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CEREBRINO
MANDRI

Verdadero especifico
del dolor nervioso o

reumático. desapa
reciendo po..

rebel~e. que sea.

Cura el dolor
de cabeza,
neuralgias
(Faciales,

Intercostales,
de ..iliones, Ciática) y las

molestias periódicas pro·
pias de la mujer

PREVENTIVO V CURATIVO DE
LA GRIPE

NÚNCA PERJUDICA

Para el dolor de cabeza, neur61glas diver
sas. molestias periódicas 'de la muier, una cu
charadila disuella en agua, una. dos, o )res
veces con media hora de inlérvalo. Bn el
reumali:lmo febril, una cucbaradlta1res o ·cua·
Ira veces reparridas durante el drll. en la mis·
ma iorma. Bn Jas enfermedades dolorosas
crónicas han de tomarlo ocho dlas de cada
mes en ayunas. y una o dos veces caso de
presentarse el alaque de dolOr. Usado en esla
forma y siguiendo siempre el consejo del mé
dICO se logra vencer enfermedades dolorosas
arraigadas y aliviar siemÍ/re grandemente a
los enfermos. -

Preparado por Francisco Mandri,
Médico y Químico Farmacéutico.
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N odreix l'amor de pensaments i absencia,

i aí.xí traura 'meravellosa flor;

menysprea el pas de tata complacencia

que na et vinga per via del dolor.

N o esperis altre do que el de tes llagrimes

ni vulles més consol ~que els teus sospirs:

la paraula millar la tens a l'anim~,

1. el bes més dol~ te'l duen els zefirs.

Mai seri~ l'aimada en sa pr~sencia

com ~'s ara en la teva adoració.

N oJr"eix.1'amor de pensaments i absencia,

i així traurá meravellosa no.
JOAN" MARAGALL.

Ac¡¡uest número ha passat per la censúra" governativa.
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La salvacíó
MOSSEN Pelegri, I'erudit i perseverant

adroctinador católic, ha exposat da
rrerament al Diario la coneguda opinió de
l'Església sobre el dest; futur de les ani
mes, segons la qual no hi há salvació pos
sible per les que no accepten els seus dog
mes i les seves formules de culte.

Diu I'esmentat sacerdot que el tema
s'ha discutit, darrerament, en alguns me
dis Ileidatans on es reuneix la joventu!. I
vol orientar-la amb el seu adoctrinamen!.
Ara bé, nosaltres tenim, també, joventut
que ens lIegeix, i com el tema té cert inte
rés, volem dir-hi la nostra,

Per fer-ho, res millor que situar-nos en
el pla mateix de I'Església. SuposeriJ que
hi ha una altra vida, Donarem per esta
blert que ens podem salvar i que ens po'·
dem perdre. Aixo posat, ¿com ens salva
rem o ens perdrem?

La nostra opinió és que la salvació en
el sentit que I'enlén l'Església, no pot de
pendre en cap cas, de les creen ces sinó
deis acte_, Sense amar al próxim, sense ca
ritat, en I'ample sentit de la paraula, no
hi ha salvació. Aquesta maxima recolza
en un principi universal de fratemitat hu
mana, i si hi ha Déu, i si lols sóm els seus
fills. ens obre 810ls l'accés a la felicitat
suprema.

En canvi, el dogma segons el qual fora
de I'Esglesia no hi ha salvació, es exclusiu
i absolut, en I10c d'agermanar els homes
els divideix, I1uny d'excitar I'amor, mante.
i sanciona la irritaci6 i I'odi entre els par-'
tidaris deis diferents cultes que .es conside
ren, recíprocament.com a malens en I'eter
nitat, encara que fossin parents o amics
en aq uest món.

Si diem: sense amor i caritat no hi ha
salvació', consagren un principi d'igualtat,

i IOts els homes es poden donar les manso
Si afirmem: fora de l'Esglesia no hi. salva
ció, els homes s'anatematitzen, es perse·.
gueixen. viuen com enemics; el pare odia
el fill, el till al pare, I'amic a I'amic, per
creure's mútuament malvats. Aqueix dog
ma éso docs , essencialment anticristia i ari ..
tievangélic.

Cap doctrina religiosa positiva nO hi
ha que no pretengui tenir el privilegi de la
verita!. Qui pot vallar-se de posseir-Ia?
No cal que s'esforci I'Església en repro
diJir per enéssima vegada els seus puerils
arguments pretenint que ella sola el te.
Les tres quartes parts del món són oficial
ment no catoliques. Els paisos que s'ho
diueh viuen en gran majoria en la indife
rencia o en el conformisme rutinari, in
conscient, deis dogmes de l'Església. Doncs,
si Deu, tal com ho vol l'Església, hagués
fet de la possessió de la veritat catolica la
condició expressa de la felicitat futura, no
hauria equivalgut a un decret de proscrip
ció general? Si la doctrina de l'Església
fos certa, I'home més crinJinal de la terra
seria un angel comparat amb Déu.

Mossen Pelegri, tan catolic com és, i
tan cristia com es pensa ésser. deu .conei
xer mes que nosaltres, les sagrades escrip
tures. Que repassi el que. digueren els
evangelistes i veura que Sant Mateu afirrr,a
que per a guanyar la felicitat sera precís
haver saciat a qui te fam, vestit el despu·
lIat, recollit el pelegrí (XXV, 34'46). loan,
Marc, Jaume, i altres companys de predi
caci6 sostenen la nostra doctrina. <.. Un ma
namen! us he de donar: que us estimeu els
uns als altres. En aixo coneixeré que sou
els meus deixebles.~ (Joan, XIII, 34, 35).

Tots els que confessen l. missió de le
sús diuen en .públic, perqué lothom ~Is

vegi i els senti: ¡Senyor, Senyor! P~ro,
"
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¿que val dir·li Mestre o Senyor si no es se·
gueixen els seus preceptes? Són cristians
els que valen honorar-lo amb actes exte
riors, j al mateix temps veneren l'orgull,
I'egoisme i I'ambició? ¿Són els seus deixe
bies aquells que practiquen mil fórmules i
no són millors, ni més indulgents, ni més
earitatius que els que no les practiquen?
No, perque com els faritzeus, tenen I'ora
ció als llavis peró el cor fred. Aquel! que
obri la iniquitat, aquell que encengui les
passions, aquell que faci vessar la sang deis
homes en nom de la religió, per botonets
que porti, per misses que oigui, per sacra·
ments que practiqui, ni és cristia, ni ha
de tenir salvació, si és que lii ha una sal·
vació ¡una altra vida. L'ateu, ¡'heresiarca,
el cismatic, l'agnóstic, si estimen a ¡'home
c..:om a si mateix, si saben tOfnar bé per
mal, si perdonen les ofenses scose ostenta~

ció, en arribar a i'altra vida hauran ac~

mulat aquell tresor que no es corromp ni
es corea. Seran salvats.

Aq uesta és I'expressió del bon senti!.
Peró deiem abans que, en considerar el
problema de la salvació, no ens voliem
maure del pensament mateix de !'Església.
l per l'Església, no cal dir-ho, el text deis
lIibres sagrats val més que tates les raons.
Doncs bé: hi ha passatges deis mateixos
que donen una eonfirmació esdatant a la
nostra tesi. Per contra, contradiuen deltot
el punt de mira de l'Església.

En confirmaeió del que diem només
cal recordar la parabola del bon samarita
que figura a l'Evangeli de Sant LJue (X,
25-37). Uns lIadregots havien despullat,
ferit i maltraetat un home que baixava de
Jerusalem a Jericó. Un saeerdot el veié 1

passa de liare. Un levita feu la mateixa in
humanita!. Peró heusaquí que un Samari
ta, que en aquells temps equivalia a un he
retge, s'hi apropa, el cura, el vesteix'i I'ali
menta ... '

- D -

En aquesta parabola, quins són els eon
siderants de la sentencia? De que s'informa
Jesú¡¡? Demana, acas, al jutje, si g/ha om
plert aquesta o aquella formalitat? Pregun
ta si s'ha observat talo qual practica exte
rior? No; només s'informa d'una cosa: de
la practica de la carita!.

S'informa de la fe de cada un? Fa cap
distinció entre aquell que ereu una cosa i
el que en ereu una altra? Tampoc, perque'
Jesús situa al Samarita, que es un heretge,
peró que ha demostrat amar al próxim,
sobre el eapella que manca a la earitat. Je
sús no diu que la earitat sigui una de les
eondicions de salvació;. diu que és I'única.
l esperem que mossen Pelegrí no s'atrevi
ra pas a desmentir I'au'tenticitat del text bi
blic qu~ hem eilat ni la manera eom I'in~

terpretem. Així, doncs, ens trabe m nosal
tres en aquest cas,-i en tants d'altres!
molt més prop de i'esperit cristia que els
que gratuitament es diuen els seu s repre
tan,ts actuals.

Resti ben entes gue 'luan nosaltres em
prem la paraula caritat, no ha fem en el
sentit estret, mesqui i humillant que és co
rrent d'enténdre·]a, sinó com expressió.
en termes humans, de la suprema norma
d'amor i de justícia que deu informar la
vida social. Quan diem earitat, no hi veiem
sois en aquest eoneepte un problema mo
ral, el de corregir la miseria qué és inse
par"able de la insuficiencia personal. Pre
nem la paraula en tot el seu abast social,
económic i politic, segons el qual un im·
puls interior irrefrenable ens ha de fer ree
liticar, en termes de justicia estricta, tal el
deficient meeanisme actual de produceió i
distribució de la riquesa.

Deixeu que, per acabar, relatem a mos
sen Pelegri, una Ilegenda budista. Vi"ia a
la eiutat de Mathura, la bella cortisana Va
savadata. Aquesta, veient passar aUpa.
gupta, deixeble de Buda, jove bell i gallard,



sentí per ell una passió violenta. Dive'rses
vegades li envia una esclava perque li ex
pressés el seu amor i li pregués d'anar-Io
a veure. l Upagupta responia sempre: Di·
ras a la teva mestres~a que encara no és
temps que Upagupta vagi a veure a Vasa
vadata» .

Alguns mesas després arriba a Mathu
ra un rie comerciant que s'enamora de la
cortisana. 1 Vasavadata, tement que elseu
gelos aimant, el cap deis artesans, la casti
gués, mata al comerciant i amaga el seu
cos sota un munt de fenc. ,

El cr'im es descobrL la cortisana com-
paregué davant deIs seus jutjes, i aquests
la condemnaren a ésser abandonada en un
cementiri, després de t.llar-li el nas, les
orelles, les mans i els peus.

