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CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reumático. desapa
reciendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

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

pias de 111 mujer

PREVENTIVO Y CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA
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Para el dolor de cabeza. neurálgias diver· ..
StlS, molestias periódicas de la mujer, una eu· ..
charadita disuelta en aguZI, una, dos. o tres ..
veces con media hora de inlérvalo. En el .
reumati~'rlO febril, una cuchari'ldita tres o eua· ,.
tra veces repartidas durante el dIo en la mis· ..
ma forma. En las enfermedades dolorosas ..
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada ..
mes en lIyunas, y una o dos veces caso de .
presentarse el ataque de dolor. Usado en esta ..
forma y siguiendo siempre el consejo del mé·
dico se logra vencer enferm~dades dolorosos
arraigZldas y aliviar siempre grandemenre a
los enfermos.

Preparado por Francisco Mandri, ..

Médico y Químico Farmacéutico...

ESCUDILLERS, 6 BARCELONA ..
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Material per a cobertes, el més garantit i de durada il·limitada.
Tuberies lIeugeres per a desaigües, fugides de fum, etc., etc.

També produeix TUBS a presió fins a VINT atmósferes, per a
conducció de liquids i gasas. 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.
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-== Demaneu presupostos i els facilltará gratis la

Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telefon 207 =

Central: BARCELONA - MADRID. =
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~ DireCCIÓ i administració: Carme, 6-2.'· 1]

r'Audiencia de L/eida ha condemnat a la darrera pena un minyo que tot just si ha
~ arribat a cumplir la vintena. El Tribunal Suprem ha ratificat la sentencia dictada
pel tribunal d'ací i ara la ~ida d'aquest dissortat minvo que s'anomena Domenec Ri
bera Vila és una cosa insegura que només pot salvar la pietat d'un pob/e implorant
una altra pietat.

El delicte que ha portat !'intortunat minyo al greu moment que atravessa és de
robatori i assassinat.

El fel és vulgar, pero, comporta una collecció d'agravants que han augmentat
la seva grave/at als u!ls de la justícia.

Una mort patibu"'aria áls vint anys fa Ilastima, fa unfJ immensa !lastima. Un
home normal a aquesta edat no mata mai si no és perque el mou una idea que e!l
creu noble. En tot assassinat gro!ler cal cercar-hi sempre un procés patologic o d' in
fluencia de medis insans. Tothora un homicidi vulgar és la resultant duna co"'ecció
de factors que han coaccional la voluntat de ractor portant-Io, a desgrat de les inne
gables impulsions·nobles que serva en el fons tot home, al crim.

Cal, doncs, valorar tan com el fet, la trajectoria de féss?r que rha comés.
La pietat s'hi sent cridada a trobar en la vida del dissortat Domenec Ribera una

raó d'embrutiment no nada precisament de la seva consciencia sinó imposada per la
falal coi'ncidencia de la seva vida amb medis inferiors.

!tem pogut reco!lir unes dades que expliquen la majoria d'aquests actes i que
confirmen plenament el cas que tractem.

Domenec Vi/a nO ha·conegut el caliu de ramor materno De petit, petit, fou por
tat a I'ffospici i les tristes parets del quiel recinte posaren les primeres sombres dins
de la seva anima. Un jorn s'allibera i la grava de les carreteres conegué l'impuls del
seu brar i la suo/' del seu front.

Més tara entra al servei del que havia d'esdevindre la seva víctima. '.
La vida per ell no tingué dies !luminosos; la tenebra de la seva naix(mra /'ana

va seguint pas a pas barrant-Ii !'entrada als camins sanitosos. Conegué gent embru
tida i sense suports per mantenir-Ia a. distancia, hagué d'aguantar-Ia a sobre amb to
tes les miseries !lurs i el que és piljor les induccions.

1 peca; la seva jovenesa orba de lota claror i corvaaa sota el pes de la malves
tat aliena, s'embruta de sango Tenia 18 anys ...

Durant el temps de la seva reclusió ha sofert una trans,formació notabilíssima.
ffi entra analfabet i ara Ilegeix i escriu; la seva conducta rha fet creditor als afectes

. del personal de la presó i en aquest període de sanejament de la seva anima apareix
la tragica silueta del patíbul reclamant-Io. .

Fa una immensa Ilastima to/ aixó. Lleida ha aixecat la seva veu. El seu defen
sor Sr. Antoni'Age/et fou el primer en soNicitar !'indult. Seguiren varies entila/s.
L'Ateneu fent-se seva la idea convoca una reunió magna on Lleida sencera hi era re
presentada. El poble nadiu del condemnat ha demanat també el seu perdó. El poble
de la víctima igualment. Es un clam unanim el que s'ha aixecat per salvar una vida
de vint anys tot jusf a /'hora que fa via d'ésser redimida.

Per humanifat... !
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cntorn del Casal de la CJahería
't./na enquesta

L'apartal de J'ariicle del noslre car amic Víctor de Montroig. ¡"aeril en el número passat eos ha

fel caure en la conveniencia de portar a la practica aquesta enquesta. Poca problemes. deis "om·

brasas que té la "ostra dulal per resoldre. lenen la importancia del que ha donar lIoc a aquesta

enquesta. L'opini6 emesa pela "aalres hornea més representatius portara un raig de Hum

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

té ¡oferessalS en un sentil general i ample tofa aquells lIeidalans que estimen profun-

dament el "aatre palrimoni, hem procurar, al confeccionar la lJiata d'opinants,

que aplegués el desenrotllamenl de renquesra, les veus més autoritzades

de les direrentes activitats i represenlacions ciutadanes. Ex alcaldes.

Melges, Advocats, Arquitecfes, Industrials, etc.. aniran fixanf

el seu punl d'albir sol'licitaf amb el següenl qüestionari:

Qye hem de fer del Casal desmontat de la Cj'ahería? CJ?eedi=
flcar=lo tot amb el peu forr;:at del que hi havia? crer una
nova Casa Consistorial? 7 si es així, on, com i quan?

Dr. Humbert Torres, ex-alcalde.

Enceta la qüestió d'una manera resol
ta i concreta.

Hi ha una solució ideal i una solució
practica.

Parlem d.e la primera: Aquesta consis
tiria en adquirir per part de I'Ajuntament,
la casa enderrocada del Sr. Llorens i amb
aquest pati i el solar de la Paheria fer-ne
tota una casa Consistorial amb el peu for
cat de conservar tot el que artísticament té
valor, exteriorment. De cap manera soc
partidari, fins suposant que I'Ajuntament
tingui mitjans, de reedificar la Paheria al
mateix 1I0c ocupant només el seu antic so
lar, és a dir, la meitat de tot el front de la
placa de la Paheria, puix no n'hi ha per a
res.

Com que ja la hi haviem vist tota la
vida, no ens feia mal aIs ulls que només la
meitad justa de la placa fos Casa de la
Ciutat, pero ara que ja és aterra entenc
que no s'hi ha de reincidir.

Aquesta solució és la ideal perque sa
tisfaria I'aspecte sentimental i la tradició
de Lleida de continuar la Paheria al ma
teix 1I0c engrandinl I'edifici en la forma in
dicada; pero aquesta solució ideal la veig
molt difícil economicament perque s'hau
ria de comencar per comprar un solar que
evidentmenl val moltes mils pessetes. De
totes maneres aquesta solució abans
d 'abandonar-la cal pensar-la bé. Si és via
ble, és la meva. Com estic apartat fa temps
de la vida municipal, no tinc antecedents
per opinar en I'aspecte econbmic d'aquesta
solució.

Suposem impossible la solució prime
ra. Llavors, d'una manera resolta, soc
partidari de fer Casa de la Ciutat a la Pla
ca, adquirint la casa de darrera de ¡'Almu
dí i aixecant un edifici monumental que pu
gés uns quants metres per damunt de totes
les edificacions de la Placa.

Entenc que no s'han de colbir les inida
liVQS deis arquitectes amb peus f(¡rcats de
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Cal' ména, artisticament parlant, pero, L1ei
da estima la columnata gotica de la fa~a

na del vell edifici i aquest estat d'opinió
segurament que el recollirien els concur
sants.

Pero, suposant que aquesta columnata,
el projecte adoptat no la posés a la fa~a

na, s'hauria de posar com a condició que es
reinstaurés, exteriorment o interiorment,
car la seva bellesa pot servir (¡'element
decoratiu tan per mirar al carrer com per
decorar un gran pati interior.

La Pla~a amb aquest nou edifici, ade
centada i urbanitzada convenientment,
donaria un gran to senyorial a I'interior de

.L1eida del que tan mancada n'esta.
Economicament, em sembla la solució

més faci!. L'Ajuntament, és propietari de
I'Almudí i carreró del dalTera, hauria d'ad
quirir el casalot de Joan del Rei que no val
cap quarto i venent el pati actual de la Pa
heria, que val una enormitat de mils duros,
seria ja una base economica considera
ble, per completar la qual n'hi hauria prou
amb quatre o cinc pressupostos municipals
en els que s'hi consignessin les anualitats
necessaries per la seva total realització.

.Les demés solucions de que es parla
no m'agraden. Menys que cap la d'aprofi
tar per Casa la Ciutat I'edifici de I'Hospital
vell.

A I'Hospital hi ha d'anar el Museu Bi
blioteca de L1eida i ha d'ésser obra de la
Diputació que és rica i té el deure moral de
fer alguna cosa en aquest senlit aprofitant
la seva pI:Osperitat economica.

Si l'Ajuntamént volgués anar al vell
Hospital, hauria de comen~ar per adquirir
aquest edifici que val molts quartos i molts
més encara per restaurar-lo com cal, dona
des les seves dimensions. 1 així i tot, no
s'adiu al concepte, nessecitats a complir i
cflracter di,-:ers deis cómplicats serveis mu
nicipals mO,derns.

En fi, ho cree una mala solució.
En resum si de les dos solucions apun

tades no hi havia més que una diferencia
de 15 o 20 mil duros, per donar xifres con
cretes encara que no absolutes, voto per la
primera solució, En cas contrari, la se
gona,

Salustla Estadeila, ex-alcalde.

Aprofitem uns moments que oportuna
ment Ii deixa Iliures la consulta, i entrem
tot seguit en materia:

-Partint del principi que la Paheria
esta enderrocada, jo crec que no deu pen
sar-se en reedificar allí la casa de la Vila .
El motiu principal que justifica aquesta
idea, és la incapacitat del pati.

Restant la Paheria encara en peu, no
solament m'ho haguera mirat molt abans
d'enderrocar-Ia sino que haguera estat mon
desig d'eixamplar-Ia comprant una de les
cases colindants. Tractant-se, pero, d'un
fet consumat, s'ha 'de desestimar aquesta
idea.

Crec que l'edifici de I'antiga Casa de la
Ciutat, s'hauria de reconstruIr fent que
contingués les mateixes linees arquitecto
niques, sobre tot la fa~ana i eLpati interior
éssent destinat a una finalitat artística que
bé podria ésser Museu, Biblioteca, etc.

El punt on crec que deu construIr-se la
Casa de la Vila, tota vegada que és la casa
pairal de la Ciutat, ha d'ésser un punt cen
tric no solament del que avui és L1eida,
ans tamb.é del que sera. Un punt que resul
ti ornamental i que no representi cap per
judici pel comer~ i per la indústria, i com
és natural, que tingui la capacitat deguda.
1 aquest punt és l'Almudí des de I'una es
cala a l'altra, el cElrreró, i de més a més, les
cases del darrera.

La presencia d'aqu,est edifici no hi des
c!iria,havent-hi el mercat, i el dia que aquest
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sigui fora lIavors ja no ho cal dir. Trac
lanl-se d'un punl recios de la ciutal, I'ac
tual Pla~a es podria convertir en un jardí
per infants, etc.

Hi ha moites raons que m'han decidit a
adoptar aquesta idea: la suficiencia del
pati; el tractar-se d'un edifici que amb tol i
la seva condició de monumental, ni la in
dústria ni el comer~ no en percibirlen el
menor dany i a darrera hora, si es vol, el
simbolisme de situar Casa la Vila sota
I'ombra del Castell,

Aixo crec que s'ha de portar a cap el
més prompIe que es pugui cal' és una ne
cessitat que el poble, I'ha d'acomplir, se
renament, pero; comptant amb els mit
jans ordinaris que Ii atorgui el municipi
pels arbitris que la lIei Ji autorilzl, els quals
podrien estar refor~als amb I'expropiació
d'alguns bens que posseix el Municipi: per
exemple l'Alhondiga.

Crec que aquesta obra es podria portar
a cap, en 101 el que toca a I'aspecle econo
mic, comen~anl-Ia amb el que es tragués
de I'expropiació d'aquests edificis al 'Iudits
i continuant-Ia amb consignacions anuals
al pressupost, d'alguna importimcia: per
exemple 100.000 pesseles anyals, fins a
I'acabamen!.

L1avors tindriem un edifici monumen
lal digne de la ciulat d'avui i de la que sen
se cap mena de duble arribara a ésser
d'acf uns anys.

Francesc de P. Morera,
arqultecte municipal.

A I'hora que I'anem a veure el trobem
en el seu despatx de I'Ajuntamenl des d'on
ens dona la seva opinió.

-El meu parer, és que s'hauria de com
prar la casa d'Arejol per obrir un carrer de
8 m, tocant amb la casa del Sr. L1orens, i
la resta adicionar-lo a la Paheria,

Aixo mateix ho vaig proposar al senyor

Bordalba quan era a la presidencia de
I'Ajunlamen!. Em digué que I'anés a veure.
Poc despres el Sr. L1orens, en una confe
rencia tinguda amb el Sr. Bordalba, s'ofe
rí a no cobrar per la casa d'Arejol res més
que el que l'hi havia costat d'adquirir-Ia, Ig
noro el perque no va arribar-se a un acord.

