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fiÔ de f'ffospital de Santa Maria, Fos destinat a Casai Je Cultura.

1:1 temps. pero, passà i LLEIDA. desitjosa de facilitaI' les informacions que més

puguin interesar i zelosa, a la vegada. deI tresor artistic de la ciutat, ha decidit treure f'aigua

clara d'aquest assumpte. ha procurat esbrinar la situaci6 exacta de f'edifici lan estimable que

ens oqupa i els pensaments que d'ell han fet les persones i Enlitats que puguin ésser afecla-

des d'una m?nera directa.
Aixi encaminats els nostres desitjos. haviem pensat que els nostres lectors i amies ens

agrairien de poder-Ios oriental' sobre una qüesli6 que, com aquesta, lé tanls caires simpàtics,

cas de poder arribar a una definitiva i completa resoluci6 afina a les aspiracions genera/s,

MIR A L L S de totes menes i muntatges

S ERVE 1 de cristal1eria automobilistica a l'acte
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Cap allà al mes de juny de l'any anterior, en aquestes mateixes planes, s'hi començaren a

publicar les respostes que, amb mofiu d'una enquesta iniciada pel' LLEIDA sobre cQuin

és el desti que més escau al vell Hospital de Santa Maria?» ens adreçaven les personalitats

més BItes de la nostra ciutat, talment igual com férem amb la qüesti6 deI palauet de la Pa

heria, avui ja resolta.

Nosaltres crèiem, d'aquella manera, que una soluci6 0 a/tra es treuria en clar sobre la

prompta destinaci6 deI magnlfic edifici i, en efecte, pot dir-se que hi hagué unanimitat de parers

en consideraI' aquella construcci6 com a digna representant d'uns temps pretèrits, com a exem

plar complet, l'al' i estimable pel' tots els Ileidatans i com a mofiu d'atenci6 urgent i detin

guda pel' part de la Instituci6 a la quaI pertanyia i pertany, encara.

Es demanava la seva total i fidel restauraci6 aixi com la seva desfinaci6 a CasaI de

Cultura, deI quaI la nostra ciutat està mancada en absolut. En aquell edifici, degudament

acondicionat, s'hi podria destinaI' amplament i noble, els arxius de la ciutat, unes sales de

Conferències, de Cursets i d'Exposicions dignes de Lleida, una Biblioteca completa i publica

que ens honorés, el Museu d'Art, que ara roman â un cap deI Mercat en unes condicions

pèssimes de situaci6, d'acomodament, i, el què és pifjor, encara, a disposici6 deI fret, de

l'aigua i de la calor, de tot el quaI es troba tarada la instalaci6 aclual.

L'Hospital, ben distribuït, donaria lIoc, encara, pel' a altres dependències que no s6n deI

cas esmentar en aquests moments

L'opini6 ciutadana, doncs, pel' mifjà d'aquella noslra enquesta, demanava que l'antic edi

fici de l'Hospital de Santa Maria, Fos destinat a Casai Je Culfura,

1:1 temps, pero, passà i LLEIDA, defJifjosa de facilitaI' les informacions que més

puguin interesar i zelosa, a la vegada, deI tresor artistic de la ciutat, ha decidit treure l'aigua

clara d'aquest assumple, ha procurat esbrinar la situaci6 exacta de l'edifici tan estimable que

ens ocupa i els pensaments que d'ell han fet les persones i Entitars que puguin ésser afecta

des d'una m;çmera directa,

Aixi encaminats els nostres desifjos, haviem pensat que els nostres lectors i amics ens

agrairien de poder-Ios oriental' sobre una qüesti6 que, com aquesta, té fanls caires simpàfics,

cas de poder arribar a una definitiva i completa resoluci6 afina a les aspiracions generclis ,

* * No es rerornen els originols ' Del~ freboJls publicors en sôn responsobles llurs outors. @ *
" DirecCiO i 4dministracio: carm'e, 6-z.H"]1 ~ Pre u Z Pesset es ~ Il

cl què ens diu el senyor CJresident de la 0iputaci6



LLEIDA2

D'aquesta manera no dubtarem en prosseguir la tasca.
L'fiospital de Santa Maria, pertany a la Diputaciô Provincial. On, doncs, podiem anar

millor que alli? Temps enrera ja haviem intentat canviar impressions amb l'anterior President,
pero desgràcies familiars i absències lIargues deI senyor 'Trabal ens privaren de fer-ho.

Suara escrivirem al nou President, senyor Adolf Serra, i li demanàrem una conversa a
la quaI accedi amablement.

El senyor Serra ens ha dit, d'una faisô terminant, que l'antic edifici de l'Hospital de
Santa Maria, no seria objecte, absolulament, de cap profanaciô, ni artistica ni comercial. .

Ens digué també, que el primer que cal fer amb aquell crisal, és reslaurar-Io. No seria
pas possible utilitzar-Io pel' a l'es sense una prèvia i delicada restauraciô. Ara bé, la qUllnli
tat necessària pel' a les obres, és superior a la potencialitat economica de la Corporaciô. Pero
no hi fa res,-conclou el nostre interloeutor-, farem les obres, es farà la restauraciô,

El senyor Adolf Serra ens pregà féssim constar que encara que compla amb una ampla
confiança entre els seus afectes companys de corporaciô, les seves afirmacions no tenen altre
valor que el d'opinions personals. Nosallres accedim al seu prec i reslem satisfels que encara
que tinguin un valor personal, el senyor Serm ocupa la Presidència, primera auloritat de la
Diputaciô i deI patrimoni de la quaI, com hem dit, forma part l'Hospital de Sanla Maria.

Repeti, doncs, que les obres de restauraciô a/"Iudides, es portaran a cap,
U padem, també, dels rumors de la venda de f'edifici de Sanla Maria i també deI tras

liaI de la Diputaciô, pero ens auloritza pel' a desmentir-ho.
Del primer no hi ha hagut mai l'es de cert. Del segon, polser un temps tingué més rea

litat que ara. El senyor Adolf Serra creu que en l'edifici que actualment es troba la Diputa
ciô, està ben instal'Iada i, pel' ara, no cal pensaI' en canvis que, a la fi, no reportarien sinô
molles despeses i cap umitat pràetica.

El dia que sobrin cabals el què es farà serà aixecar la façana posterior de la casa
que dôna a la Rambla de Ferran, tal i com es concebi en el plÏmitiu projecte.

Després d'aquesta important afirmaciô, la conversa lorna agiraI' entorn deI casaI deI
carrer de Sant Antoni.

És obvi,-digué el senyor Serra-, que la finalitat cultural i artistica a què vol desti-
nar-se l'Hospital de Sanla Maria, constitueix una idea excel·lent. Juslament el senyor Pujol,
en qualitat d'Alcalde., m'ha comunicat diverses vegades l'interès que lé de treure el Museu deI
Iloc inacondicionat en què es troba, Quedem, doncs, que el Museu s'ha de treure i, on l'hem
de posar? La resposta no cal que us la digui. Evidentment-diem nosaltres-cap 1I0c més
addient que l'antic Hospital,

Amb el transcurs deI temps, creu el senyor Serra que els assumptes no hi guanyen l'es
sinô que més aviat perden c:laredat i no sôn ja de tan fàcil resoluciô com abans. Una cosa
que d'antuvi és senzilla i transparent, amb el temps acaba enverinant-se i complieant-se enor
memenl.

L'Hospital de Santa Maria, avui encara, no constitueix cap plet i jo, pel' tant, sôc par
tidari de resoldre'J tan aviat com sigui possible, a pesaI' de les moites necessitats que té la
Corporaciô provincial.

Seguidament, veient que altres afers el reclamaven, ens acomiadem amb les paraules de
consuetud, satisfets que de l'amable conversa tinguda amb el senyor Serra sobre l'Hospital de
Santa Maria, es puguin desprendre tan clarament les quatre conclusions següents:

Primera: que no serà venut.
Segona: que no s'hi traslladarà la Diputaciô.
Tercera: que serà restaurat.
Quarta: que troba excel'lent la idea de converlir-Io en CasaI de Cultura.
No dubtem, doncs, que aquestes conclusions, han de complaure fortament a l'opini6 lIei

datana que, com nosaltres, es preocupa i paleix pel' la fulura deslinaciô deI primer edifici
civil de la nostra ciutat.

1 ara, potser, ja precisats els lermes deI problema, els quaIs queden palesals en la nostra
enquesta, és hora de començar a Ireballar apleganl e,s esforços de loIs cap a una soluciô
real i d·e!'ectivifals.
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«La Revoluci6, com el déu Saturn, de

vora els seus propis fil/s.»

.5

NAPOLEO 1er.

fins arribar al grau de capità. Després, va
deixar la carrera de les armes per a viure
d'una manera sospitosa a Paris, perà sen
se fer res, durant uns quants anys. Aixi el
trobà la Revoluci6 quan es va donar a co
nèixer en la presa de la Bastilla, l'any
1789.

Si gaudia de l'audàcia de Sil'Ia i de
Cèsar, ofegant-Io l'ambici6 i l'orgull de
manar despàticament, corn voleu que un
home aixi no agafi un fusell el dia de la
Bastilla i s'uneixi amb els sanscullolles?

Després, amb la recomanaci6 dels ja
cobins, va ésser el'Iegit diputat per -la
Convenci6. Aqui no va parlar mai, pero
votava sempre tot el què proposaven els
jacobins, corn la mort deI rei L1uis, ~ense

apel'laci6 ni ajornament.
La Convenci6 el nomenà pro-cànsul 0

delegat en els exèrcits deI Midi, distingint~

se en el setge de Tol6 on feu arrestar el
general Brunet per negligència, enviant-to
al Tribunal Revolucionari de _Paris. 1 ell,.
que tan malparla deI Terr.or ~i (de Robes
pierre, aplicant-Ii a aqu.est el seudànim de
Chaf- Tigre, .feu afusellar a Tol6 una. infi
nitat d'innocents, escrivint després, 'aixi, a

• ,1

la Convenci6: «Tots els oficials de la ma-
rina han estat dfusellats. Es segueix afu
sellant amb violència. La ven jança nacio
nal no es farà esperar.»

Els d~lega!s de la Conyenci6, solament

LLEIDA

«La Revoluci6, com el déu Saturn, ha

devorat els seus fil/s, deixant-nos els

podrits.»

Clau 9Jarràs 1 Wax/mlllà CJrobesplerre

V iCTOR Hugo, en la seva famosa obra
«El 95», ens assabenta que quan la

Convenci6 francesa va votar la mort' de
L1uis XVIè, restaven de vida a Lepelletier
de Saint-Fargeau, un dia; a Marat, cinc
mesos; a Vergniaud, nou mesos; a Danton,
quinze mesos, i a Robespierre, divuit me
sos ben escurçats.

Tanmateix, no es pot pas dir que el
rellotge revolucionari francès anés massa
poc a poe! A Pau Barràs, pero, bras i ànima
dels Thermidorians, li restaven molts anys
de vida. Ara, justament, s'escau el cente
nari de la seva mort.

Sempre ha sigut molt Ilarga la vida
dels traïdors de totes les idees nobles,
pures i redemptores!

Pau Barràs, home pIe de nafres i de
malignitats morals, va començar essent
jacobi i va acabar en vulgar policia, corn
un .de tants agents secrets d'espionatge
deI gabinet de L1uis XVIII è. 1quan la res
tauraci6 borbonica a França, L1uis XVIII è,
en recompensa ais seu serveis, no sola
ment no el persegueix corn a tots els regi
cides, sin6 que li fa entregar la finca de
Grosbois i la seva fortuna que havia fet
d'una manera enigmatica quan .fou membre
dei Directori.

La seva joventut es pot explicar amb
dues ratIles. Fill de nobles, el vescomte de
Barràs, va emprendre I~ carrera milit~r
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havien de donar compte dels seus actes al
Co:nitè de Salut Publica, pel' aixo, quan
va tornar a Parfs, la primera visi~a que feu
Barràs, junt amb el company de delegaci6
En Freron, fou a Robespierre en la fListe
ria dels Duplay, que era on aquest s'hos'
tatjava ..Maximilià esti'lva assabentat de tot
el mal que havia fet aquesta parella en el
Midi, pel quaI els va rebre molt fredament
i no els va dirigir mai la paraula

Bé és veritat que després, davant deI
Comitè de Salut Publica, tampoc li varen
dirigir la parauJa a En Barràs, ni el varen
invitaI' a prendre seient, pero contra el Co
mitè no se li acut cap protesta i en canvi,
contra Robespierre, el tracta d'orgull6s i
el compara al general Potemkin, dient-nos
que escupia a terra mentre s'arranjava la
peluca amb un petit ganivet.

Us fixell corn naix l'odi en un cor ren
cor6s? Era el mateix odi que naixia en els
cors d'aquells que escoltaven les parllules
de Pitt i de Coburg, que deien, en pariaI'
de la Revoluci6: «Els exèrcits de Robes
pierre; la marina de Robespierre; la guillo
tina de Robespierre». Quan tothom sap
que Maximilià solament COmpla\'a amb
tres vols al Comitè i amb mitja dotzena de
vots segÙrs a la Convenci61

Barràs anomena a Robespierre le Chat
Tigre, pero mentre li fa l'amie, separant-lo
de les ires de' Collot cl'Herbois i l'acompa
nya després fins'a la fusteria dels Duplay
ell, Barràs, tots els dies, en el 1I0c reser-

, vat deI Cafè Corazza, ,prepara la conjura
-de] 9 Thermidor. ,1 cada dia els conspira
clors nous, acompanyats de 'Courtois,

-diuen a Barràs, al veLlre'l: «Podeu comp
taI' amb n0séJIUres».

