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00ctrína polítíca
S obre e! fet de fa creació a/ nostre pais de /'Assemblea Nacional, assaig polític

sui generis, s'ha debatut en periodics i revistes, en /libres i conferencies, ací i
tora, sobre els' veritables conceptes doctrinaris de Democracia i Parlament.

Deinocrbcia, Parlamentl Heus ací dues formules que la inteligencia humana
, ha inventat en el transcurs de les etapes de /a civilització, que son i seran, amb tots
l/urs defectes, les úniques aptes per regir els destins de les petites i de les grans
nacionalitats.

Democracia, gQvern del poble pelpoble, és aquel/a forma de govern miljan9ant
fa qualfa sobirania Estatal no és concedeix,constitucionalment a una persona ni a una
e/asse determinada ni d'UlJa faisó de permanencia, sinó temporalment als membres
pertanyents a la comunitat triáts d'entre el/a segons /'expressíó' del seu sentir, del seu
voler i del seu pensar, manifestada pel sufragi I¿iure de la majoria, que és fins avui
rúnic milja que es poseeix per manifestar per víes pacífiques i legals 90 que es pot
tenir per fa voluntat general d'una entitat no unanime.

Parlament, 90 és, intel'ligencia, raonament, armonia d'interessos generals per
la discussió. Desfer el nus, no trencar-Io. Parlament vol dir governar mitjan9ant
debat, aplanar les cimes ideologiques i d'interessos materials amb arguments con
tradictoris i públics. No resoldre per l'imperi de fa for9a física, sinó per la potestat
de la persuació. El cie/e evolutiu de la historia del Par/ament, es la historia de fa ten
dencia de Fhome /liure a convertir e~ romanal/es cada dia més insignificants /'anti-,
ga magestat mítica deIs monarques per dret diví, substituint-Ia per la sobiranía popu
lar. Sistema par/amentari és tan com dir sistema de govern per negociacions, en con
traposició al vel/ sistema del govern per manament, que és tan com dir poder personal.

Aquest, hem vist practicament, que per !lei d'evolució ha danat l/oc al neixement
del primer. / per l/ei també fatql de Fevolució esdevindra real, camihant un paS més,
Fexistencia de fa democracia pura en les orgi(lnitzacions estatals. '

pemocracia i Parlament son dos fil/s selectes del Progrés, quina eficacia ren
didora es dóna únicament en Sa actuació aparel/ada i conjunta. D~mocracia sense
Parlament i Parfament sense Democracia no son comprensibles. "

Per aixo fa fórmula política i definitiva d'entendre's i governar-se els homes i
els pobles, malgrat algunes incidencies efímeres, produides pel tarrabastal/ 'de la
gran guerra, és i sera la Democracia parlamentitria.
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E'home anomenat Crist

@L 'lIibre de Chesterton esta dividit
(O en dues parts. En la primera, la

més extensa, es defensa, com
hem vist, el criteri que la criatura anome
nada home és una cosa apart en la crea
ció, una obra especiai i particular de Déu,
trencant, per excepció, les lIeis evolutives.
Hi he dedicat cinc articles combaten-ho,
com n'hauria pogut escriure altres tants.
No hi cal insistir, penso, car el problema,
davant la ciencia i la raó natural, sembla
definitivament resolt contra les assercions
del pensador angles. Si calgués, i a mane
ra d'escoli, vindria a tom posar de relleu
una tendencia que, d'un temps enea, sem
bia transparentar-se en l'església, segons
la qual, com diu el Dr. Madinaveitia en El
Soi de 1 del mes actual, «reconeix que lo
d'Adam, la costella, Eva, la serp, la po
ma, etc. no són altra cosa que simbols del
més elevat valor moral». No ho extranya
ria, puix no fora la primera vegada que
l'església, apretada per les conquestes de
la ciencia ... evoluciona. En tal cas, perb,
caldra demanar-\i que en restaria del sis
dies, del pecat original, de la caiguda, del
baptisme, de la redempció per Crist, deis
sufragis, de tot el Iípicament catblic? De
dues coses, una: o cal prendre el genesi
biblic al peu de la lIetra, i lIavors la veritat
revelada per Déu esta en contradicció amb
les adquisicions de les ciencies naturals, o
cal veure-hi solament un simbol alegbric,

en quin cas tots els dogmes que se'n deri
ven no tenen cap valor. Com les coses de
l'església son estretament IIigades, si es
destrueix la pedra angular, tot s'ensorra.
El dilema és terrible per la fe ortodoxa,
que s'ha commogut en v~ure destrurts els
seus fonaments. Perb, ¿qui delJ equivo
car-se, la ciencia que avan<;a prudentment
pel cami deis fets sense afirmar res que no
sigui ben establert, o una pretesa revelació
escrita en temps en que no hi havia cap
medi d 'observació? No hi !la revelació que
pugui prevaléixer contra l'autoritat deis
fets. Si la religió 'es ressent en alguna co
sa a causa d'aqueixes contradiccions, la
culpa no sera de la ciencia, que no pot fer
que el que és, no sigui, sinó deis homes
que han fundat prematurament dogmes ab
soluts, deIs 'que han fet qüestió de vida o
mort, sobre explicacions susceptibles d'és
ser desmentides per l'experiencill.

La segona part del llibre de Chester
ton ve a afirmar que Crist no és un home
com els altres homes. Es Déu fet home.
Aquesta part del llibre és més curta que la
primera. També és considerablement més
fiuixa. En la primera, mai no hi trobare'l
una construcció cientifica o Ibgica que ni
un sol moment us suggereixi una engruna
de dubte; al menys, perb, cal admirar-hi la
tra<;a amb que juga la paradoxa i el retori
cisme brillant. En la segona, ni aixb. Posat
a voler ésser original, deixa de banda,
en bona. part, els arguments classics de
I'església i hi descabdella una pobrrssima
concepció purament literaria de la divinitat



de Jesús que fa molt poc favor a Chester
ton. Al menys l'església ha muntat amb la
revelació i els miracles, una doctrina ple
nament sofística, pero congruent. Natural
ment que és una cosa curiosa veure com,
en una petició de principi, ens vol provar a
Crist-Déu per la Revelació i a la Revelació
per Crist. Quina cosa més deliciosa, l'es
colastica! Pero a aixo, que és evidentment
enginyos, Chesterton no hi arriba.

Aqueixa debilitat dialectal de la segona
part de la seva obra m'ha fet pensar si val
dria la pena d'examinar-Ia. Arnés, com el
problema és de fe, no pas de raó ni de
ciencia, no hi cal perdre molt temps. L'h07
me que admet que Déu nostre Senyor bai
xa del Cel i es feu Home en aquest granet
de poIs del nostre :planeta, que no te la
més petita ombra de dubte sobre la Trini
tat i la virginitat de Maria, és feli~, i jo no
m'he proposat interrompre la beatitud de la
gent. De manera que, només perque aquest
assaig, que te moltes lIacunes, no pequi de
gaire incomplet, m'arriscaré a comentar
breument aquesta espinosa qüestió, i amb
tots els respectes deguts.

Chesterton sembla ignorar que, avui
en.dia, la Historia Sagrada, ja no és més
que un capitol interessanlfssim, de la His
toria General. La crítica deIs textes religio
sos ha conquerit sa independencia. Ha
tractat la veritat historica no pas, com
l'església, segons les necessitats de la fe,
ans amb un criteri purament objectiu, ex
trany a tota preocupació transcendental. I
davant d'aqueixa obra serena de la inves
tigació, la conclusió inevitable és que els
anals sagrats apareixen, d'una banda,
com la manifesta aportació de militants in
teressats; d'una altra, com l'obra d'una
constant censura que ha aplanat previso
rament el caml de la fe ortodoxa, mutilant
o suprimint totes les aportacions contra
ries. Per Chestertoft, la Biblia és ... la BI-

blia, alxo és, la veritat indiscutible i indis
cutida, quin bell estil literari, quina pro
funda poesia, revelen el seu orIgen divr. !
bé: coneix Chesterton Plini, Tacit i Sueto
ni? Coneix l'obra de dissecció crítica de
Sabatier, de Loisy de Renan? No ho sem- '
bla pas, car del contl'ari es necessitaria
una audacia incomprensible per sostenir
que la Biblia és altra cosa que una selecció
tendenciosa i interessilda deIs centenars
de lIibres sagrats que foren escrits entre
mig de les convulsions que marquen l'ago·
nia del poble jueu, i de les passions, preju
dicis i discussions deis pl'imers temps del
cristianisme; mai, pero, obra directa de
Déu. 1com en aixb es fonamenta Ches ter
ton principalment per demostrar la divini
tat de Cri&t, val la pena que posem de ma
nifest alguns deIs resultats de la crítica
histbrica, que venen a justificar el rece!
que han d'inspirar, en tant que suposada
obra divina.

A fi de posar un terme a querelles dog
matiques que havien provocat trastorns
sagnants; en el moment mateix en que
molts concilis acabaven de discutir sobre
la naturalesa de Crist, en l'any 584 de la
nostra era el papa Damas confia a Sant
Jeroni la missió de redactar una traducció
lIatina de l'Antic i del Nou Testament, que
sera, en endavant, la única ortodoxa, i és
coneguda amb el nom de Vulgata, Aquest
treball era pIé de dificultats davant !'infini
ta varietat de textes a escollir i a arreglar.
Esglaiat per les responsabilitats· que aixb
comportava, escriu Sant Jeroni al papa
Damas en aquests termes:

« Voleu que em situi com a arbitre en
tre els exemplars de les Escriptures que
son dispersos en tot el món, i, com dife
reixen entre ells, que jo distingeixi els
que estan d'acord amb el veritable text
greco Es una pietosa labor, pero perillo
sa, de la part el'aquell que deu ésser jut-
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jat per tots, la de jufjar als allres. ¿Qui
sera, savi o ignoranl, que quan lindra a
les mans un deIs nous exemplars, des
prés d'haver-Io lIegit una sola vegada,
veienl que esta en desacord amb el que
eslava habilual a lIegir, no es posi a cri
dar pre/enenl que soc un sacrileg i un fal
sari, perque hauré gosal afegir, canviar o
corregir alguna cosa deIs /libres antics?»
(Obres de Sanl Jeroni, edició deis Bene
diclins, 1695, París). Sanl Jeroni no s'equi
vaca, i en vida fou objecle de crítiques i
polemiques injuriases. Tal és l'origen de
la Vulgata, aixb és, de la Biblia oficial.
Perb heus' aquí que Ca que havia apare
gul bo fins a 1546, i aprobat pel concili
ecumenic de Trento, fou declarat insufi
cienl i erroni per Sixte Quint en 1590, i
més tard, devia encara fer-ho esmenar Cle
menl VIl!. Acf leniu la paraula divinal

l posal en ciar el suspecte origen del
document que l'església propasa i imposa
com la paraula direclamenl emanada de
Déu, farem, ara, algunes acolacions a
cerls pasatges deis lexles sagrats.

