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fi quells' que creuen que es pot ésser católic i liberal a la vegada, s'enganyen,
hem escrif en més d'una ocasió en aquestes planes, responenl a certes actituds

i a certes manifestacions emanades de gent liberal, que no poden amagar una simpa
tia i una tolerancia, en tant que liberals, per certs sectors dits moderns del catolicisme
nostrat.

Aquestes paraules nostres acaben de tenir una confirmació categórica i expres
sa, precisament per part deIs més qualificadament liberals deIs católics: els que ins
piren «La Paraula Cristiana».

Els que en dubtin, no tenen més que Ilegir el pórfic del seu número de novem
bre, comentant·i aprovant la conducta inquisitorial deIs pobres senyors que patronejen
la fundaCió Soler i Palet de 'Terrasa. Per a ells, al món hi ha doctrines bones:i dolen-

. tes, Ilibres convenients i perillosos. Ara bé, com la veritat no la posseeix més que
I"Església, ella sola pot declarar, per tan/, que és el bo i el dolent, el nociu i fútil. Ella
sola té el magisteri infa!" lible, i segons les seves própies paraules, «tots devem acotar
la testa davant els decrets de I"egregia Institució que ha guardat inalterada a través
deIs canvis de vint segles la veritat religiosa rebuda directament de Déu».

Així parlen els moderns i els toleran/s. la es veu el cas que fan d'aquells que
demanen «als que poseeixen la verital» que en la vida social es comportin «com si no
la posseissim>. No, no hi volen saber res, i declaren textualment «que no és tolera
ble el dubte» respecte als conceptes de Déu i de la vida futura que ha dona/ f Església.

«No és tolerable». ¿Ho heu Ilegif bé, liberals? Ideológicament, el catolicisme és
igual, avui, que en temps delSant Oficio «No es pot tolerar» vol dir que si el catoli
cisme tingués avui el mateix poder coercitiu que uns quan/s segles enrera, els reve
rends Cardó, Esplugues, Tusquets i demés bones persones com ells, imposarien a
sang i a foc la seva feals que dubten, als que raonen, als que trien. Tornariem a les
guerres religioses, a I"espectacle de la intervenció espanyola a Flandes, a la Saint
Barthelemy, als autes de fe «ad majorem Dei gloriam». Com ha dit Barbusse, la perfí
dia de r Església és tal que si amb la boca parla com Sant Francescd'Assís, amb la
ma obra inquisitorialment.

No, rengany no és possible més que per aquells que professen un tebi libera
lisme i que saben dejunar en qüestions tan essencials com aquestes. L'Església és
I"enemic jurat de les essencies liberals. Ho ha estat sempre. No ha de canviar mai,
més·que a la for(:a.

Allí on ella domini, la dignitat humana ha de partir. Quin pensador, quin filó
sor, quin educador genial hi ha hagut al món que ella no hagi comdemnat? Quina es
cola alliberadora hi haura que no figuri en el seu Index? Quina evolució política, bis
tórica O social verament emancipadora no haura anatematilzat?

Possei"dora de la veritat! D'aixó' es vana, temerariament, I"Església. I bé, que
els nostres lectors vulguin passar els ulls a racte de condemnació de Galileu que do
nem en altre Iloc ti'aquest número i que pocs deuen coneixer. Allí hi veuran una mos
tra del que és la infa!" libilitat de que blassona fEsglésia, i que en res/a del seu ma
gisteri infill'lible.

Preu 50 Centims

~drqor-
maCÚJrltS ¿'~

JO ha sobíem

Direcció i Adminislratió: Carme, 6·2:" I
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0ívagacíons
Cntorn de la moti d'7gnasí 7glésíes

P¡\rL.ÁVEM, dies enrera, amb un es¡"¡mat
amic, de la mort del nostre gran dra

maturg fgnasi fglésies. Constatavem els
dos la intensa commoció col'lectiva qu~

amb motiu d'aquesta perdua s'ha prodult
a Catalunya. Concordavem, aiximateix.
en reconeixer la gran funció social deis
homes que, com I'fglésies, hall sabut re
collir els batecs del poble i fondre aquest
mateix poble en un grandios sentiment
d'admiració.

Per fortuna la nostra terra no ha estat
mancada de grans poetes populars: Ver
guer i Guimera. per esmentar els més sig
nificats, commogueren fins a les entranyes
les multituds catalanes.

La mort de l'fgnas1 ¡glésies ha vingut
ara a demostrar fins a quin grau aquest
home també vivia-viu, diríem millor
en el COI' del nostre poble. A les impo
nents manifestacions de dol, a Barcelona i
Sant Andreu, s'hi afegiren representacions
de tot Catalunya. Arreu també les multi
tuds, compactes i heterogenies, omplen els
coliseus de la lelra, per seguir devota
ment i aplaudir amb entusiasme fervent,
les representacions de les obres del gran
dramaturg, suara traspassat.

Com amostra d'aquesles maniresta
cions vaig comunicar al ....neu amic algu
nes impressions de la vetllada en home
nalge a I'fgnasi ¡glésies celebrada a l'Olim
pill de Barcelona, en la que vaig lenir el
privilegi de trabar-me. Els cartells havien
anunciat la replesenlació d'Els vells per
En BorTas, acompanyat d'altres artisles tan
excel lents com la Morera, la Tapies i En
L1uelles. Per comen~amentens prometeren

un parlament de Pe re Coromines i per
racabament un recital de poesies de l';m-·
mortal dramaturgo Doncs bé, fou un es
pectacle verament emocionant de veure
aquell grandiós coliseu pie de gent que.
pertanyia a tots els estaments socials. A
posta havia pres un seient en mig de les
rengleres modestes. El blau del trajo de
mecanic deis nostres obrers donava el to
a la multitud que em voltava. Molts eren
allí presents amb l'esposa i els Jills i allres
amb fa promesa estimada. Tots seguiren
la represen tació am b u nció fervorosa: mol·
tes escenes foren tallades per delirants es
e1ats d'aplaudiments. Poques vegades uns
artistes han obtingut ovacions més calides
com les d'aquella nito En Borras, supe
rant-se a si mateix 1 dona una interpreta
ció meravellosa: els altres artistes no es
quedaren pas enrera. Per la magia del seu
art verament admirable, les escenes pU.
nyents d'aquell drama immortal remogue
ren una vegada més les estranyes de la
multitud.

Malauradament I'exir.ni autor de Lll
Vidll llusterll no pagué comaaréixer a
pronunciar el parlament anunciat, pero
En Lluelles el reemplaca coratjosament.
En a.rribar al final del d.rama, em temia
que'l públic abandonaria el teatre, despre
cia nt les poesies anunciades. Quin goig
d'haver-me equivocatl [ per que havía de
creure que els nostres obrers són indife
rents als encisos de la paraula rimada? La
mateixa devoci6 , el mateix entusiasme i
fervor manifestals durant la representació
del drama es produ'iren de bell nou a mi
da que En Borras i la Tapies i En L1uelles
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cara sotraquejat per una adversitat dura o
bé que els seus origens de família i els
habits no li permeten centrar-se plena
ment i d'uná vega(la dintre el ritme de les
grans passions de la caro i de I'esper'¡t
atormentat de les multituts catalanes? Tal

'vegada u~a cosa i I'allra a I'ensems. Pero
jo crec,-sense coneixer personalment a
fans En Sagarra. cal' he enraonat amb ell
una sola vegada-que si vol, pot esdeve·
nir encara <;0 que un munt de catalans
hem esperAt d'ell infinitat de vegades. Hi
ha, per ci per lIa, dintre la seva obra,
lIampecs genials. Per que no agafar-se de·
finitivament a la lIum d'aquells sagrats
moments?

El meu amic esmenta, a aquest propo
sit, el nom d'En Puig i Ferreter. En efec·
te, en I'obr. de I'excels creador de La da
ma enamorada hi trabe m molt de ,o que
permet a un artistá esdevenir amplament
popular, En algun aspecte del seu tempe
rament, Puig i Ferreter es traba igualment
dintre la trajectoria que ha immortalitzat
l'lgnasi Iglésies. PerO tampoc PUlg i Fe
rrater ha arribat, .al meu entendre, a la
seva fase definitiva. Sens dubte que la
tasca novel'lística a que s'ha donat aquests
últims temps produeix una forta impres
si6. Pero jo segueixo creient que és al camp
del teatre on Puig i Ferreter trabara la
c1au de les seves creacions definitives.
Les seves mateixes novel'les destaquen
perfectament pel seu nervi dinamic, pel
seu dramatisme. Hi trobem, sota altres as
pectes, la mateixa alenada que impulsa
el seu teatre de la primera epoca. Pe
ro en el teatre aquella alenada, vigoritza
va creacions insuperablement rotundes.
Cree que la c1au de la fase definitiva de
Puig i Ferreter la donaran Jes inquie
tuds revelad es en les produccions novel
listiques de la darrera epoca, plasmades
amb la intensitat i la fon.a emotiva del
teatre de la seva primera hora.

Jesús SANZ,

i la Morera anaren desgranant les genera
ses creacions de l'lg/ésies. Resultava pro
vat, unA vegada més, que el poble no es
hermétic a la poesia q uan /a poesia no es
feta d'esquena al poble.

I és aquest punt el q~e jo volia subrat
llar al meu amic: Quina es la condici6 es·
sencial per a que una literatura pugui es
devenir popular? Que els poetes, els dra
maturgs, els novel'listes s'abeurin en les
alegries i en les dolors del' .poble que els
envolta, que sentin les seves inquietuds ,
que recullin les seves alenades i que les
retoroin al poble sublimades per I'art diví
de Ja seva paraula encisadora.

El meu amic és un entusiasta de la
p(')esia cerebral, torturada. Jo admeto amb
ell que es bo trabar de tot dins el camp
d'una literatura. Pero afegeix9 que si una
literatura no contés an;b representants
d'altres tendencies, aqueixa literatura mo
riria asfixiada dintre la seva propia atm-os,
fera. len aquest sentit he de confessar que
el reviscolament de l'element popular al
camp de les Iletres ca·talanes, operat aquests
darrers anys, m'ha semblat una senyal
de bon averany. Pero també cree que els
poetes i els dramaturgs i els novel'listes
de les darreres generacions catalanes han
d'enfondir encara més en les profunditats
psicologiques i socials del nostre poble. No
ens manquen temperaments dotats de
grans qualitats per esdevenir figures re-
presen tati ves. .

Bé IOts ells, En Sagárra és segurament
el que més ens ha fet esperan,ar a tots. Cal,
pero, que}:n Sagarra dongui quelcom més

·encara, Els seus temes? Molt bonics, sens
\

dubte; encisador I'oreig poetic que alena els
seus versos. Pero no hi trabe m encara in·
q uietuds profundes, plasmacions d'agudes
dolors i de grans alegries humanes, resso
nancies d'enlairades idealitats. Sera que en
Sagarra , com a home, no slha vist mai en-

I
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Ca purga deIs cIassícs

r¿;.r..\
! JI. premsa catalana s'ha ocupat..!!J I d'una de les «garbes» de LLBIDJI..

«La Veu» amb elogi joi6s. «La
Nau», en can vi, manifestant una forta es
tran yesa.

Aquestes garbes, com diu el seu nom,
s6n arreplecs de notes varies' i de varia
procedéncia. LLBIDJI. sol respectar el criteri
deis autors Ilurs, si no (ereix ¡onamental
ment els principis essencialtJ en que s'ins
pira.