Tots els seus antics adoradors ¡'aban
donaren i sois resta al seu ,c,)stat I'esclava
fidel, per assistir-Ia en la se va agonia i
guardar-la deis corbs.

Pero heus aquí que en la soletat del ce
mentir; viu avan<;ar envers ella la noble fi
gura del deixeble de Buda. Per un residu
d'inútil coqueteria, ordena ella a I'esclava
que amagues amb un lIensol els membres
mutilats. 1 girant-se a Upagupta, li digué
amargament: «quan el meu cos era formas
com la flor del loto no feres cas de mi. l és
aquest moment que has escollit per veu
re'os?»

'. -«Sí, desgraciada amiga meva, perque
aquesta és ¡'hora en que tots t'han aban
donat.»

No sabem si aixo és real o imaginario
Pero en qualsevol caso el jove Upagupta,
estava més prop de la Ealvació futura que
tots els creients fidels que saben passar in
diferentment davant del dolor i de la in
justicia humaná,

Tal és el nostre parer.

P.

:
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CJarlament í corporatívísme

Lleida desembre 1925.

KUHNEL.

de I'Estat. El corporativisme al..a un ter·
cer element: l'Estal. Aquesta forma esta
tal no ha vol donar tot a /,individu, ni que
I'Estat ha sigui tot, sinó que vol que I'ho
me posi tata Ja seva activitat en cossos
constituYls i aquests cossos formin part de
la governació de l' Estat.

L'Estat-Corporació no es res mes que
un Senat professional. En l'Estat-Indivi
du el Senat n'es tan sois una roda de I'en.
granatge de la governació. En l'Estat-Cor
poració aquell es el tot. Mai una cosa que
sois forma part, pot fer el servei d'un
fof.

En l'Estat democratic cada individu te
o ha de tenir una doble personalitat, la que
li correspon com a ciutadit, i la que li dó
na soéialment la professió que exerceix. De
la primera el Parlament o Cambra Popu
lar n'es la representació, de l. segona el
Senat o Alta-Cambra. Ambdues' (armen. i
exerceixen la governació del país. Sempre
les disposiciol1s que surten sancionades
per les dues cambres, tenen mes prD'bali
tats d'esser justes que no establertes per
una sola, tal com passaria en I'Estat COI'-

porati U. .

Posat un problema en una cambra corpo
rativa cada u el defensara o atacara segons
convingui als interessos de la clase que re
presenta. Cada corporació procurara que
les lIeis sigui n favorables al seu estament,
contrariament als partits polítics que per
estar formats heterogeniament no poden
anar a conseguir. el favor per una classe
determinada.

L'Estat democratic i popular, .empre
estara per damunt de qualsevulga forma
de govern, mentee tant no s'inventi cap
millar, de tates les assaijades i fracassades.
Uri home, un vot, heus aci la formula de
bona governació,

QUAN hom es traba en una sala d'espe
ra d'un metge, ad vocat, etc. i la

espera es lIarga, la nostea vista busca algun
paper impreso L/avors es quan hom es do
na compte de la bona companyia que fan
les I/etres. Generalment en aquests 1I0cs
s'hi traba la literatura mes dolenta. No hi
fa res, tot s'ho empassa un. Per dolent que
sigui tot ha devoren els seus ulls. Hom I/e
geix coses que mai en la vida hagues Ile
gil. Així fou com per atzar em vaig em
passar un article defensant la constitució
corporativa municipal en una revista que
segurament soIs I/egeixen els seus col'la
boradors. La defensa del corporativisme
era tan calorosa que quasi convenci·a.

Una corporació formada per altres cor
poracions on I'individu esta subjectat al
joc deis interessos d'elles, era, per I'articu
lista, I'ideal de la bona administració.

Aq uesta «nova» forma de governació es
bastant vella_ Com tota forma anti-demo
cratica ja els nostres besavis la varen co
neixer i ja la varen deixar. En él segle
XIV' i XV' principalment les corpora
cions a Fran"a prengueren tal increment
que formaven un nou poder davant del
constituYl. Aitals corporaciof)s es const;
tuiren per defen ..ar-se mutuament els com
ponents del mateix gremio

El poder a mans de les corporacions es
mes temible que a mans deIs partit. polí
tics. Les corporacions ventilaran sempre
interessos materials procurant cada una
d'rlles que les lIeis siguin favorables als
interessos de la classe que representen,
contrariament deis partits politics en els
q uals aixo passa a segon terme.

Enfront de l'Estat-Individu, forma de
mocnltica de governació s'al..a ¡'Estat
Corporació. L'individu-ciutada resta anu
Iat dins la corporació a la qual pertany. El
corporativisme vol ésser una transacció
entre I'Estat individualista i J'B stat socia
lista. En el primer I'estat es supedita a la
voluntat de I'individu-ciutada; en el segon
l'individu queda supeMtat a les necessitats



A mida ,del SCII pas, el mcu cap gIro,

_ temerós de no vcure <;0 que chiro----

J>cr C:l.lues que no sé ni lle sapigut;

així que es va allunyant,-la meva Fada

va clesfent la ¡l'lusió tet just creada,

cm deixa al cap deIs Jiu un gOlg perdut.

.Jmr. - 6 -
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¡! Quins ulls que té raimadal Quan els mIro... jj
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BAPTISTA XURIGUERA.

canfone jo, c1esprés, amb el recort,

aquell que. plora sobre un mort.

1 em

igual que

Quins ulIs que té raim:tJal Quan eIs miro,

que no pcnso, no ploro. ni reSpirO,

II tremolo tot, em sento un gran ven~ut; !!
::

¡¡ tot és claror que enteIa la mirada,
¡!

¡1 ¡ eneés al foc Jels ulls Je l'estimada
::
¡~ sóc com IIll cee que guaita esmaperJut.
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(fer una 'l.3íblíoteca CJeatral Catalana

JESÚS SANZ.

nes que, o bé no han sigut mai publicades
o bé han hagut d'acontcnrar-se sonint sota
una forma modesta esti 1 Escena Cata
lana.

Amb aixo no volem dir que, bibliote
ques de caire popular per ¡'esti! de L'Esce
na Catalana, no .rendeixin un bon serveL
Publicacions d'aquesta mena, en efecte,
s6n indispensabl;,s, i no caldria pas dei-
xar-Ies mori r. .

Manca pero, com deiem abans, la Bi
blioteca selecta, presentada amb certa ele
gancia. Suara I'Edi.torial Barcino ens ha
ofen en un bonic volum els precursors del
Teatre Catala (t). No creiem que els vo
lums de la Biblioteca que demanem ha
guessin d'ésser molt diferents. En tot cas,
seria un tipus de volum més modest enca·
ra el que tal vegada convindria eseollir,
per tal de poder·los oferir al més bon preu
possible. Ni el papel' caldria que fas tan bo,
ni el relligt. ·Volums per ¡'esti! deis de. la
BibliotM:que Hachette (2), resolql'len
abastáment e'l problema. Tindrem final
ment l'empresa que vingui a ompli'r aquest
buit dins el camp de les publicacions .ca.
talanes?

No creiem que de la part <;Iels autprs
aquesta empresa hagués de topar amb
grans dificultats. A alguns, potser, no els
semblaria be incloure més d'una obra en
cada volum, com trobem en els volums de
I'esmentada bibnoteca i en altres Bibliote
ques semblants (3). Preferiran potser que
les seves produccions continu"] quasi bé
inédites en public3cions e,til Escena Cata·.
lana de les que difícilment en qúeda rastr'e
al poc temps de la seva aparició?

,w..
~-'.7 -

ESTEM en plena febre de publicacions
catalanés: edicions per a tots els gus

tos, empreses de totes les tendencies, dia
ris, revistes, de tat i for~a. Hi han pero,
encara, alguns buits per omplir. Deixade
sa? Dificultats de caritcter económic? No
ha sabem. Creiem, pero, copvenient cons
tatar el fet,.i a veure, si de mica en mica,
el panorama del lIibre i de les publica
cions catalanes esdevé el més com plet pos
sible. .

D'.quests buits per omplir un és el
d'una Biblioteca Teatral Catalana que no

, desmereixés, per les seves qualitats, al eos
tat de les altres biblioteques catalanes en
publicaci6.

No han mancat, naturalment, els in
tents d'una Biblioteca semelant. L!-Esco/a
Catalana d'Art Dramatic, per exemple,
havia emprés anys enrera la publieaci6
d'uns volums que c¡'uedaven for~a bé. Peró
no era encara la Biblioteca Teatral que ens
enanca, una Biblioteca que ofereixi en vo
lums de presentaci6 acceptable una selec
ci6 de les obres sobressortints del nostre
Teatre.

Cal, doncs, fer un eSfOF~. Res més aban
donat, d'es del punt de mira editorial, que
el Teatre Catalit. Si per ventura intentes
siu fer-vos una col'lecci6 deis nostres mi·
1101'S dramaturgs, topareu amb les més
grans dificultats. Si voleu que aquesta col
leci6 sigui a base d'edicions elegants, o al
menys una mica presentables, !lavors us
serit del tot impossib'le: Un centre docent,
que vulgui dotar la seva Bibli0leca amb
una boniéa-col'iecci6 que dongui una vi
si6 panGramica del nostre Teatre, ha de
renunciar al seu proposit (1). S6n contades
les obres que han mere.scut els honors
d'una edici6 mitjanament decent. S6n mol
tes encara les produccions teatrals cata la -,

(l)' El Ttaire Catala antulor a Pitarra. Texl ¡notes per
Melcior Ponto Editorial Barcino 1928.

(1) Aixb ha dlem nosaUres per experiencll!l. Es sensible
aCluestlt delxadesa que fa impossible o dlficllfsslm a un lnvesll·
gll:dor I'esludl d'un aspecle tan importanl de la nostrll cul~

hlrll.

(2) eLes Grands C16ssiques;s.

(3) La Biblioteca Calleja, de Madrid. pel exrmple I el mo
lel" volum es~e!J'af de I~ Barcino•.
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Amb la figura de Manel Giró prossegulm lIvul el ncstre pro~'fG

IOn que ~conslsteix en fer coneixer els hornes. la signlflcacl6 deis
quals. en lllgunll de les aclivilals de -'a vida clutadllna. merelxi 1ft lIoa
i el reeonelxemenl del pable.

