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Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.
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Pftrft el dolor de cftbeza, neur61gifts diver
SlIS, molestills periódicas de ItI mujer. una cu ..
chftrftditft disuellft en aguft, unft, dos, o Ires ..
veces con media horft de inlérvftlo. En el ..
reumatismo febril, unll CUChllTi'lditll tres o eua·
Iro veces repftrtidftS durftOle el dlft en 1ft mis- ..
mft forma. En las enfermedades dolorosfts ..
crónicas hftn de lomftrlo ocho dlfts de cadft
mes en lIyunns. y una o dos veces caso de
preselllftrse el ftlaque de dolor. Usftdo en eslft
forma y siguiendo siempre el consejo del mé·
dico ~e logra vencer enfermedades doloroslIs
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los enfermos.

CEREBRINa
MANDRI

Verdadero especifico
del do!o~ nervioso o

reumatlco. desapa·
reclendo por

rebelde, que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales.
de rji\ones, Ciática) y las
molestias periódicas pro·

pias de la mujer

DISPONIBLE
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Torno de la dolcor de les muntanyes

i de veure el mar blau de dall deIs cims;

tol era pie de lIum i d'alegria;

pels plans brillaven tremolanl els rius,

Tol era prop i lIuny, i lot lenía

com una resplendor d'eternilal;

aquell repos que I'anima somnía

per quan aquest camí s'hauril acabat.

JOAN MARAOALL.

Aquest número ha passat per

la censura governativa.
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Confesíons
(j ~

(711 marge de «[;'home perdurable»)

'Unes paraules, primer

El \libre de Chesterton suara aparegut,
a proposit del qual tan soro\l de crítica i
propaganda s'ha fet, (fora de tota justa
proporció, al meu entendre), té, si més nó,
el merit de reproduYr temes eterns i fona
mentals que, a casa nostra, sigui per de
fecte temperamental de raea, sigui per de
serció deIs esperits lliures i informats, no
venen tractats més que del camp reaccio
narí. I com si al món res no s'hagués dit
de definitiu en oposició a les dues idees
essencials i a cada una de les accessbries
que, amb maxima grapa de sofista, exposa
el gran Iiterat i el petitfssim fIIosof angles,
aquesta és I'hora que ni una sola veu dis
sonant s'ha aixecat francament entre nos
altres, com si per neixer ja amb la veritat
a la butxaca,-segons la grafica expressió
de Josep Pla-ací tots fossim uns, és a dir,
a la manera ideologica de Chesterton.

A la minea veu discordant que s'alea
en aquestes planes, trencant la que sembla
una lacita conspiració de silenci, no la deté
ni la magnitud del tema, ni la propia es
cassa forea que coneix, ai!, més que ningú,
i li pesa, més que tot aixo, un irrefrenable
impuls d'esbatanar les potencies. Sab,
també, que va en bona companyia: la flor
de la inlel·ligencia. 1 creu, en fi,-í aíxo
I'aconhorta,-que la tessi antichestertonía
na, trobara, a Catalunya, igual o major
resso que la contraria; i ben o mal expo
sada, més avial el darrer que el primer,
satisfara a algú que havent \legit la gran

decepció que és «L'home perdurable», vul
gui saber, o rememorar, si hi ha alguna
cosa, aixo és, alguna altra rabo a I'altra
banda de la barricada ... ideolbgica.

Tot escrivint, em faig la següent refle
xió: quina \lastima que A, B, C, o... N, no
hagin demanat lá paraula i posat les peres
a quarto al brillant literal angles. Tot aque\l
que passi els ulls per aquestes rat\les, po
sara un o deu noms, ben coneguts i pres
tigiosos, en les inicials escrites per mi.
Tothom calla, pero.

No crec que, per a justificar el sistema
tic silenci deis esperits lliures de Catalunya
per aquests grans problemes, hi tingui cap
relació la sit',ació actual, car el fenomen és
anterior a ella, gairebé diriem paral'lel al
noslre tan vantat renaíxemenl. 1 com, al
menys per una forta i nombrosa selecció,
no es poI suposar-Ia desconeixedora deIs.
diversos termes del problema que hi ha
plantejat en les planes del llibre que co
mento, és foreós arribar a una conclusió
dolorosa: que I'actua! constel'lació ideolb
goica de Catalunya és de desinteressament
i deserció davant de les coses més dignes
d'ésser meditades per I'home. Tot i l'apa
ratosa florida humanista que pregonem als
quatre venís.

0e la Idea de 0éu

Quan un hom arriba a certa edat, per
poc que el seu temperament l'hi predispo
si, ve un moment que es fa una composl
ció de \loc. Aquest és el meu cas, i, natu'

j

j

j
J

I

I
I
j
j
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ralment, he arribat, pe! meu us particular,
i sense el més petil proposit d'irradiació, a
algunes conclusions, tan provisionals i
relatives com corresponen a un habitant
d'aquest minúscul gra d'arena, que és el
nostre petit món, per al qual, la grandiosa
realitat que ho emplena tot, és plenament
inimaginable, Moltes vegades, meditant
sobre aquestes coses, i com a migrat ter
me de comparació, he pensat com, per a
un animal submarí, que neix, vi u, i mor a
uns quilometres de profunditat, fins em
prant mitjans d'expressió adequats a la
seva mentalitat, seria completament impos
sible de donar-li una pal'lida idea de la ma
gestuosa vida que, uns quants mils metres
amunt, riu, canta i ens extasia de bell.esa
en I'explendor d'una natura exuberant.
Talment, l'home davant I univers; amb
I'enorme diferencia, pero, que si sap hi ha
un incognoscible, esta segur de sa realitat,
i empés per l'afany de saber i ajudat per
la seva intel 'Iigencia, mai no parara fins a
penetrar, cada dia més, el misteri que I'en
volta,

Caldra que us digui que sento la neces
sitat imperiosa de creure en una intel'li
gencia universal a la qualles religions han
nomenat Déu? Ja sé que és dificil admétre
la, cal' quan l'espiritualisme deista haura
fet tots els raonaments demostrant l'exis
tencia de Déu, aquests trontollen amb
aquesta senziIla pregunta: i després de
Déu, que hi havia? Pero encara és més di
ficil negar-la, aquesta intel'ligencia infinita,
puix tots els arguments de l'ateisme es dis
solen davant d'aquest postulat indiscutible:
no hi IIa efecte sense causa; la magnitut
de l'efecte esta en relació amb la magnitut
de la causa, De manera que, la infinita in
tel'ligencia, ens és incomprensible, ina
bastable; pero la idea d'un Univers que es
realitza a si mateix, amb manifesta finali
tat intel'ligent, és absurda. En resulta que

no ens hem de fer il'lusions; el problema
de Déu, és plenament insoluble, cal' ni una
ra6 hi ha prou definitiva per acceptar-Io o
negar-lo, Només hi ha una manera de pre
sentar les coses sense oferir dubte, i
aquesta és la d'un Déu personal i extra
cosmic, com el que propugna Chesterton:
lIavors, tots hem d ésser ateus,

Si em pregunteu si estic cert que aquest
rellotge l'ha fet un rellotger, hi posaria les
mans al foco No em demanéssiu, pero, si
és alt o baix, frances o italia, ros o brú,
simpatic o antipatic, ni quants anys té, ni
com ni de quina manera feu el rellotge,
No us podria respondre. Pero sé que hi
és, i parIant de Déu, gairebe amb aixo
m'he d'acontentar.

