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Jatísfaccíó
=tes confortador en extrem veure com els catalans fem, el'un temps enfa, guanys sensi

bles en el redrefament i purificació de la /lengua vernacular.
¿'anarquia gramatical el'anys enrera, en que cada escriptor tenia una ortografia

propia, s'ha canviat en un general consentiment en virtud del qual, les normes de I'lns
titut, salvades rares excepcions, són unanimament emprades. Aquesta unificació, si
en certs casos pot representar el/loable esperit de transigencia de tendencies particu
lars, significa, considerada conjuntament, el triomffatal de Fesperit científic que, en
filologia com en tot, ha de dir sempre la darrera paraula.

Un segon fenomen ben significatiu, és la creixent difusió del catala escrit entre
la gent de la nostra terra. No fa pas molts anys, com fofs sabem, si era ridícul sentir
un catala que parlés en Ilengua aliena, eren una reduYdíssima minoria els que escri
vien en catala. Avai passa, sortosament, el contrario No ens atreviriem a assegurar
que la majoria deis catalans Fescriguin correntment, pero és indiscutible que el
nombre deIs que ho fan creix tan rapidament que és legítima I'esperanfa que aviatse
ran molts pocs els que, en el/lenguatge escrit, manquin al deure moral i logic el'expres
sar-se en la nostra /lengua. Creiem que aquest fenomen, que obeeix a múlliples cir
cumstancies, en bona part pot explicar-se pel nombre, calitat i area de difusió cada dia
creixent de la nostra premsa, car si el catala, un dia i un altre, s'habitua a /legir ca
tala, i hi traba gust és forfos que Finconscient treba/l persuassiu que aixó representa,
vBgi creant lentament aquella convicció interior que, en un moment donat, Fha de por
tar a obeYr les veus secretes de la historia.

Podem constatar més, encara: que la Ilengua catalana, en la prosa i en el vers,
com a instrument /iterari o com a mitja el'expressió filosofica o científica, ha a sso/it
lal noblesa, ta~ natura/itat, tal riquesa de matissos que fins sense la més petita dosi
de xovinisme ni d'orgu/l, pot resistir sense por la comparació amb les /lengues més
acreditades en I'universal camp de la cultura. ffi ha, avui, a Catalunya, mant escrip
tor de tal qualitat que creiem esta per damunt de qualsevulga que, en tot moment, hagi
pogut donar la nostra ffistoria, i es pot dir de tu amb els més ir lustres deis escriptors
del món. Podriem citar-ne més el'un que, en la finor, en la forfa expressiva i en la be
/lesa el'estil ha arribat a aquell grau al que /i escau, per la plenitud, l'apelatiu de eliJs
sic. Als qui en poguessin dubtar, els recomanariem Ilegissin, per exemple, les magní
fiques planes que Caries Soldevila ha escrit a la Revista de Catalunya del mes
d'Octubre darrer. El seu treba/l Dos sofismes només? responent a un altre treba!1
igualment notable del Dr. Cardó, és una cosa tan acabada, que si dintre cent anys es
fes una antologia deIs escriptors de la nostra epoca, hi tindriB un /loc el'honor. ¿'admi
rable CarIes Soldevila, que com a escriptor haura influit tan posifivament en el bon
gust /iterari de la nostra generació, hi ha escrit una prosa definitiva, IIifó el'art dialec
tica, exemple vivíssim de Felegancia del seu esperit i demostració plena de com, es·
crivint en catala, es pot fer art puro
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Confessíons
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(:/11 marge de «Cfhome perdurable»)

v,

0arwlnlJme I teologla

G\ BSPUÉS del pro, el contra. Feta
\f!!.) rapologia del transformisme,

cal assenyalar-ne rabast, po
sant de relleu les seves limitacions, que no
s6n molles, pero si essencials,

Anys enrera, en els primers temps que
seguiren a la sistematitzaci6 de la hipMesi
transformista, resperit cienfffic dominant
era purament materialista, ies pretenguéque
la doclTina evolutiva consolidava definiti
vament una explicaci6 netament mecanica
del m6n. Es creía, simplement, haver eli
minat Déll. Un savi de marca, Caro, resu
mint I'ambient dominant, ho expressa en
aquestes paraules pintoresques: «La scien
ce a reconduit Dieu jusqu'¿ ses frontieres,
en le remerciant pour ses services pro vi
soires». Cal dir, en honor a la veritat his
torica, que aquest criteri no era, ni de
moll, unanim, béque generalmenlcompartit.
Avui, fins els més ortodoxes deis transfor
mistes, reconéixen que si les lleis evoluti
ves son certes, no tenen allre valor que el
d'elements necessaris per l'aparici6 gra
dual de la vida, pero deixen intacte el gran
problema: el de la causa de les causes,
Aixl com, per exemple, un cert grau de
temperatura, d'humitat, de pressió i de
llum, son les condicions obligades de la
germinaci6 deis éssers vi LIS, aixf la influen
cia del medi, la supervivencia deis més ap
tes, la selecció natural i la herencia són
les circumstancies sine qua non del fet

evolutiu; pero ni en el primer ni en el se
cas, tals circumstancies creen els éssers
respectius, Sense elles la vida sembla
impossible; pero no originen la vida. La
conseqüenda d'aixo és que si no hi ha con- .
ciliaci6 possible entre el dogma creacio
nista i la hipotesi transformista, hi ha
compatibilitat perfecta entre la creenca en
una intel'ligencia suprema, Déu, per parlar
ciar, i la concepci6 evolutiva, cal' si les lleis
acusen rexistencia d'un legislador, les
lleis evolutives, no havent-se creal, proba
blement, per elles soles, ens fan creure en'un
legislador cosmic. Heus acl com, segon; la
frase felic de Fiske «el transformisme ha
donat al món tanta teologia com li havia
llevat». El naturalisme classic es troba ,
després d'un lIarg i penós caml, de bon
grat o de mal grat, davant d'una causa
primera que vanament creia, polser, haver
eliminat. En resum, si m'he expressat cla
rament, el transformisme, per bé que cert,
no és el factol' essencial de revo!ució; hi
juga un papel' evídent, pero secundari i
accessori. 1 per a retre el degut homenatge
al geni de Darwin, cal dir que en les seves
obres no hi ha ni una paraula que pugui
deixar entendre que la seva hipotesi arrui
na la idea d'una causa íntel'ligent del m6n,
Per demostrar-ho, n'hí ha prou amb trans
criure integrament les sis ratlles finals de
L'orígen de les especies, que ignoren o
amaguen els seus detractors, i que diuen
així:

«Hi ha, certament, quelcom de grandi6s
en aqueixes consideracions sobre la vida i

1
I
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sobre les seves variades facultats, que fo
ren, en el seu orfgen, impreses pel Crea
dor en poques formes, o potser en una sola,
i en pensar que, menlre nostre planeta co
menca a girar en lIur orbita, obeint a la
immutable lIei de gravitaci6, es desenrot
liaren d'un principi tan simple, i es desen
rotllen encara, infinites formes molt més
belles i meravelloses».

Aixf, ésser darwinisla no vol dir, de
cap manera, ésser ateu ni irreligios. Pero
és cerl que entre la ciencia i la veritat re
velada de la Biblia, hi ha profund desa
cord. L'una és la negaci6 de l'altra. El
que hi ha és que I'església, als que adme
ten un principi inteI'ligent de les coses,
pero no el seu Déu, els diu materialistes,
Segons la seva manera, o s'ha de creure
en un monarca cosmic t,errible o, del con
trari, s'és ateu.

Pero no és solament Darwin. Tots els
grans pensadors contemporanis es mos
tren concordants en que el gran problema
subsisteix. Richet, en una pagina admira
ble d'una de les seves obres, fa aquestes
reflexions, que son una pedrera de teolo
g;a:

«Suposem arribat el 'dia en que resti
acabada d'una manera irreprotxable la
descripci6 de I'univers. Admetem que gra-
cies a una labor multiplicada, pugui, I'ho
me, catalogar i fotografiar tots els estels;
que s'hagin descrit i classificat els os
sos i els muscles de tots els vertebrats,
els segments de tots els crustacis, les con
quilles de tots els moluscs, les fulles, les
flors i les lIavors de totes les plantes, les
varietats de totes les bacteries, els coefi
cients de diÍataci6 de tots el gasos, els pe
sos atomics de tots els cossos simples.. ,
¿Que haura avancat l'home respecte al co
neixement de la conslituci6 de ]'univers?
Poca cosa, No solament no sabem res de
les causes profundes, sin6 de!s fenomens

materials, que per nosaltres son veritables
incognites. L'incomprensible ens envolta,
Aixf doncs, si existeixen lIeis que trans
formen la materia inanimada en materia
animada; que compliquen a aquesta darre
ra fins a l'extrem de formar-la amb meca
nismes perfectes; que Ii infundeixen gra
dualment irritabilitat, sensibilitat, instint,
pensament i intel'ligencia, aquestes' lIeis
han de tenir el seu orfgen, per remot que
sigui, en alguna finalitat».

Claudi Be.rnard, el creador de la fisio
gia, diu en la seva obra Infroducfion a la
Médecine:

«Quan es considera l'evoluci6 comple
ta d'un ser viu, es veu clarament que la
seva existencia és la conseqüencia d'una
gran lIei organogenica que preexisfeix en
una idea preconcebuda i que es transmet
d'un ser a l'altre. Es podri1l trobar, en l'es
tudi experiment1l1 aels fenomens d'histo
genesi i d'organitzaci6, la justificaci6 de
les paraules de Goethe, qui comparava 111
natura a un gran artista»,

«~o que apareix com de I'essencial do
mini de la vida i que no pertany ni a la
qufmica, ni a 111 ffsica ni a cap altra cosa
semblant, és la idea direcfriu d'aqueixa ac
ci6 vital. En tot germen hi ha una idea di
rectriu que es desenrotlla i es manifesta
per l'organitz1Ici6».

