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e/s temps estan perduts
"Ja no fan mella a les animes les veritats tremendes de nos/ro fe; ja van perdent les poetiques festes

deIs nostres temples les belleses j enGan/s que abans embada/ien e/s pobles; es va oblidant el
camine! que conduja a la capel!a de la comunió; es renega i profana e/s dies de festa oSense remordi
men/s; es prefereix, de raisó insensata, la criatura al Creador, la ferra al Celo el temps a 1'eternitat, el
cas a l'imima, el platxeri fugisser de bestia/e/a a les delícies inenarrables que mai ¡indran fj.~

~Aqans. la quaresma es guardava per tots 8mb esperit de fe i de pietat, es oaraven els jocs i esbar
jos públics, es tancaven els teatres, es suspenien les guerres, es privaven la ca~a i altres ocupac!ons
menys necessaries; i la muftilut cristiana, possei"da de profund sentiment re/igiós, emplenava els tem
oles i al!argassava les pregaries, observava fidelment els dejunis i abstinfmcies i multip/icava les obres
de caritat i misericordia. L8 renovació espiritual era general: to/horo s'atansava al confessonari i a la
comunió; es reconciliaven les enemistats, s'ap=2ivagaven les baralles; els odis i desdenys es tornaven
caritat; i els pobles en massa es convertien lJl seu Deu i Senyor.~

~Qu;.m canviades trobem ora aquestes hermoses costums quaresmals de nostres passats!. El món
modern no vol transigir amb la quaresma; per el! J'Església, aquesta mestra de tragiques veritats i de
practiques molestes, és I'enemiga de /'alegria de la vida, /'obrera de tristeses malsanes, la qual. en tot
temps, i sobretot. a la quaresma, atenta cruelment contra el dret i el deure ineludible que tot home té
de fer-se la propia felicitat.~

~No podem menys que lamentar amargament la ceguera de tants cristians, que, oblidats del seu ti,
i comprometent la causa de la seva mateixa felicitat actual, viuen al/unyants de les practiques religio
ses, posada la proa deis seus desiljos cap al benestar migrat de la terra, donan/, per aixo. tins la seva
propia anima immortal, que val tan com Déu. Ens produeix engúnia i verilable terror veure J'aberració
monstruosa de tants esperits. que havent professat la fe cristiana, preuada herencia del seu pare, la va
gin deixant com una cosa sense sentit ni valor; la desbandada d'aquestes legions d'obrers, que es giren
d'espatlles a /'Esg/ésia de Crist, la seva gran Benefactora; les claudicacions de les dones catoliques da
vant la tirania d'una moda pagana; els atentats públics, sense protesta, contra la mateixa moral natural;
la profanació general i escandalosa deis jorns de festa; ellibertinatge renegati deshonest de la /lengua
sense cap escrúpol i sense cap fré; /'hecatombe precó~ de la nostra joventut, ofegada en el fang de la
sensualitat... ..!» .

Trist i·desolador és, en veritat, /'espectacle que ens mostren les colpidores atirmaci'ons que acabem
de lIegir, sobre la situació de /'Església i de /'eficacia i influencia de les seves prediques i práctiques en
el campor/ament del viure de les masses actuals del poble!. Devant d'elles hom coment;a a tremolar per
la temen~a de la propera aparició a les portes deis temples d'aquell retolet diabolic de la flússia sovieti
ca que diu als feligreso's: la religió és l'opi del poble. La resultancia, potser, de /'exit de vint segles de
cristianisme? ' • .

.. Hem volgut recensionar a les planes de la nostra revista les anteriors parrafades de la Pastoral de
fillustre prelat que les ha dictades, perque han de tenir un remareable interés historic, perque eopsen
un moment de la vida de I'Església vist amb tanta perspicacia eom sineeritat i sobretot perque te1!en
un carl!Ioter d'autenticitat indiscutible, puix no poden ésser atribuides él eap d'aquells bisbes Iiberals,
mig hereties, de la ml!Iniga ampla, de nom estrany i deseonegut, i a voltes inventats per la mala prem
sa per tal d'eseandalitzar els creients de bona fe i que de tant en tant lIegím com a dites en sermons o
pastorals.de mitrats de parsos molt I/unyans, quan no fantasties. No. Ara no és aixi. Són d'un pl'elat
ben de casa, que tots coneixem, i que per flrl!Icia divina regeix en els dies d'avui la diocesi de Lleida.

. El prelat ¡¡'Iustre que les ha escrites i publicades no és altre que el Dr. Irurita.
. A nosaltres, pecadors, aquests dies de quaresma, ens ha tocat de I/egir la pastoral suara per e/l pu-

blicada, i d'ella són trets-els trossos que deixem reprodiÚ'ts, proclamant-ne el sentit de la seva impor-
tancia j transcendencia. ,. .

Per aixó no dubtem que anys a venir, quan es fassi la historia .de la crisi de f'Església en el primer
ter~ de! segle XX, tan realistes visions tindran una valor extraordinaria i eS'recQneixera la clarividen-
cia de fautor que les ha descrites tan cruament. . .

Davantd'el/es, ningú no podra negar que el prelat actual :de la diócesi de Lleida.,· veu les coses
e/ares i sab dir-fes tal eom són. '

'Per aixo, él confessi6 de part.....
No ens cal parlur.
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0avant la mort

(-;;('1 ONORO, lector amic, si ets del pe\Q)/ tit nombre d'aquells, en la casa
....... deIs quals no s'ha rebut la visi-

ta de la mort. Si ja tens alguns anys, és
probable que hagis vist clollre els ulls a
algun deIs teus familiars. Vols reviure amb
mi, ara que acabo de perdre la meva dol~a

companya, els jorns sinistres en els quals
ha semblat que un enfonsament inesperat
trencava el curs de la teva vida? No lin
guis por, vina; els dolor és, sens dubte,
amarg; pero no et pesi de cridar-Io, perque
els desapareguts, sempre vius en el fons
del nostre COI', prendran nova vida i es
reanimaran per uns instanls. No vulguis
ésser d'aquells, per als quals, els seus di
funts tenen dues sepullures, una al fossar i
una altra en la seva anima, en la qual
d'ells no hi resla més que una imatge gai
rebé esfumada.

Som a la cambra del malalt, a la vora
del coixf on va fer el seu darrer sospir.
L'has cuidat amorosament durant la malal
tia, vigilant els menors sfmplomes de flexió
favorable d'un mal traIdor. Ve un moment,
pero, que perds tota confian~a. Veus que
J'hora fatal s'atansa. Quin Irasbals, Déu

La rapidesa amb Que fou venuJ el paque!

de c:L'Opini6~ del día 24 de Mar~, destina. a
les "astres terres. ha privat a molta genl

d'enterrar~se del notable arJicle Que amb el

titol cDavant la morl> hi inserla el "ostre

car amic Dr. Humbert Torres.

Nosaltres, per satisfer els precs de malta

lectors "ostres Que ens ha han demanat, re

produTm del valent setmanari l'anomenat ar

tiele.

meul «Es posible?» et demanes amb angú
nia. 1et sents envaY! d'un terror indescrip
tible que et fa rodolar les Ilagrimes cara
avall, amb desesperació. Pero cal assere
nar-se, cal seguir prodigan! els leus amo
rosos serveis a J'estimat malal!. T'eixugues
les Ilagrimes, t'esforces a iniciar un som
riure, redobles les tendreses, alces, potser,
una plegaria, i t'amares de la mirada
d'aquell rostre com si volguessis fer-Ia
eterna en la teva memoria. Es en va. L'ago
nia comen~a, aquella vida es debat inútil
ment, s'esmuny per moments. Ja no et co
neix. Expira! La boca closa en un rictus
tragic, els ulls apagats i immóbils. el cos
gla~at, rfgid, jau inanimat, vollat de flors
que han portat els que J'estimaven.

Pensa, ara, lector, en la situació d'un
esceptic en aquells instants. Afirma, com
una realitat indiscutible, l'aniquilament to
tal de la persona humana. Si exhumen el
cadaver-es dira-passat un temps, no
trobareu més que bssos dispersos, un re
sidu terrós i horripilan!. En aquell crani hi
hagueren pensaments, projectes, amors,
passions; i ara, mentre la materia es va
descomponent, ja no hi ha res. Res! Cal
resignar-se a \'inevitable, deixar que el
temps faci la seva fei.na, treballar, oblidar...

......:
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Probablement, el que aixr pensa, °és un
home cultivat, honest, sensible, aimant deis
seus, pero donat a un sistema filosotic que,
bé que desolant, té per cert. 1 digues, lec
tor, mirada d'aquesta manera la vida, val
la pena d'ésser viscuda? Venir a aquest
món sense haver-ho desiljat, contraure-hi
amors i afectes imposats per la natura, és
ser per ells felic, i després, al bell mig
d'una felicitat legítima, veure't brutalment
atenallat pel destí implacable que malferit
et llenca a l'inconegut, al no-res probable
ment, no és aixó el comble de l'absurditat
de la vida, entesa d'aquesta manera?

Probablement, tens, entre les tevesamis
tats, un capellil. Aquest home, en el millor
cas, no és un savi, pero és sincero Acom
pleix la seva tasca de consolar-te, no pas
com un funcionari que executa maquinal
ment la seva feina, i et parla amb una cer
ta unció, i veus que pren una part en el teu
dolor. Les idees que t'exposa, no t'impres
sionen. La noció que et dóna de la vida
futura, la trobes en absolut desacord amb
una estricta concepció de la moral, de la
justfcin i de la providencia. Amb tot, aquest
sacerdot, entre les mil rareses i contradic
cions del seu dogma, et dóna una subst1m
cia religiosa i moral, que t'el fa una mica
més simpatic que l'esceptíc culte. Almenys,
obre davant teu, a la teva imaginació per
duda, la perspectiva d'un món on t'espera
la joia de retrobar els teus cars desapare
guts. El que et diu, és una barreja proba
ble d'errors i de veritats; prefereixes, pero,
aquesta amalgama estranya a un nihilisme
desesperant.