El principi de causalitat, toscament ex
posat en l'anterior exemple, un del& més
forts que poden formular-se en demostra
ció de Déu, no es pot ignorar que ha estat
objecte d'impugnacions serioses, Cal lIe
gil', a proposit d'aixo, Schopenhauer. Diu:
"la causalitat, és a dir, el canvi produit en
les coses per un canvi immediatament an
teriol', no es refereix més que als eslals o
formes de les coses, no pas a la cosa en
si, a la seva essencia mateixa, i és abusiu
creure's autoritzat a posar la qüesti6 d'
una causa del món, Tal és l'origen de la
prava cosmológica de l'existencia de Déu,
demostració en res justificada, pretenent
que de l'existencia del món es pot conclou
re, retrogradant les causes, a una no exis
tencia del món que hauría precedit a la
seva existencia; arribant, en cert sentit, a
una terrible inconseqüencia: la de suprimir,
purament i simplement, la mateixa noció
de causalitat de la que treia tota sa forca,
cal' es deté en una causa primera, refusant
anal' més lIuny, acabant així sa obra, en
certa manera, per un parricidi», Aquesta
objecció de Schopenhauer és, no cal dissi
mular-ho, impressionant, No obstant, relle-
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xionant-hi una mica, I'efecte minva. En
primer Iloc, I'eminent masof, comen~a per
declarar totalment insoluble el problema
del comen~ament i de la fi de les coses.
Per aixa, del m6n, en cerca soIs e/ que és;
i per a Schopenhauer el món és, en essen
cia, Vo/untat, una, indestructible, eterna,
infinita; i objeclivant-se en representacions
lIusaries, ficlicies i pasatgeres, coses em
plenant el món, emanades de la Vo/untat,
que ni ha lingut origen ni tindra fi. Tal és
la tesi de I'immortal pensador de Dantzig.
I bé: hi ha una diferencia essencial entre la
Vo/untat de Schopenhauer i el Principi
Causal de certes mosofies religioses? No
hi sabem veure més que un joc de paraua
les, car la dificultat filosafica del comen
~ament d'aqueixa voluntal roman intacta.
La Vo/untat de Schopenhauer no pot ésser
la causa de l'Univers; no n'és més que el
conlingut o el substractum. Li dona un
nom nou, que té un significat semblant a
1'Inte/-/ecte actiu d'Averroes, a la Natura
naturans de Spinoza, a la Cosa en si de
Kant, al Principi únic del monisme, al
Principi divl de les religions. Com ho ha
dit Godet, un deIs més lúcids comentaris
les del filosóf, la Vo/untat de Schopen
hauer, com explicaci6 de I'origen del
món, com a causa del mateix, és igual
ment inacceptable, car totes les causes son
en el m6n i, per aixa mateix, no poden
ésser causa de/ món. De manera que una
causa primera, arbilrariament insertada en
un punt del temps, o volent fer comen~ar

el temps, és una contradicció de termes,
tant per la primera molecula del dogmalis
me materialista, com pel Déu del dogma
lisme religioso

La verilat és que tals modalitats de I'ln-

cognoscible, s'equivalen i es contrapesen
exactament a la nostra ra6. Bozzano trac
tant aquesta magna qüestió, diu que deuria
concloure'saixí: L'home de ciencia materia
lisIa, obstinant-se a interpretar materialís
ticament tota cosa, acaba per fer més que
mai misterioses totes les coses; l'home de
ciencia espirilualista, reconeixent que hi ha
una sola cosa misteriosa, ve a donar-se
raó de totes les coses, En el primer cas, la
ment humana entra en el caos; en el segon,
reposa, es tonifica i s'orienta.

l dit aixa amb tota la sinceritat d'un
home fondament religiós, he d' afegir
completant el meu pensamenl, que si
crec en una intel-ligencia Infinita, soc ple
nament atéu del Déu de lotes les religions;
d'un Déu que amb tol i ésser Infinit, té una
forma; qu'éssent l'absolut, és, també, el
relaliu; qué éssenl la perfecció infinita, té
les mateixes passions que I'home; que
éssent una intel-ligencia totpoderosa, se
gons les sagrades escriptures s'ha equivo
cat diverses vegades en la seva obra; un
Déu tan petit, que és fet a imatge i sem
blan~a de l'home; un Déu que, com el gran
cacic del Cosmos, fa favors a uns quants
elegits. En una paraula: les religions ¡Íosi
lives i dogma tiques, amb la seva irrisaria
idea de Déu, han fet tot l'ateisme i tola la
irreligiositat deis nostres temps.

Aquest, no és ei meu Déu.)o he conegut,
en la vida de la terra, moltes persones mo
ralment superiors al Déu de les religions.

I bé: aquest Déu tan petit, és el de
Chesterton. 1aquesl Déu, és el que, en un
incomprensible flat, hauria creat del no-res,
tot ~o que existeix.

HUMBERT TORRES.
(Seguira)
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~ ;Canc;ó del víanant
G ==v

Atansa el lIavi. xavala
que el f1asc d'aquest demalí

0:,,: If':mp,e,n
l
ta al meudPil eixa'a; C?

es e avi prop e mi ¡¡

j que té la color de' vi :.:I i arbora com una gala. ¡
:.:" ¡ No veus la boira atapida l ;;;

i que priva de dona un pas? ¡

j ¡ ~~~~el~~:~I~e~r~:~lida ! 1
i i i els dils enrampats pel gla~ ¡ i

¡.. :¡i sot~~:_~:f:;:: hq::i:~~a cabuda !., ~.¡
, per timbrar-te, al meu costat: .l.'
i /i+.... dona'm la boca molsuda '" i
=.: ;'" ¡ \ i obre I'ull reviscolat ,/"''1'''\.. :.'
. i l " que si ens apar de bon grat ¡ l "
¡ tJ~ ,!~!! !; ¡ repetirem la beguda. ¡ 1 ¡ i
! \ ¡ f Per mata el gebre de fora \ ¡ ¡ ¡
f \·... 1..··/ desferma el bocoi pel broc, \ .. i../ i
i ;if emplena el gol en bonhora, ';1' i

I I ::~ne~n: t:~~so~:af~cioc ¡ I
! t i asseu-te a la meya vora. ~!I ¡ El f1asc de la torrentera 1 ¡
¡ l frisós d'occir I'aladern ¡ ¡

i 1 m'ha fel tomba el pas enrera. i i
! ¡ Mals dimonis de l'infernl ¡!
,¡ per crema el COI' de I'hivern .,
•1 i no hi ha com una hoslalera. ¡ ¡¡ ¡ .
¡ ¡ Tu que lens la gaita tina' j ¡¡! hauries lIen~ols de lit ¿ ¡
i i penjolls d'or a la sina... ¡
i Fés el lIavi prop de mi i

¡
i que té la color del vi !

i encén com una metzina.
~ RAMÓN XURlGUERA. J.
\..-h__ _ _ _.__ _ _ _._.._ / }
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Cieídatans d(ahír í l1eídatans d(avuí

Xavíer Qosé
Amb la "gura de Xltvier Gosé. prosseguim avul el nostre

proqrama que conslsteix en rer conelur els homu. tft slgnltlCllció

deis quels. en alguna de les aetlvilllls de la vida clullldllnll, merelxi

la 1I00s I el reconelxemenl del pable.
Els que hlln sigui I els que son, els declI:sos I els ftcluals. altcr~

naran en ftquesles planes que representen, pels prlmers. un tribut a

lIur membrlll, 1 pels que enCllra 56n enlre nosallres. la complaen~a .
(1mb que velem lIur obra.

Í-",
i 6Y') AVIBll GosÉ, artista excel~ i únic!
\ ~I 1877-1915. Trenta VUlt anys
'-.../ de vida humana fugissera. Vint

només escadussers, de maduretat de tre-, .
ball i de producció sublimo

Gosé. Un nom Ileidata que coneg:ué la
gloria més dificil: triomfar, imposant la
seva escoja personal, en els centres mon
dials del reflnament i de la depuració més
exigents de I'art.

La valor de la seva obra? Tota la pro
funda i súbtil psicologra europea deIs deu
anys abans de la gran guerra, ha quedat
gravada en els seus dibuixos i pintures.

Parfs, Londres, Berlfn, feren acata
ment, plens d'admiració, al geni de'n Gosé.

Tola una epoca historica viura eterna
ment a Iravés deIs selecles fruits que el ta
lenl privilegial i la sensibilitat exquisida
d'aquest nostre artista, amarat i possert de
I'esponjosa anima del temps en que visqué,
ens ha deixat amb tanla abundor.

Quin dol pensar en ~o que hauria po
gut fer, encara, si la seva vida no s'hagués
trencat tot just, arribada a mig cami!

** *
Un deis tresors més rics que conté nos-

Ire Museu d'arl és, sens duple, I'extensa

col'lecció d'obres que guarda de'n Xavier
Gosé.

No son soIs les obres que es veuen
penjades a les parets de la sala dita de'n
Gosé i que tothom pot admirar, ~o que le
ním d'ell a L1eida. Hi ha guardades, ade
més, a la Secretarfa del Patronat, una quan
titat important de carpetes, Ilibretes i blocs
que contenen centenars de notes, apunts i
estudis que I'artista copsava al passar pels
Ilocs de la seva convivencia, i és allf on es
pot estudiar pels intel'ligents la tecnica, el
métier que emprava I'artista per a aconse
guiJ' els efectes meravellosos de ia sevaobra,

Tola aquesta riquesa d'elements. que
fou cedida generosament per la familia de
Gosé, espera I'hora de poguer ésser insta
lada en forma deguda quan el Museu sigui
engrandit o instalat en altre 1I0c més apro
posit, amb la qua! cosa aquesta institució
de cultura artística guanyara de valor ex
traordinariament.

No soIs ara, sinó temps a venir, el Mu
seu de L1eida sera estimat en valua i im
portancia, per ésser guardador de les obres
de'n Gosé.

***
Encara que nat circumstancialment fora,

Xavier Gosé ha estat sempre incluit entre
els tllls de LJeida.