El passalge següenl de Mateu (XXIII,
55,) prova que fou escrit després de la pre
sa de Jerusalem (any 70). Doncs bé, en el
citat evangeli, Jesús apostrofa amb vehe
mencia als faritzeus:

«A fi que tota la sang ignoscenl extesa
damunt la terra caigui damunl voslre, de
la sang d' Abel fins a la de Zacaries, fill
de Baraquia, que vosallres heu morl entre
el temple i f'allar.»

1segons esta demoslral, Zacaries fou
assasinal l'any 67, lrenta qualre anys des
prés de la morl de Jesús. 1si s'alribueix al
Crisl la menció d'un fel que no havia oco
rregul en el seu lemps, que no s'haura go
sal en altres cosesl

Els Evangelisl no estan d'acord sobre
els fets més considerables alribuils a Je
sús. Segons Maleu, Marc i L1uc Jesús le-

nia 50 anys quan comenca a predicar; se
gánS un pasalge deJoan, 50. Segons L1uc,
nasqué en 760 de Roma; segons Maleu en
750. SegoDs Lluc, aparegué primer aPere;
segons Maleu, a les Sanies Dones; se
gons Marc i Joan a Maria Magdalena. Ca
da Evangeli relata diferenlment les darre
res paraules de Jesús. Per 'Maleu i Marc
foren: «Déu meu, Déu meu, per que m'has
abandona./?" Per L1uc, Crist expirant, di
gué: «Pare, et /liuro el meu esperit enlre
les leves mans». En fi, Joan li posa en
boca aquesles paraules: «Tot s'ha acom
plerl». Constatem una altra divergencia
ben notable referenl a I'Ascensió: Mateu i
Joan, no en parlen; Marc la situa a Jerusa
lem; Lluc declara que tingué lIoc a Betha
nia el maleix dia de la resurrecció; els
Fets deIs Apostols la siluen quaranta
dies més tardo La major part deis lIibres
de l'Anlic Teslamenl no parlen de l'esdevi
dor de l'home més que amb un sentiment
de dubte i desesperació. Aixf, Salomon
(Eclesiasles 111,17,) diu:

«Qui sap si f' esperil de f'home munla
a les altures? Meditant sobre la condició
deIs homes, he vist que era la mateixa
que la de les hesties. La seva fi és la ma
teixa; Fhome pereix com Fanimal; 1'0 que
resta de Fun no és res més que 1'0 que
resta de f'altre; lot és vanifat i no-res».

1aixb és la paraula de Déu? Es pot ad
melre que hagi deixat ignorar al seu poble
escollil els destins de l'anima i de la vidll
futura?

Cosa semblant passa amb el Pentateuc,
conjun! de les obres alribuides a Moisés.
En cap part, el gran legislador, ni els que
parlen en son nom, fan menció de l'anima
com entilal supervivenl al coso Per ells,
semblá que la vida de l'home, criatura efí
mera, es desenrotlli en la terra, sense
obrir cap perspectiva envers el cel.

.Finalment, a juljar per l'analisi de les

1,-
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obres deis classics lIatins, semblen pura
ment imaginaris el naixement a Betlem,
la degollaci6 deIs innocents, l'exode a
Egipte, etc. etc.

Si no s'oblida que la crítica histbrica
deIs llibres sagrats data tot just d'un segle,
aixb és des que el poder teocratic miílva,
és facil imaginar, només pensant amb els
resullats adquirits fins ara, que en restara,
passats uns Ilustres, de la veritat revelada
que s'hi pugui contenir, segons I'església.
En restara, probablemefit, una documen
taci6 d'innegable valor per a coneixer la
vida, costums, sentiments i organitzaci6
deIs pobles que visqueren en aquells temps
tan reculats. Res més. 1quafi hom veu que
Chesterlon, com si ho veiés o com si hi
hagués estat, ens pinta patetícament, dela
Iladament, el sobrenatural moment de ve
nir al m6n jesús en una cabana humil,
vollal de paslors, savis, filbsofs i reis
d'orient, i d'aixb en fa un argument cabdal
demoslrant la seva divina natura, que pen
sar? La veritat histbrica és quelcom més
que un folklore teixit amb fiI de paradoxes.

Amb un igual mancament a la veritat,
afirma Chesterlon que jesús creia ésser
Déu. «Buda no digué mai que fos Brama.
Zoroastre no pretengué ni d'ésser Ormuz
ni d'ésser Ariman. Parlant normalment,
com més gran és un home, menys proba
ble és que tingui la pretensió més gran de
totes. Ningú no pot imaginar Aristbtil pre
tenent d'ésser el pare deis deus, baixat del
Gel. Ningú no pot imaginar Shakespeare
parlant com si fos Iiteralment diví. Cap'
crític modern que tingui els cinc sentits no
pensa que aquell que predica el Sermó de
la Muntanya fos un horrible imbecil que
podia, com un boig, haver-se estat fent
gargols en forma d'estrelles dins una cel·la.
En qUlllsevulga crítica histbrica possible·
jesús fóra situat més amunt en I'escala
deIs éssers humans,» ACÍ· teniu, segons
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Chesterton, una allra prova de la divinitat
de Crisl. I bé, es cerl que Crist afirmés és
ser Déu? No sois no ho és, sinó que la veri
tat és tota oposada. Ni un sol moment, ho
afiqna; a centenars de vegades, ho nega.
Si volgués emplenar dotzenes de pagines
provant-ho, em seria facil, perb em limitaré
a algunes aportacions, c1aríssimes, devent
fer present que, catblicament parlant, la di
vinital de Crist, fou rebuljada per tres con
ci/is, i proclamada per fi, pel de Nicea.

«Direu que blasfemo, jo, a qui el Pare
ha santificat i env.iat al món, perque he dit
que soc el fill de Déu? Ooan, X., 36).

«Em voleu matar a mi, que soc un ho
me, que us diu la veritat que ha apres de
Déu.» Ooan, VIII, 40).

«Si m'eslimeu, us alegrareu que vagi
amb el meu Pare, car el meu Pare, és més
gran que jo.» (Joan, XIV, 28).

jesús diu a Magdalena: «Vés vers els
meus germans i digals que munto vers el
meu Pare i el voslre Pare, vers el meu
Déu i el vostre Déu.» Ooan XX, 17.)

En fi, en boca d.e jesús, segons els ma
teixos evangelis, hi trobareu a cada pas
expressions com aquestes: «Me'n vaig
amb el meu Pare, perque el meu Pare és
major que jo». «Per que em dieu bó? Sois
Déu és bo.» «La meya doctrina no és me
va, ans la d'aquell que m'ha enviat». «Us
he dit la veritat que he apres de Déu». Fi
nalment, les paraules d'humana defallenca,
pronunciades pocs moments abans de mo
rir: «Déu meu, Déu meu, per que m'has
abandonat?», no deixen dubte possible
respecte a la humanitat de Crisl.

AixÍ, ben lIuny d'enunciar la idea sa
crílega que ell era Déu, en totes les cir
cumstancies jesús parla de I'Esser Infinit
com la creatura deu parlar del Creador, o
be com un subordinat del seu Senyor. EIs
apbstols no veien en jesús més que un
missioner, un enviat de lo all, un esperit
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superior, sens dubte, pero un esperit hu
mil. L1ur actitud, lIur lIenguatge ho confir
ma a cada moment, cal' si I'haguessin con
siderat com un déu, no s'haurien proster
nat davant seu? L1ur deferencia i lIur
respecte no excedien ~o que és degut a un
mestre, a un ésser eminent i escepcio
na!. I és aquest tracl-ament de meslre (en
hebreu rabbJ) , que li donaven habitual
menl. El pensament deis Apostols es veu
ciar en certs pasatges deis Acles (If, 22).
Pere, diu a la multitut:

«Homes israelites, escolteu les meves
paraules. Jesús ha estat un home, aprovat
per Déu entre nosaltres, pels efectes de la
seva potencia i pels miracles que ha fel.»

Lluc (XXIV, 19) expressa el mateix
pensament:

«Jesús de Nazaret ha estat un profeta
potent en obres i en paraules davant Déu i
davant tot el poble.»

«Hi ha,-diu Sant Pau en la primera
epfstola a Timoteu-un sol Déu, i un sol
mediador entre Déu i els homes: Jesucrist,
home.» Mediador, aixo és, intermediari,
lIa~ d'unió entre la humanitat i la divinitat:
heus' aeí Jesús.

Parlem, ara, deis miracles, com a pra
va de la divinitat de Crisl. Jo em trobo, en
aquest cas particular, en una situació de
privilegi. Vull dir que, mentre la ciencia
oficial no admet els miracles perque no
se'ls explica, jo acepto que, amb certes re
serves i restriccions, els fets dits miraculo
sos, existeixen. Solament que no son
miracles, en el sentit que tenen una expli
cació racional, fonamentada en lIeis natu
rals poc conegudes i estudiades encara.
La major part deis fets que I'Evangeli cita
com realitzats per jesús, es donen avui,
davant nostre, expont¡miament o provo
cant-Ios. jesús, com a home, tenia l'orga
nització deis éssers carnals; pero per sa
elevació extraordinaria, devia viure la vida

espiritual més que la material, de quines
debilitats tot just participava. La seva ¡mi
ma, sovint emancipada deis lligams del
cos, tenia constantment en exercici les fa
cultats supernormals deis sensitius i me
diums deis nostres dies. Aixf, per exemple,
en el cas de la pesca miraculosa que relata
Sant L1uc, hí hem de veure un fenomen de
doble vista, no pas un fet sobrenatural,
car jesús, indiscutiblement, no crea peixos
on no n'hi havra, sinó que vegé el que els
altres no veien i li fou possible dir amb
seguretat, que hi tiressin els filats.