Com t'agradaria de sentir, en aquells
moments, algú que et parlés un altre llen
guatgel AIgú que et parlés de la immorta
litat humana, basant-Ia no pas en la fragil
arena de les puerils concepcions d'una fe
dogmatica, ans en la ciencia més severa i
en l'experimentació més exigentt Algú que

et digués que I'ésser estimat qlie acabes de
perdre és viu, més viu que tu mateix, per
que té una vida distinta, més intensa i su
perior a la teva, puix les facultats espirl
tuals latents que en la ferra tenia, limita
des per les condicions de l'organisme, han
recobrat amb esclat la seva independencia.
Es mou en un món veí, proxim, confos
amb el teu, estimanHe igualment, comen
cada una altra etapa, afranquit deis dolors
que resulten de la fragilitat del nostre or
ganisme i de les terribles condicions de la
lluita per l'existencia. No el veus, pero el
tens al teu costat, i és capac, en certes con
dicions, de donar-te mostra de la seva pre
sencia. Ja no Ji pesa l'orgimisme, i es poi
desplacar, amb la velocitat del pensament,
cap a nous horitzons que nosaltres no po
dem imaginar tan soIs. La tomba no és més
que un asil pasatger, com un llit de repos a
la ti de cada jornada. Pensa-hi, pero no el
ploris massa. Li és grat, molt grat, que no
l'oblidis; pero no et desesperis, perque
l'afligiries. Ha d'acomodar-se a les condi
cions de la nova vida, ha de treballar, ha
de sintetitzar les experiencies recollides en
la seva darrera etapa terrenal, ha de se
guir, indefectiblement, el seu camr, i quan
tu et moris, probablement et vindra a rebre
al dintell de la zona fronterera per a pros
seguir, junts, la ruta inacabable, i cada dia
millor. La mort anul'la la vida corporea i
sensitiva, pero no la vida conscient. La
nostra mentalitat és cerebral, i com que la
identitiquem amb la consciencia que ens ve
deIs sentits, no relx a concebre una vida
postuma despullada deIs organs deis sen
tits. Pero existeix, no en dubtis. Un pres
sentiment íntim t'ho diu a totes hores; la
ciencia, pero, n'acumula cada dia tals pro
ves, que va assoJint el caracter d'una veri
tat demostrable experimentalment. L'invi
sible es va fen! visible; ponderable !'impon
derable; la mort, per moments, es va trans-
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figurant en un procés vital superior, en una
fisiologia transcendental, i no passaran
molts anys sense que la ciencia mateixa
proclami, des de la seva catedra, la mort
de la Mor!. «Mors janua vitae.. ,»

Aquest lIenguatge, lector, si el sentissis
en els moments en que la mort truca a casa
teva, quina lIum projectaria en les denses
tenebres del teu dolor! Quin canvi benfac
tor en el teu cor! Quin nou sentil prendrien
la vida i la mort als teus ullsl I en el teu
rostre, pie de gravetat per I'hora que pas
ses, veuries com s'hi va dibuixant una se
renitat que no et podria donar més que
una concepci6 com aquesta. L1avors, la
mort, lIuny d'aterrir-te, promouria en tu
una indefinible curiositat i la miraries amb

una calma i una singular tranquil'litat que
no podies sospitar. 1 quan la corrua deis
amics s'emportesin el cadaver de I'ésser
volgut camí del cementiri, ploraries, perque
és huma de fer-ho, davant una separaci6
material probablement lIarga, pero et con
solaries facilment pensant que ~o que tor
na a la terra no és més que la despulla
d'allo que tant estimes. 1 si haguessis de
portar fins a la darrera conseqüenda el
que es despren d'aquesta manera de pen
sar, hauries de sOlJlriure, si I'egoisme
t'ho permetés, puix no és més que amb
joia que cal saludar la deslliuran~a d'un
presoner.

No t'ho sembla?

HUMBeRT TORRES.

ApONT De R. JlOCA.
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entorn del Casal de la (j>ahería
'Una enque:sta

Qye hem de ter del Casal desmontat de la Cj'aher/a? CReedl=
ficar=lo tot amb el peu tot/;at del que hl havla? q;er una
nova Casa ConsIstorIal? '] sI és alxl, on, com .1 quan?

L'apartat de l'arlicle del naatre C8r amic Víclor de Montroig, inserit en el número 66, eos ha

fel caure en la conveniencia de portar a la priklica aquesta enquesta. Pocs problemes, deIs nom

brasas Que té la nostra ciutal per resoldre, lenen la importancia del Que ha dona! lloc a aquesta

enquesta. L'opinió emesa pels "aslres hornes més representatius porlara un raig de lIum

sobre l'esdevenidor del desret casal de la Paheria, i com la magnitut del problema

té ¡oleressals, en un sentit general i ample, tots aquells lIeidatans que estimen profun·

dament el Dastre patrimoni, hem procurar, en confeccionar la Jlista d'opinants,

que aplegués el desenrotllament de renqueata. les veua més autorifzades

de les diferentes activitats i representacions ciutadanes. Ex alcaldes.

Metges, Advocats, Arquitectes, lndustrials, etc., aniran fixant

el seu punt d'albir sol-licitat amb el següenl qüestionari:

sitats del dia que vivim han de salisfer les
de dema. Passa en aixo com en el proble
ma de I'eixampla. Lleida creix rapidament;
tot el que sigui Municipi, dones, ha de se
guir for~osament el creixement de la po
blació. De totes maneres, cree, que ben
distribuIt i traient I'Arxiu, a la Paheria hi
ha 1I0c suficient perque pugui ésser nova
ment habilitada per Casa de la Ciutal.

L'Arxiu podria portar-se, per exemple,
a I'Hospital vell. Allí hi ha bons salons
per a tol.

Donant aquesta deslinació a la Paheria,
lIavors caldria encara, per completar, fer
noves dependencies municipals fora d'ella.

On?-A I'Almud!. A la Pla~a hi fa falta
un edifici ornamental. Es una pla~a boni
ca i ho sera més encara quan desapareg'¡]
el zoco.

Per Ajuntament complet. I'Almudí, és
petil. Tal com esta actualment no segueix
la ratlla deis altres edificis d'aquell indret i
aquest defecte s'hauria de remeiar cas que

Rlcard Palacln, ex-alcalde.

A la caiguda de la tarda passem la len
ta faixa del carrer Major, compacla i cri
danerll, i enfilem I'escala que ens ha de
portar al domicili del Sr. Palacin.

La remor del carrer és gairebé imper
ceptible quan piquem a la porta. Quan som
dins del despatx ens sentim a1'lIats i reco
lIils.

El Sr. Palacín eludeix les nostres pre
guntes. Parla de diverse"s altres coses amb
una franca animació expositiva. Nosaltres
insistim; ens costa una mica de saber la
seva opini6.

A la fi diu:
-Bé; no vull que sigui dit que heu per

dut la visita. Que hem de fer del casal
etc.? Tornarlo a pujar eliminant tot allo que
no formava part de I'edifici primitiu i que
el desmereixia considerablement.

Quant a la conveniencia de fer una nova
Casa Consistorial, que us dire? Aquestes
s6n coses que més que satisfer les neces-
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s'hi haguéssin de fer obres, amb la qua!
cosa resultaria encara més redun.

Per fer-hi, en canvi, unes dependencies
que descongestionéssin les de la Paheria
resulta indicadfssim; i de més a més es
presenta un magnífic motiu per embellir la
Placa.

Com?-Si fossim al 1925 ja us ho diria.
Des d'allavors no ho sé ni m'interessa.
Desconec la marxa administrativa de
I'Ajuntament ..

Quan?- .

Pere Mor, ex-alcalde I PresIdent
:: de la Cambra de Comer~ ::

Es I'hora del mig dia i trobem el nostre
opinant disposant-se per anal' a dinar. Li
demanem uns minuts de conversa, cosa a
la que accedeix amablement i heus ací el
que diu:

Que que hem de fer del desmontat Pa
lau de la Paheria? Reconstruir-lo, aixo ja
no ho cal dir; reconstruir-lo, pero amb tot
el ca,racter que tenia, no tal com l'hem vist
nosaltres, sinó com devia ésser en el mo
ment de bastir-lo. Fent aixo i comprant una
casa del costat per destinar-la a dependen
cies accesories, tindriem Casa la Vila en
condicions i en el 1I0c que més Ii escau,

De no puguer ésser a la placeta de la
Paheria, el 1I0c més apropiat per edifici
Consistorial és el que ocupa actualment
I'Alhondíga. No és desapartat i s'hi po
dria alxecar un casal de grans dimensions
i de gran aspecle. A tol aixo hi ajudaria la
circumslimcia de tenir facana a tres calTers.

Per resoldre el problema de l'edificació
o reconstrucció de la casa de la Vila no hi
ha més que un remei, i aquest és el pres
tec. Amb els recursos naturals no passa·
rem de tenir els carrers nets. L1eida per
emprendre aquest problema, té necessitat
d'acudir al prestec amb la seguretat que el
lrobaria, cal' es tracta d'un deIs Ajunta-

ments més sanejats d'Espanya i t,é de més
a més la pobJació, condicions magnifiques
que representen una ampla garantia per
poguer-Io amortitzar.

Quan?-Quan hi hagin les possibili
tats. Tan prompte sigui una realitat el pres
tec. Un poble el primer que ha de tenir ha
d'ésser la casa. Havent-hi mitjans, la co
menearla dema mateix,

He sentit parlar de traslladar l'Ajunta
ment a I'Hospita! i no ho crec encerta!.
L'Hospital, convenientment arreglat, pot
servir per Biblioteca o per casal de Cultu
ra en general, mai, pero, per Ajuntamen!.

Ramón Argilés, arquitecte.

Ens reb afablement i després d'elogiar
la idea de l'enquesta respon així a les pre
guntes de la mateixa:

Soc partidari de restaurar la facana tal
com estava, tallant-la damunt de la corni
sil sostinguda per les mensules decora ti
ves. La facana corresponent al carrer de
Blondel la conservaria íntegra.

De la part interior, respectaria el que hi
havia fet; l'escala d'honor, que co'rrespon
al tipus de casal senyorial del XIV" se
gle. Les habitacions del redós, les recons
trurria iguál, cal' una cosa complementa el
caracter de l'altra, .

Una vegada lIestes aquestes dependen
eles podria assenyalar-se-Ies'hi la utilitat
següent: l'establiment del Museu a la part
baixa, Es tracta d'un 1I0c de pas, avjnent, i
aixo facilitaria les visites de les que so
vint s'en veuen privats els museus empla
,ats en 1I0cs apartats.

A la part alta, des deis finestraIs de la
placeta als de B1ondel, hi aniria bé la Bi- ,
blioteca pública. No cal dir els beneficis
que s'en treurien d'ésser instal'lada en un
1I0c tan centric,

A dalt de tot s'hi podria aixecar un cos
central que no pogués veure's des de fora
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que pddrfa servir per habílacíons del Con
serge.

ReconstruYl així I'edifici, la fa~ana ja
fóra una de les joies i de les més preuades
del Museu.

Naturalment, donant aquesta destina
ció a la Paheria, lIavors sorgeix la neces
sital d'edificar una nova Casa Consisto
rial. La Paheria, per aquesta ulilitat, resul
la petita no poguent-se habilitar cap pali
del costal.

De totes maneres, cas que es volgués
habilitar I'antiga Paheria per Ajuntament,
podria destinar-se únicament a les recep
cions i vida de relació. A la planta baixa
podria instal'lar-s'hi la guardia urbana
etc....