Encantat devia estaI' Robespierre de la
gara-gara llue li feia Pau Barràs, perquè
aconsellà a Fouquier-Tinville que no pren
gués cap determinaci6, respecte a una
Ilarga Jlista d'acusats, sense a.bans consul-

tar amb 'el dropo deI viscomte de Barràs.
Qui és aqui el Chat-7igre?

1 junt amb aquest ex-aristocrata, devin~

gut jacobi, poseu-hi a l'amant de la Ca
barrus, l'ex-Iacai Tallien; a l'ateu i lIadre
d'esglésies, Fouché; al borrafxo i mal co
mie, Collot d'Herbois; i a Bourdon, el
quaI, segons la frqse gràfica de Maximilià,
es pasejava sempre amb l'aire d'un cri
minaI que estigués meditant el seu crim.
Aquests varen ésser els principals Ther'
midorians: homes impurs, venjatius, pl~ns

de nafres i de crims. En primer 1I0c En
Barràs, que encara que tenia sempre en els
lIa.vis elllenguatge d'un sanscullotte, ama
gava sota la careta dei més fi dissimuI, la
ferocitat i la luxuria de Ner6. Taine va es
taI' molt feliç emprant aquest pensa ment:
«Barràs, ha sigut el més descarat dels
podrits».

***
Maximilià Robespierre, digne advocat

d'Arràs, Vél deixar-ho tot, inclus la seva
promesa, pel' anar a defensar la Revoluci6
de França. Segurament que de no haver
esclatat aquest magne esdeveniment, Ro
bespierre, hauria viscut i mort corn un trist
advocat que es desvetlla pel' defensar les
causes justes dels seus pobres clients.

L'han titllat de Calvf de la polftical.
L'han mofejat amb el qllalificaliu de san
guinari i de venjatiu, quan ell no va pren
dre part en els fets deI 20 de Juny, dei 10
d'agost ni en els assassinats de Setembrel
Lamartine diu i aixo que aquest historia'
dol' no és pas un simpatitzant seu-, que
el uia d'aquests assassinats de Paris, ell,
Robespierre, no va poguer dormir en
10 a la nit, mentre que Danto havia dor
mit amb tota tranquilital.

Maximilià, tenia pel' mestre seu, a Joan
Jaunie, el quai era abolicionista de la pena
de mort. Jàmai hagués eH signat una pena
de mort si França no s'hagués trobatquan
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la Revoluci6, en plena guerra civil i rode
jada d'enemics pel' totes bandes.

La violència i l'agressi6 armada, s6n
propies de qui no lé ra6 i de gent bàrbara
i incivililzada. EII deia sovint, degut al seu
pacifisme, que no seria mai un Cromwell,
i que no era bo pel' governar, sin6 pel' a
combalre els enemics dei poble.

Saint-Just, que tenia més condicions de
capdavanler que el seu Ifder, va dir: «La

•Republica francesa té fam d'un ambici6s, i
Robespierre solament és un savi». 1 pocs
dies abans ciel 9 Thermidor, aquest jove,
que fou comparat al Sant Joan de l'Evan
geli, recorda va-li a Maximilià aquesta ex
clamaci6 de SiI'la: «La posteritat lrobarà
extrany que jo no hagi esgotat tota la sang
dels meus enemics, i s'estranyarà també
que no hagi. proscrit a lots els parti da
ris de Marins».

Robespierre, no fou més que un savi i
un teoritzant, pel' aixo no va escoltar mai
a Saint-Just, ni va fer cas de Payan quan
aquest, assabentat de la conjura Thermi
dOl'iana, li proposava que els guanyés pel'
mà. El 8 Thermidor podia detenir els comi
tés i fer-se l'amo de la situaci6, pero va
anar-se'n a dormir tranquilament a casa,
rondinant encara que ell havia jurat que no
seria mai un Cromwell.

Infeliç, No volia ésser Cromwell, quan
a França, lIavors, no hi havia altre camf
que aquestl

Altrament, al Comilè de Salut Publica,
els sanguinaris tothom ho sap que eren
Barére, Collot d'Herbois i Billaud Vare
nes. 1si eren dotze els individus deI Co
mité, i Robespierre sols podia comptal'
amb els vots segurs de Couthon i Saint
Just, on és, doncs, la força i la dictadura
de Robespierre?

Ens direu que el poble l'escoltava amb
devqc.i6 i que les seccions li eren a~dictes,

que l'Ajuntament estava pel' ell i que el
Tribunal Revolucionari l'honorava, pero

no és menys veritat que on podia obrar
legalmenr-c0m ell volia obrar sempre-,
era al Comitè i a la Convenci6, i aquf
jamai no va tenir una majoria segura i in
condicional.

Veieu, d'Oncs, que Maximilià va perdre
la parlida pel' ésser excessivament lega
lista i perquè entenia que la violència i la
dictadura contra j'AssembJea nacional era
la prova palesa de la incompetència de
tota classe d'autoritarismes pel' a les pràc
tiques democràtiques.

Robespierre, era no solament un savi i
un leoritzant, sin6 també un devol de la
humiltat i de la sobrietat. Davant d'eH, el
clàssic hagués repetit el seu pensament,
de qui s'avé amb la lJobresa, és rie.

Ah, si un taumaturg li hagués pogut
fer veurer l'esdevenidor que ell deixaria al
muntar els graons de la guillotinaI Primer,
el Directori amb eIs malvals Thermidorians
al Poder; després, el Consulat i l'Imperi,
amb el Cors epilèptic (aquell mateix que
es caJava la gorra frfgia en veure'l), rei i
emperador de quasi tota la Europa; més
tard, la Restauracio borbonica, tornant-ho
tot al punt que estava quan l'antic règim.

1si el taumaturg li hagués pogut di l',
en 10 profètic, que seria motejat-ell, el
purilà, el que no volia ésser Cromwell-,
corn el més esglaiador dels tirans; i que
Mme. Staël, diria de Napole6, que era
Robespierre a cavall (aquell Cors epilèp
tic, que faria dels seus germans, prfnceps)

'i que ompliria de dol i de misèria tot el
continent europeu, què hauria fet, lIavors,

1
l'home bo, el polftic honrat i el ciutadà
patriota?,

Ah, aleshores, hauria explotat nova
ment el revolucionari i, corn el dia que va
defensar-se dels girondins, en el formas
discurs seu en què afirmava que tot havia
estat ilegal en la Revoluci6, el mateix la
presa de la Bastilla que J'enfondrament
deI tron de França, aleshores, no hi ha
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haver dit, corn Mirabeau a MI'. de Buré:
Diguue-li al vostre amo que estem aci pel'
la voluntaf deI poble, pel' acabar tot amb
la farsa de Napoleo Bonaparte i lIur estra
tocràcial.

No obstant, esguardanl la França d'a
vui, es podria molt bé esmenar el pensa
ment de Vergniaud d'aquesta manera: si
la Revoluci6, corn el déu Saturn, ha de
vorat els seus propis fil/s, després també•els ha tornat a treure deI seu ventre pel' a
que recollissin la bona lIa VOl' sembrada
pel' la. Convenci6: la de l'Home lfiure i
sobirà davan/la Ilei.

Ramon Xuriguera: CarÎcatura de Nika.
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dubte, que Robespierre hauria saltat pel'
sobre de la legalitat de l'Assemblea i s'ha
gués proclamat dictadorl

No ho va fer aixo i pocs ·anys des prés
deI cop malhaurat de Thermidor, França
tenia fam d'ésser governada pel' un monal'
ca. Un capellà, que va recorrer tots els
departaments fl'ancesos, es va expl'essar
d'aquesta manera:

-França es/à embarassada, i porla
al ventre un rei.

Quan va nàixer el nado, es va veure
que l'embaràs no éra un rei, era un empe
rador ...

Calia, doncs, haver fet la Revolucio, i
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poc a poe la justfcia social en el camp
de l'educaci6 i de la inslrucci6 popu

Jars, va obrint-se camI. Aiguns Eslats
ofereixen des d'aquest punt de vista, ma
nifestacions verament exemplars. Der què
en les nostres latituds ens hauriem de que
dar al marge d'aquest bell movimenl?

L'inaprofitament de les riqueses mate
rials que atresora el pais, pl'Odueix en tot
hom un sentiment de recança i de tristesa.
Quina tristesa, l'aig1la que es vessa a la
mal' gran i que hauria pogut fecundar les
lerres avui ermes 0 eixulesl Quina Ilàsli
ma, tant de mineraI inexplolatl TOlhom
veuria amb el cor contenl que d'aquestes
riqueses se n'obtingués lot el rendiment
possible,

Der què, doncs, si l'inaprofitamenl de
les riqueses maferials ens deixa trislos i
concirosos, l'inaprofilament de les palen
cialitals espirituals no ens hauria de pro
duir una impressi6 semblant 0 més forla,
encara?

Malgrat un sistema d'ensenyamenl ru
tinari, més aviat castradol' de les noslres
energies psiquiques, el nostre poble ha
ofert al m6n l'espectacle d'un admirable
desvetllament, en el què s'han destacat, i
es destaquen, fortes personalitats en loIs
els aspectes de l'aclivitat humana. En la
majoria de les vegades es Iracta d'espe
l'ils auto-didactes, que han hagut de for
mar-se ells maleixos pel' la força de la seva
voluntat. Una gran part de les seves ener
gies han hagut d'ésser esmerçades sovint
en contrarrestar l'acci6 negativa de l'ense
nyament tl'adicional. Quants individus han
caigut abans d'hora en aquesta Iluila de
sesperadal Der subvenir a la manca de
recursos economics, han hagut d'entre·
gar-se a treballs extraordinaris, que han
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esgotat les seves forces i la col'lectivilat
s'ha quedat sense els fruits que aquestes
haurien danat.

Quantes di.sposicions remarcables que,
pel' manca d'un sistema justicier que vin
gui a desenrotllar-Ies amorosament, supri
mint les barreres que imposa la limitaci6
de recursos econàmics, resten inaprofita
desl Quants individus, que pel' manca de
pl'Otecci6 i ajuda, no poden arribar a les
madureses que les seves aplituds prome
lient

Certament, aquests darrers anys, la
concessi6 de beques j pensions d'esludi a
alumnes de famflies de posici6 modesla
ha pres un cerI increment. En el camp de
la iniciativa popular, pel' de promte, po'
driem registraI' un bon nombre de Funda·
cions amb aquestes finalitats: Fundaciô
Maria Datxot i Rabell, Fundaci6 Antunez,
etc. Der la seva banda, l'Estat, decidit a
manifestar-se igualment en aquest movî·
ment de juslicia social en el camp de l'edu·
caci6, ha portat un augment a les parti
des destinades a la concessi6 de beque~

d'estudi a alumnes de recursos limitats.
Moites Diputacions i Ajuntamenls, conti
nuen també atorgant en conceptes sem
blanls, determinades quantitats ja tradi
cionals.

Tot aixà és moit Iloable, perà tot aixà
és poe, encal'a. No tenim dades completes
que ens permetin calculaI' el total esmer
çat en beques d'estudi. Derà tenim la im
pressi6 que aquest total, en relaci6 amb el
nombre d'individus que mereixen i haurien
d'ésser ajudats, és una cosa insignificant.
Una, dues, tres, mitja dotzena de beques
pel' provincia és una cosa irrisària. Quants
nois i qUéÎntes noies hi han ben dotats pel'
la seva intel'Jigèncîa, i que malgrat les be'
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ques vigents es queden sense proteccio
i ajuda!

El problema, doncs, eslà ben lIuny d'és'
ser resolt. 1 no ho serà mentre no vingui
un canvi radical en la organitzacio de la
inslruccio publica. Avui per avui, com
abans, molls camins que la intel'Iigència
obriria ais pobres. romanen tancals a
aquests uilims i conlinuen essent el privi
legi dels rics. Calcllleu només les despe
ses que represenlen els esludis deI Balxi
liera t, malgrat la baratura dels textos unics.
Quin obrer, quin pelit masover, pot aspirar
a que el seu fill, ben dotat per ais estudis
superiors, pugui seguir una carrera uni
versitària 0 Unacarrera tècnica qualsevol?
Es que una beca com les que s'estilen
resultaria suficient a un obrer per a indem
nitzar-lo de les despeses que aquests estu-
dis comporteri? "

La seleccio pel diner, doncs, domina,
encara, i els 1I0cs estan ben lIuny d'ésser
ocupats pels més aptes i pels més intel Ii
gènls. Aquell canvi radical a què al'ludfem
s'imposa. ArreU de'( mon civilitzat la ten
dencia a que cada Il?c estigui ocupat per
l'fiome que li correspon, independenlment
de la fortuna d'aquest, es marca cada dia
amb més fo~ça. Les necessilals de la vida
modern a son cada v'egada més exigents i
els Estats van convéncen'f-se que, per
afrontar-Ies, call'aprofilament de totes les
energies ide totes les apliluds, siguin
aqllesles allà on siguin. D'aef l'esplèndid
moviment de seleccio professional, desti
nat a descobrir les aptituds de cada indi
vidu, i d'aef, també, les institucions i les
lIiis que, inspirades en un profund sentit
de justfcia social, permeten 0 fan possible
que cada individu pugui arribar al Iloc que
p~r aquelles aptituds li perfoca.

