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CVers la 12aturo
oC'hivern s'acaba. Aviat, la primavera ens somriura com un esguard diví. Llavors sera el momen!

d'acosfor-nos a la natura. de lastar-ne les dol<;ors. de recol/ir-ne les ensenyances.
En un be/! dia de sol, en !loe de restar tonca/s a cíuta!, en e/s seus carrers tristos. de tafanes

uniformes. quina jaja no hi ha en correr al camp, a entrar en comunió íntima amb I'imíma de la terra,
a viure fa seva vida, a sentir-ne les palpitacions profundes! O be, ajaguts damun! la molsa o la fa/gue
ra, contemplar entre les cimes deIs BJ'bres el blau inlens del cel, amb -la sensaci6 d'ésser emporlals a
través de /'espai, vers quelcom tan grandios i inconegut com el nostre destí mateix! Llavors ens sen
tim relJigats per millJaflos amb zqueix m6n i amb la sevo humanitat, llssociats a la seva vida, al seu
progres, destinats él obrar dllmunf d'ells com el/s obren sobre.. nostre, a traves de la immensitat.

Existeix en Id natura una correspondencia estreta entre els éssf.rs i les coses. una adaplaC'ió de
les torces i de les lIeis. La gradació deIs tons i deIs coloJ's és meravel/osa. La materia ponderable, ql1an
es subtilitz8 i afina oren matissos que són com un encantament, No cal veure més que els ereetes del
sol que es pon, en els núvols i en el blau del cel, que prenen lonalitals delicades o brillants, en compa
ració de les quals e/~') més vius colors que fabriquen els homes pareixen val'lids i sense vida.

Així que la nit arriba, una altra meravel/a és donada als /loslres ulls: la del cel Estelat, 8mb les
radiacions deIs astre3, especlacle prodigiós que sol'f¡cita i atrau el pensamenl de /'home.

En aquel/s instants. ens senlim germans d'aquest infinit que ens crida i ens veiem I/igats amb el/
pels 118';os d'un destí probablement identic. Sota la volta estelada de les nits de !luna clara, arrobals
pel be!! espectacle que ens dona la natura, oblidem un inslanl el !loc on som, /'hor8 en que vivim i fins
la nostra pelita personalital, per comunicar amb el pensament amb oqueix gran 101. En aquesta con
templació, el jo s'exteriorilza i s'eixampla, fuig deIs límits estrets de I'organisme, s'evadeix de /'esfera
cerebral j s'identifica un moment amb la immensa i magestuosa activitat de la nalura. Igual podriem dir
quan els núvols s'emporpren, a /'hora que el sol s'ajau, lIen9antdamunt les coses els darrel's ref!exes
de la seva gloria. Llavors, en la calma del dia, la natura sembla recollir-se. com si es sentissin les veus
d'un himne que puja de les planes i de les muntanyes, talmenl con¡ la plegaria deIs éssers i de les co
ses saludant el dia que declina:

ffi ha per nosaltres, en tata la natura, unadeu d';mpressions profandes. L'univers ens sembla mut,
tancat a la nostra cornprensió, no en percebem més que les vibracions més elementals, i així i tot, en
determinades hores, són prou per a cOllmoure'ns. Qui sap, s; és que hi ha una altra vida més en/la de
la tomba, les sensacions que la de /'espai ens reserva! Aquesta bella simfonia que e/s homes te
rrenals podero sentir quan ens identifiquem amb /'anima de la natura, no sera, potser, una cosa pobra,
inexpressiva, migrada, davant les inimaginables belJeses que deu comportar la vida sideral, que deu
deixar sentir igualment el seu ritme en els altres mons?

Deixem les altures que donen vertígen. Entretant. donem~nosa les belleses de la nostra hora i de
la noslra patria humana. Val/s rialleres tapissades de verd, boscos misteriosos plens de remors d'una
vida invisible, lIacs i rius que reflexen /'atzur del cel, mars calmases i lerribles, cimes nevades, mun
tanyes alleroses on planen les aligues, 101 contribue{x ala magnifica bellesa del nostre món. I vosal
tres. habifants de viles i ciutats, ara que ve el bon temps, deixeu sovint unes hores les vostres preocu~

pacions materials per a retornar uns momenls ala natura ~ gaudir les seves inefables belleses!
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entorn del Casal de la CJahería
'Una enquesta

L'aparJaf de I'article del "astre car amic Víctor de Montroig, ¡"aerit en un altre Iloc d'aquesl número, eos

ha fel caure en la conveniencia de porlar a la practica aquesta enquesta. Pocs problemes, deIs nom

brasas que té la "oslra ciutal per resoldre, lenen la importancia del que ha donar lIoc a aquesta

enquesta. L'opini6 emesa pels "ostres hornes més representatiu5 portara un raig de lIum

sobre I'esdevenidor del desfel casal de la Paheria, i com que la magnitut del problema

té interessals en un sentil general i ampIe tots aquells IJeidatans que estimen profun-

dame". el "Dstre patrimoni, hem procura!, al confeccionar la Ilista d'opinanls,

que aplegués el desenrotllament de l'enqueara, les veus més autorilzades

de les diferentes activitats i representacions ciutadanes. Ex alcaldes,

Melges. Advocats, Arquilectes. Industrials, etc., aniran fixant

el seu puní d'albir sol'licitat amb el seglient qüestionari:

Qye hem de fer del Casal desmontat de la Cf'aherla7 ~eedl~

f1car~/o tot amb el peu forr;:at del que hl havla7 C'fer una
nova Casa Consistorial? 7 si es alxl, on, com I quan7

Salvador Roca L1dlós, caledratlc
d'Hlslorla I Oeoll'rafla de ¡'Insll!u!
I Presiden! de l'Aleneu.

La Paheria s'ha de reedificar amb lola
cura en el maleix lloc en que esta. Sobre
aquesl punl no hi cap discussió. Per da
munl de lotes les possibles opinions i de
lola mena de conveniencies, s'al~a la for~a

diriment de la Historia, de les lradicions,
de la cultura i del bon nom de la ciulal i
del valor inlrrnsec de l'edifici, un deis pocs
monumenls civils de la plena Edal Milja
que ens resta, el qual per a nosaltres, els
lleidalans, té ademés la valua d'un simbol
del f10riment de les grans institucions mu
nicipals medievals i de l'Edat d'Or de la
nostra historia.

Hom sap que ha estat del tot necessari
decidir-se per desmontar la fa~ana i el pati
de la Paheria. Quan aixo sigui-molt aviat
ho sera-un fet acomplert, "ha d'anar im-

mediatament a la reedificació; deixar re
fredar 1" assumpte portaria greus conse
qüencies. Posteriorment els tecnics hauran
de dir si convé construir un 'cos d'edifici
superior a base deIs indicis que se n'han
lrobat.

Tirar a lerra tol el palau de la Paheria
i fer una nova Casa Consistorial fóra la
major monstruosilal que podriem comelre
els lleidatans. No cree que s'hagi pensat
ni es pugui pensar en aquest projecte. La
Paheria ha d'eslar on ha estat sempre;
portar les seves pedres a un altre lloc seria
despullar-Ies de 101 valor emotiu i evoca
dor per a convertir-les en fredes desferres
de Museu d'un interés purament arqueolo
gic.

La Paheria ha de romandre en la pla
ceta de la Paheria; en el seu lloc, no poi
haver-hi cap altra edificació. Més encara:
en els plans d'urbanilzació que la Ciutal
tingui no s'ha d'anar mai a cap modifica-

f
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(1) Ens enterem amb la consegUent Indignacl6, que ¡'Ajun
lament, en l10c de comprar el que demanen les necessltats de
I'edlllcl vol vendre encara una part a'aquest. -(N. d~ la R).

toric, arqueologic i arquitectonic, el primer
afer és reconstruir i restaurar aquella part
de la vella fábrica, no pas tal com I'hem
vista nosaltres, amb els baIconets mig ro
dons, els vidres de coloraines i alguna que
altra sabata fent de mostruari i sense, na
turalment, el rellotge que hi esqueia com
una pistola a la ma d'un Sant Crist, sino

-tornant a I'antiga i bella disposiciÓ de les
columnes del segon pis i al ráfec que és
de suposar hi hauria.

No cal dir com és d'interessant el pro
jectar i planejar una restauració d'aquesta
mena. Cal senyar-s·hi.

En quan a la reedificació de la part in
terior que afecta a ]'interés arqueologic, a
mi no em preocupa per tractar-se d'una
qüestió puramenttecnica; pot fer-se I'adap
tació fácilment a les noves necessitats i
nous mitjans de construcció.

Fer una nova Casa Consistorial? Si
fos possible encabir-}¡j dins de la Paheria,
mal que calgués adquirir (1) algún immo
ble colindant-Ia casa Reixachs, per exem
pie-jo preferiria mantenir la casa Consisto
rial al mateix 1I0c on I'hi he vista fins suara.

No és possible desconeixer que la no
va LIeida pot exigir dins de poc, hostatge
més gran del que dongui de si aquell ca
sal, pero, amb I'adició d'una o dues cases
fins a la deis hereus de Miquel i Boix, per
exemple, eixamplantla part de la Pla~a i
fins donant, per un passatge, nova entrada
i sortida al carrer de Blondel que fes de
compensació a I'estretor de la també mag
nifica porta del pont, que interessa igual
ment conservar.

De no poder-se bastir allí on és ara,
amb aqueIles adicions de que hem parlat,

ció de la susdita pla~a; la Paheria ha de
continuar arreconada en una placeta pelila;
fins s'haurien de preveure i reglamentar les
modificacions deis edificis particulars que
formen la placeta a fi i efecte de no alterar
el seu carácter.

