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DEL PANORAMA SOCIAL

Orbs són els que veuen només ~o que tenen davant i encara hen aprop.

La peJro de toc dcl progr~s dcl nostre temps ~s l. dignificaci" del treball, la re

clempció evolutiva de ¡lobrer. 1 aquesta marxa avui casi Jiríem vertiginosament. L'empenta de

vida nova deIs ideals social.! igualataris 10 arrollad a la fi tato

Esencial és que aquell príncipi antic que consiJerava el capital!'eix del móu. i que 30mb en
anaven units tats els poders, ha quedat esmicolat, fet a bocins. En canvi ja ningú no pot negar

que és el treball qui 10 sosté teto El treball ja na és, ni sera. més un castic de paries i d'es

c1::ltls. Es una ohligació socia11umana, que a tots en.s fa iguals. Igualment en els Jeures i en

els drets. N o en el físic i en el material, que aixo .seria puerilment riJícol, pero seria allar

contra Natura. Igualtat del valor 10me, que les diferencies físiques o morals, que no es po

den horrar no valen pas Jir suhmissió o .superioritat social J'uns contra altres. No hi ha cap

trehall ni cap aptituJ, ni cap funció .!Iocia], indigna. Tothom qui fa un trehall útil, te 1en

guallyaJes le.!l prerrogatives de la més aÍta dignilicació social. El dret als henifets de la rique

oSa creada per la civilització és univenal. 1 és el trehall qui crea la riquesa. Per tant tots el.

trehallaJors tenen dret a la seva més perfecta e igualatoria Jistri1ució. No és la riquesa. sinó

la miseria, la causa de tots el.s trastorns del món.

Aquest.s principis social" fruiten rapidament en els moments actual,. Arrea es parla

de l'organibació científica del trehall. La veu del trehallador es fa escoltar i pesa més que

cap. El, govcrn.s legislen. Les condicion.li de trehall als Estats Units admeten les accions de

trcball i la participaci6 de robrer als guan)'s deIs negocis, Ale=an)'a .ecepta els concells

d'empresa. Rús.sia ha creat el comité de f~.brica. veritable direcció obrera a les explotacions.

Fin.s Italia i E.spanya caminen de cara al trehallador donant les seves migtade.s Carta i Ca
die de treb.11.
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([)'ues l/etres
Monjuie, 29 Mar!; 1926.

,

Estimat Humbert:

Rebi la seva lletra. Li agraeixo pro
fundament les seves alent~dores paraules
i els seus bons desigs.

D'una manera sumaria, per la premsa,
he tingut noticies de la seva croada en la
que hi ha a admirar tan el noble propo
sit eom la profuilditat deis seus estudis.

Eviclentment, la nostra filosofia i la de
vosté gravita al volt de dos eixs distints.
Nosaltres, partint del materialisme histo
rie, no podem fer cap eoneesió a I'idealis
me filosofie. No obstant, !'esfor!; de vosté
és digne d'estimaeió. Encarna un eorrent
d'idees quina raó hi ha que explicar per
l'estat actual de l'evolueió social. Vosté
sap que nosaltres, partint del materialisme
historie dividim la humanitat en classes
quina lIuita reciproca és la determinant de
tata transformació.

Cada elasse te un aseens i un deseens.
La filosofia en que s'inspira és un excel
lent indicador per eonéixer !'estat de la se
va evolueió. La elasse burgesa, per no ci
tar més que la més próxima, en els seus
eomen!;aments, aeeepta la filosefia idealis
ta del feudalisme. Pero aviat eanviad'orien·
tació. En !'epoea del seu esplendor, quan
el món li perteneixia, lIavors rou el mate
rialisme qui s'imposa. Ara bé, tan aviat
eom aparegué el proletariat,-una nova
classe social que anava a batallar de ferm
amb la burgesia.-aquesta ana abando
nant les seves posieions materialistes re
tornant lentament a J'idealisme. Aquest
proeés s'aeeel'lera en la proporeió que la
burgesia va perdent posicions.

Aquesta tornada a l'idealisme pot re-

vestir dues formes: o un inerement de la
religió o la practica de I'oeultisme. La
guerra, que ha estat el colapse de la bur
gesia dominadora. ha ereat un fort renai
xement religioso Fran9a, que havia estat
la patria de la gran filosofia antiromana,
la Fran!;a de !'enciclopedia, s'ha eanviat en
una Fran!;a cada vegada més religiosa.
L'exaltaeió de Joana d' Are, de la pucelle,
la fusió que en ella es fa del patriotisme i
de la divinitat, sintetitza l'esperit de la bur·
gesia francesa. La Italia de Garibaldi i
Mazzini ha eedit el seu lIoe a la de Musso
lini amb els seus eants a la religió i el seu
abra!; al Vatid.

Aquest rebrostar general de la religió
que pot observar-se en els eostums i en la
literatura de tots els parsos, fins ,en el nos
tre, sois traba una oposieió energiea, siste
matiea, allí on no és la burgesia, ans el
proletariat, qui detenta el poder: a Rúss;a.
La mAxima de Caries Marx que figura a la
Constitueió Sovietica: «la religió és l'opi
del poble», serveix de base per la seva
ofensiva contra totes les creenees idealis
tes superhumanes.

Hi ha una altra manera de regressar a
I'idealisme filosófie. I vosté, volgut Hum
bert, és un deis més esfor!;ats campions
d'aquest corrent. No dubto del seu hit.
Trabara, on vagi, un gran ambient, una
gran simpatia. Peró observi com la gran
majoria deis seus adeptes pertanyen a la
classe burgesa, principalment a la petita
burgesia, que ahir s'imposava a la religió
i avui n'abra!;a una de nova. Els obrers,
generalment. mostraran certa desconfian
!;a o ¡ncredulitat. Es natural. El proleta
riat, classe aseendent, filosoficament no
pot és ser més que materialista.

-



En fi, aixo és complexe. Se surt deis
Jímits normals d'una JIetra. Quan recobri
la lIibertat-si aixo arriba un dial-penso
anar a saludar els meus bons amics de
L1eida, vosté entre els primers. Ja en par
larem.

Ad els dies es succeeixen estúpidament.
Sense que I'abatiment em prengui, sense
que em manquin les forces, no obstant la
vida es revoha contra un isolament tan
Ilargo"

Saludi a la seva estimada família. Una
encaixada ben afectuosa del seu amic

JOAQUlM.

L1eida. 27 Juliol 1926.
Molt estimat Joaquim: Com constant

ment mil coses sol' liciten la meva atenció,
he demorat Olés del degut una breu i co
ral res posta a la seva darrera Iletra de 29
de Maig. En cap manera ho atribueixi a
oblit o a desconsideració, ans al contrario
Sap que no és compliment formulari dir
li que vosté és una de les meves amistats
Olés fondes. i que el meu pensament
I'acompanya constantment en el captiveri.

Té tota la ra.) quan afirma que no és
una lIetra el 1I0c més ..apropiat per exten
ses i fondes reflexions. El dialeg, si; és el
veritable mitJa amb el qual, pel xoc de
les idees, SOl geixi, sovint, alguna lIum.
De tota manera, quelcom he de dir li
breument, en resposta a les manifesta
dons.

Partint del materialisme historie... Ja
hi somo Així comen~a voste, basant-hi
tota la seva posició. [ per que hi hem de
partir? Ha reflexionat, un esperittan lliure
com el sell, que representa comen~ar amb
un apriorisme, amb un partit pres qual
sevol? Han vingut vostés,-i amb raó,
enamorant-se del lliure examen, i a la pri-
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mera de canvi.o, dogmatitzen. Cloure els
ulls, eixalar el pensament, jamai. Un hom
no deu donar per inconcús Olés qüe l'evi
dent, I'indiscutible. [ és tan poc, en cap
ordre, el que té un tal caracter! Pero en
cap cas, el materialisme histOric. Si el ma
terialisme fou una natural reacció de I'es
perit davant I'estretor del dogma religi6s,
avui, no sois es troba en decadencia plena,
sin6 que ja es veu Ii resta poca vida. Aixo
em recorda que quan Pasteur demostra
que la generaci6 espontania no existia, els
esperits dits positius d'aquell temps ho
admeteren amb disgust, car temien que
donarla base per una explicaci6 no meca
nicista de la vida, la del seu partit prés.
[gualment, quan I'astronomia ens ha re
velat I'espai infinit, totes les confessions
religioses dogmatiq ues s'han aterrat, puix
han temut, amb ra6, que d'aixo en sorti
ria un genesi distint del bíblic. Uns i al,
tres, savis i 'sacerdots, a espatlles .de la
ciencia veritable, postulaven, dogmatitza
ven fantasiosament, trepitjan! els furs de
la ra6 humana. També vosté, sense do
nar...setn eompte, cau en el mateix pecat, i
jo li demano que hi pensi, que hi mediti.
Si ho fa. no deixara de reconeixer que
la única posició digna de ¡-home és la de
prescindir de tot motilo intel'lectual, car
quan es va al desconegut,-I'Esser, la Vi
da, l'Univers,-s'ha d'estar preparat per
qualsevol sorpresa, i quant menys lIast
inútil es porti per volar lIiurement, mi
1I0r. Quan s'investiga no s'ha de tenir Olés
q'ue ulls, car és prostituIr la veritat i el
metode científic, pretendre que els fets en
caixin violentament amb les nostres po
bres idees preestablertes: Sistemes, filoso
fies, teories: tots, uns després deis altres,
cauen, passen i moren. Sois el fet és indes
tructible. Aixo és el que, en la petita area
de les meves possibilitats, vi'1c fent: estu
diar, observar, experimentar desapassiona·
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dament. Aixo és el que ve fent la selecció
científica del món sencer, i de I'examen
deIs fels, apáreix cada dia més aclapara
dora la prova convergent de que la cien
cia, a la que va cabre el faeil treball de
destruir concepcions infantils, esta prepa
rant els fonaments d'un nou idealisme que
no te de religios més que una inevitable
conseqOencia: la idea d'immortalitat hu
mana i del descabdellament infinit de
I'ésser en insospitades formes d'activitat.