La susdita garba es situa en una posi
ci6 defensiva contra la su posada libido
d'algunes obres classiques, És indubtable
que. sota aq uest aspecle, no pot ser-nos Olés
que altament simpalica l'opini6 del gar
b6s autor de la nola comentada.

El cas, per6, és que no resuita s61ida
aquella posici6, segons ho té entés el qui
aix6 escriu. 1 tant per a contestar als diver
sos judicis de la premsa, com a fi de pre
sentar als nostres lectors aspectes que esti
mem molt Olés importa"ts, ens permetrem
discrepar radicalment del criteri que ins
pira la repetida garba.

Les edicions deis classics de la «Bernat
Metge» és evident que no esta n destinades
al gros públic: per aix6 no caldria acom
panyar-hi el text grec o Ilatí.

Qui, doncs, les utilitza? Només poden
interessar a dues menes de persones: a) a
joves que pretenen fer els estud is classics,
aprenent lIatí o grec en els autors origi
nals, o als escassíssims catalans que pos
seeixin ja els tals idiomes savis; b) als afi
cionals a les belles Iletres, minoria selecta
que cerca les obres mestres del bon gust,
entre la qual amb prou feines hi trobariem
el típic lIegidor de novel·les.

I bé, senyors. Per que serveix I'ex-

purgaci6 si els turiferaris de les mutila
cions confessen que aquestes no es fan als
textos originals? Podran aixi evitar que
caiguin en el pecat els pobres estudiants
de grec O de lIatí? No els incitara, encara.
a cercar-hi un sentit Olés verin6s la manca
d'u na lIeia lid iscreta trad ucci6 vernacu la,
costat a costal? Els mutiladors de la «Ber
nat Metge» evitaran trobar als diccionaris
respecti us les paraules que ells han su brat·
lIat amb el silenci?

Anem als altres. Els enamorats de les
obres mestres. Dissortadament, s6n escas
sos. Compren els lIibres de la col'lecci6
per snobisme gairebé' la totalitat. N'hi
haura alguns, per6, que els lIegiran. I a
aquests lectors de les obres mestres classi
ques, que mostren una tal distinci6 en la·
selecci6 de les lectures lIurs, devem pri
var-los J'exactitud de les versions per una
hip6crita suposici6 de luxLIria? Es que
aquell que cerqui lectures libidinoses no
trobara estímuls de més picanta turpitud
en els n.unts ú'obres lIeugeres editades a
qualsevulga preu i amb amoinadora abun
dancia al nostre país on tot el bo esta en
cara per editar?

1, en fi, tenen dret els traductors de la.
"Bernat Metge», jovencells la major part
d'ells, a erigir-.e en mentors de les selec
cions avides de les obres. classiq ues?

Al menys, en haver anunciat la col'lec
ci6, tenien el deure d'avisar honradament
que no donarien les traduccions integres.

Val a dir, per6, que a qui aix6 escriu,
el va frapar ja, de bell comen", la manca
de pulcritud de les edicions en qüestions
no tan rnenudes com aquestes. Els munts
d'errades, de moment; la no corresponden
cia plana a plana, de text i vetsj6 i, fi·
nalment, lIibertats menudes d'aquesta que

i
t
I
i'
1

I

}
I
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L'autor de la gárba al' ludida no ignora
res de tot ~o que poden mostrar-li les au
dácies lIibertines d'un Lucia de Samossata.
I esla ben segur que no'l farien torcer el
seu cam! d'ausleritat les seves lectures. En
tenim certesa.

Amb quin dret es creu per dubtar de
la solidesa moral deis lectors que han ma
nifestal Ilur selecci6 d'esperit triant els lIi
bres lIurs dins la garba soleiada i frescal
deis grans autors classics?

Com negará el dret a ¡'existencia de
\'Index?

Si els liberals creiem en febleses
d'aquesta faiso i en tals mancaments a la
logica no és extrany que es faci encara
I'absurda i inhumana tria entre homes
bons i dolents, entre homes capa~os i
sense capacitat per governar-se ... a gust
del qui mana.

Si les generacions passades haguessin
anal seguint un criteri semblant, de les
obres antigues no en cantaria avui gall ni
gallina. No existeix al m6n un sol concepte
que no pugui ésser objecte de censura des
d'un punt d'albir antagonista.

Mesurin-se les conseqüencies...

eren indicadores de la faiso com es porta
va la cosa.

1 ara, unes paraules que estimem to
quen més al fans del problema, dedicades
a I'autor de la garba de LLBIDA:

Doncs si s'accepta la no traducci6 d'ex·
pressions supo,ades libidinoses, se'ns po
dria dir fins a quin límit s6n tolerables
els esporgaments? Fins a I'extrem que s6n
admeses les coses erotiques de la Biblia?

Si deis atreviments d'ordre sexuál tra
ba justificada la supressi6, com comba
trá als petits inquisidors de la «Bernat
Metge» el dret a la mutilacio de les doctri
n~s errónies en moral i religió que conteo
nen les obres deis autors-pagans? Es que,
per venturA. negara que tinguin més im
portancia per I'home i la societat les doc
trines normatives de la conducta o els afers
espirituals que"ls sexuals atreviments pas
satgers que dins una obra mestra puguin
troba r-se?

Podra explicar-nos, per altra banda,
com podrem donar-nos compte exactament
de les idees i costums deis temps preterits
si es justifica el falsejament deis escassos
textos que ens en resten?

, ha. teol'la. d'lln Déu pel'sona.l és una. tl'lsta. hel'encla. del juda.lsme.

Mena. a. un Déu Dindlcaliu, SeDel', huma. que necesslla sa.cl'ificls pl'opicia.
tOl'ls.-BAllBUSSB.

j
f

1
I



~ -6

Impressions d'un 'Viatge per les 'Valls d'flndorra·

111.

La Instrucció al Princípat d'tlndorra

DJEM-HO ben claramenl: la instrucci6
primaria a Andorra no és, de bon

trae, el que hauria d'ésser. Per qué? ..
Molt senzillament: a Andorra, per una
banda hi han set mestres que ensenyen en
espanyol, un a cada una de les sis parro
quies, i a més un al poblet d'Escaldes; hi
han cinc professors que ensenyen en fran
cés a Canillo, Andorra la Vella, Sant Ju
lia, Escaldes i Encamp, i ara en posaran
també a Massana i Ordino. Els mestres
que ensenyen en espanyol els paga el Con
sell Comunal de la respectiva parroquia;
els mestres que ensenyen en francés, els
paga el Govern francés.

Fran~a, que ja disposa a Andorra del
servei telegrafic i d'una part del de Co
rreus, esta fent una política d'atracci6 que,
tard o d'hora, donara. els seus resultats;
per aixo ha posat escoles franceses als po
bies més importants, conven,uda total
ment que aquest fet li valdra molls avan
talges.

Cada fi de curs, passa un inspector
francés d'ensenyament a visitar les escales
sl,stingudes pel seu Govern, i de IOIS els
infants que hi assisteixen, escolleix dos
nens i dues nenes, als quals se'ls hi pa
guen els estudis a Franca; als nens, co'
mere o magisteri; a les nenes, la carrera
de mestressa. Si aq uests es valen naciona
lilzar francesos, poden exercir arreu del
terrilori frances; si no, únicament a An·
dorra, i cada dia hi han més escoles fran
ceses

És a dir, que tenim que els infants

d' Andorra s6n ensenyats en espanyol o en
francés. I aixo, francament, en un país on
el cata la és l'idioma oficial, on IOts els do
cuments públic. i els passaports s6n re
dactats en cata la, on, la poc, el Consell de
la Vall acorda usar les normes de l'l.nsti
tut d'Estudi's Catalans, resulta una para
doxA gai rebé incom prensible.

Jo, en el meu viatje, sois vaig poder vi·
sitar les escoles d'espanyol de Sant Julia i
Andorra la Vella i la francesa de la capi·
tal deí" Principal. La impressi6 que en vaig
treure, no pot ésser més llasti masa. Si bé
a Sant Julia eompten amb un local espai6s,
ben airejat i molt ciar, i disposen d'un bon
mestre,-el meu bon amie Rossend Jor
dana, a qui estie agraldíssim pel molt que
teu per mi aeompanyanl-me arreu on vaig
anar,-eal dir que el material d'ensenya
ment brilla gairebé per la seva abséneia i
el poc material que hi ha és Jel temps de
l'antigor i no pas del temps actual.

A Andorra la Vel/a, tenen la classe
d'espAnyol a I'antiga «Cambra de Justícia»
de la Casa de la Vall, allí on es reune'ix el
Consell General d'Andorra i el Tribunal
de Corts. Les parets estan decorades amb
escenes de la Passi6 de Jesuerist, empasli
fades en alguns 1I0es per capes de .guix,
i és una lIastima, que no hi hagi algú
que s'interesi per conservar ben bé aque
lIes pintures murals, i traslladar I'eseola a
un Altre Iloc més espaiso, més ventilat,

o
més ciar. Hi veiérem algun mapa modern,
pero en general, només hi ha material
vell i alrotinat,

I
+
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CONRAD DüMÉNECH.

I tenia tata la ra6, El natural f6ra que
a Andorra les classes es donessiQ fofal
menf en catala, I'idioma natural i o(¡cial
del país, i que quan els infaJlls comptes
sin amb una cnltura general, als dotze o
catorze anys, lIavors se'ls hi ensenyés ¡'es
panyol; el frances, I'angles, o I'esperanto,
per tal de tenir ún mitjil de comunicaci6
amb els Estats verns o internacional
ment.

El que hem dit de Sant Julia i d'An
dorra la Vella, podríem gairebé dir-ho
deis restants pobles de lotes les Villls ¡¡n
dorranes, pel que es refereix a lil Jnstruc
ci6.

Avui dia, qué elllibre cata la i el pe
riodic estan ja tan difosos, resulta molt
estrany que a Andorra, pa,s de parla cata
lana, i on el catalil és oficialment acceptat
i adoptat, na s'ensenyi als ¡nfants ando
rrans a lIegir, escriu·re i comptar en catala,
elements basics per a tata instrucci6 que
vulgui representar alguna cosa.

No hl ha gouern posslble sense. ulrtut; ni demoeraela sense genero

s!tClt.-·HERRIOT,

A I'escola francesa d'Andorra la Vella,
hi veiérem bastant material, una mica ano
'tiquat, pero que d6na a comprendre que
algú es preocu pa que n 'hi hagi. El lo
cal: pero, es estret, petit, i a penes els in
fants s'hi poden maure,

1 aixl com el mestre de la capital ando·
rrana, em feu un pessim efecte per la poca
atenci6 que tingue amb mí,-gairebe em
deixa plantat al peu de la porta,.i no em
convida a passar a I'interior de I'escola,
la mestressa de frances, fou una senyora
simpatiquíssima per mi, i em lingue lIar
ga estona donant me detalls. de tot el que
jo li demanava, i explicant-me tata una
serie de coses interessantíssimes. La bona
dona es queixava que no podia treure
de la mainada els fruits que ella desitjava,
car molts assistien a la classe d'espanyol i
a la de frances al mateix.temps, i ells amb
ells, i amb els de casa seva, només parla
ven en catala; <;0 .que significava que el
que guanyaven en dues o tres hores d'es
cola ha perdien e'n mitja hora d'estar al
carrer O a casa seva.
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Amb la figura de Joan Borrell prosseguim Clvul el nostre pro~ra

ma que .conslslelx en fer coneixer els homes, la significaci6 deis
quals. en alguntl de les llctivllals de la vldll ciutadana, mereixl la lIoa
¡ el'reconeixemen' del poble.