Els que litio estllt i els que 56n, els dec~os I els actuals, 1Il1er
mlfan en tiques/es planes que representen, pels prlmers, 4" lrlbu! a
Ilur m~mOrla. I pels que eocanl 56" entre n0811llres. la complllen9ll
amb que velem la seva obra. •

H Busací un lIeidata que pels propis me
rits conegué el cim altíssim de la

gloria, i la modestia del qual no I'hi deixa
frulr amplament.

Tingué fé en la seva obra fins a la l)'lort;
li manca, pero, audacia. Era massa pur i
era massa discret per a «preparar-se» I'au
reo la que'J seu geni li tenia guanyada i el
seu treball ardent, empenyal, tena~ li me:
reixia.

No és que li manqués un protector, i
un protector que cordialment I'emparava
sent-ne, a I'ensems, ben correspost per
"agralment. El Marqués de Casa Riera
fou sempre el seu geni lUlelar i el Mecenes.
El compositor IIcidata, morint a Barcelo
na el 21 de dcsembrc de 1917. se n'empor
lava el seu record benelt.

De més, tracu\. de fer-Io son marmeswr
artístic i el dipositari de la seva obra i no
fou culpa d'ell que aixo no fos fet en son
darrer testamen!.

En Manuel Giró fou nal a Lleida al ca-

rrer de I'«Arroyo», davanl la leuleria de
Cal Clariana, ¡'any 1848. pel' mes de se
tembre.

La seva infanlesa fou la de tots els nos
tres mestres de música.

Cantaire del Roser de l'Aurora, i de
J'Escolania de la Catedral, rebé lIi~ons, se
gons el record de la seya senyora germana,
deIs mestres Poboleda, «Roda»' i el notable
organista PontL

Al Seminari lIeidata hi establJ els sola
ments de la seva cultura literaria un xic
declasée. am b I'estudi del lIatí -i la tiloso
tia. Solidíssima base, per cert, d'estar un
xic orejada pels coáents universals de les
idees novelles. En tragué tOI el fruit que'o
fou possible. Molles de les obres musicals
seves en porten I'emprenla literaria.

La música se I'endugué fervorosament
als dinou anys i cursa harmonia amb el
professor Francesc Oliver tins que, als '22,

desesperant del seu pervenir a la aleshores
pagesívola Ciutat nadiua, marxa a Barce-
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lona on estudia música quatre anys, igne
rem sota la direcció de qui, i després als
26 se n'ana a París on romangue vint anys,
treballant sempre, a I'empar generas del
'Marques, encara que fent algunes curtes
visites a Espanya.

A I'any ja cOllegue a la gran Capital
d'Europa les carí¿ies de la gloria. En te
nia 27 d'edat.

Havia estat, de noi, molt seriós i model
de bondat, cosa que no resava gaire amb
la fama d'entremaliats deis escolanets de
la Capellania.

Així no es en va que pugui assegurar
un deis seus biografs que la tasca de Giró
tou- la d'un músic sincer i honest artística
ment; que no transigí ni volgue sacrificar
les seves conviccions estetiques i els seus
ide'als al plebersme i al guany am b obres
de baixa qualitat.

Afegeix tambe que 1;1 seva vena melo
di'ca raj'ava filcil; amb tot el que cal com
prendre que ~o ql!le Ji calia al nostre gran
músic es la «ma esquerra» amb que certs
autors de valua escassa fan sortir a les tau
les les lIurs obres mancádes i encara es
congrien un exit mes o menys espontani.

Giró, com li cal a tot catala d'alta cate
goria, els obtingue francament a París als
27 anys i a la Grand Opera. Hi estrena
una «Salve» o un fragment d'ella que li
Canla 'el baiJc'd'aquell gran teatre, el cele
bre Gailhard, amic seu.

- Seguí son camí d'e gl'oria amb una
«Sinfonía» en'quatre parts que titula «Gra

'nada» i s'exe~utá I'any 1·899 als «Concerts
Colonne».

L'orquestra del Conserv'alori de París
dona·a coneixer al públic 'una altra obra
seva de caire religios eque produí un gros

-efecte». D'aq uella data· perve la pri mera
versió de la partitura ·de eL'Eludiant de
Salamanque» que porta en sa 'redacció de

Jfiniti.va de./gll el titol cI..e Bachelier de

Salamanque» que Emili Dupres havia es
crit treient-Ia de I'obra cervantina.

Els seus exits. parisencs I'animaren,
sens dupte, doncs comenea aleshores a pu
blicar música a cant i piano, malta d'ella
conseguinl fer-se bogal, de faisó particular
una col'lecció de melodies espanyoles titu
lades «Tras los Montes», al'ludint sens
dubte '-Is Pirineus, que li edita HeugeI.

Alla a I'any 1880 compasa la «Sympho
nie Mozarabe». Vivia. a la data, al carrer
Washington. El seu nom tenia fort presti
gi i els grans concerts duien sovint el seu
nom que, per cert, cinc any enrera,
en una ocasi6 curiosíssima, '. havia estat
desconegut i. mitjansant una estratagema
de son amic Gailhard, s'imposa al cele
berrim mest~e Guilmant.

Dos anys més lard escrigué la «Grande
Messe» avec soli et Chorus, i al següent,
1883, a la Grand Opera, amb motiu d'una
funció de beneficencia a favor de les vic
times d'jnondacions hagudes a l'Alsilcia i
Lorena estrena el «Divertissement anda
lous» quadro de música popular, amb
ballades intercalades a la representació,
que obtingueren forta popularitat i es re·
peliren als concerts.

Entre aquestes obres que refermaven el
seu-nom de gran compositor, cal recordar·
hi d';tquesla epoca, els «Threnes>.> o Lamen
tacions' de leremies profeta, a veus i or
q uestra, aplaudida als concerts Pasde-
loup. .

En 1884 va a Barcelona, sens 'dubte
per tal de preparar els assaig's i represen
tació'd'«lI Renegatlo Alonso Garoia» que

'estrenava l'any del calera. el 6 de juny,
darrer de fa temporada, obtenint exit
franc, de faisó especial el Preludi, escrit ja
amb procediments moderns. Diuen de
I'obra les «Celebridades Musicales>.>, (pagi
na 625) que el libreto esta pJe de Uocs co-

o muas des del comen~ a la fi, i es ¡larg, ex-
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tremament lIarg i embolieat i. malgrataixo,
I'ópera de Giro, en quatre aetes, tingué un
exit satisfaetori. Afegeix que no podent es
mentar totes les belleses que fan el tresor
del treball valuós del mestre lIeidata, en
fara notar les sobressonints. Entre elles. a
pan del dit preludi, peca «de grandiós,
efeete i de bones sonorilats», hi ha el ehor
d'homes de poble on el eolorit local ae
eentúa amb veritat tota la situ.eió. Creu
el biógraf que Giró es traba en el veritable
centre de la seva inspiraeió musical amb
el duo del segón aete i la primera pan del
tercer.

Després, a proposit d'unes observaeions
sobre I'armonitzaeió del can! del muez
zl)rreeon.eix a en Giró eond·ieions de colo·
rista i caudal armonie sufieient per a de
mostrar la seva valua, com ha fa, espeeial
ment en els ballallles. Destaca igllalment
un quartet del darrer aete que meresqué
grans aplaudiments.

A París eseribia de nou, el juny de
IgOI la simfonia «Apassionalla» j I'any
següent, la mort del seu am ie el gran te
nor Gayarre li dona oeasi6 de eompondre
un "Requiem» que s'estrella al Teatre
"Cire Barcelonés., sota la batuta del mes
tre Subeyas Baeh, i es bisa al Teatre Lírie
després. Un erítie assisten! ens diu que
I'obra li produí una impressió profunda i
una intensa emoeió religiosa, malgrat les
reminiseencies, que eren posad es a posta,
de les obres que ca ntava am b preferencia
I'admirable base, deis Meyerbeer, Gounod
i Verdi.

L'any següent, una exeeueió defieient,
segons explica un testimoni aÜditiu, priva
a Giró de tenir tot I'exil. mereseut a l'es
trenament de la Comedia m usieal' en 3 ae
tres, treta de la celebre obra d' Alareón,
«El sombrero de tres picos o El Corregi
dor», que tingué 1I0e al Teatre «Príncipe
Alfonso» de Madrid, el '4 de maigo

No obstant, El Correo, que dona
compte del earaeter de J'obra, considera a
Giró eom el creador del genere espanyol
inspirat en els aires nacionals. «idea. diu.
exclusivamente original y puesta por v~z

primera en España por el Sr. Giró», j ex
cita als demés eompositors a seguir I'es
cola del mestre eatala, per més obstacles
que trobin.

El libreto, adaptat a I'eseena per Felix
Gons, tal vega da no eorrespongué. a la va
lua de la música.

Pel maleix periodie sabem que'l vene
rable mestre Goula havia donat a eoneixer
feia poe al públie madrileny l'inspiració j

el talent de Giró, fent aplaudir els seus
bailables als eoneens que dirigi a la. Capi
tal d'Espanya.

Al Teatre de Novetat;, quatre anys
més tard, s'hi estrenava, el mes d'abril
eom sar,uela, la que després eonver·tí en
Opera en tres aetes «Nostra Senyora de Pa
rís» amb lletra de Calixte Navai ro, L'obra
fou posada amb tata propietat per l'Em
presa Elies i és un indiei de ¡'exit que al
ean,aren les representaeions I'haver-se
sosti ngut al earteB molts dies.

El trae que'n eoneixem de fa molls
anys ens permel assegurar la suprema digo
nitat deis proeediments musieals empr.ats
el1 ella, I'inspiraeió profunda i ¡'emotivitat
serena i tragiea de les melodies, així eom
·Ia severitat de la seva harmonitzaeió.

Després d'aquesta data, en Giró desa
pare;x de I'eseena pública. No és pas que'l
seu estre s'hagués apagat. Tal volta, :peró,
l'esforc que li ealia per remoure els entre
banes practies li maneava perque' no es
sen tia em penJut per la vana am bieió de
glOria externa, eonven,ut eom estava de
que la justíeia no es realitza m'ai espon!a-
niament en la nostra endarrerida tetra.' .

Ben eert que no es sen tia atret pel da
ler de I'estran¡¡:er, on amb tot, havia vi.st·
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brillar resplendors primerenques de la
seva fama. .