Potser sigui veritat que un Ajuntament
modern amb els seus anexes administra
tius no pugui encabir-se en I'antiga Pahe
ria. Pero s'ha de pensar en un millor apro
fitament del pati, en la possibilitat de
construir un segon cos d'edifici i encara
en un possible tercer cos modern fora de
visual des de I'exterior. En tot cas hi hau
ria la solució de portar tot el purament ad
ministratiu a edifici apart de la Pahería i,
deixar en aquest 1I0c per a magistratures
municipals, les reunions generals munici
pals, l'Arxiu de la Ciutat i tot el que sem
bli més en relació amb el record de les an
tigues institucions del municipi i amb el
respecte als temps passats. Tot aixo po
dria combinar-se amb alguna institució
cultural, com una biblioteca popular, un
saló de conferencies, etc.

La traslació de l'Ajuntament a I'edifici
de I'Hospital antic em sembla una solució
equivocada perque comporta I'allunya
ment de la vida municipal del 1I0c tradi
cional.

Amb el precedent de les contestacions
anteriors, crec que la qüestió que es posa
en aquesta pregunta no s'ha de plantejar
perque no te raó d'ésser.

Roma Sol. ex-alcalde, ex-president
de la Dipulacló i presligiós ad
vocaf.

Ens reb afablemenl i diu sense interrom
pre's:

Com que I'aspecte essencial, per a mi,
és conservar en quan sia possible la fa~a

na de la Paheria en el que té de valor his-

1
1
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les quals permetrien l'obertura del passat
ge, estimo com a punt més indicat, en pri
mer terme, la Pla~a gran i assenyalat
aquest 1I0c, no cal dir que l'empla~ament

hauria d'agafar l'Almudí, avan~ant el ne
cessari en un porxat sobre la p!a~a i aga
fant per darrera, si calgués, el carrer de
Fraga, el carrer6 i la casa de don Joan del
Rei fins a la cantonada de la Redola.

Jo veig aleshores la nostra Pla<;a amb
la magna fa~ana i el porxo de la casa pai
ral, i enfront, al bell mig del recinte, aquell
somiat homenatge al Segre, el més excels
lIeidata, que bé mereixeria aquest home
natge de l'estatua en el lIoc més caracte
rfstic de la nostra urbs.

He sentit parlar de portar j'Ajuntament
a l'edifici de l'Hospital de Santa Maria.
M'esfereeix la idea de que pugui posar-se
ma al conjunt d'aquella fa~ana i més parti
cularment a la rodar de la porta i amb
aquella magnifica i insuperada Mare de
Deu. 1 d'altra banda, no sé veure com ca
sin aquesta porta, aquella imatge i els fi
nestrals amb el que ha d'ésser una casa
Consistorial.

En canvi, hi veig lan bé en aquell lIoc'
la Biblioteca popular i el Museu ...

En quant al qUé/n, el caixer de I'Ajun
tament o I'esperit del dema que es don
guin comple de la L1eida de dema, perb
del dema prbxim, tenen la paraula.

Fellp Solé i Oilvé, culte profes
sor de l'Escola Normal de Mes·
tres I President del Centre Ex
cursionista.

Traba interessant el problema i respon
alxí a la primera pregunta;

Reconstruir-lo; sobre tot la fa~ilna que
és el més interessant de l'edifici. Recons
truir-lo tal com era en el moment que fou

edificat: amb I'atri del segan pis, les colúm
nes, la teulada volada i la barana que és
de suposar hi hauria.

Segoné/ pregunté/-Si; si manqués 1I0c,
completar el que calgui amb l'adquisició
de cases del costat, que hi estorben.

Terceré/ pregunté/.-En tot cas a l'AI
mudí, adquirint el casalot de «La Catala
na» amb el qual es diposaria de 1I0c sufi
cient per atendre les necessitats del nou
edifici.

De cap manera a n-Iospital de Santa
Maria; el desti d'aquesta fabrica és més
adequat per Arxíu municipal, Biblioteca
popular, Hemoteca, o sigui recull de publi
cacions lIeidatanes que no hi és enlloc,
que hi fa falta a la nostra ciutat i que en
darrer terme és una cosa que es pot fer
a,mb pocs centims; que ha d'ésser, en fi,
el Casal de la Cultura lIeidatana, amb
sala de conferencies, saló d'exposicions,
etc., etc. Cultura de la ciutat i la que la
ciutat empara.

Així podria estalviar a l'Ajuntament el
1I0c que hauria de destina¡' a aquelles de
pendencies que pel seu caracter podrien
formar part de les que s'establissin en el
vell Hospital.

Referent al com i al qUé/n de la darrera
pregunta, crec que son els tecnics qui ha
han de definir, encara que admeto la solu
ci6 d'un p.estec, cal' és de justicia !iue ha
pagui la g<nerací6 actual i les que vi n
guin.

loan lavaquial, intel'ligent comer
ciant i Vispresident de la Cambra
de Comer~.

El trobem en l'el'legant joieria del seu
nom i es sorpren agradablement de la idea.
Con/esla tots el extrems amb rapidesa i
concisi6 com si tingués ja de temps una
opini6 concreta.



.,

-Aquesta casa és el meu flaco Darre
rament m'ha fet parlar molt i no vindra
d'una vegada més. Soc partidari que es
reconstrueixi en el mateix Iloc, sempre que
guardi el mateix caracter que tenia abans
de l'enderroc.

Si s'hagués de portar I'Ajuntament a
un alIre indret, de Cilp manera a I'Hospital.
La raó és molt senzilla: I'Hospital ha de
restar com a ¡,¡juseu, Biblioteca popular,
Arxiu, etc., tal com li correspon pel seu
caracter. Habilita.-lo per oficines munici
pals seria una empresa quantiosa i de més
arnés inadequada. En darrer cas a J'Al
mudí; així netejaria la taca desagradable
de la pescadería i dignificaria la perspec
tiva de la Pla~a de Sant joan.

No trobaria gens bé que es volgués
Ilen~ar la história d'aquest edifici; és una
qüestió d'honor per la ciutal.

Si al sí de I'Ajunlament es suscités la

qüesti6 de portar la Casa Consistorial al
vell edifici de I'Hospital de Santa Maria,
penso que els regidors de la Cambra de
Comer~ farien els perques per tal que no
hi fos traslladat.

Cal agregar a tot aixó, que quan el\
constituí l'actual Ajuntament, li fou Iliurat
un document signat per les entitats Cam
bra de Comer~, Societat Agrícola Practica
i representaci6 Obrera, en el que hi figu
rava com a problema primordiall'a&sumpte
de la Casa de la Vila. En aquest document
s'hi assenyalava que si fós precis, per
acomplir la totalitat d' aquest problema,
s'anés a un prestec.

Entenc que és tota la história de Lleida
la que va vinculada amb el Palauet de la
Paheria i no és cosa de Ilen~ar-la a caprici.

Respecte a qua n s'hauria de reCons
truYr, aixó ja és cosa que depen deis tecnics
i de les possibilitats económiques.
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ex- vo t
:Il tamíc poeta 'Jaume :Ilgelet Qarríga

autor de "Ea CJorda Oberto"

Si senls I'encfs del temps anlic,
sabries dir, Poeta amic,
on paren sos vestigis?
polse els respires a I'ambient,
que als versos teus i al teu accent
hi flairo ignots prestigis ...

T'endús, potser, alla d'enllá,
la suavitat del nostre Pla
i els resplandors de I 'Horta
lant amarada deis temps vells,
de marges fets amb capitells
i antics llindars de porta?

. Potser t'emportes la llangor
tota daurada de claror
de coses enyorades ...
Potser t'atreus, tol passejant,
sospirs de pedres, sanglotant,
als marges enterrades ...

Pels vells carrers, quant passes tu,
hi copses bleixos que ningú
tan freses percibiria;
Es que deis murs empatinats
amb la sentor deis lemps passats
hi senls f10rT armonia?

Si un vell carrer, ben free a free,
vora un brancal, rofre el llampec
d'una mirada ardenta,
La seva llum t'omple el cervell
de claredats, i un món novell
al teu cor dóna empenla ...

D'ón ixen, dones, elssons lIunyans,
la claror fosa, els frescos cants,
batees sonors de I'Horta?

Són, per ventura, el lleu ressb
d'ardenls sospirs de I'avior
en la Natura morla?

Amic, clamor és de la sang
que es filtra ansiosa en el temps blanc
de la nostra inconsciencia ...
furga que furga, sens parar,
i el noslre cor fa ressonar
amb fosca vehemencial

L'arpa vibrant de I'esperit
recull els sons de l'infinit
que els temps passals forjaren,
i fila el blau pressentiment
d'un temorenc adveniment
on les coses s'amaren.

L'arpa vibrant tols la sentim
dins I'esperit com dol~ ruixim
de clarors d'esperan~a;

florida anell que va lligant
els dies morts als que vindran,
en una elerna dan~a.

I és deis balecs del m6n conf6s
que el nostre ser pantaixa ansiós
amb inquietuts eslranyes
que ofega, a volles, recollit
en I'ampla onada del delit
que ens canta en les entranyes...

O bé ressona fortamenl
amb els misleris de I'ambient
la nostra arpa secreta,
salmodrant un himne pur...
i esclata, amic, com un conjur,
dins I'ánima, el Poeta.

1

Composició lIegida pel seu autor i estimat company de redacció, en I'acte d'homenZllge
al poeta de cLa Tarda Oberta~.

J. PINYOL.L1eldc, 4-2-28 (En c1oure's la t(ltdc)
¡
;
¡
l_ n _ •••••••••••••••••••••••• .......................................................................................
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e/s gran¡ homes

CXong=C7fou=CJsen (Confucí)

(;¡)) 'any 55r abans de Jesucrist nas-
\.lD I qué a la Xina. en el principat
'.~._/ de Lou. un home que fou sol'

Iícitament educat per la seva mare: Aquest
home era Kong-Fou-Tsen (Confuci).

Nascut en temps de desordres i en ple
na decadencia religiosa, moral y política
del seu país, intenta restablir I'antic mode
d'esser de la seva gent.

Per tal de perfeccionar més les seves
idees a I'edat de vintiquatre anys, quan
perdé la seva mare, es retira de la vida
bulliciosa i passa tres anys en el silenci,
on s'aferma la seva vacació filosMica i
educativa.