Encara que no ho cregui, el neo-espiri
tualisme mereix I'odi fer09 de tates les tor
ces regressives, de tates les religlons, per
tant; troba, en canvi, el creixent assenti
ment deis Olés refinats esperits que con
reen la ciencia i la filosofia; també la sim
patia entre totes les classes socials, la pro
letaria inclosa. I és que matar I'idealisme
es inútil, es donar coces a un punxó. L'es
glésia ha pogut, tranquilament, riure's de
la filosofia materialista, car la negació,
que no és constructiva, s'oposa a un senti
ment universal i etem de I'home; el de sa
immonalitat. En canvi, tremola davant
d'un ideal com el que professo, ideal que
pel nostre cas, he de dir-Ii que no sois no
em privaría d'ésser comunista ni d'aspirar,
en lo social i huma, al maxim estat de jus
tícia, ans li és un complement tan admira
ble que, projectant una lIum inesperada,
esvaeix les denses ombres d'aquesta huma
na ascensió més de bestie. que d'éssers ra
cionals. on podem veure com els homes,
les classes, els pobles i les races, en una
fer09 eelosió d'egoisme, fill nalural de
reclipci d idealisme que hem passal, es
valen destruYr els uns als altres.

No em prengui per un domine. L'hi tinc
horror a la paraula i al concepte que en
elou. Pero li dic amb sinceritat que quan
no s'ha meditat prou un tema més vast i
profund del que es creuria, el més pru
dent, pOlser, es suspendre tot judici. El

món está pie d'innombrables materia listes,
més o menys historics, que han entonal el
mea culpa.. ,

Rússia!. .. Seria lIarg parlar-ne. No és (
el meu ideal, li confesso. l no pas pels
seus radicalismes economics que es troben
als antipodes del comunisme, tan car a I
voste, ans pel seu odi a I'ideal democratic. ')
que si podia legitimar-se, fins a cert punt, ¡

en la fasse de prendre possessió del poder,
adoptat com a sistema, de cap manera pot
deixar de repugnar a qui, com jo, profes
sa un amor sense Iím;ts a la Jlibertat de tot
home, pensi com pensi, i sigui com sigui.
Ignoro si hi ha tanta o més o menys tira
nia a la Rússia d'ara que a la del Zar; des
conec, igualment, si el coeficient col'lectiu
de benestar és superior o inferior al
d'abans. El que si sé és que hi ha en el
món actual, amb totes les imperfeccions
que ja concedeixo, algun miraele al qual
giraria els uJls amb més plaer, Dit sigui
sense que aixo impliqui, ans al contrari,
una condemnació del fenomen polític-so
cial que a Rússia s'ha donat.

Caries Marx pogué escriure el que vos-
te diu i, en cert sentit, mereix la meva
aprovació. Pero pretendre que I'home.
arribada que sigui I'hora, deixi de pensar
qué hi fa en aquest món, i d'on ve i on va,
és estúpido Aquest ideal, per una granota,
esta bé. Peró I'home... A través deis se
gles, els homes, tant més eminents han
estat, amb més neguit s'han posat davant
la seva consciencia el gran problema del
seu orígen i del seu destí. l és inútil que
un decret de Caries Marx pretengui supri- J
mir el fet de que ¡'home mediti sobre
aquestes coses, aixo és, religiosament. Di
gui el legislador que caminem cap peravall
i seguirem fent-ho com I'homo supiens•..
Ara, si el blasme del filosof tudesc s'en
foca a la casta sacerdotal, a la burccracia
religiosa, al comer9 i a la indústria

I
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Apunt de C. Taplol

d· I .'aquestes ¿oses, es diferent. LIavérs, JO
seria marxista puro Pero calia aclarir-ho.

1 prou 1018, amic meu. Potsel en les
soletats de la presó, aquestes expansions
d'un amic que tant l'estima , serveixin, al
menys, per crear-li un moment d'il'lusori
contacte amb el món. Rebi-ho, en tat cas,
com una explossi6 de sincerita!.

Tots éls de casa el saluden. Els nom
bro_os i bons amics que per ací te, igual
mento La meva més gran simpatia pels
seus companys d'jnfortuni. 1 voste rebi
una afectuosa salutaci6 del seu invariable
amic

HUMBEIlT TORRES.
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([Jos capítols dJun nou llíbre de records
'"'ZJ" A/cover, per sobre tot, preocupava
.J;1 la política, la política antimonar
quica i anticlerical, Hi hagué a/guns joves
que tractaren de sortir d'aquell sistema,
provant de guiar l'aspiraci6 del meu poble
iniciant-Io per la via de I'art del teatre,
prenent exemple de moltes viles de Cata
lunya que es remarcaven per aquesta afi
ci6, Per dues vegades va arribar a cons
truir-se un escenari, celebrant-s'hi fun
cions catalanes, organitzades per joves al
coverencs i fins actuant d'actrius noies al
coverenques, i encara que es comencés
amb molta voluntat i amb molt d'esperit,
avial els personalismes tiraren a terra les
empreses i aquells escenaris que jo havia
ajudat a construir i a voler donar-los vida,
Oh, quina pena sen tia en veure desmon
tar aquells empostissats que jo havia pet
jat amb tantA fervor, i en veure despenjar
aquells draps que hi havia pintures al'le
goriques amb la figura i el nom deis més
célebres autors del teatre catalal

Com a resultat d'aquelles funcions i de
lIegir moltes obres dramlhiques, se'm va
despertar una gr'an afici6 al teatre, i amb
un jove compatrici meu que també hi te
nia interés, per tal d'esplaiar el nostre
anhel, vam acordar anal' a Valls cada diu_
menge durant una temporada, a assistir a
~nes funcions que una companyía d'ac
tors barcelonins celebrava al teatre Princi
pal d'aq uella poblaci6, Ens hi portava la
propaganda deis programes que arribaven
a les nostres mans, i encara més la nostra
fe arborada per l'esperit de joventut.

Cada diumenge sopavem avial. Aql.el!
company meu tenia un ramat de cabres i
es dedicava a la venda de lIet. Després
d'haver complert la missi6 de servir als
seus parroquians, emprenlem la carretera
a peu cap a Valls, sempra animosos, i

arribAvem al coliseu quan la funci6 ja es·
tava a punt de comen~ar. Jo no crec que
mai s'hagi assistit a funci6 de teatre amb
més il'Iusi6 i fervorositat que Ilavors hi
assistlem nosaltres, Religiosament pre
níem seient entre el públic, i durant I'es
pectacle miravem, escoltavem i aplaudlem
vibrant tot el nostre esperit. En havent'
acabat la funci6, al COI' de la nit, diligents
toroavem a peu cap al nostre poble, ca
mentant amb respecte l'obra que haviem
vist representar. 1 aviat ens trobavem altra
vegada a Alcover, sense haver-nos cansat,
content, del viatge i esperant el diumenge
propvinent.

Oh, compatrici meu que lIavors, quan
jo era jovenet, m'acompanyaves a Va lis a
veure funci6 de teatre, agermanant-te amb
tan bona fe i amb tan de sacrifici al meu
entusiasmel A través deis anys i de les
decepcions que m'han fet home de ref!exi6
i d'experiéncia, assistint a espectacles tea
trals, quantes vegades he pensat en tu,
trobant-te a mancarl 1 aixo que eres un
humil cabrerl No un cabl'er d'aquells que,
de costum, es traben embellits en les obres
de literatura c1assiqurs, sin6 un xicot vul
gar, que tenia un escamot de cabres per a
defensar-se la vida, pero que, amb tot i /a
seva vu/garitat, en aquel! individu hi havia
una cosa molt important, que ara jo no
pretinc definir-la, No obstant, ja estic se
gur que, si es vol, prou es podra compren
dre la meva referencia,

•••
L' Aladero, el meu germa Cosme, amb

tot i haver format part de les empreses de
companyies d'aficionats que havien actuat
al nostre poble, fracassat per d ues vegades
¡'intent d'ell i deis seus companys a/cove
rencs, no senlia com jo tan viva il'lusi6
per al teatre, i solament en parlava quan



és tractava ti/algun autor o d'alguna obra
de tendencies modernes, d'aquells O d'a
quelles que comen,aven a assenyalar la
via d'un. epoca reformadora, Reeordo que
lIavors, al meu germa, el va sorprendre
MaeterJinck amb La Intrusa i que el va
entusiasmar lbsen amb Espectres, Ibsen
li va agradar tant que en parlava a tots els
seus companys de lIetres, Pompeu Gener
va trametre de Barcelona Solness, el
constructor, traduYt al francés, demanant
al seu amic Aladern que traduís aquella
obra al castella, que la representaria Emi
lio Mari,), El meu germa va fer Ja indica
da traduceió, pero al celebre actor espa
nyol no li va plaure aquell drama, i no
volgué posar-lo en escena,

Pompeu Gener, després d'haver escrit
el proleg per a Sagramental, va relacio
nar-se sovint amb el meu germa, tenint-li
gran confian,a com a escriptor i com a
home, esplaiant-se amb ell comunicant-li
les seves satisfaccions i els seus greuges,
que de vegades el portaven fins a I'estri
dencia. Quan va fraeassar el seu drama
Els Senyors de Paper, escrit en col'labo
raeió amb Manuel Ruiz Contreras, Pom
peu Gener estava tan enfurismat contra el
públic de Barcelona que, en carta tramesa
a l'Aladern, proposava emmetzinar les
aigües de la ciutal. Al cap de poc temps
va escriure amb tota tranquil'litat al seu
confident, dient-li que li havien donat cin
quanta duros per un anicle, publicat en un
almanac de la revista .Barcelona Cómica».