Bis que hlln estlll i els que 56n, els dec~sos i els actuals. alter~

muan en 'llquesles planes que representen, pels pl'imers. un tribu! II
Jlúr memórlll, 1 pels que encara 56" entre nosaltres. la complaen~ll
lImb que velem 111 seva obra .

JOAN Borrell i Nicolau va neixer inciden
ta/ment a Barcelona .I'any 1888. Passa,

la infantesa a Pobla de Segur, població na
tal del seu pare. Les muntanyes de I'el)
torn el vegeren créixer i descobriren lIurs
primers sentiments. Sen se precedents de
cap mena i per una raó que trobariem no
més en el fons intui'tiu de l'home, Borrell
i Nicolau amava els relleus en tot alló que
comell~aven a dir-li el sentiment, encara
inconcrer, de I'escultura. Compartia aques,
ra iniciació amb una declarada afecció a la
música. Considerava l'Escola un suplici i
se n'amagava tant que podia per tal de po
der fer música i dibuixar al seu pler. DIl
rant les vacances passava les millors hores

, fent figures de fango En aquella epoca en
cara no sabia el que era l'escultura.

Aixl puja fins als 9 anys epoca en que
els seus pares decidiren d'enviar-lo a un
Col'legi de Tarrega. Els quatre anys que
hi romangué no foren pas els millors de la
vida del nostre amic. Era ¡'hora que I'es
perit comcn9ava a desvetllar-se-li i no po·
dia avenir-,e a J'estretor de Jes parets que

el separa ven de tota la bellesa del defora
lnadaptat. a la disciplina i a les formules
alll habituals; aguanta d'any en any una
tortura que venia a augmentar encara la
prohibici6- de poder-se dedicar a les afec
aions que Ji eren care~, majorment I'es-

. cultura, el sentiment de la qua/ prengué
"caracters conérets tant per alguna visió
. com per contacte amb els lIibres.

Pogué més ell que la volunrat paterna.
Acaba,elrercer curs de Batxillerat i es re
sistí a continuar.

Obtingu1\ d'anar-se'n a Barcelona on es
dedica en cos i anima a ¡'escultura. Tenia
15 anys. Assistí a I'Escola de Belles Arts
durant un any. Per la nit tenia com a pro'
fessor a Val/mitjana; durantel dia treba
lIava sol sense cap mésguiatge que la seva
intui'ció.

En deixar d'assis!ir a J'Escola d'Arts i
Oficis s'arregla un Estudi en el que hi tre
balla de ferm. Per aquel/a epoca el preo
cupaven molt les qüestions filosofiqlles a
les que dedica molles estones en discus
sions i estud.s,

.,,



JOAN BORRELL I NICOLAU

,,

•



80rrell I Nlcolau en el seu estudl.

•

Una copla per 1'1 Igunl Rulz, per Borrelll Nlcolau.
8ronze Uelral.

Borrelf ¡ Nicolau .
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Arriba als volts de, la vintena després
d'un període de qUlitre an,ys de practica
i tecnica, L1avors, pero, li entra, un d.ubte
torturat. Era o no er~ esculto,r? Aqu'esta
nosa a l'esperit li amargava els dies ,i fol,
la causa d'una dep¡essió m'oral considera
ble que porta al jove artista a la'm~ntanyá
on havia passat la seva' infarllesa.

El seu pare comp.rengué ,tot seguit la'
crisi que atravessav'a i considerant que la
soledat podia ésser-Ji un bon remei l'e~via
al mas Colom, lIoc deliciós empla~at.en ¡a
comarca targarina, e'n aquella epo~a habi,
tat per frares trapenses,' , ,

Allí, de cara a la, óat'ura" sol amb ,l~~

seves meditacions, la, crisi s'accentua' en
una fase mística. L1egi'", 'SanÍl¡ Té~esa i tots
els místics, Entre tant els dies ;'escolaven
lentament fins que 'u~ ,~esRre arribaren 'a'l,
mas dos frares q úe recor~ie~ eJi erl~O!1-

' •• t' .'. ., I
torns demanant almoida., L'hora era poc

l. .' " , ¡ _.

propicia per continuar el romiatge i deci-
diren de pernoctar-hi Ú~ d:ells ocupa u'na
cel'la vora mateix de la del nostre a~t¡st~,¡

Era jove i de faccions simpatiques.
Potser contagiat per la frescor de la nit i
de la terra, comensa a cantar un wals' paga
sonor i evocador,

Aixc> interrompé el son del nostre amic
el q ual sen tí en aq uella can tarella com una
bufada d'aire fresc que li deixondí per un
moment respessor aní'mica q'ue arrocegava
fei'a d'1es. .

Comeósa a enyora'r l'escuItura i sentí la
necessitat de repréndre"la: TÓrna, doncs,
a Barcelona i es·posa.a. treballar més ani-
mat' que mai'. "'--

S'escaigué Ilavors una Exposició in·
ternacional de Belles Arts i es dona a co
néixer presentant unes testes, una de les
quals fou adquirida p'el Museu,

invitat a l'Exposició d'artistes lIeida
tans (t9t2) hi concorregué'amb tres testes
i un relleu.

immediatarnent,després, en ocasió de
'convocar-'s~ el 'concurs pel monument a
Verd~guer-aixc> e'ra a finals de 1912-pla-

, neja i 'resolgué un's motius que li valgue
ren l'adjudicació de)a part estatuariá del
:monum,ent,sobre 47 concursants que as
piraven a la mateixa distinci6.

A pa~tir d'aquest moment la feina se li
:presenra ,enforma regular. Passá tempora
,des'a.'·París i a Madrid per tal de docu
menta~-se' i d~ vi,ure aquells ambients,
" Quan entra a 'París, caminava ja sobre
la r;Ili la concreia de la seva formaci6 i es
troba en plenarevolució de les arts.

~icasso e'ra ,I'hom~ del dia i tot es res
sen tia de l'atencio a /a seva darrera moda
'I.i,t~¡. Borr"li _i Nicplau que es resistia a
sor,tir' del cainí)'xatpel seu temperament
se, ri'entorna ár Mediterra, Passa a Madrit
i,tro'ba 'una' época de desenrotllament si
Ienciós.,' ,',.. , "

Oe'retorn 'á Barcelona s'hi instal'la de-
, finitivament amb 'I'a'nim de preocupar-se
'!' , i' , . r. ,_

n0'T'és que de la seva feina.
, , Durani una' gran iemporada sentí una

gran afecció pels retrats i en feu una pila.
Avui, robra de Borrell i Nicolau és

abastament coneguda a Catalunya i afora.
O'ell és I'estatua ja~ent del Bisbe To

rres i Bagesq'ue es .troba e~ e\ sepu'lcre del
referit prelat ~ la C;atedr¡¡í de Vich; 11'0'11 és
també el bu~t a'En I'nit de la Rib~' empla
~at al pati' d~ls tarorygersde la' O'iputa-

ció. " '
L'any 1923' inaugura la Sala Parés,

una Expo~ició:de"bronzesi marbres :entre
els que aburidaven els retrats; hi '''avia
també alguns relleus i uná estatua grossa
que actualment es troba en un jardí parti
cular de Sitges:

Mr, Diring, el col'/eccionista, adquirí
moltes coses del nostre escultor que figura
ren a Mar i' Cel i foren emperrades després
a Nova-York,

". ..:'"
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La premsa de Madrid, Barcelona, I'ame
rieana i sobretot la francesa s'ha ocupat
diverses vegades de ('escultura de Borrell
i Nicolau.

Entre I'estatuaria que decora la pla~a

Catalunya, Borrell i Nicolau hi té I'agru
paci6 coneguda per .Esperit popular».

Al parc de Monjuic hi té dos reproduc·
cions de les estatues del monument a Ver
daguer; la «Tardar» de marbre blanc, em
pla~ada al centre del 1I0c; idos estatuetes
ornamentals damunt deis pedestals encla
vat, a I'Avinguda Central.

De més a més sabem que treballa acti
vament en una agrupaci6 monumental,
encarregada per I'Ajuntament i que ha de
figurar a I'acabament del passeig de Gracia,
donant entrada al can er de Salmeron.

No serem nosaltres els que assenyala
rem la importancia d'aquesta obra que ha
de contribuir d'una manera significada a
l'embelliment de Barcelona.

Formara la referida agrupaci6 un he·
micicle on s'hi combinaran el marbre, el
bronze i la jardineria. Constituira un mo
tiu mitol6gic i al'legOric en el qual s'hi re
presentara la carrossa d'Helius anunciant
el dia i el carro de Selene en plena dava
liada, simbolitzant i'extinci6 de la nito AI
tres agrupacions suplementaries vindran a
donar unitat a tet l'hemicicle.

Té, encara, aquest incansable Borrell i
Nicolau, encarregat el monument a Garre
ta, la subscripci6 del qual sembla que es
traba encallada.

Tata la seva produeci6 és de tipus clas-

sic. Creu que el sentit plastic d'avui, dintre
¡'estatuaria, ha de respondre a una finali
tat essencialment classica per bé que con
fegida amb una sensibilitat moderna.

L'escultura, segons Borrell i Nicolau,
no ha d'expressar cap sentiment determi
nat-dolor, alegria, etc.-ha d'expressar la
bellesa solament i aq uesta, encara, a base
de fortitut i robustesa. Els grecs, que no.
perea~avenaltra cosa trabaren, en l'Apol, el
sim bol de la bellesa física.

L'es¡:ultura, segueix creient el nostre
artista. havent de respondre al sentit pero
durable de la matéria,-marbre, pedra,
bronze-és cridada per tant a atravessar
els segles; cal, doncs, fer-li dir coses .que
atravessin els ,egles també. Els sentiments ~
momentanis no s'han de portar a les escul-
tures; elles han d'expressar només el per
manent. Les coses passatgeres corresponen
més aviat a la literatura; ¡'escultura radica t
fonamentalment en i'estabilitat de ¡'ex-
pressi6.

*** 1~
Heus ací una breu ullada biografica

sobre aquest lIeidata nascut a Barcelona, i
avui resident a Madrid, artista sincer amb
el seu art i afortunadament jove encara
perqué del seu entusiasme i de la idealitat
que I'informa puguin sortir-ne noves i co
piases plasmacions que augmentin com es
mereix el gran credit ~uanyat amb Jes
que porta ja fetes.

RAMON XURIGUERA.

G===='j)

I;es grans coses sempre s'han fe! per una mlnorla.-RBNAN.
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Qalíleu í la Congregacíó de l''Jndex
EL comte Henri de L'EpINOIS, en una vi-

sita als arxius del Vatid, pogué fo
tografiar el text de la condemnaci6 de Ga
lileu en 1633, Com és molt poc coneguda,
ens sembla oportú de transcriure-Ia a con
ti nuaci6. DI u axi:

«Tu has eslat denunciaten 1615 al Sant
Ofici:

«Perq ue sostenies com a vera una doc.
trina falsa que molts propugnen, a saber:
que el Sol és immovil i que la terra té un
rnoviment diurn);

«Perque ensenyaves aquesta doctrina
als teus deixebles; perque sostenies a aquest
respecte una correspondencia amb els ma
te¡ninic. de Germania; perque publicaves

. escrits sobre les taques solars en les quals
presentaves aquesta doctrina com la veri
tat; perque a les objeccions que t'eren adre
(,tades responies explicant la Santa Escrip.
tura segons les teves idees ...

«El tribunal ha volgut sortir al pas als
inconvenients i als perills que en perve
níen i s'agravaven en detriment de la fe.