Quan torna a la vida pública, per a
corregir aquells desordres, mira de resta
blir les antigues maximes, fundar una
escala per a propagar-les i aplicar-les en
tata la seva extensió als ca.rrecs que en el
seu país tingués d'exercir.

Aquestes tres tasques emplenaren totil
la seva vida.

Honora les dignitats amb Jes quals fou
investit, fent-Ies servir per a la reforma
deis abusos, sofrint amb calma les dissorts
i persecucions.

Ana gairebé a totes les ciutats de J'lm
peri, i obrí una Escala on enseny" a tres
mil deixebles, que portaren les seves teo
ries arreu de la Xi na.

Així com el seu antecessor, Lao Tseu,
ha sacrificava tot a l'ideal, Confuci ha
dedicava tot a la real ita!.

Segons escriu un deixeble seu, la seva
doctrina consistia «en posserr una inva
riable rectitut de cor, i en obrar amb els

demés tal com voldriem que els demés
obressin amb nosaltres mateixos~.

La fundació d'aquella Escala i tots els
treballs de Kong-Fou-Tsen, com a ma
gistrat, no foren sinó com un mitj" del
gran projecte que meditava de fer reviure
les belles doctrines morals. En aquesta
feixuga tasca, hi passa molts anys, per a
posar en ordre els cinc King o lIibres sa
grats que les contenien. El primer volum
s'anomenava I-King, o lIibre de les trans
formacions; el segon. Txu-King, o lIibre
deis anals; el tercer, Txi-King, o lIibre
deis versos; el quart, U-Ring, o lIibre deis
rirus, i el cinque, Txum-T.sen, o prima
vera i tardar.

Els seus treballs foren a la fi coronats
per I'exit, de tal manera que avui en dia
encara formen, aquells llibres, el fona
ment de tata J'educació xinesa.

El següent paragraf, dit als seus deixe
bies, endou la substancia de la moral de
Confuci: «Jo no vos ensenyo res, sinó que
procuro que aprengueu per vosaltres ma
teixos, si feu un ús lIegitim de la vostrá
intel·ligencia. Res tan senzill, tan natural i
tan vertader com aquesta moral que curo
d'inculcar-vos mitjan"ant maximes. Tot el
que jo vos dic, els nostres antics savis ha
han practicat abans que nosaltres, i es
redueix a I'observació de tres Heis fona
mentals: de relaoió entre els reis i els súb·
dits, entre els pares i els filIs, entre el
marit i la muller, i la practica ex'acta i
fidel de les cinc virtuts capitals, que n'hi
ha prou amb anomenar-vos-Ies perquecom
prengeu la necessitat d'estimar-les. Aques
tes són: la humanilal, és a dir,. aquella
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caritat universal entre tots els de la nostra
especie, sense distinci6; la jusfícia, que
d6na a cada individu de I'especie el que
Jlegítimament se Ji deu, sense afavorir
més a I'un que a I'altre; la conformilal
a les cerimonies i usos eSlablerls, a fi de
que tots els que visquin junts tinguin una
mateixa manera de viure j participio així
deis mateixos avantatges i inconvenients;
la reclilul, tan d'esperit com de cor, que
fa que es cerqui en tot la veritat i que se
la desitgi; en fi, la sincerila/ i la bona fe,
aixa és, aquesla franquesa fiJla de la con
fianGa, que exclou tot engany en la con
ducta i en el tracte social. En resum, tots
els deures de I'home no s6n ,més que for
mes variades deis deures domestics, i tates
las virtuts s'enclouen en aquesta: la pie/al
filial.

Per molt pura que sembli la moral de
Kong-Fou-Tsen, conté un vi.i raÓal: la
confusi6 de la llar amb la societat des
truint tot element de Ilibertat ·indi~iduaJ.
D'aquí es compren el canlcter d'immobi
litat que caracteritza la societat xinesa.

A més de la ordenaci6 deis l(ing va fer
altres Ilibres i multitut de milximes, entre
elles les següents: «Quan sUr! un infa~t de
mans deis seus pares per a entrar en les
deis preceptors, se li imposa amb solemne
pompa un n('lu nom, se Ji cobreix el cap
amb un capeJl especial, i se li declara que
des d'aqueJl moment és admes en la digni
tat deis homes~,

«Instruir els demés és ja la meitat de
la virtut, Nosigueu enemics deis que lenen
un enteniment escas, Es un deure del sav;
il'lustrar el seu enteniment».

«Estudieu les Jletres, ameu les belles
arts i alir.lenteu-vos amb les Jli90ns i els
exemples de I'antigor•.

«El mal s'apn\n aviat, pero el bé difí
cilment~.

«La raél és pels savis i la Jlei pels que
careixen de saviesa»,

«Aquell que sap soportar millar els
grans mals és el més digne de manar els
aftres».

«Una conversa 3mb un savi val més
que deu anys d'estudis».

«Procurem fer agradable nostre exte
riar, ¡pUf nostre interior».

«Durant tata la vida devem venerar com
a un pare el mestre que ens ha instru'it~.

«Quan un deixeble acompanya pel ca
rrer el seu mestre r no deu deixar-Io per
enraonar amb altra persona, ni caminar
al seu costat, sin6 una mica separat d'eJl.
Qu~n el mestre s'aprop; al deixeble per a
dir-li quelcom a ¡'orella, I'últim deu po
sar-se./a mil a la boca per no incomodar-
lo amb el seu ale. El deixeble no deu mai
interrompre la paraula del mestre_.

«Apreneu com si no sabessiu res, i des
prés teniu cura de que no es perdi el que
haveu apres».

Molts de Jlibres escrigueren tambe els
seu s deixebles sobre doctrines de Confuci
entre els quals s'hi traben. com a més im~
portans, els quatre Sse-/xu que s6n: Ta
hio. o gran estudi; Toung-gung, o la
¡nvariabilitat en el medi; Lun- yu confe
rencies filosoriques, i Meng-/sen, o lIibre
de Ment-tsen que és el que més parla
d'elles.

L'any 479 abans de Jesucrist, morí
Kong-Fou-Tsen, a I'edad de setanta tres
anys, deixant al seu país un vertader cadig
moral., pq!ític i religi6s, que representa la
doctrina raonable, equiJi~rada i práctica
que la Xina ha adoptat oficialrrient.

. CONliAD 1OüMt:NECH

i
~



Camp de Marl;. - Un aspecte.

Escaienl porllllada de Sanl Marff.

La vella Església de 5ant Marlf

Cj'erspectíva occidental de la e/utat.
~



CJarres de h partida de !naneada

(Horta de Ele ida)

E LS nostres hortolans als qui encara no ha arribat
J'inici de bon gust per I'edificació, despertat en

el radi ciutada, viuen en un tipus de construcció ru
dimentari, hilbil solament per xoplugar el més indis
pensable.

L'habitació del nostre hortola és el camp i cuida
més I'embelliment deis bancals que el de la torre.

Canviara de criteri, quan la mutació ja iniciada en
la ciutat, li ensenyi la conveniencia de possel"r una llar
amb un mínim, al menys, de comodiiat i de bellesa.
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damunt la ,taula, davant nostre. Quin,és el
nostre comentari sinteti,c? El mateix que
f'au Iglesias va pqsar al celebre discurs de
sinceraci6 de Lerroux: «No me ha conven
cido.su señoría». La ;lectura i la revi si6 de
~Jordi» han e,ausat en el nostre interi9f un
veritable esfondrament. Provem d'explicar
les causes." '

Discutim les coloraines del nou setma-. " .
nari, El vert i vermell, milI siguin ,ate-
nuats, no responen a cap criteri depurat,
com no sigui a la moda actual de voler
imitar I'estetica del ventall de cart6 i ca
nya, deIs goigs i les imatges populars il·lu.
minats a la trepa, procediment vell i pri
mitiu, acceptable solament a I'epoca en
que a les arts grafiques no es coneixía la
tricromía, l'afset i el gravat bui!. Es un
art de senyor Esteve i de la Marieta de I'ull
viu. Neguem que la ressurrecci6 deIs pro
cediments empírics de les arts gritfiques
tingui cap influencia pedagogica 1I0able.
Si no fos aixi. logicament hauriem de re
coneixer que en aquest art hom va enda
rrera, i aixo no és cert malgrat el barro
quisme decadent i el cubisme desllorigat
que neda en absenta, wisky i cocktails.

Per raons semblants rebutgem els boi
xos. Acceptem el boix com a document
d'arxiu, pero mai en un periodic infantil
modern que fatalment devé un model
d'imitaci6, que és un element de formaci6
estetica del noi. Per alguna ra6 han caigut
en',aesuetud les auques de redolins, El noi
ñecessita models-o il']ustracions, si vo
leu-modernes. perfectes, belles, no la res
surrecci6 deIs dibuixos anacronics tan in
genus com convencionals,

Els dibuixos de Lola An~lada tan bé
com permet el treball que il·lustren,. Els

@
'oI.i\ 'anunci de la imminent ap?rici6'
/ dlun nou setmanari infantil va

causar espectaci6 entre grans i
petits. S'en deien tantes coses, la quantitat
i la qualitat deis anuncis havien assolit
unes proporcions tan desacostumades, la
capacitat financiera del seu editor feia pos
sible tantes realitzacions, els noms aplegats
a la seva redacci6 gaudeixen, com a lite
rats, tant de prestigi, que tot plegat expli
cava i justificava l'espec.taci6 produrda.

Els dos tills petits nostres, el dia asse
nyalat p~r la sortida del «Jordi», van arri
bar a casa mig desbocats, El primer que
feren, en entrar, fou obrir uns ulls com
unes taranges i, mirant per tot, preguntar
o~ era el «Jordi. i, sense esperar resposta,
correr d'un 1I0c a l'altre cercant, com folls,
el somniat setmanari. Val a dir que ningú
no els havia excitat ni refrenat el seu da
ler; el seu entusiasme no tenia altre orígen
que l'anunci persistent que cada dia j per
tot els saltava a la vista, anuncí que el més
petit reta'lIava cada dia i el guardava gelo
sament besant-Io i parlant-li com a un nou
amig uet.