L'any 1894, quan a Sitges va celebrar·
se la .Festa Modernista del Cau Ferrat»
amb un certamen Jiterari, Pompeu Gener,
d'acord amb Santiago Russinyol, va fer
traduYr al meu germa Jes poesies de Jean
Riehepin que s'hi premiaren. L'Aladern
ha via tra més a aq uell certamen unes com·
posicions seves, originals i inédites, en
lranl en concurs, i en haver-se fet la revi·

si6 de tots éls treb'a:"'s rebuts i la designa
ció deis que el jurat volgué afavorir, el
prologador de Sagramental va fer premiar
una poesia d'aquella col.lecció ja publica
da, la composició «El Minaire», que Ila
vors la van intitular «El cant del Minaire»,
i que és així com consta inclosa en elllibre
que es va editar en record de la festa.

Aquel! certamen fou molt arbitrari en
procediments, perque s'hi van premiar so
lament amics deIs individus que I'organit
zaren i deis que constituiren el jurat, i fins
s'hi concediren sorts alguns d'aquests ma
teixos; pero, intel'lectualment, resulta una
festa de gran transcendencia en I'epoca, i
que sempre s' esmentara considerant-Ia
com un moment de valor en la histOria de
Ja nostra vida espiritual, perque en aque
lla ocasió, en el «Cau Ferrat., el pros Jau
me Russinyol de lIavors patrocina una se.
lecció d'escriptors catalans, d'entre els
quals excel'lí la.revelació de Joan MaragalI.

El meu germa explieava que mentre
I'autor de les «Estrofes decadentistes» Ile
gia allí els seus treballs premiats, tot aquell
públic fornit d'intel'lectuals estava en su
prema atenció, escoltant els vel sos d'aquel!
jove poeta, que els desgranava amb veu
harmoniosa, suau i que impressionava tant
I'auditori que, en haver acabat la recitació
Joan Maragall,la perdurable suggestiód'un
cor d 'animesdevotes, aclaman tolo, Ji comen·
<;a a retre el tribut d'una gloria immorta!.

Jaume Russinyol, generós, ana donant
a tots els autors premiats una pintura
d'ell o algun altre objecte d'art deis que
tenia en el cCau Ferrat». Com a fi de festa,
Pompeu Gener, pensant en el seu impor
tant .amic Jean Richepin, el qual no havia
assistit a la congregació, I'autor de La Mort
i el Diable va agafar una espasa amiga,

ferma i pesant, i ordena que se la trametés
al poeta de Les Blasphemes j de La Mer,

PLÁCID VIDAL.
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Lieídatans d1ahír í lleídatans d1avuí

7lntoní Somarra CJugues
Amb JlI flgurll de Antonl SllmllrTa prossegulm llvul el Dostre prOlltll

mo que conslsteix en fer conelnr els hornes. la slgnlftcllcl6 deis
qUllls. en lllgunn de les llclivltats de la vida cluflldllnll. merelxl la lIoa
I el reconelxemenf de) pable.

EIs que hlln estat I els que eón, els deClI!SOs I els llcfullls, alfer
nllrlln en llquesles planes que representen, pels primera. un tribul a
lIur membrillo I pels que enCllrll 56" entre nosllllres, la complllen~
11mb que velem lIur obra.

ANTONI Samarra nasqué a Pons, el 31 de
Marede 1886,artista genial,degran vo

lada, pintor ¡escultor alhOl'a, altissim tem
perament, home fogós e inslintiu, pie de
bondats i d'ingenuitats, dotat de facultats
innates extraordinaries, inadaptat a la vida
vulgar, divergents els seus neguits intims
de les possibilitats materials, en Iluita in
terna constant, pinta i esculpi amb abun
dar. Pero no poguent abrandar el caliu
que en son pit covava, impotentper realitzar
l'obra capdal que ell volia, en plena joven
tut, qua n més d'eli podia esperar-se, re
nuncia tragioament als seus somnis i
ideals d'home i d'artista, morint en 19'4 a
Cabrera (Mataro).

•• •
Antoni Samarra fou fill d'una familia

modestíssima de treballadors de I'oberta
Vila de Pons. O'infant justament si pagué
assistir a I'escola per apendre a lIegir.
L'esglaiadora necessitat de casa seva /'obli
ga :de molt jovenet a treballar de mano
brer ajudant aixi a guanyar-se el pa de
cada día.

El lluc d'artista que portava dins el
mostra desseguida per la gran inclinacio
al dibuix i a les lectures, fenl-se ell mateix
una auto cultura que el distingi aviat de
la demés mainada del seu temps i del seu
poble.

Recordem, com ell mateix cantava, els
inicis i revelació del seu temperament d'ar-

tista. Era un jovincel de 14 anys. Un jorn
rrcollí de les runes d'obres que eH mateix
lIeneava, una pedra grossa. La POrtit amb

-penes i dolors a casa seva. Arroplegant ei
nes velles i trossos de ferro i acer, eH ma
teix, afinant i Iluint, es prepara unes eines
aptes per a buidar. 1 durant les hores de
lIeure, despres del jornal, picantla pedra,
esculpí una creu. Aquesta fou la seva pri
mera obra. Creu que, amb gar/anda de
flors i una Ilegenda ofrena d'amor, col'lo
ca sobre la tamba humil de la seva avia.
Creu que encara es pot veure avui a ¡'antic
cementiri de POIlS on es conserva.

Als ,5 anys, ja arborat per ¡a follia de
/'art que bullia dintre seu, deixa el poble
nadiu per anal' a Barcelona. 1 al/i cercit
feina de picapedrer, ofici que li semblit
més planer per a entrar en els camins de
I'art que el captivava. O'un breuaprenentat
ge, només per a conéixer les eines de tre
bal/, passa a ésser un fadri escol/it. Les
seves aptituts naturals foren observades i
apreciades immediatament. 1 cada j(lrn el
trebal/ que li era encomanat pel seu patró
era el més delicat i el més dificil.

En Samarra, estudiós i delirós de fer
se, es matricula a les classes de nit de ¡'Ate
neu obrero Aquella itnima forta i primitiva
que havia portat de Pons se li anava dei
xondint i afinant. Del manobrer de Pons
sorgi el picapedrero Del picapedrer a

'Barcelona sorgi Jlartista escultor. Avan.

,
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"a molt i depressa en ¡'escultura. En els ta
lIers on treballa es meravellaven deis
aven"os del noi Samarra. D'aquesta epoca
trobariem en moltes cases particulars i en
edificis públics de Barcelona, mostres va
luases de I'obra primicera del nostre artis
ta. Pero del periode escuitoric de'n Sa
marra, on es conserva el més important,
el més madur, el més personal i el més
inspirat, és al Castell de Santa Florentina
de Canet de Mar, on treballa Ilarguíssimes
temporadcs restaurant les pedres d'aquella
joia arquitectonica de la Catalunya de Lle
vant. I allí en aquella terra lIuminosa, da
vant la mar, fou quan en Samarra sentí
les primeres ansi es de cop"ar el color i fer
ne I'afany de la seva obra. La forma plas
tica, el dibuix, I'escultura, no era "O que
ell sentia per a les seves creacions. Era el
color, la inondaci6 del sol sobre tates les
coses de la terra, am bIes seves meravelloses
matitzacions, ~o que se ti end.uia l'anima
per complet. Res més fort que la lIum elel
sol li par/ava al seu esperit obert. 1 des
d'aleshores, de la seva estada a Canet, sense
preparaci6 técnica de cap mena, impulsi
vament, es lIen"A plenament a la pintura.
ComP"a, deis seus estalvis, colors i teles i
pinta. Pinta amb vehemencia, febr6s, com
el qui cerca un, fi que el toca i no acaba
d'arribar-hi. Pinta <;0 que els seus ulls ex
traordinaris véien únicament com la su
prema i única bellesa. L'encís de la lIum,
les transparencies, les vibradons de I'aire,
el més súbtil de la Natura.

Les seves primeres teles son oríginatis
simes, perque sense tecnica. sense dibuix,
sense contorn, son plenes de lIum, relleus
de flama ardenta, gruixos de colors roents,
que més que fe!es amb pinzells semblen
fetes agafant amb les mans la pint"ra i abo
cant-Ia a grapats sobre la tela.

Aquests primers estudis de pintura els
enviA Sam~rra a l'exposici6 que l'Ateneu
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Obrer de Barcelona feu I'any IgoS amb
motiu de les naces d'argent de la seva fun
daci6.

En un reconet de Sala d'aquesta expo
sici6 foren descobertes les primeres obres
del pintor Samarra pels dos grans amics
deIs artistes humils i ignorats, pels emi
nents homes de lIetres, l'Ignasi Iglesias i
Pous i Pagés que formaven part del jurat
que havía de judicar els expo.itors de
l'Ateneu, tots alumnes obrers i artesans.
Els impressiona tant la troballa de les
obres de'n Samarra que propasaren la
creaci6 d'un premi extraordinari per ad
judicar-Ií. cosa que així es feu. Mes no en
tinguéren prou amb aixo. L'lglesias i en
Pous i Pagés. adquiriren les obres de'n Sa
marra' i les portaren joiosos í admirats als·
cenacles d'artistes barcelonins on costa
creure que un noi picapedrer sense prepa·
raci6 ni mestratge tecnic pogués ésser au
tor de teles tan extraordinaries. riques de
coloraci6 com aquélles. Per comprovar
ha donaren a Samarra uns quants diners
dient-ti «veste'n al teu poble de Pons, pas
sa-hi una curta temporada i no pensis en
res més que en pintar», Samarra estigué
un dies a Pons, uns altres a la Seu d'Ur
gell, uns quants més a Andorra. No feu
més que pintar febrosament. Una lIarguís
sima lIista de petites teles, tates elles notes
i quadrets de color, se n'endugué a Barce
lona. I baix el patronatge deis admirats
Iglesias i Pous i Pagés, s'organitza una
exposici6 nodridíssima de les obres de'n
Samarra a la Sala Parés.