í
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Una raó poderosa justifica aquest fet i
és la del lIeidatanisme incontrastable de
lIurs progenitors, els quals, traslIadats a AI
cala d'Henares per exigencies de la profes
sló del cap de familia, vegéren, vers I'any
1877, el nou vingut en aquella ciutat, de la
que n'eixiren als dos anys escassos per
anar-se'n a viure a Barcelona,

Aquell nadó d'Alcala d'Henares, lIeida
ta per l'engendrament i per l'aiee que ana
respirant en el si de la llar, fou educat a
Barcelona on hi descapdella les primeres
inquietuts i on escolta la veu interna de
l'Art que ja el cridava per assenyar-li l'am
pie horitzó que havia d'assolir després,

Aquesta veu fou precisament la que el
porta a la capital de Fran~a no acomplerts
encara els 20 anys, pero pié de totes les
esperances i d'aquelI esperit de lIuita que
tanl havía d'emprar-Io a fons, anys despeés,
per a afermar la seva personalitat.

De molt jovenet es sentí inclinat al di
buix, Possera una aficló insistent i profun
da que arrela aviat amb la for~a d'una
idealitat gens comuna.

Col 'labora en alguns setmanaris lIavors
existents i amb preferencia a l'«Esquetlla
de la Torratxa», de Barcelona.

EIs pocs mitjans de que disposava no
foren obstacle perque elI es traslIadés a
París on comen~a un romlatge de priva
cions i d'esfor~os, vensuts poc a poc per
l'energía i la constancia esmer~ades en la
tasca de sobressortir i fer-se un nomo

Ho aconseguí; pero, al cap de quants
afanysl Els primers anys foren plens de
sacrificio AlIotjat en un quint pis del carrer
Champagne Bemier en companyía d'altres
enlIuernats pel brill de l'Art, treballa de
ferm lassat de calor a I'estiu i servint-li de
calefacció a I'hivern el fum de les cigarre
tes i el baf de tots els companys de bohe
mia.

Quan comen~a a obrir-se pas ho feu
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amb certa rapidesa. Les principals revistes
de París acceptaren sa col'laboració en la
que hom hi admirava la puresa de linies
del novelI dibuixant.

Les planes de Modes, Elegancies,
Mundial Magazine, Le Rire, Oran Mundo,
Forma i Fémina, foren els clarins que
anunciaren la fama de l'artista i lIurs triomfs
ressonants.

Aquests, pero, remoguts per envejes i
baixes passions, s'entel'laren una mica
quan Gosé, frapat per la coquinería de certs
desagrarts, es vegé despedit per la major
part d'empreses, les quals, a manca de mi
1101' argument, prelexlaven que els seus di
buixos eren massa espanyols.

No li resta temps, pero, d'entristir-se, cal'
als pocs díes el cridaren d'Alemanya per
col' laborar a varies revistes paganHi els
dibuixos al preu que volgué. }ugend i al
tres revistes de molla fama s'honoraven
figurant el nom presligiós de Gosé entre
els seus col'laboradors,

Els crítics de I'epoca I'emplenaren
d'e]ogis colocant-Io a I'altura d'arlistes lan
inleressants com Toulousse Lautrec i Au
vrey Baisiley.

L'any 1912 guanya el primer premi en
el concurs de cabelIeres inslituit per Fémi
na, i les revistes de modes li pregaren que
els hi fes dibuixos ;nous cada setmana. 11
lustra lIibres i publicacions d'autors i edi
torials de gran fama.

Feu exposicions a París, Londres, Bru
ssel 'Ies, Berlín ¡Barcelona que'l colmaren
de consideracions i de prestigio

Assolí la veritable gloria.

En Gosé feu poc la vida lIeidatana.
Pero que I'eslima pregonament en el fons
del seu COI', en tením nosaltres belIes pro
ves. Quan en 1912, junt amb al tres com
panys, organitzaven al Saló de la Pahería,
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Al esclatar la gran guerra, Gosé, qui
malgrat I'haver viscut tants anys entre els
francesos, no volgué mai perdre la nacio
nalilat, desfet i malalt, ferit de morl, se'n
vingué a L1eida amb J'esperanca de trobar
hi la salud perdud,a en la voragine parl
senca.

Ni la bonior del clima, ni I'afecte deis
seus pogueren evitar-Ii el traspas, el qua1

ocorregué el 16 de Marc de J'any 1915, vol
tal de familiars i de bons amics que,
plens de dolor, es donaven comple que
amb la mort de J'artista desapareixla una
ma mestra i el fundador d'una escola.

Poc temps després de mort fou recolli
da la copiosa obra que deixa en Gosé al
seu taller de París. I organitzada pel Cir
co! Arlíslic de Barcelona, es cel'lebra en
aquesta darrera ciutat una explendida ex
posici6 pbstuma, revestida de totes les so
lemnitats d'un homenatge al gloriós artis
ta. Fou també aleshores que el Patronat
del Museu de L1eida feu una acurada tria
de les obres més capdals de'n Gosé, que
habia de guardar en una de les seves sales.

I fou també amb motiu d'aquesta expo
sició que entre els artistes catalans, prengué
peu la iniciativa deis nostres compatricis en

1 no parlem ara del plagi descarnat,
mal que ha enrondat freqüentment J'obra
de'n Gosé, perque aquest ha estat damnat
ja per molls coneixedors, i ho ha estat d'una
manera ardida en les planes de «La Esferá»
pel crític d'art Josep Francés, ara de poc.

El personal estil del nostre dibuixant, la
ductilitat de línea, agil per a dir tots els
matissos, dignificardetalls i fixaresvelleses,
seduia i és Ibgic que aixb ocorregués a tols
els conreadors del lIapis amb la cJaredad
d'una escola nova i sblida per afegidura.

No és estrany, doncs,que tingués adep
tes i imitadors i adhuc plagiaris.

***
Gosé rou un artista que, involuntaria

ment, polser, conegué la glbria de fer molls
imitadors. Formaven legi6 els que el copia
ven amb més o menys desaprensió, cercant
aquella nola fina, segura i elegantque cons
tituía el secret de la seva original manera.

Vegi's sinb les revistes, tan franceses
com espanyoles, d'aquella epoca.

1avui, encara, la influencia de'n Gosé
és tan palesa, que cal només comparar els
trassos d'un Ribas, d'un Penagos i d'una
pila més que podriem anomenar, amb els
que en Gosé innova pocs anys enrera, per
comprendre-ho cJarament.

I'exposició deIs artistes lIeidatans, ens di
rigirem a en Gosé demanant-li la seva col
laboració i que ens enviés unes mostres
del seu art per a que aeí poguessin ésser
ádmirades. La seva contesta fou calida
ment coratjosa per la nostra idea, i en
termes afectuoslssims de gran amor per
L1eida, ens deia que ens remetra tota la col
lecció d'obres darrerament fetes, que ales
hores tenIa exposades a Brussel·les.

1efectivament, pocs dles després, quatre
o cinc caixes arribaven de Parfs contenint
unes cinquanta obres del genial artista, que
constituiren ellot més nombrós de J'expo
sici6.

Poc temps després, potser el mateix
any, vingué a L1eida, per tal de fer una visi
ta a la seva familia i enterant-se de que en
Vinyes dedicava un concert anyal a la ciu
lat estimada, ell es cregué també en J'obli
gaci6 d'ofrenar-Ii una mostra del seu art i,
al efecte, PI'oposa a l'Ajuntament se li dei
xés confeccionar el programa de les festes
de J'any prxbim, cosa que fou acceptada
amb evidenl complaenca; un cop eixit el
dlbuix de les mans de J'agil artista, se'l dis
putaren les empreses litografiques catala
nes per tirar-lo. Crida fortament l'alenci6.
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CZ3atalla d(71erda i victória de Julí Cesar

d(ínfdncía
~

1

Gili i Roig i Borrell i Nicolau de, perpetuar
a L1eida, en un suggestiu marbre, l'admira
ció i I'eterna recordan~aque el nom i I'obra
de'n Gosé mereix.

Malhauradament, aquesta bella iniciati
va s'ha esfumat segurament per la fredor
d'ací. .

¿No hi haura, ara, qui la remogui i la
porti a terme, pagant així el deute que

CJrecO rds
G

@"\ 1lA. ¡'any l8g1 quan estudiavem
(/)) historia d'Espanya al nostre

Institut.
Estavem sempre xirois, i I'edat ens sug

geria una barrila de bona Ilei. Recordo ara
que un condexeble-que no anomeno per
qué esta proper a ésser mestre en Gai Sa
ber-, feia, llavors, versos cercant els
consonants als cognoms deis companys,
1 aixi, jo li deia: «Atilio Sales Camps» i,
ell afegia, «fa un cap com un tres quar
tans•.Després,seguía apuntant-li: «Manuel
Tarrag6 Romeu» i ell responía «patent
del Ter6 i del Tartareu».