Molts han sentit parlar de l'escoJa uni
ca. És un moviment ,nascut en els dies
mateixos de la guerra i esclatat l'endemà
de I"arrilistici, i que vol suprimir la instruc-

CIO superior com a privileg"i exclu iu dels
rics, Mentre aquest privilegi subsisteixi, la
igualtat de drets dels ciutadans és una cosa
il'Iusària, En una veritable democràcia,
les portes s'han d'obrir a tol-hom indepen
dentment dels miljans de fortuna. Pas al
talent! PdS aIs mll/ors! Heus-aquf el mot
d:ordre de la famosa organilzacio francesa
«Els Companyons» (1) i de tols aquells
que arreu s'esforcen a fer triomfar J'ideal
de l'escola unica.

A frança no han arribat encara a la
realitzacio completa d'aquest ideal, perà
cada dia s'hi acos/en més. Homes tan emi
nents com el gran democrala Herriot en
son campions entusiastes. Aigunes refor
mes que preparen el seu adveniment total,
han sigut implantades pel mateix Herriot (2)
en el seu pas pel Ministeri d'Inslruccio
Publica.

En altres pai"sos més avançaIs, demo
cràticament parlant, l'escola unica és ja
una realitat Aquest és el cas de J'Austria,
per exemple, on la Revolucio triomfant
Iiquidà Ull passat de casta i de privilegi '
pel' a dona'r pas a una Republica fonda
menl democràlica. 1 en la mateixa Alema
nya, que havia sigul el pafs de la casta per
excel'Iència, l'ipeal de l'escoJa unica s'ha
obert un pas formidable, Les Ileis generals
dei Reich ga,:anleixen les més grans facili
tats ais més aples per a l'ensenyament
mitjà i superior Berlin, Hamburg, Lubeck
i altres ciutats complen amb organitzacions
verament exemplars de proteccio ais ben
dolats. El mateix fenomen trobem a Bèl
gica, on lIna Ilei votada pel Parlament en
1921,llei que havia sigut presentada pel

(1), V, L'Universitè Nouvelle par «Les Com
,pagnons. Paris, Fischbacher. 2 vol ,

(2) V, el seu Ilibre Créer.-«És en aquesta
associaci6 de les dues idees: igualraf de classes
davanf la inslrucci6 i la setecci6 pel mèril, que jo
veig la formula de l'avenir de la nosfra democràcia
i deI noslre en enyam,enl •. Herriot, en un diseurs a
la Cambra de Dipulats, 1926,
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Apunl de Xavier Oosé.

JESUS 8ANZ.

(1) V. J. Sanz. La selecci6n de los ninas bien
do/ados. «Paginas de Pedêlgogra~ de «El Dra Gra
fico~. Nros. 15,15 Y 19.

nes, pero, de condici6 modesta i d'aptituds
sobressorlints, poden conlinuar llurs estu
dis superiors 0 Ilur formaci6 professional
a què venen cridat~ per aquelles aptituds.

Quan, a casa nostra, podrem vanlar
nos de posseir lIeis i inslilllcions d'aquesta
naturalesa?

LLErDA

Ministre socialista Jules Destrée, consagra
la protecci6 ais ben-dotats de condici6
modesta i reglameritô, a l'ensems, la selec
ci6 cienlifica dels mateixos (11. A Ginebra,
una Fundaci6 anomenada «Der l'Avenir» i
en la quai s'agermanen la generositat popu
lar i la generositat de l'Estat i dels Munici
pis, realitza una funci6 semblant de justfcia
social. Cada any, i mercès a aquesta Fun
daci6, un bon nombre d'alumnes dels dos
sexes, tant ginebrins com estrangers, alum-
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III

El pobre cego de l'acordiô
pendula el cap i té les nines foses:
dos teeles blanques, tremoloses,
entre un incendi de rojô,
Infla i desinfla l'instrument
i eanta, afànic; el conjunt
és el cadàver d'un vals lent
que truca al cor dei transeünt.

De la taberna espessa, insana,
-flemô de la ciulat-
ix la bracosa barragana,
lIavi-caigut, ull-enfondrat,
Corvan-fj el cos les macadures
dels plaers tèrbols d'una eterna nit
i, sacsejanl les carns impures,
/fisca, afrontada, vora el mur humit.
Un vell nafrôs, boca-vinosa,
cama-de-fusta. l'escomet golut.. ,

Aquell fadrf magre de cos,
tot arborat de rebeUies,
que predicava profecies
esqueixant l'aire amb el puny clos,
Ara, tot d'una, jeu retut,
-tija de glas l'encesa brasa-,
Prim i lIuent, sembla una espasa
dintre el barronc de la taüf.

.
La tarda és grisa, lIangorosa.
i l'aire opac i corlomput.

Aquell fa.drl

El pobre cego

La. ba.rra.ga.na.
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/lmplfacf6 de Il abastfment

dl afgua potable de Clefda

11

es construiran dues basses de 103 metres de dlàmetre, capaces per a 50.000 metres cublcs

d'alflua. - Seran les més grans d'europa. - Correspondran més de 500 litres a Gada

habitant. - Hl ha asslgnades rpés d'un mili6 1 m/fl de pessetes. - 5.228 metres de tuberla

fins al (j'asselg de (j'rat de la CJUba. - 58.000 m.a de terra remoguda. - es consumlran 7.000 m.3
•

de form/fl6. c S'esmerçaran 130.000 qullos de ferro pels dlp6sits 1 1.000 tones per a la tuberla

7lntecedents

Sabfem que l'aclual Ajuntament tenia
ja força avançats la concessi6 i l'ordre de
donar començ a les obres d'abasliment
d'aigua de la nostra ciulat.

Aquest era un problema que havia preo
cupat en gran manera tots els Ajunlaments
d'un temps a aquesta part, i aixè> d6na més
imporlància a J'assumpte el quaI, en si, en
té ja moita.

Hem cregut que una informaci6 dela
lIada dei projecle i dels lreballs d'aquesla
obra podria inleressar els nostres leclors i
a lai fi no hem dublat en demanar la iIifor
maci6 per a LLEIDA, al senyor Eduard
Mias, enginyer municipal i autor deI pro
jecte en qüesti6.

El senyor Mias ens rebé molt afecluo
sament i ens dedicà, sol'lfcit, una eslona
en honor nostre.

el Cj>rofecte

La iniciativa, partf de la Comissi6 de
Millores i Reformes de l'AjuIilament.

Aquesta Comissi6 estudià l'assumpte
de l'abastiment d'aigues de la ciulat i con
siderà de moita mgència l'obra, donat J'es
tat defectu6s de les conduccions acluaIs,
sobretot de la general, la quaI amenaça
deixar L1eida sense aigua el dia menys

pensat i encarregà a l'enginyer municipal
la composici6 deI projecle corresponent.

S'estudiaren les diverses solucions que
presentava el susdil projecte i es consi~

derà que aquella era la més ràpida d'exe~

cuci6, la de menys cost i que reunia les
garanties suficients per a assegurar J'abas
timent d'aigua de la ciutat en les miIlors
condicions.

S'acordà prendre J'aigua de la Cèquia
de Pinyana, aproximadament dei maleix
1I0c on es pren ara, i tot s'ha fet mirant a
la ciutat futura.

Eis malerials de la present obra, una
vegada convenientment inverlits, perme
trant abaslir una quanlitat de Ifquid sufi
cienl per a una poblaci6 màxima de 100.000
habitants.

La meva missi6, ens diu el senyor
Eduard Mias-, ha estat la de donar forma
a l'acord de la citada comissi6 de Millores
i Reformes.

Un a vegada estigué confeccionat el
projecte,. passà a l'esludi dels senyors Ro
geli Sol i Cèsar Molines per una part, i
Arquitectes Cases i Argilès, per altra.

Vistes les informacions anteriors, la
Comissi6 de Millores i Reformes inleressà
algunes aclaracions sobre alguns punis deI
projecte en qüesli6 i, con teslades que fo
ren, acordà l'aprovaci6 deI primitiu pro
jecte, inlrodui'nt unes petites modificacions



les quaIs no afecten siné solament al cos
de l'obra, tais corn, pel' exemple, la reduc·
cié de la tuberia, de 60 a 50 centlmetres i
'ratificar-se en I"execucié de les obres que
al projec/e ja formaven part de la primera
e/apa, Aquestes obres importaven la quan
tiraI de 1 754,898'59 pesse/es,

El passat mes de m'aig sOl'tiren a sub
hasta i seguidament foren adjudicades al
millor postal', que aquesta vega da fou la
casa Canela, Maluenda i C,la, de Barcelo
na, al /ipus de 1 626.938'59 pesse/es.

.ces obres

Corn ja hem dit, es prendrà l'aigua de
la Cèquia dei Cap, anomenada, més pro
piament, de Pinyana.

Es cOl7slruiran: Dos diposils de ci
ment armat, pel' a la reserva i c1arificacié
de 25.000 metres clibics d'aigua cada un
de cabuda, amb un diàmetre de 103 me
tres, amb 3 d'altura. (Els més grans d'Eu
ropa i els segons deI mén, ja que a Mèxic
n'hi ha un que té 105 me/l'es d'amr:>lada).

Les /uberies d'alimentacié de les bas
ses, que conduiran J'aigua dels diposits de
sedimentacié ais de reserva. Seran també

1

de ciment armat i tindran 80 ceutfmetres
de diàme/re,

La tuberia de conduccié a pressié de
.l'aigua des dels grans diposits fins a la
Ciutat, es construirà amb ferro fos, sis
tema enxuf i cordé i tindrà 500 milfmetres
de diàmetr~ inJerior, amb una Jlargada de
5.228 melres, comptant només fins al Pas
seig de Prat de la Riba, des d'on es bifur
carà amb un ramai principal que anirà en
direccié a la Rambla d'Aragé, de 350 mm,
de diàmetre i un altre envers la Baixada
de 'Sant Martî, que en tindrà 450 'mm. Alli
se subdividirà endos ramals, un dels
quaIs anirà Passeig de Prat de la Riba
avall i l'altre es quedarà a Sant Marli;
aquestes dues conduccions lindran, cada
una, 350 mm. de dièmetre.

Encara que aquests dos braços de tu
beries, no figurin en el projecte, formen
part, pero, de la xarxa de distribucié d'ai
gua de la nostra capital i la seva construc
cié s'efec/ua, Juslament, ara, aprofitant les
obres d'urbanilzacié porta des a cap al car
rer de Sant Martî, s'ha aprofitat l'avinen
Jesa que oferien pel' construir-hi la canye
ria cbrresponent, i aixf s'ha fet.

La de la Rambla d'Aragé s'ha de fer a
continuacié de la tuberia principal, pel'
quant el ramaI existent avui dia, donat el
creixement de la poblacié en direccié a
Vallcalent i rodalies i també aIs voltants
de l'Escorxador, s'ha de canviar pel' insu
ficient.

AquesJs tres ramaIs estan previstos en
tal forma, que la inutililzacié eventual d'un
d'ells permetrà abastir la ciutat amb els
altres dos,

, 1 fins es podrà treure, encara, un altre
ramaI que vagi fins a Cap-Ponl, de 1§0
mm. d'amplada, suficient pel' a aquella
barriada.

Qyantitats d'obra a fer

Amb els dos anys durant els quaIs s'han
d'executar les obres descriles, s'hauran
de remoure 40.000 metres clibics de terra
pel' a l'emplaçam'ent dels diposits i 18.000
m.

a
de terra, també, pel' alllal'g sot on es

col'locarà la tuberia,
Es consumiran 7.000 metres clibics

de formigé i s'esmerçaran 130.000 qUilo
grams d~ ferro pel' a armaI' els dipo
sils.

Es necessitaran, de més" 1.000 tones
de ferro fos pel' a la tuberia de conducié
d'aigües a L1eida,

,
Conclus/ons 1

Una vegada feta aquesta obra, L1eida
tindrà una dOlacié pel' a la poblacié actual,
de més de 500 litres d'aigua ,potable per
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habitant; estarà al nivell, doncs, de les po
blacions modernes, pel' l'aigua bona, esle
rilitzada i clara.

3 S'ha previs t, en el projecte, la instal'la-
,cio de filtres, que si bé de moment no es
creuen necessaris, pel' quant la capacitat
dels dipàsilS permetrà la clarificélcjo, au
todepurdcio nalural i els dies que vaixi l'ai
gua brulél no célldrà captar-Ia, sem pre se
ran una seguretat més en profit de la ciutat.
Er mateix passarà amb una estélcio depu
l'adora a base de clor Ifquid.

nostres lectors una informacio corn la d'a
vui, tan aclual i têln plena d interès pel'
tots els lIeidalans.

Les proporcio s que l'obra revesteix li
dona caràcler de grandiositat.

Agraïm al senyor Mias la finesa que ha
tingut amb nosaltres al facilitar-nos la in
formacio que ens ha servit pel' a compon~

dre aquest reportatge.
Aquesta és, doncs, la situacio eXacta

de les obres d'Ampliacio de 1Abastiment
d'Aigua de la nostra ciutat.

Creiem complir un deure en oferir aIs BAPTISTA XURIGUERA.
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Clrevlsl6 1 ordre
sonalistes, focus inieials de recels, odis i
enveges.

Poc abans de l'any 1925, s'havia inten
tat la coordinaci6 dels grups d'esquerra a
Catalunya pel' a una obra conjunta de pro
paganda i d'acci6. FrustraIs tols els inlents,
el repubIicanisme de les comarques giro
nines va convocar i celebr'lr una assem
blea els dies 29 i 50 de juny d'aquell any
«per a la reorganitzaci6 de les seves for
ces davant la transcendència dels pro
blemes planlejats», Ilavors. Van firmar la
convocaloria-qüestionari, el parlamentari
Salvador Albert, els Diputals de la Man
comunitat per Girona, La Bisbal, Figueres
i Puigcerdà i eIs Presidents d'alguns Comi
tès i Centres.

