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Para el dolol'de cabeza, neur61gias diver- ..
sas, molestias periódicas de la mujer, una cu
charadita disuelta en'agua. una. dos, o Ires
veces con media hora de inlérvalo. En el
reumatismo fe~ril. una cucharadita Ires o cua
tro veces repartid ¡y¡ durante el dla en la mis·
Ola forma. Bn las enfermedades dolorosqs
crónicas han de tomarlo ocho dras de cada
mes en ayunas. y una o dos veces caso de
presenlarse el alaque de dolor. Usado en esla
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dico se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siempre grandemente a
los enfermos.

Preparado por Francisco Mandri,

Médico y Químico Farmacéutico.

BARCELONAESCUDlLLERS. 6

CEREBRINa
MANDRI

Verdadero especifico
del dolo;' nervioso o

reumático, desapa
reciendo por

rebelde. que sea.

Cura el dolor
de cabeza.
neuralgias
(Faciales.

Intercostales.
de riftones: Ciática) y las

molestias periódicas pro·
pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NUNCA PERJUDICA



NÚM. 83 10 DE NOVEMBREDE 1929

[1Preu 50 centlms

~drqor
tlZC2CÚJtz4 ¿'~

@ @ No es retornen els originols.... DeIs trebolls publicots en són r~ponsables llurs outors. @ ..

~ Direccló I IIdmlnlstració: Carme, 6-z:n ~

.ra qüestió candent de la quinzena és la de I'augment de sou del c!ergat.
Avesats com estem, aquf, a no poderexpressar ni la mfnima partáopinió libe

ral que és permesa a la premsa de Madrid i de Barcelona, copiarem della arrenglerant
nos al chor áadmiradors que han produit les lIetres de I'Arquebisbe de Toledo i Me
tropolitans amb les afirmacions Ilurs, segonsles qualsla fe a Espanya és cosa perdu
da i que el c!ergat es mor de fam, malgrat la milfonada que cad,a dia es despim aixe
cantconvents formidables en una nació mancada descoles per a més de la meifat deIs
seus fills, dotada de barraques per gairebé I'educació de tota la resta, sense llits als
hospitals per als pobres, ni assistencia regular a parieres, a vells, a nens orfes, a es
guerrats, inútils, etc., etc.

Així, doncs, recollirem opinions de la premsa madrilenya, la qual, en gairebé la
lIur totalitat és oposada als augments del Pressupost del namant semi Ministeri del
Culte:

Diu El Heraldo contestant la comparació que fa El Debate, entre els rectors i
els porters i «ordenanzas»:

«Els porters soIs tenen el sou.
Els rectors tenen: a) el sou de I'Estat; b) els drets de I'altar; e) la missa diaria;

d) les «pitanzas» (estipendis de mil faisons, en diner i especie); e) habitació i anexes;
f) aportacions volu'ntaries i acostumades deIs feligresos.

El c!ergat té, encara, ingressos quantiosíssims /'import deIs quals ningú no co
neix i els superiors jerarquics callen gelosament. .

El rectors més necessitats no perceben menys que els catedratics álnstituts
després de guanyar ellloc per oposició. .

ffi han rectors que cobren més que els ministres. (Alguns de Barcelona i Ma
drid, afegeix un altre diari, tenen emoluments superiors a cent mil pessetes anyals).

ffi han «ecanoms» i vicaris que cobren poc; no, pero, perque no pagui l'Estat,
sinó perque elslbisbats es reserven la meitat del sou o no els paguen el que poden (puix
ells es fan la distribució), smó el que creuen just o convenient als interessos Ilurs.

El Concordat de 1851 deixava un bisbe a cada provincia. Només a la de L!ei
da en tenim tres.

o Reconeixia el Concordat el dret a reduir a tres per tota Espanya les ordres re
¡¡gioses. No podem parlar á aquest punto Excedeix la nostra capacitat. En pocs anys
s'han aixecat a Lleida una mitja dotzena de convents més gran cada un áells que els
majors edificis de la Ciulat, important, un sol, més que totes les escoles públiques
plegades. Encara, n'han millorat d'altres. Es parla áaltres de nous en perspectiva.

A Barcelona s'hi aixequen cada dia palaus fastuosos per al c!ergat regular i
tothom sap que representen milions i milions...

Que té d'estrany que'ls vicaris es morin de gana?
1, amb ells-molt més que ells-tants de dissortats fidels i infidels?
1tot per a que es perdí tant la fe áEspanya!
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Impressions d'un lJiatge per les 'Valls d'éindorra

11.

tlndorra la (onl7enció francesa

,.,, "

í~ \110METfEM en el nostre article ante_
\':Jt, J rior parlar d'un fet hislÓric de
.~/ I'epoca de la Convenci6 francesa,

«que podia haver fet canviar de dall a baix
la fesomia del Principal d' Andorra., i he u
vos-el ací.

Peró abans sera necessari donar cerls
delalls, sense els quals hom no es pOI ter
ben bé carrec de la importancia d'aquell
fel histórico

Diguérem ja que Andorra no és Olés
que un «Principal» dins el qual es partei
xen la sobirania, el Bisbe de la Seu d'Urgell
i un representant del Govern frances.

Aquestes dues forces, aquests «cosse
nyors~, com és de preveure, moltes vegades
no s'han pogut entendre ni avenir-se, i han
hagut de rec6rrer a la diplomacia, i a vol
tes adhuc a les armes.

La imposici6 d'impostos, de tributs,
que els andorrans han hagut de pagar sem
pre-sempre del tot, no, com veurem des
prés-ha estat una de les causes de les de
savinences deIs dos «cossenyors. que gau
deixen de la sobi rania a les Va l/s d' Andorra.

En un principi, els Bisbes de Seu d'Ur
gell disfrutaven de poca cosa, peró els seus
drets, i per consegüent els impostos que
comportAven aguests drets, augmentaren
considerablement i per aixc, els fixaren i
determinaren en els convenis de 7 de mar<;
de 1162 i 8 de gener de 1176. Aquests con
venis reglamentaven la pelcepci6 deis del
mes i les prestacions feudals. En referen
cia a aquestes últimes, es disposa que peJ

dret de «leuda. percebria 24 pernils i 6
Olés pel d'«hostatge»; els de «parada. serien
pagats en la forma acostumada de 6 va
ques' el Olés tard per Sant Andreu, i cada
dos anys 200 sous de censo .

Després. en J'any 1277, el Comte koger
Bernat 11 l' de Foix ataca am b un gran
exercit al Bisbe Abril per antics ressenti
ments i desavinences sobre Andorra; peró
el Bisbe, amparat pel Rei Pe re 111' derro
ta al Comle de Foix, obligant-Io a signar
la ¡Jau. Es confia .. diversos arbitres I'arran
jament de I'afer i de totes les qüestions
pendents i I'acord que prengueren consti
tui el Tractat anomenal «Pareage d' Ando
rra», que porta data de 8 de setemb're de
t278. Entre altres coses di u: «Que el Bisbe
¡el Comte. percebrien.alternativament la
«quistia» a ·Andorra. La quantitat que pero
cebra el Prelat no podra passar de 4,000

sous milguriencs. El Comte fixara per si
mateix I'import, sense que el Bisbe i els seus
successors puguin impedir-ho, essent pero
cebuda el primer any per Roger Bernat.~

«Que la justicia alta i mitjana sera
exercida pels batl/es reunits amb el Com
te i el Bisbe amb facultat d'agafar i jutjar
als culpables. Si un deis batl/es estigués
absent, J'altre procedira sol, tant en son
nom com en el del seu col' lega, amb la re
serva d'admetre'l sempre en qualsevol
moment del proceso L'absencia deIs batIles
malgrat que fos perllongada, no podra
perjudicar mai els drets del senyor.~

«Que les multes i drets de justicia seran
dividits per aquests oficials percebent el



Bisbe una quarta part i el Comte les al
tres tres parts. Es permeté a aquest últim
de tenir un veguer a Andorra a fi de re
captar els seus emoluments ordinaris, a
més deis de justicia que li han estat conce
dits•.

«Que la host i cort seran degudes als
dos senyors amb la condici6 que cap
d'ells podra servir-se contra I'altre amb
trapes andorranes».

·«Que el Comte de Foix tindra en feude
de ]'església tot el que posseIa o rebia lIa
vors a Andorra i tot el que devia posseir o
rebre.»

Temps després es fixa en 960 pessetes
cada any per al Comte de Foix i en 450
per al Bisbe, la quantit"t que havien de
pagar els andorrans als seus senyors. Es
pagava un any a I'un i ¡'altre any a "altre.
Al Bisbe se'l pagava per la Pasqua de Re
surrecci6, i al representan! del Comte en
dos terminis; ¡'un en el dia anteriorment
dit, i I'altre per Tots Sants.

Enca'a, en la concordia d~1 1163, s'obli
garen els andorrans a fer una mena de
manifestaci6 al Bisbe de Seu d'Urgell cada
cop que visités les Va lis i a fer·1i presenta
lla de quatre pernils, quatre «fogassos. de
blat, quatre «canats» de vi pur, una mesu
ra de civada i les «oblies•. Aixo se supri
mí amb el temps i, en canvi, s'obliga al
Consell de la Vall .a obsequiar lo amb un
convit, presentant.li ,als postres la copa
daurada, anomenada «toca polse», amb
trenta cinc Iliures en diner i monedes d'or,
argent i coure», segons diu el Manual Di
gest, un deis Ilibres de la Constituci6 An
dorrana.

També aixo últim fou suprimit, res
tant, pero, subsistent ]'obligaci6 que té el
Consell d'obsequiar per Nadal al Bisbe
amb un present que ha de consistir en «sis
pernils, dotze formatges, dotze capons i
dotze perdius».

Pero aquests tributs, tingueren com
una mena de suspensi6, que pot conside·
rar-se com un .bellíssim gest de la demo
cracia universal, una vegada ja Fran,a,
com a hereva que era del Comte de Foix,
estigué en possesió deis drets sobre Ando
rra.