Jo crec queamb aquestaadquisició teniem
casa de la Paheria per sempre. Sol' lucio
navem el dificil problema de I'enlrada del
Pont,sino d'una manera definitiva al menys
per anal' rutilan!.

Avui, és moIt difícillot aixo. No queda
aItre remei que conservar la Paheria de la
millor manera que es pugui. Són coses
aquestes que no poden desapareixer sense
més ni més, perque encarnen una Iradició.

Cas que no pogues servir de Casa
Consistorial, al menys hauria d'ésser una
dependencia exacta de la Casa; la part
més historica, poso per cas: I'Arxiu.

Avui, potser, donada la manera d'ésser
de la gent, cas que s'arribés a edificar una
aItra Casa Consistorial, el millor 1I0c per a
lIur empla<;ament foren els terrenys del Vi
líes.

Entenc que el problema és inajornable.
Com?-No ho sé; no és cosa meva.
I ja que ha pres estal de conflicle la

idea de portar la Casa de la Vila al vell
Hospital, diré que fins a cerl punl ho trobo
bé no poguent-se tornar a la Paheria. De
totes maneres aixo no és més que sortir
d'un abís per caure en un aItre. L'acondi
cionamenl del vell Hospital és 'una cosa
coslosa i si l'ha de fer ¡'Ajunlamenl s'en
ressentira.

El punl és bo; I'edifici lambé és bo, Re
presenla per L1eida una pagina atapalda
d'historia i crec que no s'havia d'haver
passal mai a la Dipulació,

El cas esta en que el Munícipi el rebi
señse que Ji cosli' cap diner, només amb
1'0bJigació de restaurar-lo, Ja que I'Ajun-
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tament está ben disposat a fer aquesta res
tauració val la pena que la Diputació el
dongui. A darrera hora no fara més que
treure's un mort de sobre. Fóra una cosa
que rebriem nosaltres per conservar-la i de
la qual la ciutat en podría rebre una eleva
da utilitat.

Miguel Fontanals, Director del Mu

seu Morera 1president de la Junta

de Monuments.

Ens fa passar al despatx anexe a la
botiga i ens dona amablement la seva
opinió:

Crec que s'ha de reconstruir tornant-Io
a fer servir de Palau de la Paheria. El
canvi de vegades no dona resultat i quan
hi ha pel mig una tradició com la que con
c10u l'enderrocat edifici del passatge d'A
rejol, lIavors tots els respectes són pocs.

Només hi ha una cosa i és que l'edi
fici podria resultar insuficient. Aixo, pero,
no és cap dificultat grossa, si els anys
augmenten les exigencies municipals, lIa
vors la Casa Consistorial podria dividir-se
en varis edificis, seguint I'exemple d'altres
poblacions.

Hi ha encara un problema palpitant
que és precís no oblidar-Io ara que es
tracta de la Paheria. Aquest problema el
plantegen l'estretor deis carrers que Iimi~

ten I'emplacament de I'esmentat edifici i
les dificultats que de dia en dia experi
menta la circulació. Agrava aquest proble
ma la situació del pont que al primer cop
d'ull sembla que impossibiliti I'eixampla.
Ben mirat, pero, la cosa pot arraniar-se.
Cal només desmontar una arcada del pont
i colocar-la a I'altra banda de riu. L1avors
quedaria esgambi suficient per fer-hi una
via ampla que s'enllacaria amb la Rambla
de Ferran i permetria al Palauet de la Pa
heria el bon to d'una perspectiva admi
rable,

D'ací 50 anys, aquest problema fara
parlar L1eida abastament i si quan estigui
resolt, amb la consegüent canalització del
riu, la Paheria ha de guanyar tan conside
rablement, crec inútil repetir que m'afermo
en la idea de conservar la Paheria curosa
ment reconstruIda en el 1I0c on ha estat
fins ara.

Cas que s'hagués de fer un altre edifici
per ésser destinat a Casa de la Ciutat crec
que enlloc hi estaria tan bé com a la Pla
ca.

I ia que s'ha parlat de traslladar el
Museu a la Paheria, hi vull dir la meva.

La Paheria s'hauria d'arreglar conve
nientment cas que hagués de servir de
Museu i aixo fóra una empresa costosíssi
ma. De més a més el Museu seria molt
superior al cos d'habilitació per Ajunta
ment ia que els Museus no són com si
diguéssim salons d'exposicíó ni de venda,
sino que el que hi entra ia no en surt, raó
més que sobrada per comprendre que ten
deixen al creixement constant. Passaria
que d'ací uns quants anys, la Paheria, com
que no té 1I0cs possibles d'eixampla, re
sultaria insuficient i lIavors el Museu que
daria coIbit.

I encara, la perdua de Iloc que supo
saría I'haver de fer lIums a les sales, agra
varia la qüestió.

No crec, doncs, la conveniencia de por
tar el Museu a la Paheria.

A I'Hospital, disposant i tot d'una mica
més d'espai, es presenta el mateix proble
ma. L'Hospital és un edifici apropiat per
un gran centre de Cultura.

Crec, en fi, que el Museu s'ha de tras
lIadar a un 1I0c que tingui a banda i banda
espai suficient per poguer-Io agrandar
sempre que convingui: els Camps Elisis,
per exemple.

Es freqüent arréu del món trobar els
Museus dins del radi deIs jardins públics.. ,
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Ramon Aill'e, Arxlver municipal.

El Irobem a l'Arxiu instal-Iat als sotans
de I'actual Ajuntament. La noslra presen
cia alli no hi és estranya. El Sr. Aige ens
acompanya a resseguir la col-locaci6 deis
quadres de lIeidatans il-Iustres que figu
raven' al sal6 de sessions del vell casal de
la Paheria i que després de romandre una
bona temporada a la fosca, ara de poc han
estat penjats al voltant de les parets de
I'Arxiu. Del mal el menys.

Després, exposal el motiu de la nos
tra visita, ens parla de la següent manera:

Primera Pregunfa.-ReconstruYr-lo a
base de montar altra vegada la parl ar
queologica i destinant el reste de l'edifici
a Museu arqueolagic i historic de la ciu
tat.

Segona pl'egunfa.-No; de cap mane
ra. Reedificar-lo res més que a base de
respectar la part historica·i artfstica. Que
es procuri sino es vol enderrocar, armo
nitzar-lo amb el conjunt de l'edifici.

Tercera pregunfa.-Si, soc partidari
d'una nova Casa Consistorial perqué ho
exigeix apremiantment el desenrotllament
exlraordinari de la ciutal i la necessitat
d'ampliar els serveis Il)unicipals que avui

eslan inslal'lats d'una manera deficienl i
esquifida.

El punl d'empla~amenlde la nova Ca
sa consislorial, hauria d'ésser en els :patis
que posseeix I'Ajuntamenl al costal de la
seva actual residencia; i millor en I'actual
Museu Morera, si fos possible una combi
naci6 adequada, traslladanl aquest últim a
la casa de la Paheria restaurada o a la Seu
vella, perque el lomar la Casa Consisto
rial a l'antiga Paheria no adquirint-se nous
patis, no és possible instal-Iar-Ia folgada
ment amb vistes a l'esdevenidor.

Respecte al com, entenc que hauria
d'ésser construint un casal senzill sense
que aixb vulgui dir que no lingués algun
element artfstic.

Quan?-Quan el consislori municipal
esligui en condicions economiques de rea~

litzar aquesla millora urbdna amb els seus
recursos ordinaris o mitjan~anl alguna
combinaci6 financiera de compensaci6 o
permuta amb alguna finca de son patri
moni municipal.

Aixo és el reflexe del meu pensamenl
actual i poc menys que improvitzal i per
lan, subjecte a les rectificacions inherents
a un assenyal i madural esludi deIs malei
xos pensaments.
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Qsdí tíngués coro la font

Qui tingués com la font
una ferida oberta,
un deliltremolós
i la paraula incerla!

Qui tingués com la font
la nit dintre fentranya
i a la boca claror
i for fresc d'una canya!

Si en rajar, com la font
obrís un clot aterra!
Qui fos sota son raig
una. tremula gerra!-

Ai si fos e!' meu cor
fontinyol que· s'escola
i sentís el goig viu
de faigua que rodola!

Ai ,<i fos dol/ de font
brancal fi que es decanta
i tendror d'aigua pura
que verdeja i que canta!

Si sentís com la font
una frescor abscondida
i com la fonl veYés
el món amb uns ul/s blaus
i aspirés f aire viu
amb una boca humida!

JAUME AOELET GARRIOA.

Comp'osici6 lIegidll pe) seu autor en )'lIcte de !'homenafif: que
li fou dedica' d¡Ü'rerllment.
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On va la "nos/rall premsa?

@'Nunpaiscomelnostre,enel
(O qual la qüestio religiosa esta real

ment sense resoldre i que les mi
núscules concessions constitucionals es
veuen, reduldes a la practica, a la nul'
litat; en que no hi ha res que no estigui
directament o amagadament intervingut
per poders foscament reaccionaris, va esti
lar-se ja fa anys, entre els literaturaires que
feien tasca de propagandistes, d'extendre
el mot d'ordre que parlar de semblant
qüesti6 era cosa de malta, cosa «démodé».

Junt amb aquest estrany mot d'ordre,
neixia el fet també for~a curi6s de la lite
ratura ((pura», merament ~esteticista,.,que
dura avui encara j' que resulta un mera
vell6s narcotic de tata sensibilitat d'orrlre
su perior.

Avui el pensament catala esta sadollat
d'aestetes».

L'Eugeni d'Ors feu una gran escola.
El segueixen encara els seus antics fer
vents. avui, pero, detractors.

Tal vegada seria útil esbrinar els ori
gens d'aquella posici6 a la que contribui
ria en forta part, el contracop del lerrou
xisme com a motiu ocasional més que
causal.

La niciesa d'áquella posici6, la seva
for~osa fallida a curt pla~, tenint en compte
que no respon a cap realitat viva, degue
ren fer pensar molt aviat en lá convenit\n
cia de recollir les forces esq uerranes cada
dia més absents de la idealitat represen
tada per aquella curiosa po.ici6.

Els diners d'aquestes minories «selec
tes» constituides pels «esteticistes», és a
dir, per la reacci6 enguantada de moder
nitat, cridaren a la col'laboraci6 els espe
rits liberals, adhuc alguns amb ges! anti-

clerical i tot, amb I'esperan~a que la tasca
lIur, degudament i curosament controlada
pel capdevanter, giraria envers el pensa
ment «ter ral» que els esteticistes, natural·
mentl representen, l'atenci6 deis homes de
cor i pensa esquerrans.

1, de fet, heus aeí que es dona el cas
extraordinari, per exemple, que els escrip
tors que donen crMit i valer a la premsa
catalana s6n de caire liberal. Aixo, no obs
tant, no existeix cap diari cata la que no
sigui de fans, perfectament clerical i im
pregnat de tata aquella posici6 a que feiem
referencia al c')men~ament.

Sembla paradoxal, veritat?
cee

La posieí6 dretista sempre es Clnlca.
Allo de «en nom del teu liberalisme recia·
mo el meu dret; en nom del meu absolu·
tisme et nego el teu» és una traducci6
pseudo-filosofica del «si ganamos seremos
los amos»;

si perdemos ¡todos hermanos!»
de la reacci6 espanyola, i per cohonestar
ha s'inventa el xisto teatral de «el pensa
miento libre·proclamo en alta voz y muera
el que no Aiense-igual que pienso yo»
que malgrattot, no sembla valer imposar
sino el dret de pensar amb lIibertat, mal
hagi de morir el qui ha estorbi. Aqui no
hi ha cinisme, sino passi6.

Dons, bé. Els diners de la reacci6 cata·
lana no s'esmercen en va. Certs escriptors
d'esquerra s'hi traben naturalment bé i la
necessitat de conviure amb el· qui paga,
obliga a tocar amb sordina i evitar els te
mes desagradosos, i fins sembla que es
produeix una suau modificaeí6 en la posi
ci6 doctrinal de l'escriptGr.

I allavors hom es pregunta amb sorpre
sa: Será possible que resulti sólida i única'

j



ment racional i efica~ la posició i actuació
deis directors sovietics? Es aguest for~osa

ment el nostre esdevenidor?

***
Aguestes rares reflexions ens han estat

suggerides per una conversa gue o derrers
del mes passat insereix "La Publicitat. am b
el tltol "Un panorama general-Projectes
particulars. signada per X. I. Z. La con
versa era amb losep Pla.

Aguest, hi apareix com sempre enor
mement optimista. No hi ha motiu per
menys. Es tracta d'un colossal programa
d'extraordinaria importancia per la cultura
d'aquest pajs. Uns projectes de mecenat
ge. Un .pla sistematic de consolidació de
la cultura d'aquest pajs (altra vegada).
comprenent la ciencia pura, les arts, les
investigacions fisiológig ues, histórig ues,
periüdístiques i, en general, tota mena
d'investigació elevada».

Segueixen atribuint-se a losep Pla una
serie de consideracions atinadissimes sobre
aguest hipotetic i importantíssim esdeve
niment económic, del gual no en sabem
res mes fora del gue allí s'hi diu.

Es possible, peró, gue una empresa
veramenttrascendental per estimular I'alta
cultura, losep Pla ¡'estimi d'importancia
extraordinaria per la cultura d' aquest
pajs, gue es un pais sense cultura, amb
una forta majoria d'analfabets sobre els
guals es impossible fundar-hi res racio
nalment sólid?

O creu, per ventura, el simpatic Pla
gue tindra una major influencia sobre els
nostres conciutadans absents de tota cul.
tura i absents, per tant, de tota col-Iabora
ció espiritual, aguest grassíssim projecte
cultural de la gue hi te, per exemple, la
gloriosa, peró, malauradament esteril
fundació Bernat Metge?

Ah, jal La can~ó de les "minories se
leetes. sense les guals no es constituiran
mai els pobles, es a dir, no s'acundu!ran

9- _

mai amb prou tra~a els remats humans,
la carn de canó!