Les oficines necessitarien un edifici
apart, més pelit si es vol, pero empla~at

en un 1I0c centric. Per exemple, l'Alhon
diga.

Si en 1I0c d'aquest arranjament es cre
gués convenient encabir en la casa de la
Vila totes les dependencies que comporta,
lIavors és ineludible la necessitat d'un
edifici acondicionat amb dimensions i as
pecte, el 1I0c del qual hauria d'ésser preci
sament el que avui és la Pescaderia, Des
tinar-lo a oficines solament fóra una lIas
lima.

No fent-s'hi la casa de I'Ajuntament,
completa a la Pescaderia, el que més Ii es
cauria, fora un teatre. A més a més de
I'aspecte que donaría a la Pla~a, la cir
cumstancia de trobar-se aquesta, en una
disposició que facilitaria I'afilerament deis
cotxes sense que representés cap obstacle,
fa pensar en aquest avantatge que no reu
neix cap allre indret centric de la Capital.

Cóm?-Mítjan~antun prestec, Aquest
prestec, pero, s'hauria d'esmer~aren obres
el rendiment de les quals donés per anal'
pagant les obres de la nova casa.

Les obres que es podrien emprendre

amb el prestec, podríen ésser les que es
creguéssin convenients, excepció feta de
les places de mercats tancades, cal' aques
tes, linc el criteri que han d'ésser a raire
lJiure combinades amb jardins; i encara la
venda en les repelides places hauria d'és
ser solament de verdures i fruites, ben ins
tal'lades en taules.

Tots els altres generes que actualment
es venen als mercats s'haurien de reduir a
les boligues que és el 1I0c que els hi per
toca.

Quan?-A la major brevetal. Poques
coses hi ha tan urgents com aquesta. L'es'
tal' mancada de Casa Consistorial una
població com LJeida no té perdó,

Alfred Pereña, ex-diputat I ex-conse
lIer de la Mancomunitat de Catalunya

Que hem de ter del 9asal desmontat
, de la Paheria?

-Tornar-lo a reconstruir immediatament
en el mateix 1I0c, sense perdre un sol dia,
esmer~ant-hi els diners que facin falta i
confiant la direcció de I'obra a un tecnic
que linglli el dó de comprendre el lIenguat
je de les pedres velles, per tal de no fer
la més lIeu profanació.

Reedificar-ha to! amb el peu tor,atdel
que hi havÍa?

-Evidentmenl. Deu ésser pels lIeida
tans com un deure sagrat conservar les
ja quasi exhaurides valors arqueologiques
del nostre patrimoni social, tant més quan
I'anima ciutadana deis temps en que es
baslí la Paheria ha de meréixer als lIeida
tans I'homenatge eterno La Paheria assen
yala per LJeida una fita esplendorosa de
cultura, de progrés polílic, de riquesa,
d'independencia, que la feu superior a
molles altres ciutats que avui ens han pas
sat davanl.

Integrament es deu reconstruir la fa~a

na i el paliet golics amb les mateixes pe-
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dres. Refer la galeria o porticada del se
gon pis que ara s'ha descobert colgada
entre els murs de materials poc nobles,
Pero sense afegir-hi res de postis, ni per
afer-ha més bonico Solament es pot ad
metre de suplir les falles que s'hi trobin.

Ara, amb les parets interiors-han es
tat les pobres tan mal tractadesl-ja es pat·
ésser més tolerant per tal d'aprofitar bé els
espais útils, pero el pati i la fa~ana, s'han
de considerar intangibles.

Per una novo Casa Consistorial?
-No crec que realment se'n senti cap

necessitat. El solar de la Paheria és prou
gran. Reedificant les quatre plantes ac
tuals, ben distribuYdes, es pot deixar una
bona Casa de la Ciutat per als nostres
dies i fins per als que vindran. Entre só
tans, planta baixa, primer i segon pis, es
sumen una quantitat de metres ben consi
del·able. Per tan crec que, per als serveis
i necessitats de les funcions de govern mu
nicipal més essencials i que convé siguiil
al mateix edifici, hi ha 1I0c ben espaiat.

Endemés, no tots els serveis adminis
tratius han d'ésser precisament encabits a
la Casa de la Ciutat. AIguns és millor que
siguin fora. No s'ennobleix gaire un edifici
que ha d'ésser la Seu de I'autoritat i re
presentació civil del poble, veint-se el seu
portic entrar i sortir, en tots moments, les
brigades de neteja, d'obres i de fontaneria,
amb lots els seus aluells de treball. Moll
bé escauria que aquests serveis s'instal'les
sin en a1lre 1I0c que no fas la mateixa Pa
heria. Si res s'ha de revestir d'un to sen
yorial és I'alta funció de governar.

On, com i quan?
-Referida aquesla pregunta a la cons

trucció d'una nova Casa Consistorial, des
prés de lo exposat, entenc que no cal pas
contestar-la, perque a la meva manera de
veure no hi ha tal problema.

De totes maneres, com ara eslem sense

casa Consistorial, puc dir que on voldrfa
jo la nova és a la vella Pahería.-Com?
Reconstruint el seu palauet.-Quan? Im
mediatament. Perque les pedres velles en
derrocades, per més numerades i guarda
des que estiguin, són en perill de que facin
cap a J'espona d'algun tro~.

Resumint, doncs, concret i catagbrica
ment, és el meu parer:

1."' Que s'ha de reconstruir el Palauet
de la Paheria amb urgencia i al mateix 1I0c
on ha estat sempre.

2. on Que es deu conservar estricta
ment el seu caracter, aprofitant les matei
xes pedres ve1les de la fa~ana i del pati,
restaurant la galeria del segon pis, suplínt,
només, amb fabrica nova, els elements
perduts o destruns.

3.·' Que ha de seguir éssent la Pahe
ria J'únic Casal on s'hostatgi el govern de
la ciutat, cal' el seu interior, amb les
quatre plantes ben distribuYdes, té cabuda
sobrada per que se hi puguin exercir dig
nament i amb totes les prerrogatives d'ho
nor, les funcions més esencials de les ma
gistratures de govern i les de l'Assemblea
deliberant del poble.

4."" Que la fa~ana que dóna al carrer
de Blondel deu conservar-se tal com és
perque esta bé. Es una allra fita de la oos
tra historia. Unicament en fer la distribució
interior s'haura de partir del peu for~at de
les seves actuals obertures de lIum i de
paso

5.'nl Que arranjada així la Paheria no
crec que s'hagi de parlar per res de la
conslI'ucció d'una nova Casa Consis
torial.

6.sé Que els demés serveis municipals
-cada dia més extensos i més impor
tants,-que no capiguin a la Paheria, po
den perfectament ¡nstal'lar-se en al tres 10
cals a mesura que les necessitats ho recla
min,
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Cleídatans d1ahír í l1eídatans d1avuí

~afael Qras í dIesteva
Amb la figura de R!lfael Oras prossegulm avul el nostre proqra~

mOa que consi6lelx en fer conelxer els hornes, II:! slgnlflcacló deis
quals, en alguna de les lIctivifafs de la vida clullldana, mereixl la lIoa
I el reconelxemenl del pable.

Els que han estat 1 els que 96n, els dec..:sos i els acluals, alter
naran en aquestes planes que representen, pels primera, un tribu! a
lIur memoria, I pels que encara 56n entre noslIllres. 11I compll'len'rll
amb que velem l1ur obra.

1:-'\lV-i f!RS les acaballes del segle passat.
~/ ara fa uns tres desents 1 mlg,

quan I'esplet de la nostra adoles
cencia posava uns esclats d'optimisme es
peran~ador a la historia pairal, optimisme
que les novelles generacions creuen haver
vist iniciar-se en les jornades lIurs, s'es
tava fcrmant a la nostra ciutat un jove,
que aleshores tenia uns vinticinc anys, i
que furgava adelerat pels arxius cercant
hi noves de fais6 pacient i ordenada.

Tenia pasta d'investigador. Nosaltres,
els primers il'lusos d'un esdevenidor re
naixement, n'esperan~avem l'historiaire
lIeidatiL. La deria de lindre el <<oostre~ re
cercador es feu mes justificada, encara,
quan al poc temps venia a col'laborar-hi
I'enycrat Arderiu gran amic seu.

En Rafael Gras i Esteva era un lIeidata
fill d'una famílja que havia excel'lit en
els afers iotel·lectuals. ~o que representa
va aleshores una cosa ben poc general
dins d'una poblaci6 totalment ruralitzada.
Els nois tenjem format un concepte molt
enlairat del vellet singular i genial que era
el seu pare. Un savi frustrat per designis
estranys d'un fat adverso

El seu fill Rafael, nat el 8 de Desembre
de t 870. havia esta t molt estudi6s.
No era un jove d'estudis .«brillaots. sin6

d'estudis ben aprofitats, serios i tena~,

molt intel·ligeot. Es a di" un eSludiant
de la fusta deIs que en surten regularment
homens útils.

L'any 18g2 s'havia lIicenciat a Sara
gossa en Filosofla i L1etres. A I'a.ny següent
actuava de professor de Geografia al Col.
legi de St, Jaume Apostol, al carrer de Ca
vallers, davant el carrer6 de Caldereries,
col.laborant amb el pare i germans Bonel!.
Tres anys més tard l'Ajuntament de L1eida
acordava, tributant-li un vot de griteies,
estampar un treball seu primerenc: «Ca
talogo de los privilegios originales que
se conservan en el Archivo municipal de
Lérida».

El mateix any li premiava la «Sociedad
Economica de Amigos del Pais~, de L1eida,
una obreta: «Lérida y la guerra de la Inde
pendencia.~ en un certamen obert aquell
mes de maigo

Aq uesta obra fou la fita, tal volta, de
la seva vocació. Tata la seva vida d'hislo
riaire esta marcada pel seu anhel de de
sembolicar la troca de la borrascosa etapa
del pa!s durant l'invasi6 deIs napoleoni
des.

En Gras, pero, com l'Arderiu, devia
sotmetre's a l'angoixant «primum vivere.
i els anys Immediats a la data es passen
entre lIuites coratjoses per a fer se un 1I0c
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des d'on pugui amb profit dedicar-se a
les seves nobilíssimes cobOries d'investi
gaci6 deIs tem ps vells.

Guanya varies oposicions a cated. es de
la seva especialitat l'any 1897, per6 no li
correspon pla~a. N'aprova igualment el
1900, 1904 i 1906, amb vots unanims deIs
tribunals, que expressen la recan~a lIur de
no poder-li adjudicar una pla~a. Final·
menl la guanya, unánim, amb el n.' pri
mer per a les catedres d'Osca, Samora i
Soria I'any 1909.

Quan es dirigeix a Samora, a comen
~ar el curs de 1909-1910. els lIeidatans ai
manIs deis vells presligis de la Ciutat sen
tim quelcom que es pert per Lleida.

