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.,(jquests darrers dies, amb motiu de lexposició de les obres de «Shum» al museu
../' Morera, hem pogut constatar amb satisfacció que una gran gentada hi ha fet
acte de presencia. Nosaltres hi hem anat en diverses ocasions i en hores les més va
riades i sempre hi hem vist ciutadans encuriosits que lenta i silenciosament desfila
ren per aquelles sales destartalades i inc!ements, Es probable que /'exit de públic de
I'exposic/ó «Shum» 8igui deguda, en bona par/, a fac/ors ex/raartis/ics, com son, per
exemple, les circumstancies dramatiques que envolten la figura del seu autor. Pero
e/ cert és que la gent J¡¡.ha anat i hi ha frujl, gen/ de tota mena peró principalment,
ja no ealdria dir-ho,-gent modesta í de mitjana condíció social.

Si aquest fe! el Iliguem amb un altre no menys digne de remarcar, la relativa fre
qüencia amb que, de pocs anys, s'han donat a Lleida manifes/acions semblants, pa
reix indicar un guany apreciable en la sensibilitat artística del nostre poble, com una
puja de la seva espiri/ualitat, que tan necessaria éso

Res no /e d'extrany, ans al con/rari, que fins ara el nostre poble hagi romas gai
rebé indiferenf a les arts plastiques. On n'ha pognt veure? Qui les hi ha posat mai
davant de/s ulls? Qui n'hi ha fet despertar el gus/? Qui n'hi ha fet sentir la necessifat
í comprendre'n lalta missió social? Ai, gairebé ningúl Quantes generacions de nois
han desfilat per les escoles nosfres sense que cap mestre o autoritat pertinenf les
fes contemplar la noble i vetusta fabrica de la vella Seu?

Es hora de comem;ar a fer alguna cosa de profit. I la primera, al nostre entendre,
ha d'ésser la de cercar un Iloc més adeqüat on guardar el poc o molt que fins ara
posseiin, cal' res no J¡¡. ha més atentatori a la dignitat mateixa de /'art que estatjar-Io
en el !loe on ara és, aixo sigui dit sense censurar, ni remotament, que com a primer
pas, provisionalment, es penses anys enrera en la instalació actual, que contra les
pessimes condicions de tota mena reuneix, en canvi, les de la seva capacitati la seva
bona situació.

S'ha parlat, amb motiu de la imminent inauguració del nou Hospital, d'habilitar
per al Museu les sales ,del ve!1 Hospital civil, i en bona fe que la idea ens sembla en
certada. L'ambient d'aquell típic indret Ileidata pIé d'hisforia i de records, el caracter
de /'edifici i les seves condicions d'amplitud i recolliment són les més avinents per a
una instalació tan noble. Un Museu-Bibloteca, amb el parament i comoditat degudes,
instalat al vell Hospital de Santa Maria ens sembla una cosa apropiada. Les generac

cions que vindrien hi anirien acumulant amb amor els records historics, les pedres
~elles í sagrades, les teles i els marbres, els !libres savis i benfactors; i la nostra
gent podría anal' aprenent el gust a les manifestacions excelses de /'Art i tonificar la
sev'! anima amb les produccions del pensament.

I com /'oportunitat de realitzar tan bell propósit sembla pro!,ima, per aixo en'
parlem des d'aquest Iloc perque comenci a crear-se el necessarí estat d'opínió.

el
¿=

nostre fT)useu'
u
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On va la joventut?
ü

"Zr'QUBSTA pregunta se la fa un perio
.p. dista frances en una revista d'avant
guarda, traclánt d'estudiar arnés ben dit.
d'esbrinar, l'esdevenidor pOlílic del m6n.
Vulguis no vulguis el pensament m'ha
portal a Calalunya i he passat una llarga
estona estudiant mentalment les caracte
ristiques de la nostra joventut amb la bona
intenci6 de trabar dades i documents que
m'ofereixin una conclusi6 aproximada.....
On va la nostra joventut? Veus-aqui el
problema a resoldre. La relaci6 íntima en
tre aquesta qüesti6 i el problema general
de I'esdevenidor pOlílic deis pobles és evi
dento Val la pena d'analilzar severament.
de c1assificar amb precisi6. de fer una tria
escrupulosa. d'examinar imparcialment
tots els de!alls documentalius per al noslre
estudi de conjunl. Jo confesso, amb un
punt d'amargor a l'anima, que he intentat
fer aquest estudi i que he arribat a una
conclusi6 desoladora. He arribat a con
c10ure que la nostra joventut no va enlloc.
He fet més encaral He descobert les causes
d'aquesta lamentable desorientaci6 i adhuc
els remeis més indicats per curar-la com
més aviat millar.

Si fixem com a límit maxim ascendent,
I'edat de trenta anys, estació definitiva de
la vida humana en la qual cal transbordar,
gairebé sempre, vers el cam! on la joven
lul ens ha guiat, podrem establir immedia
tament que a casa nostra hi ha una notable
majoria de «menys de trenta ánys» que no
sent la més petita preocupaci6 espiritual,
Aquesta majoria esta formada per l,na
gran massa de treballadors del camp, pels
obrers de fabriques i tallers amb una in
cultura gairebé absoluta i per un enorme
nudi de jovent ciutada molt més interes-

sat pel foot-ball i les dances d'última moda
que per cap problema d'ideal. Aquests tres
grups poden acoblar-se en un, perque el
mal de tots s'ha d'anar a cercar a l'Escola,
o potser, millar dit, a l'absencia d'Escola i
perque el rendiment espiritual de tots ple
gats és absolutament nul.

Hi ha, naturalment, una rninoria de
«menys de trenta anys» l'analisi de la qual
encara ens ha portat més pessimisme al
coro Es una mi noria formada per una re
marcable selecci6-molt petita. desgracia.
dament. en nombre!-d'obrers cultivats,
estudiosos. espirituals, gairebé romantics,
i per un nudi d'intel'lectuals, compost de
joves d'estudi, academics, artistes i profes
sionals d'alguna carrera. Aquesta mi noria
d'intel'lectuals és en gran part responsable
de la desorientaci6 general en el camp de
la cultura. Son intel'lectuals no emanci·
pats. Sense personalitat propia. Espiritual
ment irresponsables. Porten una crosteta
llampant d'europeisme, pero sota la crosta
hi trobeu f1l.cilment les arrels reaccionaries
agafades als Escolapis o a les aules de les
Escales deis JesuJtes. S6n c1ericals. Els
prejudicis religiosos traven potentament
lIur creixen~a mental i lIur visi6 clara de
IctS els problemes de la ciencia i de la vi
da. El tradicionalisme, enlronitzat como
dament a tates les esferes socials del nostre
poble, és una lIigadura moral absurda que
tiva el cervell de la joventut, insensibilit
za el cor, crea la hipocresia, impossibilita
I'ideal romantic ...

Jo tinc un amic, un excel'lent amic de
joventut, que actúa d'advocat a Barcelona.
Fins als setze anys ana als PP. Jesuites.
Després cursa la carrera de lIeis Es lIen.;a
sincerament, entusi1l.sticament a la propa-
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ganda regionalista. Menstrestant, en la
praetica de la seva professió, anava desco'
brint unes aptituds i un talent veritable
meot excepcionals. Es féu una cultura.
S'obrí un esdevenidor magnifico Li entra
ren uns desigs immensos de Ilegir, de Ilegir
molt, i s'empassava un gavadal de diaris
nacionals i estrangers, de revistes d'art o
de politica, literaries o professionals. Visi
tava l'Ateneu quotidianament i parlava,
amb els amics, de liberalisme. 1 bé. Un
dia li vaig enviar, des de París, una publi
cació no solament d'esquerra en el sentit
politic, sinó laica en el sentit religiós. Les
dues idees es completen i en la revista es·
mentada combregaven juntes. El clerica·
lisme que s'introdueix en la politica de
l'Estat sortint de la seva esfera exclusiva·
men! espiritual, hi era energicament con·
demná!. No sé si endevinaréu quin comen
tari féu el meu amic a la meva gentilesa
d'enviar-li la revista. Fou curiós: Gairebé
a correu seguit vaig rebre una extensa lIe
lra seva censuran! asprament la meya ac
titud. «Jo-em deia textualment-he estat
i segueixo essent encara profundament li
beral, pero aixo no m'impedeix d'anar a
fer Exercicis Espirituals amb el Pare X
(aquí el nom d'un Jesuita molt en vaga).»
Em penso que no cal insistir. Com el meu
amic en trobariem a centenar:;;.