[ aq uest és el fet historic, objecte del
present articJe, que passem a relatar, un
cop ja donats els detalls necessaris per a que
tothom pugui fer-se'n ben bé carrec: Fou
quan, a les acaballes del segle XVII' triom
fava la Revolució Francesa, i la Convenció
governava a Fran,a magistralment.

En presentar-se en 1793 els delegats
andorrans a Foix per afer efectiu el seu
tribut, els administradors de] departament
de l'Ariege es negaren a "cceptar cap diner
per ésser d'orígen feudal.

MagnHic procedirl Bell, bellíssim gest
deis convencionalistes francesosl Eloqüent
acte de pura democracia, de liberalisme
sincer i magnanim!! Aquells que plena
ment acceptaren els «Drets de I'home»,
I'articie primer deis quals diu que «els ho
mes neixen i viuen lIiures i iguals en
drels; les diferencies socJals no poden
estar fonamenfades més que sobre /0 uli·
Jitat comú.,--es negaven a acceptar alIo que
significava una mena d'esciavitud i d'hu·
miliació antihumana.

Pero,-oh paradoxa humana!, oh de·
signis misteriosos del destil,-en signar-se
la pau, després de la guerra napoleonica,
entre els Governs de l'Estat espanyol i de
l'Estat frances, els andorrans, aconselIats
pel Bisbe, acudiren a I'emp.eradur Napo
leó [e', sol'licitant «que es reprenguessin
les antigues relacions., cosa a la qual ac
cedí I'emperador per decret de ~7 de mar~

del 1896.
Així finí aqueJl bell gest de la Conven

ció francesa, que podia haver fet canviar
de dalt a sota la fesomia del Principat
d' Andorra, del qual alguna vegada se'n
deuen haber recordat, amb alegria i amb
pena ensems, els andorrans de coro

CONRAD DOMÉNecH.
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sevajovenesa ha repetí! el seu nom en diverses publica
cions franceses. deixa veure en aquestiJ composici6
apareguda en el darrer quadern <transi" una fina con
dició de les més genui"nes en la 1frica de 1'artisto. Conei
xedora com és de montes publicacions catalanes j deci
dida admiradora de la nos/ra I/engua, ens comp/avem
afer coneixer la delicada feminitat que traspUD el
seglienf poemet.

CJíano

La verda salamandria
ha encés novament
l'Intim caliu del boudoir.
Si aquesta nit et plau cantar per mi
jo acabaré amb el riure ravalot
que et fa dir constantment
«lingues seny".
Pietosament
canviaré de full:-
Obre el teclat lIarg i negre
j veuras
com (escolta en I'absencia deIs mots.
El que la teva veu
m'inspira, aquesta nit,
cau com un balsam
de notes lentes sobre la meva anima.
Canta lIargamenl
i que la teva veu cMida i consoladora
vingui a calmar
el pesat desig que ha fet neixer elleu bes.
Canta:
per allunyar el meu somni obsessionant
no hi ha cap més soroll a casa.
El meu silenci espera el teu cant
queixós.
Canta
que jo f' estimaré infinitament
com s'estima un amant:
i escoltaré devota
com piares els nostres neguits
sobre el b/anc auna nota.

SOLANGB DUVERNON.

Il!:=L=======(R.=X.=tradU=C.)===~

:1
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CJrecords d'ínfancía
La classe de l/atí

(':\0.\ N el mes d'octubre de l'any 1890
\ ....,,) fou quan vaig pujar per prime-
'--/ .ra vegada l'ámpla escalinata de

i'lnstitut de Lleida. En pujar-la, el vellet
anomenat Beso, que era un ordef!an~a de
l'lnstitut feia vohejar una pelita campana,
mentre un grup d'estudiants en xerinola,
esvalotaven Ilen~ant aquests crits: «Chava
lets, chavalets, chavalets ..... »

Quin gaudi, amics, quiná joiosa sorpre
sal El gaudi d'emprendre el camí de ¡a
Ciencia; la sorpresa d'ésser cridat per una
campaneta de sons alegres lols els dies a la
mateixa hora. I com que tal es veu IIA
vors de color de rosa, aquella ampla esca
linata mossegada pels anys i per les petjA
des deIs estudiants, semblava que havia de
conduir-nos vers un palau d'encanlament.
Un palau mitológic, fantastic, de tresors,
de belles princeses i d'objectes d'insospita
da meravella.

Ben mirat. voleu res - més bell, ni més
meravellós que ¡'estudi de la Ciencia? Per
ells I'home es transforma en un heroi com
els del paganisme, i sense necessitar d'es
calar l'Olímp per robar guspires al carro
solar-puix que ja no hi ha Olimp ni ca
rro de fiames-, ¡'home savi ha esdevingul
avui rei del món sencer, pero. d'un regnat
indestronable-regnat sense ceplre ni coro
na-, perque aquest regne pertany exelu
sivament a la Humanitat immortal ...

La porta de la e1asse de Ilatí es trobava
davant mateix de ¡'escalinata que jo pujav...
aquell dia depressa per por d'ésser I'últim
d'entrar a l'aula. L'últim, o millar dit, les
últimes varen esser-ho aquelles dues noies

que amb lIuf presencia donaven el segell
feminista als nostres cursos de batxillerat:
Ramoneta Llanós i Paquita Fontova. El
pare de la primera, va dir uns quants
mols, a manera de presentació, diriginl-se
al catedratic de lIatí mossén Pellisé.

Aquella e1asse, que era la més petita de
tates les de ¡'Institut, tenia tres bancs a la
dreta i tres a I'esquerra partits oer tres es
glaons al mig de la sala. Davant d'aquests
esglaons hi havia la tarima on hi prenia
seient mossén Pellisé. A una banda, Al
final deis bancs, una gran pissarra tapava
la paret; a I'altre costat, un pelit balcó ens
deixáva veure uns arbres del jardí i unes
finestres d'un convent de frares.

Que d'extrany té que en aquell 1I0c pe
tit i esquifit tots ens sentissim atacats del
mal de la claustrofóbia? Que d'extrany té
que no ens poguessim aguantar el riure si
mossén Pellisé, que era un home petit,
grassonet j vermell de cara, ens feia recor
dar sempre d'un pages vestit de capella?

Els alumnes, tots molt bon xicots, eren
dócils i tímids. Solament En Josep Calvo,
fill d'un caroisser de la Pla~a de la Sal,
s'al~ava de vegades del seient com si el
punxessin, i movent els brassos com a
quesls ninots de cartró accionats per un
cordill, deia: «Don Josep, aquests estan en
redant». I En Candalia, fill d'un sastre del
carrer Major, un dia que l'estava inquie
tant un del banc del darrera, li va enjegar
a aquest una bufetada que va ressonar eo
el silenci de la saJa, movent-se aleshores
grao aldárull i la protesta irada del profes
sor. Fora d'aquests petits incidents, la
classe era unA bassa d'oli on sois cridava
mossén Pellisé, De taot en tam nosallres
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IIen~avem grans riallades. ja perque algun
faeei6s, eom I'Amali Prim, feia un xisto,
o perque algun porue, per timidesa, eom
l'Esteve, deia Ja IIi~o repetint les paraules
eom un xafal16s. El Pepito EstadelJa va fer
les delíeies de tots el dia que, éssent el
sant de mossén Pellisé, va Ilegir una poe
sia en el precís moment en que se li IIiu
rava al professor una artlstiea purera que
toca va un tros de música.

Reeordo que I'últim de elasse era Joan
Mogues. Mossén,Pellisé:ten ia ganes de treu
re'l d'aquella vergonyont cola, preguntant
li molt sovint la Ili~6. Un dia, eansat d'oir
que no es sabia la IIi~6, el professor Ji va
preguntar:-Com és que cap dia et saps 1.
IIi~6?-Perque no tine memOria-li feu el
xieot. Aleshores, el eatedratie, el va some
tre a aquest interrogatori:-Com ets dius?
Quants anys tens? D'on ets fill? Com es
diuen els teus pares? .

En Mogues, eom es de supos"r, va res
pondre a totes les preguntes. 1 el mossén,
al final, va ter una afirmaei6 que va al~ar

forta eridoria. L'afirmaei6 de que En Mo
gues, no era que tingués manca de memo
ria, sin6 que tenia sobra de ganduleria, és
" dir, que era un pigre. Pero, eom la eri
dOria eontinuava, es gira vers nosaltres
omplint-nos d'adjeelius:

-iC.ps petits, eaps sense IIum, eaps
de rue ... us portaré a tots a le fira de Sa
Jasl. ..

** *
Quan Nieolau Estévanez estigué de

gu"rniei6 a Lleida, anava tots els dies a la
biblioteca de l'lnstitut per a satisfer la seva
passi6 de gran lector. El que onze anys
després havia d'ésser ministre de la Gue
rra de la República espanyola, cada dia en
aquella sala inhospita i freda de la biblio
teca, podia parodiar (s6n paraules seves) a
Lluis Xl V: «La biblioteca s6c jo.»

Dones bé; aaquella biblioteca on hi pren
gué seient el gran republica federal, nos
altres hi entrarem una sola vegada i ja no
hi varem tornar més. Per estudiar es ne
eessita quelcom Olés que IIibres, i sobre
tot. que no s'ens vulgui obligar. eom es
feu a l'Estévanez, a que Ilegím eerts i de-
terminats aulors. ~

Pensant en I'anecdota reeollida de les
«Memories» d'Estévanez, se'ns va acorre'
aquesta idea: Si Estévanez, entrant a la
nostra elasse de lIatÍ eom oient, hagués
preseneiat aquella lIi~6, que hagués pen
sat?

Estem segurs, que I'hora de classe no
l'hauria passat Estévanez dintre de l"auIa,
perque éll, que vivint al segle XIX' ¡a
pensava en el segle XX' i que odiava tot
~o que tenia farum de tirania o servitud, no
hagués pogut resistir aquells metodes
d'instrueei6 de semin~ri, del s urgo , del
paragraf aprés de memoria, i de l'insult
als alumnes eom un regust d'aqueIl prin
eipi barbar de la Iletra amb sang entra.