L'exit de l'exposici6 fou eselatant. Ta
tes les intel·tigencies de la crítica d'art de
Barcelona anotaren com un fet remarcable

. l'aparici6d'aquest jove artista que amb una
espontaneitat inexplicable, mostrava una
empenta insolita, veient en ell el neixement
d'una nova escala de pintura. En Raimond
Caselles, una de les primeres figures de la
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critica d'art d'aleshores hagué de dir a
«La Veu de Catalunya» on eserivia, que
amb en Samarra es revela va un artista
nou, d'una forea formidable i que podia
dir-se d'all que era el primer pintor que
havia conquerit el Sol i l'Aire i que ell
portaria amb la conquesta d'aquests ele
ments la renovaci6 de la pintura a la inter
pretaci6 del paisatge.

»**
En Samarra sentí sem pre pels lIeida

tans un ver efecte. Aquells dies de ¡'expo
sici6 a Barcelona un grul" de joves lIeida
tans que sentlen inquietuts espirituals de
tates menes, que havien format una soeie
tat mig bohémia, mig cultural, anomenada
«Eptantrofos» demanaren a Samarra que
portés l'exposíei6 a L/eida. Aquest els aten
gué.

I ajudats un i altees per la generosa
proteeei6 del metge D. Joan L/orens que
sent;a per en Samarra un afecte paternal,
perqué els lIigams familiars el feien tenir
per un altre fill de Pons, s'organitza una
exposiei6 d'obres de'n Samarra a la Sala
de la Paherla a les darreries del mes de
Mare de tgog.

De nostre record fou aquesta la primera
exposiei6 d'art que es celebra a Lieida amb
un exit verament popular i de profit per
l'expositor. Tot L/eida desfila per casa la
Vila i foren en gran nombre les obres ad
quirides.

La premsa d'aquells dies par/a amb en
tusiasme de I'obra de /'artista. L'«Eptan.
trofos» cuida d'organitzar un apat d'ho
menatge a Samarra que tingué 1I0e a I'Ho
tel Suíet. Més d'un centenar de persones
eseollidíssimes de L/eida, honoraren al
pintor Samarra. En Magi Morera, Hum
bert Torres, Pere Mias, Romá Sol, Gime
nez Catalan, Enrie Arderiu, Felip Pleyan,
el melge Llorens, I'alealde i el rector de

Pons que amb un gran aeompanyamen·i
de veins de Pons volgué participar de I'h,,·
menatge, parlaren després de I'apat en llar
i gl6ria de Samarra.

En el mateix ap'at es firma per tots els
presents una sol'lieilut dirigida a la Dípu
taei6 per tal que pensionés al novell artista
ponsica que tan belles mostres de les eon
dieions pietOriques que posseia ha vía pale·
sat en les exposieions de Barcelona i
L/eida.

Els dramatures Ignasi Iglesias i Pous i
Pagés enviáren eartes plenes d'entusiasme
i d'adhesi6 a I'homenatge que L/eida tri.
butava a en Samarra.

Quatre anys més tart, quan s'organitza
per la Festa Majar l'Exposiei6 general deis
artistes Ileidatans, en Samarra també oferl
al poble de LJeida una eol'leeci6 nombro
sa de les seves obres pintades darrerament.

Durant les seves estad es a L/eida en
Samarra, modest, expansiu, afable, es feu
amie de tothom. Es tenia per obrer i de
I'obrer fou ban amie. La <!evoei6 i I'entu
siasme pel seu art el feu amie i admirat de
la gent culta. ~

lilostra sempre, també, gran afiei6 a es
eriure. Ha feu sempre en eatala. En revis
tes i periodies tenia publieats articles i,trc
balls. Feu una obra teatral titulada «Un
punt Iluminas» i que es representa al seu
poble de Pons. r'

Molt sovint eserivia del seu propi arto
Perqué l'estimém interessant reproduim
avui una aloeuei6 seva que en 'gag, amb
motiu de la seva primera exposiei6 a L/ei
da. inser! «El Ideal» fent ofrena als Ileida
tans de les obres exposades a la Pahería.

Aixi par/ava en Samarra:

«Fills d'uns moments espirituals s6n
les impressions de color, notes i dibuixos
que t'ofereixo, ciutat de L/eida.

Veu en 'elles les més sinceres revela
eions de l'Art arraneades a Natura per
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** *
En Samarra, malgrat el seu caracter

frane, ingenu, alegre. optimista, amb cor
i sentiments de nin, fou en el fons un es
perit torturat. El volguer fer i no poguer.
el desig i l'impossible, la idea i la realitat,
sempre u-na eterna eontradicció de for
ces i de mitjans, en que Ja de petit es mo
gué, i que apar que mai la pogué vén
cer, feu del pintor Samarra un cas dolo
r6s de drama ibsenia que endeviném veure
en la trajeetOria de la seva curta i ma
la orada vida.

En la mateixa ofrena que deixem re·
produida, apart els tons efusius i eategó
rics de ne6fit amb que esta dictada, molt
propis d'un jove de vint anys, pié d'il'lu
sions i d 'esperances, ja s'esGorre entre ratlles
una ombra amarga que entela el' crit
joi6s del brau artista que porta queleom a
dins de fort i noble. El plar:\y intern'de la:
seva Huila, aquells dles només pera fer-se
amb teles i colors per treballar. ja comen..a
a destilar la fel d'algun misterio

Qui sab després quins invencibles obs
tacles determináren la >fi eiligmatica i deso
ladora del qui devia ésser el gran pintor
Antoni Samarral

IJesfor.. d/un home que cerca el goig del
viure armoni6s i ph\cid.

Mancat de mitjans materials no puc
oferir refinaments d'obres resol tes. El meu
esperit que en visions s enlaira idealitzant,
esten les ales cercant fGrmar per a tramé·
trerles ..... peró, aon?

Si davant meu no trobo ni teles ni co
lors!

Només interiorment pot esplaiar-se ai
xecant-se per damun! de prosaiques de
fenses ....

La co rona brillant del Pirineu, les vo
rades del Segre i l'Urgell f1orit, m'han
inondat I'esperit d'aquella lIum divina que
immortalitza les creacions.....

Cree en J'Art. La meva creen..a és filia
de I'alt concepte que tinc d'aquesta rel
ligió....

Una nova orientació ha de tenir l'Art
per que la seva valuada existencia cum
pleixi el fi que te destinaL 1 es 'ben de dol;
dre produir obres per enterrar-les en el
saló de I'adinerat i fins en els museus.

L'esfor.. deis arti~tes ha d'orientar-se
vers la regeneraci6 de les forces vives, aro
monitzant la decoració d'Escoles, Hospi
tals i demés centres socials, fent riallera la
vida, allunyar el jou feixuc de l'ombra i
cridar amb fermesa la potenta lIum de-l
Sol.

Així és com com prenc l' Art; aixi te'n
faig ofrena. Beu en la copa que et poso a
free de llavi i sent en les meves creacions
l'enuig immens de no poder esplaiar la
meva for..a artistica per mancar-me colors
i teles».
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.elembranzida heroica

Cerca al dinlre de la vida

fespuma aun goig pregon

i la I/um amorosida

que t'ha de guiá pel mono

I al damunt de f esperan"a

posa-hi febre de dalit.

que et riura així la bonan"a

i tindras encés el pil.

I alllarg de les carreleres

del teu viure hi florira,

amb glalir de primaveres.

la ventura del dema.

Trobaras els cors malmesos

i I'honor esmicolaf

i veuriJs els incompresos

perduls dins de sa bondat.

Sen/iras les rial/ades

de /0/05 els desaprensius.

passejant per les con/rades

la feblesa deis captius,

cap/ius a una for"a impura

conquerida malament.

a fempar auna malura

que és constan/ exhaurimen/.

Més tu siguis fort. Ta testa

no dobleguis per ningú.

que el superb fa grossa festa

quan el feble es pot endú.

Planta cara a la mentida

i enforleix sempre el teu dins.

que darrera 1a embranzida

I'idollal" caura a bocíns,

!idol que crida i feineia

menlre troba solmisió,

pero que dubta i palpeja

quan se li parla amb braó.

Vil i eixorca fullaraca

la del món, així forjat.

Si saps senyalar la taca

i lens f esperit colrat.

lira endavanll La feblesa

és herba que només creix

dins auna vida malmesa.

que no brega ni glaleix.

Cerca al dintre del teu viure

la I/um d'un cor ben honrat

i. cara al món. serva el riure

de la leva heroi'cilal.

FERMf PALAU CA8ELLA8.



"SHUM" nostre artista gla~ant amb sa
alenada les il-Iusions. els am
pIes camins i la lIulssor de les
coses.