1 bé. Jo sóc deis que creuen que amb
una joventut aixi no anirem enlloc i farem
un pa com unes hosties. Cal educar els
ineducats per poder, després, emancipar.
los espiritualment a tots. L1ibertat, malta
lIibertat. 1 cultura, malta cultura! Hi han
dos camins. El revolucionari que no s'avé

amb I'aparent benestar d'un poble que no
es queixa i que dorm, i el camí pacífico Es
dir: hi ha la terapeutica i el bisturí. Cal
escollir. L'analfábetisme fa'més mal que el
colera, pero aquella crosteta d'esclavitud
espiritual deis nostres joves no emancipats
crea una lepra repugnant: el conformisme,
la covardia, la indiferencia, el tant-se
me'ndonisme».

No és possible edificar un sistema poli·
tic democnitic, si no és a base de posseir
una joventut veritablement liberal. Libe
ral de COI' i d'esperit. On voleu que anem
amb un seixanta per cent d'habitants sen·
se la més petita inquietud a l'anima? On
voleu que anem amb una majaría impo
sant de gent que ignora quina diferencia
existeix entre un home i un molIó? Qué
voleu esperar encara d'una minaria d'in
tel'lectuals clericalistes i retorics? Cal una
cura de liberalisme per a.ls ve lis conformis
tes i una injecció de sába romantica per
als joves encadenats sota la tutela de les
forces de conservació social. La intel'ligén
cia als quatre vents. El duel de la volun
tad humana, lIiure d'enfarfecs, davant tots
els factors interns i exteriors de la vida: el
bé i el mal, la veritat i la mentida, la fic
ció i lo real, la lIibertad i la servitud.

Amb una joventut liberal, realment i
sincerament liberal, es resoldrien sense
obstacles tots els problemes politics d'avui
i de dema. Pero mentre la nostra joventut
visqui als lIims i porti ulleres fumades per
por de la lIum del sol, seguiran produint
se catastrafes magnifiques.

OOMéNEC DE BELLMUNT.

París, gener '928.
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JAUME AGELET I GARRIGA
Vis! per NIKO

Nit. Carro negre amb rodes de silenci

i carregat d'estrelles vacil'lants.

Branca que dintre el pensament fulgura,

apagada a les manso

.Barca cega que avan~a

amb tols el rems penjant.

JAUME AGELET 1 GARRIGA.

Inserim aquest bell poemet I/egit pel seu autor en racte de I'apal 8mb que fou ho

menafjat.
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(1) L'.ny 1808.

@J'\tSPOSADA q uefou perNapole6Ia
'::!J I retirada de nombroses tropes

de la guarnici6 de Catalunya
deslinades a Fran~a per tal d'atendre les
necessitats de la guerra que contra I'impe
ri francés tenia en peu la coalició de na
cions europees, els generals espanyols
s'aprofitaren d'aquesta disminuci6 de for
ces per bloquejar no solament Barcelona,
ans també les ,places fortes de Tortosa,
},lequinen~a, Mont~6, Penyiscola, L1eida i
altres que romanien encara sota el domini
francés.

Adhuc el rigor que els espanyols des
plegaven en lIurs setges, el resultat d'a
quests s'anava allargant bona cosa més del
que calia esperar car les places estaven ben
proveides d'aliments i de municions.

S'intenta per part deis espanyols de
precipitar els esdeveniments, peró Ja re
sistencia deis contraris era enc.ara ferma.

Una d'aquestes temptatives permeté
als setjadors d'entrar a la noslra ciutat.

Joan Van-Halen, oficial de la marina
espanyola qui caigué presoner (1) de I'host
napoleónica i serví després al rei Josep 1,
trobant-se I'any 1813 a París desempen·
yant una comissi6 i sentint desigs de re
conciliar-se am b la seva patria, demana
per ésser destinat al servei de l'Estat majar
del general Suchet qui actuava de capita
general de I'exercit francés a Catalunya, la
qual cosa Ji fou concedida.

J

cfemerídes lleídatanes
1-'+ de crebrer de 181-'+

Ces tn;Jpes franceses de /0 guamicló de C/eida desa//otgen /0 p/m;a.

Ací que fou es posa d'acord amb el ge
neral espanyol Bar6 d;Eroles a qui confia
la clau de la xifra emprada en la corres
pondencia de I'exercit francés, posant-se
com es pot comprendre incondicionalment
a les seves ordres.

Entre ambd6s i amb I'aprovació no
massa confiada del general en cap de les
tropes espanyoles a Catalunya Francesc de
'Copons Navia, tra~aren el pla de fingir un
conveni signat pels generals en cap d'amb
dós exercits avalat amb els segells i xifres
corresponents, proporcionats com és de
suposar, per I'atrevit Van-Halen. En
aquest document s'estipulava ¡'evaqüaoi6
de les forces napoleóniques de totes les
places que tenien a lIur poder a l'Aragó,
Catalunya i part de Valencia,

El primer assaig de I'arriscat pla es feu
amb la pla~a de Tortosa, el bloqueig de la
qual s'éstingí primerament.

Al governador de Tarragona li fou
adre~at un plec del Mariscal Suchet amb
la seva signatura, xifra i segell (tot fal~)

en el que s'hi referia la suposada negocia
ció entaulada pels generals i on s'el preve
nia que estés disposat a evaqüar la pla~a

al primer avis.
Poc després, el comandant del bloq ueig

I'assabentava d'haver-se aj ustat el conveni
pendent i que ja podia, doncs, evaqüar la
pla~a puix que es trobava allí, en el cam
pament espanyol, un ajudant de Suchet
-qui no era altre que el propi Van-Halen
les maquinacions del qual ignorava el go
vernador de Tortosa-qui personalment
pod ria donar.Ji més detalls,

-
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La maniobra amb tol ¡estar excel·lent·
ment preparada no dona el resultat espe
rat; Tortosa no fou evaqüada i la HistOria
no diu el perque.

El bar6 d'Eroles i Van-Halen no es do
naren encara per vencuts i als pocs dies
posaren a la practica una nova estratage
ma per apropiar-se Jes places de L/eida,
Mequinenca i Mo'ntC6.

A la nostra ciutat, l'artifici assoli un
resultat satisfactorio

El governador general Lamarque rebé
el plec sense la més lleu sospita. ¡mmedia
tament li fou tramés el segon ofici convin
gut arpb ¡'ordre terminant de l'evaquaci6
de la placa, El propi governador sorti a
conferenciar amb Van-Halen i com a con
seqiléncia d'aquesta entrevista el desallot
jament de la ciutat i de lIurs castells es
porta a cap tot seguit-data de la capcale
ra-ocupant a l'endema mateix la ciutat
del Segre per cert molt ben provei'da de
queviures i municions, les tropes espan
yoles,

Cal dir que pel mateix procediment,
Mequinenca i Montc6 foren lIiurats pocs
dies després als astuts bloquejadors.

No content,' encara el d'Eroles amb
aquests resultats, es posa d'acord amb les
tropes angleses que bloquejaven Barcelona
i quan feien camí de soplujar-se a aquesta
ciutae les forces de les places evaquades,
foren empresonades a Martorell d'una ma
nera per elles impensada, L/avors fou
quant s'adonaren que havien estat víctimes
d'un engany.

Suchet, malgrat el seu orgull, no po
gué venjar-se d'aquesta mala pa.sada car
Napole6, atrafegat com estava per aturar
l'impuls deIs aliats hagué de recorrer a la
substracci6 de 10.000 homes més de Cata
lunya per enviar-los a Franca.

La conducea de Van-Halen fou dura
ment jUljada per amics i enemics.

La guerra ácaba sortosament poc temps
després mitjancant el conveni que s'ajusta
a Tolosa el 19 d'abril d'aquell mateix any,
quedant a primers de Juny del segilent
lliure la Península lberica de la dominaci6
estrangera,

** *
Aquesta dominaci6 fou breu; a la nos

tia ciutat dura des del ,13 de Maíg de 1810
a la data d'encap<;alament, aixc> és, tres
anys i nou mesos,

Després deis horrors que seguiren a
l'entrada de les tropes napolec>niques a
L/eida, vingué un període de malvestats
i d'actes de barbarie perpretats pels gene
rals que assoliren el comandament de la
placa, difícil de descriure; sobre tot durant
el govern d'Henriot, ,

Con ten que els presoners eren depor
tats a Rússia i que els veins que no volíen
O no podíen pagar els impostos, eren pu
jats al cap d'amunt deJ campanar de la
Seu vella i allí, al descobert, s'els deixava
en camisa tota la nit sense tenir en compte
el cru de l'hivern,

Una senyora qui es nega a _pagar una
desmesurada contribuci6 que li fou impo
sada hagué de sofrir també aquest inhuma
castíc; i es conta encara que la negativa de
pagament formulada per un vei hagué de
costar-li una orella tallada pel propi ge
neral.