Feia més d'un segle que Rousseau, en
el I1ibre «Emili» havia eserit aixo: «Pen
sar és un art que dilíeilment i tardanament
aprén ¡'home. Com aeostuma educar qui
no reflexiona? Solament aquest disposa de
I'afalae i de la mena~a, pero tats dos pro
eediments donen igual resultat: fer nois
murris o tanoques.»

Els moderos proeediments d'instruecio
eom el Montessori, procuren fer pensar a
I'alumne desenrotllant la seva imaginaci6
valent-se de paraules i figures agradables.
i de formules eomprensives. 1 tot aixo en
1I0es bells, artísties o a I'aire \Iiore, eom
ho diuen els grees a I'aeademia, a
I'Ágora, o passejant, a I'estil de Aristoti!.

Si Gustau Le Bon ha dit, que /,instruc
ció no és res més que fer passar el cons
cient a I'inconscienl, és innegable que
mai no es podra treure profil deis alumnes
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si no es crida fortament lIur atenci6. L'es·
timul, per si sol, no serveix de rés. Veieu,
sin6, aquest exemple que ha demostra.
Un dia, el meu progenitor, mostrant·me
un reUotge d'argent amb un chafe/en que
duia penjada una torre Eiffel, em digué:
- Veus aque"t rellotge? Doncs sera teu
quan siguis el primer de cJasse.

Al dia següent el rellotget passa a la
meva butxaca perque vaig ésser el campi6
de la cJasse. Pero alli, no hi va haver res
més que el paragraf aprés de memoria i la
deria de posseir un rellotge. El primer re
Ilotge de la meva vida!

El métode rousseaunia feia doncs un
segl'e que fou exposat pel seu autor. Mos
sén Pellisé, pero, seguia empleant el surgo
seminarista que no servia per altre mes que
per demostrar la deslleialtat i la cobejan~a

deis mals companys. Pregunteu-li aMa·
n L1el Tarrag6 Romeu la mala passada q L1e
Ji juga l'Esteve, i veureu com un excés de
confian~a en éll va ésser causa de que I'al
tre, fent-li surgo, li passés davant. De qué
va servir aquest surgo? De res. Al dia se
güent Tarrag6 va passar novament al pri
mer banc, mentre que l'Esteve va anar
reculant fins a romandre al penúltim
banc, i pocs anys després, va abandonar
els estudis per dedicar-se a panyero ambu
lanl.

Fer passar el conscient a I'inconscient,
hem dit, que és Ja base de ¡'estudio A la
c1ásse de llatí nostra, tot gairebé era in.
conscient, perqué fora deIs moments de
conversa entre els companys de banc, la
imaginaci6 cavalcava a carrera desfeta
com un corcer foil. 110ts nosaltres sortíem
deis estudis de lIatí, orfes de la pronuncia.
ci6 lIatina i eixuts deis Olés elementals co
neixements. Joan Soteres, Pere Viciana i
Emili Ollé que varen ésser compays meus
de banc, podríen molt bé testimoniar el
que acabo d'esmentar. Qui pofesf capere,

•

capiaf, ens deia molt sovint el professor.
Si poguessin interrogar avui a Mossén Pe·
llisé, li diriem' Qué entenieu v6s per pi
gre? Quina valor.pot tenir aquesta parau.
la, quan un primer de c1asse pot caure en
imbecilitat per una s.enzilla operaci6 com
la que explica el Dr. LancereaUJ<; d'un jove
a qui li fou extirpat el tiroides, mentre
que altres, considerats com a pigres, foren
trets de la cola després d'una acurada me
dicaci6 opoterapica?

Qui potest capere... ; potser I'únic que
comprenia la llur veritable missi6 pedagó·
gica, era ell, Mossén Pellisé!

Podriem seguir aquella conversa en to
amical, si fas possible aquí a casa nostra
endinsar-se en certs i determinats Ilocs.
Pero. com ha hagués pres, mossén Pelli
se? Qué hagués contestat a la nostra pre
gunta de que les hormones juguen un gran
paper, no solament en la salud i en' les
malalties deis humans i en llur sabidu·
ria i en lIur ignorancia, sin6 en la
bondat i la maldat de tots els hC'mes? Fer
pensar als educands! Potser rúnica vegada
que varem pensar én la cJasse de lIatí fou
quan el mossén ens contava un xascarrillo
com el d'aquell pagés que en pregunta,-li
a un fragatí de si n'hi havia gaita en Flia
ga, I'altre contesta d'aquesta manera: No
n'hi ha de nyaure. O bé, quan ens contava
algún tras de faula com aquella de les Ilen·
gües d'Esop. «El millar i el pitjor de la
pla~a per a menjar, segons Esop, eren les
lIengües.»

Heus ad com es fa pensar als alumnes;
heus ad com es pot fer passar el consc¡ent
a l'inconscient.

** *
Els records dintre del cap-ha escrit

Rossinyol-, crec que fan com el vi dintre
la bota; a mida que van passantanys i més
anys, s'evaporen i s'escapen com fum per
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les esquerdes deis sentits, pero els que que
den al fans del cervell, 56n més dol~os

i tenen més for~a i s6n més grans.»
Amb I'ellyoran~a del temp5 pa3sat, re

corda ara el moment de temor quan molts
dies, a I'entrar a classe, no hem sabia la
lli~6.

Per qué aprendre una Ilengua marta?
Per qué no enterrar-la com a tots els morts?
-pensava Ilavors quan era estudiant.
Alli quan en Minguez, que era el primer
de tots, declinava el MUSa, Musae, o bé, el
Quí, Que Quod, amb la seva pronuncia
ci6 aragonesa, no esperavem més que arri
bés al genitiu del plural perqué ens diver
tía molt la manera com éll pron unciava
Musarum, O el Quorum, Quarum, Quo
rumo Després, la nostra pensa, vagava entre
el carrik de I'Humbert Torres, el macfer
land del Pio ColI, i la capa sevillana, amb
gires virolades, de l' Agelet. 1, sempre espe
rant la sortosa arribada de I'ordenan~aque
tots els dies en abrir la porta, deia: «Don
Josep; ja és I'hora».

Si estigués al meu abast poguer reunir
en un dia d'hivern als meus antics condei
xebles, poden estar segurs que ha faria en

aquella aula de l'lnstitut on hi voliem
aprendre de parlar Ilatí. En ellloc del pro
fessor, hi posaríem el nom d'ell amb grans
Iletres, i un ram de f1ors; com també en
els escons que hi seieren els alumnes que
han passat a millar vida: Corbella, Agelet,
Sales, Candalia, etc.

I nosaltres, com aq uells que després
d'una lIarga caminada dalt d'una munta
nya valen reposar, no sois per a refer les
forc~s, sin6 per fruir del panorama reco
rregut, ens explicaríem mútuament les
nostres fallides, els episodis sortosos de la
nostra vida i tot quan tingués un caire re
marcable. Em penso que aquella seria, per
tots nosaltres, la millar Ili~6 de Ilatí.

En sortir de l'aula i veure penjada
aquella campaneta que feia voltejar tOls els
dies a la mateixa hora aquell vellet ano
menat Beso, estic segur que v0ldri'em olr
Ja, i un de nosaltres, el més ardid, despen
jaria la cadena. i la campana, aquella dol
~a i tendra campana, ens recordaria els
crits de la nostra infantesa «Chavalets,
chavalets, chavalets .... »

M. SERRA B:I\RTRA.

Ú'J'====j)

El nen, fins ndscul de pdres luberculosos, no nelx pdS lubercutos 1,
pracllcamenl, el conlagl és Id causa gairebé única de la tuberculosi lnfan

111, conlagl, de regla, Inlerhuma.-SEROENT.

•
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LES PIQUES

Dibuix de SHUM.



LES EXCURSIONS

Caslell de Monlsonfs. Les crestes rocoses de Foradada amb el
foral que li d6na el nomo

Porla romanica de l' Església de Cubells.

l?ec6 de In Pla¡;:a de Cubells. El Monestir de Salg11r.



Les
,

excurSlons

CJer la 0aíxa Jegarra

l

A Ixí com les ex~ursions. munta~yen-
ques sempre son emOCIOnants 1 cor

prenedores per les escarpadures del te
rreny i les grandiositats panoramiques,
també resulten for~a interessants i agrada
bles les que organitza el «Centre Excur
sionista» per la terra baixa, com ho fou la
realitzada el dia 14 del proppassat mes per
la Baixa Segarra.

A cada poble que hom visita sempre
s'hi troba quelcom nou i agradable, dign'e
de la nostra admiració.

A Bellpuig, el magnífic mausoleu deis
Cardona, obra d'alabastre de principis del
segle XVI' bellament conservada. El daus
tre del convent de Franciscans amb les co
lumnes dariques destriades i al centre la
bocana escultarica de la cisterna que ocu
pa el patio

A Vallfogona de R'iucorp, que fa pocs
anys era un balneari modest, d'humils edi
ficacions i sois conegut per Ilurs riques ai
gües medicinals, avui esta convertit en lu
xos i esplendid balneari, amb tot el confort
i refinament, un gran hotel, espaios saló
de festes, la seva artística font d 'aigua
sulfurosa. que un savi dictamina que
contenia 325 W. de rildium, i que a ell el
guari d'uri cranc a I'estómac. Els edificis
estan endavats al mig d'un gran parc que
el riu Corp travessa mansoi ¡gens remo
ros si no I'empeny alguna forta gotellada;
un escampall de bonics xalets voltats de
jardins i boscatge tan bellament agen~ats

que res tenen que envejar als de més re
nomo Als marges deis caminals creixen i
flamegen les exhuberants ginesteres que
tan plauen i escauen a la nostra terra.

Visitarem Santa Coloma de Queralt
Rocafort i, en I'arribar a Sarreal ens ado-;
nem d'un retol que hi ha a la primera casa
del poble que deia: «Taller i exposic;ó».
«Es permet visitap>... entrem-hi doncs i a
veure que resultara.