Pretendre que el sobrenatural sigui el
fonament necessari de la religió és soste
nir una tesi perillosa, cal' pot venir un
temps en que, havent-se demostrat natu
ralment tot I'ordre sobrenatural, la religió
manqui de base. I com la ciencia va reve
lant cada dia lIeis naturals noves, el cercle
de lo meravellos, minva. Per aixo la fe es
va perdent; pero la fe .que es perd és la
que pugna amb la logica, no pas la fe rao
nable, la fe en un principi causal, en la im
mortalitat i en I'infinit, que viuen i viuran
sempre en el COI' de I'home.

He recollit, breument, les al'legacions
més substancioses de Chesterton, en de
mostració de la divinitat de Crisl. Els que
m'hagin lIegit podran veure fins a quin
extrem som inconsistents. Vol dir aixo que
negui, discuteixi o regategi la sublim figu
ra del Nazaré? No, per Déul jo crec que
Crist és I'home més grán, I'esperit més ele
vat que ha passat pel nostre món. I encara
despullat de sa il'lusoria aureola de divini
tat, és quan se'ns ofereix més digne d'ad
miració. D'altres, abans que ell, han im
pulsat els pobles en la via del bé i. de la
veritat, pero cap com ell ho ha fet amb
J' exquisida ten d resa que és la seva
ensenyan~a. El Pare Nostre i el sermó de
la muntanya no han sigut superats. Ningú
com ell ens ha ensenyat a practicar les

1



virtuts modestes i amagades. Pero tot aixo
fixeus-hi be, apareix gran si considerem
jesús com a home; en canvi, si el conside
ressim Déu, els seus sofriments, la seva
resignaci6, el seu martiri, les seves defa-·
lIences, ens deixarien gairebé insensibles.
Renan, diu que la divinitat de jesús ell la
proclama «en el sentit que fou qui vers la
divinilat; feu donar a I'home un pas més
viu í més amat després de mort que durant
el seu pas per la terra, esdevindra a tal
punt la pedra angular de la humanitat, que
arrencar el seu nom d'aquest m6n, seria
trasbalsar-Io fins als seus fonaments,»

H'inal

Arribat al terme d'aquest ja lIarc treball,
giro la vista, enrera per veure el camf reco
rregut. En agafar la ploma per escriure
les primeres ratlles, vacilava pensant si les
meves migrades llums serien prou per por
tal' a terme una empresa superior, potser,
a les meves forces. Pero el sentiment d'un
deure a acomplir, que és en mi una cosa
viva i imperiosa, em feu decidir amb tot i
les innegables dificultats que la tasca corh
portava, jo hauria preferit, no cal dir-hol
que gent més preparada ho fés. Pero es
veu que, a Catalunya, no son aquests te
mes els que tenten els escriptors Iiberals.
Cobardia? Indiferencia? Deserció? Sera
acas, que els nostres intel'lectuals no ho
son tant com ens ho sembla? Aneu a sa
ber-ho, pero en qualsevulga deis casos, la
constatació és dolorosíssima perque en
cap sector s'insinuen indicis d'esmena.

I vaig posar mans a I'obra, contrapo
sant, primer, una concepci6 racional de un
Déu infinit, a un Déu personal semblant a
¡'home, fent remarcar, pero, que la idea de
Déu, si és un problema de ra6, i, fins a
cert punt, un problema cada díá més de
ciencia, és, primordialment, un problema
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de sentiment, assequible, tan soIs, a
aquells que en sen/in la neceesitat. Des
prés, s 'exposaren algunes de les inacaba
bles coses que poden dir-se del genesi
bíblic, demostrant fins a quin punt es mos
tra inconciliable amb els dictats de les cien
cies naturals. Es feu, més tard, un examen
utla mica detingut de les lleis evolutives,
ciares, evidents fins per Chesterton i bon
nombre de figures significades de I'esglé
sia; pero a seguida, es pogué veure que
si les lleis evolutives expliquen com han
anat les coses, deixen intacte el) magne
problema de per que van. Cal', si és evi
dent que el tren del cosmos roda bé amb
els ralls de les lleis evolutives, si no hi ha
gués un maquinista que governés la ma
quina, el tren descarrilaria cada deu
metres, Indubtablement, sense ralls el tren
no marxaria. Pero algú els hi ha degut po
sar i algú sembla curar que el rodoJar sigui
una cosa reglamentada i intel'ligent i no
pas cega i caotica, Comprenent I'importan
cia extrema que implica l'afirmaci6 que
I'anima humana no difereix, essencialment,
de la deis animals, i que, com aquesta, és
un fet evolutiu d'una modalitat espiritual
de I'essencia única del món, s'aportaren,
apart deis fets de psicologia animal co
rrent, els fets de psicologia genial en les
besties i, sobretot, els fets mediúmics, de
mostratius de que, en I'animal hi ha una
psyche essencialment identica a la huma
na, amb la qual cosa, la demostraci6 cru
cial era assolida, i la confutació del punt
de vista de Chesterton, indubtable, Final
ment, en CO que fa referencia a la gran fi
gura del Crucifica!, hem vist que ni la sus
pecta autenticitat deis llibres sagrats, ni
les mateixes paraules de Crist, ni I'opinió
deis apostols, ni els suposats miracles,
permeten creure que jesús hagi estat Déu,
com el sentit comú ja ho diu prou clara
ment, sense voler negar que sigui, potser,
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la figura humana que més amunt hagi arri
bat, en I'aspecte moral, en el nostre llinat
ge. Després d'aixo, es pot pre'tendre haver
fet alguna cosa d'utilitat? No ho sé, pero
si havia de jutjar per manifestacions pú
bliques i privades que me n'han pervingut,
creuria no ha estat endebades.

El que si puc dir és que, si algú hagués
cregut que la meya ploma la guiava algun

. sentiment hostil, s'equivocaria. A qui, i
per que? No he sentit mai, en la meya vida,
ni odi, ni animadversió per ningú. L'havia
de sentir, potser, per una doctrina que, per
bé que erronia, no puc deixar de reconei
xer que ha acomplert una indiscutible mis
sió humana i social? Ella fou gran, un
temps. Fou I'assil de nobles intel'ligencies
i, fins a cert punt, i relativament parlant,
els grans moneslirs i les celebres abadies
de ¡'edat miljana, foren el refugi del pensa
ment, de les ciencies i les arts, posades

en perilll per l'invasió deis barbars. l:>ero
avui ja no viu més que de l'explendor del
seu passat, i es pot veure amb dolor com
si li manquen mfslics, Sants i pensadors, Ji
sobren batalladors apassionats i proseJits
massa preocupals pels afers materials i per
un afany de dominació. Les pobres encicli
ques, per res recorden el sermó de la
muntanya. La casa del Senyor s'ha trans
format en un reine que és d'aquest món
i de res més que d'aquest món. L'esdeve
nidor, no Ji pertany. 1és, precisament, en
l'aureola d'un innegable renaixement idea
lita de l'humanitat que esta creant el pro
grés de la ciencia, d'aqueixa ciencia tan
temuda, i amb raó, per l'església, que ella,
acomplerta la seva missió histórica, dava
lla a la posta. Glória a Déu en les altures i
pau en la terra als homes de bona voluntat.

HUMBERT TORRES.

1



Folo GIGÓ.

Porta de l' esglésla de Fraga

Folo GIGÓ.

i)

Portalada del Monastir de Slxena

FolO GIGÓ.

,
excurSlons

Vista parcial de Fraga.

Les
(j



RleARD VINES RODA



- 9

Cleídatans d1ahír í lleídatans d1avuí

CJrLcard CVíñes CJroda

Els estudis comen<;ats amb el mestre
Roda foren prosseguits sota la direcció de
I'organista Terrasa, i I'any del calera 1885,
a Barcelona seguia treballant al Conserva
tori, tenint cura d'ell el mestre Pujol, qui
portava la gloria d'haver dirigit els estudis
pianístics del gran Vidiella, cotn despres
els del malaguanyat lIeidata Gr.nados i
altres eminencies musicals. Foren sos
companys d'estudis I'inoblidable Malats,
L1. Arnau, Argullol, LI. Mas, etc.

Llurs triomfs a Barcelona foren tan so
rollosos que guanyador del primer premi
en els cursos de piano, la nostra Diputa
ció, I'any t887 funda en nn que adjudica
en calitat de pensió a Ricard Viñes.

No fou menys Barcelona que també el
pensiona durant dues anyades, essent al
caide Rius i Taulet. '

Ja aleshores s'era consolidada la seva
fama jovenívola i la sev.a mare el dugue a
París, a canvi de sacrificis admirables,
l'octubre del ja esmentat any t887.

París li dona els seus gra~ mestres.
Professa sota els auspicis de Benjamin Go
zard, Lavignac y Caries de Beriot, fill de
la celeberrima Malibran, i a la cIasse de
I'últim obtingué entre el bo i millor de
l'alumnat musical de tot el mpn, ¡'exit so
rollós del primer premi anomenat premi
«Pleyel» I'any t894. Tenia, doncs, dinou
anys quan al centre mes famós de la terra,
al Conservatori mes preuat, rebla la con-

Amb la figura de QICllrd Vlñes, prosseguim avul el naslre pro
qrama que consislelx en (er con~lxer els hornes. la signlficacl6
deIs quals. en alguna de les Ilctlvltats de la vida c!utlldana, merelxl
111 1108 1 el reconeixemenl del pable.