Aixc>, com és natural, dona 1I0c a que
es deslligués de tant en quant la indigna
ci6 de la cilltat registrant-se pel aquest mo
tiu actes de violéncia.

No cal dir, doncs, que l'evaquaci6 de
la ciutat per les tropes franceses fou rebu
da per aquells lIeidatans amb manifestes
mostres de goig, Tan és aixi, que l'Ajun
ment d'aquella época d'acC'rd amb el Pre
lat i Capitol Catedral declara en data 23 de
Febrer, dia festiu el 14 del referit mes, en
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commemoraci6 de l' afortunat succés.
Aquesta costum continua uns anys, per
dent-se, pero, definitivament.

Poes s6n els records histories que deixa
aquella curta dominació estrangera; un
tan snlament ha arribat potser a ésser co
negut per alguns deis nostres lIegidors.

En la muralla de I'antic portal de Bo·
ters, hi havia un Iloc abovedat que s'uti
litzava com a magatzem de palla i altres
efectes de que es servien les forces de ca
valleria de la guarnici6. Aquest 1I0c, que
era espai6s, fou construit pels francesos.
Fou enderrocat I'any t592 amb motiu de
la urbanitzaci6 de I'antic passeig de Boters
convertit actualment en Rambla d'Arag6.

A mitjan segle passat l'al'ludit local s'uti
litzava per a representacions teatrals.

També data d'aquella epoca l'edifici
que s'aixecá dins del castell principal,
adossat a la fa~ana esquerra de la ·.Seu,
prop del darrer portal.

Finalment, hem de consignar que en
fcr· se per ordre de Napole6, la divisi6 te
rritorial d'Espanya en departaments, s'as
signa a L1eida la cap~alera de I'anomenat
«Boques de I'Ebre» que esta va integrat per
alguns deis antics corregiments de la part
occidental de Catalunya, a més arnés d'al
tres d'Arag6 que hi foren afegits i compre
nent també Tortosa i la seva comarca, fins
al litoral marítimo

LLUIS MONTULL.

•
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Lina l/elro de «shum»
Per la seva significació ens és plaenf de repro

produ'(r la següent lIelra de cShum~, I'arlisla arbo

raf i inquiet robra del qual ha estal exposada

aquests dies al nasfre fvIuseu Morera amb exlraor

dinari exir:

Amie Xuriguera:

Acabo de rebre IR vostra Iletra; la vos

tra lIetra que sembla una eontinuaei6 de la

primera ...

C6m venen saturades sempre d'aquest

sabor easola evocador d'aquell temps que

fou i que tan bé cm fa el remembrar-lol i

eom les estimol ... Graeies.

Sé dir poques coses i encara que I'essen

eial és saber-les sentir, a mi m'agradaria

poguer·les oferir engalanades, eom saben

fer-ho els poetes, al menys més deeorosa

mento

Rel/evi, dones, el bon desig, aquesta

manca d'intel'ligéneia que per bé que

sento no ten ir, no m' avergonyeix de

dir-ho ...

Seria un greu peeat en mi, no manifes

tar I'agra'iment que dee a la immensa bon

dat d'una amiga. Solament aquells que

s'han vist menyspreats eoneixen el valor

de I'amistad i el dolor de no teni r-Ial 1 jo

vull, al menys, intentar-ha dient-li-i, ha

faig amb el COI' sadoll de goig,-qué tine
una amigal

Si, tine una amiga amb la que he vis

cut hores d'alegria i dies amares.

En lIurs bra~os piad les mes grans dis

sorts i gustl els més rars plaers; el seu

verb eariny6s retorna tothora la pau a la

meva anima atormentada! i he sabut eo

rrespondre tan bé aquest afecte, que sem

pre he pagal en mal el bé rebut, eom eo

rrespon a una persona desagralda!

Sense altre bagatge .q ue una guspira a

I'enteniment vaig allunyar-me'n.

Si bé es een que en la fragor d'aq uesta

carnicera i fraelieida Iluita per la Vida(!)

s'oblida tot, jo, no obstant, recol'dava la

meya antiga amiga i la recordava tan in
tensament que ¡es lIagrimes aflulen més

d'una volta als meus ulls.

En desagravi a quantes ofenses rebé

meves, esberlí I'anima en dos boeins per

ofrenar-li'n un modestament ...

Mes endavaot, despres de rodar rera

d'un ideal, al que don; I'allra mitad de la

meva ánima, mutilal, fel un parrae i amb

el COI' lIalzerat, em retroba i en Iloe d'apos

trofar- me. en 1I0e d'eseupir-me al rastre ....

abrí els bra~os per a rebre-m'hi amb el

mateix earinyo d'abans i amb el mateix

afecte que sabé sentir ella, aquesta amiga

que jo tan estimo i no desitjo, per res del

m6n, abandonar més, malgratl'haverme'n

separat q ui sap si per tata la vida; aquesta

amiga, en fi, que es diu LJeida.

SHUM,

Gener i Presidi d'«EI Duesolt. t928,
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Lieídatans d1ahír í lleídatans d1avuí

enríe :Ilrderíu í CZJalls
Amb JIl~ IIgurll d'Enrlc Arderiu prossegulm llvul el nostre proq'l'll.

mili que conslslelx en fer contixer els hornes. la slgnlflclIcl6 deis
qUlIls. en alguna de les llIclivilats de la vida clutodana, merelxl la 11011
I el reconelxement del pable.

Bis que hlln estllt I els que aón, els dec~sos 1 els llctUllls, lllfer-_
msran en aquestes p]¡mes que representen, pels primers. un trlbul II

l1u1' memorlll, I pels que eno:lrí!l 5ón entre nosllllres, la complllenl;ll
11mb que velem lIu1' abril.

@"'\Nsavida,treballimodestia;en
(D les seves relaci,ms, lIeialtat i bon

dat inexhauribles: aixo fou I'amic
Arderiu. Si alguna d'aquestes .qualitats
calgues ésser assenyaiada com a única ca
racterística, fora difícil l'encert. Jo em de
cantaria a posar Lieialtat, tot pensan! en
les a Itres .
. El vaig tractar molt, en ocasions ben

diverses i furgant en la seva anima com
ningú pogués fer-ho. Mai per mai vaig
esbrinar-hi el més lIeu defalliment en la
seva. vi rtut.

Tot plegat, cal escriure. Integritat com
a resumo

Ni mancaments a ~o que estimava el
seu deure de Ireball per la familia, per la
~atria. Ni vaoilals, que tenia dret a sentir,
per la seva obra de furgar sempre obscu
rament els arxius. Aquell mai no el deixa
va; aquesta mai no la canegué qui, com ell,
entregava desinteressadament, espontania
ment, sense que se Ji demanés sisquera,
tot el fruit de les seves recerques a qui sa
bia desitj6s de donar a lIum alguna obra
per al complement de la qual aquelles po
guessin ésser útils.

Treballa sempre: defugí el propi lIui
men!. Podia, tant de b6 ho hagués fetl
amb el seu treball, haver deixat al seu pais
una. varies obres definitives d'investigaci6.

Fa ja d'aixo més de vint-i-cinc anys-

em digué un dia que les notes que tenia
recollidcs sobre Historia de la Ciutat po
díen donar a lIum dos grans volums se m
blables, al menys, als de l'edici6 prime
ra de la «Historia de Catalunya. de Bofa
rul!. Pero és ben cert que bona par!
d'aq uelles notes han anat a parár a mans
de diversos recercadors per tal que els
hi fossin servidores per a treballs de tipus
monografic. Altres s6n inedites.

Avui, dones, el nom d'ArJeriu i Valls
estaria a,dreta lIei, incorporat a I'estol deis
nostres més eminents lnvestigadors d'his
toria.

EII, pero, no va triar pas la 6ptima par!
de la tasca.

Realitzada aquesta, reslava a I'ombra
amb modestia serena i satisfeta... i seguia
treballant.

L' Arderiu era un home de conviccions
fondes i arrelades: pero conviccions vives
i per ~o en evoluci6 constant. L'evoluci6
seguia el camí invers de ~o que en no
pocs esdevé. Puc assegurar-ho amb tata
certesa: el seu pensament era progressiu
en sentit d'inacabable creixen~a i ampli
tut, en tots els ordres en que la vida huma
na planteja, probl~mes que es resalen aiI
només que per la terrible violencia.

Davant de la confessi6 de les seves
idees mai va recular.