Com tans d'altres espanyols, Ii calgué
¡'ambient il'lustrat de Fran9a. per surar
d'entre la plana errna de la vulgaritat i
fer·se un nomo I és aixó sempre dificil a
nacions estranyes on I'ésser espanyol no
és jamai una garantia ni una recomanaci6.
Es per aixó que no logra veure represen·
tar a. l'Opera Comiq ue 'de París son «Le
Bachellier de Salamanca».

El cert és que Giró tingué, com tots els
nostres genis, dificultats majors al propi
país que a terra aliena.

Recor.di's amb aquest moti u que, ha
vent obtingutl'any"895 un premi de! Go·
vern espanyol l'Opera en tres actes «Her
mouth. sobre libreto de Pélnte de la Hoz,
i determinant-se en el Real Oecret corres·
ponent que deuria ésser representada
I'ópera premiada al ,reatre Real, malgrat
els esfor90s que realitza pe.rque's cumplls
la disposició sobi·rana, En· Giró no pagué
mai veure...se-Ia repr~sentar.

Una cosa semblant li passa amI:> I'ópe·
ra sobre la lIegenda de Roderic, «Florinda»
lIetra de Josep Almendros, en tres actes .

. [aixó que podi'a' oferir com a garantia
de merit els seus anteriors triomfs. «La
Florinda» porta data, afegida tal volta en
temps posterior, de Barcelona, desembre
de 1901 .. [.a I'any anterior li fou estrenada
per la Societat de Concerts dirigida per
Mr. Bordes, a la ciutat d' Angers, la «Sim'
fonia 'Muzarabe», que li valgué moltes
ovacions. Fou repetida a Anvers, i I'any
1899 al Teatre Líric de Barcelona.

I en Giró, condolent·se del seu fracas
en no uobar empressari per la «Florinda»,
al'l udeix al «vil metalI que ha corrom p to!.»

No és, doncs, estrany que, desanimat ja,
malgrat.ten;r només uns cinquanta anys,
es reclogui, home més aviat apocat, segons
testimonio del nostre eminent Ricard Vi·
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ñes, dintre la c10sca inviolable de la seva
personalit~t,si feble de cara a les impureses
de la realitat externa, ferma, rica i pródiga
de vida interior.

L'estudi de les obres d'aquest darrer pe
rlode sembla indicar una profunda incli
nació cap a la meditació de temes trans
cendentals. A mesura que s'allunya del
comer9 dels homes va donant·se a les
concepcions ultraterrenes.

Oarreres manifestacions d'aquest estat,
am b pronació abstracta del nostre gra n
compositor són 'les composicions musicals
en dues parts, la primera de les quals,
En el Terrenal conté els temps <<Joventut»
«De cara a lo Etern», «Amor», la segona
titulada «En l'Eterna!» s'inclouen al tres
temps que són, «Felicitat», «Extasi», i
«Suprem Ideal •.

Aquesta obra orquestr"l i.coral, és de
proporcions realment grandioses.

La segueix una altra, del mateix tipus
conceptual que, com I'anterior, porta lIetra
i músi·ca del propi Giró, 90 que demostra
més c1arament ésser producte d'un estat
d'esperit completament personal; la data
a Barcelona el juliol de 1914, ¡'S titula «En
¡'Infinit» i és per a veus i orquestra igual
men!.

·A "any següent, el mateix mes; i sens
dubte infiuit ja per la gran catastrofe, :es
criu un altre gros poema musi'cal en treS
parts titulat «Guerra, en l'lnfinit i a la Te
rra». L'acció, diu el compositor, té 1I0c a
nnfinit i al planeta Mundus.

Aquesta tendencia als temes abstractes
no pot ésser sinó fruit de la seva gran con
centraci'" interior que'l feia cada dia més
inepte per a la Iluita amb els elemen.!s que
devien produir son exit públic com a
compositor.

Li manca va, al reves de Wagner, la te
nacitat, I'audacia iel.cinisme devant les
adversitats i I'egoisme ¡gnar d~ ¡'ambiento
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I ilixí mori aquell qlle portava dlntre
seu la flama del gen i i que sens d ubte, en
altres latituts i en altres cultures fulgura.
ria avui en el firmament de I'Art com un
gran astre,

Morí en una casa de la Pla~a de Leta·
mendi, a Barcelona com ja hem aven9at,
i ni sisquera obtingué segons sembla,
que al seu darrer testament hi constés
practicament, la seva gratitud envers son
protector,

. Veus estranyes feren sugger.!neies poc
desinteressades davant del notari sense ob
tindre, pero, que la seva obra s'eseampés
entre mans avides.

La serva I'amor deis seus, ja que no la,
de la seva terra que, com a tants d'altres,
Ii sent només els afectes de marastra.

No la damnem, pero, que sufreixi la
malaltia de la inconsciencia més que la de
la malicia.

** *
Deixa un cata lec de les seves obres que

conden3arern breument c1assifiean~ lo en
obrE!s feafra/s: .Divertissement Andalous,
(escrit per a la Grand'Ópera, on es repre
senlil), .11 Rinnegalto» :ópera en 4 aetes
(representada al Liceu de Barcelona al
1885), .L'Estudiant de Salamanque» ópeea

I
cómica, «El Sombrero de tres picos o El
Corregidor»; «Hermonth» ópera en 3 ac
tes, premiada per I'Estat I'any t885; «Flo
rinda», ópera en 3 actes igualment premia·
da; .N uestra Señora de París», ópera en '3
actes, representada a Barcelona; .EI Zapa·
tero y el Rey», escena fantastica a gran 01'-

questra que pot ésser representada mlmi
cament; .EI Gran Cacique de Aldea», pri
mer assoig d'ópera; .11 Sonámbulo», se
gón a'Saig d'ópera; «Le Rénegat», tercer
assaih d'ópera, lIetra de Lionel Bomeme'e;
Obres de Concerf a OrquE!sfra: cSimfonia
Mozárabe»; .Oriental»; «Grenade» suite.

d'orquestea" premi-ada en Concur,S per la
Societat de Concerts de Madrid; «Simfonia
apassionada»; «Sara la Baigneuse», obra
de joventut; «Numancia., tocata, or
questra i pia»o; cTonadilles sentimentals»
orquestra i piano; «Amor», composició
grandiosa per a chors i orquestra, com
.L'Alegria d'lsaies», .En I'lnfinit» i «Gue
rra», en tres quadros, lIetra i musica seva,
que acaba poc abans de morir; Obres re·
l/g/oses: «Lamentaeió de Jeremies-~, cant i
orquestra per al Dijous Sant; «Te Deum
Laudamus», gran orque"tra, ehors i solos;
«Himne a Maria i Magnificat. gran 01'

questra, chors ¡solos; «Himne a Montse
rrat. chal' d'homes i mixte, lIetra de Ma
ragall; «Missa» a veus i orgue; .Missa de
Requiem» gran orquestra, chors i solps;
«Missa de Gloria», id" id,; .Salve R<lgina».,
orquestra; (,Ave Maria», solo de baix; al
tra composició religiosa sense titoJ a ¡veus
i orgue; ~Segona Lamentació de Jeremies»
cant i orquestra; .Vaspnes» cant j orgue;
.Pater Noster» veu d'home, arpa, vio'í i
orgue; .Cant religiós», estil mussarab, per
a corda; «La Caiguda de Sió», escena bí
blica, per a cant i orq uest,ra; altres obres:
«Tras los Montes», col'leceió de t 5 mela
dies espanyoles, acompanyament de piano;
«Dos Romances» i .Tres Melodies» per a'
cant i piano; .Nadal», piano tenor;-i baix;
«Seguidillas> duo de tenor i :baix; .Noc
tum» pia'no i violí; .Caprici»'se,.te! per a
instruments· de cordal j piano; «Orie-r;)tallJ,1

roman'9a per' a cant i piano, lIetra'de Gras..
i Elies; a les que cal afegir .uns «E,,~udis,

de Contrapun~ i Harmonia», manuscrits~¡

Es ben cert que sorpren la dignitat de
tata aquesta obra i commou ~la tra~ectia'

d'una aital vida, mancada deda calor pa-I
trial

Era massa pobre i ma!>sa honest!

J. PINYOL.

j

1
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contes

:loan> í Salomé

Versi6 de la historia bíblica modernitzada, en la qua! Salomé,

perfecta feminista. cerca ella~matejxa la concessió deIs seus desí/jos

«Que vals en paga?: Preguntir Herodes.
El cap d'En loan Baptista: Respongué Salomé

-Joan, besa'm, perque estas tan quiet?
amb qui penses? no veus que e"tic al teu
costat? besa'm.

EII esguarda el cel impertorbable.
-Calla, no puc, Sal@mé, tu només ets

carn morlal i pecadora; jo busco l'enlaira.
ment del meu esperjt.

Ella el mira més fogosament.
-Joan, no et torturis més; deixa eltel:!

esperit en, pau, el pobre, pren-me en els
leels bra90s i mossega els meus lIa vis: jo no
em queixaré paso

Mes Joan no I'escolta i continua.'
-El meu esperit vola més ~nlla que les

miseries de la carn. Tu, Salomé, els el pe
cat miljant~ant el qual el dimoni vol ten
tar-me. Mes no em besaras, no.

Salomé comen9a a perdre la paciencia.
Se li apropa més ..Li agafa les mans que ell
retira violentament. La seva caro crema~

-Joan, besa'm, besa'm que el meu cer
vell s'encega i si no em beses soc capa9 de
matar-te per conseguir besar els teus llavis.

1 els lIavis de Salomé busquen els de
Joan el qual gira el cap. La consciencia de
Salomé es comensa a dormir; ella es retor
9a; la seva fúria erÓtica arriba al paroxis-.
me. El pobre Joan sent que el fil de cosir
de la seva vida s'esta trencant.

-Joao,per fí, besa'm; besa'm o et mato.
1 Joan quelcom amortiguat:
--No, Salomé, no em besaras,..

EL sol cansat i avorrit acabava el treball
quotidia; esperava amb dalit que les

sirenes de l~s fabriques toquessin per apa
gar el lIum, deixar la feina i anár-se'n cap
a casa. ' ..

Prop d'aquella cinglera que la carrete
ra voreja" amb les seves baranes de pedra,
heels allí una Parella. Han segul a la bara
na, d'esquena a l'abím, el qual espera que
es ,consumeixi la tragedia, perque, verita
blement hi ha d'haver tragedia.