Aquesta petita escena possiblement s'ha
produrt a moltes lIars. Aixo donara idea
de, la transcendencia, de l'alta missi6 i de
la re~ponsab_ilitat que concorren en el nou
setmanari. ,El petit de casa, en veure'¡ no
va sab~r expres~or la seva e11l0ci6 d'al~ra

manera que posant la g;¡lta, damu!,t la cap~

"alera del ~Jordi» per a copsar la sensuali
tat del contacte material i, talment com si.
esperés una besada de la simpatica .figura
creada per Obiol~.

l bé, ja ha sortit el ..Jordi,., ja el tenim

0avant de «Jordí»
'J ~

e
1
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d' Apel'les Mestres molt bé, pero se'n podien
haver triat d'altres menys coneguts;aquests
han estat publicats ja massa vegades, Els
de l'articie "Com dormen les bésties», al
guns, lamentables, altres bé... si fossin
al'ludits en ¡'articie. El gravat de la gargo
la sembla un trenca-caps.•On és el cava
lIen•. Les caricatures de l' Apa mancades
de gracia per complet; arnés estan, en ab
solut, di n tre l' ortodoxia «Patufística».
Aquell noi que vol pegar a un senyor que
lIegeix el diari, és digne de «L'Hotel Ritz
i I'Hotel Rots». Per aquest viatge ...

L'orla de la primera plana, oferta al
noi com element suggeridor de motius or
namentals, seria tolerable, encara que
massa senzilla i mancada en absolut de
novetat, pero el fet que els mateixos afro
sos motius sigui n emprats com elements
ornamentals de tot el periodic, demoslra
que la susdila orla no respón a cap criteri
pedagogic, ni gairebé d'altra índole, sinó
al de la moda de que parlavem suara.

La impressió deixa molt que desitjar.
L'exemplar que ens ha pertocat esta pés
sim de registre. El vermell, a la plana cen
tral, fuig sis punts, a la del darrera esta
bé, a la del davant ve gran, i el verd de la
penóltima s'en va deu punts, el qual vol
dir que no és un full mal marcat, sinó mal
aj ustat de contramotllos. A més, surten
molts espais i hi ha planes brutes.

Pere>, on ,dord;» cau sorollosament és
en la seva part literaria. L'acord de deixar
anonims tots els articles el trobem deplo
rable, pero ens situa millor per a parlar-ne
sense coaccions.

«El Veler misteriós o el Motor i la Ve
la», a quin criteri respon? Qué significa?
Qué vol suggerir? Qué vol dir aquella ex
centricitat de I'hipnotisme col'lectiu? Creu
de-bo de-bo la Direcció de «Jordi» que
aqueix articie és apropiat per als nois?

•Teatre de Putxinel'lis» estar.a bé entre

la campanya que actualment es fa per a ai
xecar el teatre; en una revista infantil esta
completament fora de Iloc.

«La cacera silvestre del gátet silvestre»
estlt absolutament mancada de gracia, de
il'lació en els fets i d'originalitat.

.EI primer concurs de Jordi» molt ben
orientat, pero mal enfocat. Hi ha pregun
tes, com la del relrat de I'avia, el moble
vell, el lIibre i les cortines, mal planteja
des, que no originaran el que el seu autor
es creu. A més, el concurs eSla fel de tal
manera que deixa Iloc a la trampa; hi pen
dran part més persones grans que petites.

La poesia de'n Carner impropia per a
nois.

** *
.Jordi» ens ha causat una desil'lusió

extraordinaria. No creiem gaire possible
que els redactors del nou setmanari es su
peressin a ells mateixos; no esperavem pas
que de sobte els vingués la tra~a, que fins
a I'hora present els desconeixem, per afer
literatura infantil, pero com que els sabem
homes de talent, no creiem impogsible el
fet. L'aparició del setmanari ens ha dece
but completament. Ha fallat la nova temp
tativa, la que més garanties oferia, la que
feia concebi r més esperances.

Menys mal que si la Redacció de «Jor
di» reconeix I'errada, en aquest cas espe
rem encara bons fruits del talent deis seus
redactors, per\) el fet que s'hagin publicat
articles 1I0ant el contingut del p... imer nú
mero és un mal símptoma, perquedona 1I0c
a su posar que aquesls senyors creuen que
un periodic infantil ha d'ésser aixo, que la
literatura infantil ha d'ésser aixo. que l'art
per a infants ha d'ésser aixo. 1 si ho creuen
estan fondament equivocats.

Tenim anys d'experiencia de coses deis
petits. sabem el que els plau i el que no.
Els plauen molles coses dolentes, pero
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també frueixen amb les bones. Son asse
quibles a la grolleriá, massa assequibles,
pero també tenen malta sensibilitat per
copsar les manifestacions refinades. L'éxit
,deis cantes d' Andersen, de molles adapta
cions de les obres mestres editades per.
R..Araluce, d'«EI Ilibre de la Jungla», de
les rondalles de Grim i Perráult, deis can
tes d'«EI Conde Lucanor», entre molts al
tres, son uns testimonis prou eloqüents
per a demostrar que no cal recórrer a les
grolleries per afalagar el gust deis nois. En
.Corriere dei piccoli» havem trobat coses
meravelloses-coses només, no tot-que
han agradat extraorqináriament als nois.
No obstant, «Jordi» no ha tingut en comp·
te per a res els patrons de les belles, de les
bones coses fetes per als nois; ha fet una
literatura i una presen.tacio a gust deis
seus autors, com una disfressa molt a gust
de les mamás, pero que és una tortura pel
dissortat petit que I'ha de portar.

Catalunya, que tants escriptors té, no
en té cap. que s'hagi volgut o sabut adaptar.
a la literatura infantil, que sapiga dir les
coses beHament, pero senzillament, sense
preciosismes, sense maquillatges, sense

tortures literaries ni esforcos per a demo.
trar una gracia que no té ni sent. Pero, ni
que aquest escriptor es revelés n'hi hauria
prou, perqué encara que el bell dir sia un
element importantíssim, és infinitament
més important el que es diu, el tema a
tractar, el tema que prescindeixi d'una ve
gada de I'entremaliadura poca salta, de les
aventures inversemblables d'un noi prodi
gi, omniscient o rebec, com també de les
sensibleries pomellístiques. Al marge de
tot aixó hi ha els bells patrons de que par
¡avem, si és que manca la inventiva per
crear motilas nous, cosa, per altra part,
molt difícil.

De tates maneres, quin remei ens que
da? nosaltees deixarem encesa nostra lhin·
tia davant de «Jordi», desitjant ardent
ment, intensament, que la lIum baixi a les
intel'ligéncies i als cors deIs seus redactors
perque ~I nou amiguet deIs nostres fills
s'instrueixi, es purifiqui ; s'orient; vers
u ns nous viaranys als quals, ara com ára,
hi esta completament girat d'esquena.

A. SAB{\TER 1 MUR.

Barcelona-24-11-1928.

@
.

. .
, ".
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Ciernes pedagogícs

([)e cara a la vída
11.

<Els homes no es diferencien tan
pel talent com pel melode amb Que
cerquen la veritdt.»

Desearles.

cUn coix Que va pel camí dret~

arriba abans que un corredor' Que
s'extravía.»

Bacón.

I

"Z:J'"NEM a pams. La tasca de I'escola no
.J;1L deu restar dins de les quatre pa
rets. Ha d'eixamplar-se, ha de prendre
proporcions graduals de cara a la vida,
dins d'una inquietud sense fites. Pobre de
I'educador que no té aixó en compte! Cau
ra en un cercle vici6s d'ensenyaments en·
caixonats i ¡'esperit no veura obertes les
portes de les grans possibilitats del dema.

Cal que el mestre es documenti bé, que
begui en les fonts d'excel'lents (ractals de
pedagogia; pero q uan hagi fet aixo, ha
d'emmotllar els estudis a la única pedago·
gía viva.

L'ambient, les circumstancies de l'hora
que es viu, el carilcter deis que envollen,
els costums, ens diran la veritat de la nos
tra tasca per damunt de tractats que no
poden lindre adaptaci6 dins d'un marc
universal en la seva valor portada a les
aplicacions particulars.

** *
Agafem un caire: l'educaci6 moral.

Ta.ca complexa, delicadíssima. Amagar
la veril81-aqueix8 verilat que va de cap a
la relaci6 de l'home am b la dona, en el
sentit d'una intervenció sexual-entenem
nosaltres que és un disbarat deIs més groi-

xuts. Malauradament, creiem que els que
pensem aixi som minaria .

Nc cal pas dir als nens les coses pel
seu nom, amb tota la seva nuesa. Es poden
buscar maneres que, fent obrir els ulls de
I'enteniment, deixin a recer la decencia
que deu presidir totes les coses de la vida.
Per evitar els perills, s'han de coneixer.

Aixo és més ciar que la lIum del sol.
Si donem als nens una idea mixtificada,
ficticia, amb la cobertora d'una moralitat
mal entesa, anem de cop a la confusi6 i a
mentida. Tot aixo sense comptar que, els
nens ens faran, ben sovint, preguntes que
ens deixaran Olés que parats. I si hem par
tit d'una base fal~a, for~osament hem de
seguir responent a base d'incerteses, de
nuvolositats. l ai, quan el noi posa uns
quants anys més i comen~a a destriar
idees i a obrir e1s ulls a la veritat! Moltes
vegades-q uasi sempre-ja porta en el seu
organisme, els gastaments que li han oca
sionat aqueixa educaci6 erran ea.