El pecat mes gran de la difunta Man
comunitat de Catalunya fou el de desan
tendre's de l'Escola popular. No era la
seva missió, s'ha di!. Contestarem gue no
en te d'altra superior ni en eficacia ni en
noblesa d'objectiu_

Deu anys de fecunda acció realitzant
els fins de I'alta cultura i la "investigació,
amie Pla, han deixat belles obres interes
sants per gui pugui treure'n profi!. Peró
s'han anorreat amb una bufada. Deixaran
un rastre minso gue no aixecara pas l'es
perit del poble ni ennoblira el seu aplana
ment secular.

Deu anys d'acció escolar, fecunda. han
ennoblit milers i milers de ciutadans gue
exigiran gue no els hi sigui negat als seus
fills el pa espiritual gue ells tastaren.

Peró, no traetem pas, avui d'un punt
gue ja fa molt de temps ens preocupa: i es
precisament la constitueió d'un gran, ex
tens mecenatge, tambe, a favor de l'ense
nyament primari nostrat.

El fan les ordres religioses i es per
aixó gue interessa als directors eatalans,
gairebe tots ultra reaccionaris i en divorei
permanent amb les masses gue generosa
ment actúen. Aguest i no altre es el secret

I

del fraeas de I'acció catalana, ben meres-
cut per cert.

La conducta, peró, del diner periodís
tic catala, no sembla pas proposar-se me
nar-nos cap a Xecoeslovaguia. }Aes aviat
apareix encarada cap a Italia.

No oblidem, aixl i tot, gue la nació mes
próxima a Italia ... es Rússial

1 en ag uest cas, la tria del poble es fa
cilment feta.

Per sort, ve a treure'ns del toll el nou
diari cata la católic intervengut per aguest
formidable eguilibrista de I'cesteticisme»
gue fa pocs anys ens varen movilitzar i des
cobrir: I'immens l. M.' lunoy. CURIAL.
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runa experÜ3ncía pedagogíca
~

fíi)) OM més eltemps va fent lIunyana
~l la meya estada al Liceu Escolar,

..- mes sovint i amb més for~a

se'm reproduelxen els records d'aquell
temps, tant que, sense predeterminació,
algunes vegades vaig fent una mental revi
si6 deis fets passats per a donar-Ios-hi,
amb absoluta serenitat, una valoritzaei6,
si no en definitiva, quan menys més justa
que la que els hi concedia en ¡'época en
que succelren.

Els onze anys del meu mestratge a
L1eida es earaeteritzen per un afany, gai
rebé una obsessió, d'aconseguir que els
meus deixebles esdevinguessin éssers ac
tius, pro d'una activitat inquisidora, que
arribessin, en tot el que fas possible, a val
dre's d'ells mateixos sense demanar ajut,
que sOlmetessin lOtes les seves poténcies a
una aelivitat constant per tal de descobrir
causes i deduir conseqüéncies.

Hauria volgut, en un mot. que arribes
sin a prescindir, fins, on fos possible, de
tata lutela, de IOt guiatge; que allo que
podien aconseguir per ells mateixos no ha
cerquessin mai fora d'ells. El meu gran
amor a la lIibertat desvaporava continua
ment en els meus desitjos.

Aquesta aspiració no va donar pas sem
pre bons resultats, alguna vegada vaig sor
tir-ne ben decebut. altres, potser, lIatzerat i
tal.

Avui, en una d'aquestes reerudescén
cies deis meus records de I'enyorat mes
tratge, he revisat unes notes que guardo
curosament, unes notes que em semblen
d'interés i que potser no sera endebades
fer-ne publicitat. Es traCia d'uns exercicis
d'observació.

El que jo em proposava era donar una
confian~a il'limitada als nois; demostrar
los-hi que el meu proposit era, no sois
possible, sino lacil: ells, pel seu propi es
for~ i sense aportació aliena, (?) podien
arribar a aprolundir bastant els seus insig
nificants coneixements sobre una cosa, so
bre un fet determinat. No era la primera
vegada que els demostrava com per ells
mateixos podien arribar afer descobri
ments notables i a triomfar en empreses
que, de primer moment, els semblaven in
superables. Es per aixo.que jo ja compta
va, si no amb tata la confian~a que els de
mana va, quan menys 3rl)b una mena de
docilitat completament lIiure de tata pre
venció refractaria. Es sotmelien bonament
a fer la prava.

Un dimecres, en comptes d'anar al
Camp d'Esports a jugar, varem anal' a la
petita costa que raltipla de la Mariola opa
S3 a l' Escorxador nou. Ana vem a fer un
eslUdi el més detallat possible de I'acció
dinamica de les aigües pluvials. L'éxit fou
esclatant.

Vitrem fer una seguida d'observacions
sense ordre ni eoncert, després cada res
posta o, millot dit, cada conclussió fou nu
merada i, a I'eseola entre tots les vam or
denar en sis grups que foren titulats aixi:

Les corrents de l'aigua.
Obstacles que traba I'aigua.
Filtracions de l'aigua.
Formació i transformació de sediments

i roques.
L 'aigua escultora de la Terra.
Aiguamolls.
L'estudi era bastant complert" sobretot

tenint en compte nostre modestissim camp
d'observació. Els fets que no podiem
observar en tOta la seva amplitut podien
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dedulr-se f:\cilment perque teniem a llabast
els seus elements i la mecanica generado
ra i, encara que reduYda al mínim, prou
eloqüent per a treure'n una bona 11i~6.

El procediment emprat era senziU, pla
ner. Vaig comen~ar jo per observar un fet,
seguidament vaig de manar als nois que
n'inquirissin les causes. Cada u donava la
resposta que li semblava Olés justa, ells
mateixos discutien quina estava millar;
sovint s'acordava que la causa del fet no
¡'havia descobert un de sol, sino entre tots,
aleshores entre tates les respostes se'n feia
una de sola, primer sota el men guiatge,
després deixant que fossin els nois matei
xos els que redactessin la resposta definiti
va que més s'ajustava a la veritat del tet.

Com és natural, jo, fidel al meu propo
sit, havía d'anar eliminant-me. Quan els
nois, per eUs mateixos sabessin uescobrir
els treballs que havia fet I'aigua, els fets
que podien modificar aquests trebalis i lO

tes les causes i manifestacions accidental",
el trebaU personal meu havia de desaparéi
xer, contrariament la experiencia no hau
ria tingut el valor que jo volia que tingués;
m'hauria enganyat a mi, i, el que és pitjor,
hauría enganyat als nois.

Val a dir que en aquesta prava no vaig
pas reeixir en absolut. Moltes conc!usions
foren aconseguides sense la Olés mínima
intervenci6 meva, pero en tocant a les ob·
servacions no vaig obtenir tant d'éxit; 0101

tes vaig haver de fer-Ies O suggerir-Ies jo
mateix, encara que no d' una manera di
recta sin6 per un procediment de conversa
socnitica.

El resultat de la prava em va satisfer
tant que, al poc temps vaig valer comple·
tar-Ia amb un altre exercici. Vaig demanar
als nois que lIiurement i fora de les hores
d'escola, fessin un estudi ben detingut i el
més profond. possible del cargol, que no
menyspreessin cap observaci6, per insigni-

/lcant que fas, per pueril que els semblés,
Cadascun havia d'anotar tates les observa
cions fetes i, una vegada acabat: I'estudi, a
I'escola, un a un donaria compte deis seus
trebalis, els ordenariem i en treuriem les
conc!usions logiques que se'n derivessin.

Aquesta vegada si que jo podía dir com
aqueli xiroi empresari valencia que «el éxi
to había sorprendido a la misma empresa»
i és que realment fou aixL Jo no podía
pensar-me mai que ni un ni entre tOt8 els
nois haguessin arribat a fer la quantitat
extraordinaria d'observacions que varen
fer. Era admirable! Ara ja puc contessar
que, d'aqueli excercici, qui Olés profit va
recoliir-ne vareig ésser jo mateix. Els nois
havien vist, havien observat fets en la vida
del cargol que jo desconeixia en absolut.
Algllns van arribar a una profonditat, a
unes filigranes d'observaci6 que em van
sorprendre extraoadinariament, i no cal
dir si em van satisfer. La meva satisfacci6
era gran, pero grAn de-bo-de·bo,

No cal dir que conservo curosament les
respostes deis nois. Elles s6n les que han
de donar alguna valor a aquest trebali;que,
per altra banda, mancaríA de tata im por
tancia.

CadA resposta esta signada pel seu au
tor, no obstant jo suprimiré els noms; els
seus autors, aquelis deliciosos nois d'aqueli
temps, avui son ja uns joves amb altres
falÓroies que estan joiosos de la seva edal
actual i, qui sap si els desplauria el veure
el seu nom associat a una qüesti6 que el
mateix poden estimar-la com no.

Les corrents de /' éJigua-Observacions
núms, J, 4,11,13; 15, 19,21,24, 29, 31,
33. 34, 37, 38.

L'Aigua en baixar per les muntanyes,
s'emporta la terra al pla,

L'aigua arrossega les roques de les
muntanyes.

L'aigua s'obre camins pel pla.
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L'aigua de pluja baixa terbola perque
porta terra.

L'aigua nivella els terrenys plans.
Els camins que s'obra I'aigua es troben

en les parts b~ixes i formen rius.
L'aigua es causa d'inundacions.
L'aigua desfa els terrossos.
Quan I'aigua ter bola cubreix les roques.

aquestes queden revestides de terra.
L'aigua s'obre camí per entre la fulia·

raca i la brossa queda als marges.
Les aigiles corrents formen g!eres.
Les corrents aquatiques son sinuoses

per efecte de la diferencia de terrenys, ni
vells i materials que troben.

Les corrents, en destruir els marges, a
vol tes s'emponen illes surants.

Obslacles que Iroba I'aigua.-Obser
vacioos núms. 2, 81 18,20,27,41,45.

Els arbres priven que l'aigua s'emporti
la terra.

L'empenta de l'aigua arriba a foradar
les roq ues.

L'aigua descal~a les roques i lesestimba.
Els boscos detenen la fúria de I'aigua.
Quan I'aigua troba un obstacle que no

pot destruir, I'atravessa, filtrant-se.
Quan les corrents troben un obstacle

imm6bil, I'aigua s'aixeca pels costats, s'em
porta els materials que troba al seu pas i,
amb elis, fa una barra o'una illa.

A vegades les corrents no poden saltar
un obstacle per damunt i s'obren pas per
sota.

Fi/lracions de I'aigua.-Observacions
núms. 3. 7, 17, 23, 25, 43, 46, 47·

L'aigua es filtra terra endins.
L'aigua, en filtrar-se esq uerda la terra,

la q'ual, mancada de base, cau en grans
blocs (1).

(1) Es teretelx als lerrenys dl dl(erenl nlvell, quan els mat
¡U del superior, eslorvalS per 1'.IllgulI. CGuen damunt de nn
tarlor.

L'aigua que s'ha filtrat per la terra cer
ca la sortida per les parts baixes.

Les aigues interiors, 'luan estan molt
temps sota [erra es mineralitzen.

L'aigua obre galeries soterranies.
Obrint un pou s'hi troba I'aigua que

s'ha filtrat en altres Ilocs.
Les aigiles cerquen son niveli per la

Iiei deis vasos comunicants, i d'aixo se'n
deriven els pous comuns i els artesians, els
sifons i geisers.

L'aigua es la que origina les estalacli
tes i les estalagmites.

Formació ilransformació de sedimenls
i roques.-Observacions núms. 5, 9, 22,
26,28,30,42,44: 50.

Les roques, en estimbar-se empeses per
I'aigua s'esbocinen.

Remogudes per I'aigua, les roques s'en
grunen i esdevenen sorra.

La for~a de I'áigua arrodoneix les pe
dres.

L'aigua deposita la lerra a les parls bai
xes en capes estratificad es.

L'aigua que les roques han absorbit de
vegades es gela i la roca s'esberla.

L'aigua grava les roques.
Les estratificacions que fa I'aigua a co

pia de temps esdevenen roques.
Els diferents colors d'algunes roques

s6n deguts a que les terres que les han for
mat venen de diferents Iiocs.

Les falies deis terrenys, un dia O altre
s'omplen d'altres ter res i aquell lerreny, al
devenir roca, tindra vetes d'altres colors.

L'aigua escullofa de la lerra.-Obser
vacions núms, 6, lO, 12, 14,32,35,36.

L'aigua fa barrancs.
L'aigua troba Ilocs durs í altre~ tous,

per aixo fa escales i salts.
Algunes vegades J'aigua de pluja sem

porta la terra del voltant d'una pedra,
aquesta queda sospesa enlaire, sostinguda
per una columna de lerra a quin ex·



trem la pedra s'hi aguanta com un barret.
Quan un terreny 'inferior és més tou

que el superior, ¡'aigua el rosega i hi fa
coves.

Els salts d'aigua fan baumes.
Els rius arriben a tallar les muntanyes

i passen a I'altra banda.
Quan un gorc és massa estret. I'aigua

¡'aixampl•.
Aiguamolls.-Observacions núms. ¡6,

39, 40 , 48, 49·
L'aigua s'atura a les concavitats i fa es·

tanys.
En el fons de les aigües s'hi crien al·

gues.
L'aigua fa aiguamolls..
Les aigües parades es corrompen.
Quan les aigües .enlOllades s'evaporen,

elterreny del fons s'esquerda.
Aquestes son les conclusions deis nois.

Caltenir en compte que encara que entre
totes formen un bon resum de greografía
fisica, no es tractava pas de ter aquest es
tudí concret, sino un exercici d'observa
ci6 i deducci6, és a dir: de coordinar ob
servacions i idees i fer-ne una deducci6
logica al marge de tot coneixement adqui
rit; es tractava 'de raciocinar, veu's-ho
aquí.

Algunes res postes no requereixen gran
.esfor~, s6n evidents i senzil1es, altres, per
contra, son atrevides, algunes ben ingenio·
ses i suposen un procés de coordínaci6
d'idees ben notable.