Aquell lIeidala coralj6s emmenat a Sa
mora per obra de les circumslancies ofi
éials trobara allí un ambient extraordina
riamenl propici i no tornara ja a residir a
la seva Ciutat nadiua.

«Nema in sua patria prophela~... i
Samora li obre maternalmenl els bra~os.

** *
1 doncs que ha deixat a Lleida en Rafel

Gras, que mereixi els honors de la nostra
sentida remembran~a?

No pas IOt ~o que li hauria escaigut
donar i que ara lindriem si I'amic Gras
s'hagues decidll escollar els noslres req ue
rimenls inleressals. Pero, es que ~o que li
coneixiem era prou fOr! per a justificar
els nostres bons desiljos de que es repa
tries.

Bcn segur que no va fer-ho per no dei
xar la seva caledra de Geografia ¡Historia;
per6 tambe creiem que va contribuir-hi el
fel que ben IOsl a Samora es conquerl
un grandissirn prestigi, malgral el seu
esperit amplamer1lliberal, lan poc propici
a Espanya per oblindre els deguls respec
les.

Lleida, noresmenys, havia reconegut
els merils del seu fill eminent. Els seus
treballs li havien merescut ja a 1900 I'és
ser designat Soci correspondent de la R.
Academia de la Historia. Als tres anys I'hi
nomena també la R. A. de Bones Lletres
de Barcelona.

L'any 1905 l'Ajuntament el nomena
«Cronista d.e la Ciuta!» en merits d'unes
conferencies donades per en Gras sobre
«Organitzaci6 municipal i Costums de Llei
da», i fou igualment designat com a vocal
Secretari de la Comissi6 provincial de Mo
numents.

El nostre Institut, que l'havia tingut
d' Ajudant 6ns a l'acabament del curs
1902-3, el feu substitut personal del catedra
tic jubilat de Llengua i Literatura Castella
na, Sr. Gelambí, on seguí fins la seva sor
tida cap á Samora.

L'esmentada Societat eC'Jnomica li enco
mana durant el curs 1904-1905 unes con
ferencies que foren del mes alt interés; i
ell mateix organitza a I'Ajuntament unes
set lIi~ons sobre Historia documental de
Lleida.

Quan les festes del 3."' centenari de
Cervanles ell fou I'indicat per tal de diser·
tar sobre «El Quijote y su época» i el Claus
tre de l'InstitUl li encarrega la presidencia
del Certamen que va solemnilzar aquella
data tan assenyalada.

L'any 1908 el veiem al Congrés Histo
ric Internacional de la Guerra de la Inde
pendencia, tingut a Saragosa, com a De
legat regional i en el qual Ji correspongué
pels seus mecits indubitables ocupar la
primera Secretaría de la tercera Secci6. El
treball que hi presenta respeéte a «Notas
sobre la dominaci6n francesa en Lérid.»
meresqué els honors d'un acord del nostre
Municipi que prengue a son carrec I'im
pressi6 de dita Memoria. També li fOÍl
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adjudicada la medalla de plata commemo
rativa deis Setges de Saragosa.

Mentrestant anava preparant la seva
obra principal, que dissortadament per a
nosaltres ha resultat única, «La Paheria de
Lérida. Organización Municipal de la Ciu
dad (1149-1707)>> estudi el més documen
tal i valuós de tots els apareguts fins avui
sobre la nostra basica institució medieval
i que la casa Sol i Senet p II blica am b tot
luxe i vertader gust I'any 'g1l, quan ja en
Gras era absent del seu poble nadiu.

Aquesta obra memorable que prologA
amb el més gran amor I'Enric Arderiu, es
un treball crític de solidíssim criteri histo
ric, rectificació acurada de no pocs treballs
anteriors; i per nosaltres representava la
primera de les fermes ¡nonografies sobre
lnstitucions lIeidatanes damunt les que
bastiria tota I'Historia d.e la Ciutat.

Per desventura d'aquesta, la nova re
sidenciil ¡le l'estimat amic perdut el porta'
per altres viaranys que n9 el distraguere.n
pas de les seves aficions a la recerca d'ar
xius, les orientaren, pero, en un altre
sentit.

I L1eida perdé per sempre, am b el
seu fill, una altra possibilitat de posseYr la
científica coneixen~a de la propia Historia.

** *
A Samora intervengué activament en

la vida de la vella ciutat castellana, no sois
en el terreny del treball professional i com
a recercador, sinó també en els afers pú
blics, complint els seus deures de ciutada
eminent. Aquest aspecte, per interessant
que ens sembli, no entra en el camp on es
mouen les notes de l'esbo~ de biografia
que un deure de bona recordan~a i el fer
vor de I'amistat ens dicten.

Ens plau, només, d'e fer constar que la
seva actuació li meresqué les majors con
sideracions deis seus conveYns i que el seu

nom ha romas exhorna-t amb els majors
el·logis.

La Comissió provincial de Monuments
historics i artístics acorda, ben tost arri
bat, la seva incorporació el 9 d'Octubre
de IgIO, de la que en fou president. Aixi
mateix se I'nomena vocal de la Junta pro
vi ncial de Seneficéncia el Desem bre de
l'any Ig' 3.

Tingué molts altres carrecs públics per
que el seu prestigi creixia sempre amb la
seva actuació serena i plena d'e noblesa i
cavallerosi tat.

La seva activitat no li permetia cir
cumscriure's al treball ordinari i no dei
xava d'intervindre en l'aixecament de la
cultura pública per llJ.ig de conferencies
com les donades a L1ei.da.

Aixi, durant el curs de Ig12-13 en
dona set a l'lnstitut general i tecnic de
Samora tractant públicament d'Historia
Contemporania. .

El mateix any 1913 la Junta per am
pliació d'Estudis i investigaciC'ns cientifi·
ques li publica. una mem6ria: .Zamora en
tiempo de la Guerra de la Independencia»
fet históric aquest darrer que ha estat el fi
essencial deIs seus millors treballs deis
seus anys madurs.

Per tal de dur-los dignament a terme,
estava preparant-se ja de temps. Recent
ment, nomenat pel Claustre de l'Institut
samonl Bibliotecari-I'any Ig,o-al se
güent fou agregat al Seminari d'Estudis
Historics dirigit per I'eminent doctor AI
tamira-des de 15 Abril a ler de Maig de
IgIl.-

La referida Junta per Ampliació d'Es-
tudis el proposa-i fou :designat pel Mi
nisterí-per a ésser incorporat a la dita
Junta per tal de seguir-hi els treballs de
recerca lIurs, durant els mesos Mar~

Abril de tgl2.
L'interés del seu esludi decidí la pro-
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pia Junta a enviar-lo als Arxius de Paris
els mesos de Juny i Agost del mateix any
i alli furga profitosament per tal d'anar
preparant la seva gran obra sobre Josep
Bonapart, Rei d'Espanya.

A Paris eltroba igualment la primave
ra del '4 qui aixó escriu, i pie de les ma·
jors il'lusions anava recollint notes a l' Ar
xiu Nacional.

No deixava, esta ciar, de prendre nota
de qualsevülga dada que interesses la
nostra Ciutat, quan esqueia. Per sor! les
notes no s6n pas perdudes i podem espe
rar que algú les ulilitzi honestament.

Aixi i tot, no pogue veure totalment
I'obra seva acabada.

La nova del ~eu deces, esdevingut el
dia 20 de Mar9 de '921 trenca les il'Iusions
deis qui encara esperan9avem veure'I tor
nar a la seva ciutat nadíua. Ja no era pos
sible d'atendre els fruits de les seves recer
q ues i per mai més veuria L1eida acom
plerta I'obra que en Rafael Gras inícía.

Tampoc ell vegé satisfeta la seva deria
de tra9ar el quadre historic de l'lberia go
vernada per en Josep Bonapart.

Les seves memóries parcials, ja publi
cades, no quedaran sino com amostres
deltreball seu de conjunt per al que tants
d'afanys tenia esmer9ats i tantes de notes
preses en diversos arxius de la Penlnsula
i de I'Estranger.

Per cert que en un deis seus viatges a
l'Arxiu Nacional de Par/s, en manejar
una carpeta on devien constar-hi cosa
d'una dotzena i mitja de document~' refe
rents a la nostra Ciutat no n'hi troba sinó

dos o tres. Es veu que arreu arre", hi han
recercadors poc escrupulosos que per es
talviar-se feina arramblen amb els origi
nals. causant un perjudicí irreparable.

En Gras era un home d'estatura mltJa.
El que el distingia fisicament sé son tipus
obert ¡ciar. sa mirada franca, cara a cara,
son aire noble el qualtraspuava per sos ulls'
sempre fits, riallers o seriosos. donats, pe
ro. sempre a I'espectador, la simplicitat de
les seves intencions dretureres, l'ingenui
tat del seus designis.

Era optimista. simpaticament garlaire,
nomes que els motius de la seva conversa
eren desinteressats i molt sovint portats
cap a les seves aficions.

Era. en fi, un home d'un sol fons.
Aquesta és, sens dupte la clau de la

font de simpatia que rajava tota la seva
persona alla on fos, i del prestigi del seu
nom en les aspres peró serenes terres cas
tellanes on havia constituit anys enrera un
Centre excursionista a I'estil del que hi
havia a L1eida sota I'empilr benfactor de
son fraternal amic l'Arderiu, i del que Gras
havia estat President molt de temps, i un
Butlletí on, com el de L1eida, aplegava els
treballs del seu fundador i col'laboradors
entussiastes.

La gran responsabilitat del nostre temps
esta en que homens com en Rafael Gras no
tinguin contínuació i resti estroncada la
seva obra fecunda i, dissortadament, en
caral guiadora i precursora ...

JOSEP PINYOL
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0ecdptích de sonets

L'activitat poelica del nostre di
lecte amic, senyor Miquel Ventura
BalenyiJ, ha reeixit d'una manera'
ádmirable en el DeciJptic que avui
inserim.

Altres vegades ha honorat les
planes d'aquesta Revista la produc
ció del senyor Ventura BalenyiJ,
i amb fajut del temps, tindrem oca
sió de donar a coneixer nous fruits
de la seva personalitat tan vibrant
com poc coneguda a Catalunya.

Amb I'ample esperit que nosal
tres tenim per costum d'acollir totes
les coses, respectem l'ortografia que
el senvor Ventura BalenyiJ usa en
els seus escrits.

. )
71 les 7T1uses

(7uvocofló)

lOh, fiylesdel déu Zeus i Mnemosyna!
De les tonls del Parnas i I'He¡-/icó,
Oeu-me un broyl d'Bigua pura j cryslal"/ina
Per tenir, sadoylanf-m'hi, inspira/iD ..