Anar a morir quan s'és
jove, amb consciencia de I'ho
ra que s'acosta, després d'un
sacrifici esh~ril, renunciant a
desgrat ['amic, la lIum i tot el
que és bell a I'hora de la belle
sa florida, és un dolor compa
rable únicament a la pietat que
duu I'alliberació_

Aquesta arriba per «Shum».
L'angoixa, el dubte i I'esquin
~ament moral, es fongueren
en e[ pal-[íatiude ['indult.la[la·
van comen~a la lIarga esta~a

de dies i mes dies com una
cua sense fi_ L'haver-se de fer una vida
entre les dimensions d'una - cel-Ia on !es
repercussions de ['ample mon que es
bada fora, hi son nomes que per I'eco
apagat de les cartes deIs amics i les pia
nes deIs diaris. L'h¡¡ver de fermar cnns
tantment el pollre desbocat de la imagina
ció i deis sentits; la santa resignació d'a
contentar-se amb la irónica claror deis
dies que guaiten un moment a la reixa i
marxen hieratics, deixant rera seu. una es·
tela de foscor i de pessombre. 1 aixó inva
riablement, inalterablement, amb una rat
lIa monótona de depressió que s'allarga
infinitament sense saber quan sera la fi.

Acotar-se al sacrifici silenciós d'ul1li jo
ventut plena i prometedora. foragitada del
concert oe les gracies que el mon presenta

Cj'arau!es llegides pe! nostre director 'llamon
Xuriguera en ['acte d'apertura de l'Cxposicíó

«Jhum» al fT)useu fT)orera
rs= u
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Senyores i senyors;
La genessi d'aquesta expo- AUTOCAR,CATURISTA

sició ha estat gairebé rapida_
Tots aquells tramits necessaris
a la celebració d'aquesta mena
d'actes. aquesta vegada s'han
resolt amb entera facilita!.

Ha calgut només una indi
cació nostra perque l'e3perit
abrandat d'aquell artista admi
rable que viu entre les parets
d'«EI Dueso». ambo una viva
mostra d'entusiasme, enviés per
tota resposta les obres que fi
guren en els murs d'aquesta
Sala_

.Shum» allunya! d'aquesta
terra per una tragedia d'idees
i de passions, mulla les ho
res lentes de pr-es-idi amb el record d'a
quests carrers, d'aquest riu i d'aquestes
hartes.

Aci vegé la lIum; ací s'inflama l'ánima
de rojors d'argila i ací encal~a pureses de
la blava diafanitat del nostre cel. Ací lIis
ca jove i inquíet amb una gestació de re
beldies que se I'enduguéren pel mon dei
xan t-Io a la fi en la ubaga densa i agra
d'una cel-Ia d'«EI Dueso».

Calgué que tata la premsa d'Espanya
ensenyant la rosa de la pietat própia, invo·
qués la pietat de les a'llures per alliberar-Io
d'una mort que semblava segura.

Els somnis, el desvaris i els lirismes
d'una ¡oventut ferma i esbatanada, s'hagué
ren de cenyir als confins establerts. L'om
bra de la mort passava ran deis ulls del
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com un mananlial ciar, per que hí mullín
el front els joves.

cShum., sol, all1at, cosit d'emocions i
de nafres, és obligat de viure aquest su
prem renunciament hi ha fa amb una alti
vesa que dona idea del considerable tremp
de la seva anima.

Un esser vulgar, arrocegat per aquesta
tragedia, s'haguera fas en l'ombra de I'atul·
mento «Shum», esperit fog6s, ha establert
una lIuita titan ca contra I'estretor i les
liases morals, la noblesa de la qual, el re·
lleva d'aquesta trisla condici6 de I'oblít en
que cauan els frapadors vulgars després
d'un moment de roja popularita!.

«Shum» ha concentrat les esparces ac
tivitals, diguem-ne de l'avant·«Dueso»,
posant·les al servei d'una ambici6 noble i
profunda: I'Art. EII ha fet el miracle de
fer superior í'home a la tragedia.

Les admirables condicions artístiques
de «Shum» ja deixades entreveure com es·
purnes de segon ol'dre en la crepitant
foguera de les seves idees, han trobat
en la quietud del presidi, el viarany ade
quat perque brillessin com els hi perto
cava.

La calma de la cel'/a contrastant amb
la febre de I'insurgent, ha establert un
punt d'equilibri que ha menat .Shum» al
retrobament.

L'afinament diari, el treball constant i
aquesta clariana de redempci6 que repre
senta I'abrigar·se en el pi! de l'Art, sovint
han portat el nolÍ! del nostre expositor a
tates les reconades d'Espanya.

Encara no ha fet un any, /' Ateneu de
Santander celeb,.,! una exposici6 de les se·
ves obres que dona moti u a la premsa de
dir les coses Olés afalagadores. Avui és
L1eida qui reb la bella fruitada del seu
fill.

Ens consla que vi u uns moments in'
tensos i espcctants amb la insadollable

avídesa de saber, amb e( d'esenrotflament
de l'Exposici6, ('acollida que Ii atorga
aquest peble que ell estima i que enyora i
que no es cansa de retreure en tata oca
sr6.

L1egiem no fa gaire en una seva lIetra,
la nova corprenedora d'un vellet que fa
34 anys que cumpleix condemna a «El
Dueso» i qU.e inhabil ja per a treballar,
"Shum» se I'emporta a la seva cel'la per
tal de cuidar-lo amb Olés sol·licitut.
Aquest vellet és de L1eida i lIiguen amb
d6s, lIargues converses enlOrn de la ciutat
nadiua. En lIurs col'loquis parlen les veus
de dos segles teixint utla garlanda d'enyo·
rament a la mateixa mare ...

Figuren en aquesta exposici6 do,. be
lIes reconades lIeidatanes que ./'artista ha
traslladat al papel' amb una justesa d'am
bient admirable, d'entre els records Olés o
menys lIunyans que serva d~ls indrets de
/a nostra ciuta!. Amd6s s6n I'inici d'una
colecci6 d'uns trenta i tants dibuixos que
seran oportunament publicats per una Re
vista que s'edita a L1eida.

La valor artística de "Shum» és per
fectament definida i sólida. Passa per una
gama de tecniques-algunes de les quals
ressentides per la influencia aliena-qué no
solament desfan la monotonia de la seva
producci6 sin6 que I'habiliten per copsar
el veritable esperit deIs corrents moderns
als que preferentment es lliura amb un
exit remarcable.

S'observa ben tost i per damunt d'al
tres anotaments, un guany considerable de
procediment entre les obres datades en
'927 i tates les anteriors.

De Olés a Olés, la manera de «Shum,.
ha trobat en aquest genere que ell enclou
en la denominaci6 global de «Tipus», una
forma original i lúcida d'expressar I'hu
mor, que gosariem a dir qué és el fort
realment fOr! de la producci6 shumiana. !
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entenguis que al dir humor no volem pás
referir-nos a la caricatura.

La vibrant finesa de «Shum» maldant
entre I'obtimisme i I'.marguesa, dona com
fruit, els dibuixos sobre fans negre en els
que hi juguen infants carnosos i a la ve
gada eteris, tractats amb linees agils d'un
estilitzat Isentit bagarinia i ha donat, en
semps, la fonda expressi6 d'aquests ti pus
compactes d'intenci6 i aconseguits amb
una coloraci6 perfecta,

El sentit decoratiu del nostre expositor,
que ha ajudat, malgrat tot, a estructurar,
els «Ti pus», de referencia, és per la origi
nalitat, per relegancia i per la ductilitat de
Iínees i rIJoviments, un deis aspectes més
rellevants de I'obra ací presento

La for,a continguda en els termes geo
metrics d'alguns quadros i I'harmonia deis
colors que hi son esmereats, emplenen
sense abandonar la correntia de m<)dernis
me que assenyala J'otíentaci6 de I'artista,
el conjunt d'agradable raresa que informa
la seva producci6, on la seguretet de línea
i I'encert de detall, hi juguen u,n paper
d'ehlluernament.

Encara trobem, ací i alla, condicions
de miniaturista gens despreciables que poc
o molt intervenen en I'arrodoniment .de
bona part d'obres. Per contra, altres no
solament estan del tot desproverdes d'aq uest
minuciosisme sin6 que fr~pen per la va
lenlia buidada en· la més clara simpli
citat.

En conjunt, I'obra de "Shum» és varia
de leenica; tates Ie.s tracta amb for,a dis
creció; on creiem, pero, que excel·leix més
amplament, és en aquest genere tan persa·
nal ¡tan sadoll d'·humorisme deis «Ti·
pus».

La prodiga visi6'd'aquest artista exqui
sit, no acaba aquí, encara. Presenta de
més a més unes esculturetes de fusta, ge
nere molt en vaga en els principals cen
tres artístics del moni ¡que tot just si h.
atravessat les fronteres de I'art peninsu
lar.

La galanura, la gracia, el moviment i
l'equilibri d'aquestes joguines de fusta, ca
da una de les quals és ,una meravella de
bon guS! i de consecuci6, d6nen tan ma
teix un nou aspecte ben accentuat i ben
digne d. remarca a I'obra shumiana.

Tota áquesta bella florida, que estem
segurs maura I'esperit de tots aquells que
visilin I'exposició d'aquest lIeidata exiliat,
diu abastament l'elevada qualitat del seu
art, ,o que hi ha en ell de positiu i les pos
sibitats que deixa traslluir si els díes i
I'ajut no li manqu,en; i,encara el que arri
baria a aconseguir si en Iloc de soplujar-Io
les parets d'un presidi tingues els 'camins
c1ars de la Ilibertad oberts de bat a bato

Les benemerites portes d'aquest Museu
que s'han abert per acollir la seva obra i
el noble gest de 1'«Agrupaci6» que ha cu
rat d'aplegar-Ia en aquesta Exposici6, me
reixen l'el'logi més complet.