Driesch, aClual professor de filosofia a
Leipzic, diu categoricament:

«La teoria que redueix l'onlogenesi i
l'aparici6 i evoluci6 de la vida, a simples
accions ffsico-qufmiques: osmosi, capilari
tal, afinilats qufmiques, diferencies de po
tencial, etc., és incompleta, car els agents
ffsico-qufmics produeixen fenomens que
ells no dirigeixen.»

Finalment, Luigi Luciani, el gran f1sio
leg de Roma, escriu: «Quan el f1sibleg,
després de pacienls estudis i experiencies
ffsiques, qufmiques i morfologiques per

--
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abraear tota la fenomenologia de la vida,
s'eleva a I'estudi de les grans lIeis biolb
giques i tracta d'aclarir, en alguna manera,
els misteriosos problemes de I'herencia.
de la capacitat pnembnica, reproductiva i
evolutiva de la substancia vivent, s'adona
facilment que aquests són inexplicables
amb les lIeis de la mecanica atbmica i mo
lecular i sent la necessitat de contraposar
el vitaJisme al materialisme.»

Vegi's doncs quan poc fonamentades
son les critiques de Chesterton en dir que
I'evolucionisme, en 1I0c d'estimular el dub
te filosbfic, dogmatitza injustament. Vegl's
doncs, quan mancada de base és I'afirma
ció calblica segons la cual la concepció
evolucionista mena al materiaJisme. Es tot
el contrari que és cert. L'home, seguint
aqueixa majestuosa lIei de diferenciació
progressiva a traves del lent treball de la
natura, veu afi"mada la unitat de la vida. 1
aqueixa ascensió soIs es compren amb
I'existencia d'un quid intel'ligent i etern,
que regula, dirigeix i estimula la colossal
evolució deis éssers i deis móns.

Cercarem la solució de la gran incbg
nita en els temples de pedra? Valdra més
que ho digui Sant Pau que no pas jo.
L'apbstol, dirigint-se als ciutadans atene
sos, reunits a I'Areopag, diu textualment:
«El Déu que crea el món i totes les coses
en ell contingudes, essent com és el Sen
yor de cel i terra, no esta tancat en tem
ples fabricats per homes. Ni Ji cal el ser
vei de les mans deis homes, com si tingués
necessitat d'alguna cosa. Essent, doncs,
nosaltres, del lIinatge de Déu, no debem
imaginar que I'Esser Diví sigui semblant a
1'01', a la plata o al marbre, de quines ma
teries ha fet les figures I'art o la industria
humana.» (Fets deis Apbstols, capltol XVII,
versets 24, 25 i 29.) No; si volem trobar a
Déu, fugim deis temples. El trobarem en
I'espectacle deis móns, en I'explendor de

la vida, en les "eus secretes de la natura,
en I'equilibri perfecte de tota cosa, en les
lIeis savies i perfectes que tot ho han pre
vist, tot lo qual ens acusa una unitat su
prema que no és la causa primera com al
guns diuen, ni una causa final, com altres
pensen, sinó la causa eternalment activa
d'on tot emana. l és l'est1ldi i la reflexió,
no pas la fe dogmiltica, que ens acusen una
lIei i el seu caracter intel·ligent. Se'ns
parla, sovint, de les forces orbes de la na
tura. Qué significa aqueixa expressió? Les
forces cegues no poden ésser filies més
que de I'atzar; i I'atzar és, precisament,
I'absencia de direcció intel'Jigent, la ne
gació mateixa de tota Ilei, del que no se'n
poden derivar més que la incoherencia i la
confusió. 1 a aqueixa. potencia suprema,
sigui quin vulgui el nom que Ii donin, si
guin quin es vulguin les obligades imper
feccions amb que se la comprengui, jo hi
he arribat lIiurement, plenament, per les
meves prbpies i infimes lIull1s naturals; i Ji
dec una gratitud immensa, molt més gran
en el cas de que I'adquisició de la meva
personalitat conscient sigui fruit del meu
treball a través d'innombrables experien
cies evolutives, que no pas si resulto ésser,
tal com soc, una creació graciosa particular
de Déu, sense el més minim esfore per la
meva part. En el darrer cas, quin merit hi
ha en mi si, sant o criminal, soc tal com a
Déu li plagué fer-me?

Es hora de .resumir. Recolzant-se en la
ciencia i en la filosofia científica, crec que
un home del segle XX pot fer, sense vio·
lencia, aquesta professió de fe. L'Univers
infinit és increat. Es coetern amb la seva
causa intel·ligent. L'essencia única que ho
emplena tot (materia, esperit, son termes
purament convencionals) conté, des de
sempre, potencialment, totes les possibiJi
tats manifestatives. En I'univers manifes
tat, les diferents aparences de les coses

J



no s6n, en elles mateixes, més que la re
presentaci6 atenuada i restringida de la
essencia única. Aqueixes representacions
es realitzen seguint el ritme de lIeis evolu
tives indefinides. Activitat, sensibi/itat,
instint, consciencia: heus' acf les propie
tats latents de l'essencia eterna, graus di
versos, esglaons de l'escala que hem se
guit per arribar a l'explendor de les nos
tres facultats humanes, i que ningú seria
gosat de dir on ens farim arribar amb la
infinitat de temps que ens res'ta per evolu
cionar.

L'home, en el seu orgull, prefereix el
premi immerescut de la seva intel'ligencia
donada ja fela i madura, que creure la deu
a una conquesta propia amb esfor~, grikies
a la divina fa,:uItad que tenim de manifes
lar-nos en tot ordre de perfecció i d'adqui
rir, per coneixemetlt i experiencia propia,
tot grau de superioritat i de grandesd.
Aquest orgull l'han alimentat totes les reli
gions dogmaliques i el sostenen pobre
ment, lamentablement, lIibres com el de
Chesterton. Pero la concepció evolutiva
palingenesica, professada avui per la se
lecció intel'leclual del món, deslruira
aquesta erronia visió. I els avanlalges, en
el camp moral i religiós, seran immensos;
moralment, imposa, abans que tot, la no
ció de l'esfor~, del Ireball, la sola cosa que
compta; es resignara faci/ment, l'home, a
les pasatgeres desigualtats naturals; veu
ra clarament com la noció egoista de la
lIuita per la vida, cal substituir-la per la
d'una solidaritat humana; evitara tot acte
nociu a altri i l'ajudara en la mesura deIs
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seus mitjans; extendra, en fi, el seu amor,
al germa 1I0p, al germa tigre, a la germa
na flor i a la germana aigua, (Oh, ara cla
ríssimament). En l'aspecte religiós, la con
seqüencia és única, pero immensa: la pue
ri/itat de les sancions sobrenaturals, cal'
l'ésser conscient, no és aItra cosa que el
fruit del seu treball, deis seus sofriments,
de les seves joies, i cada un deIs seus ac
tes repercutira matematicament, per reac
ció inevitable, en ell maleix i en les seves
futures condicions d·exislencia. L'expe
riencia i el dolor que comporta lota imper
fecció, l'empenyeran envers una via sem
pre més perfecta, més serena, menys
dolorosa.

Aquestes idees, naturalmenl, han de pro
moure una tempestat en el camp del sacer
doci oficial. El sacerdot lendira sempre al
culle extern perque n'és ministre,-digué
Renan,-i afegf: «mirara sempre de reull
l'oració fnlima, cal' és un medi de prescin
dir d'ell». Pero no importa; sabem que si
algú ha fueteijat les vanes fórmules del
cuIte, fou aquell que expulsa els mercaders
del temple, aquell qne ens recomana que
si voliem orar ens recollfssim a casa nos
Ira i no ho fessim com els faritzeus que
criden i es truquen el pit perque siguin
vists i escoItats. La veritat s'obre pas
cada dia, i com deia en un anterior arlicle,
si les religions han fet impossible:a Déu,
la ciencia ens el va demostrant cada dia
més.

Beneida, doncs, la ciencia.
HUMBERT TORRES.

(Acabara).
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CaJa peJra .0moguJa
reuona com un gerncc ~

pobre Palau Je l'A~uJa
eolpiJa J'un afany eeg.

Ahi cncara romanies

a la cima del toual,
gomfan6 Je Ilunyanie.
com una egida immortal.

Avui, greument trocejaJa,

mena el parpaL a la mort

per caJa pedra e.fonJraJa
una cllgruna de record.

No n'1,i hagué prou amb 1'afrosa
ge.ta J'aqucll bras coquí
q1Ji t'e&1adella, commosa,

en l'c,'Icla t cY un poIvarí.

Ha calgut cncara 1'ona

J'una erua impietat

pcr estrOllcfl. en una estana

tn fresca veu del passat.

Sojorn de magnats decesos

Jel rei.lme J'Arag6.
frnpat pcr ignar.~ revesas

J'nV'lIi i de raviar.

Parets pcls .segtes torrac1eJ,

avui de c3ntells deserts,

qui .serve u arrecerades

llcgendes de tem ps incerts.

I heu abeurát fantasies,

Jel 10•••1 gai .seambell,
nmb l'ul1 fit a le,( mnsies

parl Jel Segria i I'Urgel!.

Quin aire d'esmortuida

té 1:1 vostra magestat

cndn cap 111é.S atuida

per In hUll1:lna malvestatl

:Il ConTad c;Rosich

D'una faisó Je.5ventrada

encara mas ulis han vist

resporaJica clau5tracta

pregonant son accent trist.

1 la "obria contextura

Je la banJa J'Orient
fcnt-se a }' aire amb la Jretura

run fré ardid a sol ~ a vento

I les naus que trontollnren

deixant, pero, de segul

les altrcs, que s'esvolaren

en aquell esclat roi.