L'experiencia quedava feta i d'una ma
nera seriosa. El que em feia més engúnia
no s'havia produit. Em refereixo a la resis
tencia passiva deis noi. per a portar a cap
amb voluntat i interés un trebal1 aíxí.
Contrariament, I'experiencia fou feta amb
_gust, tant que em va donar ale per a com
pletar-la amb -la del cargol, bastant més
notable.

Veu,oaci les observacions deis nois.
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Dec advertir que tan les observacions sobre
els treballs de l'aigua com les que seguei
xen, s6n d'el1s, tal com me les varen donar,
de manera que n'hi ha alguna que no se
J'hi vatrobar o donar explicaei6, altres que
l'explieaei6 ultrapassa el mateix fet que ,x·
plica. El valor de I'enquesta és més pur i
més estimable deixant-Ia en la seva forma
originaria.

A c.ontinuaci6 de l'observaei6 donem la
resposta, si n'hi ha. A vegades no és ne
cessaria.

l. Tenen elosca.-La c10sca se la fa
briquen ells amb la baba i algunes subs
tancies calcaries que deuen menjar.

2. Traspassen el papero
3. La elosca forma un espira/.-Te

nen la c10sca en espiral per a no perdre-Ia
i poden estirar-la amb més fon;a,

4. Caminen sense peus.-Caminen
arron,ant-se i estirant-se.

5. Cerquen lIocs humits.-Cerq uen
la humitat perqué els agrada el menjar
tendre i perqué per la pols no poden cami·
nar.

6. Surten despres de la pluja.
7. Tenen la boca vertical
8. Quaa els reten treuen baba. Quan

se'Js renta s'amaguen a la c1osea, per aixo
treuen la baba que tenen dins. Al ca!J
d'una estona treuen el cos altra vegada per
a provar de salvar-se del perill que els en
voIta.

9. Tenen els u/Is a I'extrem de les
banyes.-Potser no ho son ulls allo, car,
si ho fossin, mirant les coses en tindrien
prou, no els caldria tocar-les. Les banyes
potser no s6n més que 6rgans del tacte.

10. La e/osea es casa seva.
1 l. Dormen 101 rhivern. Perqué te

nen la sang freda;.~ots els d'aquesta mena
fan el mateix perque no poden ressistir el
fred.

12. Mengen col i ensiam. S60 animals



26. He vist un. eargol gran que en
porlava un de petit prop de la boca.

27. Tenen la closca prima.--Perc, a
mida que es fan ve lis se'ls fa¡ gruixuda' i
forta.

28. Posats en aigua, suren. - Perque
no han tret tot I'aire de dins la c1osca.

29· Quan estan molt amagats no su
ren.-Perq ae aleshores no d'ei,en gens
d'aire dins i tenen majar densitat que I'ai
gua.

30. A /'inferior de la closca fenen un
tel.

31. Senganxen a la tapa de la cara
golera.-Perqué cerquen ¡'aire i van on el
tenen més prop.

32. Si se'ls punxa, bavejen.
33. !VA tenen dents (?).
34. Els seus ous contenen un liquit

apegal6s.
35. Si se'ls enferra amb el cos fora,

moren.
36. Si la fapa queels empresona,

pesa poc f' aixequen.
37. La seva sang és freda i sense

color.
38. Sempre ponen molfs ous.
39. Samaguen sota ·Ies ful/es.-"Ho

fan per no ésser vistos i lIiurar-se de que la
pluja els faci caure.

49· Si agafem els seus ous i els po
sem al sol, no neixen els pelils.-Perq ué
tenen massa calor i pIDca humitat.

41. Els gripaus es mengen els ous
deIs cargols.

42. Per sortir de sofa de les fulles no
donen la valla, la foraden i passen pel
forat.

43. Beuen en petits 10115, després de
la pluja (?)

44. Els cargols que viuen a les cal'
xoferes son amargs.

45. Qvan plou s'amaguen, un xic ca
berls de lerra, al pell de les palateres (7),
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perjudicials perque mengen plantes útils.
'3. No mengen més que a /'hivern.

Perque a I'estiu s'alimenten per tot I'any.
14. No tenen ossos.-Si en tingues

sin no podrien amagar-se dins la clasca.
15. Amb malta aiguá s'amaguen,

amb poca surten.
16, Per on passen deixen un raslre

de baba que a la poca estona brilla com
vidre.-Es per q ue necessi ten que el terren y
per on passen sigui moll, per aixc se'l
mullen.

17. Poden pujar i baixar per les pa
rets.-Es per dos motius: perqué s'engan
xen amb la bava i perqué el seu cos fa el
buit com una ventosa.

18. Quan els couen, xisclen-Aquells
xisclets son produits per I'efervescencia de
la bava.

19. Ponen uns ous blancs en uns fo
rats que fan a terra.-P'j)/len els ous en un
iorat perqué aixi la mare els pot cavar i
guardar millar tapant-Ios amb el seu coso

-Allí estan frescos i humids i es lIiuren del
sol qu., en secar-los els inutilitzaria.

20. A vegades els caragols s'unei
xen amb una mena de til a /'extrem del
qual hi ha una boleta.

2 J. Els cal'agols s'enterren.-Es quan
han d'hivernar; cerquen un xic d'humitat
i, ne pas, es lIiuren de molts enemics.

22. Si no se'ls trenca la e/osea no
moren.-EI cargol sap apeda~ar la se·va
c1osca.

23. Si se'ls lleva fofa la closca, mo
ren,

24. A f'arrencar-Ios de la paret se'ls
veu fapats per un fel mol prim, pero fort.
-Aquest vel és una porta que els lIiura
del fred, els defensa i els manté la humi
tat que necessiten. Així viuen reclosos du
rant I'hivern, paralilzen la vida i no tenen
nccessitat de menjar ni respirar.

25. FOl'aden eh; pl'essecs,
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A. SABATER 1 MUR.

clara i concreta. La redacció d'una respos
ta literariament perfecta em preocupava
menys que I'acte de raciocini, que les ob
servacions individuals. Jo volia aconseguir
fets, tasca conscient solament assequible
per un esfore individual. L'aspecte litera-·
ri era una qüestió apart que, per altca
banda ja cultivavem ben intensament en
altres ocasions, com ho demostra el plan
ter d'ex-alumnes del Liceu Escolar que
conreuen la literatura amb forea éxito

L'experiencia era feta i jo, pUG dir-ho,
en vaig quedar ben satisfet. Era possible
que aqui entre nosaltres, sense gairebé cap
element, sense protecció oficial i amb bas
tanta oposició vergonyant, els nois, sense
la imposició de disciplines tiraniques, do
nessin un rendiment intel'lectual ben es
timable.

part

8i se'/s sala no bavejen.
8urten a l/l matinada (?).

No menjen planletJ martes.
Comencen a menjlJr per /a

46.
47·
48.
49·

a/flJ.
50. 8i se'/s sacseja dins d'un cisfe//

bavejen i s'amaguen.-L'amagar·se és la
seva defensa. Treuen la baya 'perqué ne

: cessiten I'espai per amagar el coso
51. E/s hi agrada sortir quan hi hlJ

rosadd.
52. 8i esfan massa e~fona a f/ligua,

· s'oleguen.
Les respostes, com havem dit adés, són

· producte d'un debat entre els nois, Cada u
aprovava, rebutjava o e5menava I'aporta-

· ció deIs altres; després, com és natural, es
· posaven a contribució els coneixements
que cadascú posseYa, especialment en gra
matica, per redactar una resposta justa,



en la mor! d'una amiga
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Amigo nos/ra, Bdéu. odéu?

Pera volar rh113 ac/ucada

¡has replegat el somr/s teu

com si prenguessis revolada.

El pendol del teu cor

s'ho de/ural tol d'una.

Oh la carnl Quan es mor

devé pllNida i freda com.la "una!

No era tal corn en lu,'
que a/ calze del teu cos una flama fulgia!

En quin ¡ndre! de /"espai I/uu

/'esperil teu, MarIa?

S'ha de/ura! sobre un estel

o entre la gJassa d'algun núvol rosa?

Que hi resta en el tea cel

d'oquel! neguit de mare, d'oquella amord'esposa?

S'és esvair el teu passat

o bé perdura en el teu ésse' encara

com una móllo de I'elernilaf

que Iu endevines. des d'on e/s, mis clara?

Rera del tremol, de I'agonic bleix

8mb que es segella la parten98,

entre lenebres. com floreix

lo clareda! de /0 nova neixen98?

I I'esperit, sentin/~se nu,

í lliure, no té lred. Maria?

No es sen/ infan1? Qui se I'enduu

claronl endin/re del nou dia?

Qui rha rebiJda en pIe cami

i en quin3 hostals heu fe! parada?

L'has vistaja, i fha parlal efe mi

,la dol9'iJ enamorada?

Si ja /'has vis/a, gaia sor/!

Deu fer claror'd'es/rel/á!

Diga-Ji que I'~rdimcia'delrt;cord

bl'unz en la flama de ramor novel/a.

Mes, ai! jo el parlo, i si de tu

no en resta res? Si ma paraulll

el ven/ d'un somni se f'enduu.

i s'esbandeix la bella faula?

Llavors morir forll morir.

í el record una es~ela,

i el viure un I/eu sospír

en la esplJi!!

El meu seny s'hi rebe"'at

Que jo sen/o una fla.ma dín/re meu

que en les ombres.em guia

com una holha de la lIum de Diu...

L'has viSI a Déu, Maria?

). ESTADELLA ARNÓ.

Mar~ de 1928,



J::lenderroc del palau de la CJahería

Facana de I'escaient edlnc¡ ilVU¡ complelament desmontada.

(
Ala d'Orlenl del pali central.



Ala de Ponenl del pali central.

...
Galerla del segon pis en el lllomenl de r enderroc.



erres o/is de crrancesc 72avarro



AUTORRETRAT DE

FRANCESC NAVARRO FÁBREGA

1837 - 1901.
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***
Francesc Navarro Fabrega, va neixler

el dia 15 d'Abril de 1857, a la ca~a d~T ca'
rrer de S. A:ntoni de la nostra dutat que fá
cantonada a ¡'Esglesia de la Sang, av{/¡
assenyalada amb el número 54, corieguda
per cal Cóni81'or perque així 11 deien ¡jI
seu pare, qui fou molts anys administia1.
dor o comptable de l'Hospital militardeLlei
da, carrec que aquells temps comportá á

norma del nostre poble, sino com una
inexplicable excepció,

No es digúi ni desamor ni cap altre
mal'sentiment, En lot cas incomprensió,
impotencia, ,desconelxement passatgers,
'Ben lIuny l'alribitir-ho a una característica
ingenita' del riostre ésser. L1eida no és di
ferent deis demés pobles del món. I no se
sap de la Historiá de cap pbble o ciuíat que
els' joiells' més preuats de la corona de IIl.1rs
glories no si'guin els seus fills preclars.

Malg'rat alxo, aquesta atusació de L1ei
da marastra,' eris obsessiona i ens martelÍe
ja el cervell ~Olir una culpa', a l'haver dé
parlar avui', de Francesc Navarro Fiíbrega,
un lIeidalél Ií-'lustre, un artista de merits in
negabl~s:, (¡¡¡asi contemporani, pero que es

.'pot 'dir d~5coiJegut per la immensa majori!I
deis noslrés conciutadans, i que nosaltres
'confessem n'h'em iingut esment suara, al fer
recerques pels treballs de la Revista Lí.E'lóA.,

Deídatans d'ahír í lleídatans d'avuí

~
...\

l ERlNT-NOS com una duríssima 'i~ punyent sentencia, molles vega
- des, hem ort que L1eida era, pels

seus fills preeminents, una maras!ra',
Aixo vol dir que als nos!res eonciuta

dans que pels seus valiments havien sobres
sortit en qualsevol ordre d'activitats no
se'ls havia estimat, proíeg.it, ni e'nlaira:t
com mereixien, sino que, tot el contrari,
se'ls havia foragitat de casi!, 'aborrint-Ios i
oblidanHos per complet.

Nosaltres-i amb nosaltres tots els lIei
datans d'avui,-n'estém segurs-no' po
dem solidaritzar-nos ni" conformar~nos

amb que es faci a la nostra ciutat el greuge
de qualificar-Ia de mala mare deis seus fills,
Potser si, que per excepció dolorosa,' en
etapes no molt lIunyanes de nosaltres, L1ei
da no ha estat prou justa amb alg'uns del~

s'eus fills més escollits i qlie més l'Ila'n ho
norClt. Potser si que algun co)':> no ha Mlpi~

gut allargar-Ios les mans amatents al temps
que més els precisava de rebre l'ajut i el
coratge del casal pairal. Potser si qlie hi
han hagut casos que als nostrés germans
no se'ls hi ha fet sentir l'escalf del carinyo
maternal quan les crueltats de la lIuifa per
la vida" els empenyíen cap als esculls de
l'adversitat. Pero aquestes sensibles lIa
cunes no les hem de considerar com una

Amb la figura de Pranco!sc Navarro prosseguhn oval el haslte pro'l'ra
ma que conslsleix en. rer conldxer els bornes. la slgnificació deIs
quals. en alguna de les acllvllats de la vida clulildllna. rnereixi la lIaa
i el reconeixement del pable.

Bis que han estllt 1 1219 que 56n, els dec~sos i 81s actullls, aller.
muan en aquestes planes que representen, pels prlmers. un trlbut a
lIur membrla. 1 pels Que encara 56n enfre nOSllllres, la compken~!l

amb Qu"e velem lIur obra.

Cifrancesc 12avarro Cifabrega
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el maneig de molts cabals destinats al pro
ve"lmentl atencionsde I'exercil sempre tras
balsat per moliu de les guerres carlistes.