Bis que hlln siguI I ele que Ilon, els dec~sos i els acluals, aller~

nllrl\n en aquestes planes Que representen, pels prlmers. un tribut a
lIur membrla, I pels que encara 56n entre nosllHres. la compJaen~ll

lImb que velem lIur obra.

ELS qui hem viscut la jovenesa del gran
pianista lleidata, hi sentirem I'esti

mul de la seva gloria prematura.
Els nostres progenitors ens el presenta

ven com I'arquetipus assenyalant amb el
dit el seu camí triomfal a Barcelona i, da
munt de tot a Paris. Ricard Viñes, era,
aleshores, per tots els qui el seguiren, el
Iluminar de L1eida portat al mig del mon
per tal de donar fe de la gloriosa existen
cia de la seva Ciutat nadiua.

El mateix Viñes ens deia, fa alguns
mesas, que sa casa pairal fou CAl Farreri,
del carrer Major, 104, cantonada al ca
rrer de Caldereríes, nO 2. Allí tingue el
seu primer bre~ol, el dia 5 de Febrer de
1875.

El seu pare fou un distingit advocat.
La seva dol~a mare, un vertader angel tu
gel tutelar del futur artista, per al qui ha
sacrifica tot, tenía una solida educacíó mu
sical.

El seus primers estudis de solfeig i pia
no a L1eida els realitza sota la direcció de
mestre Roda. Per cert que corria entre
nosaltres, aleshores ben jovincels, la falar
nía depressiva pel Mestre, que Viñes, na
turalment rectífica en honor de que guia
Hurs primers passos musicals, que el
Sr. Roda havía assegu"at que el jove dei
xeble «no raría mai res», 1 als pocs anys
arribaven a Lleida els brillantíssims 1I0rers
parisencs.
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sagraci6 del seu talent. Peró ja aleshores
se'l eoneixia als grans salons de moda i ha
vía ja eridat I'ateneió deis intel'ligents, ha
vent despertat /'interés benvolent de I'emi
nent doctor Fauvel.

Ja aleshores se'l disputaven les grans
soeietats musieals després que dona, ofi
eialment, el seu primer eoneert públie a
la casa Pleyel, i fou ovaeionat 3 la .Soeié
té Nacionale de Musique», a 1'.Sehola
Cantorum», al .Salon d'Automne».; des
prés a la «Soeiete des Coneerts d u Conser
vatoire» dues voltes entre grans successos;
als "Coneerts Lamoureux» et .Colomne».

Tat seguit la casa Erard, aleshores la
més acreditada constructora de pianos,
que han fet mondial la seva fama, s'inte·
ressa pel pianista lIeidata, enviant els seus
.grans eúes» als eoneerts del jove Viñes.

•• •<;:0 que sorprén de Viñes és qué, dotat
d'una edueaei6 musical elacissista, enor
mement,-alguns diuen excessivament
respeetuosa de I'obra original, de la lIetra i
esperit deis grans eompositors per a piano,
s'és earaeteritzat noresmenys pel seu apos
tolat eonstant, audac i perseverant, en fa
vor de la música d'.avant-garde», ha estat
el vertader introductor, molles vegades,
de les ereaeions més originals i anti
classiques i ha donat carta de natura
lesa entre els públies del mon seneer, als
eompositors ultra-modernistes , a v~gadt:s

verament esquerps i d'interpretaei6 mons
truosament dificil. Be és eert que pel nos
tre Rieard Viñes la difieu Itat sobre el te
elat no existeix. Hom diría que les seves
mans el donen imperiosament i les teeles
sanen dócils a la sola calor deIs seus dits
«in numera bIes».

Les altre temps diseutides armonies,
avui ja consagrades obres immortals de
César Frank, Vieent d'lndy, Fauré, De
bussy, Mauriee Ravel, Déodat de Severae,

etc., etc. ell les imposa a j'admiraei6 uni·
versal, entre les de Chabrier, Chausgon,
Floent Sehmitt, Albert Roussel, Roger
Ducasse Heury Février, etc" etc.

Aviat sonaren als Coneerts d'Europa a
I'empar de la meravellosa habilitat del
nostre Rieard les obres de Granados que
havia eonegut poe després de la seva arri
bada a París; les d'Albéniz, eom avui les
de Falla i Turina i ara mateix les noves
catalanes de Mompou ...

No cal )a dir, així, qué la avui ja popu
laríssima música russa li degué també la
eonsagraeió entre el gran públie europeu i
americ:l., deis grans mestres Balakirew,
Monssorgsky, Borodine, Rimsky Kor
sakow, Glazounow, Akimeneo, Liapu
.no\Y, i els aficionats a la música no sois
a Paris i Londres, sino a Berlín i Vie
na, a Barcelona i Madrid, a Bruxeles,
Ginebra i Oporto; d'un cap a I'altre
d'Europa, a tates les poblaeions impor
tants deis grans Estats i darrerament als
centres musieals d' América. el pianista
Ileidata ha fet sentir les novetats més auda·
ciases deIs eompositors de piano de gran
valua, endevinant que els estrafalaris del
día d'avui, si porten el geni dintre seu,
seran els grans mestres de dema.

Peró, la inquietud espiritual de Viñes
no ha estat pas tant sois manifestada en
I'aspeete de la música que podría dir-se de
«I'avenir»l i que alguns incomprensius
prendrien eom «snobisme». Res d'a!xó.
Aixó és ja el retor n de I'artista. En Viñes
ha estat un deis homes Olés respeetuosos
deis grans elassies.

Volem traduir, ara mateix, respecte al
present tema, unes ratiles, que és traben a
«Les Archives Biographiques eontempo
rains», VI Serie pI. 286, referides al nos
tre eminent pajsa:

«Exigint de 1905, després deis quatre
eoneerts histOries que l-1. Rieard Y,iñesnva



consagrar a la .Música de piano» des deis
seus orígens fins als nostres díes, el «Figa
ro», feia avinent que «el públic triat que
amplía la sala Erard havía volgut retre
testimoni ultra de la seva admiració, de
to¡ ~o que devía agrarr a I'admirable artis
ta que, en vesprades que remembraven les
per sompre més memorables d' Antoni Ru
binstein, ha fet reviure magicament quatre
segles de música, comen~ant per l'obra
austera i litúrgica d'Antoni de Cabezón,
organista del segon Felip, fins arribar a les
produccions més súbtils i refinades de la
nostra jove escala francesa •.

1 afegeixen els «Archives»: «Fa més
poc temps, M. Ricard Viñes, a/eshores del
centenari de Shumann, de Chopin i de
Litz, va interpretar les obres més caracle
rístiques d'aquests joves mestres amb un
mestratge parel!. .Ha traduit, es Ilegeix al
«Petit Jouroal», I'anima de Chopin, amb
una fantasia, una fogositat, una emoció i
amb aquesta riquesa de sonoritat que fan
d'el! l'intérpret escollit deis músics ma
deros». No s'ha pas de creure, acaben dient
els «Archives», que la premsa estrangera
consideri aquest pianista menys favorable
ment que Fran~a. «No podría, escrigué el
critic 1l1usical de la «Post» de Berlín, nom
brar-ne un sol d'entre els pianistes actual
ment existents que pogués ésser igual a M.
Ricard Viñes per la c1aredat de Ilurs perío
des, per la beutat del s6, per l'intel'ligén
cia a I'usatge deis pedals.»

1 recorda que ha estat designat membre
deis Comilés d'examen i del Jurat deis
Conservatoris de París, Ginebra, Lille, etc.

** *
<;:0 que és ben cert, és que Viñes jamai

ha estat pianista de trucs ifalsos efectismes,
La severitat amb que tracta les partitu

res des del punt de vista de la,interpretació,
la simplicitat de la seva posició davant dél
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piano, el respecte al públic son una prava
del seu caracter personal senzill i ingenu;
pIe de naturalitat cordial i modéstia espon
tania; ~o que quan es tracta de públics
com els nostres, avesats als «latiguillos» i
actituts espectaculars, pot é..er causa de
que l'auditori impressionable no es don
gui prou compte de la quantitat de dificul
tats que ven~ en son tocar fluid i auster,
alhora, i tant sois ha notin els que conei
xen la complicació técnica de les obres
que executa i la, de vegades gairebé in
comprensible habilitat que requereix des
tacar la melodia clara de passatges o'abs
trussa i esq uerpa inextricabilitat de no po
ques composicions modernes, a les quals,
malgrat aix6, cal deixar-hi expressió i sen
tit i emoció fonda.

Per aixó ha obtingut els grans ~succes

sos entre els més eminents crítics i en oca·
sioos s(j)lemníssimes.

No ens ha estat difícil, donad es certes
circumstancles de relació personal antiga
amb I'eminent Ileidala, assabentar-nos de
la conceptuació que la crítica mundial ha
palesat amb motiu deis concerts del nostre
artista.

Així, M. D. Calvocoressi al «Courrier
Musical» del 15 febrer de '907, parlantdel
festival de Música russa a Berlín i Leipzig,
recull les següents paraules del «Berliner
Lokal·Anseiger» que «un es pregunta amb
estupor com no és més conegut un artista
de qualitats musicals i técniques totalment
extraordinaries, a 'Yo que afegeix la .Berli
ner-Zeilung» que .1'estiJ és fonamental
ment musical i la técnica desconcertant., i
el «Berliner Tageblat» que «un sentit in
nat de beutat ¡una sensibilitat verament
musical han produit una interpretació de
mestre» i fa notar I'articulista del «Cou
rrier» «l'entusiasme maxim i espontani
d'una premsa tan generalment temuda per
la seva severitat» en favor de Viñes de qui ,
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els francesas n'han fet esment tan so
vint ~pel seu talent admirable i la seva in
genua i suprema consciencia.~

A Brussel'les escrivia E. Georges J'any
Ig04 un elogi sencer que fent notar ~¡'ex

pressi6 musical justa i ponderada, una
comprensi6 refinada i seriosa, una grossa
i cillida palencia de sonoritat, interpretant
com veritable artisla J'obra en tata sa inte
gritat», la tecnica perfecta i eneis particu
lar i molt sedl:lctor, de músic acabat, sor
prenent les més infinites matitzacions ade
quades a cada tro, executat; és, fineix dient
«un apostol i un mestre».