I les tot'res escap'i=ades

i el pati abscnt de trepig.

baJia Je ponenlaJes
amb una cisterna al migo

1 enJin, Je la fosca bla11a
l. pres6 d'aspre segell
que ira. el Princep de Vi.ana

i el Comle J aUlne d'U,gel!.

I les voltes, i les portes,

i el" encreuaments de nau,

i les mensules colltortcs

.ola el pali Jel eel b1a".

Ara em Jol la eriJeria
Je mallaJes i parpals
refinant-se en ragonia

de les pedres ancestral".

Marxa U11 rastre Je lIege11Ja
amb el vostre esfonrlrament

que s'endura la cloenda

enfelant l'enyorament.

U s van Hevant resveltesa

amb que la historia us ha ungit.

Ara amb una altra escomesa

tinJreu les runes per Hit.

RAMON XURIGUERA.

r
1,
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cfemerídes lleídatanes
(j ~

19 d'Octubre de 1868

Cnderrocament de l'antífila eSfillésía de Sant :loan í urbanítzacíó
de la plar;a de la Constítucíó.

í
I
r

~ 'església de Sant Joan estava si·
\ !D) tuada al beli mig de la que.avui
""../ és pla~a de la Constitució. Par-

tint de liI ratlla que formen !'edifici de !'AI
mudí i demés edificis vorans, travessava
de pie a pie ¡'espai de la placa.

Fent angle amb I'Almudí hi havia un
~rup de cases separades de I'església pel
carrer de la Redola de Sanl loan les quals
avan~aven fins a !'indret de la fa~ana del
temple.

AilÓ feia que el quadre de la placa re
sultés migrad!ssim per encabir la nombro·
sa concurrencia que acudia als mercats de
grans que s'hi celebraven setmanalment.

Aq uest greu defecte dona 1I0c a que
hom con ce bis la idea d'enderrocar la vella
església i el grup de cases de la Redola,
car era la única manera de deixar a la ciu
tat una pla~a centrica i espaiosa, cosa que
vindria a afavorir el trarec del mercat.

L'Ajuntament d'aquell temps, interpre
tan! la justa aspiració deis Ileidatans i
aprofitant I'avinentesa de les commocions
populars a que dona 1I0c la revolució de

'Setembre del mateix any, sense cap mena
de tramit acorda I'immediat enderroca
ment de I'anomenada esglé,¡ja, els treballs
del qual comen~aren en la data de la cap
calera quedant enllestits amb sorprenent
rapidesa.

***Sant Joan era un temple formós d'un
escaient esti! gótic-bissantí.

La fa~ana principal era composta d'un
cos de ressalt am b una grossa barbacana;
porta gentilment historiada; rosetó i un
finestral per banda.

Formaven les filigranes de la porta una
colecció d'ares concentrics i semicirculars
reposant sobre sengles pilans deis que
n'eixien petites figures representant els
reis de l'Orient.

En l'entremig hi feia lIur aparició el
corderet del Sant que donava nom al
temple.

Damunt del cos.de ressalt hi havia el
rosetó i a banda i banda, un finestl'al, re·
marcables per la puresa bissantina de lIur
factura.

La fa~ana del carrer de la Redola era
netament gótica i la porta, tractadá d'una
faisó extremadament senzilia, comporta va
a ambdos costats uns finestrals col 'Iocats
gairebé a I'al~ada de la barbacana.

La cornisa d'aquesta banda de temple
era tam bé gótica,

Trencava la uniformitat arquitectónica
de l'església de Sant Joan, el campanar,
bastit a I'angle esquerre, la construcció del
qual procedia d'una epoca diferent a la de
la resta de la fabrica.

L'interior era format per una sola nau
sostinguda per ('olumnes barroerament
treballades. Aixó dona lloc a que alguns
historiadors creguessin que el temple era
obra romana arriscant-se més d'un a fixar
Ja a I'epoca de Constant! (segle IV).

Malgrat aquestes opinions, Madoz,
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Pleian de Porta i altres. sosten en que com
11 maxim la data del monument podía es
tirar-se fins al segle XII epoca de I'explen
dar gotic.

L'any 1372 el temple sofrí I eformes
d'importancia, segons testimoniava una
1I0sana de marbre que hi havia a la sa
gristia.

•• •
La pla~a Majar, com Ja queda dit, era

un quadre enllosat, de reduides dimen
sions. Allí hi havia encara existent I'edifici
de l' Almudi, les cases de la Redola ende
rrocades jU'ltament amb I'església i algu
nes altres que encara es conserven. Tates
elles eren festonades de porxos que des
prés han estat tabicats i convertits en bo
tigues. Els senyals d'áquella ti pica porxa·
da poden apreciar-se perfectament en les
fa~anes de les cases menys reformades.

El vell edifici de l'Almudi, segons to·
tes les probabilitats, fou en un principi la
presó de la ciutar; a I'edat Mitjana hom el
coneixia per Pa/au de Cervel'a. D'aquest
1I0c sonien els sentenciats que havien
d'ésser exécutats a la forca, que seg'JOs
costum era aixecada a I'altra banda del
pont, en el fatídic 1I0c que mes endavant
se'n digué la Mi/ja L/una. (1)

En aquella epoca l'Aimudi estava em
pla~at on avui s'aixeca la Catedral nova.
El carrer que es traba a la dreta d'aquest
temple encara conserva el nom d'A/mudí
Vell,

La presó fou traslladada a I'antiga Pa
heria, probablement a nI itjan segle X VII ¡, ,
quan amb motiu de la construcció de
¡'actual Catedral, el mercat de grans fou
també traslladat a la Pla~a Majar, quedant
lIavors convertit el Palau de Cervera, d'an
tiga presó, en Almudí o magatzem del
mercat.

(1) Enderroea! duran! la revoluei6 de 1868,

Cal dir que I(avors i fins a príncipís
del segle passat, aquest edifici era molt di·
ferent de com és ara. La f.~ana principal
era tata de pedra i tenia uns formosos fi
nestrals gOtics partits per dues columnetes,
molt pareguts als de la Paheria,

A I'ésser transformat I'edifici en esco·
les, mans profanes, que mai no en man
quen, reempla~aren els finestrals' pels an
tiestetics balcons actuals.

•• •
Tant la vella església de Sant Joan com

la Pla~a, guarden tradicions i records his
tOrics dignes d'ésser retinguts i que dei
xem per una altra ocasió per tal de no
allargassar excesivament aquest treball.

El temple, a I'edat Mitjana, era el lloc
obligat de les reunions del Consell Gene
ral de la Ciutat el qual esta va forma! per
més de dos cents representants de les cinc
parróquies amb que lIavors comptava Llei
da. at'ribant aquells a tres cents en algll
nes ocasions.

Les reuniol1s eren convocades a. toes de
campana, servint-se de la de la Seu nome
nada Seny Majar i eren presidides pels
quatre pahers que formaven aquest altre
consell. El General assumia IOt el poder
de la ciutat i lIurs decisions eren irrevoca
bles i inapel·lables.

Quan la importancia d'algun succeit ha
demanava, hom cridava el Consell a
reunió.

EII era qui acordava emparar o de
negar els auxilis al rei en les guerres; fer-li
prestecs o negar-Ios-hi; aixecar en armes
els ciutadans contra els enemics de la pa
tria i els malfaclOrs i vetllar, en fi, per la
severa observancia deis furs i privilegis de
la ciutal.

Moltes decisions del Consell eren publi
cades a l. porta prieipal del temple, 1I0c
on s'eren assabentades, segons costum. les

. I

1

I
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parts interessades de les sentencies que
dictava la Paheria i en son nom la Proho
menia de Ventura, que era el tribunal en
carregat de l'administraci6 de justicia cri
minal, no solament en IOt ~o que afectava
a la jurisdicci6 exclusiva de la ciutat i el
seu terme ans a la deis pobles agregats,
coneguts per carrers de Lleida i tambépo
bIes de lé1 Confribució, que nombrosos
eren.

A Sant Joan s'hi reunien les Corts ge
nerals del Regne sempre que eren cridades
a la nostra ciutat pels monarques de la
Corona d' Arag6.

A la pla,a hi tenien 1I0c tota mena de
festes que es celebra ven a la poblaci6, bé
fas per commemorar un natalici o corona·
ci6 reial o honorar un fet glori6s de les
nostres armes. Llavors la Paheria disposa
va que les festes duressin tres o quatre dies
les qua Is consistien generalment en els
borns o torneigs de cavallers armats amb.
piques, llanees i es pases. Les parelles d·a·:
quests bornadors, eren abans assenyalades
pel Consell de referencia.

Un altre costum era el d'organitzar
curses de braus, dances populars, lIumi
naries a la pla,a i al campanar de la Seu a
¡es ;graelles del qual s'hi encenien grans
fogueres de teies ...

.Tot aixó era gairebé sempre amenitzat
per músics i joglars que mantenia la Pa-
heria. .

Els joglars cantaven caneons populars
i motius, a vol tes contenint al'lusions a
algú deis presents. L'al'ludit contestava O

feia contestar amb una altra canc6 el con
tingut de la primera dona·nt aix! Iloe a en
grescadors 'Xivarris.

Devers l'any t786, el Governador Blon
del d'aeord amb el Municipi i veins inte
ressats resolgué la eonstrucei6 de la clave
guera i empedrat de la pl",a de Sant Joan
i ear ers.Major i Sant.Antoni.

9.- ~

En Juny de 1790 es camenca a bastir
al mig de la pla,a una font monumental
les despeses de la qual eren satisfetes amb
les rendes produides per la vacant del ca
rree de bisbe de la Diócesi.

Amb la guerra de la lndepend~ncia, la
nostra placa fou teatre de sagnants epis
sodis.