Doneu-me 8mb vosfra grafía femenina,
De les bresques d'Hymetto, la do/~{j;

De vos/re cant, la suavitat divina
1 de fol sentimenf, J' alta expressió.

Puix s6u la veu gentil de la Bey/esa;
De I'arf, de I'ideal i la tendre;sa

. Accord harmonios a I'Univers,

Accudiu a dictarme?l cau d'oreyla
Vostres mots exquisits, /'imatge beyla
1teixiré 8mb vosé1/trest el meu verso

11

CJolymnía

(7nusa de /0 poesla Cyr/ca.)

Es verge. i. ensems mare de Bey/esa
1sempre la feconda el sentiment;
Si coneix del ben dir, /'exquísidesB.
Del rhythme i de la rhyma, el gaudiment.

La forma scultural de S8 nuesa
La vesteixen les gajes de la menl.
1 les més tendres flors de la tendresa
Serveixen a son pi! d'exornament.

Boi mostranf sos encants meraveylosos
De beylesa i mysteri sponerosos,
Offereix al poeta un bes fecón;

1al sc1at delitós de sa musica
Fa sortir del nOpres. de mica en mica,
Com amb un altre cFlat> un nou món.
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IJI

eraio

(Tf}usa de /'el8gla)

Percebenl d'aquesf món /a malauran~lJ,

La pena, la desgralia j /'afflicfi6;
Va e/mlan! melancholica S8 sfan~a,

De ss endolsda Iyra. I'únic dó.

Si la punyeix la morl o l'enyorlJn~a

En son canl hi ballega greu dol6.
I va amb deliclldesa o bé 8mb ferman~8

¡nfonen! en nostra anima tris/d.

I pIara en /'amorosa desventura.
Oemega sota el pes de f'amargurll
Illen~a un plany en jorns de palri dol.

Pro igual en 18 Iristor qu'en la lendres8
Se sadoyla en la font de la bey/esa.
I d6ns slx) si poMta. dol~ consol.

IV

Cal'líope

(TOusa de la poesla eplca 1/'eloqéJentla.)

Del3 herois poeti/za les proue3es
1 fa de les lIurs vides, rnonurnent3;
Poesia Ii presta ses beyleses
L'Hisloria i la Llegendo, lIurs cimen/s.

Es nada per confar les grans mampreses,
Els exemples sublims, i els suprems bens,
Pero talllbé smico/a les baixeses
L/encant-le3 a meree deis quafre venfs.

y és Is Veu sacro-sancIB de tot poble
Que l/uifa defensant en acti6 noble
LaJuslitia y el Bé i la Uibertal

Yensems que la commou /'heroicd {dula,
Convencuda 8mb 8a magica parnula,
Va sembrant idilals. /'liumllnilpt.

v

'7Tlelpómene

(TOusa de la tragedIa)

La bey/esa sublim j sgarrifosa .
Inl6n a I'enima 8mb sos grans ferrors
y la fllfa/ita! deIs grans errors
D'eixa vidll fune8ta j dolorosa...

La seva veu ressona anguni"osa
Fen! coneer! 8mb e/s xlscles j 8mb e/s plors.
y s'endinza en nostra anima, furiosa
YapreflJ isbonina nos/res cor3.

Yen mostrar les passions exacerbades.
E/s grans rampeyls, j e/s crims; moltes vegades
Decre/s inexorables del Desli.

Ens enardeix la més coral planyenca
Fenl senf1 el paroxysme de soffrenca
Que de jogujna a I'horne, fa serv1.

VI

CJhalía.

(7T1u:sa de la comedia, de la satyra / de l'ldyl'U

Salyritzant la pobra vida humana.
De lo ri"ayla fenl farl alcaprem,
Va traient a la lIum meridiana
Les nafres de que I'home és magatzem.

Si ens delito mostranf amb joia s8n8,
De la d~ria i feb/esa, el eas ex/rem,
Yel ridlcu/, que fa de bono gana
8roylar I'hilarilat en gr,!u suprem;

Ens corretgeix tambe xaeres i vicis,
Defectes, prelenlións i prejudícis
Fent del Theatre. schola del coslum

y sí é3 Veu que lé el blasme per entranya
y spil qu'ens scarneix {ent Iletja gan){il,
Tambt és (lristia i amor, color i l/um.

I
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VII

é:uterpe

(77Jusa de 10 mus/ca)

Es Euterpe qui ens dicta la musica
Amb son lIenguatge excels de do/r accen/.
y explicant·nos gentil que significa,.
Infiltra en nos/re cor el gaudiment.

Ss casca/a de sons, xamosa ¡rica
Inonda J'lmima 8mb son broyl cadenf.
Yel nos/re esser se sen! de mica en mica
Sadoylat de beylesa i sentimenf.

y igual qu'es fon la boira matutina
y sur! un sol radian! de I/um divina
Revelador d'un món rublert d'encís.

Fa broylar pel spai splendoroses
Les notes musicals. harmoni"oses,
Fent-no3 frurr deis son3, el Paradl3.

VIII

crerpsíchore

(7T1usa de la dan¡:a 1del cant)

Oentil i alegra musa de la dan~a

y del cant, qu'ennobleix el sentiment,
Es /'estrema expressió de bentlUran~a

y fa de nostra vida un gran momento

Eyla infón a ramada, la frisan¡:a
Del ge3t anglJ3f del vol, rapid O lenf,
y encomana la joia i la gaubtJn~a

Fent devenir /'amor mis vehement.

Eyla, en d8n~a d'tJmor voluptuosa.
Com en dan~a guerrera o religiosa
Sap de la forma beyla i elegant.

I ens diu la gratia typica deis pobles
-A voltes expressió d'ideals nobles
Arf i rife al Msem6 d·un eulte ({ran.

IX

Clío

(7T1usa de [a Hlstorta)

Es fama, experilmtia i és memoria;
Va treient de rablit. les grans Be/ions.
I a les planes severf'S de I'história
Scriu amb I/etres d'or, ses narra/ions.

Al ha i just, en/aira vers la gloria
Pe! malva! té tan! soIs execra/ions
1smenfa la derrota i la victoria
1 e/s encerts ¡e/s errors de let!J nalians.

Des del comen~ scur de nostra vida,
Fins a /'hora que passa sfereYda
la cop d·ala glateix, ractualitat.

Es Afchiu Oeneral de nostres gestes
I del Progres pregona les conquestes,
Qu'en fa un orguyl i honor, rHumanitat.

X

'Uranía

(77Jusa de l'7'1stronomfa)

Desxifrant les eternes symphonies
Qu·al pentagramma féu Deú dalt deis cels,
De rUnivers ens diu les harmonies
Que fan giravoltanl mil'lians de slels.

DeIs siderals abyms ens dóna gúies
Camblant cfun mé.s enlla. nostres anhels.
l ens mostra les immenses Jlunyanies
AI¡:ant de /'lnfinit els túpids veis.

1 ens tra~a deIs planetes, les el'Jipsis
Determina les bares deIs eclipsis
1 deIs stels ens diu les positions.

Llurs mOYiments, I/urs formes i Ilur Yida,
I al mig de lIur splendida florida
Amb el dit ens ensigna sempre móns.

MiCHoL VENTURA BALENYÁ.
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Cj>anorama
BERTHELOT.-Una de les coses més

alli~onadores per I'home es la de coneixer
la vida, les idees, i els sentiments, d'aquells
que per la seva grandesa han estat o s6n
l'honor del nostre lIinatge. El rescent cen
tenari del naixement de Berthelot. el quí
mic mes eminent del dinove segle, ens
dona ocasi6 per escriure unes ratlles res
pecte de quina era la manera de pensar
d'aquesta gegantina figura de la ciencia
davant del gran misteri de la natura.

Berthelot era un esperit positivista; ho
era fins a I'extrem que afirmava que cap
realitat podia esser establerta per simple
raonament. Intuici6, sentiment, fe, eren
per ell paraules sense sentit. Fenomens,
lIeis, mecanismes, estudiats fredament
sense preocupar-se de les conseqüencies
teoriques que comportessin. eren les úni
ques coses dignes d'esser tingudes en
compte. Aquesta posici6, científicament,
era logica, mes encara en el conreador
d'una ciencia tan mecanica, fenomenal i
exacta com la qulmica. Pero el seu posi·
tivisme era tan extrem, tan absolut, que
entenia, i afirmava, que fins a tat el m6n dit
moral, I'etica mateixa,hi era aplicable.oLes
ciencies morals i les ciencies polítiques,
deia-, deuen esser establertes pels matei
xos métodes que serveixen per constituir
les ciencies naturals».

Conseqüencia cJ'aixo fou el seu laicis·
me. Per ell, la moral es independent de
tota veritat reveláda, de tot dogma, puix
cap d'aquestes coses forma part de les ve
ritats recollides per l'experiencia. Davant
I'estatua de Renan, el seu gran amic, di
gue aquestes paraules que sintetitzen el
seu pensament: «Esperem que la humani·
tat, afranquida de tot dogmatisme impo-

sat, proclamara per sempre, com la seva
millor obra, la moral del deure i de la
bondat, de la j ustícia i de la solidaritat,
moral de I'esdevenidor separada de tot
simbol i de tot sobrenatural.» Era logic
que un home així juges un paper tan de
cissiu des de la presidencia de la comissi6
parlamentaria que treballa per la prepara·
ci6 de la Ilei sobre I'escola gratuita, obli
gatoria i laica.

El concepte que de Berthelot general
ment es té, és que, filosoficament, era ma
terialista. Es molt freqüent, fins entre gent
culta, la creen~a que la posici6 antidogma.
tica i positivista es equivalent a la materia·
lista. Es un error, en general, car no ens
costaria gaire d'il'lustrar la tesi contraria
amb brillants ~xemples. Probablement ho
és, igualmerit, tractant· se de Berthelot, i és
aquest punt especial el que ens ha mogut,
pri mord ialmen t, en escri ure aq uestes ratlles

Aquests dies hem rellegit, amb la de
lectan~a de sempre, un lIibre que hauria
d'anar com pa beneY! entre les mans de la
nostra joventut, els Dialogues Phyloso
phiques de Renan. A Catalunya, on tan
tes coses insubstancials i dolentes es publi·
quen per a intoxicar el pensament de les
generacions que pugen, no es facil que es
trobi ni un mecenes, ni un editor, ni una
emoresa per incorporar a la nostra lIengua
lIibres com aquest, que s6n honor~de I'in
lel'lecté huma. Doncs be, en elllibre sus
dit, hi ha la coneguda lIetra que en t863
Berthelot escrigue aRenan, definint el que
ell entenia per ciencia ideal. Hi han pas
satges que deixen trasparentar talment
les opinions de Berthelot que, despres de
Ilegides, sembla que ja no es possible con
siderar Berthelot com materialista. Els
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hestres leClors ens perdonaran, potser ha
agrairan, una lIarga transcripci6 deis
panigrafs que enlenem més essencials per
coneixer les seves idees filosafiques. Diu
ai>d, Berlhelot:

«La CÍencia positiva no compren més
que una part de la ciencia ideal. La recer
ca de I'origen i de la fi de les coses esc~pen

a la ciencia positiva. Jamai aborda les re
lacions del finit amb I'infinit, La ciencia
de les relacions directament observades no
respon ni ha respost mai als desitjos de la
humanitat, Darrera la boira que envolta
tot fi i tot origen, el filasof sent que hi ha
realitats que se li imposen i que' ha de
concebir idealment, no podent-Jes conei
xer, 1 s'adona que allí hi ha, precisament,
els problemes fonamentals».