Gustau Samaz~nilh, I'any següent re
gistra «la virtuositat més completa i prodi
giosa d'aquest artista de valor excepcional
subordinada al sentiment musical més pe
netrant i relinat» en la interpretaci6 de Cé
sar Frank, D'lndy, Eroest Chausson, Fe
vrier, Moreau, Pilerné, Samazenilh, De
bussy, Ravel, Chabrier i Séverac.

«Le Figaro» en parla encara am b J'ad
nJiraci6 :més clamorosa. El compositor
L. Laloy li atribueix «un sentit mera ve
116s de ¡'harmon;a» i dits de joc que posen
en Viñes no ja al primer 1I0c deis pianis
tes, sino lins deis artistes del nostre temps.

Repetiríem expressions semb/ants del
~Guide Musical», amb moti u deis Concerts
Lamoureux, de Ig08; de ~L'Art Modele»
de Brussel'/es de 7 (ebrer IgOg, que asse
gura que les seves execucions de música
russa foren «aussi parlantes qu'il est possi
ble d'imaginer».

I Chantavoine, el gran crltic, i Leopold
Morin i CarJes Bérard i Gaston Carrand,
Arthur Smolian, etc., etc. aboquen el joc
del seu entussiasme a les revistes més emi
nents d'Europa, havent-se distingit en el
recon<ixement de les facultats artístiques
excepcionals del nostre Viñes ~La Revue
Hebdomadaire. amb gran freqüencia, ai
xi com «La Semaine a París», «Die Post»,

«Berliner V'Jlks Zeitung», «Berliner Zei
lUng', «Berliner Murgenpost., .Nene
Zeitschrift pUl' Musik.», «Leipziger Zei
tung., «Deutschen Reichsauzeiger und
Kan iglich pre us-zischen. Staatsa nzeiger»,
The Times», «The Leeds Mercury., .The
Musical Standard», «The Westminster
Gazetle» i cent més entre les que no n'hi
manquen d'amricans, per al'ludir, només
els forts nuciis de cultura mundial.

»» »

Ningú no gosaría pensar ,o que hi ha
de fonda i delicada cultura artlstico-litera
ria en aquestlleidata de COI', trasplantat
des de la seva jovenesa a París.

Aquest home d'escassa al,aria, pero de
corpenta nervuda i angulosa, de bigotis
espessos i lIargs creuant-li la fesamía allar
gassada i ossuda, partida per un nas d'afi
lada perllongaci6, fl ont arrodonida i am
pla formant contrast am b la barbeta
apuntada, espatlles amples per tal de sos
tindre la lIargaria d'uns bra,os que sem
bien fets aposta per a unes mans enormes
i tantmateix fines i proporcionades 1 a mi
da. per imposar als teclats de major exten.
si6 un domini incontrastable; aquests ulls
menuts i vivíssims, lIuint sota Ilurs fortes
celles entre Ilampecs d'ingenuitat i d'intel
ligencia, no semblen pas de primer en tu vi
el resso exterior de la deu de subtillssima
i universal cultura que és el tresor de I'ani
ma de Ricard Viñes.

No coneixem ¡:ias ningú que enclogui
tan bé com ell aquesta espiritualitat cos
mopo�ita que abra,a I'art d'occident amb
el de I'extrem orient; que lIiguin dins de
si les profunditals de la Santa Rússia amb
la pintorescament idoiatrica meridionali
tat de ¡'art bétic.

Si als cenacles parisencs es fa aplaudir
el seu singular poema .Crisantem. amb
Kiku Yamata de HaY-kai i Higa la cultura



la personalitat del nostrela creació en
eminent amic.

[ tot aixo dins d'una anima infantil
ment, pero invenciblement lIeidatana.

Perque parlar amb Viñes és tan com
parlar amb un lIeidata que jaimai hagués
sentit altre lIenguatge que aquesta clarlssi.
ma parla del Segre mitja, de fonemes
d'una sonoritat tan oberta :com [son els
nostres.

Ni és probable que mai per mai pugui
trabar-se un home tan fondament arrela,
a l'Europa que es disposi tan espontania
ment com Viñes, aprotitant la més lIeu
avinentesa, a trasplantar-se a la Ciutat deis
seus amors, la que éll fa reviure rumanti
cament en les seves converses i ha fet can-
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JOSEP PINYOL.

japonesa per lIurs relacions amb Vilews·
tei, Director del Conservatori d'Extrem
Orient, a Hanoi (Indo-Xi na), a Barcelona
sorpren la crítica musical oferint una
mostra del seu talent de compositor am'b
cThrénodie» la primera d'un conjunt
d'obretes que pensar dedicar als seus
grans amics, la música deis quals ha tro
bat en éll l'interpret ideal i único

D'aquest nou aspecte artístic de Viñes
ens en dona compte la «Revue Internacio
nal de Musiq ue et de Danze., assabentant
nos que la «Thrénodie», escrita a la
memOria d'Erik Satie el músic audaciós
d'ultra avanguarda, és una dan~a funeral
seguida d'una marxa d'jgual caracter, que
reprén a la ti, la dan~a d'inici, de «noir
d'ébene». S'hi veu I'esperit
de Satie sense, per COI imi- A fa b'tutQlTl S' (tiJi S-¡.~tjt

taci(~Ad:ul:sts:v:b~~~adiu la f'!'" lB!! G(;,,¡, fiLMI,,! l(!ili~::~:;;'

¡f~:~':,~~I~.:f:~l:~~::r~ef;~
que es a la memOria de I ¡~-p ;; .~.
Debussy, dúu el titol del " '---'
primer vers del sonet «L'Oubli. de José tar i ha fet plorar amb accents tan dolcís
Maríe de Heredia: «Le temple est en sims i emocionants a Deodat de Séverac
ruine an haut du promontoire». El ter~ en son «Coin de Cemetiere».
homenatge evocara la recordan~a de Aquest home és qui ha assolit entre els
Déodad de Severac. Un vals d'humor nostres una gloria més solida i universol
«Crinoline», fou el «debu!» recent de Ri- arreu del mon on el seu art profond i aus
card Viñes a la composició. El va enviar a ter, de severa expressió i tecnica merave
les «Fenilles Libres» que Ji demanaren un llosa ha estat escoltat.
article sobre Léon·Paul Fargue. I és, tanmateix, el primer lIeidata

Esperem, doncs, aquest nou aspecte de d'Europa.
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! rpel sílene;. i
u ;:
II
11 Dorm en bra~o' Je la nit

la viln, tranquil'la i quieta.

D n ,ilenei inJefinit.

COlll de mirada distreta,

afina més el sentit.

¡¡ Una esgarrifánc;a lleu,

sentill1.ent de sacrilegi, .

::~ p::,a/:~:, ::,D;:;~ egreg' \:""1,,,.

fes el silcnci més ~gl·eu.

Silenci congriador Que té el .silcnci, que apar

de mil vides apagarles. un crlt que 1'esglai ofega?

En el buit en la remor Quan de l1uny gtwiteu el mnr

de la vida. esgarriades. sens oír coro es1atega

Ara tenen tremolar no os porta quelcoln (1'at:ar

dins le.!!: fustes, amagarles. d'aquesta nit temorega?

Nova vida incorporal: Dorro en bra~os de la ni.t

¡ ~::;~<~;:::~~m.; ~~l~~:;~:o,:':~~~~:J·:·;· I
!! Vida prima innominal el'un aItre m6n més petit, ::

I! Jc miquete, J'cneanteri, ,olmé, a la humana briJa. ,l',i".:.i".

l! JOAN DUCH I ARQUÉS.

(:';::111:1111111:11::1:11::::::::::::::::::::::::';:;:-::::::::::::::::::::;::::1:::::::::::::1::1:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;1;:::::::::;::::;:::;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::;"3
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hem deixat de restar-ne ben decebuts ni
ha creiem menys digne de planyer, perque
tal volta justifica plenament que el proble
ma religiós al nostre país sois té una solu
ció i és la que hi aplica naturalment el po
ble en els dies de tempesta.

Es ben be de doldre. Peró, Salus po
pulí suprema lex esto».

***
Que I'esperit popular no roman tan

atult com deixen entendre les facils cri
dóries de la dreta extrema. ens ha diuen
les cartes que anem rebent de tant en tan!.

Així, per ventura, contra el jovencell
que dona motiu a LLEIDA d'escriure
«La por de pensar. que tanta d'injustifica
da alegria sem bla prod urr en certs sectors
violents, vingué un energic esperit que,
confessant-se Iliurepensador conven~ut,

demana coratjós el Iloc buid que abando
nava el primer. Al nou amic no ¡Ii recava
pas ¡'audacia del pensar sinó un estret ca
talanisme hipotetic que no esperem pas
pugui trabar a les nostres planes, obertes
de bat a bat a la IIum de la germanor uni
versal, peró ben arre lada a les entranyes
de la pairal IIavor.

D'igual faisó, havien respost abans des
de les contrades gironines al nostre crit:
«Homes liberals de les nostrés terres, re
trobem-nosl» amb un energic i coratjós
«Aquí esfém/. que centra la primera pla
na d'«EI Autonomista»,

Les paraules del nostre confrare gironí
mereixen molt més que una senzilla refe
rencia en un article tres mesos més tard,
com l'actual; peró no és encara vinguda
¡'ocosió de dur a la realitat els desitjos
que els hi donen calor i vida. Aixi i tot és
ben aconhortador el ressó vibrant que es

R'l N un treball nostre publicat ~¡
\ <OJ n.' 50 de LLEIDA, i parlant
, '1 d'....... d'«E s nostres corrents e Ito-

rials», asseguravem que no es podria con
fondre amb I'orientació estreta i carrinelo
na de la premsa dretista catalaná, «I'orien
tació :lels nuelis eclesiastics que compasen,
per exemple, «La Paraula Cristiana» de
tasca seriosa, afegiem, de religiositat com
prensiva i acollidora .... etc., etc.