El dia 13 de Maig de t81O, a les 6 de la
tarda, les tropes ¡franceses entraren a la
ei utat assaltant els baluarts deIs earrers de
Magdalena i Carme i les fortificacions del
Cap-ponl. Les forces encarregades de la
defensa d'aquests Ilocs no pogueren resis
tir I'empenta deis invasors i reculáren fins
arreplegar-se a la pla,á. Allí, assetjats en
tre dos focs, teixir~n els moments eulmi
nants de la lIuita. Els nostres formaren el
quadre, carregaren a la baioneta i arriba
ren a un cos a cos esgarrif6s. La pla,a
queda en un mqment coberta de eossos
'morts i ferits en espantosa eonfusi6.

L'any 1825, els partidaris de l'absolu
tisme trencaren el marbre on s'hi .Ilegia
«Pla,a de la Consiituei6~ canviant-Io per
un altre que portava la inscripei6 segOent:
«Placa Reial».

En 1841 front a les escales voranes a
I'Almudi s'hi bastí.una font amb eolúmnes
de pedra en el fris de les quals s'hi Ilegia
el nom de la placa amb Iletres daurades .
Amb motiu de I'adveniment al. poder del
partit liberal i del retorn a Espanya del
General Espartero, aquesta font fou exhor
nada i explendidament ¡¡'I"minada a ca
rree de l'Ajuntament de I'epoca.

Pel Carnaval de 1861, ocupa la placa
per primera vegada el fam6s envelat, pro
pi pels balls d'aquesta mena de diades, re·
petint cada any la seva triunfal bastida
fins a 1916 que fou traslladat al mereat de

. grans de Sant L/uis.
El 30 de Juny de 1862 s'inaugura en el

mateix 1I0e l'enllumenament públie per
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gas, essent alcalde Manuel Fuster i Arnal
do qui en fou I'iniciador.

El 15 de Mar~ de 1878, essent alcalde
Josep Sol Torrents tingueren Iloc en la re·
ferida pla~a proves oficials de presi6 de les
tuberies de conducci6 d'aigües potables,

1 encara, ella de Maig de 1894 s'hi ce
lebra lambé I'acte de la inauguraci6 oficial
de l'aportaci6 de lIum eléctrica, el qual
revestl malta solemnitat.

** •
Malgrat I'enderrocament de la vella es-

glésia de S.Joan, la pla~a noha assolitaque
lIa forma bella i espaiosa que hom somnia
va, Si bé és cert que li foren IIevats IOts els
obstacles que la deformaven, ha és més
encara que fou una feina feta sense obejr
cap planol determinat, cosa que ha deixat
la pla~a actual en difícil situaci6 d'embe·
lIiment.

Així resulta fora de Iloc la trista pers
pectiva de l'Almudí, sortint de la ratlla
deis altres edificis, tal com en 1868, i molt
pitjor' que a comen~aments del passat se
gle tata vegada que IIavors conservava els

finestrals, la fac;ana j els porxos que el re
vestíen d'una gótica elegancia,

Es un fet dolor6s que no podem passar
sense constatar, la manca d'estética que ha
presidit bona part de les urbanitzacions
de les nostres vies pri nci pals.

Te ra6 el nostre estimat company Al
fred Pereña quan des d'aquestes mateix'es
columnes deia, fa poc, que «L1eida s'ha
fet a la bona de Deu, que, és com dir, sense
cuidar-se'n ningú i plena de defectes».

Fora bo de veure com 'Ia "fioraci6 d'ar
quitectes amb que avui compta L1eida es
preocupessin de posar remei a les coses
defectuoses, ja que per dissort n'existeixen
d'altres en les que tata esmena és impos
sible.

Al menys remeiar el que es pugui. ..
Un planol de reforma i aplicar el d'ei

xampla s'imposa per tal de donar a L1eida
aquella fesomia reeixida que els bOAS lIei
datans voldriem veLÍ"rer-li i que ella es me
reix per ésser la segona pobláCl6 de Cata·
lunya i una de les primeres d'Espanya.

LLUís MüNTULL.
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C1eídatans d{ahír í lleídatans d{avuí

Cifrancese CVídal í Codína
Amb la flgurll de Prllncesc Vldlll i Codina, prosseguim llvul el DOS

tre prollrllrna que conslstelx en (el' coneixer els hornes. 111 slgnlflcllció
deis quels, en 1l1g1lnll de les llctivitats de 111 vida clullldllnll:, mere Ixi
la 1I01l I el reconelxemenl del poble.

Els que hlln sigui I els Que son, els dec~sos i els llctullls. alter
nllrlm en Aquestes planes que representen, pels prlmers. un trlbul Il
lIur memorlll. I pels que encara 56n entre nOSllllres. la complaen~ll

11mb que velem lIur obrll.

r',
I \(e-IlJ) A lrajecloria de la lIarga vida de
'C/ Francesc Vidal i Codina, mira-

da lal com la podem albirar no
saltres, acusa marques d'una lan robusla
i important personalilal que, més que la
d'un home sol, apar que sia conjunlamenl
la de dues o lres vides d'allres lanls homes.
1al judicar I'a seva intrínseca valor cal le
nir en compte les quanlilafs i les calegories
de la complexa obra per ell realilzada du
ranl els 80 anys d'inlenses aclivilals amb
que esmerca les energies i dols del seu es
peril refinal, de la seva inlel'ligencia cla
rfssima i del seu lreball fecundo

Fou Francesc Vidai i Codiná un lIeida
la de pes, un presligi p.osiliu, un home
que, com cap allre, aconseguf porlar el
nom de la noslra ciulal, auriolal sempre de
gloria i sjmpalia, per lerres enllii, mercés
a les múltiples manífeslacions del seu lem
peramenl d'arlisla i d'home d'afers que ca
racteritzen les dues elapes de més relleu
de la seva vida. .

Per molts conceptes Francesc Vidal lé
ben guanyats els lftols de lIeidala il·luslre.

** *
Francesc Vidal i Codina va neixer a

Lleida I'any 1856. Una casa del barri del
PIlI del carrer de Sanl CarIes Ii reu de
bressol. EIs seus pares havien eslal els

modeslos canlirers del forn de lerrissa avui
encara encés i que és ben conegul per cá'l
Clariana.

De bailet, orre ja de mare, es cria al seu
albir. El carrer fou la seva escola. La vi
VOl' innala de la seva inlel'ligencia Ii feu
guanyar aviat el comandamenl d'una ron
da de les pedradres de Sanl Marlf conlra
Magdalena. Escolanel eixeril de. les par'ro
quies del barri, porl/lla creu deIs enterros
digué l'amen a les misses i es begué el vi
ranci de les canadelles, Duranl aquesta
convivencia preCÓC d'auxiliar espontani de
I'Església el conegué el meslre de capella
Francesc ülivé qui I'arrenglera d'infanl
per a la seva escolania i descobrinl-Ii ap
liluts musicals extraordinaries l'inslruí pel
seu comple, donanl-Ii les primeres lIi
cons de solfeig i després de conlrapunl i
fuga.

Una conveniencia del seu pare feu que el
noi Vidal es casés als 15 anys. Una boda
doble de pare i fill amb mare i filia el
junyf, es poI dir inconscienlmenl, al matri
moní.

La cerimonia del casori lingué 1l0c a
I'església del Cofivenl de Sant Francesc ,
avui parroquial de San! Pere, i com el xi
col Vidal, per les seves enlremaliadures ja
s'havia fel popularentreels seus companys,
aquests enlerals del enllac irregular que Ji
feien fer, s'aplegaren en nombrós estol i
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I'esperaren a I'església i en el moment so
lemne de donar el si, tots mogueren gran
aldarull, cridant alhora:-Cisquet, digues
que nol Digues que no, Cisquetl

Hi hagué I'enrenou natural de J'incident,
pero el casament queda fet. Malallissa,
la que Ji havien donat per primera muller,
visqué poc lemps.

En Vidal rebel iban troc boemi, havia
trobat el seu flac a la música, i contra tot
volgué seguir els esludis, cercant fora de
Lleida on pogués satisfer el seu afany de
perfeccionament. La posició economica de la
casa, amb el casori esmentat, havla millorat,
i amb penes i dolors, el jove Vidal podia
correr el món on el portava la seva pas
sió per la música. En 1855, als 17 anys,
marxil a Barcelona, on s'allisla com alumne
deRam6n Vilanova, el gran músic catala que
flori aquells temps a Barcelona. Després
en 1856 aixeca el vol de Barcelona ; estu
dia en els centres i conservatoris musicals
d'!taJia i Franca, presentant-se, amb les
seves primeres partitures sota el bras, als
mestres més famosos d'aquella epoca, que
estimaren com una llegrtima esperanca les
obres de Vidal i Codina, especialment una
gran Misa de Requiem, que el consagra
com autor musical de talla.

** *En 1860 torna a Lleida. 1arborat d'en-
tusiasme pel seu art, en aquells moments
que Clavé comencava a Barcelona robra
deIs seus coros, en Vidal a Lleida fun
da el fam6s Orfe6n Leridano, que més
que un coro, en aquells dies, esdevingué
una veritable escola local de música on
Vidal amb els pocs elements que troba
a Lleida, volgué educar totes les c1asses
socials donant-Ios ensenyament de solfeig
i d'instrumental, per preparar una massa
musical que fos interprete ben sovint de la
vasta producci6 que ell anava donant in
fadigablement.

En 1864 organitza un grandi6s festival
de tots els Orfeons d'Espanya que tingué
lloc aLleida, amb hit ressonant. Per aques
ta festa escrigué Vidal I'liimne triomfal
a rArt, obra per gran massa coral i orques
tra, que el consagra una volla més com
eminent compositor. Més tard també, i re
querit pels francesos, desitjosos de cone;
xer I'obra d'aques! nostre músic, organitia
una excursió artfstica a Tolosa, on gran
nombre d'Orfeons d'Espanya, soIs la di
recci6 de Vidal, donaren un concert a la
ciutat francesa.