L'assistència de delegats, representants
de tendències republicanes diferents, fou
molt més nombrosa deI què ningu. no sos
pitava, i les respostes al qüestionari l'evel
laren tot seguit corn en la consciència deI
poble s havia superat el concepte tradicio
nal i romàntic de ReprJblica, incorporant
hi les qüestions i preocupacions d'ordre
economic-social fonamentals. Doloroses
experiències sofertes d'uns anys ençà, i la
difusi6 de noves idees, havien fet evident
que els principis polfties de més fonda sig~

nificaci6 humana, havien de recolzar-se
en reformes d'ordre social si volien Iliu
rar-se de les negacions fatals instauradas
per l'ardidesa d'un cop de força.

Per la forma de redacci6 dei qüeslion?~
ri de l'Assemblea republicana de Girona,
les respostes s'ordenaren sota els següents
epîgrafs: declaraci6 prèvia; denominaci6
deI Partit; docirina; organi/zaci6 i acci6.
Després de discussions tan serioses corn
vehements, s'arribà a un acord, declarant

EL dinamisme de la vida humana i les
successives elaboracions deI pen~

sament, justifiquen abastament la crftica i
el revisionisme constants, en un ambient
de serenor i de Ilibertat, de totes les actua
cions i de totes les doctrines. Pero aixo no
s'oposa pas, sin6 al contrari, corn a mida
de previsi6 i d'ordre, a la conveniència
que les agrupacions polftiques precisin
d'una manera formai, almenys, la fonamen
taci6 teorica de Ilurs aspiracions i conduc
ta, tal i corn fan amb regularitat en altres
països per mitjà d'assemblees 0 congre
sos els partits eminentment populars, bal
dament sigui amb el caràcter circumstan
cial que comporta la periodicitat d'aquestes
reunions sobiranes.

Pels republicans que vivim embolca
lIats en la xarxa de l'Estat espanyol,
aquesta definici6 esdevé cada dia més
necessària, ja sigui corn una sfntesi dei
fons cornU. que cal suposar en les diferents
fraccions que tenefl la mateixa denomina
ci6 substantiva, 0 bé corn expressi6 de
cada una d'aquestes fraccions. par tal de
fer possible i fàcil Ulla perfecta intel'ligèn
cia en moments crftics enfront l'adversari
o adversaris i per a dificultar-los ziga~za

gues eixorques, les quaIs àdhuc de no
menar a cap terme d'eficàcia, produeixen
greus malures a l'esperit ciutadà de la pro
pia comunitat republicana.

La discussi6 d'una doctrina polftica i
la diafanitat de les seves conclusions, afer
men la solidaritat i la disciplina dels mili
tants augmentant la seva força moral i
expansiva; els disposen favorablement a
complir amb tots els deures per assolir el
triomf de l'ideal, i allunyen els peri Ils d'am
bicioses determinacions singularistes 0 per-
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que «les forces d'esquerra catalana havi en
de constiluir una nova organitzaci6 amb
un sol programa i una disciplina rigoro
sa», dirigida pel' un organisme general i
altres de comarcals i locals, els membres
dels quaIs havi en d'ésser elegits directa~

ment pels individus inscrits en els censos
respectius Es considerà també necessària
la publicaci6 d'un diari que f6s portaveu
de l'agrupaci6.

En quant a la doctrina, els acords foren
en bon n.ombre puntualitzant l'afirmaci6
categorica republicana, l'actitud en els pro
blemes parlicul~rs de Catalunya i decla
rant corn a fonament de la ideologia la deI
mestre Francesc Pi i Margall «en l'ordre
humà, en el poli tic, en l'administratiu, en
l'economic, en el social i en l'internacio
nal, adaptada, pero, en alguns d'aquests
aspectes, a les modalitats dels temps pre
sents», Aixi, generalitzantconclusions d'or
dre social, es deia en una proclamp poste
rior: «Convençuts que les lIeis actuals pel
què tenen d'injustes i anacroniques, dis
tancien inhumanament capitalistes i treba
lIadors, apoiarem sense vacil'Iar totes les
reformes, àdhuc les més radicaIs, les quaIs
tendeixin a la completa anul'!aci6 de l'ac
tuaI predomini dels favorescuts sobre, els

desheretats. Reconeixent, perà, que <<l'e
mancipaci6 dels obrers ha d'ésser obra
dels obrers mateixos» nosaltres, tot i con
sagrant la major atenci6 a l'estudi dels pro
blemes socials, no pretendrem pas, deI
nostre camp, traçaI' normes ni senyalar
orientacions a les classes treballadores en
ço que els és privatiu, limitant-nos a con
tribuir lIeialment i abnegadament, amb els
miljans propis, a la possible realitzaci6 de
les seves iniciatives»,

No retreiem pas aquesta obra tan mo
desta corn d'excel'jent voluntat, perquè la
considerem perfecta ni tan solament en el
moment d'acabar-se i menys encara en
l'actualitat, sin6 pel què pugui tenir de
normativa i pel' la l'leva eficàcia posterior
en l'orientaci6 i determinacions dels repu
blicans gironins amb una franca cordiali
tat i vertadera comprensi6 i democràcia,
tal i corn voldriem veure tot el republica
nisme tot i multiplicant les seves forces
pel' a l'acceleraci6 de la conquesta d'un
règim de lIibertat, de justfcia i de màxima
extensi6 de responsabilitat.

M, SANTAL6,

Girona, novembre de 1929.
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Clart de fer novel-les

17

No hi fa l'es. Si alxo es ésser reaccio
nari i rerassagat, amb moita honra.

També la democràcia diuen que ha pas
sat de moda i nosallres seguim en polftica
la moda d'ahir 0 la de demà passa t, que és
la bona

D'aquesta manera no som passatistes,
corn pietén el feixisme 0 l'avantguardisme,
sin6 demapassatistes, que no és el mateix
ans bé tot el contrari.

Nosaltres tenim de l'art, i especialment
de la novel'Ia, un concepte essencialment
social i humà, un concepte vital, biologie,
cosmic. 0, corn Balzac, una idea napoleo
nica.

1aixo ho hem aprés en els mestres deI
gènere. En un Dickens, que és el novel:lis
ta dels nens; en un Zola, que ho és de la
humanitat; en un Dostoiewski, que ho és
de la subhumanitat.

Aixà mateix, grans pin tors d'èpoques i
grans demiürgs socials volgueren ésser a
Espanya Pérez Gald6s i Blasco Ibàiiez.

Ho aconseguiren 0 no, aixo no fa al
cas. La intenci6 hi fou. 1val més fracassaI'
en un gran intent, que triomfar embrutint
porteres i dedicant-se a la corrupci6 de
menors, a desencarrilar modistetes 0 me
canografes i fer perdre el curs a estudiants.

Escriure d'aquesta manera, aixecant 0

elevant el tret, és escriure de debo i ésser
artista i el demés s6n romansos.

Què és un artista? Un creador. Doncs
el crea dol' ha de crear. Ha de donal'-nos
vida, ha d'enriquir-nos espiritualment, ha
de descobrir-nos nous horitzons; ha de fer
a la terra, en una paraula, el que fa Déu
al cel.

Estrènyer els Ifmits de l'art, reduir 10 a
un passatemps és empetitir-Io. Es, pel' al-

A Stefan Zweig-l'autor de «Tres mes
tres: Balzac, Dickens, Dostoievski»-

devem el record d'algunes idees sobre l'art
de novel'Iar, que si no s6n noves, gairebé
ho semblen de tan oblidades que les tenim
els escriptors, parlicularment els que vivim
dei periodisme i de la literatura

Fer novel la, segons l'eminent crftic
austroalemany, és «pintaI' la pressi6 atmos
fèrica, l'esperit de son temps; l'acci6 i
reacci6 de les forces, que animen els mi
lions de mol'lècules humanes i les agluti
nen i les obliguen a disociar se».

Aixf, d'acord amb aquesta teoria el
novel'Iista ha d'ésser el meteoroleg de l'at
mosfera social, el malemàtic de la volun
tat, el qufmic de les passions, el geàleg de
les tormes elementals d'un poble, el savi
enciclopèdic que equipat amb tots els ins
truments de cultura dei seu temps, observi
l'organisme d'una època, a la vega da que
sigui el coleccionista de tots els seus fets,
el pintor de tots els seus paisatges, el sol~

dat àe totes les seves idees.
Què lIuny estem acf de la gasofia que

els miners dei l'am ens serveixen avui en
dia i de la niciesa aquella de l'amena lite
ratura que ens ensenyaren a l'aula, de la
Uni versi tat

La novel'Ia i les lIetres poden servir pel'
a tot, menys pel' a entretenir i divertir. 1
qui juga i mata loci amb elles és tan inno
ble corn el que prostifueix la dona i envi~

leix les coses més pures i més transcen
dentals de la vida.

1 ja sé que amb ·aquesta afirmaci6 em
col'Ioco al marge dei sentit deportiu, que
és el sentit cornu dels nostres dies, i de
les corrents estètiques de la inte!'lectualitat
més joye.
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ANGEL SAMBLANCAT.

A qui cerca la justfcia Ii és donada la
bellesa. A qui s'afanya només per engru
nes de bellesa Ii és negada fins la justfcia,

L1egeixi, doncs, el public (1mb aquest
daJer de perfeccio i d'infinit i posi's a treba
lIar J'artista, a escriure l'escriptor corn si
fos el notari universal, el secretari deI fill
de J'home; més encara, corn si anés a crear
el mon,

L'elern Harnlel. Dibuix d'A. Hernàndez.

18

tra banda, ofendre allector, que no lIegeix
per distreure's sino per apendre, per acon
soIar-se, per somiar, per pensar, per viu
re en forma radiant, vull dir, en tots els
sentits.

Es clar que en aquest exercici la dis
traccio no manca. Pero és una conseqüèn
c!a de l'aItre, deI principal, 1afegidura
primera per l'Evangeli aIs que cerquen el
regne de Déu i la justfcia.
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L'incommovible marxista que hi ha en
l'amic Colomer li ha fet escriure un

nou article al que procurarem respondre
amb el present. Serà el darrer que dedica
rem, per ara almenys, a debatre certs
punts de les doctrines socialistes, que cada
dia estudiem amb més atenci6 i sense el
menor prejudici.

En primer Iloc, no us sembla excesiu
d'atribuir-nos una mentalitat anacronica en
les coses socials? Feu el favor de rellegir
el què hem dit deI capitalisme, dei salari,
dei treball i de la producci6. Després deI
que sostenim sobre aquestes coses, 6a què
treu cap retreure'ns els exemples de politi
ca imperialista dels nostres dies? Quina
afirmaci6 nostra us pot fer suposar que els
aplaudim? Es que s6u sol a censurar el
règim actual? No hi perdeu temps, que no
és pas aixo el que debalem. No pas d'ara,
sin6 de fa molts anys hem arribat a la con
c1usi6 que si un petit nombre de persones
de/enten el poder economic, podran con
trolar la Ilibertat dels homes i, en la desen
frenada cursa aIs egoismes, preparar-nos
per a noves catàstrofes. Que aquesta pos
sibililat vagi desapareixen/-i desaparei
xerà, enca,a que amb lentitud-és una as
piraci6 tant vostra corn nostra. Amb aixà
responem a les vostres paraules de justa
indignaci6 davant l'espectacle donat per la
poli/ica internacional que en els nostres
dies segueixen molts pobles. No tenlem
necessitat de l'experiència de la guerra, ni
de la revoluci6 russa, ni de la politica de
pau armada, ni deI creixent descabdella
ment de la força deI proletariat per a creu
re que s'ha d'anar a una total reconstitu
ci6 de la societat. Tots els al'Iegats deI
vostre article en aquest sentit podeu dir-

19

gir-Ios a qui vuIgueu, pero a nosaItres no
cal, i prou explicitament ho hem escrit. El
que hi ha és que n6saItres a la reforma
social hi volem anar per evoJuci6 i Ino
pas per un capgirament màgic, car les
modificacions lentes s6n les uniques que
creiem viables. La natura no té mai
pressa. Ni els egoismes poden frenar
el seu ritme ni les impaciències acel'Ie
rar-Io. Hi ha un imperatiu social que va
fent, al lIarc de la historia, el seu cami,
amb una segura i perfecta regularitat que
enamora i que hauria de fer optimistes (a
la Ilarga) aIs que més negre ho puguin
veure toto Primer el clan, després la tribu i
la famflia, més tard la burgada, la naci6 i
l'Estat, que van revestint formes politiques
i socials cadél vegada més afinades. De
tant en tant, dintre l'àrea geogràfica civilit
zada, un pobIe queda endarrerit. Quan la
majoria viuen més 0 menys constitucional
ment, eH encara es troba en pIe feudalis
me. Russia, per exemple. Quin remei, per
a no desentonar l'harmonia dei conjunt i
per a no contradir el mateix ritme, que do
nar un' empenta decissiva que el faci anar
a l'hora i fins una mica més enllà de l'hora?
Hem sortit de la cohesi6 purament gregà
ria 0 de la dispersi6 anàrquica; la barbàrie
és ja escepcional; es recJueixen la ignoràn
cia, la injustfcia, el fanatisme; parlem jus
ment d'«era ctvilitzada»; l'home va veient
cada dia que l'aspiraci6 a la justfcia social
és una cosa tan enraonada corn l'aspiraci6
a una vida higiènica; aquesta justfcia so
cial vol atènyer no pas la superficie de les
institucions sin6 els seus fonaments ma
teixos... SI, é1mic Colomer, no som tan
ignorants ni impermeabJes que descone
guem aqueixes coses. Àquesta visi6 deI
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descabdellament social ens d6na la se
guretat que no s'interromprà mai i arriba
rà a formes socials que ni v6s ni nosaltres
som capaços d'entreveure. Entesos?Doncs
anem a una altra cosa.