De molt jovincel es veu que Nava
rro mostra les seves aptiluts i vocacions
per I'art, doncs el 6 de Maig de 1850, tot
just tenia tretze anys, ja l'envia el seu pare
a Barcelona matriculant-Io immediatament

. a l'Escola de L1otja. Allf resta cinc o sis
anys fent tots els estudis que es donaven
aleshores a L10lja per mestres tan com
petents com el Dr. Feu d'Anatomia, Mila i
Fontanals d'Estetica, Rigal de Perspectiva,
Viñals de Dibuix i Lorenzale de Pintura.

Acabats els estudis de Barcelona se
n'ana a Madrid treballant en els Museus i
als esludis deis pintors Madrazo i Caries
Ribera afanyant-se en el perfeccionament
del seu art que era la preocupaci6 de la
seva vida.

Dos anys més tart emprengué el viatge
a Roma i allf passa molt temps treballant i
estudiant a les galeries de la Vila Borghe
se i del Vatlca, assolint pels seus merils
personals l'honor d'entrar com a deixeble
en els tallers deis celebres pintors Caries
de Parrs i Caguetti ajudant als esmentats
mestres en l'execuci6 de les pintures mu
rals fetes per Caguelli en l'esglesia de
S. Pau i al quadre famosfsim de Caries de
Paris, existent al Valica representant el
Papa Pius IX en el moment de declarar ar
ticle de fé el dogma de la Immaculada.

Per alla I'any 1880 torna de Roma i les
necessilats de la famflia l'obligaren a esta
blir-se a L1elda. Fou en aquesta epoca de
plenilut de les seves facultats que pinta el
trascor de la Catedral de Barbastro, l'altar
major de l'església del Semlnari i el de
l'església deis Escolapis de la mateixa ciu
tat aragonesa. En 1887 li fou confiada la
restauraci6 de la sala de les abadeses del
Reial Moneslir de Sixena. En totes aques
;tes obres deixa Navarro una bella mos·

Ira del seu talent i condicions pietariques
que els lleidatans poden facilment admirar
per la proximilat deis llocs on es conserven.

L'any 1889 amb motiu de l'Exposici6
Universal se n'ana a París. Presenta en
aquesl certamen di verses obres que el Tri
bunal disting! amb mencions d'honor.
Aprofila Navarro la seva estada a te
rres de Fran~a per a estudiar amb tota cura
els procediments tecnics per aplicar les
arts plastiques a liI facsilura, especialment
els tapissos anant una temporada a la fa
brica de Brieve, la deIs Gobelins famosos.
Torna a L1eida i després d'una curta tempo
rada aixeca el vol definilivament cap a les
comarques de Girona <in visqué i treballa
la resta de la seva vida. Es dedica des
d'aleshores amb gran profit material a la
pintura de tapissos i sedes per a venta lis.

Durant una llarga temporada residí a la
Bisbal, on funda una academia de pintura
i dibuix que es recorda encara amb gran
elogi. Recorregué I'alt i baix Emporda i
fou el primer pintor que reproduí a les se
ves teles els aspectes tipics de la indústria
.surera element principal en la vida d'aque
lIa comarca. Una casa de Londres li ad
quirí aleshores tots els quadros d 'aquesta
modalital.

Resldf mol! temps a Girona I finalment
feu .oposicions a la catedra de director
de l'Escola de Belles Arls de S. Feliu de
Guixols, catedra que li atorga la Diputaci6
gironina sabedora de les seves excel'lents
condicions, merils i prestigis de pintor.

***La formaci6 arlfslica de Navarro fou,
com es veu, completa. Foren els fogars de
la seva educaci6, primer Barcelona, des
prés Madrid, Roma i Paris, pero sempre
havent de lIuilar amb l'escassedat de mil
jans economies, doncs" ja és sabut que
la carrera d'un artista devora les més soli
des posicions.

1
I
I
I
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I
En tots-aquests centres d'art, estudiant

i treballant, Navarro assolí sempre fer reei
-xiI' la seva forta person<llitat.

En conjunt la seva producció fou abun
dosa. Tingué, en general, aquell tó d'aca
demisme tan en boga durant n~poca que
ell pinta. Rel'lacional íntimament amb els
meslres que durant la meitat del segle pas
sat feren donar un tomb a la pintura es
panyola, Navarro es sentí naturalment in
fluenciat per aquells corrents. Els Madra
zo, Ferrant, Rosales, Fortuny foren tots
companys de taller i de viatges de'n Nava
rro. Sobre tot en Fortuny, amb qui I'unia
una forta amistat perque anaren junts a
L10lja i a Roma. En moltes obres de
Navarro es nota perfectamentla influencia
personal de Fortuny. Alguna de les que
avui reproduím a la Revista n'és palesa
prova.

F0U Navarro un gran dibuixant i un
gran colorista. Conrea tols els estils i pro
·cediments. L1apis, ploma, guache, oli, es
pecial sobre teles. La seva· grapa ener

-gica i segura. El seu estil sobri i delallis
ta molts cops. En els retrats sobressortí
d'una manera brillant..

Molt escampada esta la prod'lcció de
Navarro. Pero afortunadament pels lIeida
tans, una 'esplendida col']ecció d'obres se
ves es troba a L1eida encara. Bon nombre
de retrals de famflia, deIs seus avis, pares,
germans, fills, nets; tapissos, pintures so
bre teles i fusta, totes magnifiques obres
d'art, són guardades com a relíquies en
les cases Aunós j de la dama D. a Antonie
ta Navarro, filIa del pintor, on hem pogut
admirar ,la valor de I'obra d'aquest pintor
lIeidata massa oblidat pels lIeidatans.

Apartles obres de decoració litúrgica
de les esglésies de Barbastro, per les te
rres de Girona, en casals i entilats, es tro
ben una munió d'obres de Navarro. Pin

'tures altremp, quadros, tapissos en Centres
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i cases senyorials, de Girona, Figueres. La'
Bisbal, Mataró, Olot, grans col']eccions
de retrats i reproduccions també es tro
ben llrreu escampats per aquestes con
trades.
- A París durant la seva estada feu tam

bé treballs notables decorant un gran esta
bliment de' perfumeria. Uns bells tapissos i
frissos alegorics que pinta per les pa
rets de I'Establiment li valgueren grans
elogis per les dificultats de dibuix i compo
sició que hagué de véncer i per la riquesa
de color, L1egím en un retall d'un peribdic
d'aquell temps, aproposit d'aquesta deco
ració: «que I'arl espanyol s'ha fet ad!TIirllr
una vegada més a la capital del món, ha
vent de declarar com a un deIs primers i1r
tistes d'Espanya al pintor Navarro,»

A Girona, I'any 1878, s'organitza una
Exposició d'artistes catalans. En Navarro
hi envia 22 obres, 11 retrats d'altres tan
tes persones, varies copies d'estudis que
havia fet a Roma i Madrid i uns qua
dros originals d'assumptes, historics i mi
tologics, essent sens dubteaquesta ex
posició, I'iniei de la gran estimaeió
que el poble gironí lingué després per en
Navarro, fins a I'extrem que aquest se
n anés a establir definilivament a aquest
país,

En ei dibuix al lIapis i ploma feu també
en Navarro veritables filigranes. Hem po
gut veure nosaltres en papers i revistes ve
lIes de la nostra eiutat, apunts ieomposieions
molt interessants de eoses de L1eida. Amb
veritable earinyo i1'lustra els treballs de
Pleyan de Porta en les publieaeions que
aquest dirigí de earaeter 'historie i ar
queologie.

Les dots personals de Navarro el fe
ren un home simpiltie, i atraient. Més aviat
aH que bllix. Prim, fi, 'elegant, de bella fe'-
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somla. D'ulls expressius i molt comunicatiu.
L.a barba rossa que orlava el seu rostre do
nava a la seva figura un aire cavalleresc.
El seu caracter expressiu i aCectuós Ii Ceia
guanyar I'amistat de tols els qui el tracta
ven. Entre les dames, es conta que tenfa
un gran ascenden!. Intel'lectualment era un
cap ciar, dotat de vasta cultura. PoseYa
varis idiomes.

Artur Vinardell Roig, gironf U'lustre,
que visqué a París molts anys i que ara ha
Cet donació de la seva esplendida bibliote
ca a la ciutal de Girona, Cou gran amic
de Navarro. I en un article que publica
arrel de la seva mort diu que conegué el
noslre pintor, quan aquesttenfa 30 anys.
Diu de Navarro «que era un home noble,
desinteressat,lIeal, intel'ligent i sobretot
altiu. Altiu, si, pero no altaner, que no és el
mateix. Tenia consciencia de ~o que volía,
encara que exteriorment era modest, i sem
pre aprofilava les ocasions per demos
trar ~o que portava dins, sobretot, quan
hvía d"havérse-Ies amb gent presumpluosa
I estúpida.

Parlant de quan molts anys després el
troba regenlant I'Escola de Belles Arts a
S. Feliu de Guixols, diu de Navarro: «que
era home de gust, enamorat eternament de
la bellesa, i no tenia dubtes que el' sa
cerdoci de I'ensenyament de I'art per I'art
havfa de donar-Ii no poques satisCaccions
íntimes i a la Vila de Guixols excel'lents I
fecundfssims resultats.»

El mateix Vinardell, tres mesos abans
de morir Navarro, el torna a visitar a
l'Escola de S. Feliu: «allí a la seva escola
de Belles Arts-que eren els seus únics
dominis. com ell dela-varem tenir les úl
limes paraules. Que canviat el trobíl Sen
se salut, no poguent quasi caminar, Cet un
vell. El fronl pié d arrugues i un rictus de
sarcastica ¡mnía constant en la seva boca.
Novarro no Cou comprés 1 aixó amarga

moltla seva vida. El seu caracter de si
expressiu i alegre, es torna esquiu i en oca
sions intractable. L.es decepcions soCertes
en lIur carrera, en la que debía haver
aconseguit brillant victoria si la sort I'ha
gués acompanyat, el Ceren pessimista I la
seva conversa, era durant els últims anys,
sagnant, morda~, un seguit d'esCurriaca
des contra tot-hom.»

Qui sap també si en aquesta amargor
de la fi de la seva vida hi lingué bona part
de culpa Uelda amb els seus oblits!

Francesc Navarro Cou, ademés d'arlis
ta, home d'ideals polílics. Fou sempré un
conseqüenl i convensut republica Cederal.
En tota la premsa Cederal que aquests dies
hem lIegit de les comarques de Girona que
s'ocupa d'ell amb tanles ocasions, hem
pogut veure com el tractaven d'amlc i co
rrel·ligionari. Suara, arrel de la seva mort,
tots els periodics, els Cederals i els no Ce
derals, en Cer I'elogi de I'arlista no oblida
ren de retre homenatge al polític de con
viccions Iiberals arreladíssimes.

El seu pare a Ueida ja era republica.
Pero on els seus ideals per la lIibertat
s'exaltaren més fou durant la seva estada
a Roma, que s'esqueia precisament en els
temps de I'epopeia garibaldina. No va va
cil'lar en Navarro a lIensar els pincells una
lIarga temporada, allistant-se a les hosts
de Garibaldi. I amb les armes a la ma,
generosament per l'ideaJ,lIuita contra el po
der temporal del pontificat catolic. Durant
aquet període, pinta en Navarro un quadre
al'legoric, que molts recordaran haver vist
reprodun en litografies, representant Ga
ribaldi a cavall seguit d'un escamot de sol
dats, veient-se al fons el palau del Vatica,
que el general I'assenyala com I'enemic
d'Italia. En aquest quadre el primer terme
és un soldat amb garibaldlfla vermella I
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amb el fusell enlaire, figura que no és al
tra que l'autoretrat de Navarro.

Les temporades que pass.ava a Lleida
eren les seves amistats els elements libe
rals d'aquella epoca. Amb ells compartí les
lluiles i els sacrificis i perills que tan sovint
corrien. Tant n'era amic que incIos es pres
taven a servir-li de model per a les seves
obres. I es canta que les testes deis dotze
apostols i de jesús que pinta pel tras
COI' de la Catedral de Barbastro, que foren
molt elogiades i admirades pel celebre Pare
Fila eren el retrat de Marian Pérez que
representava a S. Andreu, el sastre Car
dús a jesús, Dionís Pleyan a S. Pau, Félix
Font a S. joan, el propi Navarro a Sant
Mateu i així els altres apostols, tots lleida
tans coneguts en aquells dies per les idees
liberals, lliurepensadores i masoniques.

f'---- Entre els papers que hem tingut a les
mans que parlen de Navarro trobem
també un retall d'un periodic de Mataró on
es dona compte d'un tapís que pel Cen
tre Federal de dila Ciutat pinta en Nava
rro, simbolitzant la Catalunya Federal. Diu
aixl el retall: «D. Francesc Navarro ha
pintar una al'legoría de la Catalunya Fe
deral. Encara que lIecs en pintura, consig
nem amb gran satisfacció que l'obra del
senyor Navarro ens sembla notabilíssima,
tan per la inspirada concepció com per la
mestría de la factura, en la que tenen un
relleu extraordinari la separació deis ter
mes, de les diverses al'legoríes de les cien
cies, indústries i arts que en l'obra figuren,
fent destacar d'una faisó culminant la ma
trona que simbolitza la República, recal
zada sobre l'escut de les quatre províncies
catalanes. .

»Torhom qui ha vist el treball magIs-
tral del Sr. Navarro no ha tingut més que
frases d'admiració i d'elogi per I'artista al
qui enviem la nostra més sincera i caluro
sa felicitació,»
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** *
Morí el pintor Navarro el día 15 de No

vembre de 1901 a la vila de S. Feliu de
Guixols on dirigía l'Escola de Belles Arts,
patrocinada per la Diputació de Girona.
Tenía aleshores 64 anys. Fina de mort re
pentina, víctima d'un atac de feridura, so
bre la mateixa tarima de l'Escola on expli
cava als seus deixebles les llicons.