Tenim al davant, transcrita íntegra
ment, la conferencia aonada per la gran
pedagoga italiana Na María Montessori,
I'any 1914, a Rpma, amb moliu del Curs
Internacional Montessori. Es un treball
documentat, digne de la valua d'aqueixa
dona admirable. Diu, referint-se a un deIs

J
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molts aspectes de I'educadó moral: «Amb
la paraula consciencia, mercés a la gene
ralització que n'han fet avui els psicolegs,
se significa el fet d'advertir qualsevol feno
men que s'esdevé dintre de nosaltres; en
canvi, aquesta paraula és delimitada pels
moralistes religiosos a aquella especie d'or
gue sensorial, si volero dir-ho aixÍ, ¡otero,
sine materia, que ens fa tenir aquelles sen
sacions de plaer i de dolor en relació amb
el be i amb el mal. Podria dir-se que aixi
com la lIum i la foscor, una nota estrident
i una nota harmoniosa, fereixen de mane
ra completament oposada els nostres or
gues externs del sentit, aixi hi ha fets i ac
cions que im pressionen aq uesta consciencia
nostra, determ.inant sensacions oposades.

Mantenir viu, afinar a~uest poder de
sentir el be i el mal: heu's-aquí la base fo
namental de I'educació moral.»

El be i el mal! Té una amplada IOt ai
xo! Uns el distingelxen d'una manera; uns
altres d'una altra. 1, encara, entre mig, hi
ha gradacions.

Pero hem d'anar a parar a aqueixa
veueta interna que ens di u: «aix,) esta be;
aixo esta malament». La consciencia no
sJequivoca.

El que passa és que, amb el daler de
realitzar les coses d'acord amb la nostra
deria, volem demostrar-nos nosal,tres 'ma
teixos que'«allo no és un mal». I si, volem
obrar d'una manera contraria al ,dictat
d'aqueix'l. veu de dins, pitjor; sera que ja
ens aboquem a la maldat, perjudicant els
semblants per afavorir-nos nosaltres. Així
ha sembla; pero s'ha de portar al con ven
ciment del nen que, a la lIarga, J'obrar
malament sempre ocasiona un perjudici i
és una ensopegada grossa en' el camí de la
seva personalitat de ciutada.

.**

Com la moral, tot: de cara a la vida,
L'ahir per a cercar-hi antecedents d'he

rencia, ensenyances a base de I'encert o de
J'equivocació i altres causes i raons gene·
ratives. L'avui per emmotllar a aqueixes
ensenyances la nostra tasca educativa, pre
'parant fermament, vigorosament el dema,

Aixi, també, la historia, coneixement
del passat. Oespullar-Io d'aquell encarcara
ment de dates i successions catalogad es que
són el més gros defecte de la majoria deis
manuals que corren per les nostres escales
elementals i fins superiors. I encara, la
histOria enlla9ada amb la Geografia.

A veure? Vinguda deis grecs a Espan
ya? Qué es 90 que van deixar, com a valor
de civilitzaci6, els seus antecessors els fe
nicis? I els ibers i els celtes? Una pinzella
da general amb tata cura. I trcure'n apli
cacions per la vida deis pobles. Sense com
plicacions. Fugir sempre de I'enfarfec. Si·
tuar els fets. Fixar les idees. Portar-les a
la vida, I el mapa i I'esfera que representa
la terra, al davant, quan no es pot act'uar
damullt del mateix Iloc on van succe!r els
fets.

Intuició, res més que intuici6. Pesta
lozzi aixeca tata la seva pedagogía damunt
d'aqueixa pilastra. «Com ensenya Gertru
dis els seus filIs» és tot un pa de intuició.
Aquelles cartes d'una didactica immillora
ble ens donen un camí de fecunditat en la
tasca educativa. Comeni també ens marca
una direcció entenimentada.

Anem del poble nadiu cap al món,
Fem-ne la historia. Analitzem I'obra deis
seus fills predilectes. Quines lIums han
portat? En qué s'han distingit? Enlairar la
seva memoria. Oir als nens que procurin
imitar-los. Parlar de l'esfor9 i de la perse
verancia.

I tot aixo, com aq uell que j uga, sense
adoptar un gest de superioritat, ni emplear
paraules inflad es. SenzilIesa, res més que
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senzillesa. Posar I'anima nostra al contacte
de la deis nens i fer que I'escola vibri i si
gui escalfor i benestar.

•••
Espigolcm. Anem a trucar les portes

d'Herbart. Ens obrira amb una senzi"a
magestad. Entrem-hi i escoltem; uTotes
les concentracions deuen fusionar-se dins
de la reflexi6 i la vida sem pre nova ha
d'engendrar sempre de nou I'escola. Així
passa realment en els temps en que hi ha
homes reflexius que saben cultivar els
fruits ele la vida.»

•• •
Mireu si les pareds de I'escola hi ha que

foradar-Ies continuament amb aqueix es
guard amplsment huma que cerca en

!'avenir les posibilitats d'aqueixos nois.
que han d'ésser homes i que posen els pa
res en les nostres mansl Els paresl Ai,
quina cosa acabem de dir! Quin entrebanc
hi trobem, els mestres, en els paresl Val
més no estar educat que estar mal educat.
1 hi ha tants pares mal educats! Hem de
fer, a I'escola, la feina d'educar els nens,
contrarrestant I'obra mol tes vol tes oposada
deis pares ... En "oc de col'laborar, entor
peixen. Voleu major calamitat?

Si no us sentiu folrats d'heroi'sme, no
feu de mestres. Si en feu, que la vostra es
cola sigui un(mena de trinxera educativa.
1 sapigueu enlairar-vos per damunt de tot,
de cara a la vida, sapigueu encendre dins
de I'anima deis nens la flama de la seva
personalitat.

FERMI PALAU CASELLAS.

•

Apunl de J. Sllnllbrlll



CJanorama

1 CHI!STERTON?-Segons un plebiscit
organitzat entre els seus lectors per un gran
setmanari angles, per tal de saber qui s6n,
entre els actuals vivents, el sis anglesos
mes dignes de la immortalitat, guanyaren
els següents:

Rudyard Kipling, Thomas Hardy, el
marescal Haig, Sir Oliver Lodge, Lloyd
George i G. Bernard Shaw.

1 Chesterton? No, no hi figura. com
veieu. En canvi hi ha Shaw, que viu ideo
logicament, als antípodes de I'autor de
I'Homeperdurable, amb el qual,jun,tamb
Wells, polemitza constantment.

·Gra·n decepci6 per J. M. Junoy, el pare
Miquel i el seminarista J. M. Capdevila,
Gran confirmaci6, pero, del judici que per
ací n'hem format molts; que el prestigi,
popularitat i pes específic de I'humorista
angles, fins a casa seva, es cosa a rebaixar
considerablement,

En canvi, com a index orientador de
I'actual mentalitat anglesa, cal remarcar
que entre el sis afavorits hi figura Sir Oli
ver Lodge. Al savi professor de física de
Birmingham no el sabiem tan popular, i
no pas, certament, perque la seva valua
científica no sigui de tata categoria, El
mes probable, pero, es que si Lodg~ no
fas, com és, un eminent estudiós i un cons
tant defensor de l'espiritisme, no hauria
guanyat I'honor de la immortalitat ...

Signes del temps.

CAL PI!NSAR-Ht.-L'enderroc de la vella
casa del passatge d' Arajol toca al seu ter
me. 'EII ens ha permes constatar, dia per
dia, com del vell edifici d-e ,la ¡Paheria ja
no se n'aguanta gran cosA, ·poc m'es de ·la
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fa~ana que mira al riu, i una part de I'an
tic coso Problema: que farem, ara?
Reedificar-ho tot amb el peu for~at del
poc que resta? Tirar-ho aterra i fer una
nova Casa Consistorial? 1 si es així, on
com i quan?

Lleida deuria comen~ar a pensar-hi;
ens semblaria ben oportú que s'iniciés una
enquesta en tal sentit. Solucions no en
mancarien: fer al mateix 1I0c el nou edifici
reconstruInt la fa~ana principal; a l'altura
de l'edifici de l' Almudí; als terrenys guan
yants al riu vara la Gota de Llet, fent desa
pareixer aquell monstru6s balandram del
mercat de Sant Lluis; al vell edifici de
l'Audiencia; al solar immediat al teatre
Vinyes que podria cedir l'Estat...

Apa, periodistes, a la feina; empaiteu
la nostra gent representativa i que vinguin
orientacions artistiques i economiques.

La cosa s'ho val.

ESCOLI!B.-Ben oportunament, o ino
portunament, (segons els gustos), La Veu
de Catalunya ha retret el paral'lel de l'obra
escolar municipal realitzada a Barcelona
de 1917 a '923, i de 1923 a 1927. Aquells
pessims ajuntaments de la vella política,
dedicaren a edificis escolars, en I'espai de
temps esmentat, una fu!talada de mil'lions;
en canvi de '923 a 1928, unes dues centes
mil pessetes.

El fenomen probablement no és priva
tiu de Barcelona. Guardades distancies,
Lleida podria dir quelcom semblant. Hi
ha el record de l'Escola-Jardí deis Camps
Elisis; hi havia I'esperan~a del Gru'p de 'la
Rambla d'Arag6,

'Ara... ara els 'hi agrai'riem q tle ens di-
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guessin si saben alguna cosa. 1 en bona te
que el problema és inajornable, si es te
present que a Lieida, a la vara del cin
quanta per cent de nois i noies en edat es·
colar no ¡poden anal' a estudi. S6n de sis
mil a set mil els que deurien freqüentar el
temple de Minerva; no creiem que les nos
tres actuals escales en puguin encabir, ben
apretad es, més de tres mil.

Ens sembla que hi ha analfabetisme
per estona.

No Ha sAllmM.-S'anllncia-les desgra
cies mai no venen soles,-Ia proxima apa
rici6 d'un nou rota ti u catala, catolic. Hi ha
un mecenes que s'amaga, hi ha un direc
tor, hi ha uns c1ergues moderns bregats en
les tasques del periodisme, hi ha una gen·
tada que ha espera amb daler, no manca
més que la maquinaria. que vindra avial.
Serem feli~os, heus'ho aquí.