1 tanta fou la seva bondat, que ni un
enemic personal va esser-Ji mai conegut



- 10-

en cap deis sectors on pod ien trobar-s'hi
els seus adversaris doctrinals.

Sofrl persecuci6 per la justicia. Pero la
justicia reconegué el seu dret. L'adminis
traci6 públJca el condemna pero els enca
rregats de representar-la van aixecar el
concepte de l'Arderiu, funcionari, al pina
ele de les més pures Ileialtats.

Tots acabaren per rétre-li el majar tri
but: el d'una amistat cordial i franca.

Nat a la vila de Linyola, en pie Urgell,
el 27 de novembre de 1868 pero portat a
Lleida als set anys per tal d'instruir-Io per
als estudis eelesiastics, a casa d'un Senyor
onele capella, resta ben senyalat el dia del
seu primer sojoro a la Ciutat, puig el
primer vespre li fou possible presenciar el
celebérrim incendi del Teatre que ocupava
el Iloc de l'avui Café Sui~ i carrer adjunt,
fent de tap al Carrer de Cavallers, al «peu
del Romeu>.

Sentia 'fortament I'agre de la terra i,
lIeidata de tot COI, mai no deixa d'estimar
la seva casa pairallinyolenca ni I'encís lIur
de dol~a pagesia.

L'oncle I'inicia en els estudis prime
rencs, i el porta, a l'ésser I'hora, al Semi
nari, de la costeruda pla~a que fineix el
Carrer de la Com panyía,

Deixa els estudis amb ocasio d'un cás·
tic immotivat com molts deis que s'hi esti
laven en aquell temps en que el gran prin.
cipi pedagogic era el terror, la paleta i la
corretja.

Per haver fet tard a missa en dia feiner
devia perdre el curso

EII no es resigna a perdre'l i «penjá els
hábit. a la figuera» pero mai no hi penja
la convicci6 que, de seglar, li era menys
necessaria l'honestitat del viure, a que no
falla mai.

Cap eelesiastic la dugue a majar rigor.
Immediatament entra a 1'lnstilUt on

cursa el Batxillerat, per a seguir els estu·

dis de Filosofia i Lletres de qué es lIicen
cia a Madrid, tot fent els de Dret.

La seva serilisa formaci6 científica la
presidiren homes eminents de la catedra
com Salmeron que li ensenya Logica, meno
tre Ortí Lara Ií feia conéixer la seva «tra
dicional.> Metafisica; Amador de los Ríos
l'instruíen la HistOria espanyolaen tantque
la Universal la hi feia coneixer en Moray
ta; en Literatura, les disciplines de la qual
dominava l'Arderiu, li tod cursar amb en
Sánchez Moguel, a I'ensemps que la grega
i lIatina la cursava amb Fusté i Izabal; la
lIengua grega amb Afaba; I'hebrea am'b
Viscasillas i I'alarb amb el gran Codera.

La diversitat d'opinions no el desorien
taren mai ans li donavell una ampla visío
de la com plexitat crítica deis problemes a
estudiar i el preparaven solidament a la
seva tasca d'investigadóc é historiaire seré
i imparcia'l que estava destinat a ésser de
poder amb més de temps esquerar el pen
sament seu de tra~ar la historia de la nostra
Ciutat i de les institucions lIurs, que tenía
ja molt conjuminada amb les seves nom
brosíssimes notes.

Excel·lí. de primer antuvi, en l'estudi
de les llengües, puig no vanament havia
sempre mostrat afecci6 prufunda a les lIi
~ons rebudes de Codera i Viscasillas i fo
ren ben notables els seus primers treballs
de filologia catalana.

Recordem encara que amb ells inaugu
rava els «fondos» de la primera época de
«-La Comarca de Lleyda». En feu també
objec!e de les Conrerenc'ies que dona al
Casino Principal deu rer cosa d'uns vint'i·
set anys, estudiant·hi els orígens de la
Llengua Calalana; controvertint amb el
gramatic Mn. Grandia sobre les arrels se·
mitiques del nostre lIenguatge; :lonant, en
fi, diversos cursets de Gramatica nostrada,
els darrers, per encarrec de l'Associacl6
Protectora de l'Ensenyan~a Catalana.

J



Les seves tendencies a la recerca, el de
cantaren a les oposicionsal Cos d' Arxiversji
Bibliotecaris. Li calia fer-ho per la raó de
les seves preferencies i per tal de cercar-hi
un punt d'.jut económico Al nostre pais,
a Ueida sobre tot, nomes els pobres senten
necessitats espirituals de rico En altres
1I0cs tindnl. vocació de savi desinteressat
¡'home d'alta cullura procedent de medis
familiars aristocratics. Nosaltres no tenim
aristocracia, i la del talent iban gust no ix
janlai d'entre les capes del ric burgés de la
ciuta!. Aquest no traba una tradició fami
liar adequada per a formar son esperit se
lectamen!.

Els qui de faisó espontania senten vo
cació pels enlairats afers que no produei·
xen un rendiment material immediatte
nen necessitat de saber viure dins de la
més estreta modestia i quedar exposats a
m0ltes penes, de. les quals resulten, les eco
nómiq ues, aixi i tot, les més passadores, a
vol tes.

Enric Arderiu guanya les oposición i
tria, naturalment, la pla"a de LJeida, en
carregant-se de l'Arxiu d'Hisenda, de la
-Biblioteca provincial i, en ocasions, d'amb
dós .Ihora. Allí I'ana...-a a trabar en ma
jovenesa, a la tasca pesada ,j'ordenar, quan
podia, els vells i pesats volums d'aquell
destartalat magatzem de l'Institut, on la
Biblioteca provincial tenia posada. Allí
anava fent els calalegs que no havien pas
de servir per a trabar els Ilibres a 1I0c,
perque ni li era aquell adequat per a missió
semblant ni es tarda gaire temps a parlar
del perill de ruina. Avui es traba tat aquell
embalum als baixos de la Diputació, tot a
munts, i per lo mateix, absolutament im
possibi!itat de servir per alIó que els Ili
bres salen ésser ulilitzats: per I'estudí o la

.consulta.
Una ciutat de quaranta mil animes, en

pie sigle XX, no pot manejar la única Bi-
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blioteca pública, pobra i vella, peró útil,
si es danés el cas curiosissim d'un ciutada
que dalerés per fer-hi un estudio

Es cert que s'utjlitzava poc; ha és igual
ment que no responia per sa pobresa en
obres de caire modern, a les conveniencies
del nostre temps, pero restat actuaJ no afa
vori ra la formació de gent estudiosa.

L'Arderiu i eJ qui avui tra"a aques
tes notes de bona recordan"a, ha-via som
niat, fa uns dotze o catorze anys, en reor
ganitzar la Biblioteca als baixos del gólie
Hospital de Sta. Maria, bon punt restés de
socupat. El voliem fer motiu i nueli d'una
inslitució més general de Cultura lIeidata
na un temps d'optimisme que Jes tristes
realitats iberiques han enfonsat, com era
de preveure. Esperem ocasió millar de par
Jar d:aque~t interessa'ntÍssim afer pe.r si en
cara hi ha possibiJitat de ressueitar-ne al.
guns d'esigues i probar de realitzar-ne al
gun aspeete.

Peró, poques persones coneixen avui
amb quína'ardor i bona fe va treballar Don
Enrie per interessar en favor de la nostra
idea els el'ements Directius de la política i
de ¡'administració catalanes. Y trobarem,
aleshores, el gran eonhorl d'ésser compre
sos, escoltats e auxiliats en "O que més cos
ta sempre: en J'aspecte eC0nómie i tecnic.

L'!nstitut d'Estud'is Ueidatans que de.
via eixir-ne comportava, per mi, la condi..
ció de tenir com a centre"directiu, I'entran
yable i savi amic que recordem amb dolor
i estimació inesborrable.

L'activitat se va era exemplar, Les ne
cessitats del viure no renmenaven ni li po·
saven brides. L'amor a la terra i a la seva
história; el fervorós desig de conrear-les
espiritualment, ti feia cercar amics per a
urganitzar Societats i fundar periódics .
L'institució deIs Joes Fiarais lIeidatans tro·
ba tot seguit en ell un ajut insubstituiblé i
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el patriarca, de les lIetres lIeidatanes, l'ino
blidable Frederic Renyé Viladot, son
fundador. tingué en l'Arderiu son millar i
més segur company. Tot seguittroba nova
vida l' Associaci6 CatalanÍsta de Lleida isa
Comarca; al seu red os nasque la ,doventut
Catalanista» que en temps del frenetic sen·
Martas O'Neale,-home a qui crec no man
cava tant la ingenua bona fe com eltalent
va:ésser-li moti u d'un molest i doloras cal
vari, amb ocasi6 d'una excursi6 per barca
cap a Torres de Segre.