Corn insistiu en la qüesti6 deI materialis
me historic ens heu de permetre que, pel'
la nostra part, afegim algunes reflexions a
les que ja portem formulades. El socialis
me, 0 és un moviment total d'emancipaci6
humana 0 no és l'es. El Cristianisme, el
Renaixement, la Reforma, la revoluci6 an
glesa, la declaraci6 dels drets de l'home,
l'Enciclopèdia s6n altres tantes fites en
l'ascensi6 espiritual de la humanitat. En
tots aquests fenomens historics, un home
sol 0 una fnfima minoria ha tingut ra6
contra totes les idees i les coses deI seu
respectiu temps. Les forces determinants
han estat purament interiors La re
forma social, l,podria ésser una escepci6 a
la regla? De cap manera. 0 és una valor
moral, ètica, espil'itual 0 no és res. 1 que
el socialisme obeeix al mateix determinis
me anf:nic que tots els gra'ns fenomens
d'emancipaci6 huma.na, ens sembla que us
en podem donar una ra6 concloent, i és
aquesta: que abans, molt abans de Marx i
Engels, de la transformaci6 maquinista de
la producci6, de la concentraci6 capitalis
ta, de l'adveniment de la polftica obrera de
classe, ja havia estat formulat fntegrament,
i pel' mobils purament idealistes i filosofics.
En 1795, Sylvain Maréchal escriu el seu
admirable Manifeste des Egaux. En 1789,
André Lichtenberger publica els seus Etu
des sur les idée8 socialistes en France.
En 1814 Thomas Spence formula la seva
doctrina dei comunisme mutualista. En
1795, Goldwin d6na a lIum la seva Po/itica/
justice. En 1813 Robert Owen formula el
seu conegut sistema. En 1802, Saint-Si
mon, en les seves Lettres d'un habitant de

Genève a ses contemporains es converteix
en precursor dè tota la sociologia positiva
o cientifica. Ja 'ho veieu, tot el que hi
ha de cl'ftica deI capitalisme, d'afany de
justfcia social, de formes de nova estruc
turaci6 de l'Estat, havia estai dit anys i
anys abans de 1847 en què Marx i Engels
publicaren el seu Manifest Comunista. 1
no cregueu pas que aquesta sistematitzaci6
molt antel'iol' al mfll'xisme fos pseudo-so
cialista, sinô plena i total. En el camp de
les aspil'acions, Marx no anà ras més'eflllà
dels seus vells antecessors. Mobils? Pura
ment ètics i espirituals. Res de determinis
me economic, l'es de butxaca. Pura i ex
c1usiva força interior de l'home que és su
pel'ior a la s~va època, que s'anticipa in
tel'lectualment, intuHivament al curs dels
aconteixements historics. La regla, doncs,

\

en el socialisme, es confirma. No s6n els
fets que fan els homes: s6n, al contrari, les
forçes espirituals de l'home que fan la
historia i els fets que la constitueixen.

Vol dir aixo que eIs fets economics no tin
guin cap influència? Seria una estupidesa
negar-ho. En un môn corn aquest, pie de
necessitats d'ordre material, corn no n'hau
rfen de tenir? Heus acf que un ge6leg, des
prés de pacients esludis, troba un jaciment
carbonffer en LIna coma l'ca despoblada. Acte
seguit, irrupci6 de gent, creaci6 de pobles.
extesa de mitjans de comunicaci6, cultura,
vicis, lIuites, passions ... vidal Efectiva
ment, aquell fenomen economic, l'explota
ci6 minera, ha condiclOnat la vida d'una
comarca. Pero no l'ha determinada pas.
Aixo darrer, en tot cas, cal atribuir-ho a
un factor essencialment a-economic: la
pensada i els treballs, deI geoleg que, ell
sf, ha detel'minat una lJova rea/irat econo
mica i tot el seguit d'accions i reaccions,
de problemes de tota mena que se n'hauran
derivat. Naturalment, al seu toro, la nova
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condici6 economica produrda, de determi
nada passa l'à a determinant en la interacci6
de les causes, corn en el conegut trencacaps
de l'ou i la gallina. Perà en tot ordre de fe
nomens passa igual. La seva aparici6 té
conseqüències de tota mena. 1en sociologia,
corn en tot,elsfaclors causals s6n complexes
en extrem, de tal manera que moites vega
des, pel' miopia mental, un aconteixement
l'alribuim equivocadamenta una causa pro
xima, quan no és altra cosa que la sfnlesi
acumulada, en un moment donat, de milers
i milers de peJites causes solidàries entre
lIigades que han anat fet anànimament la
seva feina. Corn més es complica la vida,
més inlerdependència hi ha en tols els fac
tors que la constitueixen. En aqueixa es
trela solidaritat en què vtuen, (,com una
crisi en la producci6, pel' exemple, no hau
ria de promoure una crisi social? L'aclivi
tat polftica, arlfstica, industrial, intel'!ec
tuai se'n ressenliran. Aquesta idea és,
probablement, la generadora de la teoria
de la vaga general corn a instrument de
lIuita. Pero la prova mateixa que un canvi
de la realilal economica provocat vioJenta
ment no pot imposaI' la seva superioritat
ais factors polftics i psicologics la trobem
en que sempre, la vaga general, pel' exten
sa, ben dirigida i justificada que aparegui,
ha fracassaI. (,Per què? Perquè tanta major
cultura lé un poble, tant més ampla és la
via dei dret, lanla menor possibilitat hi ha
pel' una calastrofica imposici6 dels factors
materials 0 economics, car l'inslint de soli
daritat i els valors espirituals prenen auto
màticament el seu rang. En un bloc de
pedra, allo que l'aguanta és una força pu
rament ffsica: la cohesi6. Pero en un bloc
social i humà, allo que el lIiga és una for
ça espiritual, de solidarilat, constitu'ida
pel' unitats que depenen estrelôment les
unes de les aines, i cada una de les quaIs
està subordinada a la deI conjunt. Aixf,
dones, s6n els multiples I1aços de tota

mena. pero principalment els psicolàgics.
els que amb l'intercanvi de ~sentiments i
d'idees, creen la consciència social, que es
superposa i domina tot aspecte unilateral,
de classe 0 de tefidència. 1 sols aquest és
el camf de l'afinament i de l'ascensi6 de la
societal. Aquests matissos finfssims, 0 es
caparen a la comprensi6 de Marx 0, pot
sel' piljor. encara, tot adonant-se'n, els
menyspreà. Corn sabeu, una de les coses
més discutides és la dels punts de contacte
i d'antagonisme entre el determinisme ma
terialista de Marx i la filosofia d'Hegel.
Corn a Marx se li preguntés, ja sabeu, su
posem, la resposta: «Pel' a Hegel, el pen
sament i la idea s6n una realitat propia,
independent. Pel' a mf, l'ideal no és més
que el material tradu'it i transformat en el
cap de l'home». En aquest biologisme pU$
rament mecànic (,quin 1I0c a les forces es·
pirituals? Ni el més petit. Aixo us ho diem
en resposta a una observaci6 vostra se
sons la quai Marx no hauria desvaloritzat
els factors morals. Sf, no hi ha dubte. En
el marxisme pur, l'home no és un actor de
la historia. N'és un simple espectador. Pel'
aixo, corn afirmavem, la seva teoria dels
mobiIs és desoladora. Sorlosamentés equi
vocadci.

Perà no lot s6n diferències entre v6s i
nosaltres. Hi ha, sortosament, un gran
camp d'intel ligència. Les noslres dissi
dències amb les persones massa dogmàti·
ues deI socialisme s6n unicament cientifi
ques. Pel cor, estem amb vosàltres. Hi ha
un enemic cornu: la baixesa d'esperit, l'e
goisme sense traves. Hi ha una tasca a
fer en la quai podem co)'ncidir tots els ho
mes de bona voluntat: alenuar l'espectacle
deI dolor universal, desmunlar tots els me·
canismes d'opressi6, anar elevant lenta
ment el 'nivell mfnim d'existència, fer desa
parèixer les irrita-nts diferències entre uns
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i altres. En aquesta feina tot hi és litil, el
mateix els homes mentalment rfgids, dog
màtics, passionals corn els marxistes purs,
-(perquè pel' a l'acci6 immediata, tants
rnés prejudicis i tant més concretes s6n les
seves idees, tantes més coses l'home podrà
fer) - corn aquells altres familiaritzats pel'
temperament, si voleu, amb la lliure i se
rena especulaci6, que sa ben la calmosa
lentitud deI pensament. Sf, aquesta feina
és vostra i nostra i és ben lIarga. Proba
blement els fills dels nostres fills encara
no l'hauran pas acabada. (,1 després? què
en vindrà? Acf és on l'antagonisme es di
buixa. Pel' a v6s i els que corn v6s pen
sen, ja ho sabem, el comunisme. Cada
home treballaria pel' a tots i tots treballa
rien pel' a cada un. Seductor sistema! Es
igualment viable? En una gàbia de cana
ris, 0 en un rusc d'abelles, sI. Perà entre els
homes, és discutible. Pel' a nosaltres, en
qualsevulga societat imaginable, c.ada ho
me ocuparà una jerarquia diferent segons
sigui el seu valor social. De tots, segons
la seva capacitat. Pero a cada un, segons
el seu rendiment personal, segons els seus
serveis. Totes les oportunitats pel' a que
totes les aptituds es ponderin i es manifes
tin en una igualtat inicial de medis. Perà
després cal valorar l'aptitud manifestada.
1 convé que aixf es faci, perquè la humani
tat, pel' bo que sigui el sistema, seria més
petita si li manquès un sol dels valors que
li poden donar pes especffic. 1aquesta f10
rida de valors humans ha de morir, aixf
ho creiem, passant el l'odet de l'uniformis
me. L'home que, fins assegurada pel' l'Es
tat, i en el més gener6s i ample sentit de la
parauia, la seva seguretat i els seus mit·
jans materiaIs, no possefs el menor bé
particular ens semblaria un desarrelat, una
fulla al vent, un insolidari deI bé cornu.
Nosaltres sabem un exemple vellfssim de
comunisme entre els homes: el que creà a
Jerusalem la primera generaci6 cristiana.

La conseqUència fou una misèria espanto
sa i una incapacitê't pel' a tota empresa i
sort n'hi hagué de la capta organitzada
pel' Sant Pau a les esglésies d'Antiàquia
pel' a sai var les d'aquell f1agell. Nosaltres
sabem la catàstrofe deI comunisme rus de
primera hora; sort n'hi ha hagut de la vi
rada cap a un Socialisme d Estat. Nosal
tres sabem que les ordres religioses viuen
en pIe comunisme, perà és a canvi de l'a
nul'Iament total de la personalitat moral
dels que les composen. Nosaltres hem sen
tit a parIaI' dei comunisme dels jesuïtes al
Paraguay, amb acceptables resultats eco
nàmics, pero a condici6 de la completa
despotenciaci6 de l'home. Nosaltres sabem
què ha passat amb les lIeis alemanes de
1900 d'assegurança contra la malallia i
d'assistència mèdica complefa ais milions
d'assegurats que hi s6n compresos: els
resultats s6n la formaci6 de metges d'un
tipus especial, metges de sèrie, metges
funcionaris, màquines de fer receptes, de
tal manera que el Professor Merklen, de la
F~cultat d'Estrdsbourg, en el seu raport a
l'Acadèmia de Medicina, (1929) pot con
cloure amb aquesles paraules: «Les asse
gurances socials alemanes han envilit i
han fet servils els metges; han rebaixat la
pràclica de l'exercici de la medicina; han
disminuil el nivell mitjà d'estudi; han en
gendrat la plètora i han produït el proleta
riat mèdic; comencen a posaI' en perilll'en
senyament i el treball de recerca a les
clfniques universitàries».

Perà us anem a donar, encara. una de'
mostraci6 plena, autoritzaua, de corn aquest
uniformisme pur, aixà és, de l'igualtat de
dret a participaI', és inaplicable. Us supo
sem una mica informats dels principis de
l'economia soviètica. Fracassat el cornu,
nisme dels primers anys, (,què fan, ara?
Es cert que la noci6 vella deI profit parti
culaI' l'han substituida pel' la noci6 de l'in
terès public. Pero cada treballùdor, a rnés
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dels salaris establerts per les diverses
categories professionals, percep primes a
proporci6 deI seu rendiment, que repre
senten l'equivalència deI seu esforç. Els
beneficis per la producci6 han estat imme
diats. El rendiment, per hora de treball,
gràcies a aquest sistema de retribuci6, ha
crescut nolàriament. Aquest resultats, d'al
tra banda, tenen precedents en l'economia
capitalista, corn per exemple en certes
grans empreses americanes que apliquen
el mateix sistema.

La desigualtat nativa entre els homes
és innegable. Es filla de la voluntat de
Déu? Aixf ho creuen els partidaïis de totes
les religions positives. Del' aixà, contra
aquesta dictadura de la divinitat no hi ha
res a fer més que resignar-se i una mica,
no massa, de caritat. Derquè quan Déu ho
ha volgut, corn modificar massa amb el
pueril sentimentalisme de la caritat els
seus providents designis?..