1 el xivarri anava creixent: mentre el
catedralic ens parlava d'Anibal, d'Asdrú
bal od'aquells ilergetes que vivien, poc més
o menys, com els primers habitants d' Abi
sinia o del Congo,

La clase d'histOria d'Espanya era una
sala rectangular amb una finestra al fans,
grans mapes per les parets i una esfera
armilar davant de la tarima. Des d'aquest
sitial, don MiquelF errer i Garcés, acciona-

amb la memona de'n Xavier Gosé estém
en descobert?

Fa venir les llagrimes als ulls veure
com L1eida segueix tan insensible als deu
res morals i de justicia envers els seus
homes ¡les seves coses d'una valor espiri
tual imponderable.

ALFIlED PEREl'lA. )<

va més que parlava, cal' la seva veu, tan fe
ble i tan fadigada, apenes es podía 011' des
deis nostres bancs,

Al recordar ara amb recan~a, la imat
ge de puresa i d'austeritat d'aquell vellet,
que molt sovint havía de prendre pastilles
per suavitzar-se la gola, no puc menys que
enviar-li, des d'aquestes quartel'les amara
des d'un gran afecte, un salut espiritual
com una prova de l'admiraci6 que sentiré
sempre pel bon cátedratic i pel mestre de
la sana política federalista.

Un dematí, don Miquel, ens va expli
car la batalla d'I1ercla, batalla primera de
la guerra civil entre César i Pompeu. Ell
ens digué que el fet es desenrotlla a la Ma
riola, i, al saber-ho, vaig sentir tol fri
san~a, que aquella mateixa tarda vaig en
filar aquell caminet del passeig de Boters,
que al costat d'un reguer6 mena vore
jant horts, masies i un molí d'oli, al puig
Bordell, a fi de poder estudiar aquella Ili~6,

bo i contemplant la pintoresca vall de la
Mariola.

Davant nostre, s'al~ava ¡'alt planeH, sec
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i esquilat de Gardeny amb son castellet de
joguina a la sinistra, mentre als peus del
turonet s'extenía la joiosa vall amb aques
ta joia arquitectónica a la dreta: el pon/
de /'aigua i del vi.

Era I'hora que el sol batía amb mes co
ratje. Des del meu rec6. ombrivol, vaig
comen,araestudiar la lIie6, quilo. totd'una
cm sento envait dlun ensopiment i , obrint
se pas el somni, em deixa veure la batalla
d'I1erda.

** •
Juli César, que acaba d'arribar a lIer

da, al<;a el seu campament a la Bordeta. A
grans jornades havía vingut de Roma i
encara repetía aquella expressi6 que va
lIan,ar al eixir de la Ciutat Eterna; «Anem
ara a vencer un exercit sense general; des
pres vencerem un general sen se exerci!.»

Cesar-recordava jo-havia ven,ut al
rei tellt6 Arisvist; al deis helvetics Orgeto
rig; i també als belgues, als aquitans i als
gals, sobretot, a Vercingetorix en el setge
remembrable d' Alessia. Aqllest Ilamp de
la guerra, feu bastir un pont damllntel Sao
na en vint-i-quatre hores, i un altre de so
lidlssim damunt el Rhin, en deu dies, que
va esser l'admiraci6 de tot el 0100. barbar.
Aixó no obstant. el futur impera/or, el del
pas del Rubic6 i el del alea jacta es/, va
romandre un bon grapat de dies assetjat
per les aigiles del Sícoris.

Els pagesos ilergetes, sorruts i mai
xants, esperaven copsar el resultat del lIe
gat de Cesar a Marsella. Era sabut, alesho
res, que posselr el port de Marsella, era
el mateix qlle tenir a la Ola la clau de la
conquesta d'lberia. Així, quan els iler
getes es varen assabentar que Decim Bru
tus, lIegat de César, havía entrat a la cill
tat mediterrania, tement les repressalies
del futur amo del 0160., varen ajudar-Io
amb homes, bestiar i queviures,

César, peró, era un home de sort, puix
el descens de les aigues del Sícoris va coin
dir amb la victória del seu lIegat a Mar
sella.

Afrani i Petreius, dissortats d'aquestes
noves que correren amb una rapidesa in
comprensible, no pensaren en altre recurs
que fugir a l'Espanya Ulterior. Allí Va
1'1'6, comandava dues legions en un país
estrategic i difícil de conquerir, i Olés
quan no es comptava amb el costat deis
tills del país.

Veia. en 0100. somni, á les legions pom
peianes com al trenc de I'alba es dirigien al
camí de Saragossa. Caminaven en petits
grups i sense fer soroll, quan al arribar
al peu de la muntanya de Gardeny foren
sorpresos pels enemics que estaven em
boscats a la marge dreta, dins la es
pesa arbreda. El lIamp de la guerra. ha
vía estat assabentat d'aquesta escapatória
pels seus espies, i. aquella nit passada, feu
travessar el Sícoris a tota la seva for,a.

Davant la impensada cmbranzida, els
braus d' Afrani resistiren el cop amb sang
freda, i poc a poc, sense flaq lIejar. varen
arribar a la vall de la Mariola ..

Cesar volía assolir prompte la victoria.
per lo que disposa que Caius Fabius tallés
la reraguarda enemiga. travessant al galop.
amb tota la cayallería, la muntanya de Gar
deny.

S'esdevé al punt un desgavell in lescrip
tibie i una áltra inundaci6 pitjor que la
del Sícoris sorgeix "Ieshores. Es una inun
daci6 de sang humana, vessada no se sap
perque. potser per enlairar a un home que
sera capdill, despota i semideu tot en una
pe,a.

Retrunyen al vent els c1arins guerrers;
les armes dringuen al pas de la refrega;
les aligues i els penons suren sobre I'aigua;
entretant, el sol, com si res no veges' de la



mortal desfeta, destrenava sa aurífica ca
bellera amb un somriure de cínica ironia.

La legi6 pretoriana d'Afrani havia so
fert moltes baixes quan puja escalonada·
ment el tur6 de la Mariola amb I'intent de
resguardar-se.en els baluarts d'I1erda. En
arribar al cim, el 1I0ctinent de Pompeu
caigué ferit per un malestruc dardel!.
Arrossegant·se el pretor per terra, rene·
gant amb coratge per sa dissort, donava
ordres als seus perqué fessin cara al ene
mie.

La sang vessada, pero, posa un tel als
ulls del general ferit, i aquest, després de
rabiases convulsions, queda sense coneixe
men!.

Cesar, el dictador roma, entra lIavors
triomfant a I1erda. Al traspassar la porta
de la ciutat conquerída, rondinava, sens
dupte, aquesta expressi6 propia de tots els
tirans:

Au! Cesar aul nihil.

Avui, després de dos mil anys, si po
guessim ressucitar a Cesar, li pregunta
ríero:

-On va caure ferit Afrani? Va ésser en
aquell hort buf6, de parets blanques, que
s'alsa al puig Bordell i que te un xiprer de
centinella a un costat?

Cesar s'estranyaría, no tant deis avions
i deIs superzepelins, deis cuirassats i deis
canons, com de la palesa ignorancia que hi
ha a Lleida pel seu gran triomf. No hi ha
avui a Lleida ni un carrer, pla~a, rambla
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ni rambleta, que fassi recordar aquest im
mortal fet d'armes als vianants. I aixo que
hi ha uns noms que fan furor, com el cá
rrer del Botxí.

Solament hi ha dos objectes-si no es
tic equivocat-que fassin recordar al pre
sent aquella famosa batalla, que la veurem
descrita en tots els tractáts d'história d'Es
panya: una lapida que hi ha a la portala
da del n.o 23 del carrer de la Palma que
parla d'una lIiberta d'Afrani, que's deia,
com ell, Lúcia Afrania; i, un monument
que feu al~ar en lIur finca, el poeta Ileida

- ta Roca Florejacs.
Hom diu que en aquest monument de

Roca, hi ha escrites les paraules de Cesar:
Veni, vidi, vicio Cal fer remarcar, pero,
que aquestes paraules no varen ésser dites
aci, sino molt després, quan va passar a
Orient a combatre al fill del rei del Canto
anomenat Farnaces. Com voleu que ha
digués ací, si va estar proxim a mo
rir-se de fam per la inundaci6 del Slco
ris?

Que pensaría Cesar deis nostres pahers
tan aimants de les heroicitats de Lleida?
Que meditaría d'aquesta omissi6 deis nos
tres edils, quan estém tots anegats dins les
aigües d'un feixisme universal?