El propietari que solitari romania sen
tat al pedri~ de la porta, ens rebé amable
ment i amb accent frances ens onvidiI a re
córrer el taller i I'exposició l. .. quí podía
endevinar que dintre d'aquelles enfarina
des parets de polsim alabastrí, hi haviem
de trobar un vertader museu d'art? Figu
res de tota mena i tamany, columnes i
gerros, rellotges i tinters, Ilums de saló i
sobretaula, tota una bella barreja de tre
balls artístics fets d'alabastre que feia goig
d'admirar. El taller pie de grans blocs
d'aquests marbres i d'atuells per tallar,
desbastar, tornejar i polir la transparent
materia alabastrina.

Vet-ací que sense figurar a l'itinerari
vam topar amb un dos curull d'art que ens
deixa meravellats i, a alguns excursionis
tes els ocasiona la merma d'unes pessetes.
És tan temptador un objecte d'art per da
munt la calaixeral.. ..

A Montblanc, vam proveir de coques
cent mil voltes Ínés sáboroses que les que
ofrenen al pas deis trens a I'estació i no
voldria s'ofenguessin les norteriyes.

Com en aquestes excurslons cada u es
dedica al que més Ji plau, uns es lIencen a
la recerca de «goigs», altres a la fotogra
fia, qui a.les antiguitats i els més a passar
un dia a pie camp, a respirar aires purs, a
menjar sota les pinedes i prop d'un fonti
nyol d'aigua cri~tallina i gemada.
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I després d'haver recorregut un enfilall
de quilbmetres, retornes a casa saturat
de sentors camperoles i, de sobretaula,
vas buidant amb malta cura el buirac de
les impressions que has recollit i més tard
caus al lIit que no cal que et bressolin i. ...
somnies com un infant coses boniques,

que signifiquen la /ranquiJita/ de l'lmi
ma.

Amb les excursions, les sangs es puri
fiquen i I'esperit es rejoveneix, cosa que
bastanlconvé als que hem de viure la major
part del /emps enlafora/s en els insans pi
sos de la ciu/a/,

fil 7T1onestír de 720stra 00na de Salgar

Abans de les set del matí del diumenge
dia 28 del proppassat, la majoria deIs ex
cursionistes estavem al peu del «Centre»,
en aquella hora passava pel carrer Majar
el tradicional i baladrer Rosari de I'Aurora
i, tafaners com som, allf varem anar per a
contemplar el matutf espectacle.

Nostre pintoresc grup crida I'atenció de
tata aquella munió d'aspirants a la Gloria
celestial. El senyor Bisbe ens adre~a

una efusiva i paternal benedicció que nos
allres recollfrem amb visibles acataments,
i després d'escoltar el chor de verges, vam
anar a muntar als respectius autos que ens
havien de trasladar a visitar una altra
Verge, la que es guarda i venera en el Mo
nestir de Salgar.

Amb un cel rúfol i amena~ant pluja,
emprenguérem la marxa i, a mida que ens
allunyavem de ciutat, els núvols s'esvaien
i en arribar a Cubells, ja el sol lIura amb
tata esplendidesa.

Cubells, situat al cim d'un pujol, es
guardat des de la creu de terme que
erecta s'enlaira al peu de la carretera, és
molt bonic i de dalt del poble s'albira un
magnífic panorama.

Té tres esglésies, la parroquial dedica
da a Sant Pere, la de Sant Miquel en la que
poca cosa hi ha per admirar i la Mare de
Déu del Castell, que oslenla una portalada
romanica molt inleressant i ben conser
vada. El Cas/ell da/a del segle Xl.

Abans d'arribar a Cubells, vam escan
daJitzar a un capella que anava armat d'una
carrabina de dos canons, suposem que
per cap obra pie/osa, i ~o fou de mal ave
rany, puix a la poca estona, els se/ze
achespés que empenyien nostre vehicle
res/aven retuls, una petita rosca que obs
/ruia el pas de la benzina es basta per a
posar fre a lota aquella cavalleria que poc
abans renillava dins del motor. L'au/o
que ens precedia en dar-se comp/e de nostre
retard, després de deixar sos pasatgers a
Cubells, vingué a recollir-nos i allra valla
I'expedició reunida.

No haven/ arriba! I'au/o tocat de rala a
I'hora de la marxa, vam mun/ar a un sol
co/xe els cinquanla expedicionaris amb la
galzara corresponent.

Ja som a Foradada, recorrem to/ el
1I0c i admirem al cim del poble la penya
foradada que Ji ha donal aquest nomo AIIf,
abandonem els autos que prosegueixen
buits cap a Artesa de Segre, i nasal/res
carregats amb les motxilles emprenem la
marxa pe] camf de ferradura vers el Ma
nes/ir de Salgar, passan/ per Mon/brió.

En/re mig d'altes roques i allf on forma
I'engorja/ el Segre, s'hi /roba el que ha
via estar el conven/ de Nostm Senyora del
Carme de Salgar, so/a la bauma d'una
gran penya que la resguarda de /ot tempo
ral; per una escala interior del conven/ es
puja cingle amun/, havenr-nos d'enfllar'per

1
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un mal viarany vollal d'eslimballs, que
mercés a una barana de ferro, no es corre
gaire perill, i sobre de 101 i al fons d'una
cova, dins d'una pelila capellela hi Irobem
la Verge de Salgar.

Des d'aquesl 1I0c el panorama és deli
ciós; enfront hi ha una muntanya plena de
forats i baumes on hi nien gralles i corps
que de lant en tant s'aixequen en grans
voladúries i avaloten l'espai amb lIurs es
tridents xisclets. Al fons serpenteja el Se
gre i quan les gralles i demés ocells roma
nen quiels, el silenci més profund i la quie
tud més augusta regna per tot aquesl bell
paratge.

Segons la tradició, ací feu vida retira
da el senyor de Salgar i, al morir, en féu
donació als PP. Carmelites, que l'utilitza
ren per castigar als religiosos que... no
lIauraven drel. L'església és senzilla, amb
porta dovellada i espadanya per les cam
paneS.

Eljtre les molles coves, baumes i ca
Vernes, la més nOlable és la cova del Ban
doler que esta quasi al cim de la mun
lanya.

És l'hora de dinar, uns ho fan a la pla
ceta o pati que hi ha enlre l'església i el
convent, allres vora el riu, i quan més en
tretinguts estavem en la suculenta lasca,
un ruixim finissim ens remullava I'espat
lIa, que ens fa cercar refugi, els de la
p.Iacela a dins de l'església i els del riu a
una formqsa bauma que hi ha a Id vora i
qlie diuen que en allres temps fou I'escor
xador del convenl.

Esgolals els queviures i apaivagada la
plujela, el cap de colla loca marxa vers a
Artesa, on hi Irobariem els autos.

A Artesa visitarem I'església parroquial
que res lé de particular, en canvi el rector
Mn. Pere Soler, resulla un monument
d'amabilital.

Com a final de jornada havíem de visi
tar la gran fabrica de filatures deIs senyors
Periques Buxeda i C.o que esta situada ~
quatre quiJómetres fora de la població. AIIi
ens Iraslladarem amb autos, rebent-nos
molt atents el majordom i el capella de la
fabrica. El capella resulla ésser germa del
procurador senyor Sanuy de L1eida. EIs
dos fent de cicerones, ens donaren lota
mena de explicacions i detalls sobre aquell
immens arsenal de maquinaria, ;que trans
forma els grossos empaquetals de cotó, en
fil de lots els gruixos que serviran per
cohstruir els teixits que utiiitzem per abri-
gal!. .

Meravella de contemplar aquelles grans
quadres, amb lIargues fileres de maquines,
simetriques rengleres de fusos que semblen
volves d'immaculada neu, i el fondal on hi
ha la lurbina qlje posa en moviment mils o
milions de pues que trefilen, lorcen i fins
converteixen en fils d'aranya aquells cap
dells de rúslic coló.

El sol s'anava capbussant darrera els
serrals i les lIumetes electriques sorgien
arreu, arreu, la lIuna s'aixecava magestuo
sa amarant de fantastica c1aredat eIs camps
i alles serres i en aquesta mitja lIum, em
prenguerem el retorn cap a L1eida, després
d'haver gaudit unes hores platxerioses i
un qia ~eliciós, que no ens sera possible
fruir en tol aquesl temps hivernaI que ara
comenca, perque el «Ceñtre», fins al bon
lemps no reprendra les excursions.

J. ALMACELLAS.
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el bé que es deu ols «dolents»
EL m6n es divideix en dos amples

grups de ci utadans: els de bones
idees i els dolents; la gent de bé i els per
torbadors; els practics i els somniatruites;
en una paraula, els reaccionaris i els libe
rals auténtics.

Els primers han governat sempre i,
probablement, estan disposats a governar
amb qualsevulga forma i sistema de go
vern que convingui, per aven~at que sigui
el regisme que hagin forcosament d'adop·
tal'. Els al tres estan destinats a eterna i
merescuda carn de can6, com a revolucio
nar!s i transtornadors de I'ordre establert
que s6n.

Per ~o fou damnat Sócrates i, amb ell,
tots els grans innovadors, des del Crist per
aval!. La gent de bé, peró, una volta el
nou ordre establert, segueix manant i dis
posant de tots els ressorts del poder.

Deixem aquestes disquisicions antiqua
des i apropem-nos al nostre temps i a casa
nostra.

Gent de males idees eren els qui van
treballar «eficacment» per acabar 3mb
I'esclava!ge que sostenien per al seu profit
material les persones de bones idees, es a
dir, la gent d'ordre ...

Gent de males idees eren també els qui
treballaren enérgicament per tal d'acabar
amb el turment com a procediment judi·
cial, que la gent de bé s'empenyava a
conservar a benefici del seu ordre.

Gent pertorbauora i savis somniatrui·
tes eren els que van comen~ar a cridar a
fa vo" deis criminals, considerant-Ios com
a malalts que calia guarir i no com a mal
factors voluntaris. Encara més: gentuca
d'aq uesta fais6 és la que, cada cop que es
presenta ocasi6 d'executar algun deis grans
criminals, s'empenya en pertorbar I'accjó

de la justicia, comen~ant d'implorar gra
cia i més gracia, sense recordar-se que
devia haver-Ia demanat primer per la víc
tima del criminal comdemnat a mort.