«Segons l'ordre del Papa i deis carde·
nals, els teólegs encarregats d'aquesta mís
si6 han qualificat aixi les dues proposi
cians:

«El Sol és al centre del m6n i immovil.»
-Proposici6 absurda, falsa en filosofia i
heretica en la seva expressi6, car és con
traria a la Santa Escriptura.

«La terra no és el centre del món, ni és
irnmovil, car es mou per un rnoviment
diurn.» Proposició igualment absurda i
falsa en filosofia, i, considerada teologica
ment, erronia en la fe.

«Declarem que t'has fet suspecte d'he·
retgia, perque has cregut i sostingut una
doctrina falsa i contraria a les San tes Es
criptures, a saber: que el Sol és el centre

de ¡'Univers, i no es mou d'orient a acci
dent, i que la terra no és el centre del
món; perque has cregut que podies soste·
nir, com probable, una opinió que ha es
tat declarada contraria a les Santes Escri p_
tures. .

«En conseqüencia, declarem que t'has
fet mereixedor de totes les censures i penes
dictades pels sagrats canons contra aq uells
que desobeixen els estatuts i altres decrets
promulgats.

«Ens plau absoldre't d'aquelles censu·
res per tal com, previament , amb un cor
sincer i una fe real, abjures daV~lnt nostre,
maleeixes i detestes, segons la formula que
t'oferim, els susdits errors i heretgies, i IOt
altre error i i heretgia contraria a ¡'Esglé
sia catolica, apostollca i romana.

<d, a fi que el teu greu i pernicios error
i la te va desobediencia no restin impunes,
a ti de que restls més. reserva! i serveixi
d'exemple a altres, declarem:

«Que per edicte públic, el lIibre deis
DilIlegt> de GALlLEU, resta prohibí!.

<d et condemnem a la prp.s6 ordinaria
del Sant Ofici per un temps que sera limi·
tat al nostre grato

.1 a titol de saludable penitencia, t'or
denem que recitis durant tres anys, una
vegada cada setmana, els set psalms de la
Penitencia.

«Tot reservant-nos la facultat de mode
rar, de canviar o de perdonar, en tot o en
part, les penes i penitencies abans esmen
tades.»

Ta' és el decret del Sant Otici contra
Galileu. Aquest decret-que anatematitza
"admirable descoberta del gran astronom
i que el castiga amb empresonament, fou
un doble i complet error.
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Fou un error incidental i secundari so
bre astronomia; fou, abans que tot, un
error de doctrina.

Cosa remarcable: per totes les paraules
del decret, la sacra Congregaci6 es con
demnava ella mateixa.

En qualificár d'absurd, aixo es, de con
trari a la ra6, allo que precisáment es con
forme a la ra6, la sacra Congregaci6 es
posava per fora i en oposici6 a la ra6.

En qualificar de fals, es a dir, de con
trari a la verilat, al lo que precisament hi
es conforme, la sacra Congregaci6 es posa
va per fora i en oposici6 a la verita!.

En qualificar d'herelica, o sigui de
contraria al dogma, allo que es més aviat
una Ilei divina de I'univers visible, es po
sava per fora de I'ortodoxia, car, si es una
heretgia afranquir-se de la creen.;a en un
dogma de l'Esglesia, no es una herelgia
més petita la de voler imposar l'error,

aixo es, I'antinomiá de tata cosa essencial
cialment dogmática.

En qualificar de contraria a les Sagra
des Escriplures una meravellosa ordena
ci6 de l'univers, la sacra Congregaci6 es
posava per fora de la ciencia i en oposici6
amb la ciencia.

Malgrat les proves cien tí fiques i les
evidencies de tata mena, durant mes de
dos segles el Sacre tribunal de la Congre
gaci6 romana manlingue el seu decret
condemnatori en el cataleg de I'Jndex Ji
brorum prohibilorum.

El llibre contenint les descobertes de
Galileu i de Copernic, condemnat el 23
d'agost de 1635 amb les qualificacions
d'absurGles, falses i heretiq ues, de contraries
a les santes i divines Escriptures, no fou
borrat de l'Index fins a l'edici6 de 1835.
Hi constá doscents anys.

x.

J

No hi ha un poeta, no h¡ ha un filosof. no h¡ ha un pensador que l'Esglésla

no hagl mlr.at amb resel. Tot el que s'ha eserll, somnlat, dedu·il. ll'lumlnat pels ge

nls. el tresor de la elullltsael6, ha rebutjall demanen la lllberlat d'ensenyarl És la

de no ensenyar, la que uolen.-RENAN.
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l/na Ilista de periodics Ileidalans

AMB el desig de contribuir a la tasca de
formar el cataleg de revistes i perio

dics publicats a L1eida en el transc,,-rs del
temps, ara, amb motiu de l'Exposici6 de la
Premsa de L1eida, que ¡'Ateneu ens anun
cia vol organitzar i celebrar per a mit
jans del mes de desembre, hem repa
sat els nostres papers per tal d'aportar-hi
el nostre gra d'arena i hein trobat unes
quantes col'leccions completes de perio
dics vells, un bon nombre d' exem
plars solts, així com notes i relacions de
publicacions periOdiques aparegudes a
L1eida des de 180g, any primer del

.. que nosaltres tenim esment d'haver·se
publicat a L1eida un diari imprés, puix
posseim un exemplar corresponent· al nú
mer.o go del Diario de la ciudad de Léri
da, que veia la Hum pública en 180g.

Perqué ho estimem d'utilitat per a la
organitzaci6 de I'acte que ha emprés ¡'Ate
neu, hem fet una lIista o relaci6 de tots els
periodics i revistes que nosaltres tenim
noticia han aparegut a L1eida i per tal
que altres persones amigues d'aquestes
coses puguin rectificar-la O ampliar-la i
refer, així, entre lots, quan menys l'lndex
de la premsa lIeidatana i facilitar la recerca
j les aportacions d'exemplars a l'Exposi
ci6, és pel que ens atrevim avui a inserir
la dita Ilista a les planes d'aquesta revista.

Aixi, d'aquesta manera, i mai en cap
ocasi6 com ara, podém recullir els mate
rials més estimables per a contribuir a la
tasca inicial de fer l'historia de la premsa
Ileidatana.

La nostra Ilista es com segueix:

I .-DIAIlIO DB LA CIUDAD DB LÉIlIDA.
Any ¡8og.-DiarL

.... 2.-SBMI-SBMANARI0 ILBRDBNSB.
Any 1822.-Bissetmanal.

__ 3.-BoLRTIN OFICIAL DI! LA PROVINCIA DI!
LÉIlIDA.

Any 1835.-Bisetmana!.
- 4.-EL AMIGO DI! LA CIVILIZACIÓN.

Any ¡838.-trisetmana!.

- 5.- EL PASATIEMPO.
Any 1845.-Setmana!.

- 6.-EL Eco DBL SBGIlB.
Any 1850.-Trisetmanal.

..;. 7.-EL Eco DBL SEGRI! (2.' época).
Any 1854.-Diari.

- 8.-BoLBTIN OFICIAL DI! LAS VBNTAS DB

BII!NI!S NACIONALBS.
Any 1855.-Setmanal.

....-g.-EL CORIlBO pE LÉIlIDA.
Any 1855.-Diari.

.- 10-BoLETlN ECLBSIÁSTICO DI! LA DIÓCI!
SIS DI! UlRIDA.

Any 1856.-Setnianal.

I ¡ . - EL Eco DI! LA INSTRUCCIÓN PRIMjl,
RIA.

Any 1857.-Desenari.

-12.-EL ALBA LBIlIDANA.
Any 185g.-Biselmanal.

- 13.-AQUI ESTOY.
Any 185g.-Selmanal i diario

-14.-DIAIlI0 DI! LÉRIDA.
Any 1860.-Diari.

.... 15.-Los ANALI!S DI! LA ACADI!MIA BIo
GRÁFICA MARIANA.

Mesa!.

- 16.-EL MONITOR DI! LéRIDA.
Any 1864.-Bisetmal.

- 17.-EL BmN LI!IlIDANO.
Any 1864.-SetmánaL

18.-LA ESCOllA.
Any 1864.
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_ 19.-El SEORE.
Any 186S.-Diari.

, 20.-El ILERDENSI!.
Any 186S.-Setmanal.

2 l.-El FENIX DEL SEGRE.
Any t86S.-Setmanal.

.22.-El Eco ADMINISTRATIVO.
Any 186S.-SetmanaJ.

23.-El ESCOLAR.
Any 1866.-Quinzenal.

24.-GACBTA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.
Any 1866.-Setmanal.

2S.-El CATALÁN OCCIDENTAL.
Any 1867.-BlsetmanaJ.

a6.-El SIGLO.
Any t868.-SetmanaJ.

? 27.-DoN PEPITO.
Any 1868.-Setmanal.

28.-El CONSTITUYENTE.
Any 1868.-Setmanal.

a9.-AQUI ESTOY.
1868 (2." epoca).-Trisetmanal.

_ 30.-LA REPt!BLlCA FEDERAL.
Any 1868. -Setmanal.

3 t.-LA JUVENTUD ESCOLAR.
Any 1868.-Selmanal.

_ 3a.-LA VOZ DE LélllDA CATÓLICA.
Any t869.-Setmanal.

33.-LA Luz LIBERAL.
Any 1869.

... 34.-El SEGRE.

Any 1869 (a." epoca).-Trisetmanal.

., 35.-REVISTA Del COlE0l6 DE t.' Y 2."
ENlIEl'lANZA DE LéRIDA.

Any 1869.-Setmanal.

,... 36·-lIi Luz!!!
Any 1869.-Desenari.

_ 37.-AQUI ESTOY.
Any 1869 (3: epoca).-Bisetmanal.

_ 38. LA Luz CATÓlICA.
Any 187o.-Desenari.

_ 39.-Al8UM ILERDENSE.
Any 187o.-Quinzenal.

_ 4o.-LA LIBERTAD.
Any 1870. - Bisetmanal.

~41 .-LA HOlA VOLANTE.
Any 1871.

-"7 42.-BOlETfN DE lA JUVENTUD CATÓLICA
D8 LéRIDA.

Any 1871.- Mensual.

.... 43.-El SEGRE.
Any 1871 (3: epoca).-Setmanal.

_ 44.-LAS URNAS.
Any 1872.-Bisetmanal.

4S.-El LERIDANO.
Any ,87a.-Setmanal.

Ji> 46.-REVISTA DEL ATENEO LERIDANO.
Any 1873.-Mensual.

~47.-BolETfNOPICIAl DEL AYUNTAMIEN
TO DE LéRIDA.

Any 1873.-Setmanal.

_ 48.-El FEDERAL LERIDANO.
Any t873.-Setmanal.

". 49·-El NOTICIERO LERID .• NO
Any 1874.

- SO.-El CRONICÓN LERIDANO.
Any 1875. -Setmanal.

• 5 l.-El SENTIDO COMÚN.
Any t875.-Setmanal.

S2.-El BUEN SENTIDO.
Any 1875. -Mensual.

•

I

t
1
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- 53 -RI!VISTA DI! LÉRIDA.

Any 1875.-Setmanal.

~ 54.- LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Any 1875.- Quinzenal.

."... 55.-LA VI!RDAD LI!RIDANA.
Any 1875.-Setmanal.

_ 56.-LA CORRI!SPONDI!NCIA DI! LÉRIDA.
Any 1877. -Diari.

_57.-EL CRITI!RIO CATÓLICO.
Any 1877.-Setmanal.

_ 58.-EL Eco DI!L SI!GRE.
Any 1878.-Setmanal.

5g.-EL Eco DE LOS AYUNTAMIENTOS y

JUZGADOS.
Any 1878.-Quinzenal.