Cesar no ressucitara, no és faci!, pero,
Déu vulgui, que no se'n dongui compte
d'aquesta irreverencia, el pontifex maxim
i únic succesor de Juli Cesar a la terra:
Benet Mussolinil

M. SERRA BARTRA.
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el camp de la ¡ove
(j=====~=======~=-==U

71 3. estadella 7lrnó

Q.UIIN el Notari va acabar de lIegir l'es
criptura, va treure's, amb un gest de

can~ament, les ulleres i va deixar-les al
damunt de la laula. L'Avi Pall!, despres
d'haver butxaquejat un xic, deslliga !'inter
minable beta de la cartera i posa al damunl
de la taula un grapal de bitllels.

-Compti si hi son lols.
Mentre el Notari anava a fer-ho, la Jove

s'atansa a la laula i, amb un gesl rapid,
agara els diners, Llavors digue, amb veu
agra:

-Abans de firmar, vull que lomin a lIe
gil' j'escriptura. No he entes be qui és que
compl'a el campo

El camp, les tres vessanes que es venia
l'hereu de can Guiteres, el comprava, se
gons l'escriplura, I'Avi Pallí, lal com ha
vien traclal abans. Quan la jove va sentir
¡'explicaci6, Insislf d'una revolada:

-Ja sabeu que no hi passaré paso Qui
compra el camp soc jo i el meu nom ha
d'ésser a l'escriplura. Sin6, no rarém res.

Prou que van provar de convencer-la.
Prou que I'Avi i el nol i el Notari i l'hereu
Guileres van sermonejar-la que tanl se'n
donava, que 101 quedava a casa ... La Jove
va embulxacar els diners I se'n va anal' cap
a la porla.

Llavors, l'Avi Pallí i el seu fill van
mirar-se porugamenl:

-Que el sembla, noi?
-Si, que hi voleu rer? Si ella ho vol

aixl. ..
1 mentre el Nolari esmenava l'escrip

lura per a que els dependenls la tomessin
a eSlendre, van sortir del despalx l'hereu

Guileres, l'Avi Pall! i el malrimoni. L'Avi
Pall! era un homenas de seixanla anys, alt,
ferreny, nel, de cara vermella, lIavls mol
suls i barba blanca. La Jove era una bor
degassa de lrenla anys, col rada de sol i
sapada com una euga de cria, El nol Pallí,
escanyolil i geperul, era barbamec i els
qualre cabells que lenia al cap semblaven
un manyoc de cllllem.

***
Al cap de poc temps d'haver-se casal,

la Jove de can Pallí es va rer la mestressa
de la casa. L'Avi i els mossos es cuidaven
de les terres i el nol aliava lirant amb la
seva poca salud; la Jove s'ho manejava tol,
l'horl, el granel', l'aviram I els eslables. Al
cap de qualre mesos d'ésser a la casa, reia
lrescar a lols I lot ho hav!a regirat de cap
per aval!. Poc a poc, van anal' a la seva
bulxaca les c1aus deIs armaris i de les calai
xeres, i fins aquelles unces que, quan era
viva I'Avia, no es movien mai de l'amaga
lall que en Palli havia fel vora de l'escó de
la cuina.

L'Avi Pall! d'en~a que el noi era casal,
que cada dijous anava a mercal a Figue
res. Enganxava el «Moro» al carrel i a mig
malf se'n anava carretera enlla i no lomava
fins a posta de so!. Mai duia res per ven
dre al mercal I mai no hi comprava res.
Aixi i 101, cap dijous. que plogués ni que
fes tramunlana, no deixava de passejar-se
rambla amunl I rambla avall, de dinar al
Comer~, de prendre una copa al «Bar
Parisien»; cap alla a quarts de dues els
seus coneguls ja no el velen més fins
I'alfre dijous,



La love, un dia, va emprendre al seu
home:

-Tu, loan, que hi va fer el sogre, els
dijous; a figueres?

-Que vols dir?
-Que va a mercal i no mercadeja;

que quan en lorna Ji demanes a quan va el
blal de moro i el res pon aIres quarls. de
quinze; que si hem de vendre els porcs,
ens els venen a comprar a casa ... 1 cada
dijous el sogre se n'enduu un grapal de
duros i en deixa a figueres lres o qualre.
1 que aixo no poI seguir, vaja!

La love Pallí exercía damunl el seu
home una dominacio absolula. frelurosa
de sapiguer on anaven aquells diners, va
manar-Ji que en parlés a I'Aví, i,l'endema,
En loan va escomelre al seu pare.

-1 doncs, pare, us voldría demanar
una cosa .

-Que qué hi feu els dijous, a mercal?
L'Avi Pallí es va mirar al noi de cap a

peus, amb un xic de sorpresa i amb un xic
de lIastima. I de primer es va fer l'orni per
lal que rallre es c1aregés:

-No se pas que vols dir. Explica'!.
-Si,ja us ho diré, és la Rosela que n'es-

la eslranyada que sempre que aneu a fi
gueres vos hi deixeu els quartos i mai no
hi compreu ni hi vengueu res...

L'Avi Pallí no es va poder lenir el riure,
i 101 sacsejal,. anava dienl:

-13- _

-ViIlua lisIo de noi, i que n'els d'infe
li~l Ves, ves a dir a la Rosela que le un
home que no hi veu de cap ull. 1, doncs,
que el penses que és un vell xaruc, el leu
pare? Que no le'n recordes que fa cinc
anys que vam enlerrar la leva mare? Pol
ser si que voldrieu que lot l'any fes de
juni!. ..

1, rill que riu, se'n va anal' cap a l'era,
agil, forl, ben planlal, amb els ulls espur
nejants i la cara encesa. .

En loan i la Rosela van lenir una con
versa a cau d'orella. Quan van plegar d'en
raonar, ell semblava que tenía el gep mes
gros quemaii no gosava aixecar els ulls
de lerra; ella tenía la cara repladora i des
vergonyida.

Al cap de poc lemps l'Aví Pallí ja no
anava a mercat'a fígueres; no el van veure
més amunl i avall de la Rambla, ni enlau
lal al Comer~, ni xarrupanl la copa de
café, assegul a les voraries deIs Bars.
Pero seguía jovenas i alegre com si hagués
delural el lemps.

1 quan van haver passal lres anys, la
Rosela, la love de can Pallí, va esdevenir
la propielaria de les lres vessanes de terra
que es va vendre l'herell Guileres.

ALBERT DE QUINTANA.
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III

Cóntír

C' LBes com som en la materia, no.Jgl ens cap altre remei que "cceptar'.,.:::J com a bona la feina feta pels al·
tres, en qüesti6 tan delicada com és la de
I'ortografia nostra. La discrepancia que
poguessim oposar no tindr;a fonament
prou solid on recolzar-se, ni nostra firma
autoritat per avalar-la merescudament.
Havem de retre'ns al parer d'altri, i
aquest parer és el que serven els homes
que tenen el mestralge gramatical; podem
en aquesta qüesti6, com en tantes altres,
ésser sois deixebles, i noslra suprema as
piraci6 ha d'ésser la de practicar curosa
ment les Ili,ons rebudes d'aquells.

No podem, pero, sotmetre'ns tan ple
nament a altres aspectes de la qüesti6 gra
matical. Ens referim a la que atanya la
riquesa del lexic. No podem ni podrem
mai avindre'ns a que des del pla de la
Boqueria ens bandegin paraules tan precio
ses en expressar una idea com és el nos
tre «seI16•.

Cada objecte deur'ia tenir dins de cada
Ilengua una paraula precisa que el donés
a conéixer, Poden acceptar-se, tot lo més,
petites variacions grafiques per una ma·
teixa paraula, corresponent a les diferents
modalitats fonetiques de les diferentes co
marques-com passa amb «seI16» i «siIl6
enCara que estimem més convenient per a
la precisi6 de la ¡lengua arribar a un acord
per a la grafia única.

A Verdú, poble Ileidata, tenen una in
dustria fioreixen!. Producte de la mateixa
son uns objectes de format distint, in·

= Selló

con fusibles els uns amb els altres, que
hom bateja ambels noms-també diferents
i inconfusibles- de «cantirs O canters. i
«sellons o sillons». No fan «cantirs» i «cao
ti rels», A Verd ú pod I an fer «can ti rs petits»,
de la mateixa forma que els usuals, i que
nomenarem «cantirets»;com podran fer~se

1I0ns petits» que nomenarem «sellonets».
Si no asimilem al catala el nostre -se·

116. i per designar aquest emprem la pa·
f3tlla «cantiret»l corrí farem el seu dimi
nutiu? Haurem de dir l en tal cas,. «canti
retet", i, francament, no trobém pas el
mot gaire eufonic.

Ara que acabem d'arribar de la recerca
de paraules propies per designar en nostra
lIengua els castellans «acera», «arroyo- i
a!tres, havent tingut de fer una adaptaci6
o una creaci6, no han de voler, nostres
escriptors, caure en el pecat de menysprear
paraules tan significatives com el lIeidata
«seIl6»; i menys han de volguer-ho els es·
criptors de nostres lIeidatanes contrades.