Podríem acostar-nos-hi i coneixer-Ios.
Ho fem. Heus ací les presenlacions.

EII. Un XiCOI jove de cara esblaimada,
ascelica, que el Greco deixa escapar d'una
de les seves teles. El seu cerve-Il pres.enta
mania mística. L'atzar, que és un bromis
ta, va fer que es relacionés amb la genlil
femelleta que hi ha al seu coslal.

Ella. Una noieta igualment jove. Ulls
grossos, negres, que cremen. Si a la Ve
nus de Milo li posessin bra90s, seria ella
mateixa. Ardent, fogosa i apassionada.
L'alzar, que la coneixia, va triar.·li l'ascé
tic del seu costat perq.ue. es relacionessin.

1 aixo es tot. Feles .Ies presentacions
deixem que ells maleixos s'expliquin.

Ella acosla la seva cara rosada, plena,
fins a·tocar la d'elJ; el seu rastre gira i els
seus lIavis contrelS, es paren davant els
d'el!. El mira febrosenca i li p~r1a.

i
J
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El bra, de SaJomé ha apoiat la seva ma
damunt el pit d'e Joan i ha apretat. EII ha
perdut J'equilibri i desapareix cinglera
avall. SaJomé, plena de febre, baixa al fans
de I'abím i busca els Ilavis de Joan. Inútil.
El seu cap s'ha esberlat de tal manera que
és impossibJe de trobar-Ios-hi. I Salomé,.
plena de rúria erotica sense satisfer, ha'

La perdua

Era jugador, pero un jugador academic,
ordenat. Algunes vegades havia perdut el
fre tot jogant, pero mai s'havia jugat el
temps. , '

la dir veritill en tenia for,a; pensava
fer un gran negoci, puig I'adquisició deJ
terhps no Ji costava gran cosa, pod,ríem dir
que li era franca, per aÍ'xo dins les seves
ca'ixes,' el que 'més hi abundava era el
temps.

Des de menut li havia agradat col' lec
cionar-lo, i en tenia de tates marques I de
to!s colors; lenia temps de joventut d'un
color daurat de taronja; tenia temps carre
gat o'avorriment, color cafe; tenia temps
d'alegria d'un caire rosat; temps de triste·

.sa gris com les capes deis carabiners, i ve
ritablement feia goig veure aquell munt
de' colorai nes cataJogades 'q ue representa
ven un tresor, per aixo, el jugador, que
era academic i ordenat, els conservava en
el fans de les seves caixes de cabals.

EIJ 'sabia que el temps és or, que com
més vell, més ben pagat fóra, en' tenia un
d'lsabel II que pensava que al. menys 'J'j

pagarie'n doble; per aixo, pié de paciencia,
cada nil abans'd'anar-se~na dormir passa·
va'comptes del seu temps I cada nit afegia
a aquelJa quantitat fabulosa una mica
més que p'hll:viil guardat aquell dia.

volgut trencar una roca a cops de cap '1 .s~

l'ha badat. . '.
L'abim ha clos la seva boca sense dents,

i alla al fans han quedat dos. cossos.

La Jluna, freganl-se els ulls, apareix a
I'horitzó i crida,-Les deu, ser<~.-I con-,
tinua el seu camí.

del temps

LEMA: «El femps é"s dr?»

. Ben mirat ja havien 'passat molts anys
i aqueli temps ehcara:no s'havia' convertil
en or; Ji havien dit que era amorti'1-zable
com ha són els emprestits de l'Eslat, pero
elr s'havia tornat incredul, se'n reia, ¡'3mb
un somriure que ha") podria qualificar de
mefistofelic pensa fer la 'gran jugada, i ,Ja
parla a cap.

, Dins la sala que semblava encesa per
un incendi incomprensible, el joc era cada
vegada Olés intens; él jugador com'en,a a
prendre-hi part, i, ben promte, el poc di·
ner metalic que, porta va ·Ii fou liq'Uid¡ll;
lIavors comen,a a jugar grah's quantitats de.
tem ps; a la pri m era aposta' els. jugadors es·
tranyals paren el joc, pero pocs moments
després conti·nuaren júg"n!. I el nostre ha·
me satisfet veia com perdia'tol el seu temps
daul3t, rosat, gris, negre, tOt5 ",anaven
passant a mans del que tenia,la banca~"

I el joc continua va. Afora s'anava fent
fosc i l~ !luna s'amagav~ i sortia enlre' e1s
nLivols negres i'espessos; dinire, 'la majo
ria del jugadors"havien perdu!.els diners i
imitanl al nostre 'jugador ·es jugavon el
temps. El banquer;·la dalleta als 'Jlavis,
an'ava acceptant tdteslesapostes, 'que cada
cap eren més 'crescudes,' 1: d"aquesta,mane
ra una nit en la qual la sala·semblaya en
cesa per un Incendi inc'omprens'ible, télt el



temps passa en poder de I'home de la ban
ca. El banquer somreia, sabia que, preci
sament, aquella nit seria amortitzat el gran
emprestit que la humanitat feu als Deus, i·
a I'acabar el joc mentre IOts els jugadors
somreien mofetes, veieren amb gran esto~

rament que IOt aquest temps que s'havi'en
jugat es convertia en oro IOts, sense dife
rencia, grisos, rosats, negres, daurats, co
lor café, IOts prenien un 10 grot, daurat,
metalic, que acabava amb la formació
d'or. .

1 els jogadors foren aquella nit horro
• rosamen!: pobres.

1 el banquer fou aquena. nit horrorosa
ment rico

El temps ja no existia, éls Deus havien
cancelat el deute i tomaven a la humani
tat l'or prenent·li el temps. Per aixc el
nostre jugador no es pagué matar, perque

-'
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a I:agafar la browing i disparar sobre el
pols:.Ja bal~,. perduda la nació' del temps'
que havia d'estar en recórcer la distancia
del canó de la browing fins el pols, resta
va esmaperduda i es quedava vagant. per
éter. A molts jugadors eh hi passa el ma
teix.

Molts no saben el ~erill que represen
tara fer un nou ·emprestit als Déus, per
aixc els adverteixo: quan els Déus a can;'i
d'or ens donguin temps, les eales que va
guen per I'eter adquirint momentaniament
la nació del tem ps, faran via vers els pol
sos de molts desgraciats i la ",ortalitat se
ra terri ble.

Del pecat deis pares de valer se matar,
els fills en seran les víctimes, i els Déus
esparverats es tiraran de dalt a baix de
I'Olimp i moriran esclafats·.

A. RECASENS.

•
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( Acabament)

",

'.

- 136.-BuTLLlITf DEL CENTRE EXCURSIO
nista.

Aoy 1908.-Meosual.

137.-LLEIDA NovA.
Aoy Ig08. ~ Selmanal.

- 138.-EL ALMOOAVAR.
Aoy 19o5.-Setmaoari.

_ 139·-REVISTA AORfcOLA DlÍ UROEL.
Aoy 19o5.-}'lesal.

__ J4o.-/,LERDA.

Aoy 1909. - SelmaDal.

- 141.- EL MERCANTIL DE LÉRIDA.
Aoy 1909.

- 142.-MORTALLA.
Aoy 19o9.-Selmaoal.

~ 143.-EL BEDEL.
Aoy Igog.

_ 144·-REPÚBLlCA.
Aoy Igog.-Selmaoari.

,. 14S.- /NI'ORMACIÓ MÉDICA.
Aoy,¡gog.-Mesal.

-146.-"'EL CORREO LERIDANO.
Aoy Jgog.-Diari.

-147.-LA LUCHA SOCIAL.
Aoy Igog.-Selmanal.

- 14S.-LA MITRA.
AIlY IglO.-Selmaoal.

- 149.-POTICRACIA.
Aoy 19lO.-Selmaoal.

- lSo.-EL FORO DE LÉRIDA.
Any Iglo.-Selmanal.

~ ISI.-BOLIIT1N ADMINISTRATIVO.
Any 191O.-Mesal.

J25. -LÉRIDA REVISTA
Any Ig03.

126.-LA CRÓNICA.
Any 1904.-SetmaDal.

I27.-EL SECRETARIO.
Any 1904.-Quinzenal.

_ I2g.-EL MAGISTERIO LERIDANO.
Any 1904-Setmanal.

r-130.-EL SEORE.
Any IgoS.-Se1manari.

131.-LA PROVINCIA AORfCOLA.
Any IgoS.-Mensual.

1p.-SATANÁS.
Any Igo5.-Selmanari.

13.3-Lo GAT DEL FAMADES.
Any IgoS.-Selmanal.

134·-VERDAD.
Any Ig06. Quinzenal.

13S. -EL IDEAL.
Aoy 1906.-Diari.

121.-LA BANQUIITA.
Any 19o1.-Setmanal.

122.-BOLETIN MÉDIco.
Any 1902.-Mensual.

123.-EL NOTICIERO LERIDANO,
Any 1902.-Diari de nil.

_ 124.-LA FRAT.ERNIDAD CRISTIANA.
Any 1903.

- I28.-REVISTA AORICOLA.
Any 1994.-Mensual.

l/na Ilista de periódics Ileidalans

•



IS2.-EL DEFENSOR.
Any Iglo.-Quinzenal.

- IS3.-EL RADICAL.
Any IgIo.-Selmanal.

- IS4·-LÉRIDA.
Any IgI I.-Selmanal.

ISS.-EL LUNES.
Any IgI2.-Selmanal.

~ IS6.-CALINEZ.
Any IgI2.-Selmanal.

IS7 ..~La Prensa
Any Igl2 -Diari.

.- ISS.-SÓLETIN DE LA PARROQUIA DE SAN
LORENZO.

Any IgI2.-Mesal.

ISg.-RENACIMIENTO.
1913.-Quinzenal.

,
..... 160.-NuEVO TIEMPO.

Any 1913.-Selmanal.

161. - EL OBRERO DE LÉRIDA.
Any 19I4.-SeImanal.

L..162.-LÉRIDA PECUARIA.
Any 1914.-Mensual.

I63.-SENYOR TASET.
Any 'gIS.-Setmanal.

164 -DON QUIJOTE.
Any IgIS.-Setmanal.

16S.-CATALUNYA
Any IgI6.-SeImanal.

- 166.-L'EsTACA.
Any I917.-Selmanari.

167·-LA TRADICIÓN LERIDANA.
Any IgI7.-Selmanal.