~ 60. - EL SI!MANARlO ADMINISTRATIVO.
Any 1878.-Semanal.

",. 6I.-EL PAls.
Any 1879.-Diari.

_ 6z.-LA ANUNCIADORA.
Any 1880.-Setmanal.

- 63.-LA HO)A VOLANTE.
1880 (z: epoca).-Setmanal.

64·-EL LERIDANO
Any 1880.-Bisetmaoal.

-65.-EL ENTREACTO.
Any 1881.

-66.-EL PACro
Any 1883.-Setmanal.

-67.-EL POSIBILISTA.
Any 1883.-Setmaoal.

- 68.-LA Luz.
Any 1883.-Setmanal.

_ 6g.-Lo GARBELL.
Aoy 1883-Setmanal (eo catala).

-70.-EL PROGRAMA.
Aoy 1883.-Setmanal.

_ 71.-EL TRABAIO.
Aoy 1883.-Setmanal.

~ 7z. LA ASOCIACIÓN LIBERAL.
Any 1884.-Semanal.

-73.-EL ORDEN.
Any 1884.-Setmanal.

_ 74.-EL Eco DE LA UNIVI!RSAL.
Any 1885.-Setmaoal.

_ 75.-EL FARO.
Any 1885.-Setmanal.

_ 76.-BoLLETf DI! LA ASOCIACIÓ EXCUR
SIONISTA ILI!RDENESA.

Any 1885.-Mesal.

_ 77.-EL PERRO.
Aoy 1885 -Semanal.

_ 78.-EL FRENO DI!L CACIQUISMO.
Aoy 1885 (1: epoca)~-Semanal.

-7g.- BOLETfN CLfNICO.
Any 1886.-Mensual.

80.- BOLETfN OFICIAL DEL AYUNTA
MIENTO DE LA CIUDAD DE LÉRIDA.

Any 1886 (z: epoca).-Setmanal.

---8L-EL OBRERO CATÓLICO.
Any 1886.-Setmanal.

8z.-EL PALADfN.
Any 1886.-Setmaoal.

~ 83.-EL MAGISTERIO LERIDANO.
Aoy 1886.-Setmanal.

84.-LA VANGUARDIA LIBERAL.
Aoy 1887.

- 85.-EL PACTO.
1887 (z.' epoca)-Setmanal.

-86.-EL .DEMóCRATA.
Any 1888.-SeÚnanal.



_ -16

_ 87.- LA DEPENSA.
Any [88.-Se[manal.

_ 88.-D[AR[O LIBERAL.
Any [88g.-Diari.

8g. - EL LIBERAL.
Any [8gl.-Diari.

gO.-EL ALMOGAVAR LER[DANO.
Any [8g2.-Diari.

O' gI.-LA LATA.
Any 18g2.-Selmanal.

_ g2.-BoLETIN OP[CIAL ECLES[ÁST[CO DE
l.A DIÓCESIS DE LÉRIDA.

Any 1893.

_ 93.-EL SUPRAOIO.
Any 18g3.--Selmanal.

94.-EL FRENO DEL CACIQUISMO.
Any [8g4 (2: época).-Selmanal.

_ gS.- LA UNIÓN MÉD[CA.
Any [8gS.-Mensual.

_ g6.-EL AVISADOR DEL MAOISTER[O.
Any 18gS.-Selmanal.

97.-LA PUA.
Any 18g5.-1 núm. en CalalA.

g8.-LA LINTERNA.
Any [8gS-Selmanal.

gg.-EL CONSULTOR MUNICIPAL.
Any [8gS.-Semanal.

[OO.-HOJA DOMINICAL.
Any [8g6.-Semanal.

_[O[.-EL LOREDAN.
Any 18g6.-Selmanal.

-102.- EL AVISADOR AD~lINISTRATIVO.

Any 18g6.-Semanal.

- 103.-LA T[JERA.
Any [8g6. - Setmanal.

_ 104.-LA COMARCA DE LLEIDA.
Any [8g7.-Setmanal.

.-IOS.-EL UNIVERSAL.
Any 18g7.

-- 106.-EL IDEAL.
Any 18g8. - Selmanal.

,po 107.-EL PALLARESA.
Any [8g8.-Diari.

_108.-EL VIOLON.
Any 18g8.-Selmanal.

IOg.-LA MALA SEMANA.
Any 18gg.-Selmanal.

_ 11O.-LA ADMINISTRAC[ÓN.
Any 18gg.-Quinzenal.

- [ 1[.-LA COMARCA DE LLEYDA.
Any 18gg.-Selmanal.

-1 [2.-Lo MACO·L1NDO.
Any [8gg.-Setmanal.

._ 1[3.-BOLBTIN DE LA CÁMARA AGRíCOLA
DE LÉRIDA.

Any 18gg,-Mensual.

1[4.-LUlYDA CATALANA.
Any 18gg.-Selmanari.

_ [IS.-LA VEU DEL SEGRE.
~ny 18gg.-Setmanal.

, 1[6.-LA RIALLA.
Any 19oo.-Selmanal.

_[ 17.-UNlÓN IBÉRICA.
Any [goo.

-II8.-LA CARIDAD.
Any Igol.-Un número especial.

1[g.-Lo CAMPANAR DE LLEIDA.
Any Igol.-Selmanal.

_ [20.-LIBERTAD (hoja dominical).
Any Ig0[.-Selmanal.

ALFRED PEREÑA.

(Acabara).
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.I'arlíjex fldo/j fargnoli

EL pulcre artista A. Fargnoli vé a la
nostra ciutat a fer una exposició, el

proper mes de desembre. J. Estadella i
Arnó ens· el presenta amb aquestes senti
des paraules:

«Fargnoli, Pelegrí de l'Art, arriba,
molt de lIuny, a terres de Lleida. Penjada
al coll, dú una lIagrima de dolor; a I'espat
Ila, una esclavina de somnis. Els ulls dol
~os, diMans, capten i ofrenen amistats.
1, doncs, bé'm donareu relugi? L'Amic tot
amor que ID' ofe,-ia guiar-me aterres
Ileidatanes, és soterrat. Duc a les
mans sentar gloriosa del seu féretre; als
Ilavis, claror gla~ada del seu front; i tot jo
em s-ento tebi de I'escalf amorós de sa pa
raula: «A Lleida, a L/eida-va dir·me-.
A Lleida, a mostrar I'encís transparent de
les joguines vostres. Jo us hi duré. Els
amics-n'hi tinc moltsl-ons rebran bra
~os oberts. Ja veureu, ja veureu», II'Ignasi
Iglésies, e/ gran infant, escorcollava, joga
ner, la meva alforja, i per cada capse!a,
per cada cofret, per cada joguina, tenia
una admiració fresca i sonora de Matinada
de Reís. Ara, ail vinc sol. Peró duc ell en
mi, i per ell vull que siguin-si n'hi ha
tates les hunors de les meves obres, ungi
des per la carícia del Poeta enyorat.

Aixi parlava el (diguem-li) Pelegrí,
d'amor i d'art mentre Jes seves mans, for
jadores de miracles, s'encaixaven amb les
nostres.

l aquí el teniu germans de LIeida. Es
bataneu les finestres deis ufls per a que
arribi al vostre esperit la claror de la seva
gracia. l remerciem-li ¡'almoina que ens
fa, eixopluguem·/o, amorosament, en els
-pórtics acollidors de la ciutat vetusta.

La glória de Fargnoli, ultra la consa
gració de públics i Jurats, té la més selecta
de l'aristocrAcia espiritual de la terra nos
trada. Ruira, Rossinyol, Víctor Catala, Vi·
nardell i Roig, Rahola, Marquina, Gaziel,
Salvat, Papasseit, Ape/es Mestres-per no
fer la lIista interminable-l'han aromat
amb nuvolades d'incens. 1, en traspassar,
¡'artista, les fites del c10s racíal, dú, sempre,

a les mans, noves branq ues deis lIorers de
les lIunyanies.

D'ell s'ha dit:
«Dín/re la similitut deIs seus treballs, res hem

vis! que pogués igualar-los:..
<Les veus misterioses que parJaven él Psiquis,

mai per mai oferiren él la deesa lIur, un tan pu/cre
present.»

<Les seves creacions es/an ungides de quelcom
sagrat.:t

eL'obra de Fargnoli deixa una sensació degoig
seré i imborrable, un regust de lIegenda antiga,
un cert misteri de cosa somniada:t.

cEI seus cofrets, en prendre'ls a les mans, se
us fan lIeugers com un perfum i crepitan/s com
unaflama:t.

cÉs una obra rica, varia, inimitable, castament
torturada, i castament depurada, serena a for9a
d'unció i de sacrifici:t.

cLes obres de Fargnoli, com les deIs marxanfs
medievals famosos són esperades a les lIars sen·
yorials frefuroses de 80mni i de fantasia.:t

cDuell un segell d'esfibilitzaci6 que ha d'acre
ditar-Ies a través deIs segles.:f

I prou espigolar elogis aliens. Vegeu,
ara, senyors, si e/s esmentats, us semblen
justs, i si els poemes que I'artífex ha es
crit sobre nogué, roure i. metalls indómits,
fan tremir amb noble tremiment, alguna

,corda, fins ara sorda. de la vostra anima.
Iglésies, Fargnoli ... Dol~os pelegrins.

Qui els hagués pogul veure, camí de L/eida,
desfi la nt el b,é deIs seus som nis angélicsl. .. »

J. ESTADELLA ARNÓ.
L/eida. Hivern, 1928.»

Heus ael, el que Adolf Fargnoli ex po
sara:

CATALEG
1, Tríptic.-2, Creu"-3, ».-4 ».-5,

Cofrel de la dansaire de les trenes d'or.
6, Cofret de les joguines d'amor .. -7, Cap
seta«Jo penso en tu .. t'estimo... ».- 8, Cap
sela del COI' petitet.-9, Capseta del gentle
man de I'Honor -to, Capseta d'un~ can~ó

de petons.-I 1, Capseta de quan jo era pe·
titeta.-t2, Capsela de la baldufa blanca.
-13, Capseta de la simfon;a del silenci 
14, Capseta de /a Felicitat que torna.-·~t5,

Si tu sabessis la meya pena ... -16, Cofret
de l'Experiéncia. -17. Un canelobre d'aram
i ferro.-t8, Un plafonet rodó d'Evangelis
ta.-19, Quatre de quadrats,
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on e;t'una manera concentrada s'hi puguin veure
Joles les faccions del roslre, les taques ciares
j les obscures, adhuc les arrugues més pelires i
amagades.

Si rós possible que un habil observador sa~

bés tl'euce l'esperil ¡el· pogués ensenyar 6mb les
dues mans ben altes. humil encara de la rebror i el
bullid del cos, igual com ha raria amb un cor san
gonós recenlment eXlrei del pil d'u" gran "heroi,
aquell seria, sens duble, el qui millar raria enlendre
a tOlhom que cosa és cEls tres al"lu.cinals».

Un home com J'hereu. deIs Margalef, exlerior
ment enigmiUic pero hiperespiritual i ínl¡mamen!
diafan, al coslat ¡fun cínic instintiu. ¡normal, com
el pinlor, i aquests dos fenf vida 6mb un escriplor
impaJenl i eternamenl ¡¡-Iús com el miaD, consli
tueixen un conjunl altament contrastant i irrespon-
sable. •

La pagina 76 és un deIs 1I0cs on el lector ha
d'apartal' pl'ecipitadamenl els ulls del lIibre i es

Elíbres í ~evístes

cEls tres al'lucinats_, perloan Puig i Ferreter,
Biblioteca .A 101 ven!> Barcelona, 1928.-Crftic
i pintor s6n coses semblanls. en tanl que ambdos
contemplen i jUljen una realitat viva, El crflic arri~

ba a nmima de les coses; el pinlor les transfigura
com a resullat de la 8eva contemplaci6,

La juslesa en els resullals de runa cosa i de
l'allra, cOllsisleix en ¡'habililat que cada un d'ells ha
tingul en fer J'open!ci6.