El bo és que aquests dies, amb el re
ciam de premsa que ja s'hi ha fet, ens hem
assabentat d'una cosa, millar dit, de dues
coses:

Que l'opini6 cenlre a Catalunya, ja esta
representada per La Veu.

Que l'opini6 esquerra també te un dia
ri: La Pub/icila/.

Francament, no ens en haviem adonat.
La Veu, centre? Junoy, Mossen Riber,
M. de Montoliu, Duran i Ventosa, Capde
vila, Benran i Pijoan centre? No ha hau
riem dit mai.

El pretés espuerrisme de La Publieilal
resulta més xocant. Molts ha esperaven,
coneguda la filiaci6 ideologica deis seus
habituals redactors i col·laboradors. De
Rovira i Virgili. Pla, Caries Soldevila,
Olwer, Guansé, Bellmunt. Sacs, qui supo
saria altra cosa? De fet, pero, aquests emi
nents escriptors, quan ha fan per Lo Pu
blleila/. amaguen O dilueixen el seu esque
rrisme. No tracten mai temes que puguin

comprometre. No esvaloten el galliner.
Escriuen, tot el més, en liberal, posici6
espiritual ben distinta de I'esquerrisme.
Pero avui, ésser liberal, ja és una qüestió
de bon to, i sois vi uen fora d 'aq uesta zona
ideologica, els residus d'un primari i pre
historic sentit de la vida. Liberals s6n,
avui en dia, La Epoco i La Vanguardia,
per exemple, i a ningú s'acudiria c1assifi
cal' aquests darrers periodics com a esque
rrans. en les planes deis quals, per altra
part, podrien inserir-se, sense perill d'alar
ma deis seus lectors, la totalitat deis escrits
que apareixen en el vell diari del Passeig
de Gracia.

Ultra aquesta constataci6 general, indio
cadora del no esquerrisme de La Publici
la/, n'hi ha moltes d'altres afer, demos
trftti vament.

Preném un diari ben conegut, El Sol,
de lébia.pero franca orientaci6 esquerrana.
Quants anicles d'Ortega i Gassd, Lafora,
Araquistain i Baquero. per exemple, se
rien impublicables a La Publicilat? Moltí·
ssims, amb tot i la seva moderaci6. Es re
corda I'actitut de La Publicilal i la de El
Sol durant la revolta del c1ergat de Méxic?
El contrast fou punyent: les informacions
del diari catala eren tendenciosament cato
liques, o venien a posar en dubte la justícia
amb que.el poder civil d'aquell estat sud·
america procedia contra els pr;vilegis de
I'església; El Sol, ben diversament, a tra
vés d'una completa i imparcial informaci6,
es situava obertament contra els bisbes re
volucionaris de Méxic. Un altre fet ben sigo
nificat;u consisteix a retreure les freqüents
embestides de El Sol al Debole, quan
aquest representant de I'esperit intolerant i
reaccionari, comet alguna de les seves fre
qüents atzagaiades.·1 preguntem: és imagi
nable una actitut semblant de La Public/
lal a Catalunya? Seria viure fora de la rea
litat suposar-ho.



I finalment, no resulta incomprensible
¡'actitud de La Pub/ieitat davant ¡'anunci
que anava a sortir un setmanari d'esque
rra, L'Opinió? Hi ha fet una plena eonspi
raeió de silenei, i aixó 'gue el periódie
s'anuneiava eom aben pairal (per emprar
I'eufemisme de moda), i redaetat per joves
guina honorabilitat fa parella amb lIur
modestia. Si s'hagués traetat, en Iloe d'una
publieaeió d'esguerra, d:un lIibre d'augues
i ventalls d'un poeta rural, les Iloes no
haurien mancat. Compari's amb la propa
ganda feta a Jordi, gue preeisament pel
molt gue La Pub/ieilat ha vantat, esperem
gue anira a missa cada dia de preeepte.

A ningú més gue a nosaltres sabra greu
declarar gue un periódie eserit pels habi
tuals redaetors de La Pub/iei!al no és un
periódie d'esguerra. Si un di ...i en el gue
hi eseriuen Rovira i Virgili, Caries Solde
vila, Pla, Bellmunt i Saes no resulta d'es
guerra, gui el fara a Catalunya gue pugui
reunir les se ves innegables dots d'escripwr
i el seu prestigi? 1 si són esguerrans per
dios, d'anima, essencialment, i si crelJeo,
eom nosaltres ereiem, gue aguesta orien
taeió és salvadora pel desti del nostre po
ble i per la salud deis seus fills, eom po·
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den dissimular·la aigualir-Ia, dedieant-se
eomodament a escriure (de flors i de nú
vols, de sionisme i de folklore, de franeis
eanisme i de lugoeslavia?

Quan s'anuneia I'aparieió de La Nau
tinguérem, eterns il'lusos, alguna espe
ran~a. Creguem gue En Rovira i Virgili,
sense la pressió deis aecionistes beats de
La Pub/ieilat, sense engúnies de trenear
la digestió deis mieers Sofill i Mates, amb
pregonada independencia económica, fa
ria un diari d'esguerra gue tanta falta fa.
Ens hauria sorprés, francament. un diari
cata la estil Quolidien o L'Oeuvre; peró
sí gueleom gue s'hi ataneés. Roman
sos! El vell federal, I'ardent polemista de
La Justfcia ens ha deeebut eompleta
ment,-en el sentit gue ja es compren, és
elar-i eom deia La Campana de Gracia,
a Catalunya, un nou periódie eatólie no cal,
ear ja n'hi ha tres: La veu, La Pub/ieifa!
i La Nau.

Repetim ho, La Veu centre? La Publi
eita!, esg uerra?

L10ad sia Déu! Quines coses es senten
de tant en tant!

VíCTOR DE MONTROIG.
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Llíbres í CJrevístes
G ~

cExcelsior~.-Novel·la.-Mar~al Trilla i 008

loll.-Edicions del <Diari de Matará•. - c:Excel
sior~ és una novel'la feta amb dues alenades: la
primera, concreta i esperanc;adora: la segona dil'lui·
da j desviada.

Hi ha una cosa a esbrinar. O ens enganya el no·
vel'Jista o és el protagonisla qui primer s'ens pre
senta com una anima aventurera per resuBar des
prés un ésser pie de prejudicis i disposat a roman
dre sola el primer esguard de dona Que I'enlluerni.

De les dues meilals d'cExcelsior~ nosallres ens
Quedem amb la primera. Hi ha pasta humana. L'al
Ira és una cosa de circumstlmcies que palesen que
I'autor na ha anal allf on volia. aos bé s'ha vis! lligal
per flguracions que s'han anal fent distanciarles
del nervi de l'acció i s'hi ha lliural sense el determi
ni d'arribar a un fi preconcebut.

En realilal el desenlla<; no esta resoli, El mateix
acaba que podria continuar indefinidamenl; més
sembla, pero, que vagi a continuar que no que apa
regui el monl final.

La figura central-una mica perjudicada de mi
nuciosisme-comen<;a fent-se interessant i poc a poc
s'ens va escapanl deis dits per anar a confondre's
en un pla d'aigUes martes.

D'aquest minucio~isme s'en ressenten també ta
tes les escenes,

Tol el que té de fort i ben visl en el moment de
fer coneixenl;a 6mb la Princesa i encara fins a I'es
cena de l'holel d'Argentona, ho lé d'inconcrel i poc
humtl a mesura que Jaume va lIigant el seu per
fil al deis forasters.

Els personalges secundaris s6n borrosos i in
definils. Inclús el mateix Karl resulta d'una pedra
picada poc picada, La Mundela és una figura inex
plicable des del momenf que se Ji comenc;a afer in
lenperanl ¡'amor fins a la fi. Per conlra, quan l'autor
fa l'inici de I'amor, resulta una pinzellada humana
dolc;a i lava.

Hi ha una excepció: el Sr. Font. El pas d'aquesl
personalge és l'encert més ben trobat delllibre. Es
una figura plena de cartlcter i psicologicament ben
arrodonida.

El prolagonisla, jaume, esta fet de dos troc;os,
car el jaume de la casa de dispeses és totalment
oposal al jaume secretari de la princesa.

L'obra fa I'efecte d'un cos que suporta el pes de

molles aregidures. Hi ha planes senceres que si
s'arranquessin del llibre, aquest raria un gran
guany dr lIeugeresa.

Aquest excessiu detallisme que en la majoria
deis casos emplea el Sr. Marc;al Trilla. no aclareix
rés del curs de la novel'la, ans I'afeixuga inúlilment.

De més a més és mancada d'ambienl. Millar di':
traeix I'ambient que pot gustar-se ben perfilat en les
escenes de la casa de dispeses.

El mi~teri que envolta la personaJitat d'lrma fins
el moment que hom comprova que és princesa, per
bé Que amb un fort regust de protagonista de
<Mare Nostrum» es manté per la seva qualitat.

Repetim que el que ens ha fet veure condicions
de novel"lisla en I'autor d'<Excelsior» és la primera
meilad del IIibre.

Marc;al Trilla és un bon narrador, facil de dic
ci6. pero poc feí a cenyir les accions i a obrir ca
mins a les passians,

La seva facilitat per dir coses Ji fa tranc;ar histo
ries retrospectives que agrega als personatges i a
les escenes amb evident perjudici de la seva agilitat.

No és emocionant, pero és correcte,
Una allra produció de Marc;al Trilla ens rara dir

coses més afalagadores. N'estem segurs.

<El Curandero del barrb.-Emili Oraells i
Caste/Js; Biblioteca <l/uro», Mafaró.-Es tracta d'
una obreta cómica en un acte, representable per
homes sois. L'autor, exposa, una vegada més, els
remeis irrissoris d'un curandero i la seva miserio
sa fi. Presenta porsonatges que fan riure a estones
i fa pensar, al primer interpret, com és jI·lícita la
seva manera de fer diners, enganyant els clients
que acudeixen a les seves visites.