Es veu que el nostre optimisme ben
volgut era tan mateix exagerat i mancat
de justificació suficien!. L'artiele fatuós,
inflat i perdonavides de la tal eelesiastica
publicació a que es referien «Unes Parau
les» del nostre número darrer, manifesta
fins a quin punt la hipNetica posició d'ele
gant tolerancia que '1tribuiem a «La Pa
raula Cristiana» era narnés una pose
com la del negre amb barret de copa, per
tal de fer oblidar als vianants la seva re
cent eixida de I'eselavatge.

Els tribunals tot temps han perseguit
ardorosament tata mena de crítica acatóli
ca per mica que els hi hagi semblat tarada
d'ironia. 1 es legítim, a canvi d'aixó. ex
pressar-se en termes de violenta j agressi
va mofeta contra tata idea desagradosa a
la gent dogmatica.

L1igada la crítica liberal de peus i mans,
els qui disfruten de tata posició avantatjo
sa poden a tot pler menysprear la seva
víctima.

Es aquesta la seva moral; aquest el seu
esperit de justicia. Tan mateix, per lógica
que hagi estat la posició de la gent de «La
Paraula Cristiana., que era natural res
pongués a la realitat nostrada, no per aixó

CJ/enítud... í decadencia
(j ~
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produeix a cada clam de lIibertat, i fa pen
sar que les consciencies no son pas mar
tes, ni tan sois adormides.

Certs estem que «aqueixos dalers lIei
d~tans han de trabar un cariny6s resso en
les contrades gironines».

També a nosaltres .Aqui esteml ens
sembla oir en els comals, en les muntan
yes i en la costa •.

Tam bé creiem nosaltres, com els de
Girona, que «Aqui estem.amb majar nomo
bre encara, tots aquells que ja I'any '922
demanaven a tal arreu un conreu més ín
tens de les inslituéions democratiques, una
consolidació i eixampla de la comuni6
de mililanls, una majar cohesi6 de lols per
tal d'augment.r I'eficacia deis esfor~os i
d'orientar la propaganda i ¡'acció de con
formitat amb els nous postulats que els
temps auriolaven amb lIum d'evidencia.»

«« «
El Directori militar foragita moltes ca

ses que seria de doldre tornessin mai més.
Més encara que el moviment que les ano
rrea les repudiem nosaltres.

Les velles experiencies es fan més ca
duques com més es sostenen.

Estan damnades a un definitiu' fracaso
Només les democracies es consoliden on
lIealment s'assajen; només esdevenen fe
bles de resultats on no s'implanten amb
tata garantia i amb tata sinceritat.

Només la lIibertat plena de la conscien
cia dona dignitat a l'home, només ella pot
ésser base d'una escala de bones costllms i
de noblesa d'esperil. Només pot fer falla

on la hipocresía i I'aliena violencia li retor
cen la seva espontania orientació, duent-Ia
per camins de I'egoisme estrany.

Es per aixo que ens rem ben nostres
¡es nobilíssimes paraules d'«EI Autono
mista» en recordar els acords de /' Assem
de '923.

No cantin, doncs, vicIOria els ele
ments que no n'han tingut prou amb prop
de dos mil anys per convencer el món
de I'excel'lencia deis seus procediments
per fer-nos feli~os, puix I'originalital deIs
ideals no els hi correspon de cap manera
sin6 en quan els han mixtificat en sentit
egoista i groll er.

Som a /'«Estiuet de Sant Martí» del
nostre país, i no val la pena que per
tant escas espai de temps es facin il'lusions
tan ambiciases. En algunes parts del m6n
han passat un hivern definitiu i perdura
ble, mes que I'home de Chesteqon, i no
tornaran a fiorir a novella primavera;' en
altres, que constitueixen la seva majar ex
tensió, no hi sera n a temps. Nous ideals,
noves organitzacions que es sen ten bellu
gar a les entranyes de la Societat moder
na, prendran el 1I0c de J1avor gastada i
sense vitalitat que ha mantingut son pre
domini mercés a mil rius de sang en que
s'ofega avui el seu record i a les ardents
violencies que han cremat en flor els ger
mens de bondat eterna que erén l~ seva
justificació, com ha son els de tot noble
esror~ per tal de dur a terme I'ideal del
nostre inacabable millorament.

CURIAL.

T
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EJexposícíó del Elíbre Catala a TT2adríd
r ~

1"

~ A revista matritenca La Gaceta
~ Literaria, una de les publica-

cions de més bra6 i empenta
d'ad, i una, perque no dir-ho?, de les més
c1arividents de l'Espanya hodierna, (clari
videncia que tant contrasta amb la to«u
deria i orbesa d'alg4nes altresl. .. ); entre
les iniciatives culturals que ha tingut, que
I'honoren, i que ha dut en poc temps a la
practica, hi ha la de fer un~ Exposició del
Llibre Catala a Madrid.

La idea, bon punt lIencada, fou recolli
da amb tot I'entusiasme pels e/ements in
tel'lectuals castellans, que respecten i es
timen la nostra lIengua vernilcula i com
prenen i admiren la cultura nostrada, i
que en diverses avinenteses han palesat
públicament lIur entusiasme vers ella,
en front d'altres manifestacions del tot
oposades.

Per a realitzar tant 1I0able iniciativa de
seguit s'anomena: un patronat a Madrid i
un comité a Barcelona. Ens es grat esmen
tar ad'els noms il'lustres de lIurs selectes
components:

Formaren el Comité de Barcelona:
Rafel Vehils, de la «Cambra oficial del

IIi bre».
L/uís Bertrán i Pi'joan, periodista.
Jordi Rubió i Balaguer, Director de la

«Biblioteca de Catalunya»,
Tomás Garcés, crítico
Joan Givanel, Bibliotecari de 1'«Ateneu

Barcelonés».
Antoni López L/ausas, editor i membre

de lá «Cambra oficial del lIibre»,
Joan Estelric, de la cFundació Bernar

Metge».

Al Patronat de l'Exposició a Madrid,
hi figuren persones de tant alt prestigi
com l'Excel'ientissim Senyor Duc d'Alba,
En Ramón Menéndez Pidal, En Josep Or
tega Gasset, En Nicolau de Urgoiti, En Ga
briel Maura, En Francesc Rodríguez Ma
rín, N'Eduard G6mez de Baquero, N' An
gel Ossorio i Gallardo, En Llu!s Araquis
tain, N'Améric Castro, En Robert Castro
vido, el Dr. Marañón, el Dr. Pillaluga, En
Giménez Caballero, En Creu: els homes
més promi'nents de la intelectualitat cas
tellana.

La sola indicació deis dessusdits noms,
fou des de bon antuvi, garantia d'encert i
d'exit falaguer, en l'organitzaci6 de tant
simpatica empresa. 1 així ha estat. Avui
que ja I'Exposici6 .h~· obert les portes al
públic, ens complavem d'ael estant, en
adre«ar a ambdos comités organitzadors,
la nostra mes fervent enhorabona i el més
coral aplaudiment. Enhorabona i aplaudi
ment que fem extensius als actius mem
bJ es de la Cambra ofi<'ial del L/ibre, que
lii han pres part, i a I'ensems a les biblio'
tecaries senyoretes Adela de Trepat i
Anna Maria de Saavedra que han lingut
cura de ¡'endegament, ordenació i instal·la·
ció deis lIibres a l'Exposició, que ha resul
tat, dit sigui de passada, d'un gust exqui
sit i d'una col'locació vistosa i acurada.

Avui dia cinc de Desembre de fany de
Gracia 1927, s'ha inaugurat a Madrid, en
els salons del Palau de la Biblioteca Nacio
nal," ExposiciódelLlibreCatala, contenint
la producció cultural catalana desde l'any
Igoo en«a. S'ha inaugurat amb un sentit,
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amb un afectu6s, amb un fervent salut de
benvinguda, fet per I'insigne escriptor i
academic Gómez de Baquero als intel'lec
tuals catalans, en nom i representllci6 de la
intel'lectualitat castellana. Mai no haviem
gaudit moments de tant solemnial emoci6,
i ens es grat de dir que les paraules de sa
lut de G6mez de Baquero, han de contri
buir a desfer moltes boires i afer lIuir la
lIum del sol del nostre problema tant ciar
i taOl pur...

Caldra que remembrem aquesta data,
com una aurora de mutual comprensi6 i
amical concordia, tots els que creiem que
el nostre problema (tan lIingüistic, com
cultural es un problema de com
prensió, d'amor i de lIibertat.

Aquest número ha estat visat

per la Censura governativa

Creiem per tant, i no
voldriem pas equivocar-nos que aquesta
Exposici6, en bona hora concebuda, sera
fruitosa en resultats, ja que pot esser l'ini·
ci d'una Nova Era de pau deis esperits,
d'aproximació coral i de perenne i mu
tual comprensi6 entre els dos pobles prin
cipals que alla al quinzen segle sagellaren
la Unitat Hispanica.

•••
Que es l'Exposició?-Abans que tot, es

una palesa revelaci6, una veritable desco
berta, una notable i agradívola sorpresa, i
no sois per la gent d'ací, sino fins i tot per
els matei.os catalans, que molts, allunyats
fa anys de la terra, desconeixien l'abundor
i l'aven~ de la producci6 nostrada. No ens
en sabem avenir. Com ha estat possible
aquest devassall de producci6 cultural que
tenim davant deis ulls? Dona bo de veure,

Per un COI' catala, la sorpresa esdeve un
goig inefable, un moment de felicitat en el
que l'esperit es delita i es sent reconfortat
d'e tan tes malaurances que li burxen la
vida. Heu presenciat mai la joia que sen
ten els infants el jorn de l'Epifania? Doncs
aixo ve a esser l'Exposició per als ca·
talans: Una veritable Epifania de J'Esperit
de Catalunya.