Aquell bon senyor cregué just imposar
al nostre biografiat la pena de perdua de
la carrera i processament. Aquest el decla
ra inculpat, pero l' Administraci6 pública,
previ l'instrucci6 de ¡'expedient legal-del
que aleshores ja es sabé, de moment, pres
cindir, li dona dret a reingrés, pero fora
de Catalunya.

El Senat i el Congrés, am bIes degudes
intervencions parlamentaries, evitaren els
efectes del cap de basl6 de ceg que s'havía
comen~al a descarregar contra I'honral
Arderiu que, com a funcionari gel6s, no
tenia pari6 que pogués superar-lo.

Degué. aixi i tot, anal' a Huelva, pero
la convicci6 que els seus superiors gerar
quics i companys de carrera lenien de les
seves qualitats professionals i de cavaller,
van fer que facilment Ji atorguessin l'Ar
xiu de la més pr6xima poblaci6 del seu
pais nadiu. Osca.

Entretant. I'aleshores dega de la prem
sa diaria catalana. la prestigiosa «La Re
naixensao es posa vestit lIarg i a la moda
europea i cerca en el m6n de les nostres
lIetres qui pogués menar-la en la seva tas
ca de renovaci6. Fou ofert el Iloc d'honor
al'Arderiu qui accepta decidit a treballar
de ferm en I'aixecament moral del pais.

«La Renaixensa» a les mans seves aixe
ca el vol airosament i extengué les ales
tan amplament que mena~ava cobrir amb

la seva ombra benefactora el camp sencer
de l'opini6 catalana. En poés mesas, si la
memoria no ens falla, augmenta cinc mil
exemplars i duia camí d'esdevenir ,un fet
essencial dins l'orientaci6 patria. Una cam
panya moralitzadora, audaement empresa
i serenament acondu'ida abrí al vell diari
d'en Pe re Aldavert les portes de la difícil
popularita!.

Peró, plana sobre el nostre país una si
ni3tra fatalitat que torna balders els esfor
eos mes heroics i sortosos. Quantes vega
des haviem estat discorrent amb ell de fets
malestrucs de la nostra histÓria en els
quals el pais s'havia trobat en posicions
dissortadament funestes, que no podien
abocar sin6 a una davallada!

Els propietaris antics de .La Renaixen
sa» no saberen prescindir de mesquineses
i I'Arderiu. en front de situacions consem·
blants tothora. abandona el carrec que no
li permetia desenrotllar dignament la tasca
que s'havia imposat.

«La Renáixens3» en un any. havia do
blat al menys el seu credit i anava en ca
mí de fortíssim prestigio En marxar I'Ar
deriu emprengué la costa fatal fins a la
seva desaparici6 completa. .

Reingressa al Cos d'Arxivers i fou por·
tat a la Biblioteca Nacional, al costat de
Menéndez Pelayo. En dos anys feu tasca
profitosíssima i. per damunt de tot. con
querí el millar concepte deis seus com
panys i superiors. com abans apuntarem.

No fou ell, qui treia profit del seu so
jorn a l'Arxiu i Biblioteca Nacional en fa
vor de Lleida, sino el propi Director, i fa
m6s polígraf qui li demana si sen tia neguit
de tornar a L/eida. 1 espontaniament la

I
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Junta facultativa li aixeca la prohibició de
seguir a Catalunya i el porta a la Bibliote
ca provincial de L1eida. L'excelsitut de les
seves dots personals, la noblesa del seu
carácter, el seu infadigable amor al treball
desinteressat, la seva honradesa, la bondat
del seu COI' inexhaurible havien domat
tota mena de malesvolences i havien con
vertit en amistats fervoroses tots els odis
preventius d'abans.

Torna a casa, i la seva llar model d'e
xemplaritat on mili no sextingia el sagrat
caliu, torna a florir d'álegria.

Aquests més próxims anys de I'existen
cia de I'amic inolblidable ens toquen ja de
massa aprop per parlar-ne amb la sereni
tat deguda.

EII estigué en tot ~o que duia una lIa
VOl' de profit patriótic, de més a més si
resava amb la cultura. De fet, presidia
tota feina cultural de la ¡oventut nostrada,
per dissort, no massa entrenada per als
afers de I'esperi!.

El Centre excursionista i son ButlletÍ;
els Jocs Florals fins a la seva malaurada
suspensió; la fundació i direcció moral de
J' Associació Cultural Catalanista; el soste·
niment del caliu i de Jes tasques i concur
sos de la "Protectora» etc., etc. foren una
part de les seves activitats ciutadanes.

Les necessitats domestiques el portaren
també a col'laborar activament i profitosa
ment amb la forta autoritat de la seva pre
paració i el prestigi moral que I'auriolava,
a I'obra del també malaguanyat Frederic
Godas dins el «Liceo Escolar.»

Treballava sempre. Treballava, ade
més, pels altres amb preferencia. Cumplint
els seus deures profesionals.. nO deixava.
per ~o, d'acudir al demés.

Publica estudis interessantÍssims, d'uti
litat, en moltes revistes i diaris i dubto
que els recollÍs. No li resta va pas temps
d'ocupar se d'aquesta feina, en el fons,
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quetcom vanitosa. EII era ~o que més
s'oposa a la van.itat.

Deixant apan els treballs d'investiga~ió

histórica que li deuen col'laboració anóni
ma i, sovint , espontaniament oferta, el pro
leg substanciós a «La Paheria de Lérida»
de Rafel Gras Esteva que és un estudi
seriós i documentat i altres treballs deis
quals sera bon xic més dificil de trobar-hi
el rastre, col' labora amb el jesuita P. S.
Eugeni de Uriane a l'obra "Catalogo ra·
zonado de obras anónimas y seudónimos
Autores de la Compañía de Jesús>; a la de
¡'amic Sr. Giménez Catalán «Apunts per
a un Cataleg d'Escripwrs Ileidatan.. que
els hi fou premiada en els Jocs Florals de
la Ciutat; a la «Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Museos hi publica un treball
sobre «Un lIibre Vert de L1eida •• pel propi
Arderiu descoben a la Biblioteca Nacional;
publica també, el «Regiment de Preserva
ció e Pestilencia de Mestre Jacme d' Agra
munt.»

Quan el sorprengué la mort esta va pu
blicant al «ButlletÍ del Centre Excursionis
ta de L1eida» una nova obra de bibliogra·
lia titulada «Obres impreses a Cervera».

Per desgracia no arriba a publicar, es
perant sempre ocasi6 favorable de ·fer un
viatge qne tenia de molts anys tra~at a la
Biblioteca Nacional de Pads, les seves
apretades notes sobre la nostra história
lIeidatana ni les gairebé complertes res
pecte als nostres "Studis Generals».

Es un deure de justíeia, en tots els qui
estimem la seva sagrada memoria, de pro
curar sigui aprofitat el frui t deis seus ar
dorosos treballs en favor de L1eida que
tant estima tota la vida.

Els treballs necrológics que amb moti u
del s~u deces el 4 de Juliol de t920 publi
caren tots els diaris i el número que en
recordan~a li dedica el «Butllelí del Centre
Excursionista de Lleida_ no poden dei·
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el ciutada model, J'amic insubstituible, eJ
patriota incorruptible i ardent, J'home seré
i nobilíssim, tot ha estat reconegut sense
limitacions ni excepcions de cap mena.

La seva obra, pero, fou segada a des,
temps i es precís que rebrotin les seves
pr(lf[toses ensenyances.

JOSEP PINYOL.
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xar-nos satisfet~ sin6 en ~o que toca als
nostres sentiments d'afecte a I'amic i mas
tre que perderem, pero mai compensarán
una petita pan de la perdua que sofrí Ja
nostra Ciutat si amb ell resten soterrats
els fruits de les seves investigacions i re
cerques.

L'espos amorosíssim, el pare exemplar,
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q;}ell c!oquer clutadd.

La pla~a petiteta pel si/enci emboirada,
de tristes cases velles esta tota voltada,

i el pas deIs segles li ha aturat el coro
El vell cloquer que s'hi al9a, d'un altre temps desferra,
té el tront de cara als núvols i els peus arran de terra,¡ com un gegant encarcarat que es mor.