»Aqueixes realilats amagades, aqueixes
causes primeres, I'esperit huma les lIiga
als fets científics, i, reunint el tot, en for
ma un conjunt, un sistema comprenent la
universalitat de les coses materials i 010

rals, Aquests problemes que abracen el
destí de l'home i el de ¡'univers, cal treu
re'Js del domini de la ciencia perque no
poden ésser resolts amb certesa, i abando
nar lIur soluci6 al misticisme? No ha crec
paso Al vértex de la piramide científica ve
neo a situar-se els graos sentiments marals
de la humanitat, aixa és, el sentiment de be
Ilesa, veritati bondat,el conjunt de les quals
constitueix, per nosaltres, I'ideal. Aquests
sentiments, son lets, revelats per la natu
ralesa humana. Darrera el bell,el bo i el ver,
la humanitat ha sentit sempre, sense conei
xer-Ia, que existeix una reaJitat sobirana,
en la qual resideix aquest ideal, Dén,el ceno
tre i la unitat misteriosa i inaccessible vers
la qual convergeix I'ordre universal.»

»El sentiment sol no ens hi pot portar;
les seves aspiracions s6n legítimes si no es
surten deis seus dominis, pretenent tra
duir-se per enuncials dogmatics i a priori.
Ciencies flsiques, ciéncios morals, és a dir,
realitats demostrables per l'observaci6 i el
testimoni, tals s6n, doncs, les fonts úniques
del coneixement huma. Es amb les seves
nocions generals que devem al~ar la pira
mide progressiva de la ciencia ideal. Cap
prob.lemali és inlerdit, i, lIuny d'aixa, ella

" '.'

sola té qualitat per resoldre'ls tots, c.ar el
métode POsiliu és I'únic que ens pot me
nar a la verilal.»

Ara bé, el transcrit ha escrigué Berthe
lot en 1863. Mari en tg07, i en el curs de
la seva vida,en noves ocas·ions, públiques i
privades,es manifesta accentuant el pensa
ment que tan ciar es veu en la seva lIetra a
Rena n. Especialment, hi ha un fel ben signi ti
cati u, per les ci rcumstancies en q ue es dona,
i per la seva dala, IgoS:dos anys abans de la
seva mort. El rememora Jules Gaillard, i es
traba recensionat en Le Temptl d'aleshores.

Es feia la inauguraci6 anual del curs
Berillon, i a I'estrada hi havien nombre de
personalitats eminents, ell entre elles. Es
feren discursos, tols ells nelament favora
bles a la tesi materialista, Berillon, Auriac,
Robin parlaren successivament, Es prega
a Berlhelot de prendre la paraula, Bert
heJot, que acabava de perdre tragicament
el seu fill. s'alea. diu Gaillard, amb 'la cara
adolorida, com qui respon al crit del deu
re, j s'excusa d'expressar idees contraries
a les que s'acabaven de sentir, i en lIen
guatge emocionant, el savi pronuncia una
ardent professi6 de lé espiritualista, que
concreta amb aquesta frase: «Jo no crec, en
una paraula, que tingui la mateixa mesura
ni sigui la mateixa cosa el pensament i el
cervell». Aquesta no equivalencia, aquesta
manca de paral-Ielisme,aquesla no interde.
pendencia, aquesla no relaci6 de causa a
~fecte, en boca de Berthelot, i en temps en
que la ciencia no s'havia acorat encara,-ii
amb quin profit-amb la psicologia supra
normal, no ha diu tal? Quan un esperit for
mat en les més severes normes qel melade
científic arriba a aquestes categariques de
claracions i con fessa el que con fessa, és que
realment aquestes coses s'imposen tant més
necessariament als homes, com més emi
nents son en l'esfera moral i inte'leclual.
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ROVIRA 1 VIRGlLI CONFEREN
CIANT.-«Avui, als quaranta cinc anys
com als quinze, en declaro solemnement
till espiritual de Pi i Margall», deia Rovira
i Virgili des Je la tribuna de l'Ateneu Bar
celonés, en la seva con ferenc¡a del dia '3
de Mar, darrer. 1 afegia, precisant mes el
seu pensament, que Pi era «el seu guia, el
seu mestre i el seu senyor». Ara be, si un
home hi ha hagut i hi ha a la nostra terra
amb possibilitats d'influir sobre la menta
litat del seu poble, aquest home és, no ha
hem pas de descobrir, Rovira i Virgili. Es
Ilegit a diari, per milers de catalans. La
seva prosa clara, nítida, rica, bé que un
xic més lírica, és, sovint, pimargalliana. I
bé: fins a quin punt I'herencia ideologica
de Pi traspua en els escrits de I'escriptor
catala que a diari podem lIegir? Política
ment, no hi ha dubte que, en Rovira i
Virgili, salvades Jleus diferencies que el
temps i el propi temperament expliquen,
hi ha una continuació del més tipic de les
doctrines de Pi. ¿Podriem dir el mateix de
Pi quan s'encara amb els grans problemes
filosofics, socials, religiosos de consciencia,
amplament humans? ¿Els tracta, aquests
temes, Rovira i Virgili? Decididament, no.
Els defuig. Els voreija. Sembla que li facin
por. 1 a jutgar per les seves propies mani
festacions, el seu esperit és plenament im
pregnat de les idees d'aquell home que si
passanl a la historia com un drls més grans
teoritzadors politics iberics del nostre
temps. hi te igualr.nent un al! Iloc a ocu
par per la seva noble audacia, per la gran
independencia del seu esperit, pel tremp
de la seva anima. que posava davant la seva
consciencia els problemes pura i essencial
ment humans i tractant-Ios públicament,
exercia un veritable apostolat prop del
poble. Podra, Rovira i Virgili, en el seu fuI'
intern, compartir en aquest aspecte, les
dOctrines dePi. En els seus escrits, pero, no

s'hi coneix gran cosa la seva influencia.
Ens dol en gran manera constatar-ha; i

el nostre deslg més fervent seda que en els
anys que li restin de vida,-i que siguin
molts,-Ies innegables i rellevants daIs
d'escriptor i de pensador que poseeix Ro
vira i Virgili, s'apliquessin a la divulgació
i defensa d'allo que, precisament, fa del
pensament pimargHIJia. J'aspeete més no
ble, exemplar i alliconador_

J. F. RAFOLS.-Unes paraules del
nostre Panorama inscriten un número an
terior referents al senyor 1. M.' Capdevila,
arribades a mans del conegut artista sen
yor Rafols, han motivat una polida res
posta per part seva. Com califiquessim a
Capdevila de seminarista, ens assabenta
Rafols que no ha és, que és casat i te fills.
Que Déu els hi conservi, pero ja ha sabiem.
Com el Sr. Rafols sospita, amb una pers
picacia no gaire difícil, nosaltres empra·
vem la paraula seminarista en sentit figu
rato Figurat, per0, no vol dir pas pejoratiu,
1 a seguida, el senyor Rafols, ens fa un lam
tendre i efusiu elogi de Capdevila que ens
ha emocionat, pero que era totalment in
necessari donat que coneixem, pam a pam,
els merits i I'ardent prosselitisme del futur
director del diari catolic. Precisament
aquest prosselitisme fou el que ens posa a
punta de ploma la paraOlla seminarista, en
el sentit de considerar lo un maxim labo
rant de la fe i del dClgma. Realment, do
nat I'afany desmesurat del senyor Capde
vila de redimir animes esgarriades, no es
amb massa esfore d'imaginació que el
veiem vestit de negre amb les bandes bla
ves a ¡'espatlla.

Naturalment que sabem que el senyor
Capdevila no es el senyor Rucabado.
També sabem que no és igual un meló
valencia que una carabaea.

Es tot el que podem dir a l'amica! dili
gencia del senyor Rafols. 1 ara, dispensi,

VfCTOR DE MONTROIO.
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Del Paraf'/el él Montmartre.-Domenec de BeJl
munt.--Llibrería Cata/onio.--Les graos ciutats. com
el contingut de cerrs vasos, leneo un resso!.
El resaol que resta en el fons deis beires i el que es
forma en el fons de les graos ciutara és sempre el
resultar d'una col'lecci6 de (actars d'fndole diversa
que han emprat la seva naluralesa per facilitar la
formaci6 d'uo nou element o d'uo medio

El ressol huma de les graos ciutata éso per tant,
el resultat d'uo medi: d'no medi que no eos propo
sem pas de discutir pero que consignem perque eU
pren la condició de hena part d'homes per 00

drir-se'n i tornar-los al fons del beire ciutada des
nllturalitzats i inútils, com un ressol.

Aixó Que ha fel parlar molla gent i ha ober!
nobles indignacions i ha originat doctrines redemp
tores, necessila un esperit tou per obastar-ho, un
esperit calid i comprensiu per arreplegar-ho. un
esperit sincer per dir-ho.

Aquest és l'esperit de DomEmec de Bellmunt en
el seu «Del Paral'lel a Montmartre:t, llibre sincer i
evocador d'aquest iodret de París la fama del qUZll
ha esbandH pel món el mosaic de lIur5 encants con
tradictoris.

Domenec de Bellmunt hi fa una excursió i no pas
com un coneixedor superficial del Iloc que petja.
Bis recons, el misterio la poesia i la llaga del més
universal deis barris parisencs, htln trobat en la plo
ma d'aquest catala enamorZlt de la capital francesa,
un traductor conecte i comprensiu,

El cabaret rulil'lant i la fonda perversió de la
cava, no han desviar la serenitat de I'autor, quitroba,
en tata l'amplada montmartrina, lIocs quiets i som
niadors, petites tragedies humanes fora deis lIocs
comuns i recintes xops de senfiment i d'avidesa per
la possessió de totes les idees.

La llaga, el ressol huma precipitat al fons de la
consciencia ciutadana, tra.spua en el llibre de Do
menee de Bellmunt com una veu fosca sorlida de la
indigencia, del relaxZlment i de la injusticia que l'es~

criplor reté per mostrar-la al costat de les escenes
fulgurants i portar-la a la consideració del lector.