El comite de Barcelona ha donat a l'es
tampa un Cati'tlegdefExposiciójuntamb
una MemórilJ del moviment editorial de
Catalunya en els darrers vinticinc anys, i
en la qual, pot veure's d'un cop d'ull IOt
el nostre desenrotlJament cultural en el da
rrer quart de segle.

L'Exposició cante uns sis mil volums.
Hi és tot el que s'ha publicat en cata la en
~o que va de segle? Evidentment, no.
L'arreplec s'ha hagut de fer amb gran ra
pidesa; per manca de temps no s'ha pogut
espigolar tot el que resta pels pobles, i bi
blioteques particulars. Hi manquen lIi
bres, follets, revistes, setmanaris i publi
cacions fetes per autors isolats. Pero no hi
ha cap dubte que s'ha pogut recollir tot el
b6 i millar de la nostra producci6 hodier
na. Hom calcula que arriba a un setanta
cinc o un vuitanta per ceOl de la produc
ci6 total. No es pas possible en una curta
resenya donar una idea de tot el que s'ex.
hibeix, ni fer una lIista completa deis expo
sitors. Esmentem pero, grosso modo, els
següents autors i editors que remembrem
com a principals components d'aquesta
Exposici6:

Editorial Balmes-Políglota - Central
Catalana d'Edicions-Martí S. L. Buigues
-Monestir de Montserrat-Biblioteca de
Catalunya -LJibrería Verdaguer-Biblio
teca de Sabadell- Catalonia - Editorial
Mentora-IJustració Catalana - LJibreria
Bagunya - Fundaci6 Bernat Metge-
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L' Avenr,:-EI Poble Catala-Joventut-So
cietat Catalana de Bibliofils-Comissi6 edi
tora de les obres de Ramon L1ull-Societat
protectora d'ensenyanca-Editorial Cata
lana-Editorial Barcino-InstilUt d'Estu
dis Catalans-Publicacions de .La Revis
ta»-Salvat Papasseit-Francesc Puigde
fons-Tomas Garcés-Josep Brunet Joan
Martí MiraIles-Joaquim M.O de Nadal,
etc., etc.-Demés bibliofils com En Pau
Font de Rubinat (de Reus), En L1uís Plan
diura, En Ram6n Miquel i Planes i d'al
tres exposen riques relligadures i bells
exemplars de luxe en vitela, paper de fil,
del Jap6. etc. que demostren J'alt grau de
desenvolupament i perfecci6 que han asso
lit les arts del lIibre a Catalunya compara
ble al de les nacions més avenr,:ades i
cultes.

I quant a materies?""':Hi ha de tot: Gra
matiques, diccionaris, poesies, novel'les,
drames, comedies, historia, ciencia medi
ca, c1assics lIatins i grecs, traduccions de
les obres mestres de les grans literatures.
Revistes literaries, artístiques, cientifiques,
d'estudis, d'actualitats, d'esports, de radio,
de cinema, de ex-libris, et., etc. Tates les
arts i tates les ciencies hi s6n dignament
representad es: En una paraula hi ha tots
els batecs del cor de la nostra terra, mes
tressa de civilitzaci6 i de cultura. L'Exposi
ci6 per tant ha resultat un exit formidable,
total. Després d'aquesta exbibici6 no hi ha
cap dupte que es podra dir amb ra6 que
per Barcelona també hi pasJa un meridia
cultural.

Hom pot veure com aqueIl «dialectu
'cho inculto» i aq uella <<jerga arhitraria»
ha esdevingut per art magica un idioma
culte, una lIengua savia una parla glorio
sa, honra d'Espanya, que es pot posar al
costat de les més conreades d'Europa i del
m6n. I qul ha fet el mirack?-Ens és

plaent, per contestar, fer la segilent'quota
ci6:-Hi ha una cosa impalpable, que mou
les voluntats i les.intel./igencies, i és la
que fa aquests miraeles: L'anima d'un
poble: la flama vivent inextingible del
sentiment mairal.

Com a complement de l'Exposici6, i
que il'lustrara aquesta manifestaci6 de
I'anima catalana, s'ha iniciat un cicle de
conferencies a carrec de distingits escrip
tors i erudits catalans i-que han despertat
gran interés a la gent d 'ací. Sota el tema
generic de «Moviment cultural de Cata
lunya» hí ha anunciades les segilents:

Valls Taberner: Els estudis historics i
arqueologics.

LOmaS Garcés: La Lírica.
Miquel Ferra: L'aportaci6 mallorquina

¡valenciana. . I

Caries Soldevila: La prosa i el teatre,
Caries Riba: L'evoluci6 de la lIengua

literaria,
Feliu Elies: El moviment artístico
Jesós M. Bellido: El moviment científico
Joan Estelrich: L'edici6 catalana i les

directives del moviment cultural.
No cal dir que la gent intel-Iectual i la

premsa d'ací dediquen grans i me,rescuts
elogis a I'Exposici6. Gairebé tothom esta
d'acord en considerar l' Exposici6 com una
mostra fefaent de ¡'importancia i de la va
lua de la nostra cultura pletorica de vida
i rublerta de prometen ces: El Sol dona la
benvinguda a la lIengua catalana i qualifi
ca d'únic I'exit assolit per l'Exposici6
del I1ibre cata la_ La Voz diu que 1'.Ex
posici6 del lIibre cata la ve a ésser un deis
actes més importants per sa trascendencia
i significaci6, de tots els registrats en la
historia cultural espanyola en el que va
de segle». La Gaceta literaria dedica un



número extraordinari a l'Exposici6. En
Giménez Caballero posa la següent inte
rrogaci6: .Si aital alard j poixan~a de cul
tura autónoma de Catalunya és un esplén
d it final o és un magnífic inici de quelcomo.
D'altres, sostenen el dret 3agrat que té
tata !lengua al engrandiment cultural de la
Humanitat, etc.

Peró, com he dit, no manquen els indi
ferents o apatics; els orbs i sords que no
volen veure ni sentir (que son els pitjors)
i els qui davant de I'espléndida manires
taci6 cultural nostrada, esperneteguen com
la xicalla rebeca. Compadim-Ios: no comp
len gaire cosa: tot el més arriben a ésser
ex-directors de aduanes o ex-senadors vi
talicis, passats a millor vida.

** *
Com a final d'aquesta ressenya, en's és

plaent lIen~ar una idea, que crec factible i
profi tosa , i que desitjo que la recolleixi

qui vulgui i qui pugui. Anomenem prin
cipalment la Cambra oficial del Ilibre de
Barcelona o la Biblioteca de Catalunya:
Aquesta exposici6 es tancara d'ací un pa
rell de setmanes. Doncs bé, no fora possi
ble reproduJr-la a Barcelona mateix? i, si
del tot, no, no fora possible que es formés
l'Exposició permanent, el Museu delllibre
catalA? Sois caldria per aixó que una enti
tat amb local escaient volgués fer-ho. N'hi
haBria prou amb que d'ara en endavant ca·
da autor o editor fes el donatiu d'un exem
piar a l'Exposici6 o Museu. Així es guarda
rien tot temps arreplegats, tots els tresors
de la n0stra producci6 cultural j podrien
admirar-los els forasters que visitessin
casa nostra.

Fora 'una exhibició permanent de la
cultura nostrada.

PERE ARNAU.

Madrid 5 de Desembre de 1927.
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Ca joventut que treballa
G "i4J

6:NR1C Crou~ Vidal determinatla circums-
és un minyó tancia de que Crous fi-

eixeril i voluntariós gurista debuti com a
qui cenyint lOtes les cartel/ista.
hores que es diuen per- Sis anys en rera,
dudes a una activitat, amb motiu de I'expo-
ha aconseguit fer un sició Niko-Pardiñas al
arreplec de treballs Casino Principal,
amb els que pensa ce- Crous-qui segons ens
lebrar una exposició. confessa-se hi pas-

Crous, animat per sa moltes hores, cop-
una tenacitat I/oable, ~ava detal/s que des:
compartint les eslOnes prés recon.trula al
de Ja professi6 amb les ENRie CROUS CARICATVIlA MACIÁ arribar a casa. Les
de I/eure, roban! sovint temps al dormir, classes de l'Institut acabaren d'encarrilar-

I
ha fet una labor autodidacta el valor de la li I'afició. :Pot dir-se, peró, que la una
qual sera e~posada a la consideració del cosa i I'altra no serviren més que per
públic d'ací breus dies. fer-li obrir els ulls. Déu aquesta frui-

Sabem que Crou. prefereix de tots tada primicera mh que a cap altra causa
els gen res pictórics el retrdts; i no es pre- a la constancia i al propi esfor~.

cisament de retrats ¡'exposició que ens Quan I'any passat enllestí: el primer
anuncia. cartel/ el/ no sospitava que posava la pri-

El contacte amb el comer~ de la ciutat mera engruna de I'exposició que tindra
J'ha mena! gairebé sense adonar-se'n afer 1I0c un d'aquests dies, en el .Circol Mer
cartel/s; avui una comanda, dema una cantil».
finesa, un altre dia un assaig de color, han Ja en parlarem oportunament.
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El Centre de Lleida ::
i de les seves comarques

Legalment eonstiuil el cCenlre de Lleida i de
les seves comarques» ha comen¡;at lIur actuació
organilzant ela "udia que han de vigoritzar rac~

luació de conjuot.
Per lal de desenrotllar-se com perloca a tan im

porrant col"leclivitat, ha assolit di! Centre el cenfríe
i espaiós pis principal de la casa número 30 del
carrer Porlaferrissa, on podran instal"lar-se como
damen! les diferents dependencies projectades.

El número de socis augmenta amb rapidesa,
creienl-se que el cCentre de Lieida i de les seves
comarques»' constituira un forl nucli ciutada, tal i
com corres pon al nodrit cens de població lIeidata~

na resident a Barcelona. el cens de la qual s'esta
també forman!.

Eusebi Patxot i Llagustera
Premis m'Usicals

Ca rrell publica! en primera convocatoria data de
1925.