Es un accident orb dei determinisme
biolàgic, corn ho creuen els materialistes?
Davant d'aquest atzar, d'aquesta loteria
en el destf humà, no hi caben més que dues
coses: 0 l'individuali me feroç en la Iluita
pel' l'existència que dreça l'home contra
l'home, 0 passaI' radicalment el l'odet de
l'uniformisme igualitari. Si la vida és aixf,
té ra6 Malthus en afirmar: «Un home que
neix en un m6n ja ocupat, que la seva fa
mflia no pot alimentar, dei treball deI quaI
la societat no en pot treure profit, està de
més sobre la terra». 1 també és làgic
Nietzche quan diu: «Der a estalviar a les
generacions futures el depriment especta .
cie de la misèria, deixem morir allà que ja
és madur per a la mort; tinguem el coratge
de no ajudar els que cauen, sin6 d'empé'

nyer-los, encara, per a que caiguin més
de pressa».

1si les desigualtats natives no tingues-
sin cap d'aqueixos dos orfgens? 1si, do
nant a la idea evolucionista el seu comple
ment natural, arribessim a la conclusi6 que
l'home que trobem és el resultat de la seva
pràpia obra, l'expressi6 exacta deI seu
esforç? Aquesta concepci6 palingenèsica
serà 0 no serà certa, pero és tan legftima
corn les dues anteriorment enunciades.
L'home, amb totes les seves capacitats i
possibilitats, no seria altra cosa que allà
que ell mafeix s'ha fet en el curs de la seva
evoluci6 en moites vides. Lesconseqüències
pràcliques d'aqueixa concepci6 s6n impor
tants. Treu tot atzaro caprici. Imposa la ne
cessi tat deI propi esforç per a superar-se

conslantment. Fa veure que les passatgeres \
desigualtats naturaIs s6n el resultat inevita-
ble de J'esforç individual en el camf de la se-
va evoluci6. Derà, naturalment, cada home
mereix el pre:ni de j'esforç realitzat. 1corn
cada home, pel' alta que sigui la seva cate
goria real, ha rebut de la col'Iectivitat una
«herència social» mplt superior a la que la
col'Jectivitat pot rebre d'eH, el sentiment
de solidaritat el menarà a atenuar tot el
possible els efectes inevitables de les desi- )
gualtats humanes, atribuint aIs més febles
tots els mitjans de compensaci6 de la infe
rioritat en què es troben. No pas, ben
entès, pel' caritat a la manera correntment
compresa, sin6 perquè la seva sensibilitat,
ajudada pel' la seva ra6, n'hi imposarà el
deure. Una societat que no prengués, corn \
una dolça càrrega, la correcci6 de les desi
gualtats, no mereixeria el nom d'humana.

Nosaltres, amic Colomer,som d'aquests
darrers.

HUMBERT TORRES.



Dibuix de Josep S.nôbri.,

L'anfiga casa deI Cônsol, carrer de Sabafers,
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(Del /libre en preparaci6: ORIOEN DE L'HOME, per josep L1ord)

Ea cova de fjJroken Nill.-els ossos humans trobats.-el cranf.-e/ «torus

supraorbftalis».-Capacftat cerebral.-Ea cara.-el paladar. - :/litres

caràcters goril·lofdes. - Conclusfô.
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CJ(odèslala

els ossos humans trobats, - El
calfs deI districte, on la cova de Broken
Hill eslà enclavada, és molt ric en menes

mals, que tenien llur niu en la mateixa,
s'anirien afegint a l'immens eslrat ossi allf
present, com també ajlldarien a augmentar
el volum dei mateix les restes ossies dels
rosegadors i demés animais devorats per
les olibes.

Arreu de la cova, hi havien abundants
senyals d'haver viscut "home en ella. Eis
instruments de pedra trobats allf eren de la
mena dels construïts pels bosximans.
Igualment, les pin/ures i decoracions tro
bades eren fetes a l'estil de les d'aquest
poble. pigmeu, dei quai parla rem detingu
dament més endavant. Amb tot, fa temps
que no shan vist els bosximans en el pafs
que rodeja el 1I0c de la cova. Molt abans,
aquest terri lori caigué en poder dels barot
se, un poble negre que parla una mena de
banlu i que és parent dels matabelés i dels
zulus.

La cova de Broken Hill ens duu a la
ment la gran cova de Malta, coneguda
amb el nom de Ohar Da/am. En ambdues,
la vasta acumulaci6 d'ossos deu ésser de
guda a les sobres que deixarièn els antics
estadants de les mateixes en el curs de
llurs àpats i caceres.

de

C2üestions antropolàgiques

LLEIDA.----------------

Ea cova de fjJroken Nill.-Una de
les coves famoses en antropologia és sens
dllbte la de Broken Hill, la quaI eslà situa~

da en la Rodèsia deI Nord, en un turonet
de pedra calissa que s'eleva uns quinze
metres sobre un pla pantan6s, el quaI pla
forma part d'uns terrenys que aboquen
lIurs aigües al gran riu africà Zambese.

Aquesta cova, en ésser descoberta, es
feu de seguida famosa per dues circums
tàncies: en primel' 1I0c, pel brill, quasi sem
blant al dei diamant, de les estalactites,
que pengen dei sostre de la volta, i de les
estalagmites, que s'eleven des dei sol amb
l'intent de barrejar-se i ajuntar-se amb les
anteriors; i en segon 1I0c, per les quanti
tats immenses d'ossos fossils que obstru)'en
el pis de la cova.

La major part dels ossos estaven tren
cats i estellats. Milers d'elefants, d'hipopo
tams, de rinoceronts, de zebres i d'antîlops
havien cnntribuït a fOl'mar aquest vast mau
soleu. Aixf mateix, el lle6, el lleopard i la
hiena havien afegit llur part a la muntanya
d ossos.

El habitants de la cova, constituïts
principalment per àlibes i diferents menes
de rats penats, eixordaven amb una musi
ca no gaire agradable a 1 tot aquell que
s'atrevia a pelletrar dins el recinte. Es de
S'lJtposar que els esquelets d'aquests ani-



El perfil de traços separa la cavitat cerebral Ile les pa rets crania1s. La distàncla
entre el perlll cerebral i el contorn cranial, d6na una idea deI grulx de diles parers.
El qUddro de l'armadura és per a un crani d'home modern. D'on resulla que el cran!
de l'home de la Rodèsia té la voila deI cap molt baixa, senyal Indicador d'un cervell
pelit. L~s ex crescències frontal i occipilal deno/en un cap més volumln6s que no pas
el d'un home actuaJ.- La lInia horitzontal 0 0-0 separa la cambra dei cervell de la
cambra deI cerebel,
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el cranl.-El sub-home de la Rodèsia
era un tipus d'home cepal, que tenia una
talla d'uns 178 centfmetres; caminava en
una posici6 netament vertical, i els ossos
de les seves extremitats abdominals, aixf

corn també el sacre, pro
ven pel que es refereix
a aquestes parts dei cos,
que es tractava d'un
home bastant semblant
a l'homo sapiens, pres
cilidint de ceris caràc
ters primitius.

No podem dir el ma'
teix pel que fa referència
a les pi'lrticularitats deI
cap, el quaI és molt pri
mitiu i té moites simili
tuds amb el cap dels an
tropoides. Aquest sub
home, que representa
una etapa pliocènica en
J'evoluci6 de l' home,
conslitueix una espècie
humana completament
diferent dei es demés
espècies humanes, ja vi
vents, ja extinguides.

La lIargària deI seu
crani és de 210 mil'1fme
Ires, en 1I0c de 190 mil'

res noves furgues en l'indret d'on havia
eixit el crani, tenint la bona forluna de tro
bar els següents ossos humans: una tibia
completa de cama esquerra; els caps supe
rior i inferior de l'os de la cuixa, també
dei cant6 esquerre; un sacre, 0 os-clau de
la pelvis humana; i una part d'una mandf
bula superior, lot plegat pertanyent a un
individu diferent de l'individu dei crani.
Pel que es refereix a aquest darrer, li fou
trobat complet el seu maxil'Iar superior.
També foren trobades parts al menys, de
dos altres homes.

LLEIDA

Cap de l'home 'de la Rodèala

1. Torus supraorbltalis.-2-3. Doble procés mastoide,
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de plom, zinc i un metall, molt rar i semblant
a l'argent: el vanadi. En 1905, una Com
panyia minera, la The Broken Hill Exp/o
ration Company, començà l'explotaci6 de
la calissa, a fi d'extraure'n els metalls que
conté. Pero no fou fins l'estiu de 1921, que
J'enginyer de mines Mr. W. E. Barren, un
i1'lustrat i perspicaç novo-zelandès salvà
de la destrucci6 el crani de l'home de la
Rodèsia, que estigué a punt d'ésser tros
sejat per l'eina d'un treballador negre i en
viats els seus trossos al gresol.

El crani de l'home de la Rodèsia és un
dels més complets i importants documents
que han estat posats damunt la taula de
l'antropoleg; i, per tant, l'oportuna inter
venci6 de l'enginyer Barren ha prestat a la
ciència un gran cervei. Mogut el referit
senyor pel seu afany cientific, feu alesho-
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Iimetres, que és la llargada promedi de
l'home actual. Aquesta llargada no és de
guda al tamany dei cervell, sina a les ex
crescències assies deI front i de l'occipit,
les quais estan connectades amb el tamany'
dels maxil'Iars i la força dei coll.

La llargària deI crani d'un europeu està
tormadd de la següent manera: un 92% és
espai cerebral, i el 8 % restant és paret
cranial. En l'home de la Rodèsia, l'espai
cerebral importa 81'4 % de la llargària to
tal, i les parts ossoses importen 18'6 0/0'

La proporcia entre la Ilargada dei cervell i
la lIargada dei crani, en les següents es
pècies, és corn segueix: goril'Ia, 75 %;
ximpancé, 81 %; pithecanthropus, 84 %;
home de Neanderthal, 86 0/0' i australià
aborigen, 88'5 %' En els cranis de Nean
derthal de major tamany, J'element ossas
forma el 16 % de la totalllargària, i en els
dels goril'Ies mascles de major volum,
arriba a formaI' fins el 27 % Resulta,
doncs, que J'home de la Rodèsia, és, sota
aquest respecte, una forma més goril'Iesca
que no pas cap de les humanes conegudes
fins avui.

La tapa dei crani de l'home de la Rodè
sia cau uns 5 mil'limetres sota el nivell dels
cranis modems, En canvi, el vèrtex dei
cap en qüestia està uns 2 miI'limitres per
damunt el bregma 0 punt de concurrència
de les sutures metapica, sagital, i coronal
o fronloparietal. Aquest caràcler és ben
!tumà, podent-se ob ervar e.n totes les ra
ces d'homes vivents, En els anlropoides i
en el propi home de Java, el punt més ele
vat deI cap no radica darrera el bregma,
sino que rau precisament en aquest.

el «tonu supraorbitalis».-L' home
de la Rodèsia, el mateix que el goril'la, el
ximpancé i J'home de Neanderthal, pos
seeix un caràcter que és conegut amb el
nom de torus supraorbitalis, 0 sigui, unes
grans arrugues ossoses damunt les con-
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ques dels ulis, En l'home en qüestio, aques
tes arrugues prenen un caràcterformidable,
excedint inclàs en robustesa a les deI ma
teix goril'Ia,

L'home de la Rodèsia, si visqués avui,
no podria ésser confas de cap manera amb
cap altre home, puix que el seu torus su
praorbilalis, travessantvisiblementel front,
i ombrejant les seves amples àrbites ocu
lars, el denunciaria a tolhom corn una cria~

tura estranya i d'aspecte goril-Iesc, Aques
ta barra ossosa mesura de cap a cap uns
159 mil Iimetres, quasi el mateix que im
porta el torus dei goril'Ia mascle. Aquesta
llargària és superior de 17 mil'Ifmetres a la
de la barra supraorbital deI crani de l'home
de Gibraltar, ide, 15 mil'lfmetres a la deI
crani de J'home de La Chapelle-aux-Saints,
i té 52 miI'limetres més que no pas J'am
plada supraorbital de la cara d'un europeu,
El gruix 0 profunditat vertical deI torus en
qüestia, al mig de cada àrbita, és de 21
mil'lfmetres, excedint en aquest punt a la
gruixària de qualsevulga crani humà 0 an
lropoide. Aquest gruix, en un goril'Ia mas·
cIe, i també en els caps Neanderthal de
major tamany, és sols de 14 mil'limetres,

El torus supraorbilalis és un àrgan que
té per objecte completar la part facial de J'ar
madura àssia d'un individu que ve obligat
a produir una força poderosa de mastica~

cia, Corn veurem després, en parlar dels
caràcters de la cara de l'home de la Rodè
sia, els àrgans de maslicacio deI mateix
eren sumament poderosos,

Demés, és possible que un altre factor,
de caràcter sexual, hagi contribuït al de
senrotllament dei torus, Es sabut Liue l'acte
d'extirpacio dels àrgans de la generacio
d'un animal 0 home, té la virtut de retar,
dar a aquests, i d'alterar-Ios-hi, la creixen
ça dei front i de les arrugues de les celles,
Si aixà és cert, aleshores es pot suposar
que la robustesa deI toms en l'home de la
Rodèsia, pot haver estat també deguda a
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la influència de les glàndules seminals,
possiblement de gran tamany en aquest
tipus d'home, corn les té el goril'Ia i les
deuria tenir segurament l'home de Nean
derthal.

Capacitat cerebral.-L'fndex cefàlic
de l'home de la Rodèsia és 69; pero, si
dedui'm de la llargària dei crani les excres
cències frontal i occipital, Ilavors l'fndex
arriba a 78, donant un caràcter mesocefà
lic al referit tipus d'home.