16S.-EsPERANZA.
Any 1917.-Mesal.
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- 16g.-EL OBRERO LERIDANO.
Any 19I5.-Selmanal.

170.-S0LETIN DE LA SOCIEDAD AGRfco
LA PRÁCTICA DE LÉRIDA.

Any IgIS.-Mesal.

_ 171.-LUCHA SOCIAL.

Any '9.lg.-Selmanal.

___ 172.-SOLETIN DEL CfRCULO REPUBLI'
CANO.

Any IgIg.-Desenari.

173.-CATALUNYA.
Any I92o.-Selmanal.

_ I74.-LÉRIDA SOCIAL y AGRARIA ..
Any Ig20.-MENSUAL.

175. - Lo RAMPILL.
Any Ig20.-Quinzenal.

~ '76.-SOLETIN DEL INSTITUTO GIlNERAL
y TÉCNICO (secci6 Pia Almoina).

Any Ig2o.-Mesal.

... 177·-EL POBLE.
Any Ig20.-Selmanal.

- 17S.-EL COLEGIAL MERCEDARIO.
Any Ig2o.-Mesal.

'7g. - KEGENERACIÓN.
Any Ig2 I. - Quinzenal.

. ISO -LLEIDA.
Any Ig2l.-Quinzenal.

......ISI.-SOLETIN DE LA FEDERACIÓN DE
MAESTROS NACIONAl,l!S DE CATALUÑA.

Any Ig21.-Mensual. .

<:- IS2.-SUTLLETf DEL CENTRE DE DEPEN
DENTS DEL COMER'; , DE LA 1NDUSTRIA De
LLeIDA.

Any IgI2.-Mesal.

- IS3.-EL TRANSPORTe.
Any 1922.-Quinzenal.
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_ 184.-RI!VISTA DI!L COLI!GIO DI! PIlACTI'

CANTI!S DI! MI!DICINA I CllluofA DI! CATALUFlA

I BALI!AIlI!S.
Any 1923.-Mesal.

_ 185.-BOLI!TfN DI! LA CÁMAIlA DI! LA

PIlOPII!DAD URBANA.

Any 1924.

186.-PATIlIA.
Any 1924.-Setmana!.

l 87.-REVISTA SANITAIlIA.

Any 1924,-Mesal.

188.- EL SECIlI!TAIlIADO LI!IlIDANO.
Any 1924.-Quinzena!.

18g,-CULTURA I ACCiÓN.
Any Ig25,-Mesal.

.,.... IgO.-VIDA LLI!JDATANA.
Any Ig26.-Quinzenal.

I9 I .- N UI!VO gOU!TIN MéDICO.

Any 1927,-Mesal.

Ig2. - NUI!STRO COLI!GlO,
Any Ig28.-Mesal .

- 193·-EL DIAIlI01>c LéIlIDA.
Any 1884.-Diari Liberal.

....¡I94.-DIARIO DB LéIlIDA.
Any 1886.-Diari cat6lic.

"""lg5, -HISPANIA.
Any Ig08.-Setmar.al.

_lg6,-EL LIIlIO DI! SAN ANTONIO.

A ny iJ. ...... -Mesa!.

..-, Ig7.-BOLI!TIN DI! LA CÁMAIlA DI! Co

MI!IlCIO.
Any J. .....-Mesal.

......g8.-IRls.
Any Ig2J.-Selmanal.

Igg. -LéIlIDA DI!PORTIVA.
Any Ig22,-Setmanal .

- 200,-NoVA LLI!IDA.
Any Iglg.-Mesal.

__ 20 J.-EDUCACIÓN,

Any ~g26.-Mesa!.

ALFIlED PEREÑA.

,

•



cOrígen del Progreso ~Argentino.-Una gran
potencia en esbozo_, per Francesc Oranmontag
ne.-Edicions 'cE! 80/. Madrid, 1928.-UnCl col'
lecció de se' articles formen aquest folletó edilat a
rel deIs perseverants estudis que <El Sol» vé dedi
can' des de la seva fundadó a l'aproximació his
pano-americana.

En aquests set arlicles I'autor hi exposa clara
ment els distints aspectes que més puguin interes
Bar de la historia d'aquesl país que va al davan! de
loles les "acians americanes.

En el primer,-titulat c:De I'amamenl a l'expansió
universaJ»-, hom poI observar els canvis que han
opera!, en un temps relalivament curt, els porls.
les ciutats i els camps vastíssims argenlins.

cEl més "Qll del Nou Món,-diu-,és "Argenti
na, Tot és en ella, obra moderna, improvisada en
mig segle.» Al'ludeix c.1:obstinaci6 absurda d'Es
panya de mcmlenir tancat el Por! de Buenos Aires
duran! un segle (fins el 1592), en el quol temps
aquella colonia arriba a la més gran miseria; fou
lIavors que els articles d'mportació Olés impl'escin~

dibles havíen de recórrer tat el'conlinent per lerra,
tol de punta a punta, tardent d'arribar-hi,-quan hi
arribava -, Olés de trés anys, El transporl elevava
en més de vint vegades el valor inicial de la mer
canda».

En el segon parla d'cEls salts de la prosperi
tat»; en el tercer, de la cTransformaci6 de la rama
deria»; en el quart, de cLes cestancies:t i els frigo
rífics»; en el quint, de cL·agricultura.-EIs compe
tidors de J'Argentina en la exportació de cereals»;
en el sise, de cMendoza j California»; i en el sete,
d'cEI Xaco».

En resum, elllibrel, dóna una idea Cor.;:a apro
ximada del que ha estat, és i sera la República Ar-
gentina. B. X.

cMonografies Mediques:t,-c:Diagnbstic i trac-,
tament dei cancel' de I'úter» és el tifol de rúltim fas
cicle publicat-el 22 de la col'lecció-, El seu autor,
el Dr. Uuís G. Guilera, Cap de la secci6 de Curie
t~rapia del Servei de Terapeutica Radiologica de
I'Hospital de la Santa Creu í de Sant Pau, és un
deis metges Olés capacitats per a tractar d'aquest
tema; horne de laboratori, un deIs noslres rnés
habits histolegs i home de clínica, el nombre cada
dia Olés creixenr de cancerosos que van a rractar
se al nostre vell Hospitalli ha donat una practica
afinada í un perfecte concepte científic d'aquesta

¡

Clíbres
,, CJrevístes
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malalJia que avui ¡a pot considerar-se a rensems
que un problema medie, un problema social.

L'autol' ha dividil la seva obra en Ires parts. En
la primera estudia les generalilals ~Ii,ologiques i
anatomo-patologiques del cimcer ulerí, En la sego
na estudia el diagnoslic c1íllic i per la bi(jpsia, que
no és més que; un auxiliar del' diagnostic clínic,
amb una gran precisió i claredat. Són pagines ines-

o timables pel metge praclic, qui és qui veu primer
els cancerosos i, per tant, és de qui depén un diag
nostic premalur que pot donar una garanlia de
guarici6.

La tercera par! esta dedicada enlerarnent al trac
tament. L'esludia minuciosament amb gran atenció
i en valora les probabiIilats d'exit i la seva eficacia.

La Monografia del Dr. GuiJera és d'una gran
actualital. El cancel' uterí, la més freqüent de segur
de tores les localitzacions, no fuig entre nosaitres
d'aq·uesta regla i entre les dones de la noslra terra
fa estralls, molf més deplorables quan molts po
drien ésser evitats per un premalur diagnostic i per
un rapid lractament. Ensinistral' als nostres metges
a saber endegar una terapeutica efica.;: és fer una
obra de defensa social.

El Noliciari, cada dia més interessant, i,:,!sereix:
Pompeu Fabra, per J. ft..guadé ¡Miró; COlnissi6
promolora de I'homenatge a Pompeu Fabra; Valo
ració internacional deis medicaments, per A, Garnir;
Servei d'Assistencia §ocial deis Tuberculosos:
Curs sobre la ruberculosi infantil; Hospital de la
Santa Creu j de Sanl Pau, 8ervei de Medicina ge
neral del Dr. Esquerdo: Curs de Clínica Medica,

Butlletí del Centre Excursionista cSabadell».
-Corresponent a novembre~desembre, ha apare
guí un magnífic extraord~nariamb profusió de text
i gravats,

Saba Nova.- El núm'ero 541 resulta Cor.;:a
reeixil.

L'Amic de les Al'ts..-En aquest m6n totes tes
coses tenen la seva parí lIuenla i la obscura. El ca·
mí q-ue segueixen els nostres estimats confrares de
Sitges no deixa d'ésser distint de totes les coses
del m6n, Han estat objecte de moltes censures i
ells es mosrren cada día més tena.;:os: aixo. és
d'elogiar.

Taula de Lletres Valencianes.-Ens ha arribat
el número 14, Amb aquesl anuncien l'aparici6 pro·
xlma d'una biblioteca que tjndra per 110m cL·estel~.
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L'exposicio Fargnoli

Deis dies 1 al 9 del corren! mes de desembre,
l'artisla Adolf Fargnoli ha lingul oberla una Expo
sició deis seus treballs al Circol Mercantil, local de
rAlene~ Ueidall"

El pulere arlífex, ha exposal durant una dies les
seves jaiea d'arl preciosfssim al "ostre públic. EIs
centellars de persones que han visitaJ aquella laula
curulla de cofrels i allres unitals filies lotes de l'in~

geni de I'admirat Fargnoli, han quedal corpreses de
tanta exquisidesa. TOlhom qui ho ha vist, ha lingul
de relre alabances.

I aquesl exil falaguer que corona fols els paSSQS
del delicallrebaJlador, no el deixa maL

Arreu 011 vagi trobara paraules acoJlidores;
IOlhom qui el conegui en Cara sincer~ elogis; avui a
Catalunya, dema fora d·ella. sempre vollara la fi
gura i robra d'Adolf Fargnoli una aureola de pro
funda simpalia.

De Quina manera, nosaltres, consignarem milIor
l'efecle Que ens produf la seva visila a la nostra
ciulal sinó manifeslanl sincerament la noslra admi
ració?

Voldriem poguer dir igualment de I'exif d'eficacia
i profil malerial oblingut· per I'artista refinadfssim!

Pero L1eida és encara un poble on abunda moH
la genf Que no le gual ni diners. Dissorladamenl els
Que lenen gusl no tenen diners, i els que lenen diners
no lenen gusl. ¡$i al menys els pocs que lenen gust
I-diners volguessin gastar-los per a salisfer-Io! S6n
massa conlinenls.