Nosaltres demanem per I'artista arbo
rat, pel fill de la dissort i pel lIeidata an
yorívol, una mica de comprensi6 i una al
tra mica d'ajut per tal qué no sigui ditque
ha vingut a nosaltres redimit i Ji hem ba
rrat el pas al coro

«Shum. comprés i admirat als princi·
pals Centres d'Espanya, ha sera també a
Ueida, ciutat que te un bell despertar a
les inq.uietuts artístiques. i que ha estat
tothora cordial i dol,a amb els fills que
lIuiten per una ·ambició noble.

No ha dubtem.
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CUbres í CJrevístes
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Medal/on3 {cinquanta sonet3).-Mn. Anton Na
varro.-Heus acr un ifric de bona qualital. Aquesl
lIibre de Mn. Anton Navarro és una mica vari i ex
Jremadament cincer.

Puja del fans de les planes una olor que pren
un maf(s diferent aegans raparlaf del lIibre que
f1l1irem. L'olor sempre és bona, pero.

Mn. Navarro sap presentar alhora que les frui
tes gemades. Ied animes tristes i lurmenladee.

Si en cLluminosos» és un aiguabarreig d'em
branzida, de Iirisme seré i de sucositals amarades
de l1um, en ePaemes de la nil. és Quiet i silenci6s
com una ombra fonedissa; si és esencialmenl tor
tural malgralla fredor d'aparent;a d'alguns saneta
cDe la musa pagana», conlrapasa la grisor de
cQuaresmals» i regalima un misticisme rublert de
tendresa en «Moralies m(stiques:t; si el piar confin·
gUI i dolol'6s, en n, sura en les estrofes «De la mu~

Sft romillllicas dancen i cabriolegen les clares gem~

mes d'«Humils:t amb una frescor encomanadissa.
Aquesta varietat noblement lírica de l'obra de

Mn. Anten Navarro. convida a gustar els seus ver
sos lImb un ends creixenl.

Bella és I"embranzida final de 1" .Oda a Ja Gi-
nesta:t

l. quan retorna el jorn de nostra festa,
a la sang de les roses, oh ginestal
la glOria hi vesses de tes flames doro

Bell, exquiaidament bell és el sonet que comenc;a
Si em donessin a escollir un'hora,

perO res no diu l'alada expressiO d'aquesl poeta.
com el beire curull de sucs i de fresques claredats
deis Ires primera poemeta d·cHumiJs:t.

Si el llibre no foa ja adrnirable:pels sonets an
leriors, tindria la seva juslificació nornés amb cHora
Santas i els dos segUenls.

cMonogrtlfles MMiques:t.-Diagnostic i IracttJ·
ment de les afeccions ano·rectals, pel Dr. joaep
Lentini i Diaz.-Es el I(tol del número 13 de cMo·
nogranea Mediquess. Es un breu traclat de les
afecciona d'aquesla regiO fet per un especialista
tan capacilat com el Dr. Lentini.

Aquestes malaHies han soferl en els últims anys
una grlln transformaciO, sobre 101 en la seva tera
peulica, Les grans conquesres de noua miljans de
curació ht1n beneficiat ela malalts d'aquestes afec·

cions; l'electricitat, la diatermia. el radi, els raiga
Rtlentgen. les inieccions esc!erosanls han esta!
emprades amb exil.

Avui el metge no els pot desconEdxer. Cal pen
sar que bona parr deis que sofreixen aquestes ma
¡allies acaben en una neurosi, cal' van minant-Ios
els sofriments que si no acaben en Uur majoria
amb la seva vida física, acaben amb la seva moral.

El Dr. Lentini estudia una per una aquestes
afecciona, les descriu d'una manera clara i en d6na
ela mitians de curtlci6 Que l"experiencia medica
aconsella.

Un altre bon IIibre a anotar en la coI'lecci6 de
cMonografies Mediques:t.

En el Noticiari es publica un arlicle. «El Dr. Ru
dotr Mafass, del Dr. Aguadé Mir6, es reprodueix
l'interviu cel'lebrada pel redactor de cLa Publicitat:t
amb I'esmentat Dr. Matas i el programa del cura
de TraumaloJogia de J'HospitaJ de la Sta. Creu.

S'ha posal a la venda la novel'la de Marc;aI
Trilla i RostoJI Excelsior que constitueix un bell
volum edital pe' «Díari de Ma!arós.

Consla de 555 pagines i la coberta va ornada
amb uns magnffics boixos de l"artisla ~mataronr

Marian Ribas.
Es ven a totes les llibreries. Per encarrecs: LIi-.

breria de la Sala Parés, Petritxol, 3 i o-Barcelona.
En el número vinen! en parlarem.

Revista de Catalunya.-EI sumari corresponent
al número de Desembre és inlegral per Manuel Ra
venlós; Ferran Soldevila; Domenech Guansé; joah
Sacs; joan Puig i f~rrater ¡les acostumades sec·
cions de Sagitari, NOlules, CrOniques Catalanes,
Les Iletres, El Tea!re, L'Ari i Periódica i Revistes.

Excel'leix I'assaig signal per jOlm Sacs cChes
lerton o la sofística recreativas.

La Nova Revista.-Publica originaIs de Joan
Creixells (p¡),gines antológiques) Prudenci Berfrana.
Maria Manenl, jean Coc!eau, Bernard Shaw, G. K.
Chesterton i Andrée VioIlis. De més a més una tu
pida secció de Croniques i assaigs. una altra de
notes i comentaris no menys nolable i les acostu·
mades planes d' il'lustracions que corresponen
aquesta vegada a joaquim Sunyer, Manuel Hum-
ber. i Marian Llavanera. R,
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Can! d'angoixa i de dolor
el que modula el verger
inclina! deve¡;s la mor!,
devers la mor!, son reeer.

Quin fred a les malinades

d'aquesls díes de I'hivern;

el ram de hoira que puja

el venl la hroma Ireura,

Nívern

la hlancor de les gelades

Si avui eomenra una pluja

la nil més fosca fara

A MPERl 1 RlUs.

Oreu i !rista melodia
la del gai verger marei!;
somor! lIampee d'alegria
que s'engolira la ni!.

Maragda de plors ruhlerta
sadolla de deseonhorl
ahir d'aleleig aesperla
dormida, avui, de Iris!á.

La rialla s'és fugida,
falé de vida nohi és,
la flor va de dol vestida...
ja no somriura mai mes!

•••

!

,
fa pensar en un foe eterno

Ventoleres, díes rúfols I
i gelades al ma!í. ,.::•••:1,

nils de hoira, !ous de núvols,

i passions a mig ohri,

RICARD BARQUÉ RAMOS. ¡
. ¡, ,
•••• • ••• •• .. •••• .. ·•• .. • .. ••••••• ..1· .. •• .. • •• ••• • .



- 18 -

, _,'. ' "'1).". " •

El problema del bilingüisme
El gran nombre de qUestions sobre aquest tema

que arriben al <Bureau Internalional d'Education»
ha decidil l'Assemblea reunida l'agosl passat a Gi
nebra a celebrar una <Conferencia Internacional
sobre el BilingUisme», que es convoca per aquest
any que som entrals, Aquestes qUeslions, que ha
enregislral igualment el celebre <Institut Rousseau:t
procedien, diu la convocatoria que ens és pervin
guda, d'indrels variadfssims, ~o que mostra, are~

geix, !'interés quasi universal del problema», S'as
senyalen com a punls d'origen del mateix I'Africa
del Sud, Belgica, Calalunya, les col/mies africanes
i el Paia de Gales, sobre del que ha escrit el pro
fesaor de Pedagogfa a la Universilal de Manches~

ler Dr. J. J. Findlay un admirable arlicle a la <Revis
ta de Pedagogía», aparegut en el número corres~

ponent al mes presenl, la impor,ancia del qual no
permet un extracte senzill en una nora com la present.

L'in.erés deis eminen's directors i secretaris
del <Bureau» no enlra dios el camp poHtic que pot
envair la qUestió del bilingUiame, sinó que es re
dueix a la pura esfera de J'estudi metodic deis pro~

blemea que enclou i als metodes d'esludi.
El primer aspecte afecte a les cinc esferes on es

produeix la qUes.i6: dios la famflia; ala pa'isos
d'inmigraci6: ala paisos bilingUes; ala paisos de
dialeclea i a les colonies.

L'llspecle metodologic es refereix a les informa~

, cions sobre esludis ja Cets, sobre el Pais de Gales,
Belgicll, les escoles jueves de Londres, etc, i sobre
estudis afer, mesurant la influencia del bilingUisme
sobre la Jlengua malernal; la lIengua adaptada;
I'aplitut per I~s lIengUes en general; la inlel'ligencia,
l'eCectivitat i el carAcler.

S'encarreguen de rebre tolee les suggeslions
que dins eltemft del bilingUisme puguesain interes-

sar, els eminenls homes de ciencia Mr. Pierre Bo
vet, pro(essor de la Universilat de Ginebra. carrer
Charles Bonnet. 4, i el Dr. John Hugues. University
College, Aberyslwilh, Wales (Greal Brilain).

El .Bureau•• és una oficina de tol prestigi,
dones ultra l'estrenuíssim psicoleg Bovet ¡a es:"
menlat, autor d'obres de gran credil, figuren ele
ments de primera fila com els Srs. Ferriere i Cia·
parede. pro(essor fOTc;a canegu'. ademés, deis
cafalans pel' haver estat a donar un curs sobre psi·
cologfa pedagogica, en 90 Que és una de les mes
gl'Qsses autorirats aCluals, als Cursos d'Estiu de la
malaguanyada Mancomunitat.

figuraran també a la Conferencia. segans sem
bla, allres professors de diversos pcÚ'sos i Ciutats
com Varsovia, Luxemburg, Liverpool, Bruxeles,
SarrebrUch, Manchester, Paris. Clui. O¡essen. Neu
chalel, Hamburg. Sofia, Copenhague...