En IBM funda una editorial musical, ti
!ulada Biblioteca popular deIs Orfeons i
Societats corals d'Espanya que feu remar
cable col'lecci6 d'obres corals de diversos
autors de I'epoca, que constituYen abasta
ment els repertoris.

La producci6 musical de Vidal i Codi
na es copiosslsima. El crUics de la seva
epoca estimaren com les seves millors
composicions I'anomenada Misa de Re
quiem, Dos lamenlacions quartet itrio per
inslrumenls de corda, una colecci6 de Ro
manzas per cant i piano, l'liimne Triomfa/
a I'Art, Marxa per a la process6 de Cor
pus, escril per a banda i amb motius del
Sacris Solemnis que duran! molls anys
s'executa amb gran complenca deIs oients.
Una Escena coral, per a gran orquestra,
quartels vocals i coros titulada el Gant
deIs Munlanyesos, la cantata Oloria a
I'Art per a orquestra, banda, coros,sopran,
tenor i baix amb solos de tiple i bariton,
I'liimne a Santa Cecilia, la cantala El
Certamen i la Oran fantasía bélica per a
coros i orquestra que dedica al Mestre Es
lava,

***
Musicalment considera! Francesc Vidal

i Codina, assolf en el seu temps una fama
justament merescuda. En 1879 fou distin
gil amb el nomenament de membre d.e la
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Aulogrllf musical de Meslre Vidal, corresponenl a la composició .Viva Pro\'en7.~.

a que fa a]']usió la lIelra de VicIar Balaguer que donem a conéixer.



VIsló de Sanl loan \'ell I l' Almudi.

Mnqueloll de I'csglésia de $;,nl Joan segons projecle de l'Arquitecte Sr, Saraclbar.
La cOtlslrllccló d'lIQllesl Icmple reemplac;anl I'al ludll en I'efemeride que publiQuem, resla encarll inac(lbada

en 101 1'1116 Que surtllunla 1.. fllbrica, com SOn, les agulles i la Cl'Jpula,
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l?eial Academia de Belles Arts de Sant F'e
rran. En les penyes artístiques i musi
cals el nom d'aquell lIeidata emin.ent era
estimat com una gran valor.

Personalment les seves relacions eren
incontables entre les eminencies de la seva
epoca. DeIs anys 1850 al 1880 que deixa la
febrilitat musical, com en Vidal, ningú segu
rament, havia fet escriure el nom de L1eida
a tantes figures representatives d'aquell terc
del segle XIX, com ell.

Revistes ocupant-se del· nostre mú
sic, IIibres musicaIs i literaris amb carin
yoses dedicatories, nombrosa correspon
dencia epistolar, sostinguda seguidament
amb Victor Balaguer, Ramón Vilanova,
J. Rubio i Ors, Damas Calvet, Pelai Briz,
Ventura Ruiz Aguilera, J. Eugeni Harlzem
busch, Hilario Eslava, Baltasar Saldoni,
F. de la Riba, Anton Oliveres, J. Auvanel,
J. de Monasterio, Felip Pedrell, Gabriel
Balart. F. de A. Barbieri, Tomás Campa
na, que es conserva entre els papers i bi
blioteca que guarda el seu fill Silví tan
amorosament, acrediten aquesta fama i es
timació que els prohoms del seu te.mps Ii
concediren.

Sobre tot és interessant i curiosa la
quantitat de cartes que de Victor Balaguer
i de FeJip Pedrell, 'creuades amb Vidal
es conserven. N'es una bella mostra I'auto
grafía que reproduim de Victor Balaguer.

No duptem en fer pública l'existencia
d'aquesta valuosa documentació i del 1I0c
on es troba, perque potser algún estu
diós que Ji interessi la vida i obra d'aquests
dos catalans, tan poc estudiats encara, Ji
pugui ésser útil un dia.

***
Paralel'Iament a I'obra musical que dei-

xém relatada, Francesc Vidal i Codina en
reaJitza una altra d'ordre ben' distint. Ens
referjm al seu estabJiment d'arboricultura i
floricultura deis Camps EJisis, avui sense

-

cap dupte, un deIs més importants d'Es
panya.

Es ben n9tori que en ciutats com la
nostra, petites i pageses, el pur cultiu de
les belles arls no és pas un mUja adequat
que dongui per viure. En Vidal ho com
prengué així i al mateix temps que funda
],«Orfeó» i escrivía música per esplai del
seu temperament d'artista, també pensa en
guanyar-se el pa de cada día i fer-se una
posició economica que donés l'abast a
les necessitats d'ell i deis seus. 1amb el
mateix delit que feia una cosa feu l'altra.

En els seus viatges d'estudi per Franca
J'impressiona f<Jrtament la visió deis jar
dins que per totes les poblacions impor
tants admirava, aixi com els grans esta
bJiments dedicats especialment a la pro
ducció d'arbres i f1ors.

Al tornar a L1eida precisament l'any
1860 Vidal, juntéiment a,mb el pintor Na
varro, l'escriptor Josep Gras, el dibuixant
Marsal, J'impress0r Josep Sol, l'alcalde
Fuster i altres joves de la boemia local,
formaren una penya i colla de somniadors
pretenent reformar la ciutat.

Per les disposicions de les lIeis desa
mortitzadores d'aquel! temps, els terrenys
de l'antiga Arboleda de Cap-Pont anaven
a ésser incautats per l'Estat, peró els de
l'esmentada penya tingueren !'iniciativa de
que en aquell I!oc s'hi podría bastir uns
grans jardins. I fou l'Alcalde ,Fuster, home
de gran presligi políJic en aquel! temps,
qui prengué la idea pel seu compte, i al cap
de poc temps es vegé plantat d'arbres
i f10rs aquest 1I0.c comunal que no més ha
vía estat una ljIiljana entre el riu i "horta.

En Vidal fou aleshores qui dona el nom
per batejar els grans jardins amb el de
Camps Elisis,' recqrdant-se segurament
deis que amb aquest mateix nom havia vist
a París. 1 en aquests moments de veure
construir els Camps en ell nasqué, la deci-

,
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si6 de fer-se jardiner i conreador d'ar
bres, Al costat mateix deIs jardins públics
funda ell el seu centre d'arboricultura que
comencat amb modestia ana prenent cada
día major importancia, éssent rapidament
un viver esplendid d'arbres i flors de tota
mena.

La vida de Vidal i Codina arboricultor,
encara I'hem viscut nosaltres un tro<:e!. 1
recordem amb recanca aquella figura no
massa corpulenta de setánta a vuitanta
anys, robusta, agil, vivac, Ileugerament
encorbada, pero plena de vigoría, co
rrent sempre, d'aci per alla, sobre tot
en aquests temps d'hivern, període de les
transplantacions i exportacions, veient-Io
abrigat amb una jupa, amb elllapis i la lIi
breta a la ma, anant darrera els treballa
dors, cuidant amatent de que tot es fes
com calfa,

La mateixa aptitud que demostra per la
música la demostra també per I art tan no
ble-quasf podrfem dil' bella art-de con
reuar I'arbre i la 1101'. Identica fe i entusias
me posava en armonitzar un motiu musi
cal que en sembrar una planta, en pujar un
arbl'e per a que 'donessin les mes belles
1101'S i els més saborosos fruits.

A mesura que el negoci d'arboricultura
augmentava, anava desistint de la música.
I arriba a vell sense fer música-sentint
ne pero I'anyoranca-i entregat totalment
als arbreb. Els establiments Vidal els feu
pujar a dalt de tot. Ben sovint es veien
noves parceles convertides en vivers per
les quatre parts de I'horta.

Els milions d'arbres fruiters que va es
campar pel m6n no tenen fi ni compte. No
sois per les terres de L1eida, Urgell i Ara
g6, sin6 per tota la Península i fins per
America acredita els plancons de LJeida.

Francesc Vidal no fou solament un
exportador de plantes deis seus vivers.
Fou ademés un tecnic ben preparal pels

seus estudis i experiments. Assislfa als
congresos i conferencias agrícoles més
importants revestit de I'autoritat de la
seva anomenada. Havía fet del seu establi
ment un laboratori d'analissi de totes les
varietats conegudes d'arbres fruiters i tota
novetat que apareixia al mercat elll'impor
tava i n'estudiava la seva adaptaci6 per a
les nostres terres, El seu consell era ben
sovint demanat, i nrolts cops, per propia
iniciativa, fent obra d'apostolat, es lIanca
va a campanyes d'orientaci6 i propaganda
per implantar el conrreu d'un arbre, d'una
planta, que considerava havía de donar
rendiment per la pagesia. El seu prestigi
de cultivador i d'home expel't en coses de
I'agricultura no fou mai discuti!. .

Si com a músic el seu nom abasta fa
ma per lIunyanes terres, no menys la con
querí també com agricultor.

** *En l'ordre d'el pensament, Francesc Vi-
dal i Codina no fou un absentista, ni un
indiferent. Al contrari, tenia la passi6 deis
ideals. Es significa sempre com home
d'esquerra, progressiu, democrata, repu
blica de tota la vida.

Maridat amb una dama que es digué
donya Amalia Pérez, cunyada de D. Miquel
Ferrer i Garcés, filia d'úna familia honora
bilíssima per ses virtuds morals i per !'in
tegritat deis seus ideals liberalissims, qui
na estela de santedat ens ha arribat fins a
nosaltres, visqué intimament el seu am
bient, militant en política constantment,
encar que fos robant les hores més precio
ses al seu art i al seu negoci, per dedi
car-les als afers públics, cal' Vidal en
tenia que I'exercici de les funcions cíviques
i I'intervenci6 en la cosa pública era un
deure inexorable.