Bonll cosa és I'admiració i I'agraiment. Pero no
és prou la paga d'elollis per correspondre a la' gen·
tilesa deis arlisles Que com En Fargnoli Vdn per
pobies i vilatges fenl ofrena de les manifeslacions
del seu art delicadfssim,

No soIs d'aquesl pa viu I'horne.... B. X.

La iInpremta de «La Naull

Després d'un any de la seva aparició, «La Nau»
ens anuncia el seu proposil de lenir una impremta
propia.

Sembla que la subscripció que ha quedat oberla
amb tal mOliu és forc;a esperallc;adora.

Si lot marxa com és de desiljar, doncs. dinlre
de poc temps,-polser en els primers mesos del nou
any-els naveganls de «La Nau) li[ldran port IHure
i mars ben abertes per ancorar i navegar quan vul·
guin i on millar els plagui. D:aquesla manera, amb
més lIiberlat i sense cap mena de control po
dran comenc;ar una allra etapa en el carní de la
1luila per I'ideal.

Que no es cansin els brac;os; Que no s'afeblei
xin els cors; que no s'adormin els esperits; Q4e no
es lassin els COSSOS. I si «La Nau» desplega totes
les seves veles als Quatre venls, i si el palró i els
braus mariners no s'obliden de la brúixola ni un mo
menr. i si ens agraden les seves converses, no dub
lin Que no marxaran sol~, puix pel maleix solc que
deixaran ells seguirem no~altres amb les noslres
embarcacions, perites, pero no per aixo menys pie·
nes d'entusiasme.

De .La Nau>, encara

I ¡a que parlem del volgut diari de Barcelona.
Es una lIastima que «La Nau» no faci dues edicions.
com cLa Veu). L'edició del vespre, no pot lenir
nombrosos leclors, fora de Barcelona i poblacions
més proximes. A L1eida, soIs uns quants, i exclus
sivament per motius cordials. la compren. Si lot i
conservant, a Barcelona, el seu caracter primitiu de
diari del vespre. fes una edició de matí, amb tata la
informaci6 de matinada i de darrera hora, en po-
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blacions com L1eida es vendria molt i es converti
ria en el diari deis que pensen en liberal. Seria, per
ara i lant, el nostre diario

Brindem aquestes idees als companys que re
daclen i dirigeixen cLa Nau:., inspirades en els mi
1101'S senlimenls de simpalia.

Tercera nota

Aquestes notes demostraran als nostres lectors
que mirem amb interes les coses de cLa Nau:.. Les
hi hem mirat sempre, pero aquest interes nostre
s'accentua de dia en dia, paral'lelament al creixent
sentit esquerra de I'esmenfat diario

A partir del dia que Rovira i Virgili, deixant la
direcció de cLa Publicilat, recobra la seva plena
IIiberlat polftica, s'hi ha conegut molt en la actuació
de cla Nau:.. Els seus editorials s6n Olés valents,
Olés radicals, Olés com els reclama la gent liberal
de casa nostra. Alguns d'elIs, com per exemple
cL'ampla esquerra- i cLa llibertat de lectura»,
darrerament publicals, s6n del millar de la seva
ploma.

Sempre hem tinguf a Rovira i Virgili pel' un poH
tic d'esquerra que aclua per movils noblement idea
listes, lot i haver discrepat d'elI en alguna ocasió,
i lot i no haver-hi, entre elI i nosaltres, una confor
mitat plena en algunes coses: Que és un polític
idealista, en el més digne sentit de la paraula, ho
proven plenament les condicions de la seva renun
cia allloe que ocupava a la desapareguda Manco
munitat de Catalunya, la dimissi6 del seu carrec de
director de cLa Publicifat» i la trajectoria de tota la'
seva vida pública. Rer aixo, per creure'l un alt va
lor poHtic, moralment i intel-lectualment considerat,
és perque voldriem que eH i els companys que I'a
juden en la confecció de cLa Nau:. arribessin a fer
ne el diari que fa tant leOlps necessiten ¡esperen
les esquerres de Catalunya,

Els concerts Cuervas-Pujol

Els darrers exils assolits a la Sala Erard de Pa
rís pél nostre compatrici Emili Pujol i la seva dis
tinguida esposa Matilde Cuervas, ens omplen de
satisfacci6.

Un nombr6s públic Hcudí a escoltar-los, i els
aplaudf freneticament al final de cada un~ de les 
peces executades.

Es reconeguda arreu, la fa~a que com a guita
rrista gaudeix el nostre estimat Emili Pujo!.

EII, amb aquest insrrumenr ha sabur fer les co
ses meravelloses. Pero n'esperem més desDrés
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deis Uarcs estudis que sobre aquesf instrumel)t fa
tan de temps que r.ocupen.

Amb la seva competencia indiscufibie verte ix a
la guitarra obres de gran merit, que després ofe~

reix als selectes auditoris que van als'8eus recitals.
Així, Emili Pujol, ha sabut col'locar davant del

món una garlanda de roses perfumades a l'entorn
d'aquesf subtil instrument que eU tan €stima.

Nosaltres que anem seguinl amb atenció els
seus passos per I'eslranger, Que el van conduint
paulatinament al cim de la gloria, ens sentim plens
de goig cada cop que la premsa ens assabenta d'un
exit cIamorós com el que ilvui ens ha fet agafar la
ploma,

Rebi, l'eximi músic, les paraules sinceres que 1i
adrecem. B. X.

La Perruquería FUella
Afentament invifats pel nostre bon amic Pelai Fi

leila, hem lingut el gust de visitar el nou local on
ha quedar instal'lada la seva anliga i acreditada pe
rruqueria, situada a la plac;a de la Paheria. enfront
de la casa de la Vila.

Tol i posse'fr en rantic local una excel'lent ins
tal'lació, no ha dublat d'aprofitar I'avinentesa per
renovar-ha totalment, a desgrat de les despeses
que aixb reporta.

Ultra I'escaient sa16 per ahornes, hi ha una
magnífica estane;a per a senyores. en la qual hi do~
mina una sobria elegancia i una pu1critut higienica.

De Olés. observarem una muni6 d'aparells per a
secat i massalge. entre els quals. s'hi compra el
del fam6s ondulat permanent, que feu funcionar
al nostre davanl amb una Ileugeresa i precisió cor
prenedores.

Res d'estrany, doncs, que amb aquestes milia
res la Perruqueria Filella continu'! essent una de
lp.s dislingides de la noslra ciutat, tata vegada que
pot comparar-se amb les de les més importants
poblacions, És indublable. que les senyares no
deixaran de tenir-la en compte.

Desirjem a I'amic Filella un profitós resultat,
digne del seu esfore;. L.

"Una lletra"
Hem rebut del nostre estimat amic i col'labora

dar Michel Ventura Balen ya, la següent lJetra que
reprodu'im íntegrament:

Sr, Director de la revista LLEIDA.
L1eida.

Molt distingit senyor: Amb dala d'avui he remes
al diari cLa Publicitat» de Barcelona la següent Ile.'";
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fra, i desifjaria que lingues voslé I'amabililal de pu~

blicar-Ia en la revista de 5a digna directió.
Speranl me complaura i donant-Ii expressives

merces, sóc de voslé, affmo s. s.-MicheJ Ventura.
Madrid 1 de Desembre 1928.

Senyor Direclor de cLa Publicilat:t.
Barcelona.

Molt senyor meu: L1egeixo él cLa Publicilat. del
9.7 del Novembre prop-passat. un arl¡e1e lilolat cOr
!agraria., en el qUílll'aulor s'ocupa quelcom des
peclivament del syafema orlhographic usal en mos
.rebayls Iiteraris.

He dublal un momenl, si valia la pena d'agarar
la ploma per a reballre les affirmalions de 1'é1llonyrn
auctor. I die aixb perque Jél manert! roe respecluQ
sa i él I'enserns poca-solla amb que ai'iudeix él per
sondlilals tant narables dins de la noslra Renaixen
c;a com són En Carreras Candi, En MiQuel i PIa
nes, En Viada i Lluch, i En Francesc Me'llheu, de
demoslre ben palesament Qu'és d'un niveyl bastant
baix, tanl inJel'leClualmenl com moral i fins palrio
tica.

Pero així i tor, corn emelre concepfes despecfius
boi fent affírmafions gratllites, scudant-se en l'ano
nym, és impropi de persones com cal, vuyl creUl'e
Que l'al'ludif 3enyor no sera deIs qui tiren la pedra
i amaguen la ma, i lindra la genlilesa, jo Ji prego,
d'indicar-Ole públicamenl quines són les falles
qu'hagi trobat en mos textos." <delicients en varis
aspecles grammalícals._

Spero de la amabilital de vos té, ~oldra lrallS·
mellre el meu preg al per mi desconegut aulor de
I'arlicle. i donara publicilal d'aquesta !letra per a
coneixemenl deIs habíluals lectors de cLa Publici
tal- i per a poder fer us del dret de defensa da
vant del públic.

De vosle afectissim s. s" Michel Ventura, de
Reus,

Madrid 1 de Desembre de 1928.

D'Olwer, O l'huInanisIne

Amb la separació de Rovira i Virgili del grup
inspirador de La Publicital,-separació polílica, no
pa3 espiritual-hi hem guanyal molles coses, El
primer benefici, ja l'hem comentat en altres notes
Que publiquem en 6QuesI mafeix número, i Que con
sisteix en el relOrll a la polílica netament esquerra
na del director de La Nall.

El segon, i ben posiliu per cer!, és el de !legir
sovinf els arHcles que L1uís Nicolau d'Olwer escriu

a La Pub/icilal. De I'esperit de finesi:! d'aquest ho
me, per Expressar-nos en termes grats aPere Co
romines, creiem que no en cal parlar. Tots sabiem
les seves grans dOf5 d'historiador. Níngú no pOI
haver oblidat la tasca benemerita d'aQuella comis
sió municipal de Cultura que presidí amb dignitat,
preslígi i eficacia indiscutibles. Es un topic parlar.
ele J'hum(lnisme pregon de Nicolau d'Olwer. Pero
pocs sabiem que en aquest home hi haguessin les
possibiJilats d'un Jeorilzador polílic que han vingul
a palesar els seus bellisims editorials de La Pub/i
cilat. Aquells Que hagin lIegil, per exemple, <El
drel Que s'elabora_, cLa Justicia internacionah, cEI
món en marxa~, i cL'organilzació de la pau~, hau·
ran de reconeixerque en la polifica de dema, Nico
Jau d'Olwer hi ha de jugar necessariament, un pa··
per preponderant per la seva profunda visió deis
problemes que la vida deis pobles plantejen i per
J'ample sentit liberal que informa aquesta visíÓ.

