ..: ulls!
.'( ) ".,....,.\....

L'IRIDAL col"liri cienlífic, guareix totes
les malailíes deis ulls. Un f1ascó 6 pessetes
a tates les FarmaciE;s. Demanéu l'interes
sanl opuscle eLas enfermedades de los ojos~

i us sera rernés gratuitament dirigint-vos a

Laboratori Hispano· Italia
RAMBLA CATALUNYA. 122. - Barcelona.Metrópolis

L'empresa del Teatre Victoria-ha tingut rencert
de presentar al públic la sorprenent joia cinemalo
gnifica Metrópolis,

Ha :rnort a la nostra ciutat
el violinista Teodor "W"erner

Mentre l'estaven operant de dues hernies Que
palia, deixa d'exil?tir a I'Hospital de Sta. Maria
l'eminent violinista holandés Teodor Werner.

Vingué a la nostra ciuta! a principis del passat
hivern i ja no s'en mogué,

Dona diversos concerts i malgrat comptar amb
una edat avanc;ada encara donava al seu art una
fermesa ¡una elevació gens comunes,

Passava pels nostres carrers generalment sol i
amb una fermesa que feia pensar que era lIunyana
encara la data del seu traspaso

No ha siguI axí. L'A.eneu i 'a Unió Musical
s'encarregaren de Que el cadaver fas porlat al re
pos de la sepullura. D. E. P.

altra banda ha ha fet ja degudament noslre con·
frare <El Pais•.

Assenyal,arem, pero, la importimcia de la idea
exposada pel president de ia Federació Sr. Ribera
Rovira en la primera sessió de treball d'aquest
Congres, TereTe"' a la creaci6 d'una Escola de Pe
riodistes.

Entre altres, aquesfa exposició mereix ésser
estudiadll curosament i activada.

Pot representar un avantalge per la premsa moit
digne de ten ir-se en compre i no cal dir ja el Que
significaria quan' a la dignificació del periodista,

Encara es celebra fora de programa una visita
a les obres hidro-eleclriques d'Ai'ona.

El VI Congrés tindra 1I0c, probablement, a Sa
badell.
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Les millors
Pel"lícules

" "6rans .magatzems de mobles"
"Casa SENTÍS"

(eufrunt a la Catedral)

" La casa millor assortida, la que "
" ven i poi vendre a mes baix preu "

de L1eida per sa fabricació própia. "
" Exposicions conlínues en els apa- "

radors i en l'interior, de jocs cons- ,.

Iruits en els meus lallers.

" Especialilal en els mobles d'enca
rrec dominanl lols els eslils.

" No de;';:! de vlmre I'exposició que "
lé aclualmenl.

" Teléfons 549 i 550

, " Carrer de Sant Antoni, 2 i 4 "

SOCIETAT ANÓNIMA

Sucursal a L1eida

perteneixen a la

-' LLEIDA "
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Mariju~~ Villa Antonia, núm. ~

" Teléfon, 149
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LLEIDA

: : : : O

: . : - Preos IimIt.ls "

DE

RELLüTJERÍA

1iI0(·0(·0(·0(·0(·0(·0(··1O·1O·1O·1O·1O·1O·1O·1O.g . g
g D P L~ .E RÍA / g

~ MüNRABA ~
g CAfÉS BONS I BARATS g* DESDE 7'50 kg. i 0'50 ONSA *
u PREUS DE RECLAM u
~ VENDA DEL CAfE .LA GARZA. ~* QUEVIURES 1 TOTS ELS ARTICLES *
u A PREUS REDUlTS u
~ SERVEI A DOMICIU ~
Ó Carcer del Carme, 25 I 27-Telefon. 344 ()
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" Es lan 101. mena de rompaslnres
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Llista d'adreces útils que recomanem
I
•

Hcodemles de Comerc

ACADEMIA MARTINEZ.-ComplabiJital - Co
mer~ - Idiomes.=Rambla de ferrán. M-2.o - lIeida.

eofés I Bars

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

BAR L'AS. - Berenars econ6mics. Rambla Fe
rrón, ¡5-Ueida. Teléron 550-(Enlront de Correus).

Coses de Conol

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

Col'legls
ESCOLA BALMES.-Primera Ensenyan~a- Ba

chiJleral i Magisleri.=Rambla Ferrán D6-2.o - L1eida.

COl'redors de Comerc

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

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 al, Banc d'
Espanya - Rambla d' Aragó, C., enlressol - Ueida.

E lectrlclsle s
CLALlDI BAIGET.-Maquinária i malerials elec

tries, vendes al majar ¡detall. - Plac;:a L1iberla', 2
Telleon, 38 - Ueida.

OCTAVI PERERA. - Máquines i malerial eléc
trie. - Baixada de la Trinilal, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'laciollseléc
triques per a lIum i ror~a. - ParalJamps, Acumula
dors, Transrormadors j Reparació de Gramórons.
ClaveJl, 5. - Ueida.