Pensem, tots amb tots, que bandejar
«seI16»-en Fabra I'acepta en el seu Dic
cionari Orlografic fent-Io sinonim (creiém
injustament) de eantir-equivaldría a ban
dejar el seu derivat «sellonera», pessa de
fusta acollada a la paret, amb forats ade
quats per pos.,.· hi els «sellons» i substi
tuir-lo per «cantiretera», si és que ha de
servir per a posar els «cantírets »

Si nostra lIengua ha d'ésser rica, com
ho és donem circulaci6 a nostra riquesa
lexicografica, tot deixant que gent inculta
vagi fent mofa de nosaltres al dir-vos que
«bevem amb si/Ió», volent dir amb buta
ca, amb po/trona. J. VILADOT PUlO.
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La llegenda de -Vílagrassa

~ QUEST poblet es troba al peu de la
~ carretera que va de Tarrega a Ba
laguer. Un día jo passava per dit poblet,
amb el meu avi CO'11 a company de viatge,
i em va cridar molt I'atenció el veure que
en di! poblet tinguessin el campanar tort,
i, picat de la curiositat, vaig preguntar a
mon avi com era que en aquell poble tin
guessin el campanar tan tort, i em va ex
plicar la següent historieta:

«En aq uest poble, q uan varen fer el
campanar, un día se n'hagué d'anar el di
rector deis paletes, i com que ells no eren
molt habils, per aqueixes coses, quan se'n
varen adonar, el campanar era decantat
cap a ponent, i ells, veient el peri!1 que
cOlrien, varen deixar el treball; pero pel
temor de no rebre alguna sumanta, lots
cavilaren per veure si el podien redre~ar

per quan vingués el director, que eSligués
content. L'un discorria d'una manera, ¡'al
tre, d'una altra, i no trobaven la solució de
!'assumple, quan de soble veuen que per
la carretera venía uq" carreter molt treffi
pal, tot cantanl. Varen demanar-li una
idea sobre el caso i aixi ha feren.

-Escolteu, company, no usanímaríeu
en adre~ar aquest campanar?

-Si, homes, molt fkil.-
I tots I'escoltarenco:n si fos unadivinital
-Mireu-els diu:-agafeu totes les so-

gues del poble, j si no s'hi arriba s'hi po
sen les faixes de cadascú i es lIiguen a dalt
del Clm, I'una darrera l'altra, i es fa una
soga lIarga, el més que es pugui:i després,
es crida a tots els habitanls, homes i do
nes, perqué vinguin a dar un cop de ma,
i jo també us hi ajudaré.»-

I els va semblar que era una idea mag
nifica, i es proposaren de realitzar-ho.
Agafaren totes les sogues i faixes del poble
i feren un pregó, que tots acudissin a esti
rar la soga, per veure si es podía adre~ar

el campanar, í lothom va anar-hi. La soga
arribava fins. a uns cinc cenls metres més
enlla del poble. S'agafaren IOts fortament
a ella, i el carretel' dava ordres.

-A... a ... a ...a ... munll
I tots tiraven com uns mals esperits.
-Bueno, prou-d igué el carreter;-

deixeu-me anal' a veure si s'ha adre~at

gaire, i quan jo us faci senyals, hi IOrneu
fins que jo digui prou.

-Esta bé-li respongueren.
El carretel' els juga una mala partida.

Se n'ana al fronl del campan",', i els crida:
-A ... a ... a.. 3 ... munt'
1 tOlS, tornaren a tirar com.a diables, i

el carretel' encara els feia senyes que tires
sin més fort, i quan esta ven ja IOts rojos i
amb arrugues a la cara de tanta for~a que
feien, es trenea la soga de sable, i IOts cai
gueren de cul aterra. i com que és un po
ble de seea, avui aquell clot és una bassa
d'aigua que se'n gaudeixen.

Passats de I'espant, i guarits IOts els fe
rils s'adonaren que no havíen guanyat res,
perqué el campanar eslava tort cap a "~

vant i tots busca ven el carretel', peró Ja,
havia desaparegul.

I avui día, el qui passi per allí encara
pot veure el campanar IOrt i la bassa que
varen fer, plena d'aigu•.

Gontada pu mon aVi. pages anQlfab~t de 70
anys d'edllt,Enjuume Bodia, natural deMomgai

JOSEP A. BADIA.
De «Ress<Jrgiment», de Buenos Aires,
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L/ibre d'elogisa la ciulal pelita.-josep ArAn Horls.
Proleg de j. EstadeUa Arnó. U'lustracions de
F. DUra. Uibrerr. de R. Urriz., Ueid•.
Només de veure'¡ ja se us fa simpalic. Les OOS

Ires lIibreries toles Ji han destinal un lIoc visible a
l'aparador des d'on crida l'atenci6 del vianant amb
el somriure verd de la portada, i resulta agradfvol
per la punta de contrast que formen les lIelres
roges i oefes.

Qua" I'enceteu, fiaireu tot seguí' Que sota l'apa
renc;a d'aquesta universal denominaci6 de c:Ciutat
pelita. hi ha una dutal: L1eida.

A cada reeonada de paragraf hi descobriu un
Irel; a cada descripci6, un paisatge; sota cada nom
arbilrari, un personalge de carn i 0580S amb el
Qual hi hem parla! i nos i 101 hi hem leixit alguna
anecdola. La democracia de les ciutats peliles, com
la nostra. permel aixo i molt més encara.

TOI, pero, moll discrel, mol! enraonat, dit en els
lermes d'una aplomada mesura.

L'aulol' ha ringul gran cura de desfigurar tols
els delalla i loles les minucies de fatil idenliflcació,
deixanl nOl11és la molela indispensable de subslan
cia re111 per bastir els capitols.

Es un llibre mansuel; no hi ha ni el desig de dir
grana coses ni de frapar per la profundilat ironica
de les concepcions o deis personalges. Tot eH és
desenrullllSl en un plascevol eslaf d'anim que ha per
Olés J'adducci6 de les qualilats i els defecles de la
ciulal pelita i les genls lIurs, sense ganes d'eviden
ciar-los ni de punxar més enlla de J'epidermis.

L'f1ulor haura aprofitat aquesls parenlessis de
nlnima, que son com un recer de lIums suaus. 011

101 resulta escaient, i la malicia i el neguil quolidia
es deixala en el no rés, i lIavors haura lraslladat al
papel' el garbell de les observacions ciuladanes
algunes d'elles molt encerlades-que formen el lIi
bre, Es per aixo Que res no hi és dil amb el to sag
nant o simplemenl persigollejador de manles coses
com hoslalja la ciulal perita.

Hi ha una blana bonhomia i aixo ens rha fet
simpalic.

Cal reconéi-xer que hi ha un noble esfor!; de llen
gua, t;0 Que és m01l d'elogiar en la producció del
Sr, ArAn, poc avesat a sucar la ploma en el lexic
vernacular,

Les il'luslrClcions mereixen. per contra, un pietós
silenci.

TRACTAMENT QUlRÚROíc DE LA L1TIA81
BILIAR, pel Dr. E. !libas i RiblJs.=Volum 10 de
c:Monografies Mediques.>

Cap metge de la nostra terra no ignora la gran
experiencia del Dr. Ribas i Ribas en cirurgia 8'ene~

raI. L'obra merilíssima d'aquest gran 'reballador,
ve reflexada mesfrívolament en el volum Que ens
ocupa, Quan s'ha tinguf els seus mestres, Quan
s'ha operat milers de ventres i bufeles biliars,
quan es té un cap tan ciar com el DI', Ribas, es po
den escriure les 64 planes d'aquesta monografia.
com eH ho ha fet: aixo és, contribuint mo1t al per
fecciomlmenl de la tecnica i al esc1ariment deis
grans problemes que I'acompanyen.

L'amic de les Arts.-Aquesta admirable publi
caci6 cada día es presenta més complela. Repre~

senla un !ipus gairebé únic a la nostra terra 00

l'art i la literatura d'avantguarda hi tenen un porfa
veu seriós,

Vegeu el n.o 17, i en les 22 planes de text hi tro
bareu arlicles interessants i reproduccions de qua
dres de les escoles més avan~ades,

La tasca de la Redacci6 de eL'Amic de Jes Arts>
representa un esfor!; allfssim en el panorama de
l'espirilualilat catalana.

Revista d'Olot,-Resulta moIt interesscmf }'ex
traordinari que ha publicat amb moHu de la Fesfa
Major. Hi ha un acord de prestigioses signatures i
bon nombre de dibuixos i reproduccions d'arl.

Es for~a simpalica, per allra banda, Ja figura ció
del quadre de redaclors de la Revista, Aquesta ¡o
ventul inquieta que senl l'agre de les coses de res
perit i té anims per treballar en revistes. ens omple
el COI' d'esperan~a.