El primer en exposar els seus judicis, crea, El
segon en plasmar el que eH veu, (un altre potser no
ho veuria), també crea.

Els dos, perO, necessilen que ja exisleixi el que
origina les seves obres.

Ara bé, segons !'obra que es va a estudiar, (és
a dir: a prelE:ndre coneixer), el crflic o el pinlor
troba Olés o menys salisracció o plaer en el seu
treball; perO aixo hem de convenir que és secun
dal'i i no ha d'infiuir en la sincerilat ni en la gran
deséJ de la composició, sinó en la forma.

Pero, insislim, enc:lra que leoricamenl siluem al
m'arge el faclol' simpatia envers raulor perque queda fixament sense mirar ~nlloc i pensant. només
en realilal haurié.l d'ésser é.lix(, no hem de deixar _de-,---amb el que ha a~abal de lIeglr; no sembla smó que
Ifnir en comple el papel' que en les crftiques i pintu- hom es senli fen~ sense saber d'on, i desp,rés, quan
res aquest hi poi representar, Malhauradament, avui ha passat la pnmera impressi6, lIavors és quan
ni I'una cosa ni rallra no són, en tols els casos, mica a mica, (sense per.dre pero mai el. curs del
justes: sovint veiem que per la superficie d'aquests relat), hom torn~ a conhnuar la lect~ra Igual com
analissis hi suren parlidismes i hipocresies, retornava ~ la pIca la cvaca cega- dEn .Maragall:

Nosallres, a despil de lot, avui i sempre, procu- El cas no es per a menys. La mare de Joan Antonl
rarem allunyar-nos-en fent adhuc esfor~os per a en ,un moment ~~n.at ti pregunta (u~a bregun!a que
ésser en tol moment i per damunt de tot, sincers, a 1~s.em: tam. e eSfi ~na r;sposta - ero, es que
justos i equanimes, Aixf ens ho dicta el nostre libe- els Olg e veTltat, 1 meu
ralisme. La conversa sostinguda durant el sopar entre

Avui, davan! d'.Bls tres al'!ucinats-, enrron~ Vila:et i Joan Antoni no dei~a d'ésser .menys s~~-
lals amb un lIibre de Puig i ferreler, cara a cara gestl.va: Sobrelof quan el pTlmer csentla una rUTla
amb uos personalges formidables com s6n un Joan irreSIstible de confessar-se" ,-
Anloni i un Saumell o un Vilarel, s~'ns presenta 1 més encara la profunda vigoria de la pagin'a
cru aquest neguil d'ésser francs, aquesta ambició 97. la qual presenta un cas sinó nou almenys escas~

de dir la verifal. Pero qut gosara fer-los una crftica sfssim en la nostra literatura,
justa i complela? Per venlura no ho és lot el llibre Les nobles lIuites d'un Saumell, per allra part,
una crflica de lIurs personatges? No ha estal el simpaliques i vives sempre, fan meditar forc;a, tan-

maleix aulor el primer en ,noslrar les biografies rnaleix.
de les persones que ha creat, de les al'lucinacions El Tristany i T~!l'rec, ja des de mig lIibre en
que ha fel que en cerls moments en ells domi- ava"t, passen a ésser secundaris.
nessin? L'únic que mai no perd importancia, de~ del

Una obra de Puig i ferreler, (com cEls tres comen~ament, Quan encara no es coneix, fins que
al'lucillats70 per exemple, en la qua! hi ha frases s'ha acabat elllibre, passant per les escenes com-
i escenes que SÓI1 verilables monuments) mereix plelament al marge del que a ell es refereix, és En
una ploma ben trempada que .faci com un mirall Joan Antoni. A la seva ombra ha pres vida tata

1
1

t
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robra; el seu "om la dirigeix; la.seva morl l'hi paslI
el punt final.

EH és el simbo! del lIibre, el verrader heroi, el
personatge incomprensible que <viu "arnés per
J'esperif:t. cque quan es separi d'aquesla mica de
materia Que l'agU"anla, no anira a devorar un altre
cas. Arribara a la perfecta Iucidesa:t.t El que a cer
les hares, sobreto. a la nit, que am~e~ou reines
dorm, dorm i passen pel seu davant la. '&{va vida'
lotes les vides que s'han entrelligat amb el\.a,- sent
un gaudi tan pi egon. que si per eU fos possi,ple la
morl, valdria morir dios la lIuYssar d'aquests eflu
vis embriagadors. És un gaudi tal, que hom el val
dría fer cessar, per temor de no poder resistir-lo.
Una mica més intens, serfa dolor. Una mica més
e.spes i terbol, semblaria el gaudi amorós. Pero no
és ni una cosa ni I'altra. No pal'lideja ni és mari
dar, ni s'arriba a encruelir fins a la tortura. És la
delfcia eferna i celestial de l'esperit alliberat, que
ell, pobre d'eJ1, després d'haver-hi romas orb i
sord quan es creia un déu, ara, dins la seva humi~

Iilat i el seu oblit, ha tingut la sort de coneixer en
vida».

Puig i ferreler, el nostre admirat escriptor, l'au
tor deIs eCamins de Frc:n9a» i de eLa dama de
l'amor fereslec», per les seves creacions reals, vi~

goroses, pienes de fe guanya prestigi cada dia i.
honora les nosfres lIetres a cada obra seva.

BAPTISTA XURIGUERA.

Investigaciones sobre la virulenqia de la sangre
en la tuberculosis, pel Dr. R. Pla i Armengol.

El Ireball del nostre compatrici Dr. Pla i Armen
gol, ve a eslablir, després d'una Ilarga serie d'ex~

periencies, que la sang del luberculos es .sempre
patogena pel cobaio, el que demostra que E;s sem
pre virulenta. Així, la tuberculosis seria una infec
ció general, una seplicemia.

El métode experimental és el que ha informal
aquest interessant lreball, que dóna nova verossi
militut a la doclrina bacteriana de Ravellot-Pla, doc
trina que, sota noms diversos, va obrint-se pas
cada dia entre els esludiosas.

Tarrega,-Hem rebut el número S de l'excel
lent revista eTarrega». Aquesta publicació, germana
noslra, amara da de Iiberalisme, Ceta amb pulcritud
i sota J'ombra deIs nostres maleixos idearis; ha es-

tat unanimament elogiada per la nostra premsa. La
seva aparició fou un aconfeixemenf en la ve"lna ciu
tal de Tarrega. Amb ella, nosaltres comptem amb
una veu més per a ddensar els noslres més nobles
pensaments. No cal dir l'alegria q e"'sentim cada
cap que Ilegim un deis seus mplars. Vagi la

.-noslra més cordi-al e-ntrd'fM)ona i els desitjos d'una

lIarga i lX.Oztosroa -

caen ración conscie:e>.-Ha apa:egUf el nú
mero de novembre d'aquesta revista cultural, con
Jtmint treballs de grf!n vaIua científica i literaria en
tre els~qual sobressurten especialment els següents
ela infancia lrista», per Regina Opisso; c:La sug
gestió del passal~, per Sebastia Oomila; cEI culliu
de la superioritat des dei bressol», pel Dr. Carbo
nel!; eEI cant¡m't errant,. d'Albert Ohiraldo; eSom
niar i viure». per Antoni Ouardiola; ... El gat i la
rafa», per Caries Brandt; el'Art, els deports i la
clínica», pel Dr. Fernan-Pérez i la formosa novel'la
eUrimia' de Camil Flamarión, quina bellesa in·
comp'arable instrueix i agrada al lector. La parlada,
a tl'e~ fintes, és suggesliva i simpatica: una verta
dera obl'a mesjra titulada c:Els ocellets famili¿us»
pel' Friaud, del Saló de París.

Le Cri des Peuples.-El número 24 d'aquesfa
interessant revista parisina publica, com en tots
els altres, selecles articJes i informacions jun
tament Ítlmb una nota ¡¡'Iuslrada d'Arllnlernacio
nal. Protegir-la és un acre de civililat en els tem
peramenls liberals.

Tivissa,---Ha visitat la nostra Redacció per pri~

mera vegada aquest simpatk quinzenari. Dóna bo
de contemplar el nombre de revistes que surten
amb la nostra Ilengua; majorment quan com aques
ta. ha naseut de I'entusiasme en les viles pelites.
Rebi eTivissa' la nostra sincera felicitació.

La Luz del Porvenir.-EI número d'octubre
d'aquesta singular revista,. és, sota tots els punts de
visla, interessanlíssim i pIe d'autoritat. Publica origi
nals de Quinlí lopez, Humbert Torres, Prof. Asma
re, E. Ninyo, Liliana, amb les Seccions acostuma~

des de Consultori, Secció Oficial, Noticiari i
Bústia.
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Qarba
Pompeu Fabra

Si en el renaixemenl nostral hi ha una figura
que s'imposi a la general admiraci6, és la d'aquest
home exemplar que. en el redre9ament de la lIen
gua catalana, ha opera., en materia Jan plena de
dificultara cienlffiques i psicológiques, el miracle de
I'acalament de totes les tendencies i de tols eIs
punfa de mira parliculal's.

EIs que ja sóm prop de la cinquantena, recor
dem I'especlacle deprimen' de I'anarquia gramatical
d'uns quanls aoye enrera, en que cada escriplar
calala tenia un catala escrit per a eH sol. Aquel! fel,
expressi6 úllima de la "oslra passada decadencia,
ja no exisleix. Avui. la noslra lIengua. completa
melll unificada ir.: -¡aurada, s'ha nacionalilzat. I
aquesl resullal, en el qual molls han ajudal, és
obra principcl! del geni, de la infuYció i del saber de
Fobril. Si el calala d'avui té un idioma apte pelllen
gualge paI'lnt i escril, dúclil i expressiu, lan lluny
del frel academisme com de les impureses d'allre~

temps, a Fubra ho ha e1'agrarl'.
Pero si gran és el gramalic, lanl o més gran és

l'home. A.quells que no ignoren el cas del ciutada
exernplar que, fora de la seva palria, amb una po
sició illdependenl i un brillant esdevenidor, sap dei
xar-ho tol per escollar el cril de la seva sang i, en
un arboramenl romanlic i idealista, donar-se en cos
i anima a robra del recobramenl espiritual del seu
poble, reconeixen que el cas Fabra és un exemple
de fortilud moral i de grandesa sense parió.

sr, ens adherim amb tot el COl' a I'homenatge
que ClItalunya deu relre a l'arJífex del seu verb, a
I'enginyer-arlista de la nostra lJengua.

Punt final?

Molt diversament han estat interpretades les
noslres ratlles sobre la mutilació deis c1assics, in
serides en el número anterior. La Veu les qualifica
va d'expressió del bon sen lit. La Nao les creia
misterioses ¡inexplicables. Qui ho entendria?