Pormácles
MIRET.-Cenlre d'especffics. - Pla~a de la Sal,

15 i 17 - Ueida.

TARRAGÓ I RIBELLES.-Anólisis Quimics i In
vesligacions Clfniques.· Majar, 7 - L1eida.

Perreterles
)OSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

1I i 12. - Ueida.

Holels 1 Pondes

A.NTIGA POSADA D·AGRAMUNT. - Ramón
Caslell~. - Eslerería. 12 - TeleJan, 133. - L1eida.

Impremtes
SEGELLS DE GOMA.-). Esteve, CavaJlers, 4

Ueida.
IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33

Ueida.

['leoe.dores

MERCÉ BUSQUETS. - Prolessora en par!s i
Cirurgiana. - Villa Solé (enero"t del TeaJre Camp.s
EJisi~). - Ueida.

['librerles

CASA BENET.-Uibrería i Objecles d' Escrip
tori., L1ibres de tofa mena en cata la i caslella, Ma
quines d'escriure IIUnderwood•. P. Sal, 7 - Lleida,

Mercertes

EMIU DURÓ SOLANE8.-Magatzems de Mer
cería i novefats. - Pla~a Sal, 8 - Teleron, D02. L1eida

CAMIL ADELL.-Géneres de punl. - Major, 7.
i Blondel, 7. - Ueida.

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enrermelals de
la boca i dents. - Teleron, 567. - Plar;a de la Sal, 17
'principal - Lleida.

Mosolcs

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

Música I Pionos

)OAN GUARRO.-Cavallers, 65. - Ueida.

Proeuradors

FRANCESC MATEO MONTULL.-Procurador
deis Tribunals.-Major, 7, l.er - L1eida.

Reeaders I Trdnsports

LA PALLARE8A. - Agencia de Transports: 
Carrer Cabrinelly, 15 - lleida, - Teleron, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direc!es i diaris
a 'Barcelona en combinació amb les poblacions
més imporlants d'Espanya. - Barcelona: Montlle6,
217. - L1eida: Esterería, 4. .

1'ollers

CICLES MAZARICO. - Bicicleles varies mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptal i a termini.
Rambla de ferrán, 11. - Lleida.

JOAN VILA.-TalIers de fundici6 ¡Maquinaria.
Cardenal Remolins, 8 - Teléfon, 107. - Ueida.

Toelneries

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especiali!als en
pernils i ~mbutits. Carme, 62, Teleron, 300 - kleida.
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M-aj.or, 27- i Br~"¡-rdel, 14 -Tel. 244
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.~s~serve'¡t<en tota
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els deports.

Majar, 70 - Teléfan 123
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. Análisis Químics
Investigacio~sC.líniques

TALLER DE'REP'A.RACIÓ
I CONSTRUCCIÓ DE- ,

MAQÚINAJ=¡IA

,
"'" " ,.,-.; , ':

.- ~1l11111l;llllllllllllllllllllllllll~llllltIIJIJtllmjlllllUllltllltIIU~lnllrJllllrllmIIIIUU~jl1llll~11f.

íb(aD~S i míra~U'ano ~ 1
.~ Borres - ~nD .vegetal i tot ~
~ ~

RA"MÓN GONZALEZ ~ el.,-efereat al r,!,m de Matal...eria ~

"""'~~'~~~;ÚM"··lrranceSc Goreía)
. • . Cr 1" ·1,

- . "§ Es cODf~ccio,iJ.en Matalas.os..... ~ §

Rellotges de torre""M OR O N. ,.:1 " - .' 1
, ' :-:..'~"\ . . /:. ~ ~ie totes me~es" a J domicl11 ~

:';llIlíllllllllllllllllllliIllIlIIlÚlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill[1II1I11111111111il1c. ,'~~ ~

í RAM~n 8nRDAl8AAIMfn~Dl TI' M'á~ulaae.peclal'" i
~, ¡¡ ¡¡ pe. abl¡y>1r lIaa.e. 1 borre. ª
! NAS, GOLA, OR~LLES ~. ! !
.; Piusa de la Sal, 15,2:··· 1.a l' .) •.•.b •••' e-r....N 5 ll!I·~a '1== -' == = Tel'follt 65 ==

1 ,-' L L E 1D A ~ 1 l Atoarl•• Corr..., .~.• <O ,.J
~iIlillll"IIIII11I11I11II11I1I1I1I1"IIIJ1nlllliIIlIllJlIIIIIIIIIIIIII;lIl11l1l1l11l1l1l11lll1l1l1l11IUIIIIIIIIIFc .~llililllltlllllljIllIlIlIlJlJlIIIIIJllIIlIlIIlIlIlIIllllIlIllIIlIlIlIIlI"J1l1l1l1l11ll11l1l1l1l1l11ll11;¡lIl11i11Fr:

¡.