Per aixó aquella gran clamor de la
gent de bé i de la bona Premsa quan, diri
gint-se a les esquerres que pretenen I'abo
lici6 de la pena de mort, els diuen amb
tant crisliana ra6: que comencin els crimi
nals!

Voleu res més posat en ra6?

***
Les anteriors consideracjons, tant ciares

i tant precises, preté venir-les a destruir
ara un d'aquests savis surssos que com fa
segles que posaren República a casa seva,
semblen no haver tingut mai gaire seny.

Abans aquesta mania era obra d'uns
quants alltropólecs de poc més o menys,
especialment fills de la Italia carbonaria del
«Rissorgimento» que ha vi en conseguit
constituir una mena d'escola criminalista
que anomenaven «positivista» enfront de
l'escola classica. La lIávor prové, segura
ment, del jurisconsult Beccilria, que ja
deia que els crims s'havien d'evitar millor
que condemnar. Aixó, peró, ho porta a
I'extrem el «tristament» célebre Lom bro
so, que pretenia que tot criminal era un
malalt. Prou podrien els criminals sí con
seguissin ¡¡profitar-se, fent-se aesprés pas
sal' per ximp1es! Aguesta és l'exclamaci6
que tothora porta la premsá de la gent de
bé. Es una exclamaci6 filia del «seny,. de
que ella especialment esta dotada.

Un altre italia del temps de la Italia libe
ral i acatólica deia en una de les seves
obres: «Es arribada l'hOra de treure's la
toga, posar-se el davantal i :arremangar
se per tal de fer la «vivisecci6» del
cos huma amb els mitjans de la cien-
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cía». Així s'atreveix a parlar A. Mosso en
la seva obra «La Por» que publica fa cosa
de quaranta anys.

Doncs bé, senyors! Ara ens arriba la
nova estupefacient que un professor suís,
anomenat Wegelin, tracta de donar la raó
als italians eixelabrats anteriors al gran
Mussolini, que treballa sense descans per
tal d'arreglar la Italia que havia espatllat el
tal «Risorgimento», posant-Ia gairebé a
!'al,aria científica de l' Alemanya. Mussoli
ni ha compres que no és ciencia el que
convé a un país que s'estimi sino obedien
cia, submissió als que manen. Es el lema
exacte de tata la gent de be. del món. Sub
missió i guerres «legitimes».

- El professor Wegelin, diu un periodic,
és un conegut endocrinólec, que ha desco
bert I'infiux que la glandula timo juga en
la genesi deIs impulsos criminals.

El timo és una glandula de funció en
docrina que presideix la creixene;a deIs in
fants. En arribar I'edat adulta desapareix,
en els casos normals. Resten, pero, casos
en els q.uals la dita glandula persisteix i
encara s'hipertrofia.

El referit professor ha estat estudiant en
diversos establiments penitenciaris i ha
pOgllt experimentar l' existencia de la
glandula en qúestió en la gairebé totalitat
de reclosos per diferents delictes de sango
Ha operat, despres, I'extirpació de la glan
dula per procediments quirúrgics i per
radioterapia profunda, havent obtiflgllt

G

meráve!losos resultats consistents en el
canvi de caracter deIs criminals que es tor
naven de tracte dale; i adq uírien una deli
cada sensibilitat moral.

Si el fet resulta celt, com sembla, que
- en farem de les presons? Com ens venja

rem deis terribles criminals que no volen
ells comen,ar a suprimir la pena de mort?
Sera possible que una altra vegada, la gent
de males idees hagi tingut raó en q ueixar
se de la mala sang de la gent de bé, que té
per desvalguts sempre I'argument de la
lIur maldat, deis mals instints lIurs i de
lIurs tendencies al vici i a la taverna?

La «justicia y palo seco» característics
de la bona gent, cóm !'aplicarem sinó és
contra els que es desv¡in del bon camí amb
ideologies perverses, com la del professor
Wógelin?

Esperem la confirmació, no obstant,
deis rets que la premsa avan,a per a pro
pasar que siguín solmesos per via incruen
ta, a lá extirpació del fimo, que ens estan
donant, els eminents polítics que preparen

. la pau del món augmentant cada dia més
els armaments deis Estats.

El vell adagi rom'a, tan dolent i fals
com la resta de les coses que devem a la
Roma eterna deis Sile', OClavis, Constan
tins i Mussolinis, haura -d'ésser !Ieugera
rament reformat: «Si vis pacem para .....
imperium reproboruml»

- CURIAL

, ba eleneia no le .1" prelensi6 de eomprendre els fels, .81n6 d'eslablir-ne
les eondleions. Pero sap, lambé, que sense el· seu Ireban preui, lola eom

prensl6 ulterior és lmpos8Ible.-RlcHÍIT,
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els ontícs asíls

r;\ L Cristianisme, i~culcant als ho\0) mes la maxima sublim de que, .
....._. tots som germans I per conse-

gilent l' ineludible deure d' oferir-nos
socors mútuament, feu que en els primers
segles de la seva existencia es creessin varis
hospitals en quasibe tates les poblacions
importants d'Espanya, els quals eren sos
tinguts per persones almoinoses que pre
nien desinteressadament al seu carrec l'au
xiii deis malalts i necessitats amb l'ajuda
del que particularment rebien.

Aq uests asils, en la seva majoria do
tats de molts recursos i respectats pel ca
racter religi6s que les lIeis del seu temps
els hi donaven, foren creixent de manera
assombrosa contribuint a aixc> al costat de
I'esperit cristia de I'epoca, d'una part, la
circumslancia especial de que cadascún
d'aquells establiments es dedicav!,- a reco
Ilir i auxiliar una sola i determinada clas·
se de malalts o necessitats; l'altra, les mol
tes i preciases necessitats creades. per la
guerra de la Reconquesta i per fi l'aparici6
de la lepra, foc de Sant Antoni i altres
malalties epidemiques que exigiren la
creaci6 d'asils especials.

D'aquesta manera la caritat privada ana
exercint la seva cristiana missi6 fins a úl·
tims del segle XIV' en el q ual, apareixent la
beneficencia pública, alguns municipis co
menearen a construir i sostenir nous i es
paiosos hospitals. en els quals foren anul·
lant se poc a poc els primers que acabaren
per desapareixer en el segle XVIII'

Pel que toca a Lleida, no fou segura
ment de les poblacions que menys interes
demostraren en aqueUs temps a auxiliar a
les classes desvalgudes, puix segons rJ'fe
rencies que es traben en documents i es-

criptures anti¡¡;ues des del segle XII' al
XVII' existiren demes de "hospital gene
ral de Santa Maria els asils benefics se
gilents;

L'anomenai d'En Pere Moliner, que es
el mes antic de que tenia notícia es traba·
va a mitjans del segle XII' a I'esquerra del
riu Segre, 01'1 va subsistir fins I'any 1201

en que havent-s'hi eSlablert els Trinitaris,
fou traslladat a I'interior de la ciutat, ins
tal'lant-se a una casa del carrer de Sant
Antoni que tocaya per darrera am b l'es'
corxador.

El del Sant Esperit, per a nens borts, si
tuat al costat del Portal del maleix nom en
el camí de Corbins. Aquest asil segons un
document de data 17 de M¡¡.ig de 1420, era
fundat pels Peres, (al'ludeix als Reis
d'Arag6),

El deis Capellans, per acoUiment deis
clergues pobres, i en el qual n'hi traba ven
tambe tots els religiosos transeunts que no
tenien convent de la seva ordre dintre de
la poblaci6.

El d'en Pere de Deu, que es trobavá ¡i·
tuat al carrer de Sant Antoni.

El de Sant Marcial, a la barriada Cap
pont, a I'esquerra del riu Segre, aprop de
I'entrada del pont, el qual estava ;destinat
a les enfermeláts ordinaries. •

L'Hospitalet, al costat de la casa ano
menada Seminari Vell: que van comprar
en 1688 les religioses Bernardes de Sant
Llavi.

L' Hospici, per a orfes pobres, situat al
carrer Majar, tocant per darrera amb el
pedregal del riu Segre, per 01'1 passáva la
ceq uia d'Alcarr.ae. Aquest ásil ensuprimir.
se, fou venul amb es.criptura .atorgap.a a 2

~'abril de 1465 l! h-lf91l~ GQn~41~~, ~I qua!

.'
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habilita en aquell 1I0c una posada que
s'anomena Hostal de l' Ángel.

El de Pelegrins, establert al local
que avui ocupa la capella de Sant Jaume,
a la Placeta de la Peixateria, abans Jueria,
i en el ..qual trobaven aliment i repos per
lIarg temps els viatgers pelegrins que es di·
rigien a Terra Santa.

Eñ '764, fou traslladat aquest asil al
carreró de Vilagrassa, on va subsistir fins
a prop del segle passat.

El de Sant L1atzer situat al Clot de
les Monges i destinat als leprosos.

El d'Antonians, que es trobavá' fora de
la ciutat, a la planta oriental de Gardeny,
el qual va desapan!ixer en les Jluites sos
tingudes entre Castella i Catalunya en
temps de Felip IV conegudes amb el
nom de Guerra deis Segadors.

El de la Trinitat i el de Sant Martí dels~

que no hem pogut trobar cap n,)va del
punt en que esta ven situats ni la especiali
tat a que eren dedicats. -

1 per fi, el d'infants orfes, empla~at

G

entre les dues muralles de la porta de Mag
dalena, o sigui al carrer del Pertal de
la Muralla nova al Portal de Magdalena.

Aquest asil fou fundat a últims del se
gle XVIi i va estar sota el patronat de
l'Ajuntament el qual contribura per la ma
nutenció deis acollits amb els menuts de
tres moltons setmanalment: i autoritzava
una plega diaria per la ciutat i altra cada
tres mesos pels pobles d'aquesta província
i de les limítrofes destinant-se després una
petita part deis productes de la Pia Almoi
na; els quals recursos en ésser escassos bas·
taven no obstant, per sostenir-Ic , ·tenint en
compte que solament ingressaven de 4 a 6
orfes a I'any.