Provem d'explicar-nos. La primera noUda que
de rafer ens arriba fou per una ressenya que de
l'acle cultural celebl'al a Sitges lIegirem a La Publi
cilal. Ara no fením a la vista aquella ressenya, pero
la impressió que ens produí fou que en les muti
lacions (eles, era el pensamenl deis cl~ssics el que

palia. El noslre esperit liberal i no pas un infantil
pudor fou el que es sentí alarma!. Si de la Informa
ció de La Publicilat s'hagues després clarament,
-i no s'hi desprenia,-que la mutilació es feia amb
un crileri discutible, pero respectable, del que pol
ser en podriem dir bon gust, probablemenl no ens
en hauriem ocupal. EllO de la noslra primera nola,
apareguda en el número de 2S d'oclubre, ho deixa
entendre ben cJarament. Tant és així, que en la nos
tra segona nota, Sembla que ja és cIar, donavem a
entendre que I'arer, reductihle a un problema de cri
leri cienlífic, cau for_a de la nostra competencia, i
és possible considerar-lo, sempre hOl1orablemenf,
lanl del punt de mira defensat pel nostre eminent
amic Dr. Leandre Cervera com del soslingul pel: les
normes divulgades posJeriormenr pel director de
la cFundació:t Sr. Estelric. Tan opinable és, i
completamenl estrany él una posició de dreta o d'es
querra. que fins entre nosallres, els que I'edactem
LLEIDA, fots de lonica ben esquerrana, hi han par
tidaris deis dos criteris. En aquest mafeix número es
demostra plenament.

I feles aquestes manifestacions, poca cosa més
hem d'afegir. Posat en 'ciar que en les edicions deis
classics de la F. B. M. no hi ha adulteracions O
moáificacions de cal'acter doctrinal, aIs nostres
uUs, rafer perd imporlancia. El tema de la con ve
ni~mcia de respectar o de suprimir les paraules obs
cenes, també en lé, pero enormement més petita
malgraf les vibrants paraules de Curial que en aUre
lIoc publiquem, i que no ens proposem discutir. I
ens semblen pertinents i aelmissibles les raons que
uns i allres donen per defensar el respecliu criterio
En una paraula, el problema és plenamenl opinable.
l la noslra actitud, no sabem si és assenyada, pero
mai misteriosa ni inexplicable,

Filologiques

El parlar de L1eida acusa una enormitat diferen
cial al costat de la lIengua escrita: també s'aparta
notablement de la parla del calala central. c;o és,
el cafala que es parla a Barcelona. Aquesta di
ferenciació és més freqüent enlre la gent pagesa
que enlre I'element obrer de Ciutat, o sia el
menestral.

Parangonem minuciosamenl i veurem que en la
majoria deja yerba que pertanyen a la primera con·
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jugaci6. el preterif imperre' deIs quala té la desniim
cia en ava, el parlar vulgar de L1eida diria aia, fen
diot a deixar-se sentir quelcom fosca la 8, és a dir,
mitjan~antel so d'una a peI d'una e, ex.: cantaia,
menjaia, ballaia. pensaia, penjaia i alIfes que (a
rien una llisla interminable.

Aquesta diferencia, genuinament filIa de )'analfa
betisme, en qüestió d'uns deu anys ha sofert un
canvi Que, si així s'aconseguía en el promedi d'uns
anys per tanta de tasca. veuriem curulls de joia fi
gurar la "ostra parla comarcal al costal del catala
cenlral-barcelonf-pero aixó cost(!ra qui sap el
lemps.

Allres formes blasmables té, pero, la parla de
L1eida. Una que seria ba de desterrar és la for...
ma de l'imperfet d'jndicatiu del verb ploure que fa
p/ovia i és pronunciada gairebé de tols els lIei
datans aixi: ploia, amb més sOlloritat de e que no
de'a. Així igualment podem constatar innombrables
abusos que deurien ésser evitats urgentment i
que s6n: donpré8, per després; gastiga per gas
trica; tisga. femení'de tísic per tísica; gallindri, per
ga/l-indid: ecolomisar. per economifzar; colomat,
per economat; campos (més que abús influencia
castellana), per camps; trenc, per tren; ginastica,
per gimnastica; techo, (influencia castellana) per
sostre i molls més que, no cree necessari fer menci6.

Si aquets disbarélts i abusos aconseguiem fer
Ias desapareixer, la "ostra parla comarcal molt hi
guanyaria i fóra digna de figurar al costat del cata~

la central, el calala academic que és parlat a Barce~

lona. Dones, bé valla pena de fer quelcom per tal
que tal aixb que ara situa el cata la a un estat re~

trospectiu, sigui adés un senyal de progrés. No po
dem demanar el miracIe que L1eida parli d'acord
amb la Ilengua escrita, pero devem exigir que s'as~

sembli un xic amb el parlar de Barcelona, no al
costum d'ells, sinó de la faisó que la gramatica és
parlada.

Ensenyem els analfabels a parlar correctament
la noslra lIengua i vetllem per a que aquests defec~

tes no arrelin entre la ¡oventut que puja.
Avui, la lIenf;?ua ha arribat a una fita; és rica i

substanciosa, té tot aquelJ regust casola que ti ca
lia; aquella blancor que en la seva anima mancava;
el segell de la puresa; pero assenyala un cami a
seguir, i és: desterrar fotes aquelles morbosilats
que en un moment de vertadera anarquia gramati
cal s'apoderaren d'ella...

Bn bé de tots, ja que avui s'és esdevinguda fixa.
cal vetllar per la nostra parla, cal que vigilem que
una altra anarquia gramatical no ens l'enderroqui i
pugui sajornar lliure de flucluacions grolleres que
tant la malmeten. R. A. R.

La nostra ciutat

La capital de la Catalunya occidental,-Ia nos~

tra eslimada L1eida-, compta amb una serie de
problemes urbans per a resoldre, tots lIrgentíssims.
i diffcilment trobaríem una aBra població de la
seva imporlancia, amb la qual s'hi poguessin esta
blir comparacions.

La immensa majoria deIs nostres edilicis, dei
xant a part les condicions ¡nteriors en que es tra
ben, han estat al9ats ad i alla, sense ordre de cap
mena, sense conservar les línies deis carrers ni te
nir en compte ellloc on se'ls empla\=ava (fa esfereir
el número de carrers sense sorlida que lenim), sen
se seguir cap pla prefixat (si hom s'arriba algun
dia a donar un tomb pels carrers que es troben da
munt del carrer Major compendra, com nosaltres,
que quan es cornen\=aren cada una d'aquelles cases
amb tota seguretat que hom no sabia com havien
d'acabar~se),sense uniformiJat, col'locats als antí
podes de fota mena d'estetica, gens agradables a la
vista de tothom qui els vegi i, per últim, val a dir-ho
tot ara que hi estem posats, tot i que no ells fan
gaire honor'en cap concepte, constilueix el motiu
que ha cl'eat el qualificatiu contrari a la netedat, el
qual des de temps immemorial vé portant agafat a
les faldilles en tot moment i arren on va el nom i1~

lustre de la ciutat nostrada.
Aquest és, per nosallres, el primer i més impor

tant problema que tenim; mentre ens quedi raslre
de Canyeret, no podrem ambicionar que tots els
nostres conciuladans no ja que passin per lols els
carrers sinó que coneguin el seu poble.

La realirzació d'aquest projecte és monumental:
en sol fóra prou per enlairar la tasca de tol un Ajun
tament, per a immortalizar el nom d'aquell que ho
aconseguís.

Patser róra, també,-en un allre lJoc ja ho hem
dit-Ia solució per a que desaparegués aquesta aver
sió que exisreix de no considerar que fambé és L1ei
da l'allre costat del pont, ja que el Olés natural sem·
bla que seria la construcció d'un barri de cases ba
rales en aquell !loc on hi podria viure tata la genl
que ara fa vida al peu de les muralles.

Sense tenir enllestit aixo, no cal que pensem en
res per a embellir un carrer o una plac;a determina·
da; primer, aquella parl que al'Iudim constitueix el
nucli més imporlant demograficament i de pobresa
moral i material, i després perque fóra singular po
sar·nos un capell sense tenir un vestil per tapar-nos
el coso

Una ciutat com la nostra que compta amb un
servei d'aulobusos i amb aHres senyaIs de civilit~
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zaci6 no menys importants que aquest, que fa vida
de cara al progrés i al món enter, que veu sorlir dia
ris ¡revistes i és, de fel, un imporlanlfssim centre
induslriai i comercial que irradia la seva pOlencia a
kilometres i més kilometres de circumferencia. hau
ria de parar esmenl en aquell cau deixat de la ma
de Déu, que fa decanlar la baJam;a de ranalfdbe
'isme cap a un tanl per cenl esgarrifós en les esta
d(sliques, que és en alguns lIoes propici a les in
fecciona, que sembla Que posal allí no s'estigui a
L1eida o palser él alguns ela paregui que si. que és
allo L1eida, en ti que presenta aspecles de vertade
res cabanes de lobes i canyi.;os de planta baixa 00

més. algunes siluades sobre la Iculada d'una altra
aprontanl el desnivell del terreny, i les quals sem
bla que hagin d'esfrolldrar-se el dia que caigui la
prinlera pluja ...

Quan tinguem resoIt aquesl problema, Havors
ja demanarern que esligui lliure la fal;anll. de rEsla
ció, que s'urbilnilzi la Plal;a del Segre o bé que es
Irasl1adin les comporles del canal fins a I'altre cap
de poble, pero avui nornés fenim boca per a clamar
a favor del misferiós i desventural barri del Ca
nyerel.

Cal que hi pensem tots,
J. S.

El que es llegeix

A L1eida, principalment, els esporla davant de
tal. Veureu que la majoria de leclors tan bon punl
han compra! lIur periodic. tol d'una i adoplanl un
aire d'inquielud !'obren i passegen lIur esguard per
J'acoslulIlada plana deIs esports.

S'ha Hegil la plana deis esporls', i tot seguit es
fa obligaloria una ullada als telegrames i noves i.
ja n'hi ha prou, Deis articles de fans no s'en preo
cupen gaire, i el cas és acabar prom pie, que el
lIegir massa enterboleix la visla!

Ena cau I'ttnima als peus en veure aquest trist
espectacle que no sembla digne del nosfre segle
que tanl progressa,

El no Ilegir no és un acle de negligencia, sinó'
un vici propi de les animes pelites,

R. A. R.

.Foo nou'.-.Girassol'.-.Joventutll

Els dies 15 i 16 d'aquest mes de novembre tin
gueren 1I0c les represenfacions anunciades per la
companyia Bal'bosa-lIIesques, al <Tealre Calalu
nya» d'aquesla ciulal.

Aquestes obl'es, d~gul allemps que fa que ja fo-

ren estrenarles i degut lambé al nom del seu crea
dor, el malaguanyat Ignasi Iglésies, han arriBal a
fer-se sincerament populars,

Tan bon punl el poeta deis humils les deposita
al cor deis seus amies (tots els infanls i tors els
treballadors ho eren d'amies seus). que aquests les
guarden ben J1igades·amb lIa~ades sedoses de re
cords gralfssims, com si fós la seva més preuada
joia,

Les guarden i les veneren, que encara és més,
Les veneren i les veneraran sempre,
Així com el gran Ouimera emocionava les mul

filuds en massa, perque les seves paraules els arri
ben a I'anima, així l'Iglésies les emociona perque les
seves els arriben al coro Guimera era la passió;
Iglésjes ern la rendresa i la humilitat. Per aixo el
primer ha queqat com el poela del poble; el segan,
en canvi, ha quedat com el deis humils, Tols dos
són prou grans, tots dos s6n prou genis perque
nosaltres ellS els estimem com devem i escolfem
els seus consells que ressonaran a través deis anys
com un eco indeslructible aureolant la seva figura,

De més, eren uns germans nostres,
Per aixo, els dies 15 i 16 d'aquest més no man

carem a presenciar les tres obres cFoc Nou», <Gi
rassol» i cjoventul» que la Companyia Barbosa
llIesques representa al ncstre <Teatre Catalunya»,

B. X.

Necrologica

El nostre estimat amic i col'laborador senyar
Serra Bartra passa pel dolor vivfssim d'haver vist
morir el seu eSlimat pare, persona conegudfssima i
popular a la nostra dutal, que ha baixat a la tomba
després d'una vida honorablement viscuda.