S'acaba que un inspector el porta, amb el seu
dependent, a la presó, En resum, és distreta; prou
ciar ho justifici,l l'haver estat representada per més
de set entitals diferents.

El Llibre en la Cultura Social.-Hem rebul
aquest opuscle bellament edilat que conté la confe
rencia que amb aquest titol, dona el batallador
J. M. Mir M•• de Xexa••1Centre Obrer d'Otot, el
di. 21 de Gener de 1928.
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eL·Opini6».-L'aparició d'aquesl setmanari ha
revirat les esperances de tots aquells que cercaven
endebades en el camp de les noslres publicacions
aquella orientació franca i sincera de la ideologia
esquerrana.

L'esquerrisme de pa sucat amb oli que tns obli
ga a empassar certa premsa titulada progressista,
és un esquerrisme fraudulent i encara nominal.
L'opini6 sanamenl liberal de Catalunya necessifa
va una fulIa impresa en la que se hi rerrobés; unes
lJelres sinceres que parlessin direcramenl a la seva
consciencia, cansada ja de temps per haver d'aguan
tar ta os equilibris.

L'opini6 liberal de Catalunya necessitava un
portaveu i I'ha trobar en les nobles planes de
eL'Opinió».

Que tingui llares anys de vida.

)OAN DUCH [ ARQLlÉS.

fruir pogués la melodia
suau d'aquesta boca on
paoruga de la sango

O, qui
casta i
la rosa

!, ,................................................................................................: , ;

O, qui fruir pogués la meravella
divinament humana del teu bes,
tu, qui besant l'infant, púber donzella,
pressents el goig matern al pit ences,

eLa Riuada».-Aquesta revista de Mora d'Ebre,
en el número del 15 de Febrer, recenciona ampla p

menlla personalitat del qui fou genial escultor, fill
d'aqueJla vila, juli Antoni, amb moliu del nové ani
versari del seu traspaso Es digna d'elogi la tasca
deis components de eLa Riuada». L'avalen escrirs
de A. Bladé Desumvila, M. Rouret Callol, Enrie
Lluelles. Victor Cala la, joan forment, j. jesuald
Bladé, Enric L1orenc; Salazar, R. Nogués Bisel,
jordi Montseny, Salvador Roca i Roca i R. Dalp

mau Ferr~res.

Un guspireig ignot, en ta parpella
posa frisan ces i lIuors només,
1 embadalida restes, com estrella
que I'amor de la nit no ha ben entes.

eRevista de Catalunya».-Publica inreressants
articles de CarIes Pi i Sunyer; F. Valls i Taber
ner; Ferran Soldevila; els emocionanls eCamins
de Fran~lI» d~ Puig i Ferreler i els consegüents
eSagilari», eNotules», Croniques Catalanes, Les
Llelres, L'Art i Periodies i Revistes.

Qui com l'infant, en 'la besada pia
retut I'armor, cruel i la follia,
pogués dormir la sesta en el teu f1anc.
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L'Adolf Florensa

Els lriomfs que la noslra gent assoleix dins o
fora de casa, 56" una mica nosfres també. Porlem
UI1 fons comú de localisme que ens fa mirar amb
orgull J'lIscenci6 del nosfres hornes i mai no els sa~

bem rellevar la condició de lIeidalans baldamenl
els exils es descapdellin fora, perque amb ells la
dulal 8e'll honora i els ciuladans tal11bé.

La premsa d'aquesls dies de Barcelona ha repor~

lal la nova que ulla polenl enlilal financiera ha com
pral la ¡lIa urbana compresa elllre els carrera de
Pelai. placa Calalunya y Vergara amb el proposil
d'enderrocar les cases i de baslir-hi un grup arqui
lecfonic que supasani un gran guany en l'embel1i~

mcnl urba. El projecle de les obres del grup que
s'ha de reconslruir s'ha encarregal al nosfre con
ciUlada Adolf Florensa.

fa dies que seguim la brilIanllrajectoria d'aquest
arquifecte i creiem que aquesta ocasió ti donará
mOliu de fer una d'aquelles obres que immortalilzen
un nom,

L1eida que guarda les primeres moslres de ('ad
mirable art del Sr. Florensa s'hauria de recordar
ara que aquesJ fel de Barcelona el posa d'aclualiral,
que en les dependencies de I'Ajunlamenl dorm un
somni illjusl el magnific pUmo) d'eixampla que eH
lrac;it amb Ola amorosa i visió ampla i que res no
s'ha fet encara per dur·lo a la realilal malgrat la ne
cessitat illaplac;able que la ciulal en té.

P. B.

L'Exposició ,,8hum» a Barcelona

Uns bons amics nostres de Barcelona que ve
géren robra que cShum:t ha lingul exposada ara de
poc 01 noatre Museu Morera, se o'cmporJaren amb

la bona impressió que en lragueren la idea de tras
lIardar-la a la espiral catalana.

Així ens ho comunica breus dies després i'amic
J. Roure i Torrent qui ha pres el lil-:1ó per tornar
realilat aquesta iniciativa.

Per lal que robra de cShulI1:t pogués figurar
compleja en la nova Exposici6, hem demilnat a tols
els ql,e han adquiril quadres a la noslra ciulal, que'
els cedissin fins i tanl que dquesla s'hagi porlat a
cap, cosa que han fel amablement.

Per bé que no poguem enCdl'a donar el dia de la
seva inauguració, padem anticipar que es celebrClra
a la sala del moblisla Sr. Busquels oberla suara
amb una Exposició de Marqués Puig.

Per les l'eferencies que tenim deis noslres amica
de Barcelona no dublen que la nova: Expoaició de
cShum:t consfiluira un altre hit.

P. B.

L'Agrupació Cultural
: Lleidatana de J. R. :

Altra volla tornem a dedicar un Ileuger comen
lari a la tasca fruitosa que desenroll1a la benemeri
ta enfilat, quin nom encapc;aJa aquesta garba, i on
s'apleguen la majoria deis elemenls joven~ana, que
sen ten les inquietuls espirituals del nostre segJe.

Atents als esdeveniments quofidians, lan bon
punt copsem algun fel, o quelcom que és ja una
realital i que directa o indirecrament, influeix en la
vida progressiva de L1eida, ens apressem a comen
tar-ho.

L' cAgrupaci6» fenl honor a lIur nom, prepara
un cicle cultural interessantrssim,-Vegem sinó els
projectes que. poc a poc, anira realitzant.

Té arliculades set o vuit conferencies, a base
d'elements Ileidatans de reconeguda vlJlua, desta
cata vigorosament en els cercles culturals de casa



nostra, plaent-nos mollíssim el poguer anunciar
que moh avia:, lindril lloc la primera d'aquestes
conferencies a carrec del culte advocat i col'labo
rador d'aquesta Revista Ubald Egea.

Periodicament, escalonat amb les conferencies,
celebrara sessions reservades exclusivament als
socis, en les que els elemenls joven9ans de la ma
leixa, aniran desgranant llurs primicel'es critiques
de lIibres, a fi d'anar assolint Ilivell en el comenta
ri i la leclurll.

Aparl d'aixo, té en projecte, vist l'excel'lent re
sultat de les expo:iicions cCrous~ i cShum~, cele
brar-ne ]Igunes altres, Que s'anuncieran oportuna
menf.

Aquesta activitat, anira desenrotlIant-se amb re
gularital, existint el prop6sit de cloure aquest cur
set cultural. amb algunes conferencies a carrec
d'homes eminenls i 01011 coneguts.

Un bell programa que fem vots per que es de
senrotl1i tal com lenen pensat lIurs organilzadors.

Es encoratjador aquest despertar entusiasfa
del jovent lIeidala, Que avui ¡a sen! la necessifat de
fer alguna cosa de Olés posiliu valor, que no el fút
bol i els ba 115 de darrera hora,

¡. M.' M.

Comentaris d'actuaUtat

Darrerament hom ha pogut contemplar, des d'un
recer segur, la polemica enverinada, que s'ha des
enrotllat al volfanl de les disposicions deis prelats
de la provincia tarraconense.

L'cA B C~ amb el seu dissonant arlicle, fulmi
mmt I'anatema conlra els acords relalius a la pre
dicació en calala i ensenyan~a del Catecisme, en
I'arquebisbat de Tarragona, ha aixecal una polse
guera fenomenal, i talment com si la tramuntana
hagués fel sentir lIur desencadenar brufit, la prem
sa de la península, tan la de dreta com la d'es
Querra, hi ha volgut dir la seva opini6 particular,
contrastant, pero, les estridencies d'alguns dia
ris, corifeus de l'cA B C~, amb la contesta serena
i raonada d'altres, alguns d'ell.s marcadament libe
rals i d'esquerra.

Aquest debat, entaulat entre els portaveus olés
destacats de la premsa peninsular. ha posat de ma
nifest l'elocubra~i6 aparatosa del sector Olés reac
cionari.

Hi ha hagut periodics que han evidenciat ade
més, que la ceguera és una manifestació exarre"i
da, i desproveYda de tata finalitat noble.

Amb rao deia un periodic barceloní. Que a Ca-
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alunya. I'article de I'cA. B Cit, hav(a produit una
riallada general.

Pel cOlllrari,-deixem aparl ara rotafíus direcla
ment inleressals com cEI Debate'. cEI Correo Ca
talán~, erc.-hom ha visl com cEI Sol:t, per no ci
tar-lle d'allres, ha sapigul situar-se en el vertader
pl¿¡ de discussió, raonant encertadament els morius
qtle el porten a aprovar els acords deis prelals cata
lans, prescindint del prisma equivocat, amb que ha
ha enfocar l'cA B C~.

Fullejant la premsa comarcal catalana, hem po
gut consídtar que no ha passat desapercebut al
noslre pr;;lcipat, tan apassionant debat, i així hem
vist com innombrables diaris i revisles, hdn volgut
aportar també lIur opini6, remarcable per cerl algu
na d'ella, per la justesa de mires amb que esla ex
posada.