Domenec de Bellmunt recull aquest aspecte i fre
ga el seu sentiment en aquesta plana de dolor que el
món, oblidant-se sovint que és la seva, mira dmb
menyapreu i amb faslic,

Montmarlre passa dZlvant deis noatres ulls en
una succeció de quadros que l'autor ens presenta
plens de trZlssa i d'ambient.

••\ 1

Completen el J1ibre un recull de contes molt es~

caients ¡animara d'una gracia fina que ela fa vi
vents i mengivols.

C8rlota Corday.-Marguerida LecJerc.-Edi
cions Marguerida Leclerc.-Barcelona.-cCarlota
Corday:t és el primer volum de les ~vides de mil
herois que la vibrant escriptora Marguerida Leclerc
s'ha proposal de divulgar amb el Htol general de
cFigures de la Revoluci6 Francesa',

Aquesta magna empresa que necessila per ésser
acomplerta una cultura excepcional i un esperit fort
i valent, l'ha comen9at a desenrotlIar aquesta dona
admirable ajuntant dades tretes d'infinites lectu
res, suggerencies, deduccions i motius aclarato~

ris, Iligats amb el nervi de la seva personalitat i
distribuit amb el clar sentit del seu talent i de la
seva aclivitat incansable.

love encara, Mélrguerida Leclerc pot donar al
públic la seva obra enllestida.

En c:Carlota Corday', primer valum de la serie,
hi batega el fel historie perfilant la figura de la bio
grafiada en un abrandat to que no decau un mo
ment.

L'aporlació de la neta de Corneille al gran fet
de la Revolució, comen9a d'esludiar-Io des de molt
abans del seu naixement. L'ambient, factor impor
tantíssim i sovint decissiu en la vida deis homes,
no abandona mai el procediment de Marj;!'uerida
Leclerc per deixar ben perfilada la figura de la seva
biografiada. El medi educatiu, la influencia paterna,
les lectures, restada conventual, la revelació amb
Plutarc i Rousseau, són elements que aprofita ad
mirablement rautora per donor-nos una Carlota
Corday ben definida i per significar encara la idea
concreta que apareguda en la seva ment acaba per
portar~la a l'acció,

Tot el procés de formació té per fonament, en la
vida de Carlota Corday, la creaci6 de I'Heroi.

El concepte de I'Heroi lIigat als a1ts destins de
la Humanitar. mogueren, únicament, segons la sa~

gacitat expositiva de Marguerida Leclerc, elsacrifici
de la seva biografiada.

L'admirable efecte que ens ha produ'it aquest
primer volum de c:figures de la Revoluci6 France
sa:t fa que esperem els altres amb interés.

R.
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Les veus gerInanes

Un dia parlavem de les veus germanes referinl
nos als amies d'cel Autonomista~ de Girana.

Avui novament hem d'emprar aquesta mota per
aplicar-los als nostres amies de cLa Veu de Bala
guer.:.

Les veue germanes no s'improvilzen ni poden
dedu'lr-se. les més :de les vegades. d'u" comentari
deixat en les planes d'una publicació o escriles en
la cara d'una carla, molt menys poden ésser apre~

ciarles absolulamenl Qua" venen barrejlldes en una
conversa que ben sovint representen un afalac.

De veus d'aquesfes, que han mogul una simpatia
expantania o un incident momenlani, en podriem
lIssenyalllf moltes, moll(ssimes. Som poc amies.
perO. de reproduYr 101 alió que solament representa
un afalae per noslIlfres i per aixo no ho fern.
Aquesta feina a la Que s'hi han abocat molles de
les publicacions de la nostra terra sense mesurar
ben bé el risc d'aquest comportamenl. si bé és ocio~

8a i rada quan només comporta un notori sentit
d'egoisme acariciat o d'inrlament, és en canvi
estimable cuan recull la significació de les veus
que pel caienl i per les circumstancies mereixen
l'afecluosa denominaciO de germanes.

Oermanes sOn les veus deis nostres amics de
Balaguer que superen i ennobleixen cada dia més
la publicadO que regularmenl arriba a les nostres
mans, en la Que se hi veu una clara intenciO i en
moments precisos lIquella valentia que les cons
ciencies solides oposen sempre al comporlament i
al comentari alié malauradament tan aigualil i in
cincer a casa nostra.

El pensament traspuaf constantment en les pla
nes de «La Veu de Balaguep un dia i un allre dia,
.empre segur i obrandal, ens ho dil que el diclaven

unes veus germanes i hem volgut recollir tot el que
elles lenen de significatiu perque no hi manqués
aquesta nota en el registre de la nostra Revista que
ja fa temps s'ha adonat del to dignissim que sus
tenten els nostres germans balaguerins.

N. N.

ResuIn de la quinzena

El dia primer d'aquest mes s'inaugura al Museu
Morera, organitzada per l'Ateneu L1eidata i Centre
Excursionista. una ExposiciO homenatge al Centre
Excursionista de Cata luya, amb motiu de cinquanle
na ri de la seva fundaciO

Dila Exposici6 consisteix en impressos, copies i
calcs de I~pides, eslampes, dibuixos, folografies,
mapes, panorames de cims, publicacions i materitll
diverso

Durara fins el dia 23 del mes en curso

-El disfingit pedagog i bon amic nostre Sr. Pa
trici Redondo, dona el dia 25 de mar~ una inleres
sant conferencia al local de l"AgrupaciO Cultural de
J. R. versan! sobre el suggestiu tema:

L'Escola.-AI través de les meves sensacions,
Fou mol! aplaudit.

- El dia primer d'aquest mes, el culte professor
d'Histbria de I'Escola Normal de Meslres i estimat
amic nostre don Jose Pinyol, dona una ¡nteressant
conferencia sobre el Monestir de Poblel al local del
Centre Excursionista.

A I'acabar fou molf felicitat.

-El poela de «La tarda oberta' Jaume AgeIet i
Garriga, convidat per 1'«Ateneu L1eidata, dona el dia
31 de marr; en el lqcal d'8questa entifat una lectura
de poesies que fou escoltada per un nombró8 i dis
lingir públic.
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El fet que la lectura fos feta a base de comp05i~

cions inediles dona mofiu al selecte auditori d'apre~

ciar les formidable.s dols d'aquest poeta lIeidalanis·
sim tan modern i tan vibrant,

No cal dir que fou calurosament felicitat,

-Amb el titol eles despeses generals en el
compte de Mercaderies~ dona una conferencia el dia
primer d'Abril al Circo! Mercantil el presligiós
comptable, perit-pofesor mercantil Sr. Baldomer
Serra i Amal de I'Associació de Comptables de Ca
talunya,

L'acte Cou molt concorregut.

-A carrec del nostre amic Jordi Pinyol Nolla lin
gué lloc el prop-passat dimecres día 4, al local de
J'Agrupació Cull~ral de J. R. una inleressant con
versa sobre eAvanlguardisme:t

-Els joves artistes lIeidatans J. Bartoletti i En
ric erous han enllestit ela qua&os d'assumpte reli~

giós que han estat exposats aquests dies en els
apar.dors de I'establiment folografie del senyor
G.us!.

L'Europa. de la. post guerra.

L. p.u del Tr.et.t de Versalles i la de lols els
tractats posteriors, trontolla cada dos per tres i de
vegedes, quan hom menys s'ho pensa.

Si no fós l'esCor~ sobrehuma d'alguns vertaders
pacifiates, a hores d'ata, qui ens lIssegura que un
nou conflicte, una nova guerra, no s'hauria desfer
m.t?

Diariament hem de I1egir comunicals d'Agencies
que ens colpegen fortamenl.

Tantost és als Balcans on ha saltat una guspira,
que fá témer un conflicte, com tot just cIós aquest
perill, és la periCerie central d'Europa, la que reve
Ja un exaltament insa de les passions, mal contin
gudes per la gran guerra, que venen a agreujar la si
tuaci6. i no continuem citant altres casOs perqué la
Jlista es Caria inacabable.

A fi de comptes, quant no per naps per cols,
sempre hi ha enfaulada una 1Juila despietada entre
les nacians de la vella Europa que mantes vega_
des arribaria al desbordament. si no la contingu~

la complicada madeixa internacional, que una pro·
vocaci6 arbitraria desfilaria ben promptament.

Suara mateix, la Italia feixista, arborada per la
Cebre de 40 graus del cDuce» acaba de promoure
un incident (triviaJ si així es voJ considerar, perl)
que palesa J'excitaci6 perml:inent d'Europa) amb

Austria, a proposÍt de la poblaci6 de raca germani
ca Que habita la par! del Tirol anexionada a m.l1ia.

El cDuce~, amb aquella aparatosilat que el ca
racteritza, ha fet un discurs grandiloqtient, al dir
deis seus admiradors, que ha estat calurosament
aplaudir per la cambra italiana.

En eU ha lIensat alguna frase que, encara que no
passi d'ésser una utopia, és prou significativa
quan la pronuncia un cap d'Estat, per més reaccio
nari que aquest sigui.

Quin contrast ofereix aquesta actitud, amb la del
venerable Briand!

La Societat de les Nacioos prou brega per apai
vagar eIs anims, pero és endebades.

Al contrari, ella mateixa en loca les conseqUen
cies i. no obstant sembla una paradoxa, mena una
vida lzmguida i molt dil'luida.

El vertigen que produeix la rebrositat Que mani~

festen alguns esfats europeus, els transtorna I1ur
existencia i ele aboca de pié a pié. a l'esvoranc de
la guerra.

La doble crissi moral i economica, que atra
vessa el món i en especial I'Europa, tan deslloriga..
da de totarreu. és el producle de la passada guerra,
i la conseqUencia fatal de U'anorreament de poten
cia a potencia, establint la competencia més desen
"frenada. sense parar esment en la consciencia de
l'home i en els factors económics, que precisen una
regulaci6 metódica i ordenada de la vida.

Tot aixó a que éa degut? A la falta de vertade~

ra democracia. Veus ha aqui aviar explicat.
Si }'home considerés a llurs companys, de carn

i ossos iguals que a ell, no com un element que vé
a fer-Ji la lIesca, sinb1 com un germa, que conviu
dios la mateixa casa-la terra-i que en llur interior,
s'hi manifesten els mateixos desiljos de vida i an~

heIs de prosperitat, no es produiria aquesta fralri
cida Huita.

La verfadera democracia és ]a paternitat, i men
tre els 'homens no es situin sota aquest punl de
vista 1; pau sera efímera, malgrat eIs esfor~os de
sesperats d'un grup d'abnegata demacra tes.

Més no per aixa hem d'ésser pessimistes. Aixa
n6. L'oplimisme acostuma II ésser la clau que
dona la sol'Iuci6 de molts problemes.