Tindr~ 1I0c, Ii! Conferencia, a Luxemburg. del 2
al:; d'abril, en concordancia al Congrés Internacio~

nal de LingUistica que es reunira a La Haia. del 10
al15 d'igual mes proper.

J. P.

Cronica ciutadana
«Any nou vida nova» diu un vell aforisme.-La

noslra ciulat seguint la tradici6 vinculada. a través
d'aquest adagi, ha esperal porlar a cap nntent de
resolució d'alguns interessants problemes cíuta
dans en una diada tan assenyalada com la de Cap
d'any, fent honor aixf a l'any nou que acabem de
comen~ar.

L'establiment del servei d'autobusos, Que dil
sigui de passada han obtingut un favorable acolli~

ment, el nou rellolge instal'lal en el cloquer de la
Seu Vella, la inauguració oficial de ¡'estafela de
Correus, ba'lida dins el cia. de i'anlic mercal de

(



grans, veritable pare pedae; amb la diversitat de de
pendencies que avui eSlalja tan diferents de I'objec
te que motiva lIur edificació. s6n fets que palesen
I'anterior constatació,

Tot aixO inaugurat en un sol dia. amb lota so
lemnitat i soroll.-Músiques, petards, coets i par
lamenta, procurant I'Ajuntament donar el maximum
de lIu"iment possible a la festa.

Eslero dones d'enhorabona, ja que per tot arreu
hom veu mostres i bOlls intents d'urbanitzaci6 i
embelliment,

AixO fa suposar que tal vegada existeix el pro
pOsit d'anar resoJent paulatinarnent els innombra
bies problemes municipaIs avui dia plantejals,

Fins ara, segons es despren del que hem vist,
l'Ajuntament nornés es preocupa d'arreglar la parí
baixa de la dulaL Sens volguer discutir si la Cor
poració municipal obra bé o malament, trobem que
deixa bastant abandonats els interessos ciutadans
de la part alta,

Hi ha carrers, bastant importants alguns d'elIs,
Que no estan empedrats i ni tan soIs tenen voravia,
donant la sensaci6 de trabar-se un horn en .un po
ble i no en un deis barris més poblats de la ciulat,
i no diem ja de restat deplorable Que ofereixen
aquests carrers quan plou, o ara a I'hivern amb la
boira, S6n una vertadera delicia de fang lIetiscós,
pel pobre ciutada que hi viu,

Sabem perO, la bona voluntat de I'Ajuntament,
aixO ja és un s{mploma gens menyspreable.

.J M.' M.

L'actualitat social

Som al mes de I"enrenou i febrositat societaria.
La gran majoria de les entilals creades per un fi
delerminat, cultural, industrial, polftic, cooperatiu,
obrer{slic, etc., celebren aquest mes les juntes
generals ordinaries, en la forma prevista en els re
glamenta interiors de cada una d'elles.

Si f6s possible d'aplegar en un volúm els ra
ports O memOries Que les juntes Direclives presen
ten a l'aprovació deis socis, donant compte de JIur
aCluació i posanl de relleu els fets més importanta
esdel,1inguls en el s{ de lIurs respectives entitals,
hom podria pose'ir una bella moslra de la multifor
me activitat social que cada una desenrotlla, i
d'aquesta manera, fer un balane; de la vida sociela~

riti Ileidatana. que segurament posaria en evidencia
alguns fets, Que, directa o indirectamenl, influeixen
en la marxa progressiva de la ciutal.

Quan una població posseeix un bell es~lat de
societats i hom constata l' acfuació activa d'algun
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d'elles, de la que en surt beneficiada la ciutat i en
percep una millora moral o material. que I'enlaira i
la dignifica als ulls de les altres poblacions germa
nes, pot dir-se ben joiosamenl que hi ha saba vivi
ficadora, promeledora de bella fruitada per l'esde
venidor i que Ilurs fills, en 1I0c de vagar errívola
ment per lIurs carrers i places. o entafurar-se per
1I0cs 1I0brecs i malsans, sen len la frelura de con
tribuir amb entusiasme a Jlur engrandtment.

En aquesta epoca, les societats fan examen de
consciencia i fixen I'orientació Que han de donar a
a lIur futura acluació.

De I'examen i contrasl d'opioions deJs socis,
mantes vegades en surlllur éngrandiment i millore,

Tan deb6, dones, que aquesl any que acabem
de comene;ar, sigui prOsper i beneficiós per L1eida,
mercés a I'ajuda i colaboraci6 del gran nombre
d'Entitats actualment constiluYdes.

J. M.' M.

L'Escola Municipal
de Música. Concert

Amb motiu del repartiment de premis a les alum·
nes de l'Escola Municipal de Música es dona al
TeaTre Victoria el passat 25 un Concert que Iingué
la virtut d'atreure l'interés públic, .

El Director de I'Escola Ileg{ un breu discurs on
exposa els motius de la festa i I'esperane;a que el
resullat de la tasca realilzat la institució sigui més
fruilosa i plena encara en anys successius, per tal
com I'Ajuntament havia ampliat el professorat; els
ensenyaments ajudant, al fi, I'acció tenae; i gairebé
espontánia en lIurs comen~amentsdeis professors
que tundaren l'Escola.

Procedint tol seguir a Id distribuci6 de diplomes.
es dona comens, després, al Concert, iniciant~lo

l'alumna Sretd. Maria Solé qui toca amb molta ne
ledat i expressió releganl c:Concert italia» de j. S,
6ach, que li meresqué una forla ovació. Segur des
prés la Sreta. Aurora Tersa amb el delicad{ssim
«Rondó» en Do majar de Beethoven. i el jove don
Lluís Pardellans amb la Polonesa op. 89 del propi
geni de Bono, havent estat premiats pel públic eIs
dos executants_amb un devassaIl de picamenta de
mans que es repetiren amb vertader mOliu quan la
senyorela Dolors Puig hagué tocal la dif{cil c:Appas,
sionata del propi colós de la música,

La Sreta, Mercé Vidal ens dona a coneixer la
fina Polonesa de Chopin en Si bemol i la senyoreta
Amalia Prats la dificilfssima i delilosa «Balada» en
La bemol major del gran pianista polonés, merei
axenlla propia sanció del públic complagut.
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L. Son.t. de Schumann, op. 22 en Sol menot
fou execurada per la 5reta. Bernaus 1 la Srela Bap

rrufel el <Rondó capriccioso~ de Mendelssohn, ';0
que loca amb ror.;a gust, oblenint ambdues apJau
diments a desdir.

Com es veu, en general, les obres a executar
eren de veritable comprornfs i se'o sorliren les jo
ves deixebles amb la "ereda. maxima en la edat que
fineixen Hur" esludis; havent de lenir en comple
que algunes de les senyoretes esmentades no han
realilzal a J'Escata encara sinó tres o quatre cursos.

Ens sembla que el público Qui 90rH exlremada~

menl satisfet, s'inclina generalment per les Que exe
cutaren les obres menys dificultases, tal volta per
que ela hi permeJien una major expressi6 i lIu"lmenl
personal; per CO com eren Jes lals obres més a
rabast de la lIur comprensió sentimentlll, no obs
tanl Que en l'execuci6 acurada sobressortlren les
altres lal veglldll, per son major estudi i edat.

1és que algunes obres s6n de tal magnitud que
calen allres estudis que els curosos i afinats de
I'Escola. Calen més anys i major domini i forc;a,
c;o que no s'adquireix més que amb els anys i una
solidfssima cultura post~eBcolar.

Per aixo s6n admirables els resuItats que evi·
dencilt el Conce!'t a que ens referim, i el públic els
reconegué abundosament mostrant·se satisfet de
robra de I'Escola Municipal de Música, de la que
cal, encara, esperar-i no dubtem que es realilzarlt
la noslra esperanc;a-majors rendiments, com ma·
nifestava el Sr. Carbonell en son discurs de pre·
senfaci6 del Concert.

L1eida deu seguir amb interés l'obra de rEscola
Municipal de Música per la que felicilem els pro·
fessors,

¡. P.

La. deva.llada del fútbol

L'anci6 futbolfsfica de les comarques lIeidata
nes s'ha extingit lolalmenl i si a la noslra ciutat en·
cara no és esvarda dellot ben poc se n'hi falta,

No és cap paradoxa aquesta fredor que enfre el
gros públic hom observa.

El fÚlbol uns quants anys endarrera era un es·
porl i com a tal hom I'admirava i es complaviu en
praclicar~lo i prestar-Ii l'ajuda més desinleressada.

Fruit d'aquest interés constant i creixent fou
l'abundAncia de cercles que es crearen en la prov(n·
cia i no s6n lIunyanes encara'aquelles memorables
dates del campional lIeidal8 en el qual hi prenien
parl els millors equips de les nosfres comarques.

Fou allavo," quan ei fútbol es mostrAple tbric 1
preponderant i ha estat precisament l'abúsd'engran
diment que l'ha fet caure en la indiferencia aClual.

ConseqUencia d'airal expansi6 fou l'aparaci6 de
clubs rivals que poc a poc anaren omplint-se de
fam3tics els quals acabaren per converlir el fútbol
en l'idealitzacfó i cristallitzaci6 deis odis i enemis
rats d'uns pobles amb altres passant a é,:;ser el des
fogament de passions violentes mal contingudes.

Avui el fútbol ja no és un esport, Es un espec
tacle. Pero un espectacle caríssim per tots concep
tes. Pels clubs perque són una sangria per ells a
causa del professionalisme deis acruals jugadors.
Pels socis perque ells s6n ela veritables paganos
de l'actual situadó.