:

,

1,:: .Volent fer obra eterna, els homes que el crearen,
de pedra indeslructible son cos estrenu al9aren,

altivol signe de ! esforr; huma;
:',,'. i avui, quan la quitxalla sos vells carreus colpeja,

la pedra. com argi/a que el fangador polseja,
s'esllavisa, s'esfondra i es desflI.

i"".: Al seu entorn, la vida, cent voltes capgiradlJ,
canvia sense módul, com la suau onada

que reflexa ja el gris, ja el blau def cel,
!, i copsa jogassera, en I'aigua cristal'lina,

ades el vol Ilisquivol de la gentil gavina,
! adés la lIum serena de !estel.

!""", A sota seu I'església, de naus enlenebrades,
té el caire de les coses pels vius abandonades:
• farum de morl dintre un silenc(trist;

per tot, arnats retaules, imatges arraulides,
i sql, entre dos lIanlies, colpit per ses ferides,

obre als homes els bra90s Jesucrist.

Arreu, com una torxa que fins mai més f1ameia,
el món de les idees avanca i espurneja

portal pel torb de boja evolució;
la intel'ligencia mana damun! de tota cosa:
pels aires la paraula viatja misteriosa,

i entre els nuvols rondina favió.

I el vell cloquer, inútil, d'un altre temps des/erra,
somnia que .es troceja, que cau desfet per terra,

sota el cop aestructor de cent marle/ls;
somnia que ses pedres, de bell nou redre9ades,
han infantat !escola, on les lendres fillades

¡,,' piulen joliues com un vol d'ocells.
]OSEP ARÁN HORT5.

: :
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VI.

7T)oresc = 'íJlat oe 7T)oro = Cj'anls

Clos aquet parentessi anem a :discutir
cada una d'aquelles expressions.

Des del nostre criteri, que cada objecte
dintre cada lIengua ha de tenir un nom
que ¡'acusi, la forma .Blat de Moro. ens
sembla ben bandejable. car no és un nom,
sin6 un conjunf de paraules que fan les
vegades de substantiu; i el substantiu per
fecte entenem que ha d'ésser un mot, un
nom, una paraula.

«Panis» no podem tampoc acceptar-Io
car la paraula aquesta serveix també p~r

acusar un ,altre objecte, una planta dife
renta de la que'ns ocupa en aquests mo
ments, Si cada paraula-també com nos
altres entenem-ha d'expressar un sol con
cepte o objecte, ha d'exterioritzar una sola
idea, des del moment que «Panís», n'exte
riorltza dos, deu bandejar-se com a signi
ficadora d'un d'ells. Podriem quedar-nos
la per expressar el cereal que ens ocupa i
bandejar-Ia com expressi6 de I'altra plan
ta; com també podriem bandejar.la com
sinonim de «Blat de Moro» i .Moresc» i
reservar-la per I'altra planta,

Si ens decidim per aquest darrer cas,
d'aqLlell~s tres expressions mes amunt
anotades, ens quedá solament .Moresc».

Algun avantatge d~u oíerir aquesta pa·
raula sobre les seves sinonimes expreso
sions quan lá trobem adoptada pels diaris
¡revistes importants"en les seves informa
cions comercials i agrícoles.

«Moresc» pot servir perfectament pel
cas d'exterioritzar la idea de la planta O el
fruit que vol traduir. Te un pero, encara

ue petit: és el tenir una grafia igual a

{j>araules
c; ~

~\i eus ací .tres formes grafiq ues
\21'0; d'una matelxa cosa.
""~' Al primer cap d'ull, sense

aprofundir la qüesti6, sembla que hom
deuria respirar de satisfacc,6 per la rique
sa lIinguistica que aixo presuposa.

Pero, meditant un xic, tal volta :cai'
guem del nostre encastellament i devin
guem per terra esparverats de la noslra
primera opini6.

«Moresc., «Blat de Moro», «Pan!s».
n'aquestes tres maneres trobem escrit, i
en boca del poble, l'expressi6 d'aquesta
graminea que tan bon aliment resultá éso
ser pel bestiar, ja en gra, ja en farina.

Pero son bones totes tres formes?
Si enraonant la gent s'enten i ens ente

nem perfectamenl amb qualsevol de les
tres expressions, hauriem de reconeixer la
bondad de tates tres. Més la bondad té gra·
dacions, i I'ideal de I'home ha d'ésser arri
bar a la <le maxi ma ponderaci6. Per aixo
entre .Moresc», «Blat de Moro. i .Pan!s»
ha d'haver-hi un millar i un pitjor i de
vem decantar-nos pel millar, sempre a les
nostres preferencies.

No podem pas fer-ho barroerament, a
favor de cap deis tres sense el perill de
caurf en error.

(Ens creiem, una vegad~ més, obligats
a fer constar la modestia de la nostra fir
ma i, per tan, la manca d'autoritat en c;o
que nosaltres poguem dir, ja que solament
SOffi minsos aficionats a escatir aq.ucstes
qüestions).



APUNT DE C. TAPIOL

(Iadíectíu que vuigui qualifÍcar quefcom
pertanyent o relatiu al moro. Tal voha el
seu origen ja siqui aquesto .Blat de Moro»
=«Blat Moresc»=«Moresc». No obstant
dins una oració es facil sempre de distin
gir un substantiu d'un adjeetiu». 1 evita
rem encara aquesta confusió si en tractar
d'adjectivar moro agafem la desinencia ¡se
en lloc de ese, i fem fll0riSC, deixant mo..

- 11 -

I'ese exclussivament pel substantiu eqUl
valent a «Blat de Moro».

Votem, doncs, difinitivament a favor
de «Moresc». Té I'avantatge sobre .Blat de
Moro», d'ésser expressió simple, i sobre
«Panjs» de no tenir més que un sol signi
ficat, substant!vament.

J. VILADOT PUlO.
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Qyadres
r;( ~

el mor!

"""'" A caigut un home. Jove? Vell? No
.....L importa. Ha caigut.

El 1I0garet esta en ebullici6 de mlnyo
nia que cerca la vida.

Sana Ii!. campana trista i plorosa i co
men~a a desfilar el seguici: una dona, una
altra ... i una altra; lOtes les del poble, una
rera I'altra, endolades, amb el cap afonat
en el pit i la zuloagllesca cara ap"etada,
com una process6 de formigues que atra
vessa el Ilogaret posant als carrers la cinta
negra del remordiment, van acudint a la
casa del mort.

També els homes es vesteixen el tern
gris i segueixeri el mateix camí.

Uns i altres s6n els que dificultaren la
seva vida; els que en el camí anaren po
sant-li lentament i intencionadament els
deturpiments de I'acord unanim de lIur
inconsciencia, de lIurs convr.ncionalismes
i prejudicis; els que s'amagaren un i molts
dies en lIur egoisme i Ilur sornagueria ma
liciosa per assaborir el plaer de veure'l
caure; els que li estorbaren el viure huma
iba, just, noble i gener6s; els ven~uts per
ell amb la for~a de la seva astúcia recalza
da en aquesta altra for~a, la que es porta
a les butxaques i que no es gllanya:
s'hereva o s'acapara, i qué, davant del seu
rastre li retien homenatge, mentres sense
compassi6, per I'espatlla li clavaven els
verinosos dardells de Ilur mormuraci6

afilada, que acudeixen a retre a l'imm6bil
cos del poder6s la darrera pleitesia .

I enfront del rigid cos endiumenjat, la
cara esgroguissada i les mans enformades,
entre la claredat dil'luida d'unes flames
rogenques i porugues, amb cara arrupida,
ulls plorosos i boca queixosa, exclamaven:

-Pobrissó, tan bo com era!
Despres serenitat: unes veus opaques,

sense metall i sense timbre, com si eixis
sin martes de la gorja, no sabem si de por
o de remordiment, que formulen un res,
demanant a Deu que dongui al qui fou, lo
que ells, els resaires, no saberen o no vol
gueren donar-li en vida,

I a posar una altra vegada al carrer la
negra taca deIs trajos de dol.

Tornen a lIurs cases amb el cap enci
rat, ara 1 la cara sornrient i les consciencies
tranquil'les d'haver complert amb el sanl
deure, amb la cristiana carital de pregar
pels morts, els que no els deixaren viure.

Los dones van calculant, desgrunant
mots i discorrint sobre la vida que hauran
de prendre els familiars que queden vius.
En un tres i no res se ho arreglen IOt ...

I ha deixat de sonar la campana.,.
El Ilogaret, que esta en ebullici6 de

festa, emplena I'aire amb xisclets de feme
Ila i crits de mascle ...

PACO ITIR,

.......~:.::::::;::: ::::::::::.:::: .



«Proses viscudes» de L. Roura i Oa
rriga.-Es/ablimenl Tipográfic Vives, de
Sabadell.-Pró/eg d'Ambrosi Carrión.
«El cop de riu», drama en un acle i en
prosa, del maleix autor.-«Proses viscu
des» és un lIibre que demostm envejables
condicions. Sobre tot, traspúa en les se
ves ratlles una inquietud que pesigolleja i
us arriba endintre, potser, depurada per la
bonesa de I'autor.