Aquest asil va subsistir fins l'any t707,
en que fou deslrurt durant el setge que po
saren a aquesta ciutat les tropes de Felip V:
passant els acollits a ¡'Hospilal general de
Santa Maria, on van permaneixer fins a
principis del segle passat, en quejuntamb
els borts foren traslladats a la Casa Hospici.

AGUSTf PRtM TARRAGó.

Em sembla qne és San! Pau que dlu que I'home és predestina!, des del

prlnclpl, a saluar>se o a pérdre's. Nalx facturat al Paradls o a \'Infern I
ell no en sap res. Aq\1esta teorla, origen de mil llulles eruels I de mil
heretgles, d6na per resultat, en els Inlel'lIgents, \"escepllclsme. en' els ignars,
la supersllcI6.-BARBUIlSE.
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el que devem
..

comprar primer
ffonorem les noslres planes publicanl un capílol del !libre de Bernard Shaw,

«Ouía de la mujer inleligenle para el conocimienlo del socialismo y del capi
lalismo», la versió espanyola del qual acaba de donar a Ilum redilar M. AguiJar.

És un !libre definiliu, d'aquells que honoren un home i una epoca. No hi
poI haver una personainleNigenl i sensible, que després de Ilegir-lono es senli
decididamenl alrel per la gran causa socialisla La dila segons la qual, la
qüeslió social no és més que una qüeslió moral, hi apareix plenamenl juslifi
cada. Ara ens expliquem, donal el presligi de Shaw i la gran difusió que les
seves obres deuen assolir, ronada creixenl del socialisme angles, una moslra
eloqüenl del qual acabem de veure en resc!alanl Iriomf elecloral del Irade
unionisme.

PEll a provar els efectes de nostra divi-
si6 desigual de la renda sobre les

nostres institucions nacionals i sobre la
vida i la prosperitat de tat el poble, devem
examinar la industria del país i veure en
quina forma és afectada per la desigualtat
de la renda. Devem examinar una a una
la instituci6 del matrimoni, I'activitat deIs
tribunals de justicia, I'honradesa de les
nostres Cambres parlamentaries, la inde
pendencia espiritual de l'Església, la inuti
litat de les nostres escales i la qualitat deis
nostres periodics, i considerar en quina
part depén cada una de la manera com el
diner es distribueix.

Comen~ant per la indústria, ens tro
bem immediatamenl en el que en diem
economia política, per a dislingir-Ia de
I'economia domestica, que a tots ens és
prou familiar. Pels homes, I'economia po
lítica és una materia ingrata, arida i difícil,
i la eludeixen el mateix que la cura de
casa seva. No obstant, no és Olés abstrusa
que I'art d'administrar un país com una
dona de casa administra la seva llar. Si els
homes la eludeixen deuen examinar-la les
dones. La naci6 té una renda determinada

a administrar, exactament igual que una
dona de casa, i el problema rau en com ha
de gastar-se aqueixa renda per a obtenir el
Olés general beneficio

Ara bé, el primer que ha de resoldre
una ama de casa és quines coses es neces
siten Olés i de quines es pot prescindir, en
cas apurat. Aixo significa que ha de deter
minar ¡'ordre en el qual les coses es deuen
desitjar. Per exemple, si quan a casa no hi
ha prou menjar surt a despendre tot el di
ner en un fiascó d'esserlcia i en un collar
de perles falses, sera titilada d. vanitosa i
de mala mareo Pero un estadista diria, sim·
plement, que és una mála economista, o
sigui una persona que no sap el que deu
comprar primer quan hi ha diners a gas
tar. Cap dona no sera apta per a encarre
gar-se d'una cosa si no te el sentit i el do
mini suficients per a veure que el primer
és el menjar, el vestit, l'alloljáment i el
foc, i que els fiascons d'essencia i els co
llars de perles falses o autentiques venen
molt després. A la mateixa joieria un re
1I0lge de pulsera és ans q"e un collar, pero
que és Olés útil. No dic que les coses be
lIes no són útils; ha s6n, i molt encertades,

.
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quan venen a temps; pero no són' les que
deuen venir primer. Una Biblia pot ésser
un encertat regal par a un nen; pero donar
una Biblia a un nen que te fam en Iloc
d'un bocí de pa i una tassa de lIet seria el
procedir d'un lIunatic. L'espedt de la dona
és més meravellós que la seva carn; pero
si la seva carn no es nodreix, el seu espe
rit pereixera, mentre que si se la nodreix,
el seu esperit curara d'ell mateix a la ve
gada que de la seva carn. El primer, doncs,
és el sosteniment.

Imaginem la nació sencera com una
cosa gegantesca i la població total com una
gran família, que és el que som en reali
tato Qué veurem Ilavors? Veurem per IOt
arreu neos extenuats, mal vestits, horri
blement alloljals, i diner que dwria ali
mentar-los, vestir-los i alloljar-Ios deguda
ment, invertir-se a milions en Rascaos
d'esséncia, collars de perlas, gossos ele·
gants, automóbils de carrera, i coses per
I'estil. Una germana de la familia nacional
te un sol parell de sabales foradades amb
les quals passa tot l'hivern amb un catarro
constant i a penes te un mocador pel nas.
Una allra te quaranta parells de sabates i
dotzenes de mocadors. Un petit germanet
tnicla de desenrolllar-se amb un pessic de
menjar al dia i trenca el cor de la seva
mare i acaba la seva paciéncia demanant
n'hi més a cada moment, mentre un altre
germanet més gran, que despen cinc lIiu
res per menjar en un hotel elegant i sopa,
després, en un club nocturno ha de fe': cap
a mans del melge perq ué men ja i beu
massa.

Ara bé, aquesta economia politica és
notóriament dolenta. Quan es demana a la
gent reflexiva que la expliqui, respon:
.Ohl la dona deis quaranta pare"s de sa
bates i l'home del club reben el seu diner

el seu pare, que ha fet una fortuna espe
ulant amb cauxu, i la dona de Jes sabates

forádádes i el molest pelit no són més que
piltra fes deis barris baixos.» Aixo és exac
te; pero no altera el fet de que la nació
que desprén el diner en xampany abans de
facilitar la lIet suficient alg nens, o que
dóna menges' delicades a gossos rars men
tre la mortalitat infantil demostra que eis
seus neos moren a milers per manca d'ali ...
mentació, és una nació mal administrada,
necia, vanitos3, estúpida j ignorant i va
cami del desaslre, per molt que tracti
d'amagar "ur veritable situació complant
com a riquesa els collars de perles i els
gossos pequinesos, i considerant-se triple
ment rica quan tots els gassos rars tenen
parts de sis cadells per parella. L'única
manera de que una nació gaudeixi de sa
lut i de prosperilat és portar a cap una
bona administració, és a dir, proveir a les
se ves necessítats en I'ordre de la seva im
portancia, i no permetre que es despengui
cap diner en futilitats i luxes fins que too
tes les necessilats hagin estat satisfeles a
consciencia.

Pero de res serveix censurar els propie
taris deis gossos. T01S aquests absurds per
niciosos existeixen, no pas perqué cap per
sona sensata ha desitji, sinó perqué ha
d'existir sempre que unes families són
molt més riques que unes altres. L'home
ric que coro a marit i coro a pare, se n'em·
porta amb ell la seva esposa, comen,a,
com tot el món, per comprar menjar, ves
tits, i un 1I0c on soplujar-se. L'home po
bre fa el mateix ..Pero q uan el pobre ha des
pés IOt el que te en aquestes necessil91S.
encara no les ha satisfet complelamenl: el
seu menjar és insuficient, la roba és vella i
bruta; el seu alloljament consisteix en una
sala habitació, i és, per tant, insalubre.
Pero quan el ric s'ha alil)1entat, vestit i
alloljat el més suntuosamenl possible, en
cara Ii res la diner en abundancia per sa
tisfer els seus gustos i capricis i IIjurar-se
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a l'ostentaci6. Mentre el pobre diu: «Ne
cessito Olés pa, Olés roba, i una casa mi
1I0r; pero no ho puc adquirir», el ric diu:
.NecessilO una dotzena d'autos, un yacht,
diamants i perles, i un parc de ca~a a Es
cocia. Per diner no ha de quedar. En tinc
per pagar deu vegades aqueixes coses.»
Naturalment, els homes de negocis es po
sen a treballar immediatament per afer
els automobils i el yacht, per extreure els
diamants d' Africa i les perles deis mars, i
per a construir el parc de ca~a sense fer
atenci6 al pobre que proclama les seves
neeessitats i ensenya les seves butxaques
buides.

Per dir-ho d'altra manera, el pobre ne
ces';ita que l'esfor~ huma faci les coses que
a ell escasseijen, aixo és, CQure pa, teixir,
fer vestits i cases: pero no pot pagar als
amos pastissers i teixidors el suficient per
qué ells paguin els seus treballadors. En·
tre tant, el ric ofereix diner suficient per
pagar bons jornals als que han de treba
llar per allo que li sobra. Tota la gent que
pcrcep el seu diner pot treballar amb
afany; peró el seu treball serveix per sos
tenir al que te massa en Iloc d'alimentar a
la gent que te molt poco Per lo tant, aqueix
diner és perd ut imanté al país en la po-

G

bresa i fins I'empobl eix Olés peI gust de
tenir unes quantes persones riques.

No pot excusar-se aqueix estat de coses
dient que el ric proporciona treball. Donar
treball no és cap mérit; un assassí d6na
treball al boxl, i un automobilista que
atropella a un nen d6na treball a una am
bulancia, a un metge, a un empresar; de
pOol pes fúnebres, a IIn capella, a un fabri·
eant de roba negra, a un cotxef, a un se
pulturer; en suma, a tantes persones dig
nes, que quan acaba per matar-se sembla
ingratitut no erigir-li una estatua com a
benfactor públic. El diner amb que el ric
d6na el treball erroni, donaria treball en
certal si fos distribuit equitativament, car
aleshores no s'oferiria cap diner per auto
mobils de carrera i diamants fins, que tot
el m6n fos alimentat, vestit i hostatjat, ni
s'oferirien jornals a homes i dones per
deixar feines útils per a convertir-se en
criats de gent ociosa. Hi hauria menys os
tentaci6, menys ociositat, menys inutilitat;
pero hi hauria Olés menjar, Olés vestits,
millors cases, Olés seguretat. Olés salut,
Olé. virtud; en una paraula, Olés prosperi
tat vertadera.