Tant mateix nosallres, per aquest costat, som
optimisles i plenament convensuts i enamorats de
la democracia,

I per aixó confiem amb la pau duradera no obs
tant eJs 40 graus de rUalia feixista.

J. M."M.
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"El Centre de Lleída i de
:-:les seves Comarques":-:

cE' Centre de L1eida i de les seves Comarques
celebra ara de poe sessi6 de Junta Directiva per
tal d'organitzar-se d'acord amb les disposicions deis
sellS nous Estaluls, quedant consJituYdes les Comis
sions en la forma segUent:

Comissió de Oovern /nteríor:-Presidenl; D.
Ramo" Candalia. Secretari; D.losep M. II Carré, Vo
cals; Srs. Jaume Torres, Caries Plancherfa, Mateu
Qllé, Enrie Godils, Guslau Piqué, Ferran Barberil.

Comissi6 de Cu/tura.-President; D. Valeri Se
rra'Boldú,Secretari; D. Domenee Aresté Rabasa,Vo
cal; Sr. Josep Mil, farré, Joan J: labrs, Artur Colorn,
Manuel Serra Barlra. Antoni Florensa, Enrie 00
dás, Enrie Mfas, Josep M. I Carré, Ramo" Can dalia.

Comissió Finllnc;era. - President; D. josep
Pint6 Badals, Secretari; D. Pere Borrás, Vocals;
Srs. Josep Medan, Javier Segarra, josep Segarra...
Josep Segura, RlImon Bañeres, Enrie Riellrt, Euge
ni Viñes.

Comissió d'Atencion~ Socia/s.-President, don
Miquel Garau Rfu Secretari; D. Edmond Iglesias Ba
lari. Voeals; Srs. Eugeni Viñes, Mateu Ollé, Dome
nec P.uigl'ed6n, Manuel Serra Bartrá, JOlln j. ¡bars,
ferran Barberá, Josep Medán, Pere Borras.

Comissió de Re/acions Exteriors.-President;
D. Enric Mfas Codina. Secretari; D. Josep feixa
Jordana. Vocals: Srs. Eduard Oarda, Antoni FIo
rensa, Ramon Aldoma, Ferran Barberá, Gustau Pi
qué, Domenec Puigred6n. Presiden/; D. Enric Bele
ta Cassull. Vice-presidents y Vice-secretaris, els
Presidenta i Secretari de cada Comissió.

Tresorer; D. Josep Medan, Complador; D. Euge
ni Vifies, Bibliotecari; D. Enric Godas. Secretari
General; O. Ataúlf Tarragó Ruiz.

Després de constitu'ida la Junta s'acorda per una
nimirat adressar una expressiva salutaci6 a tots els
lIeidarans residenls a Barcelona i fer una crida a
lols els comprovincians, oferint-Ios-hi els serveis de
l'Enlitat pel desenrollatment del seu vast programa
soci.al cultural i financiero

Com acle de germanor entre tols eIs associats
es proposa organitzar una festa per tal de celebrar la
inscripci6 del primer miler de socis amb que comp
ta I'Entitat i editar un BullletfOficial de la mateixa
per manten ir constant comunicació amb tots els as
sociats orientanHos en tata mena de rames i acfi
vitats de la vida moderna.

:_:2.° Concurs fotografic:-:
d'Ateneu.-Ease a.díciona.l

A. les Bases publicades i per les quals s'ha de
regir el 2.° Concurs Fotograflc d'Ateneu se n'afe
geix una que es regira segons les condicions gene
rals establertes si bé es deixa a la Iiberlar del con
cursant l'asumple (per bé que cal sigui de caire lIei
data), i el temany de les fotografles. Es aquest,
dones, u'n nou premi que s'assenyala a c:miJIor col
lecci6 de 15 fotografies d'asumpte I1eidata essent
pero el lema lIiure» i com en els altres el premi
s'ajustara per complet a la Base 9..11

Ueida, Mar9 de 1928,-EI Seerelari de l'Aluneu,
E, A.rderiu i Hospital

Apunf de C. TAPIOL.

¡
f
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. 6ranS magalZemS de mobles··.. ..

:: CASA SenTÍS::
.. La casa mlllor assorlida, la que ..
.. ven 1 pot vendre a mes balx preu .,
.. de L1elda per sa fabricació própia. ..

.. Exposiclons contlnues en els apa- ..

.. radors 1 en ('interior, de joes cons- ..

truits en els meus tallers.

Salvi

els

seus

. .l :
(J( ) _ ......

'b~"
L'IRIDAL col-liri cient(fic, guareix totes

les malaltfes deis ulls. Un f1asc6 6 pessetes
a totes les farmacies. Demanéu l'inferes
sanl opuscle c:Las enfermedades de los ojos»
i us sera remés gratuYtament dirigint-vos a

J. U R IA e H i c. r, s. A.
Aparta! 632 = = = BARCELONA.

DB

RELLOTJERÍA

. Especialltat en els mobles d'enca- .. ~;;C;;C;o;C;;c;;:x;;Coc;;;C;;C~
rrec domlnant tots e1s estlls. q : ..:::::::::

No delxi de veure j'exposicló que .. ..

té actualment.

.: Carrerde SantAntoni,2 i4:: :: JOAN PALLARÉS::
(enr..out a la t'utedral)

o: : : : : : : : : : : : : : : O O: : : : : : : : : : : : : : : O

., Es la, 1010 mena di tomposlures :': :': PraUl limilals ..

LLEIDAMajar. 55 (Quiase)
LLEIDA. .... Teléfons 549 I 550

Material per a cobertes, el més garantít i de durada ¡¡'limitada.
Tuberies lleugeres per a desaigües, fugides de fum, etc., etc,

URALITA



Llista d'adreces útils que recomanem

Académtes de Comer.;-

ACADEMIA MARTINEZ.-Comptabililat- Co
mere ~ Idiomes.=Rambla de ferran, 36-2.° - Lleida.

Impremles

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

Cases de Canut

Cafés

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

Aduocals

LLUlS COMPANYS JOVER.
lunya, 16, 1.er - Barcelona.

I.leuadores

Rambla Cata- MERCÉ BUSQUETS. - Proressora en parts I
Cirufgiana. - Placa Constitució, 4, 41lrf _ 1.8

_

L/eida.

Mercerles

EMIL/ DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novetats. - Plac;a Sal, 8 - Teleron. 302. L/eida

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Teleron, 518 - L/eida.

Col'legls

ESCOlA BALMES.--Primera Ensenyanc;a - Bat
xilleral i Magisteri.=Rambla Ferran 36-2.~ - Lleida.

Corredors de Comer.;-

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - L/eida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - L/eida.

B leclrlctsle s

CLAUDl BAIGET.-Maquinaria i malerials elec
tries. vendes al majar i delall. - Placa Llibertal, 2
Teleron, 38 - L/eida.

OCTAVI PEREÑA. - Maquines ¡material elec
trie. ~ Baixada de la Trinilat. 6 - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'lacions elec
triques per el lIum j Corea. - ParaIlamps, Acumula
dorso Transformadora i Reparad6 de GramOfons.
Clavell, 5.• L/eida.

F'errelerles

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

F'uslerles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
núm. 57. - L/eida.

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de
la boca i dents. - Teleron, 367. - Plac;a de la Sal, 17
principal - Lleida.

Mosalcs

FRANCESC NADAL. - Fabrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba.• Telefon, 546. - L/eida. .

Música I Planos

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

Reeaders I 'I'ransporls

LA PALLARESA. - Agencia de Transports. 
Carrer Cabrinelly, 15 - L/eida. - Teleron, 232.

R. SETÓ l FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: MontlIeó,
217. - Ueida: Estereria, 4.

'1'" lIers

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

lOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinaria.
Cardenal Remolins. 8 - Teleron, 107. - L/.ida.

'I'oelnerles

RAMÓN FARRÉ.-Tocinerfa. - Especialilals en
pernils i embutits. C.rme, 62, Teleron, ~eo -L/e1da.



..d~i~2I~::H~~~~!~~~~~~~·~ifi%~ff~~~~~~~j"~{~f:~~}X~t.}~f1~~1~~~~IT~~~\~~f~~~~.li~1l¡~g~~~~í~¡mt:~:~~i¡!:1~~~!~1g¡~~~~H~gm~~;~J~j"~t:~%~~~g~.~~~}I~~~1lli~?~.. ~
.. -'o

• >

~l/Ill11llljllijiIUlUIllIUIIIIIll"II/IIlUlllllll1llllmlllllllnlllllllnIlIlIlIlIlIlUlUlIl1lnl!1I11IIIUIlIIIIllIllIIUUUllnllUlIIlllllJl1lUlII,UlUlllIUIIIIlUlIIlIlIJIJIlItIUUlIIIIIIHIlIJItlIIIUIIIlI1IUII1I11IIlUlllUllilllHllllllilfu¡

I CARLES -¡ LLUIS- GENÉ i~
E =e ~. a
~ ~ GOMISSlpNA17S pRI·NCJ.PAL5 ~"
I '. .' ",'" .' '" ...
~ .De la compqnyra Ele segurs.contra :incendis t=A GATA[ANA ~
= ' ~ _ }:o. ~

~ -. ~
ji¡ Blondellletra E/1.°' . LLEIDA..- TelGfon núm. 259 ~ª' . '. ~ .' - . ¡¡
~UllIUIIIUtlllllllllUllllllnitltlllllmllUlIIItIIlIl\UlJllIIl/li"lHIIIUlnnllllIUlll:llll1ll1l1lIIIIlIlflIlUIIlJiiiTlIlllllflllll:UlJIIIUtllJllÍlllflIlIl1l1ll11llIUm¡;11li1l 1 fiiIJlt:lllllllllmJljl!I1IlUllllulnllllJlllUlIlllíJlIIHII~

DOODDOOOODDcaoaODDaDDoo~aCCDaDDDDDDD~DooaDDDODooaDDCO~DDDDOODaDoaDDDoaocáDDoaDDaDDaa~aODDDOODaDDDODr' :: -:;. ,~. -.: -'" .ri~ Mlt;foR'~ciASA QE MOBLES- i
: - G

i "ARMENGOL " ig B
g Nom COlJlercial Regist.rat, . g
2 -:-s .f~·1 Rambla. de' Ferran,' 16. Teléf,on, "103 g
i . (Balxos de lá:Eonda d'Éspanyá) lLl~IDA. g
osaaaoooDDDDO~DQUCCOQDD~aaaDDDDQOODDDDDDODDDODaQCDDDDODDDDO~DCcoaQOCODODOODDPDDQoQOCaaaGODDaODoooaD



tI- -

f

- . 'j
, ~ ...... .

1·

olio0110

ONJT~VCTOILL...I\\;..).
~(~~~~~I~~of DjO;BR-E
A:CADtM.IAtO L-LEYDA

l·1
lo