Ambrosi Carrión, diu, entre altres co
ses: «Sense fer soroll, a la quieta, ha re
collit ja trocets, estrelles, broces per a la
seva foguera i aquella flameta deis ulls, a
cada recapta, haura espurnejat més viva i
més xardorosa. 1la lIum interior, feta de
pietat i amÓr, s'ha projectat damunt els
fulls volanders d'un diari, amb una res
plendor que ha estat el present que ell ha
fet als homes, sense demanar res en can
vi, content d'una bona paraula, d'una en
caixada d' amistat, d' un esguard com
prensiu».

S'endevina lot seguit en les planes del
llibre de Roura i Garriga un fort entusias
me per la lileratura; pero un entusiasme
fel carn que obra de bal a bat les seves por- ,
tes als que saben entrar-hi sense una en

gruna de malfiament.
L'autor de «Proses viscudes» no hi ha

duple que pot fer coses de molt més vola
da, hi ha en ell les possibilitats ben dibui
xades, Ho diuen la plana i mitja del seu

«Canl de Primavera». Ho diuen les dues

I
l

.clíbres í
G

CJrevístes
~

- 19 -

pagines de «Els ulls d'una mare» Ho diu
el conjunt de les seves proses.

«El cop de riu» es un petit drama, pie
d'emocíó.

FERMf PUA.U CA.SELLA.S.

«Figuras de la Revolución francesa».
-Marguerida Lec/erc.-Aquesla dona ad
mirable, lirica, original i personalíssima,
ha emprés la lasca de perfilar la complexa
personalitat deis grans actors d'aquella
magna tragedia que marea una fila imbor
nable en la hisloria de la Humanidad i de
la dignificacio de !'individu, a la consli
lució lliure deis pobles i de les nacions
civilitzades.

<;0 que sorpren més de 101 el que ens
és conegut de la seva obra, és l'ambienl
d'ilumana comprensió i de pielosa justicia
amb que son lracades totes les figures en
que ha anal fixanl la seva atHilissi ardo
rosa i profundament acollidora. Victimes i
buxinls, lols son vistos amb uns ulls ten
drament, amplament malernals, plens d'e
moció i d'unció sagrades, com si la dis
sorl sagnanl que embolcalla els idols de la

Sra. Leclerc encengués efi el seu cor de
biografa encisadora i poetessa inescolable
una foguera de grandíssim amor i altíssi
ma misericordia.

La cultura de la Sra, Leclerc és senci
lIament pasmosa Brolla com una cascala
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d'argent enviolat el Jardí de la seva lím

pida poesia que vesteix de prosa. Ella

esclarira també les grans figures de la

Jlibe¡'lad americana que anomena «fills de

Revolució».

No és, doncs, estrany que robra de

Na Margarida Leclerc hagi cridat ratenció

deis editors que es proposen publicar

la serie de de volums :que constara ¡'obra

lotal de reminent escriptora, que veuran

la lIum lambé en frances í angles.

Els editors es proposen popularitzar

la pel sislema de subscripcions a volum

mesal i al preu reduhidíssim de 2'50 cada

volum per se¡'ies de dotze, í a 5 pIs. d'un

a un.

El p¡'imer voIum s'anuncia amb iI 'Iustra-

cións i creiem que aquest sera el criteri

dominant en la resta.

Almanac-Ouía d'«EI Cultivador Mo
derno.-Aquest lIibre és conegut per 0101

tes persones vinculades a les índústries

agrícoles i ínleressa de la mateixa manera

als ramaders, horlelans, apicuItors i als

que posseeixen en la llar pelils jardins,

conillers i aviram.

Es tracta d'un volum de Olés de 450
pagines i 550 gravats.

Es regala als subscriptors de la popu

lar revista de Barcelona «El Cultívador

Moderno» i es ven al preu de 1'50 pesse

les a les principals IIibreries.

R.
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Ens referim al concert que el quartet cLIeida:. fin
gué la gentilesa d'executar, el prop passat día 29 de
Gener, a la sala principal del Museu Morera.

L'aportaci6 desinteressada d'aquesta manifesta
ció arlfstica a l'exposició cShum:., he! fef reveure en
nosaltres aquelles belIes sessions de l'cAsocioci6
de Música:., avui dissortadament desapareguda.

S6n precisament aquests instants els, que per la
seva eloqmmcia conviden a que parlem del quartet
cLIeidac.

ja fá algun temps en les planes d'aquesta Revis
ta, lJarlarem del concert imfim donat per uns ¡oves
músics, amb motiu de la cel'Iebraci6 del centenari
de Beethoven que dixa plenament encisats els espe
rits selectes que linguere" la sort d'o'¡"r-!o.

Els bons desiljos que la continu'llat d'aitals ma
niCestacions musicals fossin una realitat, han eslal
acomplerls.

jo crec, sinceramenl, que la generalitat deis lIei
datans, desconeixien i"existencia d'aquest quartel i
per aital motiu, la manifestaci6 musical !an selecta
que ens ha fel assaborir, ha estat una revelació.

jaume Calderó, jOBep Calderó, joan font, Ra
mon Bellmunt, s6n segons hem pogut apreciar en
el solsdit concert, uns vertaders artistes.

El programa que desgranaren, compost d'obres
de Dittersdorf,-j. Haydn y W. A. Mozart. és prou
eloqüent per que calgui Cer-ne I'elogi.-Amb dir que
assoliren una interpretaci6 magnífica, reveladora
d'una sensibililat acuradíssima esta comprés tal.

Sobretof la romance i minuetto de Mozart, fo
ren executats amb una depuraci6 artística. sorpre
nenl.

Pero el que els enlaira encara més, éso ultra el
seu temperament artfstic. que la sessi6 fou una ver
tadera manifestaci6 d'art pur, feta desinteressada
ment per tal que l'exposició cShum», comptés amb

L'apat al poeta Agelet i Garriga

A rHote:I Espanya el dia 4 a la yema s'hi reuor
el nucli més autenticament representatiu de III Llei
da espiritual.

L'Agelet i Garriga rebé el sincer homenatge deIs
lleidatans en un acre senzill. cordial i solemne 101
alhora.

La cinquantena de comeneyals que compartiren
amb el senyor Agelet el pa i el vi la nil del día 4,
portaven al pil els versos clars de _La tarda ober
ta~ ¡una guspira d'obtimisme per I'esdevenidor de
les naslres lletres.

La cosa Hisca cordial i efusiva entre plal i plat i
es supera qua" el Sr. Estadella ofrena rapat a
rautar de cDomassos al soI~. qua" aquest el regra
cia amb sentirles paraules ¡qua" els Srs. Torres,
Sol i Florensa dedicaren mots encerlats a la signi
ficaci6 del poeta.

El Sr. Pinyol lIegí una magnffica composici6
de circumstancies. Després el poeta Sr. Estadella i
I'homenaljat alternaren en la dicci6 de bells poe
mets de les respectives collites.

A la sortida, LIeida es sentí orgullosa de ser
var en el 110m de llurs vies principals, aquell aplec
d'homes en serena i esponlania manifestaci6 cfvica
que acabaven de beme en la copa d'un acte de tri
but 1I un cantor de clara veu, ellatex de les condi
cions superiors de l'home.

Es reberen entre allres adhessions les del poeta
Mn. Anton Navarro josep M.II junoy. Centre de
Lleida i les seves comarques; josep M.II Guasch.
etc. etc, ¡del metge i apreciat amic naslre senyor
Lloren.. P. B.

Tots els aimants de la música, han pogut fru'ir
darrerament le~ primfcies d'un cancert magnfflc.

El quartet «Lleida»
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J'aportació deIs dibuixants j Jilerats. amb la deis
músics lambé.

Vagi per endavant "oslra més sincera prava
d'afecre j agraiment als germana Calderó, font i
Bellmunt per I'esrnellfat concerr, ba j esperant que
el quarlet cLleida» eos rara fruir més sovinl, I'encis
del seu art.

J. M.' M.

Encara més guerra?

salvara i ella plena d'amor, acaba la canc;ó popular
tan bellament harmonitzada.

Música moderna, ben escaienta ells demostra
una vegada més la primerfssima fila Que ocupa Pa
hisa enfre els nostres compositors.

Els interprets bé, sobre tot hi posaren tola I'ani
ma, sobressorlint, pero, la Sta. Callao que feu ad
mirablement el paper de cDélma».