BERNARDS HAW.

El Crist preferia el perdó a'una InJurta al sacrifíci inútil. En la seva
lIei, tota caritat, res no hi havia de sac~rdotaI. El capeIla t.endira sempre
al culle exterior perque n'és ministre, i mirara de reuIl l'oracíó íntima per
que és un medi de prescindir d'eIl.-RENAN.

,
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cE! So/:t. Text d'un número de 12 pagines.
ter, de julio! de 1928.-L'empresa de cEl Sol:. ha
publicat en un IIibre el text del número de 1er. de
juliol d'enguany.

N'ha exclbs els anuncis i hi ha afegit narnés
una breu semblanc;a d'aquell diario D'aquesta, eos
pIau transcriure algunes líoies:

cEs troba cEl Sol- al neixer amb dos graos
aconteixements histórics: el problema de la trans~

Cormaci6 espanyola i la tragedia de la guerra mun
dial».-cProseguint perseverant la seva campanya
contra Ja vella polílica. maltes vegades augura que
en el dema apareixia el perill d'una dictadura».
c:L~ proCeda es compiLo Admeté com un fel fatal
raqveniment de la forc;a purificadora», eNo podía
admetre's, en canvi, sinó en cas urgent de salul
nacional, la suspcnsi6 de les lliberlals públiques ni
el govern del país per una classe. Quan complert
el seu primer designi el nou regim cregué que de
vii! prolongar la seva permanencia i rnantenir el
colapse de la vida constitucional, cEI Sol», auto
rnaticament, per simple imperaJiu del seu programa,
es col'loca enrront a ell. fou des d'allavors, és i
seguira essent el seu rnés ferrn adversari.»

«Apuntem, per últim, una caracleríslica de cEl
Sol»: és rúnic periodic diari d'Espanya que no pu
blica ni ha publicat mai revistes de braus, preferint
la perdua de popularital que aquesla informaci6
proporciona a contribuir al foment d'un vici nacio
nal. Aquesta és i"anima de cEl SoL.»

cMonografies Mediques». Interpretaci6 de les
imatges radioJogiques de J'estómac.-EI Dr. Ma
rius Cortés i Lladó, metge del dispensari de malal
Hes de rHospital Clínic, s'ocupa en rúUim número
de cMonografies Mediques» d'dques14ema tan im
portant per l'exercici medico

És indispensable avui pel metge practic saber
interpretar les radioscopies i radiografies de resto
rnac. .En emprar aquest nou melode de diagnostic
cal coneixer a bastament les dades que ens pot pro
porcionar i no descansar d'una manera exclussiva
llur interpretació en la practica del radioleg sinó
que cada professor té de cercar la seva relació
amb la simptomatologia clínica del malalt, Tots
aquests mitjans auxiliars de la clínica no s6n aUra
cosa que el complement de les dades de ¡'explora
ció acurada deis fenomens patológics del malall.
Abandonar el dia¡nóslic de les malaUies a la pe-

rrcia del radio,leg o de l'analista seria una errada
grossa per part deis melges ala quals a la Ilarga
limitarien la seva funció.

El trebaU del Dr. Cortés i Lladó ens dóna un
eoncepte ciar i concret del que pot precisar la imat
ge radiologica. Dividit en dues parts; estomae ope
rat i no operat i basant-~e sempre en l'estomac nor
mal enumera i estudia les alteracions palologiques
que denuncia la pantalla i les descriu d'una manera
concisa.

El fascicle va il'lustrat amb 44 gravats que acla
reixen el text i el fan encara més comprensible.

El Noliciari insereix: cMonografies Mediques»,
per Humbert Torres.-«En comen.;ar el curs», per
J. Aguadé i Miró.-Hospital de la :Sla. Creu, de
Barcelona: Curs de Cirugia abdominal, organitzat
pel Dr. Corachan.-facullat de Medicina de la Uni
versital de Barcelona: Caledra de Patologia Medica
del Prol. A. Pedro i Pons.

La Riuada,-De Mora d'Ebre ha publicat el seu
número 52. Des de la seva aparici6 hi tenim esla
blert el canvi amb la nostra revista. El número que
al'ludim el componen originals de M. Rouret i Ca
1101, Caries Monrar, }oCln Ballester, A. Bladé i Des
muvila, Jesús Granit, O. Saltar, U. Lleres amb les
acosfumades seccions.

Revista del Centre de Lectura.-EI número de
setembre publica entre altres originals de Josep
Rocamora, Pau Font de Robinat, R. Blasi i Rabas
sa i R. Belles fotógrafies nl·lustren.

Saba Nova,-Atentament ens comuniquen que
el simpatic setmanari de la vila de Rubí ha .estat
suspés per arde governativa per un mes.

Lamentem for.;a aquest entrebanc.

Le Cri des Peuples.-Aquest valent portaveu
deis pobles esclaus ha arribat ja aIs vint-i-dos nú~

meros. El seu director Bernard Lecache. mereix
els més sincers elogis per la seva profitosa obra.

Taula de Lle/res Va/encianes.-Corresponent a
octubre. El componen Eduard L. Chavarri, Eduard
MarHnez ferrando, A. Pizcueta, Arlur Perucho,
Valeri fuster, Caries Salvador, f, Almela. i Vives,
el Velluler i cBibliografia» i cNoles».

Acci6.--Hem rebut el número 1026 amb el seu
. cquadern mensual».
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Gran exit
El noslre valgut col 'lega c:L'Opini6~1va engros

san' la corrua de lecJors, i si la cosa va com te
d'anar, promple veurem reaJilzal';o que tan cobe
jem de lemps ha.

De 1015 els indrels, han sartí. amies i profeclors.
Lleida compla amb ban número d'amics, els

quals eslau decidilS a sacrificar-se pel valen! sel
manari ...

Avui, sense l'exislencia d'aquesf joven.;a I la
popular periódic, Jan nodrid de vel'lader I'egll.st
paifal, tan de casa !lastra, no sabriem passar.

Esdevindria un pesombrós flagell per ~a l1osa1
tres, si ella privessin de la companyia d'un tan fi
del ilmic.

Felicilem el ban corrare pel 501'01165 exit Que de
cada dia més assoleix i felicitem-nos·en nasalices
aiximaleix de veure com tan bOlla acollida Ji dóna
8quesl poble noslre iliberal.

R. A. R.

Aquelles notes de gramatical
Hom diariamenl ha anat lIegint amb delenció les

«Noles de gramAlica Calalana. aparegudes en el
bloc cManeHc. de la Casa Duran. De les «Notes.
al'ludides nin~ú no en pot dir mal; lrobem. pero,
que no paga ellrel comentar-les... El bo del cas és
Que els treballa allres, (que no són cnoles..... es
tan fareita de falles orlografiQues que desdiuen
desmesuradamenl del caire de les dites eNores•.

El nOslre anhel fóra veure el Sr. Duran allunyal
d'ensenyar (¡NOleS de gramiuica Calalana. i Que
per conll'a. presenlés als Ilegidors deis seus calen
daris. curosamcnt i exempls de lola incorrecci6 or
logrAfica, els allres treballs. De la faisó aquesta.
guanyarien un cent per cent

Peró com que les esmentades eNotes., sempre
surlen a la cara del davanl, i el demés a I'esquena
-darrera-. ve a resultar que el Sr. Duran ha cu
ral d'exornar destrament la farrana de casa seva i,
en canvi, ha deixat que les leranyines fessin HuI' via
per ¡'inlerior de la casa. Vol dir que, Sr. Duran,
curi abans de 10t de fer desapareixer les leranyines
i llavors,-naturalmenl-, podra exornar amb 10lfJ
Iranquilitat la farrana ... monumenfal! .. ,

R. A. R"

EIs drets d'autor
: i les Esglésies :

No fa gaire, a Franrra, la Societal d'Aulors re
clama a les Esglésies una retribució per les obres
musicals executades en els edificis destinats al
culre.

La Societat d'Autors en plantejar aquesta recla
maci6 ho feu fundant-se en que el temple era un
Iloc públic ¡que per tant no enlrava en l'exempci6
deis dreta d'aulor assenyalada només a les repre
senlacions o execucions merametll personals o
fete::s en familia.

El resultat d'aquest plet ha estat que les esglé
sies protestants i les sinagoguea israeliles han re
conegut justa la petició de la Societat d'Autora i
han establert un acord. Unieament el c1ergat cató
lie s'ha desenlés de la qüesti6 refusant, coro éa na
tural, tot acord,

Aixó planteja un problema la soIudó del qual
no pot quedar parada davanf la negativa del c1er
gal católic. La Socielal d'Autors en aquesl cas lé
la paella pel manee i rothom n'espera, i els compo
silor~ particularment, el manteniment de la qüesti6
fina a les úUimes conseqüencies.
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Aquest gest de la Societat d'Aulors de Fran·
~a ha estat seguir també per la d'ltália,

I a casa nostra, no fóra convenient una actitud
semblant?

P. B.

La censura a Anglaterra.

E. A. Blair escriu sobre aquest tema: La situació,
en el, que fa referencia a la censura, a Anglaterra,
és la següent: Per I'escena. cada obra es deu sor
melre abans de la representaci6, a l'inspecció d'un
censor nbmenat pel Govern. el quaI pot consentir
que es representi o pot fer-Ia canviar, si I'ha consi
derat atacant a la moraliraf pública,

Per aquest procediment s'han privat de portar
se al teatre anglés obres d'lbsen com eLes Reve
nants», de Brieux com eLes Avariés». de Jordi Ber
nard Shaw com «La professió de Mrs, Warren».
etc,. totes elles estricfament j doloroaament morals,

Per contra les revistes i comedies musicals
habituals, francament pornografiques, no han 50

ferl sinó un mínim de variació.
Hom demostra en conlroversies que no desitja

cap mena de censura, pero a Anglaterra es veu
que és molt difícil arribar a aquella situació extraor
dinihia.