La capacitat cerebral d'aquest ve a és
sel' d'uns 1,500 centfmetres cubics, caient,
pel' tant, l'home de la Rodèsia 0 de Broken
Hill dins les races d'homes de ce l'vell pe
tit. Les races humanes ~I volum cerebral
de les quais no arriba en promedi a 1.550
cen!fmetres cubics. en els mascles, son
considerades corn races de cervell petit;
les que tenen entre 1,550 i 1 449 centfme
tres cucibs, son considerades corn rÇlces
de cervell mitjà, i les que passen de 1.449,
son races de cervell gran. El promedi de
capacitat cerebral de l'home modern ve a
ésser d'uns 1.480 cen!fmetres cubics.

Perà la baixa condicio dei cervell de
l'home de la Rodèsia l'au, més que en el
seu volum petit, en la forma i tamany rela
tiu dels seus lobuls i circumvolucions. Corn
diu molt bé Keith, els buidats endocranials
trets . dels cranis d'australians aborfgens
mostren deficiències de mena rodesiana
en el desenvolupament dei cervell; pero cap
d'aquestes deficiències no ofereix el grau
de profundidat que nosaltres podem veure
en el buidat dei crani de l'home de la
Rodèsia.

Amb lot, aquest cranI, encara que de
feble capacitat cerebral, malgrat les seves
gralls dimensions, és un crani ben bé hu
mà, pel' tal que el seu cervell deuria pesaI'
prop d'un miler de grams. Ara bé; el pes
dels cervells humans varia entre 2.258
grams (pes dei cervell deI cèlebre escrip-

•

tor anglès Byron) i 872 grams (pes dei cer- 1

vell d'una bosximana), quan el pes dei 1

cervell de l'antropoide que més ha pesat,
és sols de 567 grams.

Ca cara.-EI cap de l'home de la 1

Rodèsia té un aspecte francament bestial. 1

El seu front fuig cap endarrera, constituinl ;
aquesta relirada deI front, no solament en
ell, sino en qualsevol home que tingui 1

aquest caràcter, un vestigi netament si
miesc.

Molts caràclers de la cara s6n també 1

netament primilius i pitecoides, corn anem 1

a veure acte seguit. Eis caràclers de la 1

cara son sens dubte els que més dislingei
xen un home d'una raça determinada d'un 1

altre home de ra ça diferent, i un animal
d'un altre, de tal manera que es pot ben
dir, que cada espècie i varietat d'animais
lé la seva cara especial, i que cada home,
ja sigui un home primiliu, ja sigui Ull home
modern, té la seva fisonomia propia, fisono·
mia que el separa i el distingeix, no sola·
ment dels homes d'altres espècies 0 races,
sino illclos dels homes dei seu propi IIi·
nalge.

La lIargària de la part alta de la cara
de l'home que ens ocupa, 0 sigui, des dei
nasi6, 0 rel dei nas, fins l'extremitat cen
traI dels incisius superiors, és de 94 mil 'If·
metres, En l'home de La Chapelle-éiux,
Saints és de 87 mil'lfmetres; en la dona de
Gibraltar és de 72; en j'home europeu. de
70, i en el goril'Ia mascle és de 110 mil·lf·
melres Pel' tant, l'home de la Rodèsia és,
pel que respecta a aquest caràcter, un
tipus inlermedi entre l'home actual i el
goril·la.

El morro, 0 espai entre els ullals, de
l'home de la Rodèsia és de 55 mil'lfmetres,
En J'home modern, és sols de 59 mil If·
metres,

Igualment, totes les peces dentàries de
l'home que ens ocupa, acostumen a tenir
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r. unes dimensions extraordinàries, L'altura
el de la volta deI paladar és de 29 mil'lîme
t, tres, 0 sigui. 7 mil'lîmetres més que en

l'home modern.
L'home de la Rodèsia té, corn l'home

la de Neanderthal i el goril'Ia, les conques
1. dels ulis amples, altes i profundes, degut
II a que les parets externes i internes de les
~n mateixes formaven part deI suport sobre el
!li quaI s'aixecava la macissa plataforma de
i- la masticaci6. L'amplada supraorbital està

en relaci6 amb aquesta, de la mateixa ma
lé nera que l'amplària deI front ho està amb
m el desenvolupament dels lobuls frontals
la dei cervell. Aixi, doncs, la diferència entre
i- les dues amplàries ens donarà una indica
n ci6 de l'estat d'evoluci6 en el quaI es troba
~I el crani d'una raça 0 individu humà deter
n minat. Aquesta diferència, pel que es refe
Is reix a l'home de la Rodèsia. és de 41 mil'Iî
) melres, essent de 20 en la dona de Gibraltar;
"'le de 13'8 en un indigena australià bar6, i de
). 8 en un europeu modern.
j. Amidant la Ilargada total de la cara, 0

\ sigui, des dei nasi6 fins la punta de la bar-
~,

i. ba, donant pel' bones les dimensions de la
mandfbula inferior de l'home de la Rodè

il sia, mandfbula no trobada, pero les dimen
~I sions de la quai poden ésser calculades
l' amb moita aproximaci6, trobem que deuria
f. haver estat probablement d'uns 140 mil'Iî
[. metres. Ara bé; la lIargada total da la cara
e d'un europeu és d'uns 122 mil'lîmetres; la
e de l'home de La Chapelle-aux-Saints és
f. de 154, i la dei goril'Ia mascle és d'uns

180. Resulta igualment l'home de la Rodè
l,
n sia, sota aquest respecte, un tipus inter-
~I medi entre l'home actual i el goril'Ia.

i,

[.

Il

el paladar.-En el procés d'evoluci6
de l'home, els poders dei cervell han aug
mentat a mesura que han disminurt els de
la masticaci6, L'àrea deI paladar es pot
consideraI' corn un Index de la vida animal
de l'home.

Tenint en compte aquestes considera
cions, resulta que l'amplada dei paladar de
l'home cie la Rodèsia és de 78 mil'lîmetres,
aixo és, de 4 mil'lîmetres més que el de
l'home de La Chapelle-aux-Saints; de 7
més que el de l'home de Gibraltar; de 10
més que el d'un aborigen australià, i de 16
més que el d'un home europeu. Igualment,
l'àrea dei paladar de l'home que ens ocupa,
és de quelcom més de 41 cenlfmetres qua
drats, essent de 39 cenffmetres quadrats la
de l'home de La Chapelle-aux-Saints; de
quelcom menys la de l'home de Heidel
berg; de 54'60 la de l'australià indfgena;
de 31'60 la de la dona de Gibraltar, i sols
de 25 la de l'europeu actual. L'àrea dei
paladar de l'home de Piltdown, segons un
dels descobridors d'aquest, el geoleg Smith
Woodward, és de 50 cenffmetres quadrats,
o sigui, uns 12 cenffmetres quadrats de
més que l'àrea deI paladar de l'home de la
Rodèsia.

La proporci6 dei paladar al ce l'vell en
aquest tipus d'home és de 1:51 '7, aixo és,
de 51'7 cenlimelres cubics de cervell pel'
cada cenffmetre quadrat d'àrea palatal En
la dona de Gibraltar, la ra6 palatocerebral
és de 1:58; en un aborigen australià és de
1:40'8; en l'home de La Chapelle-aux
Saints, 1:41 5, i en un anglès modern,
1:59'6.

En canvi, en els antropoides, augmenta
extraordinàriament la proporci6 deI pala
dar pel que es refereix al tamany dei cer
vell. Aixi, en ,un ximpancé femella, la ra6
palatocerebral és de 1:8'8, i, en el goril'Ia
mascle, encara és major, puix que és de
1:7'96. Resulta, doncs, que l'home de la
Rodèsia es troba en un gra6 intermedi en
tre l'antropoide i l'home modern, pel que
es refereix a la ra6 palatocerebral.

A despit dei gran tamany assolit pel
paladar de l'home de la Rodèsia, el referit
paladar manté la forma de ferradura, ca
racterfstica de tots els cranis humans.



Plassefa deI Canyeref. Dibuix de Roca.

JOSEP LLüRD.

Conclusi6.-Davant l'evidència dels
fets exhibits pel' la troballa de Broken Hill,
qui podrà negar ara l'existència de lipus
d'home intermedis entre nosaltres i els pi
tecs? L'home de Broken Hill és incontes
tablement un exemplar d'home que té ca·
ràcters netament gorij'Ioides; caràcters de
l'home de Java, el més primitiu de tots els
tipus humans descoberts fins dra; caràcters
similars aIs de l'home de Neanderthal; ca
ràcters anàlegs ais lipus més primitius de
l'home modern.

Amb tot, l'home de la Rodèsia no per
tanya la !fnia reial de l'home modern, sino
que guarda sols amb aquest la mateixa re·
laci6 que guarda l'home de Heidelberg
amb l'home de Neanderthal, dels quaIs
tipus d'home parlarem després.
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7l1tres caràcters floril·loides.-Un
aUre caràcter goril'Ioide en l'home de la
Rodèsia estreba en.l'amplada de la base
dei cap en la regi6 deI clatell, la cual am
plada pren proporcions en els animaIs i
fins en els homes dotats de gran força
muscular i de poderoses mandibules.
Doncs bé; en el tipus d'home que estem
estudiant, l'amplària bimastoide, 0 sigui,
entre les superficies exteriors dels dos pro
cessosmastoides, és de 114 mil'lfmetres,
6 mil'1fmetres més que no pas l'home de
La Chapelle-aux-Saints; 18 més que l'eu
ropeu modern, i 12 menys que en el go
ril'Ia mascle.

Finalment, en l'home de la Rodèsia, el
pont deI nas, baldament no aixecat, té 015

sos nasals que recorden la forma perllon
gada d'espàtula que es veu en el goril·la.
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RIADALA

Com daualla la riada,
remorosa, fent cascada
de la presa dei canal!
Com les aigües rubinoses
canten, aUiues, joioses,
la gloria del seu cabal!

Una olor l'ambient satura,
com de sol i de uerdura
rabejada amb pluja i neu;

i en la tarda esmaragdina,
la ribera es despentina
al bes tou del Pireneu.

............................................... .-..-. . ..... .....:.: ~.:..... ....
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que serua una pau d'idii'li
sobre un mal' aualotai.

MIQUEL LLETJOs.

Ala de ponent dolcissim,
amb rnantell de blau purissim
cobricei'la la Ciutat:
silueta de nauili

Lleida- 1929.
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La tasca herofca
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Es evident que una gran massa d'intel'
lectuals i de poble no té, avui, cap

interès pel' la polftica. No podem di l', pel'
aixo, que ells deixin dïnteressar-nos. Hi
ha un sector més selecte que, sense obli
dar lIur deure envers la col'Iectivilat, adop
ta una actitud d'extremada cautela i declara
que, de moment, no té partit ni programél.
Un residu no gaire nombr6s, estem en posi
ci6 de lIuila franca i ens ap,l~guem sota
banderes distinles esperant l'hora de les
grans decisions. Tots tenim l'esperança de
guanyar la balalla: els uns perquè creuen
que els aconteixements es resoldran en
favor d'ells, els altres perquè creiem q~e

la vida orgànica de la societat ens ha
senyalat la ruta a seguir, 1\'1 quai inqu
bitablement hade portal' Çll triomf defi
nitiu.

La indiferència de la massa és, natu
l'aiment, un obstacle de consideraci6 pel'
què es resol en una ineptilud manifesta
pel' a l'adaptaci6 a la vida civil fins en les
formes més sumàl'ies. Probablement, lots
els homes de bono fe que actuen en polf
tica, estarien d'acol'd en exigir dels indivi
dus una determinaci6 personal amb respec
te a alguns problemes que la col'lectivitat
no pol resoldre pel' a ells, tais corn el sen
timent religi6s i les seves diverses deri
vacions morals, la inclinaci6 a assimilal'-se
una cultura, el concepte de just{cia social,
la fidelitat a les forces ètniques, etc. O'a
questa reflexi6 n'haurfem un resultat segur
i és el de saber si el poble lé qualque noci6
aproximada de la diferència bàsica que hi
ha entre una i altra forma de govern cir
cunscrivinl-nos a les seves modalilats fo
namental~: Oemocràcia j dictadura. 1 és
possible que la seva preferència ens don
gués la certesa dels nostres desrins i po-

déssim laborar amb el cor content, de cara
a un demà més venlur6s.

La nostra tasca d'avui és ingrata. Te
nim fe en I10S principis, seguim uns pre
cèptes morals molt rigids i sovint veiem
que els que consideràvem més aprop ens
combaten amb més animosilat que els nos
tres enemics natllrals. És clar que aixo ens
fa mes «unics» i més inconfusibles, pero
sovin! ens encomana l'aprensi6 de que el
poble no eslà amb nosaltres i aquella més
desoladora de que el poble no vindrà a
nosaltres. Parlem molt precisament dei
noslre poble, al quaI els alavismes perni
ciosament cultivats han deixat en un estai
de degradaci6 que esborrona. 1 ens apar

. una tragèdia que pugui arribar un dia
sense el seu esforç i àdhuc sense la seva
voluntat, i es trobi amb una 110va eslruc
tura social i jurfdica que, en lIoc de dignifi
car-lo, acabi pel' minimilzar-Io i embrutir-Io.

No deu ésser una afirmaci6 gaire
arriscada dir que nosaltres no podrem subs
traure' ns de cap manera a l'evoluci6
universal. Tampoc deu ésser cap desco
briment sensacional assegurar que la hu
manitat civililzada camina vers el Socia
lisme. Pero dir-ho a una multilud distreta
que gestiq.lla i crida pel' a posaI' constant
ment de manifest el desacord que hi ha
entre els seus actes i les seves paraules,
és una tasca dura i heroica de la quaI no
tothom se'n consola. Sempre s'oblé un èxil
més franc sumant-se al chQr d'estults, en
cara que molts han arribat a esgotar el
vocabulari de truculències sabent que tot
era foc d'encenalls i que no hi havia ni un
àlom d'energia constructiva en lIurs decla
macions terriblement radicals.