Fou amic polític de Castelar mentre
aquest actua de republica. Els Castejon el
tingueren per company en les lIuites Jocals.

r
I

I
I
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Amb el meu pare s'estimaven com dos
germans.

Per Seu d'Urgell fou diputat provincial
molts anys. La seva austeritat i la seva in
dependencia de caracter I'enemisla amb el
Duc de la Seu per no voler-se doblegar
als seus afanys de cacicat, eo que Ii costa
perdre el carrec, valenl-se els seus ene
mics de les armes eleclorals que aleshores
s'estilaven.

Quan la renaixenea republicana de
1900 Vidal i Codina respongué enlu
siasla al crit de Salmeron i ocupanl els ca
rrecs de compromís a les primeríes de I'or
ganització, fou deis primers en amparar
amb la seva prolecció la creació de la jo
ventu! Republicana de LIeida essenl-ne
soci, conseller i ferm punlal fins a I'hora
de la mor!.

També del diari El Ideal en fou un deis
fundadors i deis ,mes eficassQs soslene
dorso Recordém, per haber-lo viscut d'a
prop, un. momenl de crissi econbmica de
cissiu • per la vida del peribdic que fou
salval únicamenl per I'esfore de Vidal i
Codina i d'una altra persona molt afecla
nostra.

En Vidal sentía per la nova generació
republicana un gran afecte. No es cansava
d'olenlar-Ios i esperonar-Ios en la lIuita
contra I'opresió i contra la injusJfcia. Mal
gral els seus anys, el seu esperil era tan
fresc, que la seva anima vibrava com la
d'un jove de vint anys.

francesc Vidal i Codina, tingué son
decés el día 2 de febrer de 1916, a I'enlrar
als 80 anys d'edat. No podra dir-se d'ell
que, al morir, es perdé una vida inútil,
ans ben al conlrar!.

fou un lIeidala de relleu. Com a músic,
com a arboricultor, com a polític, com a
home d'ideals, lola la seva lIarga i inlen
sa vida honora a la ciulat nadiua.

No trobeu, lIeidatans d'avui, que sería
jusI i exemplar que poguessim veure, ben
aprop de la de I'AIcalde fuster, una colum
na de pedra, en_ un reconet gentil deis
noslres jardins deIs Camps Elisis, amb un
busl de francsc Vida! i Codina, acaronal
elernament per I'oreig deis arbres que ell
mateix planla?

ALFRED PEREJ'JA.
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Sobre metapsíquíca
711 meu estimat amic Numbert C'forres

tP;'i E! lIegit amb l'interes que tu sabs
,éJ lD) be que per mi té aquest ordre de
'- nous coneixements científics, el

lIibre Els enigmes de la psicometria, de
Bozzano que tu has tan ben tradult al ca
tala, i has anotat i sobretat, has esplendi
dament prologal. I aquesta lectura m'ha
recordat un deute que tinc amb els que us
dcdiqueu a recollir, o'rdenar i classificar
els materials de la nova ciencia, deute del
qual m'en dona consciencia !a lectura del
magistral Trac/at de Metapsíquica, de Ri
chet en el que es recomana que tats els qui
coneguin fets benobservats els comuniquin
a un estudiós d'aquestes qüestions.

Ma; se'm presentava l'ocasi6de donar-te
a conéixer els que jo he pogut recollir, i
per aixo aprofita la publicació d'aquest
Ilibre per a fcr-ho i ho faig públicament
per si aixl estimulo a algun altre coneixe
dor de fets per I'estil i també per contri
bUir a que es parli seriament en públic deis
problemes que la metapsíquica planteja.

No soc, com sabs, un estudiós de la
metapsíquica, en soc només un curiós
Per aixo em limitaré A relatar-te els fels
sense comentari i fins sense adoptar el
Ihic cientific ni donar als fenómens el
nom que els hi correspon. El que si puc
dir-te és que tots tenen totes les garanties
de veracitat que poden desitJar-se.

l..' Un home de Sabadell residia de
feia bastants anys, a una ciutat de Vene
zuela. en la qual hi tenia un important
negocio Un dia troba a faltar del calaix del
despatx una importan! .quantitat· en bit
lIets de banco Ho regira tot i no pogué tro·

bar els diners. Tenia un empleat en el que
hi havia dipositat tota la confian~á, i era,
aquesta, tan gran, que it pesar d'ésser
I'únic que fora d'ell manejava les c1aus
deis calaixos, no s'atreví a pensar que fos
ell I'autor del robatori.

En ocasió d'arribar a Venezuela correu
d'Espanya, sense que hi hagués possi
bilitat que la persona d'aci hagues po
gut enterar-se del fet per mitjans normals,
rebé una carta d'una cunyada seva que
vivia a Sabadell, en la que, entre altres
coses, li deia; «El dia X vaig veure com
un home de tals i tals condicions (les de
I'empleat de confian~a) obria el calaix de '
la taula del despatx, en treia un feix de
bitllets de banc i els 'amagava darrera ¡el
moble tal que hi ha en tal 1I0c del mateix
despatx». L'home mira alla on Ii indicava
sa cunyada i hi troba els bitllets. Interro
ga a J'empleat i aquest confessa, afegint
que els havia deixat amagats al mateix des
patx per si li feien un registre a casa seva
esperant treure'ls quan hagués passat prou
temps, perque hom no sospités d'ell. .

S'ha de remarcar que I'home no havia
dit res del robatori a la seva familia d'ací, ni
tenia temps d'haver-los-ho pogut dir; que la
dona no havia 'estat mai a Venezuela, ni
coneixia el despatx ni sabia res de I'em.
pleal. I que l'home, al explicar aguest fet,
afegia; «A mi aixo 'em fa rodar el cap, jo
no entenc aq uestes coses, ni crec amb el
que diuen d'elles, pero aquest fet em va
passar a mi tal com el conto».

2. on Un metge amic meu, de Barce
celona, estava dormint tranquilament amb
la seva dona (filia de Palma de Mallorca),



quan a l;ésser fa matinada, la dona es des
perta sobresaltada i enguniosa, crida al seu
marit i li diu: «s'acaba de morir la meva
mare, m'ho ha dit ara matcix la Sra. N.»
El marit procura dissuadir-Ia, li record a
que no solament no tenien cap notícia de
que estigues sa mare malalta, sino que,
precisament, tcnieo noticies fescents del
fill que vivia amb ella, dient-Ios que se
n'anava uns dies fora, cosa que no haurÍa
fet si sa mare hagues assenyalat el mes
petit perill, etc., etc. Ademés, li pregun
tava, perque era la Sra. N. qui havia de
dil-li que 5a mare acabava de morir, Res
hi valia: la dona afirmava amb un con ven
ciment absolut que sa mare era marta i
comen~a a parJar de tates les cuses afer
com si el fet J'hagues sabut per vies nor
mals.

A pi imera hora del malÍ un cablegrama
els comunicava la mort de la mare, Tras
lIadats a Palma, comproven que Ja mort
fou a l'hora que la filia s'havia despertat a
Barcelona i s'enteren de com la mare,
que no presentava cap senyal de malallia,
e.tava sola per haver-s'en anat el seu fill,
en sentir-se malament a la nit, feu avisar
a la Sra. N. veina, que: havia estat mei
tra de la filia, i aquesta senyora l'assistí
les poques hores que dura Ja malaltia
fins a la mort i s'enteren tambe per ella
mateixa que en els ultims moments de
vida de la mare, la Sra, N. pensa molt amb
la filia lIunyana que havia estat deixebla
seva.

3." Un amic meu, metge, tenia rela
cions amb una dona jove i molt eixerida,
que l'estimava mol!. Anava a veure-Ia
quasi cada dia, despres d'haver acabat la
consulta de la tarda. Crida l'atenci6 del meu
amic, que, quan anAva a casa de sa esti
mada, aquesta era sempre al balc6 espe
rant-lo. Com que encara que hi anés al
voltant d'unes mateixes hores, no hi anava

a una hora fixa, li [demana un dia: «com
és que sempre ets al balc6 quan jo vinc a
veure't? 1 ella li respongué ingenuament:
«és que't sento venir i surto en aquell
moment».

El meu amic, que'm confiava tates les
seves coses, m'explica, sense donar-hi cap
importancia, el que acabo de relatar. L1a
vors jo vaig proposar·Ji que fes la prava
de si ella el senlia venir realment, o era Ja
casualitat o l'ésser molt balconera el que
feia que trobés sempre sa estimada al
balc6, esperant-lo.

Jo vaig cuidar-me de controlar els fets.
Vaig comen~ar per passar moltes vegades
del dia i a hores diferents davant la casa
de la dona i mai no se la veia al balc6
més que quan hi anava el seu estimat.

Comprovat aixó, sempre sense que ella
sabés que era objecte d'aq uesta investigaci6,
varem fer que ell hi anes uns dies a les 6,
altres a les 8, al tres no hi anés, etc.' Jo
me n'anava a la cantonada próxima per
observar, un quart o mitja hora abans de
la que haviem quedat amb el meu amic
que aniria a veure-Ia. El balc6 estava sem
pre buit i cada vegada, quasi simultania
ment amb J'aparici6 del meu amic per un
extrem de carrer, s'obria el balc6 i sortia
ella.

L1avors varem provar que anés a veure
la a hores diferents del dia, a hores en les
que mai no hi havia anat: al matí. a mig
dia, a primeres hores de la tarda, etc. Sem
pre així que el meu amic s'acostava, s'obria
el balc6 i sortia sa estimada a esperar-lo.

He de fer remarcar que des de la casa
de la dona, situada al mig d'una illa de
l'eixampla, no podia veure venir l'home
el qual passava, mentre duraren aques
tes proves, per un carrer perpendicular i
jo observava des del xan fra, per poguer
veure l'un i J'altrá.