Rebi, el senyor Serra Barlra, el més sincer pé~

sam deis seus companys de redacció,

·.L'Art d'avantguarda
a Tarragona

Foment d'Estudis, ,inaugura una exposició d'art
d'avantguarda, que segueix Oberta, als seus locals,
No se'n pot pas dir així Iranquil'lament, encara que
sospitem que aquestes tendencies tenen el COl' robat _
a josep Claret, I'expositor.

Pero conviuen amb les seves altres obres, 6
otis del millor esfil pulrefacte (vegi's Dali) i uns
apunts del natural amb pinzell i un esfudi sobre el
celebre quadre del Greco <El enlierro del Conde
de Orgaz» que demoslren que no solament josep
Claret es preocupa de fantasies.

Podem, doncs, saludar un aItre bon pintor,
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La Casa de Catalunya a París
Hem rebut una atenta comunicaci6 datada en 19

de novembre a la capital francesa, anunciant-nos
la creació j els 110m deIs components de la primera
Junta directiva de la nova Enfilat nascuda a l'escalf
deIs catalans residents alIf.

Publiquem a continuaci6 la nota que ells adiun...
ten:

c:Responent a una necessitat lIargamell' expresa
da p~r un compacte nombre de catalana que es tro
ben a París s'ha conslilu"it en aquesta ciutal una en·
tilal que, amb-el 110m de <Casa de Catalunya> se
guiri'! ~raprop tol el moviment de la terra originaria
per tal d'emprendre una obra de projecció de les
acliviJats que rhonoren i d'establir un centre recep
lar d'activitals europees que al mateix temps Que
admetin lIur expansió als medis catalans n'iniciYn
aix( mateix, lIur contacte.
. AItres extrems inleressanfs respecte a la vida de

relació. d'esludi i de treball de catalans traslladats
i fixats a París, han promogut la constitució d'a
questa entilat I'impuls de la qual, en aquesta prime
ra fase de la seva exislencia, fa preveure les millors
esperances.

Valuosos concursos han promés lIur aportació
al majar relleu de la cCasa de Catalunya» la qual
organitza I'edició regular d'un Butlleti que retlectil'8;
tols els caients de la seva activitat.

A I'anunciar la cI'eaci6 de la mencionada entitat
ens plau també de fer-ho amb la junta que per al
seu govern ha estat nomenada, la composició de la
qual és com segueix:

President: joan Casanovas.-Secretari: Ramon
Xuriguera.-TresQrer: Rafael Ramis,-Comptador:
joan Fonf.-Bibliolecari: Josep M.I! Sola.-Vocals:
jaume Gascon i Pere Ferrer.

No cal dir els irnmensos desitjos que sentim
que aquests estimars compatrioles, trobio tota me
na de facilitals en l'execuci6 deis seus nobles pen
saments.

En IneInoría de 1. Iglésíes
Amb motiu de la col'1ocaci6 d'un retrat del plo

rat dramaturg Ignasi Iglésies a la Biblioteca del
Cenlre de Dependents'de la "no,stra ciutat, aquesta
Entitat ~mb moH d'encert va organitzar una vetllada
d'homenatge a l'excels poeta .que va cel-Iebrarse el
passat dia 18 al sed Sal6 d'actes.

Fou una festa fntima molt agradosa i corprene
dora que posa de manifest J'amor que serven els
lIeidalans a I'lglésies representats a racte per un
públic nombr6s i selecle que omplia respaiosa sala

Obríla vetllada el senyor Chalons, President del
Centre, fent amb sentides par~ules un bell parla
ment enlairant la figura gloriosa del Meslre i dema
nant que com a homenatge i veneraci6 ·'a Ignasi
Iglésies tots els presents a peu drel guardessin un
minut de silenci.

Dites aquestes paraules tots els que assistien a
la vetIlada varen aixecar-se i amb tol respecte quep

daren un minul enfervorits.
En acabar el seu parlament el senyor Chalons

fou mol aplaudil.
El company Sierra. representan(del Sindicat del

Ram de la Fusla, amb breus ¡sinceres paraules
s'adhereix a I'homenatge en nom i representaci?
deis obrers lleidatan8 posan! de relleu que l'Iglé
sies hauria d'ésser mirat com el pare deis Ireballa p

dorso fotl ovacionar.
En Josep Teixidor amb paraula vibrant i emoti p

va feu un mBgnífic elogi de l'obra del Meslre estu
diant lota l'amplitut de la mateixa que esla amara
da de moralitat a desgrat deis qui han propalat que
era ¡mmoral i han volgut escatir lIur fans huma.
Diu Que del teatre i de la poesia de l'Iglésies es des
pren el seu amor a la justicia i en concret a la Na
turalesa. Finalilza el seu parlamenl amb unes ati
nades moslres de respecte pel Mestre que foren co
ronades amb lIargs apJaudiments,

Tot seguit l'exQuisit poeta lIeidala En Josep Es
tadella s'aixeca per fer una dissertaci6 a rentorn
del Mestre éssenl saludat 8mb forls aplaudiments.

Amb paraules emocionades diu que parlara de
l'Iglésies com a home. Es felicita· que el Centre ha p

gi organitzal aquella vetIlada i manifesta que molí
aviat L1eida celebrara un homenatge al gran dra
maturg.

Diu que no pot oblidar l'Iglésies i que aquest
tenia un COI' d'infanl. Fa una i.lmplia exposici6 de la
seva obra estudiant-ne la. valua humana i descriu
de una manera emotiva I a vida senzilla de I
Mestre treballant sempre pels humiJs. lI'iustra
la seva diserlació explicant varies anecdotes
personals que conserva en la seva memoria i que
posen de relleu la bondat i senzillesa de I'lglésies,
Recorda I'amor que tenia pels infanls i remarca I'ob p

sessió, el daler amb que desitja lenir-ne, sense que
ha pogués abastar i que el feu esaevenir un pare de
tots els infanls. Cita la seva actuaci6 polflica. qua"
era finent d'alcalde de Barcelona i diu que a des
grat de les Iluites enverinades que hi havia lIavors
a l'Ajuntament. I'Iglésies era estimaf pels seus
amics i respectal pels adversaris. L1args i sorollo
sos aplaudiments ofegaren les darreres paraules
del poeta Estadella.

El consoci LJorenc; Quintana, lIegi, a continua
ció. unes quantes poesies de rIglésies.

Clogué raele el senyor Chalons donant les gra
cies a lothom per I'assisleneia i abrac;ant al senyor
Plubins, ¡nlim amic de I'Iglésies, que assisfia a la
vellJada.

J. M.' M.



Llista d'adreces útils que recomanem

Hdoocats

LLUlS COMPANYS jOVER.
lunya, 16, l.er - Barcelona.

lmpremtes

Rambla Cala- IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel. 53
Ueida.

eOl'redors de eomerc

ENRlC BORRAs MELGOSA. - Clol de les Mosalcs
Monges, 8 pral- 2.' - Teleron, 499 - Ueida.

eafés

GRAN CAFÉ DEL COMERC;:. - R. Ferran. 2
Ueida.

eases de eanol

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran. 4. pral. 
Tel~ron. 518 - L1eida.

MARlUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Aragó. C., entresaol - L1eida.

E lectrlclste S

CLAUDI BAIGET.-Maquinaria i marerials el~e

lrics, vendes al major i delall. - Plac;a Uiberlal, 2
Tel~ron, 38 - Ueida.

OCTAVI PEREÑA. -Maquines i malerial elec
lric.-Cabrinelti. ~ L1eida.

MIQUEL R1BELLES.--Fars i inslal'lacions elec
triques per él Hum i rorCa. - Parallamps, Acumula
dorso Transrormadora i Reparaci6 de GramQrons.
Clavell, 5. - Ueida.

Ferrelerles

jOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
lI i 12. - Ueida.

Fu alerles

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

Merceries

EMIU DURÓ SOLANES.-Magalzems de Mer
cería i novelals. - Pla~a Sal, 8 - Teleron. 302. L1eida

Metges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de
la boca i dents. - Teleron, 367. ~ Pla~a de Id Sill. 17
principal - L1eida.

FRANCESC NADAL. - Fabrica. de Mosaies
(la Olés anliga de la Capilal) Passelg de Pral de la
Riba. - Teleron, 546. - Ueida.

Música I Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Ueida.

Recaders I Transports

LA PALLARESA. - Agencia de Transporls. 
Carrer Cabrinelly, 15 - Lleida. - Teleron, 252.

R. SETÓ I FILLS. - Reeaders direcles i diaris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - L1eida: Esterería, 4.

'1'a llers

CICLES MAZARICO. - Bicicleles varies mar
Ques. - Accesoris, Vendes al comptal i a termini.
Rambla de ferran, 11. - Lleida.

JOAN VILA.-Tallers de fundició ¡Maquinaria,
Cardenal Remolins, 8 - Telefon, 107. - Ueida.
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LLIBRE8 QUE RECOMANEM:

Els Enigmes de la Psicometria
E. Bo••ano. (TraJ. H. Torres).

La Lli~ó' de la Historia,
.' J. LlorJ.

El Sindicalismo en el.Pretorto
J. ~a••no:va' .

Vida i~t~ri~r d'~n escriptor
J. 'Puig i Fe..eter.

El Fantásma de Canterville
O WilJe (T. ~D. Donday i 31um).

·La Supervive~cia Humana
E. .Bo=.no..(Traa. H. Torres).

o~~:x:x:::cxo
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(liLa Industria Leridana" Fabrica d'Anis••t51~
_ LICORS - "A.ROP'S : 5ABÓ OLI-S D'O-LJVA. I DE BRISA

I !i P E- R E M·O R -=i
_ Especlalltats dI' J-a Casa .ANI5 MOR. I Oran Lleor 'Estomacal .WIL5ON·
¡¡¡ . Agenl .exclusslu del Xampany .MONTANER. ~
~ Desfilerfa y f~briques: CARRfT6flA DE BARCELONA.-Despalx: 9ABRINETY, ~ !
~~. TBLeFoNs.! ~:~I~:~',~: LLEIDA. ~~
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ONJTR.VCTO R-~.,.....

g('¿j~~Tet;.I~:io7»1 O~QI)
ACADi;~tOLLEYD~

IMPRI!MTA .)OVI!NTUT. • BLONDI!L, 7 • LLIlIDA.
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I CARLES I LLUIS GENÉ I
; ªI COMISSIONATS PRINCIPALS I
D • =
E =
~ De la companyla de segurs contra Incendis LA CATALANA ¡¡
I Blondell1etra E, 1." LLEIDA Telefon núm. 259 I
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DOGOGOOOOODCIaoaOllQOOllIDDODllClOOODOC\CN:IDOaaOaaDDGDooaoaoDOI:lOGDCIOoaGOOOOOGDOaaDaDDaDDDCIDDDDOaoaaoa,

LA MILLOR CASA DE MOBLES lO

" ARMENGOL'''~I
Nom Comercial Registrat I

..1__
'0

Rambla ele Perran, 16. T~léfon, '103 I
. (Baixos de la Fonda d'espanya~ LLElDA. !
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