Digne eoronament d'aquesta tasca d'adoctrina
dor polin"c de Nicolau d'Olwer, és la seva resposta
a renqllesla de L'Opinió. En ella, J'home de cien
cia aeostumat a la precisió deis lermet', s'hi adver
leix abaslamen!. Pero el que ens ha agrada! ex
Iraordillill"iament és veure'l definir-se tan c1aramenl,
i tan Iiberalment, en els punts essencials d'una pos
sible actuació d'esQuerra.

Estero contents, eonlentíssims d'aquestes cons
talacions. I davant de la comprovació d'aQuesls
valors, obrim el cor, plens d'esperan~a, pensant
en els temps que han de venir, que vindran, inde
fectiblemenl.

La COInissió Provincial
de MonuInents

En sesió cel'lebrada el passat 26 d'oe/ubre, que
da constitu"ida d'aquesta forma:

Presidenl Honorari,' Exem. Sr, Governador Ci
vil; Presidenl efectiu, Miquel Fontanals Araujo, Di
rector del Museu Morera, C, de la R. A. de BeBes
Arls; Sots-President, Joan Ayneto Baldellou, Ca
nooge, C. de la R. A. de la Historia; Conservador,
Ignasi de Villalonga Casanyes, Arquilecte Provin
cial, C. de la R. A. de Belles Arts; Secretari, Joan
B. AIJisenl lavé, Beneficiat Arxiver de la Catedral,
e, de la R. A. de la Hisloria; Vocals. Manuel He
rrera Oés, C. de les RR. AA, de BeBes Arls i de la
Historia; Manuel Pere Gómez, Pbre., C. de la R..A.
de la Historia; Vocals n,ats, 11m. Sr. Bisbe de la

+.
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"Oc"
Gaseta selmanal de Literatura, Art, Ciencies i

Esports.ja sabeu I'aparició a primers d'any d'aques
ta gaseta tolesenca. órgan de raclivitat intel'leclual
deis Pa'isos d'Oc. Les l1etres catalanes, les lIetres'
occilanes vessaran en les seves pagines lIur més
valuosa producci6 ¡ el comentari i la noticia de lot
el moviment intel'lectual del món, Verb de dues cul
fures germanes i renaixenls. siluades al bell mig de
rOccident europeu, promet d'esdevenir la seva
més complela, moderna. vivent expressió. Abun-·
doses col'laboraci6ns de les més famoses signatu
res franceses, avaloraran, lambé, regularmenr, les.
pagines setmanals d'«Oc».
, Corresponeu, si us pIau, amb la vostra subs

cripció. a l'hit d'aquest periodic, el qual obre un
camp vaslíssim i nou a les lJelres catalanes.

Bona feina
cL'AgrupaCió Cultural» de joventut Republicana

de Lleida ha organitzat un curs de conferencies
que es donaran aquest hivern.

La primera d'elles Iindra 1I0c el dissab1e dia 29
del correnl, a les deu i mitja del vespre, Anira a ca
rrec del director de L'Opinió. En j. Lluhf Vallesca.
el qual parlara de la missió actual del Socialisme.

Diócesis; Excm. Sr. President de la Diputació Pro
vincial; Excm. Sr. Alcalde; 11m. Sr. Director de
I'Instilut Nacional de 2. ft Ensenyam;a; Sr. Arquitec
te Municipal.

U"RALITA
També produeix TUBS a pressió fins a VINT atmbsferes, per a
conducció de líquids i gasos. Són els millors i de durada indefini-
da, per la qual raóels Ajuntaments i grans empreses que submi
nistren aigües a les poblacions, és el TUB que enguany adobten. =

Demaneu pre••upostoa 1 el. facilitara gratis la ::0:0=

Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telefon 207
Central: BARCELONA· MADRID..
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Material pero a cobertes, el rnés garantit i de durada ¡¡·limitada.
Tllberies lleugeres per a desaigües, sortides de fum, etc., etc.

~llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlll1IIIIIIIIIIIIIIIIIiillllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllliillllllllllllllllllllll~

Institució Patxot
Prernis rnusicals

N'Eusebi Palxot i L1agostera, pianista emporda w

nes. natural de Sanl Feliu de GuíxoIs, more en aque
lla ciutar el, 12 de juny de 1895, a redal de47 anys.

L'Orreó Calala de Barcelona, associanl-se ale
desiljos d'En Rafe! Patxot j Jubert, el qual 8mb
i:fQuests Premis musicals ha valgul honorar pieto
samenf i escaienta Id memoria del seu difunt pare,
endre~a als compositors catalans el present Carlell
publicar en primera convocatoria en la mateixa data
de 1925. •

Premi de 10.000 pessetes a la millor obra lírica
per a I'escena (drama, comedia, ele.) en tres o més
actes, sobre text catClla tol l'1l musicat, o sigui amb
exclusió de parlat. En igualtat de merits musicals.
sera preferida l'obra de majors qualilats escenico
literaries. Acompanyara a cada partitura una re
ducció per a cant i piano i una copia del l.Jibret.

Terme d'admissi6: Fins per tot el dia DO de juny
de 1950.



Llista d'adreces útils que recomanem

COl'redors de Comerc

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les Mosalcs
Monges, 8 pral: 2.' - Telelon, 499 - Ueida.

Hdoocals

LLUlS COMPANYS JOVER. Rambla Cala
lunya, 15, l.er - Barcelona.

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERI;:. - R. Ferran, 2
Ueida.

Cases de Canol

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telelon, 518 - Ueida.

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

E leclrlclsle s

CLAUDI BAIGET.-Maquinária i malerials elec
tries. vendes al majar i delalJ. - Pla~a L1ibertal, 2
Telelon, 38 - Uelda.

OCTAVI PEREÑA. -Máquines i material elec
tric.-Cabrinelli. - L1eida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars I inslal'lacions elec
Iriques per a lIum i ror~a. - Parallamps, Acumula
dorso Transrormadors i Reparació de GramOfons.
ClaveJl, 5. - Ueida.

Perrelerles

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

Fuslerles

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferrán,
núm. 37. - Lleida.

Impremles .

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 55
Ueida.

Mercerles

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

Melges

E. TWOSE. - Especialista en enfermetats de
la boca i dents. e Telelon, 367. - Pla~. de la Sal, 17
principal - Lleida.

FRANCESC NADAL. - Fábrica de Mosaics
(la més anliga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telelon, 546. - Ueida.

Música I Planos

JOAN GUARRO.-CavaJlers, 66. - Ueida.

Recaders'l Transporls

LA PALLARESA. - Agencia de Transports.
Carrer Cabrinetty, 15 - Ueida. - Telelon, 232.

R. SETÓ l FiLLS. - Recaders directes i di.ris
a Barcelona en combinació amb les poblacions
més importants d'Esp.imya. - Barcelona: Montesion
17. - LJeida: Esterería, 4.

TaUel's

CICLES MAZARICO. --: Bicicleles várie. mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a lermini.
Rambta de Ferran, ~t. - Ueida.

JOAN VILA.-Tallers de Fundició i Maquinária.
C.rdenal Remolins, 8 .'Telelon, 107. - Ueid.....
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- LLEIDA.

(enfrnu4; de .a .,..&.e.....,)'

Carrer de S.nt Antoni, 2 i 4

orallS magalZemS de mobles

CA-SA SE·"rÍS ;.-
La casa mllIor assorllda,.Ia qUot
votn I poI votndrot arnés baix p~otU

dot potida pot!, sa fabricació propia•

E~poslciol!s contlnuots otn e1s apa-
., rado~s I otn I'inlálor, dot locs cons

tr.ufts otn otls motus lallotrs.

Espotcialllal otn otls moblots a'enca
rrec dóminanl lóls ltIs estils.

No del::i dot v.eure l'otXposició que
lé aclualmotnl.

IMP.REMTA .. JOVENTUT"

.Q(.Q(.Q(.Q(·Q(.Cl(oQ(oQ(oQ(··)Q·lOo)OQ(·Q(·.¡o.
Q. Q

&JoaR Porta ~
Q - Q

~ Corredor' ue Comere ,col'leoial ~-

~ Plat;a de la Sal, Ú3 i 15 pral. ~
n n
{j {j
{j Telefon, 341..- LLEIDA {j'
.Q(·O(,O(,Q(·Q(·Cl(oCl(o-lO')G)'I00)0olQoIQolQolQ.
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¡Si vOle~ ve.st~r.amb C' H.ORT'AL-)
i 'el~gimcta .V1S1ten la~astreria '- . g
a A. Q

g i us estal'Jiareu un 20 '°[0 en les \lastres compres. g
g . ~ a• •§ g
! Major, "100 1.e

• •• LLEIDA. r
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Q • ....!t
~ ~~ FAB81[A DE M8111[8 HID8AULI[S ~~ &
Q Q
~ JOSEP-PUJOL g

'{j Carretera de Barcelona (Pla~a Mur- {j
(j muradors) - Telefon n,o 234_ {j

~ LLEIDA ~
• Cl(oCl(oO(,Q(.Q(oQ(oO(,-lOo)O-lO-lO.¡o.¡oolQ-lO.
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! COMIS.SIONATS PRINCIPALS ~ ¡
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¡ De la companyladf! segurs contl::a incendis L,A CATALANA ¡
¡ ª~ Blondellletra E,-1.e• LLEIDA Telefon núm. 259 ~
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i LA MILLOR €ASA DE MOBLES i
a == D

-; "ARM'ENGOL " II 'r' I9 Nom Comercial Registrat ~

§ Rambla de Ferran, 16. Teléfon, 103 !
§- IJ .(Dalxos de la Fonda d'Espanya) LLI'!IDA. !
aaDDaouaDae-.aupoaoaaacaoaQaa.al:JDDDIIDaoaooDCIOIJODaaaDGODQDQacraQQooaaoaDaoqa~aClQClDaaDOOaoaaDaDDauoa- ,

IMPRBMTA .¡OVBNTUT•• ' BLONDBL, 1 • LLBIDA.,