Que sigui per molts anys.

Poble Nou.-T.mbé s'h. Uu'll .mb I'exlraordi
nari de festa Haior, Es d'una presentació excel
lenl, i el bon text i el crescut nombre de dibuixos i
caricatures ti donen rort;a amenitat i interés,

Felicitem resfor!; deis simpatics poblenovins,

R.IT.
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Encara la tarda és molla,
-ha plogut aquest mati-
hi ha una gota que sorolla
com un pendol cristallí

al 110m el' una fulla verda;
passa una alenada gerda
que estarrufa el faldelli
d'una minyona poruga;
una carnal pampalluga
s'ha en$enyorida de mi.

Pero em diu la tarda molla
que no siga arravatat;
cuito el'aigualir la folla
pampalluga que ha sopta!

el meu ¡mim mogudís ...
Tarda autumnal, melangiosa,
la carn, sota teu és fosa.
Veus? torno al teu encant, submís.

L ANTONI R. FORCAT.

======
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Lleida =onu=ental

Aixf titula Joao Sacs un arlicle aparegut en les
columnes de La Publicilaf, edició del dia 20
d'tlquest més.

L'arliculisla mosll'a un gran interés pel palri·
mani al'l(slic lIeidala i. des de fa una temporada,
s'ocupa insierenlmeol deis "astres vells mo·
numenls.

La frisla 8vinentesa que ha fel girar els ulIa a
)'amic Saca vers les noslres pedres anceslrala ha
posal, 18mbé, a la seva ploma, mofs damnaloris als
Jleidalall5 que el! creu en 5a roJalilal impassibJes
davant les malveslals practicades arreu arreu deis
"calres 11l0numents.

Cal Que sapiga, pero, ramic Saca. Que no tola
ela Heidalans han uronc;:at les espallles davant les
profanacions que avui i ah ir s'han inlenlal de Cer,
i algunes. maJauradamenl, hem arribat a perpelrar-se
a les nostres esglésies, convents i edificis civils.
Cal que sñpiga les energiques protestes i mogudes
aclUacions que cada una d'aquestes templalives ha
coslal. {llgunes de les quaJs. han arribat a aconse~

guir la salvació de monuments deis que avui ja no
se'n contaría gall ni gallina.

Cal que sapiga. també, la part sincerrssima que
en l'aclulIl afer de l'A~uda prenguéren certs elements
adduint raons de fOt5 els ordres perque no 1i fas
ensorrada la nau que tan d'enrenou ha mogut i
mourA,

Fóra, així mateix, molt convenient, que hagués
esmenl, el Sr. Sacs. de J'enorme facilitat que troben
certes genls per passar d'una opinió a una allra
e1'oposada, cosa que en I'enfonzamenl de J'A~uda

polser ha contribuir a que fos porlat a cap,
Probablement, el Sr. Joan Sars, frenaria la sor

nllgueria sulsldora, i 10caJifzaría els dicleris si en~

tris en coneixement de les gestions preterites ciu
tadanes i hagués una fixaci6 exacta de les acfuals.

Acr, ningú, que nosalfres sapiguem, i cregui
l'amic Sacs que la importancia del fet ells ho ha~

gttera fet coneixer, no ha trobat diners per penjar
un ccarillon:t al campanar ni tan solament s'ha de
terminat de penjar-li-ho, Ací s'ha parlal de la col'
¡ocació d'un rellolge a la torre de l'anliga Seu, sen~
se que hom sapiga, ara com ara, com sera. Creiem
que no naixeran veus a darrera hora propugnant
I'exislencia d'un relIolge al noslre c1oquer... Fins
ara hi ha esta!; hi és necessario Hi ha proposit de
que sigui el poble qui el pagui. EH podra ésser,
doncs qui I'elegeixi. Creiem, per tant, més encertada
una proclama d'avrs i d'orientació perque hi sigui
col'locat un rellotge que no desdigui al costat
d'aquelles velles pedres, que Ilall~ar unes paraules
al vent sense saber el verlader sentil de ~o que es
va afer. Respecle a i'enfonzament de I'A~uda,

en la noslra darrera edició deiem ja el que ha
viem de dir perque l'opinió, tant de dins com fora
na, no incorregués en la simplicitat de creure que
Lleida s'havia pJegat de mans, davanlla perdua de
la nau. Allí podra. peixar-hi el Sr. Sacs alguna da
da que pot contribuir a calmar la seva noble indig
nació.

Ocorre, pero. que molts cops, les protestes no
hi valen res davant de cerles ordres al aclituts, se
gons per qui son determinade;::,. 1en aquest cas, ja
sap el Sr, Sacs que per bé que la protesra resti en
peu, lo allre sofreix la malvestaf.

Aixo és així.
I ara, nosaltres no hi trobem inconvenient en

que les colliles siguen bones, el clima sigui agra
dós i el diner corri abundant... Només caldría que
aixo ens manqués per fer més negra la nostra
di••orl.

r
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Per la creació d'una
Escola de Periodistes

Nostre car amic, el professor d'História de I'Es
cola Normal de Mestres d'aquesta ciutat, Sr. Josep
Pinyol. ha estat nomenat ponent per a estudiar la
creaci6 d'una Escala de Periodistes. segoos la idea
exposada pel Presidenf de la federaci6 de la
Premsa Catlllano-Balear. Sr. Ribera-Rovira, en el V

Ha passat a enriquir el Museu Arqueologic la
col'lecci6 numismatica recollida pel qui fon distingit
metge d'aquesta ciutat. Dr. Marian Perez de la que
n'eren guardadors en l'actualitat els Srs. Martinez
i Perez.

Han fet les gestions d'adquisici6. en representa
ció de Monuments Historics i Artfstics d'aquesta
provincia, els Srs. Fontanals i ViIlalonga.

Feia ja algun temps que hom acaronava la idea
de poguer traslladar al Museu la magnífica col'lec
ció de rderencia.

Ara, bon punt sigui colocada en una vitrina ex
professa, se ti destinara un Iloc, exposant-Ia a la
consideraci6 i a l'estudi deis visitants.

Tarrega, aquesta admirable població veYna.
anuncia per d'acf breus dies un concert a carrec de
I'Orfe6 Catala,

No és pas molt lIuny encara que la mateixa ciu
tat rebé la visita de l'Orquestra Simfónica de Ma
drid,

Aquest abrandat esperit targarí, tant atent a to
fes les manifestacions de la seva vida, tan cur6s de
les seves activitats i sempre tan disposat al sacrifi
ci per tal de poguer proporcionar-se esdeveniments
d'alta significaci6 artística i cultural, ha evidencia
novament en aquesta ocasi6.

La visita de rOrfe6 Catala a Tarrega honora
llurs habilants en gran manera. Unicament un en
tusiasme ungit per les coses altes es capas d'acon
seguir resultats d'aquesta naturalesa. 1Tarrega ben
bé pot adjudicarse la possesi6 d'aquest entusiasme.

L'"Orfeó Catala a Tarrega

Col'lecció numismatica al Museu

Ara cal, només, que s'enlIesteixi el 'material per
posar-lo tal seguit en circulaci6. Hom creu que
en el bren termini de qualre mesas, tal estara a
punt.

La rapida creixem;a que experimenta Lleida, co
menc;a a exigir un servei de la naturalesa del que
es tracta.

El pintor Viladric

Coronat amb eIs 1I0rers de la gloria, ha retornat
de terres americanes aquest artista nostre, jove i
ardit.
- EIs dies viscurs en aquelles Jlunyanes terres Ji

han estar pródigs. En la lIuifa empresa per escalar
les cimes difícils de l'art no s'ha quedat pel camf.
Viladric, avui, pie i considerar, bombeiat per la cri
tica i emparat per la solidesa del seu art ha retornat
ac( per fixar-hi la residencia.

Fraga, la tfpica, ti ha obert els brassos amoro
sos i allf pensa I'artista continuar la seva obra en
fre les parets solemnes del castell que l'estatja i
l'ampla naturalesa que l'envoIta.

Una doneta gentil compartira les hl)res inquie
tes de l'artista. Viladric s'ha casal.

Aixf anira treballant, bastint la seva obra per
ésser presentada als mercats d'América, lIocs on
s'es-pera sempre amb veritable interés.

L1eida veu amb goig la gloriosa carrera de l'ar
tista seguint-Ia pas a paso

Del concurs d'automnibus

Han estat oberfes els plecs del concurs d'au
tomnibus que l'Ajuntament tracta d'implantar a la
nostra Ciutat.

Dues foren les proposicions presentades, una
signada per Artur Mor i I'altra per Llucits fargas.

La Corporaci6 s'ha pronunciat a favor de. la
d'Artur Mor,

De pas

De retorn d'un lIarg viatge per Espanye i Portu..
lral ha estat unes hores a la noslra ciutal el Dr. Pla
i Armengol, a qui hem tingut ocasi6 de saludar.