Per aixo nornés ha esta. possible mantenir una
organització forta en cercles que compten molts
socis i ingressos exlraordinaris i encara amb tot i la
seva situacióeconomica és molt aigualida i inestable

El professionalisme i el rÚlbol espectacle han
estat la causa de lIur decés i avui l'afició sois es
manté en nuclis de grans poblacions on costarA
molt de perdre's definitivament pels interessos
creats que la sostenen.

A Lleida mateix si bom compara la gent que
aquest campionat ha assistil als encontres celebrats
pel titular, amb la gernació que hi assistia tres
anys endarrera i amb I"a que presenciava els partits
que es feien al Camp d'Esports podra constatar
la veritat de toles les precedenfs manifestacions.

Tal volta ara si la joventut es desentén del fút
bol torni a drec;ar lIurs passos pels camins de ja
cultura i l'ideal. Tan de bó que així fós,-J. M.a M.

Donatiu al Museu Morera

Un exce!'lent amic del nostre plorllt Jaume Mo
rera i Galicia, el notable pintor senyor Uuís Bea,
Marqués de Bellaflor, acaba de fer un important do
natiu al Museu de la ciutat.

Consisteix aquest en quinze quadres de diferents
autors, dos d'ells executats pel donant. Tol plegat,
dotze olis i tres dibuixos.

El bellíssim gesl del Marqués de BellaOor ha
estaf motivat pel bon desig de col' laborar a J'en~

grandiment del Museu que porta el nom del seu
enyorat amic,

Es proposit deIs directors del nostre primer
centre artísfic. formar amb la donaci6 del pintor
Bea, una sala presidida pel seu autorretrat amb
una convenient inscripció recordatoria que serveixi
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alhora d'enaltiment al generós donant i d'estfmul
als admiradors del Museu.

No cal dir com felicitem ¡'admirable comporta
ment del Marqués de Bellaflor qui s'ha guanyat la
gratitud profunda deis Ileidatans que estimen l'art.

P. B.

Concert En1ili Pujol
: i Matilde Cuervas:

L'elegant salonet cCinema Viñes» acollf el dia
13 del mes en curs un considerable aplec d'admira
dora del nostre eximi guitarrista Emili Pujol qui
amb la col'laboració de la seva gentil esposa i ex
cel'lent guitarrista a la vegada, Matilde Cuervas,
dona un concert aprofitant la breu estada a la nos w

Ira ciutat i corresponent aixi als precs de nombro
sos amics que Ji ho sol' licitaren.

Pujol feia ja temps que no havia actuat davant
del públic de L1eida i la nova del concert fou rebu
da amb natural espectació, més si es te en compte
la novetat de la col'laboraci6 de la seva esposa i
la corona de gloria conquerida darrerament en la
tournée artística per I'Alemanya.

fora ociós recontar acf les exquisides expres
sions que Pujol arranca al seu ¡nstrument car ja ho
han dit tots eIs periodics i no entra tampoc en els
Ifmils d'aquesta Revista,

Volem retenir, pero, la dicci6 alada del delicat
cPreludi» de Bach; la sensibilitat profunda d'cEcos
del paisatge» de Broqua i les evocacions riques i
acolorides de cGuajra» i cSeviIJa» del nostre emi
nent concertista.

No padem passar per aIt, tampoc, la frescor i la
pura simplicitat de les composicions anligues que
figura ven en la:primera part del programa, la incor
poració de les quaJs als concerts del nostre Pujol
és deguda als meritíssims treballs de recerca deis
que jll en donarem coneixament en la biografia que
de l'eximi guitarrista i musicóleg publicarem en la
nostra edici6 darrera.

L'lIportaci6 de Matilde Cuervas fou aixf mafeix
cel·lebradfssima. El folk-Iore musical andalús aris
tocra1itzaf per les pulsacions de la Sra. Cuervas

rajava amb tofa la frescor i la gracia alada d'una
inlerprefació distingida.

finf el concert amb la cDan~a del moliner» de
Manuel de falla, executada per ambdós a la vega
da. No és possible demanar major jusresa i ~millor
interpretaci6.

El públic demana insistentment la seva repetició
i teixf una corona d'aplaudiments a la magnífica la~

bor deis merilíssims arristes, desplegada el lIarg
del concert, el record del qual, tardara dies a esbo-
rrar-se, R. X.

Els cOInptables

Per l'Associaci6 de Comptables de Catalunya, de
Barcelona, estan fent-se gestions prop deis comp
tables de L1eida, per constituir una Delegació de la
mateixa a la nostra ciutat.

Aquesta poixant associació, que tan brillant ac
titut fe a son favor, tracta d'agrupar els socis de la
localitat per tal que puguin gaudir deis mateixos
avantatges que tenen tots els socis residents a Bar~

celona.
El fet que en aquests derrers femps el nombre

d'associats hagi augmentat conaiderablement, fá
que es pugui donar com un fet la seva conslitució,

Oportunament donarem a conéixer detalls i
dades concretes.

X.K.

Apat d'homenatge

Un grup d'amics del pulcre poeta Ileidat~ Jaume
AgeJet i Garriga estan organitzant la cel'Iebraci6
d'un apat que Ji sera dedicat per tal de festejar I'apa
rici6 del seu segon lIibre de versos cLa tarda ober~

ta».
Els conreadors i els admiradora de les Berres

que a la nostra ciutat tan entusiasta acollida han
atorgat lllllibre del Sr. Agelet, tindran amb aquesta
avinentesa ocasi6 de manifestar al poeta Ilur com~
plaen~a per robra feta i lJur e8peran~a per la que
encara ha de venir.

Aquest númer:o ha estat visat
per la censura governatiya
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CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reumático. desapa
reciendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales,

Intercostales.
de riñones, Ciática) 'J las

molestias periódicas pro·
pias de la muler

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA

DEMOCRACIA, 26

LLEIDA.
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L'IRIDAL col'Jiri cientffic, guareix JoJes

les malall(es deis uJls. Un flascó 6 pessetes
1I Joles les fllrmacies. Demanéu l'interes
sant opuscle cLlI.s enfermedades de los ojos~

i us serl! remés gratu'lfament dirigint~vos a

J. URIACH i C." S. A.
Aparl~1 632 = = = BARCELONA.

MANERA DE TOMARLO:
DDDODDDDOODOOOODDDOOODOODOOODDDDODUODOD

P~r~ el dolor de c~bez~. neur6lgi~s diver
SllS, molestills periódiclIs de la mujer, una cu- ..
chllfadita disuelta en agulI, una, dos, o tres ..
veces con media hor~ de intérv~lo. En el ..
reumatismo febril, una cucharl'ldita tres o CUlI- ..
tro veces reparJidlls duranJe el dfa en la mis
m~ form~. En las enfermed~des dolorosM
crónic~s h~n de tom~rlo ocho dr~s de c~d~

mes en ayunas, y una o do~ veces ClISO de ..
present~rse el at~que de dolor. U.~do en est~

forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logra vencer enferm~dades doloroslIs
~rr~ig~d~s y ~llviar· siempre grandemente ~

los enfermos.

Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.
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Llista d'adreces útils que recomanem

Hcademles de Comer<:

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabililal- Co
mer!; • Idiomes.=Rambla de Ferran, 36-2.°. Lleida.

Hduocats

LLUlS COMPANYS JOVER. - Rambla Cala
lunyu, U>, l,er - Barcelona.

Cafés

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

Cases de Canul

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Tel~fon, 618 - Leida.

CO\'\egls

ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan~a - Bat
xillerat j Magisleri.=Rambla Ferran 56-2.° • L1eida.

~

COl'redors de Corner<:

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

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 al, Bane d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C .. enlressol - Ueida.

E lectrlclste S

CLAUDI BAIGET.-MaQuin~ria i malerials elee
tries, vendes al majar i delall. - Pla¡;a L1iberJat, 2
Telefon, .58 - Ueida.

OCTAVI PEREf<A. - M~Quines i malerial elee
trie. - 8aixada de la Trinitat, 6· L1eida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i inslal'lacion. elee
triques per a Hum j forr;a. - Parallamps, Acumule
dor", TrlSnsformadors i Reparació de OrdmÓrons.
Clavell, 6. - Ueida.

Perrelerles

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

Pusterles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferr~n,

nOmo 67. - Lleida.

\mprerntes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel. 55
Ueida.

['Ieuedores

MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parlo i
Cirurgiana. - Plar;a Conslitució. 4, 411rt • 1. 4

_

Ueida.

Mercerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzem. de Mer
eerfa i novetal•. - Pla~a Sal, 8 - Telefon. 502. Ueida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermelats de
la boca i denl•. - Telefon, 567. - Pla~a de la Sal, 17
principal· L1eida.

Mosalcs

FRANCESC NADAL. - F~briea de Mo.aie.
(la mé. anliga de la Capilal) Passeig de Pral de la
Riba. - Telefon, 646. - Uelda.

Música I Planos

JOAN GUARRO.-Cavallero, 66. - Lleida.

Procurador.,;;

FRANCESC MATEO MONTULL.-Proeurador
deis TribunaIs.-Major, 7, l.er - Lleida.

Recaders I Transports

LA PALLARESA. - Agencia de Tran.porl•. 
Carrer CabrineUy, 15 - Ueida. - Telefon, 2<'52.

R. SETÓ I FILLS. - Recadero direele. i diario
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més imporlants d'Espanya. - Barcelona: Montlleó,
217. - Ueida: E.lererfa, 4.

'fa lIers

CICLES MAZARICO. - Bicic1eles. varies mar
Ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

JOAN VILA.-Tallero de Fundici6 i MaQuin.ria.
Cardenal Remolin., 8 - Telefon, 107. - Ueida.

Toclnerles

RAMÓN FARRÉ.-TocinerCa. - Especialilal. en
pernil.) embulir•. Carme, 62, Teltlon, 6QO - Lleiaa.
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