Despres d'aquestes proves, que resulta·
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ren tates posltlves, i sense que ella sabés
res del que haviem fet, vaig ésser presentat
a I'estimada del meu amic i varem fer
caure la conversa sobre el fet de que sem
pre esperés al balc6. Repetí exaClament el
que havia dit la primera vegada: oh! IZ/
sento venir i surto a rebre'I». Peró-vaig
demanar-li-com el senl venir, que senl,
que nola V.? «No sabria dir-Ji. El senlo
venir i prou. Miri, ara que ve a hores moll
canviades, ja no sento cap estranyesa, peró
el primer dia que vingué al matí, en sen
tir-lo venir, vaig quedar-me moll estra
nyada, peró vaig sortir a! balc6 segura que
venia .. ,»

No varem poguer aclárir, ni el meu
amic ni jo, altra cosa respecte a la mane
ra com sen tia ella la vinguda d'ell.

He de fer nolar que aquesta dona,
molt inlel ligenl i moll fina de senlimenls
no havia linguI, ni tenia Ilavors, ni ha
lingut despres, cap altra manifestaci6 de
supra sensibiJitat.

Aquests son els fets. Els Ires demostren
la certesa de que en alguns casos arriben
a la nostra consciencia nocions que no
han entrat per cap deIs cinc sentits clas
sieso

Si et semblen aprofitables i1fegeix-los als
molrs que hi ha recallits, i jo tindré la sa
tisfacci6 d'haver cantribult com un mano
bra a conslruir I'edifici d 'una ciencia en la
que no ti oc preparacié per Ireballar-hi
com a pale,a.

DR. R. PLJI I ARMBNOOL.

77 rentorn de r77c;uda
(j i)

(_~ BOutNT el noslre propósit de recollir lols aquells documents i opinions autoril
'!!!:!.) zades que afectin a I'afer lan debatuI de l'A~uda per tal que hom Irobi en

qualque moment reflectides les geslions i els esperils que han informal
aquest problema, Iranscribim avui la R. O. que nomena la Comissi6 que ha de velllar
la conservaci6 deis noslres vells monumenls, nada per donar una fórmula d'apai
vagament a I'apassionanl assumple que ha aconseguil somoure la consciencia de 10ls
aquells ciuladans i encara de genl de fora que senlen la responsabililal que a lols ens
loca, de curar el noslre palrimoni arqueológic:

.Designadas por Jos Minisrerios de la Guerra,
Gobernación e Inslrucci6n Pública y BelJas Artes,
en cumplimiento de lo prevenido en Real decrelo de
2 de Noviembre de 1926, las respeclivas representa
ciones en la comisión creada para esludiar y propo
ner los medíos conducentes a la conservación de la
Caledral vieja de Lérida, hoy cuartel de Infanterfa,
Su Majeslad el Rey (que Dios guarde), se ha servi
do disponer Que dicha comisión quede constitu(da
por los señores don José Combelles Bergós, co~

mandante de Ingenieros con destino a la Coman~

dancia de Obras y Servicios del Parque de Ingenie~

ros de la cuarta región; don Manuel Herrera Gés.
delegado regio de Bellas Artes en la provincia de
Lérida; don jasé María San Miguel, vicepresidente
de la Diputación provincial de Lérida y don jasé
Pujol, alcalde de Lérida.

Es al propio tiempo la voluntad de Su Majestad
que dicha comisiór.. sea presidida por el gobernador
civil de la provincia de Lérida, entediéndose ampJia~

do en este sentido lo preceptuado en la citada sobe~

rano disposición de 2 de Noviembre de 1926.>
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Cj>araules
~

IV

Tr10ngeta =CJJajoca =Cifesol

;_.....
(@) ROBEM en moltes mestresses de sa
\. I casa, especialment en aquelles
'--_o d'un marcat contagi barceloní i

escusant-se en que és poc fina, una accen
tuada resistencia a em prar el mot «fesol»,
imanta vegades havem de sentir-lo substi
tuH per «mongeta».

Fesol? Mongeta?
Es q",e aquestes paraules, foneticament

tan diferents, poden emplear-se indistin
tament per a expressar un mateix objecte?

Tal vegada hi ha comarques que usin la
primera amb el mateix significat que al
tres donen a la segona; no volem pas cap
ficar-nos-hi. Pero si que sabem que hi ha
pobles a Catalunya en els quals hom dona
a cada un d'aquells mots un significat
propio

En aquests pobles:
«Mongeta» és el fruit verd de la preua

da lIeguminosa.
«Fesol» és el gra sortit del fruit madur

i sec; o sigui. la lIavor de la mateixa lIe
guminosa..

Des del punt de vista culinari en aquells
pobles diuen:

«Mongeta. quan es cou to(el fruit verd'
tabella i grans rudimentaris. - '

.Fesol» quan sois se cou el gra ja total·
ment madura!.

No poden ésser més precises les dues
paraules. Per que, doncs, no treballar per
emplear-Iesdiferentmentsegons la idea que
vulgui expressar-se?

Si sois tinguessim la paraula «monge-

ta» trobariem molt bé-en la impossibili
tat d'inventar-ne o manllevar-ne una altra
-s'emprés aquella, seguida deis qualifica
tius «tendra» o «seca» segons es volgués
significar ~o que ara pot expressar-se amb
soIs un deis mots «mongeta» o «fesol» per
cada caso Així:

«Mongeta tendra»=Mongeta.
«Mongeta seca»=Fesol.
Que al tres pobles a la «mongeta tendra»

li diuen «bajoca»? P€rfectament. Podem
emprar «bajoca» sinonim de «mongeta~,

Com si de la «mongeta» hi ha alguna
comarca-que no ha sabem-que'n digui
un nom diferent de «fesol» tindrem un si
non im d'aq uest.

Tot ens esta bé menys usar dues parau
les per expressar un sol concepte.

Caben els sinonims com a resultat de
I'aportació comarcal, i amb ells s'enriqueix
el lIenguatge.

<;:0 que no hi cap, a nostre modest en
tendre, és manca de paraules pI ecises per
acusar un objecte.

Cada paraula ha d'expressar un salab·
jecte; cada objecte ha de tenir la seva pa
raula que l'expressi graficament i precisa.

Si un objecte 'pot, en nostra lIengua,
expressar-se amb més d'una paraula, mi·
llar; pero mai una paraula ha d'expressar
més d'un objecte. Així:

Monjeta=Bajoca=«Tabella tendra de
la lIeguminosa».

Fesol=«Gra madur sortit de la tabella
de la lIeguminosa».

J. VlLADOT PUIG.
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Censurar-me a mi que SQC més inofensiu que

la cera Que crema ..... l

Caricatura de Shum.
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La joventut típica

No fa gaires dies que eh un editorial constatavem
unCet que si per el! sol ja és (OfCa desencoratjadorho
és més encara perque representa un corrent que ha
anat sobreposant-se a I'epidermis del nosfre poble
desfigurant-ne els trets més essencials i el que és
pifjar encara incrustant-Io a I'anima de les joventuts
per a assegurar-Ii la durada.

No 'som nosaltres salament qui hem donar la
veu d'alerta invocant la c1aredat de les conscien
cies. Josep Pla, el dreturer cop\=ador deis paisatges
i deIs ambienta, el fl perceptor de Jes psicologies
coI-lectives diu uns mota colpidors en l'arlicle "Fi
gueres" del seu Viatge perCata/unya publicar a "La
Nau",

Per la consemblarnca que aquests tene" amb eIa
que deiem nosaltres en I'editorial a que fem rew

ferencia ens plau de reproducir-ne els segUents pa~

ragrar.:

c.Una vegada, ja fa anys, un senyor vingué a fi~

gueres i un amic seu li digué que ti volia ensenyar
la ciutal. Anaren al Casino menestral, pujaren unes
escales,í obriren una porta. Es trobarendavantd'una
biblioteca gran, ocupada per seixanta O aetanta
hom-es asseguts a les taules, sota les mampares ver
des, amb el cap entre les mans llegint. medito!lnf. Fa
trenta anysla única ciurat catalana que podia presen
tar un fel semblant era Figueres. Era el Figueres fe~

deral.
Aquest clixé encara circula per tol arreu. És un

clixé fals. La generació d'admirables, d'inobli.da
bJes vells republicans va desapareixent de mica en
mica. Les genracions joves han estat educades en
els coI'legis de religiosos. Moltes fammes de tradi
ció liberal han donat els seus fills- perque era mo-

da o al'legant que ela col'legis s6n miIJors-~a les or~

dres religioses. Ha sorrit el jovent tfpic. D' aquí a
una vintena d'anys, el Figueres tradicional hau
Ta desaparegut completament ¡aquesta ciutat sera
una de tantes ciutats. Va perdent el caracter rapida
menf. Un capella figuerenc enamorat del seu pafs
ens deia avui:

-Jo prefería eIs vells republicans que no ana
ven mai a misa. Les generacions que pugen no s'hi
poden pas comparar.•

L'eÍXampla del carrer
;-: : de Cabrinetty : :-:

No sabem que hi ha de seriós en els rumors
que circulen respecte a l'eixamplament del carrer
de Cabrinetty. Com el problema és de magnitud,
per ara no en volem parlll:r, car si la cosa va endaw

vant, temps hi haura per dir~hi la nostra.
Pero amb aixo relacionllt, es parla de perllonw

gar l'alinellció del passeig de Ferra" en els terrenys
guanyats al riu fins ara, i hem vist depositar vore
res de pedra, com volent indicar que, realment, es
vol fer alguna cosa.