L'estimació i ralta consideració social
que el nostre conciutada sapigué guanyar·
se en les terres gironines fou palesada
amb motiu de la seva mort, tan en l'acte
de l'enterrament que constituí una manifes
tació popular de condal, com en la prem
sa d'aquelles comarques que Ii dedica ar
ticles encomiastics sentidfssims.

Lleida també resta absent en el con
dal que produí la mort de Francesc Nava
rro. En les publicacions de la nostra ciutat
d' aquells díes únicament hem pogut trabar
un solt de cronica en el «Diario de Lérida»,
corresponent al 22 de Novembre de 1901.

Diu així:
«En San Feliu de Guixols falleció el

viernes último, estando en clase, en la Es
cuela de Bellas Artes, su director, el aven
tajado artista leridano D. Francisco Nava
rro Fábrega. Reciba su desconsolada fa
milia nuestro más sentido pésame. R. l. P.»

Aquest tan migrat i fred comiat fou
l'únic que Lleida dedica al traspas d'un
deis seus fills preemineñtst

Es precís i urgent que Lleida reivin
diqui i honori públicament com es mereix,
el pintor Navarro. No és prou aquella llan
tieta d'amor filial que crema constantment
en el piset deis Porxos de baix.

Les obres de Navarro les hem de co
neixer i admirar tots els lIeidatans.

ALF~BD PEREN'.1\,
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([)orms al record.....

Dorms al record profundament;

hi ets eluna guisa aquietada

nua, sencera i deixatada

ii en una absencia aparento ii
¡j 11

I ~~-~.~~~ I
:: la feble escor~a confiada ji
11 ~ ¡¡
¡¡ quan passa un r005sec de tonada ¡¡

¡i o cúm la tarda un brí odorant. ii
I I
II Musica i baume, animadors II
ii subtils de veus aletargades, ij
¡¡ ¡¡

H de besos púdics i de flors ;;

entre brevioris oblidades.

Tamagues, ombra, al meu camí

gratant la pau esmerilada

8mb el triangle breu i fi

~ de la teva ungla somrosada. j!

~ R.Mo. X,••,m I
!¡ ~
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Cf'ersonalítat

1'/'enrík 'Jbsen
ti . ~

~,

•• •
C6m son falses aquestes contradiccions

amb que es presenta sempre el problema
de la lIibertat individual!

Diguem, tot seguit, que el que es pro-

aeí un extracte. A part de que no ens
convencen tampoe celites interpretacions
del seus hiógrafs. Per si algun deIs nostres
lectors s'hi sent atret o inleressat, trobara
un estud i que es, a I'emsem ps, una expo .
sici6 detollada de la sevao bra, a la «Biblio
teca d·e Cul.tura Moderna y Contempora·
nea» i en el volum de I'inspirat poeta Iíric
en Salvador Albert, i que porta com titol
«El Tesoro .dramatico de Henrik Ibsen».

**.
El que sembla predominar' en totes

les obres' del· fort drámaturg escandinau
és la lIuita obstinada de I'home per :sa1var
la seva personalitat en front de tote! les
forces naturals i socials. La consagració
de ¡'instint de IIibertat individual per so
bre de tOI. Incloses aquelles obres en que
aixeca I'esperit del seu país. emportat per
"onada de patriotisme, sura sempre I'heroi
per d'amunt de tata convencia.

L'heroi sera sempre retut, sera ano
rreat segurament, per alguna forea catas
trófica pero ell finira amb la voluntat
indómita i insotmesa,

.. No s6n pocs els' que es creuen vel/re
una paradoxa inconciliable am'b la lIogica
entre I'esperit democratic i I'anima anar·
quica deis protagonistes lIurs.

Es presenta, dones, com una antino
mia entre l'lndividu i la Societat. Quí te
de prevaId re entre els dos?Que significava l'lbsen? Indubtable

ment que els nostres lIegidors hauran
assaborit aquets dies-el 20 de mare cum·
plia el centenari de la naixenea del gran
poeta noruec-Ia desolada biografia de
I'autor de «Peer Gynt».

No és, pero, el nostre proposit donar-ne

~LS dos grans noms que movien, ara
~ fa'.una trentena d'anys, l'interes
de la intelectualilat al noslre país es deien
Ricard Wagner i Enrik Ibsen.

Aleshores, pero, el fort combat entre
!'art i el pensament novell i la tradici6
vulgar estava sostingut en el camp que a
cadascú li corresponia. La joventut d'a
vanguar,da representava les idees noves,
les noves formes eSletiques, la revolucio.
EJs elemenls reaccionaris seguien co que
els esqueia millor. No com ara que es
disfrecen les més atrolinades antigOalles
amb I'esque d'un «avanguardisme» de
reraguarda i d'un estelicisme completa
ment asexual i acéfal.

Ibsen, com Wagner, tenia el teatre per
palestra i el teatre era aleshores la millor
encarnaci6 artlstica de la vida.

«Espectres», «Joan Gabriel Borkma.nn»
«Quan ens despertarem d'entre els morls»
incorporats ja als primers v'olums de la
Ccil'Iecci6 de «L'Avenel> i a la del setma
nari «Joven tul» arribaren ben al domini
públic, i les companyies dramátiques s'ho
noraven presentant-nos ademés, 1'«Hed
da Gabler» «€asa de ni na. etc. despertant
arreu fortes discussioh~ i el més ardent
entusiasme.
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posa Ibsen és salvar el propi prestigi mo
raJ, la independencia mental deJ I'home,
sense la que desapareix tot rastre de mora
lilal, de Uibertal.

El problema sol presentarse aixi: Es
la Societat per l'Individu; o be ¡'Individu
és per la Societat?

La Societat ha d'esser sacrificada a l'in
teres de J'lndividu?

Absurdel exclamen els partidaris de
l'estatisme cessarista. Es al revés, l'lndi·
vidu que deu ésser sacrificat a J'altar de
la Socielat, de I'Estat qui el profegeix.

I aixi tenim aquest uou Saturn que
criafills per tal de devorar-Jos. 1 les gue
rres 'esdevenen cada dia més monstruoses
i creix la tirania sempre.

Quina és aqueixa Societat que Ji cal
sacrificar eJs filJs Ilurs? quin és aquet nú
mero, aquet producte si es vol, que re·
quereix sien destrui'des les unitats que el
compasen?

No sera, per ventura, una construcci6
amorfa, bastida sobre zeros, aixecada de,
munl de remals a benefici d'alguna unitat
pri vi legiada, d'algu n pastor ego'ista?

No sera mai possibJe. en canvi, aixe
cal' un m6n nl'U en que l'esfera sagrada
del fuI' individual romangui inatacabJe?

La fortitud que n'esdevendria alesho
res, la creixent valoraci6 de les qualitats
individuals no seria penyora d'una Socie
tat de mes indestructible solidesa moral?

La hi pocresia, aq uest f1ageU tan lerrible
ment blasmat per l'lbsen, no perdria ales
hores lota significaci6? L'esperit gregari,
pesta fatal de les pseudo-democracies d'a
vui, encara víctimes de vicis ancestrals,
no aniria desapareixent de la terra per sem
pre mes?

Es diu de lf'Ibsen que no d6na solu-'
cions als grans problemes. Es que n'hi
ha d'altra majar que mantindre fidel J'au
tonomia de la personalitat humana, el
control insubstituible de 101 ordre moral?

Podria, per ventura. el gran dramaturg
de Skien, mudar I'ord. e natural de les
coses ni evitar els efectes desastrosos i
fatals de les Ueis d'heréncia que regulen
sobre tates les altres Ja vida i els sen ti·
ments i passions humanes?

EII assenyala el camí: Uuitar contra les
forces immorals i les preocupacions que
ens esclavitzen sense salta. Posar per sobre
de tot Ja Uei de Ja veritat, de Ja sinceritat i
saJvar cnntra tata for~a immoral i cega Ja
preuada Uiberlat de I'home, única seu de
la Moral.

L'lbsen Poeta, l'lbsen immortaJ artista,
tothom el reconeix exceJs.

Nosaltres volem aixecar-li el nostre ho
menalge com a pensador, i instaurador del
l'ldeal de I'esdevenidor.

J. PINYOL.

•, '



La conscencia dormida
~

'n'"RA que s'ha malda! tan en contra
.r;L de la política, ara que s'han aixecat
tan tes veus inqualifícades anatematitzant
els furs hereditaris de les col'lectivitats,
quin poble no creuria ja arribada l'hora de
que aquells homes que sempre ens han
mostrat el seu esperit orientador, d~valles

sin de I'Ülimp del seu silenci, per ban e
jar-se amb el poble, per confondre's amb
els seus neguits ¡les seves aspiracions. que
bateguen encara en el record de lIur cons
ciencia dormida?

No es una virtut d'abnegació suprema,
no es un herolsme de romantic exaltat,
aquesta fretura que incita els nostres an
hels de noble patriotisme, sino un deure
ineludible de tots aquells qui estimen el
pais com herencia propia.

El poble va perdent cada dia la' seva
personalitat; les seleccions van confone!1t...
se sense donar-se'n compte amb les nlulti
tuds, i ai de nosaltres, si aquesta manca de
consciencia, si aquest indiferentisme del
poble, perd ura nomes uns anys.

Qui sap les greu, denigracions que
hauran de sofrir les idealitats siguin qui
nes siguin, per que el poble retorni a la

•possessió d'aquella fe, d'aquell abranda
ment, d'aquella dignitat cívica. que hauria
d'esser sempre el seu lIegítim orgull.

Amb uns pocs anys de silenci. d'aban
dó i d'indiferencia, es por pervertir .el sen·
timent de tata una generació, i quan una
generació no ha cremat la seva ideologia i
els seus sentiments amb el foc sagrat de la
seva epoca de joventut, per sempre mes la
seva vida es manifesta d'una manera es
blaim~da i propicia a lIiurar-se a la prime
ra conveniencia que li ofrenen els temps.

Davant d'aquesta responsabilitat cal no
deixar que uns anys d'anormalitat, con
sumint I'entusiasme que hi ha latent en el
cor de cada home. Cal que una intensa
educació política deixondi I'esperit popu
lar i faci comprendre a la nostra joventut
la tremenda' obligació que pesa damunt

d'ella, en aq uestes hores de buidor i d'es
bargiment continuo

No sera pas ara, que algú pugui inter
pretar que es parla al poble, amb una do
ble intenció, sino ben altrament, el mes
desconfíat acabara per sentir-se posse'it de
la convicci6 més entusiasta, en veure com
aquest ardent apostolat de ciutadania, res
pon exclussivament al desig d'encomanar
tata la febre de depuració que ageganta
I'anima deltribú. cada vegada que s'acara
al poble amb el daler de desvetllar la seva
integritat.

Si no ens apressem a aquest deixonda
ment, tan gran hauca estat la devallada,
que qui sap fins a on haurem de recular
per retal nar al poble els princi pis fona
mentals del dret de ciutadania. Tal volta
els haurem de cercar en aquella Roma de
Numa Pompili. en I'herolsme d'un Esce
vola, en la tragica enteresa tribunicia d'un
Tiberi Graco, o en qualsevulga d'aquestes
virlUts episodiques, commovedores, que ens
obliguen a acotar la testa i a meditar sobre
la nostra pobresa, covaraament mansoia.
Caldra que formem de nou I'esperit de la
ra~a; que fem de cada home, un ciutada;
de cada ciutada. un heroi; de cada heroi •
un governant. que si no esta dotat de la
clarividencia de l'inspirat. tingui al menys
la ferma honradesa d'interpretar sempre la
Llei, com a cosa inviolable.

Hi ha moments, en que els pobles, no
es salven amb un'a revolta, o amb una dic
tádura, sino amb un estat de consciencia
que els superi i els fací dignes de la gran
desa que el destí els ha deparat.

Cal cercar-lo doncs. en el fans de nos
altres mateixos aqu.est estat de consciencia;
cal donar-li la consistencia del nostre pen
sament i el cale'r vibrant de la noslra pa
raula. Solamen! aixl. el sentirem com es
difon, i com penetra i com abranda la
consciencia col'lectiva, que ha de salvar
nos de la nostra postració.

FRANCf!SC Rossl!TTl.

\



- 26 -

.ra joventut que treballa
~

NIKO
AUTOCARICATURA

o

nitat, de comprensi6 i de finesa precepti
va es el sedas del seu temperamento

Niko i el seu art s6n una mateixa cosa.
Oibuixa igual com pensa, igual com senl.
Les seves caricatures no estrafan les feso
mies per treure'n un profit grotesco ans be
dona a la línea simple i indispensable

aquella condici6 sintética
que treu a flor de paper
tots els viaranys i matisos
de I'anima.

Es compren, dones,
que Niko con re! la carica
tura personal.

Una fesomia per ell no
te opacitats. Un gest li diu
l'expressi6 d'un sentimént,
un detall li rev.ela un ma·
tÍs obscur de !'esperit. 1
aquest teixit complicat de
sentiments, volicions i
afectes que formen la psi
cologia :le cada individu,
Niko els recull en una rat
lIa i els posa de manifesl
en la simplicitat compresa
d'una caricatura.

Les ratlles de les cario
catures de Niko s6n no
bles i concentrades; ans
que provocar la hilaritat

menen a l'observaci6.
El to anacronic de la caricatura de co

men~amentsde segle es completament fora
gitat de ¡'obra de Niko. La visi6 noble i
profunda deis tra~os, lIuny del concepte
vulgar d'exagerar faccions. tenen el valor
de retrat de I'anima desplegada sobre les
ratlles del cos i de la fa~.

Aquestes rat.lles prenen en 61> IJapis de

r;;¡\ e . ,d'-' o s un secret per a nlngu que
\~. Nicolau Martínez Lage (Niko)

\, es un deis nostres joves que esta
cridat, potser a no tardar gaire, a ocupar
un 1I0c preeminent entre els conreadors
de la caricatura peninsular,

Qui hagi vist les darre
res produccions de Niko
compartira igualment a·
questa opini6.