I ara, Mestre Pahissa rebeu des d'aquestes co·
Iumnes la noatra més entranyable felici!aci6.

]. P.

Musicaci6 d'unes poesies

Aquest número ha estat visat

per la censura governativa

I
els

Salvi

seus

. ,1 : ullsl
,,(') - ,......_•,.l".,,"

L'IRlDAL coI'liri cientffic, guareix tofes
les malallfes deIs ulls. Un flascó 6 pessetes
a tates les farmacies. Demanéu J'interes·
sant opuscIe cLas enfermedades de los ojos»
i us sera remés gratu'itament dirigint-vos a

J. URIACH i c.la S. A.
Aparra¡ 632 = = = BARCELONA.

Sabem Que el disringit compositor balaguerí i
notable pianista Nadal Puig. musica algunes poe
sies del nostrebon amic i col'borador ferrnf Palau
CaseIlas enlre elles cPara campaner» i un cHimne
a Balaguer».

Coneixem la trac;a Que NadaI Puig te com a
compositor i no dubtem Que la musicació de les
poeaies del nostre amic sera digna continua ció d'al~

tres coses que porta ja escrites.
felicHem per aital motiu a ambdós artistes.

L.

B. X.

cLa presó de L1eida» ha ringut dos éxits immen
sos al Liceu, el gran teatre de Barcelona.

Jaume Pahissa, noslre tan disculiI compositor,
junl amb J'Adri~ Gual que s' acura de la lIelra, han
fruit d'una de les més decissives viclóries a roferir
al públic del Liceu la lIegenda cala lana.

En tola robra s'hi veu el meravellós domini d'or
questra del compositor ¡una inspiració gens vulgar.

Sobre tor deis corala del primer acle i del final
de I'obra en guardarem un record Que durar~ forc;a
temps.

No obstant cree, al meu entendre, que Quan
robra assolf maior emotivitat fou al final de 1'acte
segon, que el Pastor pregunta a la Princesa si el

"La princesa Marguerida"

Heu trobar mai una aUra paraulll que respiri,
per lot, 'anla miseria. com la paraula guerra? Se
guramenl Que no. En canvi, esteneu ela ulla per so
bre un mapa-mundi, tireu Quatre full5 d'hisloria en
rera i examineu lan soIs superficialmenr la situació
de cada un deis cinc o Bis més grans estala acJuals
i padreu constatar com aquesta paraula. tragica
menl ¡mmortal, es manté viva encara, avui en mig
de nosallres com ha era en els 'emps del més gran
vandalisme anceslral.

Escolteu Italia, mireu la Xinl!l, examineu els es
tillers nordamericans junlament amb les seves pre
tensiona, nxeu5~he el; els posats d'Anglaterra, in~

trodu'iu una momenls la vostra alenció a Rússia.
No hi \Talen ds phlnYs de franc;a voltl!lda de les
veus de lanles nacions petiles a qui horrorilza
aquest mol. Hom pregunta.-D'on neix aquest enor
me esperit belicl Que és tot aixó! Perque tanta des
trucció?

Domina un senlil de incomprensibitat que s'ac
cenlúa en relació direcla a la major opulencia i la
major prevenció, també, de les potencies.
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MANERA DE TOMARLO:

P~r~ el dolor de cabeza. neurálgi~s di ver- ..
sas, moletias periódicas de la muier, una cu- ..
charadita disuelta en agua, una, dos. o tres ..
veces con media hora de intérval0. Bn el ..
reumati:smo febril, una cuchari'dita tres o CUl!- ••

tro veces repartidos durante el di~ en lo mis· ..
mo formo. Bn las enfermedades dolorosos ..
crónicos han de tomarlo ocho dios de coda ..
mes en ayunas. y una o dos veces caso de ..
presentarse el ataque de dolor. Usado en est~

formo y siguiendo siempre el conseio del mé·
dico se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre' grandemente a ..

los enfermos.

Preparado por Francisco Mandri, ..

Médico y Químico Farmacéutico...

ESCUDILLERS, 6 BARCELONA ..

CEREBRINa
MANDRI

Verdadero especifico
del dolo': nervioso o

reumático, desapa
reciendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales.
de riñones. Ciática) y las
molestias periódicas pro·

pias de la mujer

PREVENTIVO y CURATIVO DE
LA GRIPE

NONCA PERJUDICA

Material per a cobertes, el més garantit i de durada n·limitada.
Tuberies lleugeres per a desaigües, fugides de fum, etc., etc.

URALITA
També produeix TUBS a presió fins a VINT atmósferes, per a
conducció de liquids i gasos. Son els millors i de durada indefi
nida, per qual raó els Ajuntaments i grans empreses que submi
nistren aigües a les poblacions, és el TUB que enguany adopten.

Demaneu presupostos I el. facilitará gratis la

Sucursal de LIeida: Rambla Ferran, 61 - Telefon 207
Central: BARCELONA· MADRID.
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Llista d'adreces útils que recomanem

ellses de ellnul

ellfés

GRAN CAFÉ DEL COMERC;;. - R. Ferran, 2
L/eida.

flcodemles de eomerc

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabililat - Co
mere; - Idiomes.=Rambla de Ferran, 36-2.° - L1eida.

I.leuedores

MERCÉ BUSQUETS. - Professora en parls i
Cirurgiana. - Plac;a Conslitució. 4, 411rt - 1:'
L/eida.

EMIL/ DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cerfa i novetats. - PI.,., Sal, 8 - Telefon. 302. L/eid.

Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33
L/eida.

M ercerie S

Rambla Cata-

flduocllts

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 1.e:r - Barcelona.

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telefon, 518 - Leida.

eol'legls

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i dents. - Teléron, 367. - Pla,. de la Sal, 17
principal - LJeida.

ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan,a - Bat
xilleral i Magisleri.=Rambla ferraBDó-2.o - L1eida.

eOl'redors de ComerlO

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clol de les
M,nges, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - L/eida.

MAI?IUS SOL MESTRE. - De 10.1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - Lleida.

Mosalcs

FRANCESC NADAL. - Fábrica de Mos.ics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Teléfon, 546. - L/eida.

Música I Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - L/eida.

B Iectrlclsle S

CLAUDI BAIGET.-Maquinária i malerials elec
trics, vendes al majar i delall. - Plac;a Llibertat, 2
Teleron, 38 - L/eida.

OCTAVI PEREl'IA. - Máquines i malerlal eléc
tric.. Baixada de la Trinilat. 6 - L1eida.

MIQUEL R1BELLES.--Fars i inslal'lacions elec
lriques per a Hum i farc;a. - Parallamps. Acumula
dorso Tr~nsrormadors i Reparació de Gramofons.·
Clavell, 5. - L/eida.

Ferreterles

jOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - L/eida.

Fusterles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferrán,
núm. 37. - L/eida.

Recaders I Transports

LA PALLARESA. - Agénci. de Transporls. 
Carrer Cabrinelly, 15 - L/eida. - Teléfon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importanfs d'Espanya. - Barcelona: MontIleó,
217. - L1eida: Esterería, 4,

Ta llers

CICLES MAZARICO. - Bicicletes váries mar
Ques. - Accesoris, Vendes al complat i a lermini.
Rambla de Ferran, 11. - L1eida.

JOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinária.
Cardenal Remolins, 8 - Teléfon, 107. - L/eid•.

Toelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerfa. - Especialilats en
pernils i embutits, Carme, 62, Telefon, 500 - L1eida.
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§ De la companyia de segurs contra incendis LA CATALANA .§
§_ - I .... "_ ª'
1Blondel11etra E, 1."' LLEIDA Telefon núm. 259 1
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g , "LA MIcLOR CASA DE,MOBLES g
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§ _" ARMENGOL "
Nom Comercial Registrat'

Rambla de Ferran, 16. Teléfon, -103, o

, g!(Balxos de la Fonda d'Espanya) LLEIDA.
D -_ _ _ o
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~". LA XOCOLATA ~ Q " - ¡'j
Q -" "MARCA, ~ l ~~ fAORltl-DE MlISAI~S UIDRADLln·G~ 8
g 11 Q" Q -Q

~ H.OLANDES n ~ ~ JOS'E'P PUJOL ~
¡'j diluIda amb lIel és rlqulsslma ¡'j ¡'j Carre/era de Barcelona (PJa~a Mur- ¡'j
¡'j ~ ¡'j ¡'j muradors)- Teléfon n,o 234 (j

gCasa R0I6 . tonstil~[ió, 15 •[leida. gg _ a: L E IDA ,- g
.QCo~aa~Ofo~a·104O.¡op·lO-IO~. .a.oc·cD(·~~~OC·oJO·lO~·lOPP~"~.
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