EIs ajuntaments nefaares de la vella polftica, no
gosaren fer res en aquest sentit. car hi havia, com
a qüestió previa. i difícil, fa delimitaci6 i compen
sació entre diferents propietaris i l'Ajuntament, de
BoIars de superffcie molt irregular que posseeixen
en aquelllloc. Ha resolt el problema l'Ajuntament
actual, arribant a un complet acord entre tot8 els
¡nteressats? No eri tenim cap noticia, i donem una
veu d'alerta abllns no es fllci un nou disbarat, niu
de futurs plets. Preferim seguir com ara que fer les
coses amb tal precipitaci6 que n'hagin de tocar lea
funeates conseqUenciea dues generacions.
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:-: :-: L'arquitecte :-: :-:
Adolf Florensa, academic

neguda competencia que assoleixen totes les pro
duccions del nostre admirat compatrici.

Esperem amb interés I'aparició d'aquest nou
volum de la cBiblioteca Turisme•.

El nostre benvolgut amic, l'excel·lenl arquitecte
lIeidalit Adolf Florensa I acaba d'ingressar a la Reial
Academia de Ciencies i Arts de Barcelona.

L'Adolf Florensa és avui un deis miIJors arqui~

tectes de Catalunya.
L1eida serva belles mostres del seu talent capa

ces, ells soles, per fer augurar tota I'ampli¡ud i tota
l'elegimcia que ha assolill'arl de Florensa avui tan
sol'licitat a Barcelona.

El seu ingrés a rAcademia de Ciencies i Arts no
és aitra cosa que el reconoixement oficial del pres
tigi artfslic del nostre amic,

La puresa de línies, el gran sentit de modernitat
de les concepcions de Florensa i encara l'encerta
da manera amb que sap armonitzar la qüestió eco
nomica amb la prevalencia arlfstica Ji donen avui un
rar valor reconegut per lothom malgrar la seva jO,
venesa,

Serveixin aquestes ratlles de cincera felicitaci6.
Considerem Florensa des de fa temps com una glo
ria que honrara el nom de Lleida

I
el.

seus

ull.1

Salvi

Aquest número ha estat vi

sat per la Censura governativa

.. .. I ;
('(')- ........

.. 'b'-'"
L'IRIDAL colliri científic, guareix totes

les malallfes deis uJls. Un f1ascó 6 pessefes
a totes les FlIrmacies. Demanéu l'interes
sanl opusc1e eLas enfermedades de los ojos:.
i us sera remés graturtament dirigint-vos 1I

U R I A e H i c.la S. A.
= = BARCELONA.

J.
Apartat 632 =I

:: El Centre de Lleida ::
i de les seves corInarques

Una Inonografia de Lleida

Rebem, lradu"lm i pubJiQuem la segUen gaselilla
pregada:

c:Ela eslatuls de la sacietal de lIeidalans. que es~

aya en organilzacio, ha esta! auloritzada legalment,
pero, sola ellilol Centro de Lérida y sus comarcas.

El dfa vinl prengué possessió de HUTa carrecs
la Junta Directiva. celebran! l'enlusiasme amb que
és acollida la nadona societal per la multitut de l1ei
datans que conrien grans beneficia col.leclius ¡sol.·
lidien filiacions a Secretaria, Canuda n.o 19, 2.° 2. 1

",

per la inscripci6 de socis, canOant que, molt promp~
te. hi haura ingressDs de quetes suficienls per ¡nsral
lar-seen local propi, cenlric i conrorlable. conalilu'!n'
la Casa Comuntll de tots els d'aci i d·all~.

Al néixer dóna ¡a entrada el cenl Quaranta vuit
socis, entusiasles Ileidafans, de variades quotes,
c1asses i eategories. homes ¡dones, amb iguals
drels aquestes que aquells, de residents aeí i resi~
dents a les comarques de L1eida. Semblant exit ini
cial, no aeOSJum.:',nl en societals nadones, afalaga
I'esperanc;a i consolida la robusta vitalilallleidata~

na i de son Centre, que amb carinyo palernaI salu
da des d'C'quesles columnes a tots els lleidatans i a
lpls s'ofrena incondicionalment.

Dila ¡nlerina Junla Direcliva cel.lebrarit lIurs ses~

sions ordinaries en el local provisional, carrer del
Pi nO. 11, Centre Empordanés, lols els diumenges a
les onze»,

L'«Alracció de Porasters de Barcelona. a la
eol·lecciÓ de volums que lé publicats, aplegals sota
la denominaci6 comú de cBiblioleca Turisme» n'hi
afegeix un allre.

El d'éll'a a punl de sorlir al carrer, ée una exten
sa monograflCl de L1eida il·luslrada amb profusió
de grllvats ¡(1mb avinents I'essenyes historiques,
arlfsliques, d'inslilucions locals i de tots aquells
aspectes de In vida ciuladana que ajudin a comple
tar una idea més acabada de la mateixa,

El turista hi trobarit una font segura d'infor
meció.

Aquesla monografia ha estat encomanada al
nostre benvolgut amic el presligiós folk~lorista

Valeri Serrll i 80ldú i aixo sol ja constitueix una
garantia d'encerl, cal' la seva llevor lIeidalana no
dubtem que fruitarb en aquesl treball amb la reco-



CEREBRINO
MANDRI

Verdader9 especifico
del dolor nervioso o

reumático. desapa
reciendo por

rebelde, que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales,

Intercostales.
de riñones, Ciática) y las

molestias periódicas pro
pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NONCA PERJUDICA

Para el dolor de cabeza. neurálgias diver
sas, molestias periódicas de la mujer. una cu
charadita disuelta en agua, una, dos, o Ires
veces con media hora de intérvalo. En el
reumatismo febril, una cuchari'ditll tres o eua·
tro veces repartidas durante el d(a en la mis·
ml! forma. En las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada
mes en ayunas. y una o dos veces caso de
presentar~e el ataque de dolor. Usado en esta
forma y ~iguiendo siempre el consejo del m~

dico se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los énferrnoEl.

Preparado por Francisco Mandri, .,

Médico y Químico Farmacéutico...

ESCUDILLERS,6 BARCELONA

O: : : : : : : : : : : : : o

Farmacia i laboratori
=DE=

.. 6ranS magalzemS de mobles"
Casa SENTÍS

LLEIDA.

: : : : : O

Teléfons 549 550

O- - . -

(enfront a la C.'a.edrar)

Carrer de Sant Antoni, 2 i 4

La casa millor assorlida, la que
ven i pot vendre a mes baix preu
de Ueida per sa fabricació própia.

Exposicions contlnues en els apa
radors i en ¡'interior, de jocs cons-

truits en els meus tallers.

Especialltat en els mobles d'enca
rrec dominant tots els estils.

No dei:Ü de veure I'exposició que
té aclualment.

Major, 70 - Telefon 123

LLEIDA.

Análisis Químics
Investigacions Clíniques



Llista d'adreces útils que recomanem

Proeuradors

Aeodernles de Corner~

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabililal - Co
mert; -ldiomes.=Rambla de ferran, 36-2.°. lIeida.

Adooeols

LLUIS COMPANYS JOVER. - Rambla Cala
lu"ya. 15, 1.er - Barcelona.

Cafés I Bars

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

BAR L'AS. - Berenars economics, Rambla Fe
rran, lS-Ueida. Teleron 550-(Enlronl de Correus).

Coses de Conol

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telélon, 518 - L'eida.

Col'legls

ESCOLA BALMES.--Prlmera Ensenyan,a - Bal
xilleral i Magisteri.=Rambla Ferran 36-2.° - Lleida.

COl'redors de Corner~

ENRlC BORRAs MELGOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2.' - Teléfon, 499 - Ueida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., enlressol - Ueida.

E leelrlelsle s

CLAUDI BAIOET.-Maquinaria i malerials elec
tries. vendes al majar ¡detall. - PlaC;6 L1iberlat, 2
Telelon, 58 - Ueida.

OCTAVI PEREI'IA. - Maquines i malerial elec
lric.• Baixada de la Trinitat. 6 - LJeida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i instal'lacions eJec
triques per a lIum i forl;a. - ParaJlamps, Acumula
dors, Trilnsforll1adors i Reparaci6 de GramOfons.·
ClavelI, S. - Ueida.

Forrnaeles

TARRAOÓ 1 RIBELLES.-Análisis Qulmics i In
vesligacions CHniques.. Majar, 7 • L1eida.

Ferrelerles

JOSEP ALMACELLAS: - Porxos de Baix,
11 i 12. - Ueida.

Fuslerles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
"(¡m. 67, • Lleida. \ . 1 :.

, "

lrnprernles

IMPREMTA PAOÉS. - Avinguda Blondel, 55
Ueido.

['leoadores

MERCÉ BUSQUETS. - Prolessora en parls i
Cirurgiana. - Pleu;a Constitució, 4, 411rf _ 1. 8 _

Ueida.

Mereerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cerfa i novelals. - Pla,a Sal, 8 - Telelon. 502. Ueida

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enrermetats de
la boca i denls. - Telelon, 067. - Pla~ de Id Sal, 17
principal - L1eida.

Mosales

FRANCESC NADAL. - F~brica de Mosaics
(la més anliga .de la Capil~?!asseig de Pral de la
Riba. - Teleron, 546. - Uei~7'

Músleo I Planos /

JOAN OUARRO.-Cavallers, 65. - Ueida.
l

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

Reeaders I Transporls

LA PALLARESA. - Agencia de Transporls. 
Carrer CabrinellY, 15 - Ueida. - Telelon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montlle6,
217. - Lleida: Esterería, 4.

Tallers

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

JOAN V1LA.-Tallers de Fundici6 i Maquinario.
Cardenal Remolins, 8 - TeJelon, 107. - Ueid•.

Toelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerfa. - Especi.lilal. en
pernils i embulits. Carme; 62, Teleron, 300 - L1eidll.
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'CONSTRU~TORO'OBR1::S

"ESPA,I RESERVA:T.A-'

IMPI1E'!T~ .j0VENTUT. -. BLONDEL, 7 - TELEP6N 504 ~ LLEIDA.