Niko fa lemps que tre
balla. Moll jove encara,
digue el que podría arri
bar a esser, en l'Exposici6
plena de promeses que ce
lebra al Casino Principal.

O'allavors en~a ha prac
tical la cari~alura aproli
tant els moments que Ji
deixaven lIiures els estudis
de Medicina.

Les revistes i periodics
de Saragossa i les revistes
locals guarden bona parl
de la producci6 de Niko
duranl aquesta época, que
assenyala un proces ascen-
denl i vigor6s en la forma
ci6 del nostre artista.

Oarrerament, enllestits
ja els estudis, i dedicant-se de pie al con
reu del seu art ha trobat matisos nous i
guanys de técnica que.el situen en un pla
admirable per Ireure un excel'lent p.artit
del seu treball.

Niko es un observador profund; tracta
I'objecte amb una visi6 originalíssima i en
cal~a les animes pel punt jusI.

L'humor, aquest humor xop d'huma-



Niko una el'legancia extraordinaria. Mai
la densitat d'intenci6 no fa perdre al nos
tre artista aquell eqllilibri i aquella seguri
tat que tothora tenen els seus treballs.

Ara Niko esta en pie període de febre;
de febre de producci6. Prepara una Expo
sici6 alguns treballs de la qual hem tingut
ocasi6 de veure.

Per la qualitat deis mateixos ens per
metem assegurar que l'Exposici6 de Niko
cridara fortament la atenci6. Una ampla
selecci6 de figures de L1eida han estat cop_
~ades pel Ilapis de "artista.

Niko que té el noble afany de partir
vers altres horilzorÍs més amples. ha vol
gut mostrar a la ciutat que I'ha vist crei
xer, el bagatge de la seva flama interna
que l'acomiadarA de nosaltres per acom
panyar-Io a I'assoliment del triomf que es
mereix en indrets més apropiats.

Entre tant, esperem aquesta segona Ex·
posici6 que ha de confirmar resoltament
aquella bella promesa iniciada en la gaire
bé Ilunyana Exposici6 del Casino Princi
pal.

R, X.
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CUbres í CJrevístes
(j ~

~EI dale repós~.-Joan Arús.-Biblioteca Lite
raria. Editorial calalana S. A.-L'Arús és un poeta
prodigo Des de 1914 a 1926 ha lIen,al al mercal nou
llibres; podrem dir a lIibre per any. Es fambé un
poeta constanf. fa l'decte que no ti costa gaire pra
duYr. cE! dol\,: repas> és una selecci6 de tots els Ili
bres Que té publicats.

L'Arús no és gaire exigent 8mb e1l maleix. fa la
can\=ó i no es delura a sosperar si le volada o vul
gareja. Sap que J'ha fel sincerament. ha procuraJ
donar-Ji remoció del momenllfric que la hi ha ori
ginal i prou. Tal és digne de recolJir per el!. No
senl la lorlura ni l'entranya encesa deis grans te
mes. Senl més que res I'hora quolidiana. aquell fer
i desfer de ramor que no arriba mai al desdeny ab
solul ni a la gran passió. Tot, en els versos de
I'Arús, passa silenciós i agrisat. Traspua en algu
nes composicions el neguir de la Morl, perO Ilisca
pels verso~ sense produ'lr neguil.

L'Arús és isacron fent versos i navega en un li
risme pacienl, una mica dol.; unes vegades i no fan
dol.; unes allres-mai agre-que va degotanl en els
poemes sense zigues zagues turmentadores. Adhuc
i Id diversilat delllibre-diferentes epoques, jovene
sa, malurilal, banalilal i concentració-la poelicCl de
l'Arús és una rallla recJa. La simfonía en grís tendre
de la lírica arusiana que podriem escriure sobre
aquesttl ratlla, no presenta mai propasit de sortir
se'n. Se hi troba bé,

La maturitat a I'Arús ti ha servit per cantar uns
altres temes dins de la mafeixa tonica expressada ja
en el primer vers.

L'epigrama, el sonet, l'elegia i la can.;ó alada
podrien caminar sense baralJar-se en un maleix pa
ral'le\.

El procés evoluliu de I'Arús ha estat passar de
cantar I'amiga a canlar I'esposa: a I'esposa afegim
hi la mareo

Ele momenfs que mouen el verb del poela 56n
aquells moments repetits que han passaI per I'ani
ma de lots els éssers, adhuc aquells que no han
sentit mai més que miljanes inquieluts. Mai, pero,
no hi manca la ~incerital. Aquesta qualilat de I'Arús
ens fa simpatica la seva obra.

cEI dol.; repas:. lé un un trtol jusI. Després-d'ha
ver Jlegil el llibre, el 11101 agala més que mai aqueJl
presligl de cosa encerlada,

I encara ha seria més si mostrés le.s planes una
mica menys carregades. Els !libres de versos han
d'ésser ágils i cEI dol.; repas:. en aquest sentit re
sulta afeixugal.

R,

Regina OrIi3.-Henri Arde/, ver3i6 {nlegra de
A. M.-Editorial Mentora S. A. Barce/ona.-Bi
blioteca Neus de nove/'Ies blanques.-La Bibliop

leca Neus, ha donat una prova palesa del seu bon
gusr, publicant, pulcrament editades per l'Editorial
Mentora, una serie de novel'les de prestigiosos no
vel'listes estrangers, habilmentlradu'ldes per distin
gire escriptors de casa nostra.

Elllibre que ens ocupa, perfany a dita col'lecci6
i certament mereix, un comentario

L'autor. ens presenta una novel'la camusant:.,
magnfficament reeixida i belldment enllac;ada.

Hom hi veu destacar vigorosament. un perso
nalge que acusa trets ben reeixits: Regina.

Aquesta figura, encarna rexpressi6 d'un ~fons

moral elevadíssim i un temperament meravellós,
que sap assimilar-se lotes les conlrarietals de la
vida, amb estoicisme i grandesa d'anima, rugint de
la banalitat i poca solta de I'ambient que envolta
una serie de personatges secundaris, alguns mag
níficament descrits. fidels representants del viure
d'ara exarreit i mancal de la lIum d'un ideal.

fenl parella amb Regina. una a1tra figura 130

bressurf en la novel·la. El marqués Roger de
Luyses.

D'ell en fa I'autor. el portaveu de la joventut esp

ceplica, deIs desenganyafs deis falsos plaers de la
vida. pero sap ¡njectar-Ji una espurna idealista, que
el salva del naufragi espiritual del m6n que I'en
volta, i l'enlaira per damu"l d'ell.

La coordinaci6 de I'argument, a volles es r(!
pesada, per la seva ingratitut i massa esgambi de
coses banals, si bé és aquest un mal que pot cons
tlllar-se en la gran majoria de novel'les, d'una cer
ta categoria.

Abunden pero les escenes ben reJaIlades i emo
lives. que plasmen bellament, el desig d'assimila
ció a que aspiren Ilurs protagonistes, i fins i rol en
algunes, sobressurf el nivell enlairat que serva el
dialeg, prova palesa de la cuUura ben cimentada
deis seus personatges.
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La conclusi6 que hem freí de lIur lectura, és
baslanl salisfactoria, ja que hem visl s'allunya
d'aquell caracter carrincl6 i tronal, de pa sucat 21mb
oli, d'alguns novel'listes i escriptors.

I aixo és una bona novZl, si hom comparZl IZI Ii
terZlfura acceplable-minsa per dissort-que circula
actualment. amb l'abundor de novel'les pocasoltes,
Que circulen per l'ample camp de les Ilelres,

JOSEP M.· MORUNa,

Monografies Medique3.---Les distrofies per re~
fard, pel Dr. Augusf Pi y Sunyer.

El faacicle 14 de eMonografies Mediques:t, co
rresponent al mes de Gener, publica robra del doc~

tor August Pi i 5unyer, eles distrofies per retard:t,
L'autor f.a un anlllisi complet de les malaIties

per relentiment de la nUfrici6, doctrina que en el da
rrer quart segle passat fon sislematilzada per en
Rouchard i que en les noves descobertes cientifi
ques semblava que bandejaven per complet.

El Dr, Pi i Sunyer novament rencara amb els
recenls estudis del melabolisme nutriliu i reivindica
l'idea de retard com una explicaci6 de .moll~s ma~

lalties i trastorns patologics,
Aquesta Monografia té una significaci6 cHnica

d'un aH valor,
L'obra del Dr, Pi i 5unyer és un Ireball d'una

profundilat i d'una densitat d'idees encrues, Cada
una de les formes de retard, total, parcial, relatiu,

és estudiada curosament ¡les grans distrofies, dia
beris, obesitat. gota i les petires distrofies, cistinú
ria, acid-aminúria, alcaplonúria, ele" traben una
explicaci6 en cada una d'aquestes formes de relen
timen" En definitiva, un deis estudis Olés complets
que han produit en els darrers anya ela nostres ho
mes de Ciencia.

En el Noticiari s'insereixen: eOesprés de dos
anys:t, de J, Aguadé i Miró, cBiografía del doctor
Bartomeu Robert Yarzabab, pel Or, Joan Freixas i
Freixas i l'extracte de les conferencies donades en
el Pavelló de San! Leopold de I'Hospilal de la San
ta Creu i Sant Pau en el mes de Gener, peIs doc
10r8 Freixas, Elfaa, Cornudella i Ballester,

E/s deures de /'escriplor caló/ic.-HeOl rebut
a:quest opuscIe que conté la conferencia Ilegida pel
conegut home de lIetres Manuel de Montoliu al
eCentre Catolic:t d'lgualada el día 16 de desembre
de 1927.

Darrerament han entrat a la nostra redacci6 els
lIibres eOel Paral'lel a Monlmarlreot del nostre esti~

mat col'laborador Domenec de Bellmunt i eCarlo
la Corday» primer volum de la col'lecci6 cfigures
de la Revolució francesa::t que la notable escriptora
Marguerida Leclerc. es propasa donar a la publi
cilal,

D'ambdós en parlarem convenientment.

Apunt de J. Sanl.lbrla
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Necrológica
Els noslres eSlimaJs amies Humbert Torres i Al

(red Perenya passen per la tremenda dissort d'haver
perdur l'esposa i la germana respectivamenf.

No som nosaltres qui hem d'assenyalar en
aquestes rallJes relevada consideraci~ que la se
oyora Maria Perenya Reixah de Torres mereixia al
poble de Lleida.

La seva bOlldalles seves altes virJuds i la seva
clara intel'ligencia juntarles al prestigi de les fam(
lies Torres i Perenya. rebéren I'homenalge profud
del poble de L1eida en l'acle civil de I'acompanya
men! de les seves despulles mortals a la darrera
estadll.

Poques vegades s'ha enregistrat a L1eida una
manirestaci6 lan nodrida I tan selemne i lan impo
nen! alhora.

El dol deis naslTes cars amies Srs. Torres i Pe
renya ringué I'acompanyament de l'adhessió po
pular.

Després de la llarga desfilada del seguici que
dura prop d'una hora, s'organitza una segona mani
festació que acompanya. el cadilver fins al cementiri
neutre on fon depositar.

La Revista cLleida» s'associa d'una manera pro
funda al sentiment deis nostres estimafs amics,

L'orquestra del Conservatori
de Terrassa a Tarrega

L'activitat deIs noslres verns de Tarrega no
para un momen!. Rera els esdeveniments musicals
no fa molt acomplerts amb la vinguda de la 5imfo
oica de Madrid primer i I'Orfe6 Catala després,
entraren en torn les conferencies organitzades per
I'Atenéu en les que hi culmina la donada per 1'emi
nent dramaturg Sr, Puig i ferretero

A"ra ens anuncien pel dla 28 la visiIa de rOr-

questra del Conservalori de Terrassa que dirigeix
el mestre Joaquin Pecanins.

Escoltem el que diu l'enlital organ itzadora d'a
quest concerl:

cL'Associaci6 de Música» es complan a oferir al
públic de Tarrega i de les comarques ve"¡"nes l'avi
nenlesa d'escoltar aquesl excel'lent conjunt artístico
el qual, mercés a la intei'ligent i depurada orien
tació que presideix les seves lasques i al jovenívol
enlusias,me deis seus components, s'ha guanyat
exils ressonants i un presligi envejable,

El concerl del dia 28 conslituira una solemnitat
¡un nou triomf, de segur, per aIs artisles terras
sencs.»

Nosaltres que seguim pas a pas aquestes belles
moslres de l'activitat targarina fem vots perque
perseveri en aquest noble entusiasme qne 1'honora.

ResuIn del Ines
El pasaat diumenge dia 4 de Mar\,:. lingue lloc

l'obertura del curset cultural organitzat per l'cAgru
pació Cullnral L1eidatana» corrent a carrec del jove
poeta i Director d'aquesta Revista, Ramon Xurigue
ra, qui fen una agradosa disertaci6 (amb paraula
fluYda i densa) (j I'entorn de «La poerica Lleidatana»
obtenint al final, un franc aplaudiment,-La nostra
enhorabona al conferenciant i a I'Agrupaci6».

-Al Centre de Dependenls. tingue l10c fa uns
quants dies, 1(1 lectura de poesies organitzada per
rAleneu L1eidala.-EI poela j. Rosquelles Alesan,
ens -Ceu fru"ir una sessi6 íntima. que recordarem
molt de lemps.

La frescor i vivesa deis versos, agermanals lImb
la sinceritat que traspuen, palesaren abCtstament. el
sentit de distinci6 del seu autor,

-Ha tingullloc la junla general de rcAgrupaci6
Cultural Lleidalatra>. eleginl-se nova junta, que ens



consta esta animada deis més bells projectes.
-L'enquesta iniciada per aquesta Revista, sabem

ha estat molt ben acollida.-Esperem doncs, que la
Paheria en sorrira afavorida i que a darrera hora,
s'imposara l'opinió sensata del sector més ben si
tuat. Tant debó Que aixr fos. _

-Dins de poc tindra lIoc la constiluci6 de la Co~

missi6 Mixta ¡Comités Paritaris, i presa de posse
si6 deis vocals elegits.