Ha catalogat un recull d'impressions moll no
lables del viatge, algunes de les quals, hem pogui
escollar en el transcurs de les curtes hores que ha
estat entre nosaIrres.

El laboratori absorbeix la quasi totalitat de les
activitats del Dr. Pla i Armengol. fins a l'extrem de
no poguer dedicar, com voldria, una part d'atenci6
a altres aspectes que també li son cars.

Sabem que l'A.ssociaci6 de Metges de I'Havana
Ji ha fet la comanda de donar unes conferencies so
bre tuberculossi, en aquella capital. cosa que per
tracfar-se de la seva especialitat Ji sedueix.

Es moIt d'agrair l'interés del Sr. Sacs per les
nostres coses, pero fora més considerat si respon

. gués a un sentir més extricte i més fidel d'infor
maci6.
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Tresor píctoric a Albelda

Hem recollit el rumor que a la ve'ina població
d'Albelda hi ha un tresor pictoric poe conegut per
la gen. que es dediquen a fer recerques d'aquesta
naturalesa.

Segons la versi6 recoIlida, es tl'acta d'un parelJ
d'obres de Van-Dic de regulars dimensions les
quals junlament amb tres o quatre teles més d'un
deixeble calata de l'eminent mestre. nomenat DaJ
mau, son estretament guardades a Ja Sacristía de
l'Esglesia Parroquial d'aqueila poblaci6,

No sabem que hi deu haver de cert. Fora, de lO
tes maneres, interessant de comprovar el que hi ha
de cert.

I
els

Salvi

seus

. , I :: ulls!
"( ')- ,......

Ih'-"
L'IRIDAL col'lir; cienlffic. guareix loles

les malaltfes deIs ulls. Un flasc6 6 pessetes
a 'otes les Farmacies, Demanéu l'interes
sant opuscIe «Las enfermedades elc los ojos»
j us sera remés gralu'IJament dirigint-vos a

J. U R I AC H i C. I
• S. A.

Apartat 632 = = = BARCELONA.

mostrar-la al públic. Les ciu.ats hi guanyen; I'espe
rit ciutada se'n beneficia també, car troba en la ri
quesa i la gracia deis aparadors una escola gratui
'a del refinamenl de gusl.

Ano'em, en honor del Sr, Lavaquial, que el! ha
es'a' un deis primers lJeida'ans que se'n ha preo
cupal i amb més encerJ.

L'establiment que acaba d'obrir és d'un bon to i
d'una galanura remarcables,

La riqu.esa d'objeetes dona el maxim rendiment,
ordenats en els aparadors que lenen la forma de
agils i pulcres vitrines mostrades al públic com una
exposici6 permanent.

Nosallres felicilem aquesl bell gesl del Sr, La
quial car entenem que contribueix a la dignificació
d'un aspecre de la vida ciuladana,

Tal és el que suara ha inaugurat el Sr. Lava
quial.

El gust del Sr, Lav8quial és UI18 d'aquelles co
ses indiscutibles en el radi de la nostra ciutal.

ja en J'establiment anlerior al de recent inaugu
raci6 hav(a arribal a aconseguir que la genl, al pas
sar per la Place.a de la Paher(a, es delurés a con
remplar raparador, com obeint la for~a d'un costum
arrelaf.

L'aparador de la joieria Lavaquial ha es'at tot
hora una escala de gusl i disfinci6.

Hi han avui, él Lleida, coses admirables en aques.
senlir. Bis noatres comercian's van traban. aquest
agermanamenf de la utililat i I'exquisida forma de

Establiments que em
:: belleixen la ciutat ::

Un calaixó de sastre

Congrés que acaba de celebrar-se a la noslra
ciulal.

No dublem de I'amor que posara el Sr. Pinyol en
la seva ponencia, lan per Iraelar-se d'un problema
cridat a lIaBalir un fOfl interés eom pel' la bona dis
posició amb que ell tracIa sempre les coses que ell
Iren en el radi de la sigllifIcaci6 cullural.

Aquest i no cap més és el nom que mereix el
Mercal de Sanl L1ufs,

Hom I'ha habilita. per mil coses diverses. Aca
ba de perdre la forma i el que és pitjor, el caracler.
A.viat hi Irobarem de tol menys mercal. Els maóns
presenlen lJargues estibes embossanHo. Mai no
haguera smspilat ningú la multitud d'aplicacions que
hom Ji ha determinat. Primer en servaren un Iro!;
per Museu; poe a poe hi han anal posan' el rellotge
de casa la Ciurat, un mercat de grans particular, un
lIoc de venda de menuts de rescorxador, un depar
fament per a la venda de peix, quedan', amb tot aixó
reduil el mercat de verdures a un rec6.

Sembla que amb aquesta gamma d'utilifats el
Merca' no dona Olés de si, no és cert? Dones bé,
ara hi fan una estafe.a.

No ens sabem explicar aquest afany d'amunte
gament. Sembla com si a L1eida no hi hagués es
gambi perqu~ 101 s'apliqui al gep del Merca! de
Sanl L1ufs,

Ara, pero, si rés de nou pensa coI'locar-hi
I'Ajuntament, haura de basfir-hi un pis, car el que
és a planla baixa ja no hi cap ni una minsa punta
d'agulla .. ,
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Llista d'adreces útils que recomanem

'l' a Ilers

CICLES MAZARICO. - Bicicleles varies mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i 8 termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

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

Reeaders i 'l'ransports

L,\ PALLARESA. - Agencia de Transporls. 
Carrer Cabrinetty, 15 - Ueida. - Telefon, 232.

R. SETÓ l FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinaci6 8mb les poblacions
Olés imporlants d'Espanya. - Barcelona: Monllle6,
217. - Ueida: Estererfa, 4.

Mosates
FRANCESC NADAL. - Fábrica de Mosaics

(In més anliga de la Capital) PlIsseig de Prat de la
Riba. - Teléfon, 546. - Ueida.

Músiea ¡Planos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 65. - Ueida.

Proeuradors

FRANCESC MATEO MONTULL.-Procurador
deis Tribunals.-Major, 7, 1.er - L1eida.

Metges
E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de

la boca i dents. - Teléfon, 367. - Pla,a de la Sal, 17
principal - L1eida.

Mereeries
EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer

cería i novetals. - Pla,a Sal, 8 - Teléfon. 302. Ueida

'l'oelnertes

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especialitals en
pernils i embutits. Carme, 62, Teléfon, 300 - Ueida.

Gleuadores

MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parls i
Cirurgiana. - Villa Solé (enfron! del Teatre Camps
Elissis). - Ueida.

Glibrertes
CASA BENET.-Uibrería i Objecles d' Escrip

tori., Llibres de tota mena en cataJa i castella, Ml!
quines d'escriure cUnderwood-. P. Sal. 7 - L1eida.

~eademles de Comerc

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabilital- Co
mer!; - Idiomes.=RambJa de ferran. 36-2.° - L1eida.

Cafés t Bars
ORAN CAPÉ DEL COMERl;o - R. Ferran, 2

Ueida.
BAR L·AS. - Berenars economics, Rambla Fe

rran, 15-Ueida. Telefon 350-(Enfront de Correus).

Cases de Canul

M. S~LA ROURE. - Rambla Ferran, 4. pral. 
Telefon, 518 - L'eida.

Col'legls
ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan,a - Bal

xillerat i Magisleri.=Rambla Ferran 36-2.° - L1eida.

Corredors de Comerc

ENRlC BORI~ÁS MELGOSA. - Clol de leo
M)nges. 8 pral- 2.' - Telefon, 499 - L/eida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a J, Banc d'
Espanya - Rambla d' l\ragó, C., entressoI - L1eida.

E leeh'lelsle s
CLAUDI BAIGET.-Maquinária i malerials elec

lrles, vendes al major i defall. - Plac;:a L1ibel'taf, 2
Telféon, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREt'lA. - Máquines i malerlal eléc
lric. - Baixada de la Trinilaf, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elec
triques per a lIum i forera. - Parallamps, Acumula
dors, Tnmsrorrnadors i Reparació de GramDrons.
Clavell, 5. - Ueida.

Farmaetes
TARRAGÓ I RIBELLES.-Análisis Qufmics i In

vesligacions CI(niques.. Major, 7 - Lleida.

Ferreterles
jOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

11 i 12. - Ueida.

Fusterles

EDUARD ORÓ. - Carrer Ram6n Caslej6n,
núm. 13. - Ueida.

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferrán,
núm. 37. - Ueida.

Impremtes

SEOELLS DE GOMA.-j. Esteve, Cavallers, 4
L1eida.

IMPREMTA PAOÉS. - Avinguda Blondel, 33
Ueida.
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