T.,
La llUIIl al Passeig
: d,e CircuIIlvalació :

Preveiem que la nova instal'laci6 electrica cir
curndant la nostra ciutat. a inaugurar dins de
moU poc temps. admelra sense cap esfor~ el
qualificatiu de fantastica.

Les columnes lluminoses que cada poques
paases s'alcen serenes i resignades. constitui·
rano sens dubte. un factor forc;a important en el
conjunt decoratiu de L1eida.

La Ilum que emanaran. potser si no excessiva
al menys en cruel desproporci6 comparanf-la amb
la deIs aBres carrers, sera una faixa blanca que lli
gara aproximadament els feixos d'apretades cases
que són la nostra ciutar, la que podriem dir-ne
oficial.

Pero 8 desgrat de tut, nosaUres presumim que
aquesta esplendidesa no ens resoldra, ni de molt
Iluny, els problemes eelectrics» que ja fa bastant
temps té plantejals el nostre poble, Aixb. natural
mento apart deis problemes nous que haura creat
a citada inslal·lació.

A primera vista-j jufiem sincerament-, sem
bla que de seguir posant les columnes al carrer
de Blondel al mig de les voreres, no solament di
ficultara un xic el lIiure caminar per aquell lIoc,
sinó que adhuc contribuira a eniletgir l'estetica de
les mateixes,

En segon 1I0c,-i consn que deixem de banda
ara si hauria valgut més distribuir aquesta Hum
per tola la ciutat-. trabem que aquest enorme cau
dal de fluid que es desprendra en bona part en va,
al seu Iloc potser hauria valgut més encara que
haguessim pogut obtenir de les Companyies que
ens en suministren, una rebaixa de preus en
les tarifes, puix plana damunt nostre-és prou sa
bur de tothom-, un trist fal que ens ha condemnat,
essent com és L1eida un deis pobles més abundants
de forces "aturals per a produir aquest fluid. a
ésser, també, un deIs pobles que el paga més
caro

Que semblarem nosaItres qua" tindrem enceses
el sens nombre de lIums que ens donara una volta
completa, si en girar el cap ens tl'Obem amb uns
carrers com el de la Palma, CavalJers, Sant Anto
ni, Cal'me. Magdalena. etc.,-ja deiXem a parl els
de la calegoria del de Sant Martí, Jaume (er.• Múr
cia, Dr, Robert, Parra, Companyia, etc.• que en
comparació amb la Banqueta, per exemple, ens
sembIara que estan a les fosques?

En fi, ara no es pot dir gran cosa encara; espe
rarem CI'que h'o hagin enllestit tot.

B.

Un gran Congres

antifeixista internacional

Fa algunes setmanes que en qualitat de Presi
dent del Comité Antifeixista Internacional. Henri
Barbusse, director de Monde, lIenc;a des de les co
IUlnnes a'aquella revista parisenca la idea d'un
Congrés universal destinat a agrupar I'oposició al
feixisme.

Un Comité d'organització s'ha creat a Berlín i
un altre a París.

Avui, Monde esta autoritzat per donar als
seos lectors, la primera informaci6 precisa sobre

laquest cas: la convocaci6 d'un Congrés Antifeixis
fa Internacional. el qual tindra lloc a Berlín a finals
d'aquest any o a comen~aments del prbxim,

L.
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SembIa que ja és cIar

Com esperavem. la fundaci6 Bernat Metge, i
en "om seu, I'Eslelric, ha publicat una nota expli
cant Que hi ha de la prelesa mutiladó deis c1assics.

Segoos aquesta nola, no hi ha res més de cer'
que la supressi6 en algu" cas, i el reloe en allres,
de cerra passatges abscens. d'un realisme maasa
crú. Si és aid, no 50ls no ho' censurem sinó Que
ens sembla plaussible.

L'importanl és respectar fidelment el pensament
deis autora de les obres lradu"ldes. i segans afirma
la Fundadó, aquesta infidelitat mai no s'ha carnés
ni es comelra.

Pero en aquest cas, valia la pena Que el Dr. Cer
vera, amb la seva vaga acusació. fes tan BaroH?
Naluralment que és un criteri sostenible el del res·
pecle absolut, a I'esperil i a la Jletra, fins en els
passalges obscens. Aquesl crileri és discutible,
pero no és el "ostre. l ha és menys encara, per
lanl Que homes d'esquerra, car mai no hem cregut
que les coses de la Iíbido siguin mes afins de la
nostra posició ideológica que de la contraria.

I prou, que no val a senyalar.

G

Revistes
llevisfll de Cafalunya.-Ha vist la Ilum el nú

mero 49. Publica originals de P. J. Proudhon, Fe
rran Soldevila, A. Rovira i Virgili, Elies Serra i
RaJols, f. Pi ¡Margal! i les seccions acostumades
cSagirari», Notules, CroniQues Catalanes, Les LIe
tres, L'A.rf i Periódics i Revistes.

L'Evei/ Cafalan.-Els nostres amics de l'altra
vessant deis Pireneus fidels .al seu ideari, con ti
nuen amb manifest entusiasme la seva elogiosa
tasca.

Teafro.-Hem rebut els números primer i segon
d'aquesfa publicació que ha coment;at a publicar-se
a Barcelona. Vé a ésser el porfaveu d'arlistes, tea
tres, cinemes i varietats. El text en catala i caslella
és forlta infere~sant. L'jJ'}usfren, també. i amb pro
fusió. folografies de primeres figures en aquest ge
nere.

Oasefa de Vi/afranca.-Acusem rebut del nú
mero 61.

La Acci6n.-Aquest fervent setmanari republica,
organ de les esquerres de Terrassa i el seu dis
tricte, camina amb la ideologia ben marcada, peIs
amples camins que condueixen a la IIibertat.

•

AlIo que earlleterltsa el meellnlsme de la ulda, no és les seues prople
tllts jlsleo-qulmiques, slnó la eonstant erelleió d'lIquest meeanlsme segana

unll idea dejlnidd.-CI.AUDI BeRNARD.
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a erla per a co er es, e mes garantlt l .e .ura al' Iml a a.
== Tuberies lleugeres per a desaigües, fugides de fum, etc., etc.

URALITA =
També produeix TUBS a presió fins a VINT atmbsferes, per a
conduccíó de líquids i gasos. Són els miJIors i de durada indefi
nida, per qual raó els Ajuntaments i grans empreses que submi-

. nistren aigües a les poblacíons, és el TUB que enguany adobten, =
Demaneu preSSUpo8tos i el. facilitara gratis la

Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telefon 207
Central: BARCELONA - .MADRID.
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Llis:6 de la Historia ..
J. Llord...

..

.. La
., La easa milIor assortlda, la que ..
.. ven I pot vendre a més baix preu .. . .
.. de L1e1da per sa fabrieaei6 propia. .. .. Del Paral'lel a Montniartre ..
.. Exposlcions eontlnues en els apa- .. .. D 1 B 11

• <le e munt.
.. radors 1 en l'lnterior, de loes eons- .

trults en els meus tallers. . ..:: El Sindicalismo en el P retorío ::

.. ..
"Orans magatzems de mobles" ". LLlBRES QUE RECOMANEM:

:: Els Enigmes de la P sicometria ::
E. Bozzano. (Trad. H. Torres)...:: CASA SEnTís::

J. Casanovas..

\

d'un escriptor .

J. Puig i Ferreter...

interior. Vida

. . Carrer de Sant A.ntoni, 2 i 4 .: ..
(enfrnllt tle la 4)a&edral) ., El Fantásma ,de Canterville :

.. Telefons 549 I 550· - LLEIDA.·· O Wilde (T. i D. Donday i Shum)...

I
.. Espeeialltat en els mobles d'enea-

rree dominant tots els estlls.

.. No delxl de veure l'exposlei6 que .,
té aetualment.

O: : ' . ' , . ' . . 'o ob°¡c,;c':x'::lO'CXX::)¡c:'::l'C>!<':X'""0iC';)i'CX';';'>:::(0



Llista d'adreces útils que recomanem
,

¡:¡ d o o cofs

LLUIS COMPANYS JOVER.
Junya, 15. 1.er - Barcelona.

lmpremfes

Rambla Cala- IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 35
L1eida.

eOl'redors de eomer~

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

1.....

eofés

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

eases de eonol

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

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 al, Bane d'
Espanya - Rambla d' Aragó. C" entressol - Lleida.

E leefrlclste S

CLAUDI BAIOET.-Maquinária i malerials elee
tries, vendes al majar ¡detall. - Plac;a Llibel'lat. 2
Telefon, D8 - Ueida.

OCTAVI PEREI'IA. - Máquines i malerial elee
lric.-Cabrinelli. - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i inslal'lacions elee
triques per a lIum i forc;a. ~ Parallamps, Acumula
dors. Transformadors i Reparació de Gramofons.
Clavell, 5. - Ueida.

Ferreferles

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

Fusferles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferrán,
mimo 37. - Ueida.

Mereerles

EMIU DURÓ SOLANES.-Magatzems de Mer
eerfa I novelals. - Pla~a Sal, 8 - Telefon. 302. Ueida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermefafs de
la boca I denls. - Teiefon, 367. - Pla~a de la Sal. 17
principal - Lleida.

FRANCESC NADAL. - Fábrica de Mosaies
(la Olés anliga de la Capital) Passeig de Pral de la
Riba. - Telefon, 546. - Ueida.

Música I Planos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Recaders 1 'I'ransports

L,\ PALLARESA. - Agencia de Transporls. 
Carrer Cabrinelly, 15 - Uelda. - Telefon, 232.

R. SETÓ I FILLS. - Recaders direcles I diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més imporlants d'Espanya. ~ Barcelona: Montesion
17. - L1eida: Estererí8, 4.

'I'allers

CICLES MAZARICO. - Bicicleles váries mar
Ques. - Accesoris, Vendes al compra! i a termini.
Rambla de ferran, 11. - Lleida.

JOAN VILA.-Tallers de Fundieió I Maqulnárla.
Cardenal Remolins, 8 - Teleron, 107. - Ueld•.

r:
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• elegancia visiteu la astreria D
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I ~ -Major, 100 1.or
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