Premi de 10.000 pessetes a le millor obra Irrica
per a I'escena (drama, comedia, etc.) en tres o més
actes, sobre 'ext calala tot el! musical, o sigui amb
exclusió de parlal. En igualtal de merits musicals.
sera preferida robra de mlliors Qualitats escenico
liten3ries. Acompanyara a cada partitura una reduc
ció per a cant i piano i una copia del llibret.

Els composilors que concorrin al present con
curs han d'ésser de terres de !lengua catalana (Ca
talunya, Balears, Valencia, Roselló, etc.). o han de
tenir, quan menys. deu anys de residencia en algu
na de les encontrades on es parla la Ilengua nos
tra. L'cOrfeó Cata la podra exigir deis autors pre
miats la documentaci6 necessaria per a justificar
aquesla condició.

Les composicions no hauran d'ésser escrires de
ma deis mateixos aurors. sinó de copista. procu
rant en elles la major c1aredat.

En publicar-se alguna de les composicions prep

miade.s. sera obligatori d'eslampar en el 1I0c més
escaient, que robra ha estat premiada en els Con
cursos Eusebi Patxot i L1agustera, devent així ma
teix precisar rany corresponent.

En Rafel Patxot i jubert es reserva el dret de
pubJicar ilquelles composicions premiades que bé

ti sembli. i retenir del producfe de Ilur venda les
despeses de publicaci6, deixant a beneflci deIs
autors els rendiments suc!=essius.

L'cOrfe6 Catala» es reserva el dret de fer execu
tar, sempre que vulgui, les composicions premia
des. els manuscrits de les quals passaran. a formar
part del seu Arxiu-Biblioleca i en cap caa no po
dran sortir-ne. Si 1'aulor d'alguna de les obres prep

miades en desilja copia, ¡'cOrfeó Calala» la fara
treure, essent-ne la despesa a carrec de faulor.

La propietat de les obres premiades queda a
favor de lIura autors.

Es potestatiu del jurar el deixar d'adjudicar els
premis, en tot o en part, per raó del magre valer de
les obres presentlldes.

Les compssicions, que hauran d'ésser rigoro
sament inedites, s'enviaran a I'cOrfeó CataJa» (ca
rrer Ah de Sant Pere, núm. 15) a nom de Joan Salp

vat, Secretad deis Cancurso~ Eusebi Patxot i L1a
gustera, i cada una d'eIles portara un lema.

Termeo d'admissi6: Fins per tot el dia 50 de juny
de 1930. .

El veredjcie-del Jurat es fara públic el dia 1.er de
desembre 1930.

Per a coneixer ¡'autor premiat quan es pubJi
qui el verediete del jurat, aquest demanara l'enviu
d'uns quanls compassos de la composició premiap

da. acompanyaJs del nom i r~sidencia del guanya
dor del premi. L'autor premiat serA degudament
convocat a recollir el premi en una da!a compresa
dintre deis tres mesos següents a la publicació del
veredicte. Els compositors Que, en circumslancies
normals i havent estat convocats per tres vegades,
no es presentin a recollir els premis dintre els tres
mesas assenyalats, s'enIendra que renuncien als
drets lIurs.

Les obres no premiarles es retortnaran a llurs
.. autors durant els tres mesos següenls a la publica

ció del veredicte, mitjan'rant Ja presentaci6 del lema
i els sis primers compassos. Les Que no es retirio
durant el dit terme, I'cOrfeó Catala» es desentén
del compromis de guardar-les.

Les obres seran fallades pel jurat que actuara
per al VIII Concurs deis Premis Musicals Concep~

ció Rabell i Cibils.
Barcelona l.er de Desembre de 1927.-joaquim

Cabol, President de I'cOrfeó Catala. - Paaqual
Boada, Secretari de I'cOrfeó Catala».
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Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

Para el dolor de cabeza. neurálglas diver
sas, molestias periódicas de la mujer, una cu- ..
charadila disuelta en agua, una, dos, o lres
veces con media hora de intérvalo. Bn el
reumatismo febril, una cucharadita tres o cua
tro veces reparlidas durante el dla en la mis
ma forma: Bn las enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada
mes en ayunas, y una o dos veces caso de
presenlarse el alaque de dolor. Usado en esla
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a ..
los enfermos.

CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolo~ nervioso o

reumático. desapa·
reclendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales,
de riñones. Ciática) y las

molestias periódicas pro·
pias de la mujer

=DE-

-. -

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NONCA PERJUDICA

•

Análisis Química
Investigacions Clíniques

Farmacia i Laboratori

Majar, 70 - Telafon 123

LLEIDA.
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.. ~ Casa ROlO • [onstilD[i~. 15 •Lleida. ~
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Llista d'adreces útils que recomanem

Academles de Comer~

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabililal- Co
mer~ -ldiomes.=Rambla de Ferran, 36-2.°- Lleida.

Aduocats

LLUlS COMPANYS JOVER. - Rambla Cala
lunya, 16. l.er - Barcelona.

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERl;:o - R. Ferran, 2
Ueid•.

Cases de Canul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teieron, ~18 - Ueida.

Col'legls

ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan,a - Bal
xillerat i Magisteri.=Rambla Ferrao 56~2.o - Lleida.

COl'redors de eomer~

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2." - Teleron, 499 - Ueida.

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

E leclrlclsle s

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i malerials elec
tries, vendes al majar ¡detall. - Pla~a Llibertat, 2
Teleron, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREl'IA. - Maquines i m.lerial elec
trie. - Baixada de la Trinirat, 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elec
triques per a lIum i for<:a. - Parallamps, Acumula
dorso Transrormadors i Reparació de GramOfons.

. Clavell,~. - Ueida.

Farmacles

TARRAGÓ 1 R1BELLES.-Análisis Qufmics i ln
vestigacions Clfniques.· Majar, 7 - Lleida.

Ferreterles

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

Fusterles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
núm. ~7. - Ueida.

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, ~~

Ueida.

['Ieuddores

MERCÉ BUSQUETS. - Proressora en parls i
Cirurgiana. - Pla<:a Constiluci6, 4, 4art _ 1.8 _

Ueida.

Mercerle s

EMlU DURÓ SOLANES.-M.galzem. de Mer
cería i novelal•. - Pla,a Sal, 8 - Teleron. W2. Ueid.

Metges

E. TWOSE. - Especialisla en enlermelals de
la boca i dents. - Teleron: 367. - Pla,. de l. Sal, 17
principal - L1eida.

Mosalcs

FRAN<,:;ESC NADAL. - Fabric. de Mos.ics
(la més anliga de la Capilal) Passeig de Pral de la
Riba. - Teleron, fi46. - Ueida.

Música I Planos

'jOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Procuradors

FRANCESC MATEO MONTULL.-Procurador
deis Tribunals.-Major. 7, t.er - LIeida.

Recaders I 'I'ranspbrts

LA PALLARESA. - Agencia de Tr.n.porls. 
Carrer Cabrinelly, 1~ - Ueida. - Teleron, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders directes i diario
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importanls d'Espanya. - Barcelonll: Montlleó,
217. - Lleida: Eslerería, 4.

'I'allers

CICLES MAZARICO. - Biciclel•• vltries mor
Ques, - Accesoris, Vendes al complal i a lermini.
Rambla de Perran, 11. - L1eida.

JOAN VILA.-Taller. de Fundició i Maquinari•.
Cardenal Remolin., 8 - Teleron, 107. - Ueid•.

'I'oclnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerra. - Especialilals en
pernils i embutits. Carroe, 62, Teleron, 300 - Ueido.

•
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L'IRIDAL col liri 'cienlffic, guareix totes

les malaltíes deis ulls. Un rJascó 6 pesseles
a rotes les Farmacies. Demanéu I'inferes
sant opuscle cLas enfermedades de los ojos~

i us sera remés grafuHament dirigint~vos a

J. URIACH C,'· S. A.
Apartat 632 = = - BARCFLONA.
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Bspeeialltat en els mobles d'enea~ "

rree dominant tols "Is estils.

JOAN PALLARÉS

o:

Oraos magalZemS de mobles .
.. Casa SENT.ÍS_::
.. , ,. .
:' L.a casa .millor. asso.lida, la que .,
. '; ven· ¡. "pot vendre ames: baix preu ,'.

de L1eida per sa fabrieaeló própia.• "

Exposicions eontlnues en els apa-
.. rado-rs i en I"lnteriol", de -jocs cons-

'truils en els meus.. t,!llers.

d.

" ls r.. 1011 m... di tom,os!ullS

, "Majo!', 33 (Quiose)

O: : : : : . : .

.
l!0(' 0(.0(.0(. 0(.0(.0(.0(.0(••)0 ')O')OO('O('-101I
(). . Q

" NÓ deixi de veur" I'éxposieió que " 'f. J' p
> té aetu~lment. &9a ti or ta ~

Carrer:d~ Sant Ant~ni,2· i 4 " Q ,! • '. Q

Tellíf,I)\'S(·;:;"·>5::0~a~d:~~E'l'DA. :'. ~~ &<o,rr~dor, de cO.merc COl'leolal ~
o:: ':: : ~ . : .:' .:~ : /" : : ~. ~,',piaQa de}a Sal; _'13 i15'1Íra1, ~

- . -' QTelefon, 341.-.- 1I. E IDA .~
.~~~~~Q~.¡o.¡o.¡op.¡o.¡o.¡o.¡o. O . v

& <.'D O 'Ir e R l.l í A ~'8 Í/lO(·O(.O(·~O(·O(·O(··)O.¡p·)O·)O·)O·)O.¡o·)01I

§ M O N R A B'Ag 'Rellotges de t,órre M O RÓ N.
g~ " GAFÉS BONS I BARATS g* DeSDE 7'50 kg, i 0';;0 0NSA *
v PREUS DE RECLAM . v '"
1:> . YENDA DEL CAFE·.cb-Á GARZA> 1:>* QUEVIURES l, TOTS C[S ARTICLES *
v A PR'EUS REDUlTS v
1:> . SERVEI A DOMIGILr , 1:>
?5 . Carr~r d~1 Carene, 25 I 2i~Te~éfl,ln. 1344 . t5
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