Confiem que amb la nota del Oovern, recoma
nant serenitat i indicanl qui s6n els Que han d'arre
glar aquesta delicada qüeslió, aquesta polemica
Quedara esmorfuida i finalilzara promplament, dei
xant sots el raslre d'una tamborinada d'esfiu, que
no ha ar.reglat res.

¡. M.' M.

El Centre de Lleida i de
:-:les seves Comarques :-:

El cCenlre de L1eida i de les seves Comarques~

la residencia inferina del qual, Portaferrissa 30 pral.
resulta ¡a massa pelita, ha contractal ben a propet
de la Rambla, l'espaiós:principal del núm. 9 del ca
rrer de Josep A. Clavé, davant per davant del 00
vero Mili/ar. al que té el proposit de traslladar-se
aba 15 del dia 26 del corrent mes,

Sabem que el Centre treballa aclivamenf per tal
d'augmenlar el número de socis el qual és avui ja
respeclable,

Una col'Ieci6 d'activitats mouen actualmenfl'i
deari del Centre, totes elles encaminades a fer-Ii la
vida esplendorosa i erigir-lo en la represenlaci6
Olés autenticament elevada de les Comarques l1ei
datanes.

Associació d'amics del Teatre

La companyia Claramunt Adria, s'adresa a tates
les persones, siguin de l'estament que siguin iso&
tinguin la idea Artistica i Cultural que sigui. que sen
tin amor pel Teatre en ses diverses modalitats a
agruparse a son entorno per crear l'cAssociaci6
d'Amics del Teatre~ a Catalunya amb el bon intent
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de dignificar-Jo i fer ressogir l'aflcio al Teatre
orientanl-Ja per camina patriotics i sanilosos.

L'Associaci6. no ha d'ésser de cap manera un
IIigarnenl per ningú i estará dividida, en tantea sec
cions com nuclis. (absolulament aulonoms. en
son regim local) se formin en cada vila, poble o
Ciutal de Calalunya.

El !Iae; d'uni6, entre toles les Seccions. sera la
Revista. Que editara la Cenlral de Barcelona. en la
que hi col'laboraran. toles Jes Seccions que ha de~

silgin amb absolula Jlibertat de tema. escola i ten
dencia Arlisl(ca i Culrural. Cada Secci6 delermina~

r~ per ella la quanlia de quoJa a pagar, nombr~ i
ciaase d'especlacle que vulgui donar-se sense que
cap altre pugui pressionar-Ia en cap senlil.

Cada Secció lindra son albir la seva responsa-

bilifal.
La Central, en tot cas i mentre li sigui posible

pe! major nombre de facilitats assequibles, cuidara
d'agenciar a les demés.

L'objecte doncs de les c.Asociacions d'Amics del
Tealre» es ja ben indicat i difinit essen la primera
lasca 11 realitzdr 1'0rganilzaci6 mensual de termina
nombre de representacions esce:niques en cada
llssociaci6.

L'Associaci6 ademes cuidará sobrerot de con
feccionar un Cens de totes les persones, que prore·
sionalment o por anció trehallin en i pe! leatre, en
tata mena d'aspec.e, Autor Music, Autor Pintor,
Sastre, Perruquer Maquinistes, Apuntadors, Bm
pleats Subalterna etc, etc. amb adreces, especialitats,
aplituls i caracterrstiques, recabant de tots, per a
coleccionar-los i fer-Ios publics per mitja de J1:1 Re~
vista, retrats amb noles biografiques, per 8 formar
un álbum Teatral Comtemporani l'original del qual
s'entregará al Museu del Teatre,

També cuidara. especialment, per mitia de Dele
gats voluntaris, de donar compte de tates quantes
representacions de carecter public o privat se don
guin a Catalunya.

En ns'intenta, dins de la Olés ampla aulonomia,
unificar I'esperit de tols els amants del Teatre, fent·
los actuar en molts casos mancomutlClts i ajudant-se
els uns ala allres i sempre tots a rors i crear un in~

vulnerable i valer6s exercif defensor del vertader
tealre.

Axi que de Barcelona s'hagi rebut un nombre
respeclable d'adhesions, es convocara una reunió
per nomenar la comissió confeccionadora del regla
ment generlll i particular per la ca pila!.

Enlre tan preguem a tola els hornea de bona vo
Juntal de Calalunya que cuidin de fomentar i crear

en les seves respectives localitats, les Seccions o
Delegacions donat-ne comple a la Central a la que
deuran dirigir·se també per lota men:! d'inforrnació
que els precisi.

Preguem als habitans del reste de Calalunya que
ens assabentin deis treballs que es realitzin per la
consliluci6 d'Associacions, al Colisseu Pompeia
Travesera 10 Barcelona, casal de la Companyia Cla
ramunl-Adria, a robjecte de donar-ne comple a la
premsa diaria de Cala!unya.

En el poble, vila o Ciutar, on no es pugui reunir
prou nombre d'adherils, per crear una Associació.
els individus deuran inscriure's a la Central qU¡
procurara donar satisfaci6 a 1Iurs aficions.

A lots als aimants del Tealre preguem que pel bé
d'ell i per realitzar el que tots desilgem s'inscriguin
lot seguit a I'cAssociació d'Amics del Teatre».

Establi:ment que
canvia d'adressa

Ens comunica el nostre amic Frace'sc Oarcia
que l'eslabJiment de lIanes i miraguano que tenia al
carrer del Nort n.o 5 I'ha traslladal al carrer Cabri
nely n.o :;

Aquest número ha estat visat

per la censura governativa

Salvi

elo

seus

. (,( { .....¡ uJlo!

.. .,."'~'"
L'IRIDAL col-liri cientffic, guareix tates

les malaltíes deIs ulls, Un flasc6 6 pessetes
a Jotes les Farmacies. Demanéu l'interes
sanl opuscle <Las enfermedades de los oios»
i us sera rernés gratu'itament dirigint-vos a

J. U R IACH i C," S. A.
Apartat 632 = = = BARCELONA.
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Caramels "L'ARC"
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Preparado por Francisco Mandri, ..

Médico y Químico Farmacéutico.. ,

ESCUDILLERS, 6

CEREBRINO
MANDRI Para el dolor de cabeza. neurálgios diver- ..

Verdader9 especifico sos, moleslias periódicas de la mujer, una cu ..
del dolor nervioso o charadita disuelta en agua, una, dos, o tres ..

reumátlco.desapa- veces con media hora de intérvalo. En el .,
reclendo por reumafi::smo febril, una cuchari'ldita tres o eua- ,.

rebelde, que sea, Iro veces repartidas durante el dla en la mis- ..
ma forma. En las enferm'edades dolorosas .,

Cura el dolor _crónicas hon de tomarlo ocho dlas de cada

de cabeza. mes en ayunas. y una o dos veces caso de .,
neuralgias p'resentarse el ataque de dolor. Usado en esla
(Faciales, forma y siguiendo siempre el cons<¡o del mé-

Intercostales. dico se logra vencer enfermedades dolorosos
de riñones, Ciática) y las arraigadas y aliviar siempre grandemenfe a

molestias periódicas pro- los enfermos,
pi as de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA
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g g
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~LA LLICÓ&O 1 g
O g
O DE LA g
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&HISTORIA &
g g
g (Cap a UD mOD DOU) g
O gO de JOSEP LLORD g

~ De venda: Quiosc de V. Caselles &
O g
OPlaga Llibertat - LLEIDA. g
O g
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Llista d'adreces útils que recomanem

¡::¡clldemles de Comerc

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabililal- Co
mer~ - Idiomes.=RambJa de Ferran. 56-2.° - L1eida.

¡::¡duocots

LLUIS COMPANYS JOV E.r.. Rambla Cala
lunya, 15, l.er - Barcelona.

Cotés

ORAN CAFÉ DEL COMER¡;:. - R. Ferran, 2
Ueida.

Coses de Canul

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

Col'legis

ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan<;a - Bal
xilleral i Magisleri.=Rarnbla ferl'an 36~2.o - Lleida.

COl'redors de Comerc

ENRIC BORRAs MELOOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - Ueida.

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

E lecll'lclsles

CLAUDI BAIOET.-Maquinaria i malerials elec
tries. vendes al major ¡detall. - Plac;a Llibertat, 2
Teleron, b8 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. -Maquines i malerial elec
frie. - Baixada de la Trinitat. 6 - L1eida.

MIQUEL ·RIBELLES.-Fars i inslal'lacions elec
Iriques per a Hum i farc;a. - Parallamps, Acumula
dors. TrdnSrormadors i Reparació de aramarons.
Clavell, 5. - Ueida.

Perrelerles

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

Pusterles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
núm. 37. - L1eida.

Impremtes

IMPREMTA PAOÉS. - Avingudo Blondel, ó3
L1eida.

['leuadores

MERCÉ BlISQUETS. - Proressora en parls i
Cirurgiana. - Plac;a Consliluci6. 4, 411rl - 1.Q



Ueida.

M ercerie s

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
ecria i novelals. - Plac;a Sal, 8 - Teleron. 502. L1eida

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enrermelats dé
la boca i dents. - Teleron, 567. - Plac;a de la Sal, 17
principal - L1eida.

Mos"ics

FRANCESC NADAL. - Fab,.ica de Mosaics
(Ii] més antiga de la Capital) Passeig de Pral de la
Riba. - Teleron, 546. - Ueida.

Múslcll ¡ Pianos

lOAN OUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Recaders ¡ 'rransports

LA PALLARESA. - Agencia de Transporls. 
Ca,.rer Cabrinetly, 15 - Ueida. - Teleron, 2b2.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montlle6,
217. - L1eida: Esterería, 4.

'r a llers

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

JOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinaria.
Cardenal Remollns, 8 - Teleron, 107. - Ueida.

'roelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerra. - Especialllal6 en
pernils i embutits .. Carme, 62, TeU:fon, 300 - L1eida,
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