-L'Ajuntament, sembla s'ha decidit a urbanitzar
alguns carrers del barri del Pla.-Ens en alegrem
molJfssim,

-Després d'algun temps de silenci aUra volJa
hem pogut tornar a sentir la cobla, i veure puntejar
la sardana.-Alegrem-nos-en.

-El Lleida F. C. ha adquirit en arrendament, el
camp de futbol de <tJovenfut RepubJicana».-Roda
el món i torna al Born.-Ben mirat aquesta era la
millor sol·lució. Potser així s'acabaran les baralles
i enemisJats futbolrstiques.

-El dia 17 a les deu i quart de la vel11a doná
una conferencia al local de ¡'<tAteneu Lleidata,» el
cuIJe professor Felip Solé i ülivé.

Versa sobre «La Biblioteca Lleidatana».
-A carrec del President de 1'«Agrupaci6 Cultu

ral de J. R,» Josep M. II MorIans. tingué lIoc una con
versa sobre temes generals al local de I'anomenada
enfilat.

-S'estan aClivant els trebaIls d'organiJzació
de I'exposició de les obres del malaguanyal pintor
Antoni Samarra del que ja hem parlat en aquestes
planes.

Alguns senyors i amics han ofert gentilment per
tal d'ajudar a completar robra que ha d'ésser expo
sada. Quadres Que posseeixen del recordat artista.

Es d'agraYr aquest bell gest.
- També s'esta gestionant l'organitzaci6 de I'Ex

posició de les obres del pintor Francesc Navarro
la biografia del Qual insereix el present número
d'aquesta Revista,

J. M,'M.

Un retrat de Pere Garriga Mariil

En aquestes mateixes planes hem donat ja comp
te de l'homenatge que hom prepara des de fa uns
mesoS al fundador del sistema Garriga, reverend
Dr. Pere GlIrriga MariIJ, profes sor que Jou de I'Ins
tilul de Ueida,

La Comissió organitzadora de l'homenatge va
cercar ¡recercar prop de totes aquelles persones
famiIiars del Dr. Garriga o que guardessin d'ell
una relaci6 de Irllcte o de coneixen~a. per tal de

•
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Jer-se amb un retrat de n'i1ustre propulsor de la ta~

quigrafia.
Les gestions no donaven cap resultat slllisfac

tori; enlloc no apareixia un retrat del Dr. Garriga.
En aquestes circumstancies, el nostre distingit

amic MiQuel fontanals, concentrant els records fl~

sonomics de l'epoca que eU tracta el Dr. Garriga,
eIs trasUada al paper encomananl als pinzells la
missi6 de donar a la fesomia del seu <lilecte amic
el major grau de fideliJat.

La tasca fou acompler~la en forma ben reeixida.
Envial el retrat a la Comissi6 organitzadora,
aquesta I'aprecia i elogib el delicat gest del senyor
fonlanals.

Avui ens plau donar la nova que aquest relrat
únic conegut del Dr. Garriga Marill-figura en I10c
preferenl del Sal6 de Sessions de la dependencia
Que el <tSistema Garriga» ocupa a la Dipulaci6 de
Barcelona, segons acord prés per la Comissió or
ganitzadora de l'homenatge, en la seva reunió da
rrerament celebrada.

N.N.

Comentaris d'actualitat
En un imporlant diari barcelonf, hem Ilegil, re~

cenlment, un comentari sucós. referent al descobri~

ment de la glandula de la criminalitat.
L1ur autor, Que signa les inicials C. C. (Caries

Capdevila?). fa una serie d'ironiques considera
cions al voltant d'aquest esdeveniment, afirmanl a
l'ensemps, que si hom pot arribar a comprovar llur
verllcitat, capgirara l'esfrucfura de la socielal.

El cerf és, segons es desprén dei diJ comenlari,
Que ara resulta que els empelts de Voronoffhan pas
sat a segon lerme i d'aquesla faisó, el simi resta
descartat.

ja no 56n les glandules de simi, sinó les glan
dules de la criminalitat, les que preocupen a la cién
cia medica de Nord-America.

Aquesl descobriment, planleja el dilema d'haver
de triar entre la palologra i la moral.

El comentarista que al'ludim, no es decideix a
resolare el dilema. solamenl es limita a constatar
I'evolució radical que experimentaria la vida so
cial amb I'aplicació d'ailal descoberta.

Es xocant al desplacament que aixo originaria.
Un hom, per poguer estar en plena possessió de
I1urs drefs ciutadans. hauria d'exhibir un certifical
d'absorció absolula de la gllmdula de la criminalitat.

Sincerament hem de confessar. sense voler ne
S!'ar els enormes progressos de Jes ciimcies medi
ques, Que no creiem que sigui una glandula la causa
de la inclinaci6 de I'home a la perversitat.
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Jo Mo'Mo

Del contrar¡', seguim opinan. que aquest instint
morbós, prove méa aviar. d'una serie de conelu·
slons faJalisJes, degudes a una cadena lIarga de
preJudicis i eslafs individuals d'enervament. vro
duele de la monslruosital social actual

O sino al temps.

Convit

La Secci6 de fotografill de l'cAgrupaci6 Excur
sionista Júpiter., saluda i prega aquest zmy com
I'any passar, a 1015 ela amics i arriates de terra ca
talana, vulgui" concarrer al 11 Cancura públic i Ex
posició d'Arl Fotograflc CataJa Que organilza per
al proper mes dOAbril de 19280

Bases

1 L'exposició de les obres presentades a Can
cura serll inaugurada el día 22 del proper Abril.

lIJ Els premia que es concediran, seran donats
precisament al conjunt millor de le~ col'leccions,
no II una sola fotografia.

IV Cada coI'lecci6 constara solament de tres
proves, muntade:~ damunt de carlrolina blanca o
cremo

Tota mena de viratges, o coI'Ieccions de més o
menys quanlital. no seran admeses,

V Les obres a presentar podran ésser de la
mida que es vulgui sempre i quant no desdiguin
dOun mfnim de 18x24 a un mhim de 40xliOo

Les col'Ieccions que no s'atenguin estricJament
a aquestes mides seran excloses.

VI Eltermini d'admissi6 restara obert tots els
dies feiners de 9 a 1t de la vetlIa fins el dia 18
d'Abril. en el nostre estatge social: Passeig del
Triomf, 50, BarceIona-Poble Nou.

VII Cada expositor deura acompanyar en cada
col'Iecci6 un plec clos on hi haura el nom, adressa
i localitat del mareix. venint obligat a omplenar el
bulllerf d'inscripci6 conforme s'expressa en el
mateix,

VIII Entraran solament a Concurs totes aque
lIes obres que tinguin un verdader cankter artfstic i
que s''Zltenguin a les dues ~eccions expressades a
confinuaci6:

ProcedimenltJ PigmenlaritJ

Premi: Copa d'Honor a la millar col'lecci6 de

tintes grasses, gomes, carbons o resinotipies. Te
ma: L1iure.

Bromurs

Premi: Pergamf HonorCfic a la millar col 'lec
ció. Tema: L1iure.

Premi: Copa de Plata a la millar col·lecci6.
Tema: Composició.

Premio Medalla de Vermeil, a la millor :cololec
ci6. Tema: Paisatges.

Premio Medalla de Plala, a la millor co!oleccióo
Tema: Marines.

Premi: Medallada de Coure, a la milIor col'
lecci6. Tema. L1iure.

Els dispositiua deuran ésser presentata prote
gits amb vidre,

Demés deis premis esmentats n'hi haurá allres
d'especials els quals seran adjudicats a juí del
jurat qualificador.

IX En I'acfe dellliurament de les col'leccions, es
donara un rebut que després servirá per a retirar
Jes, vuit dies després de clausurada I'Exposici6.
Les col'Iecci6ns no retirades dins del dia bO de
Juliol de 1928 I'Agrupaci6 Excursionista c:Júpiter~,

creura que li s6n cedides. i per tant tindra el dret
de rer-ne rús que cregui més convenient.

X Les col'leccions premiades quedaran de
propietat de r Agrupaci6 Excursionista c:júpiter~

(Secció de Folografia)o
XII En cas d'ésser posada a la venda alguna

obra de les que ha manirestin l1urs autors en el
bul11elr doinscripció. la Secció de Fotografia de la
Aprupaci6 Excursionista cjúpiter:.. e'en retirara un

20 '/'0
XII El Jural Qualificador, composl per perso

nes competents dins d'aquest arto podra declarar
desert un premi, aempre i quant NO consideri me
reixedores del mateix les col'lecions que hi optin.

Aquests senyors, igual que els del Comité ei'ad
misi6, soIs podran figurar a dit Concura com a
expositors fora de Concurso

XIV El dia mareix d'obertura de l'exposici6,
Que es donara el veredicte, es faran constar (per
mitja de la premsa), ela noms deis senyors que
formaven part del jurat.

XV Per a retirar eIs premiso si és preces podra
ésser exigida la pre6entaci6 de Hurs negatius•

•
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J. URIACH i C.la S. A.
Apartat 632 =. = = BAIlCELONA.
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.. JOAN PALLARÉS"
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Especialitat en els mobles d'enea

rree dominant tots els estils.

" No deb:i de veure I'exposieió que "

té aetualment.

': Carrer de Sant Antoni, 2 i 4

o : . . .~. o "'Ol·C*Ol·C*C*C*C*-lO-lO'lO')CHO'lO-lO·lO.

6raos Maualzems de Mobles" g D o Le .E RÍA g
.. Q MÜNRABÁ Q

e"sR SEn TI'S,", ~~ CAFÉS BONS I BARATS Q~~.:H DESDE 7'50 kg, i 0'50 ONSA
PREUS DE RECLAM

,,¡) VENDA DEL CAFE .LA GARZA. ¡)
La casa millor assortida, la que " * QUEVIURES I TOTS ELS ARTICLES *

u A PREUS REDUITS u
ven I pot vendre a mes baix preu " ¡) SERVEI A DOMICILI ¡)

.. de Lleida per sa fabricació própla. .. i5 Carrer del Carme,211 I 21-Telf,fon. 344 t5
~0l·0l·0l·0l·0l·0l·0l··1O·1O·1O·1O·1O·1O·1O·1O.

Exposielons eontlnues en els apa- "

radors i en I'interior, de joes cons
truils en els meus tallers.
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g LA XOCOLATA g
g MARCA g
g" HOLANDE5 n gg g
~ diluIdo omb lIet és riqulssimo g
¡) ~ ¡)

BCasa R0I6 . [onstilurió. 15 . L1elda. g
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g ¡)

~ (~~ FAORI[A DE MO~AI[~ UIDRAULl[~ ~~ ~
g g
~ JOSEP PUJOL ~
¡) Carretera de Barcelona (Pla~a Mur- ¡)
(j muradors) - TeJélon n.O 234 (j

(j LLEIDA (j
¡) (j
.C*C*C*C*C*C*C*-lO-lO-lO-lO-lO-lO-lO-lO.



Llista d'adreces útils que recomanem

Reademtes de Comer.;

ACADEMIA MARTINEZ.-Complabilital- Co
m.r~ - Idiomes.=Rambla de Ferran, 36-2.· - Ueida.

Rduoeats

\mpremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 3D
Ueida.

I;leucdores

LLUIS COMPANYS lOVER.
lunya, 16. l,er - Barcelona.

Rambla Cala- MERCÉ BUSQUETS. - Proressora en parls i
Cirurgiana. - P.Ia.;:a Constiruci6. 4, 4arf - 1.8



Ueida.

Cafés

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

Cases de Canut

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teleron, Dl8 - Ueida.

CO\'\egls

ESCOLA BALMES.--Primera Ensenyan~a - Bal
xiiieral i Magísteri.=Rambla Ferra" ~_2.o - L1eidll:.

Corredors de Comerc

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clol de les
Monges, 8 pral- 2.' - TeJeron, 499 - Ueida.

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

E leetrlelste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i malerials elec
trica, vendes al major i detall. - Pla~a Lliberlal, 2
Teleron. 38 - Ueida.

OCTAVI PEREt'lA. -Maquines i malerial elec
trie. - Baixll:da de Ill: Trinitaf. 6 - Ueida.

MIQUEL RIBELLES.-Fars i instal'lacions eJec
triques per a lIum i rortra. - PlJrallamps, Acumula
dorso Transformadora i Reparació de OramOfons.
Clavell, D. - Ueida.

Perreterles

lOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Ueido.

Pusterlea

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

Mereerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cerra i novelals. - Pla~a Sal, 8-- Teleron. 302. Ueida

Metges

E. TWOSE. - Especialisla en enrermelals de
la boca i denls. - Teleron, 367. - Pla~a de lo Sal, 17
principal - Lleida.

Mosales

FRANCESC NADAL. - Fabrica de Mosaics
(la més anliga de la Capilal) Passeig de Prat de la
Riba. - TeJeron, 046. - Ueida.

Múslea I Planos

lOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Reeaders t Transports

LA PALLARESA. - Agencia de Transporls.
Carrer Cabrinelly, ID - Ueida. - TeJeron, 232.

R. SETÓ 1 FILLS. - Recaders direcles i diaris
a Barcelona en combinació 8mb les poblacions
més imporfanfs d'Espanya. - Barcelona: MontIleó.
217. - Ueida: Eslererra, 4.

Tallers

CICLES MAZARlCO. - Biciclele. vilrie. mar
Ques. - Accesoria, Vendes al comptl!f i a terminL
Rambla de Ferran, 11. - Ueida.

lOAN VILA.-Taller. de Fundició i Maquinilri••
Cardenal Remolina, 8 - Teli:ron, 107. - Ueida.

Toelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinería. - Especioliloro en
pernils i ~mbutil8. Carmc, 62. Teleron.~ ~ Ueidill.
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