El lIibre de Francis Oelaisi «Les dues
Europes», prologal pel' Délume Heineman,
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LLEIDA

és el que d6na aquesta nota d'acidesa a les
nostres reflexions d'avui. Hi han realment
dues Europes a les quaIs no divideix cap
frontera polftica ni ètnica i entre les quaIs
la tècnica i l'economia han arribat a esta
blir un abim, Hi ha l'Europa dei cavall de
apor i ]"Europa deI cavall de carn i ossos.

Hi ha l'Europa central i nordica, potent,
organitzada, activa, cuita, democràtica,
que té a les seves mans els seus propis
destins i el capital i la tècnica que mancà a
l'altra Europa, a J'Europa dei sur i de l'est,
J'Europa eslepària 0 inculta, la de produc
ci6 escassa i cara, la dels analfabets, la de
les dictadures, la que no té vies de comu
nicaci6, ni capitals ni tècnica pel' a trans
formar-se.

Heineman, el rei de l'electricitat, preveu
no molt lIunyà el dia que l'Europa demo
cràtica i cuita es bolcarà damunt de l'altra
Europa, pel' a salvar-se totes dues en una
provident democràcia industrial. Tancat el
mercat americà, closa l'expansi6 d'Europa,
s'acosta el moment de les dues crisis més
agudes que haurà conegut la historia mo
derna: la crisi dels mercats de l'Europa
industrial i la crisi agrària. Ara que s'ha
aconseguit una producci6 superabundant,
ara manca el consumidor.' Serà precfs fer
nèixer necessitats i conforts desconeguts j

elevar a la categoria de ciutadans a tots
els pobles gregaris que viuen al marge de
l'Europa industrialitzada. Diu Heineman:

«En comptes de finançaI', corn ~'ha fet
aquests darrers anys, les grans industries
sense clientela suficient pel' a fomentaI' una
.producci6 que no té mercat, serà precfs
fer prèslecs aIs compradors pel' tal que
puguin consumir. Aquesta clientela es tro
barà en els pa)'sos de J'est i deI migdia
d'Europa en els qûals el rendiment pel'
hectària es limita només a les explotacions
proverdes de maquinària de l'Europa occi
dental. Les poblacions camperoles, les
collites de les q.uals s'hauran duplicat i que
tinguin els mitjans necessaris de transport,

pagaran fàcilment en cereals, bestial', lia
nes i fustes les anualitats dels prèstecs,
amb la diferència que compraran Ilurs ves
tits, calçat i aIt l'es productes a l'Europa in
dustrial. A més, aquesta els proporciona
l'à elements de producci6 i transport i les
dues crisis, la indust-rial de l'oest i l'agrària
de l'est i deI sur, quedaran simultàniament
resoltes» .

Fa uns quants anys que els grans ho
mes de negocis, superant els propis eco
nomistes, van ad~ptant les téories i la tèc
nica marxistes. Les profecies de Heineman
i Delaisi es confirmaran 0 no en detall,
pero en substància l'Europa moderna in
dustrialitzada i democràtica, es troba en la
necessitat dïnvadir economicament 1Eu
ropa semicolonial, el mateix corn els Es
tats Units invadeixen sistemàticament l'A
mèrica deI Sur. Les vinentes dècades
presenciaran aquest fenomen i, pel' conse
güent, la vida economica i social deI nos
tre poble serà aviat somoguda i trasbalsa
da. En canviar l'estructuraci6 economica,
l'estructuraci6 polffica canviarà inevitabJe
ment. Corn reaccionarà aleshores el nos
tre poble?

La nostra tasca consisteix en situal'-nos
en un punt estratègic pel' tal d'evitar que
el nostre poble ofereixi resistència a les •
noves condicions. Voldrfem que el l'leu es-
perit s'anticipés a elles. 1 serà treball de
paciència i de sacrifici mostrar-li l'ambient
de ponderaci6, induir-Io a gustar-Io i adap
tar-Ii pel' fi, pel' tal que els petits episodis
de regressi6 que li enterboleixen la vista
no enmetzinin ja més el l'leu esperit. Cal
que el nostre Socialisme, educador persis
tent, vagi fent el seu camf amb l'entusias
me dei poble 0 amb' la seva hostilitat. E)l
ha de venir inevitablement. Nosaltres no
fem alrra cosa que aplanar-Ii la ruta, anti
cipar-Ii la visi6 i preparar-Io pel' a que vin
gui dG bon grat.

M .sERRA J MOR~T,
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cap a terra, tot. eIl pudent de gasolina que
apestava, Amb molts treballs arribà l'apa
rell a la plana de Gardeny on s'havia fet
un hangar. Uns pals drets sostenien un
cobert fet amb teles de vagons de ferro
carril, dins deI quaI s'havia de guardar la
grossa àg'uila, tot tement que una ventada
destrocés tot el dispositiu i esclatés de
passada l'areoplà. Aquella nit vetllaren els
rurals a l'entorn deI misteri6s envelat.

L'endemà al matf pujà en Garnier a
Gardeny. En Garnier era un home ait, ben
proporcionat, d'uns trenta cinc anys; bigo
ti i ulis negres, francès fins en la respira
ci6; la mirada trista, no reia mai i sembla
va que sem pre estaVéI pensant en la catàs
trofe en què havia àe morir. Malgrat aixo
en Garnier encara viu, està bo, i ha fet
quartets a S. Seba tià on lé un garatge.
Quan la gran guerra, en els primers mo
ments, França es vegé apurada i cridà a
tols els aviadors que tenia escampats pel
m6n, gent espectacular, plens de jovenlut
i audàcia, Que per arreu, miljançant a~guns
diners anaven fent demostracions aviatà
ries i a la guerra anaren els nostres amics,
-Garnie:', Tixier, Demasel, Galtier-,
plens de patriotisme posant els seus apa
relIs i les seves vides a disposici6 de
l'aviaci6 militar de la Republica ve)·na.

En Leonci Garnier fou destinat a l'Es
tat Major d'en Joffre i amb el seu Bleriot
s'encarregà de vigilar els moviments de
les tropes invasores a Charleroi, on fou
ferit, i cree que aquf acabà la seva actua
ci6 a la guerra, anant-se'n amb I1icència
a San Sebastià i allf continuà aburgesat i
pare de famflia ...

Aquell malî deI dia 15 de maig de 1911,

a

Carribada de l'aparell

CJ?ecords de les prfmeres valades

Arrocegat per totes les bèsties munici
pals-cavalls i mules, tot barrejat-avan
çava el cami6 Rambla de Ferran aval!. Era
un caix6 gris, pesat, deI tamany dels va
gons francesos, d'aqueIles grosses caixes
que les companyies ferroviàries utilitzaven
per a la càrerga de les mercaderies. A les
portelles s'hi lIegia: sis cavalls-quaran
fa vuit homes. Tenia, tot aquest embalum,
un aspecte molt militar, talment semblava
un artetacte de guerra. A un costat, unes
lIetres grosses deien: L. Garnier. A l'altre
costat: Aeroplà Bleriot. A dins, desarma
da, la bèslia mecànica esperava sortir a
la lIum per creuar per primera vega da l'aire
de L1eida. ToI era un misteri. L'aviaci6
començava, i exceple uns petits vols fets a
Barcelona, els nostres horitzons no havi en
encara estat trasbalsats per les hèlixs.

La primera i més sensacional festa
d'aviaci6 l'organitzarem amb en Marius
Sol, un dia de bon humor, quan planeja-

• vern el programa de la festa major de l'any
onze. No hi havia cabals, Pero un~s ges
tions feles ais casinos on es feien malbé
les orelles d'en Jordi, a força d'eslirades,
donà per resultat la promesa formaI de
subvencionar la festa amb 5 000 pessetes,
que eren les que demanava l'aviador per a
fer una demostraci6 i trencar-se el cap si
era precis.

Tota aquella corrua de bèsties que tira
va de la caixa de l'avi6, era acompanyada
per tota la brigada municipal i el mecll11ic
d'en Garnier, L'Agusfin, un xicot de Vas
conia, amb aspecte de pare de famflia, tot
brut de greix, pelit i amb el bigot mirant
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durria immensa 0 bé una arpa de ge
gants.

Tots els qui erem a Gardeny aqueII
matf, tremolavem i estavem esferaits. En
Màrius Sol, en Ton Agelet, l'Humbert
Torres, en René, l'arquitecte Morera, tots
érem allf bocabadant esperant una explica
ci6 tranquilitzadora que no venia. L'Hum
bert que era el president de la Comi.ssi6
municipal de Foment, i per tant de la Co
missi6 de Festes, va dir-me:-«VoIs dir,
Pere, que aixà s'aixecarà?»-«Què sé
jO»,-vaig contestar-li-; en Garnier, que
és aquest francès dei bigoti negre, diu que
fa pocs dies, a Pau va estar dues hores
enlaire, l,qui sap? Potser sI. ..

Tragueren l'avi6 de l'envelat. El posa
ren al mig dei camp i muntà en Garnier a
l'apareII. S'agarraren a la cua tots els que

a Gardeny, es feren les proves. A la tarda
devia volar-se i era qüesti6 de tenir segu
retat que tot aniria bé.

C'aeroplà i la primera prova

Era un aparell petit, brut, tot enllardat
ô'oli, estava armat sobre canyes de bambu,
igual que els ventaIls japonesos, portava
uli motor fixe, quadrat, el quai més que
motor tenia l'aspecte d'acumulador; les
ales cobertes d'un teixit que semblava
seda, el color devia endevinar-se, per quant
les taques de tons negrosos l'havien modi
ficat de tal manera que el mateix podfen
ésser blanques que grogues 0 vermelles.
Es yeu que era d'un color que perdia.

AI motor portava acoplada, per mitjà
d'uns ferros, una hèlix marca Yutegual, el

motor es titulava Labor i els fabricants te
nien gran confiança en guanyar la prova
Parfs-Madrid. El timons també estaven re
coverts amb l'esmentada tela de seda im
permeabilitzada; la carcassa de l'apareil i
la cua també estaven al descobert. Es veia
la fusta i els fils d'acer per tot arreu. El
tren d'aterratge el formaven quatre rodes
de bicicleta, barroerament acoplades.

Tota aquesta màquina fanlàstica, que
tenia el colossal aspecte de ço que nosal
tres en diem un senyoret de braçal, estava
relligada amb milers de fils de ferro. Era
un teixit corn el coi'datge d'un piano.
Allà, el mateix pl)di'a ésser un aparell
volador que una eina musical, una bao-

voluntàriament volgueren per a que no
s'escapés i s'engegà el motor. Començà a
rodolar l 'hèlix amb un soroll de terratrèmol,
i tots els barrets i gorres dels que aguan-:
taven la cua fugiren dels caps escampant
se per la plana. Allô fou la casa més .cà
mica dei m6n. Ningu dels que ajudaven la
maniobra no es preocupà de l'aeroplà, tots
anaren a cercar la prenda que els fugf per
la ventada. 1 és clar, l'avi6 quedà lliure i
començà a correr plana aval!. Ais pocs
moments s'elevà quinze 0 vint metres i tor
nà a caure. Parà de correr. Baixà en Gar
nier i va dir que corn a prova ja n'hi havia
prou. Assegurà que a la tarda tot anj
ria b~.
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uns Quants metres i ... tornà a caure. El
mateix que al malf. En aquest precis mo
ment, començà a ploure. Sïntenlà un nou
vo!. Es feren les maniobres i corn sempre,
s'aixecà una mica més ait i lornà a éaure,
pero aquesla vegada les rodes de bicicleta
deI tren d'aterrisatge es trencaren allopar
contra uns terrossos d'un camp pIe d'oli
vers. L'avi6 feu la volta de campana. En
Garnier fou lIansat dei seient i es desllori
gà la munyeca. Iloh Providència! en aquest
instant començà a descarregar una tro
nada fanlàslica. Trans i lIamps i aigua, no
en volgueu més. La gent corria per tot
arreu fugint a camps a través. La serra de
Gardeny tan plena i animada, quedà en

tempesta,,.-potser aquells mlvols vindran
cap a aquf, potser plourà-, perquè jo tam
poe tenia gran confiança. Per fi a les sis,
tragueren l'aparel!. Tota la gent aplaudia,
aplaudia més que ais toros, un aplaudi
ment tancat, seguit. Una borratxera d'an
tusiasme i d'emoci6. Veure volar per prk
mera vegada... S'havia ennuvolat. En
Garnier pujà a l'aparell, roncà el motor.
Es feu la senyal i l'avi6 començà a correr.
La gent tornà a aplaudir. S'aixecà l'apareil

36

Pero mai, mai, tanta gentada corn hi havia
a Lleida a la tarda d'aquest dia solemne
de la primera festa d'aviaci6. Carros, tar
tanes, cotxes, cavalls, rues, omplien totes
les carreleres, tots els camins que porlen
a la nostra ciutat, tot era pie de gom a
gom. A dalt de Gardeny es posà una vol
ta de fil-ferro limitant el terreny ocupable
pel public. Es voilà el camp de civils. Pero
rés no podia contenir a la gentada. Mol
tissimes ànimes, sis mil, deu mil, potser
més, què em se jo... ! A l'hangar, hi érem
tots, l 'Humbert no es movia dei men cos
tat. Estavem espantats,-I si no vola l,què
passarà?-deia en Torres. Jo el tranquilit
zava; cap al forat de Monmeneu hi havia

1aquesta fou en realitat la primera pro~

va d'aviaci6 que es feu a Lleida.

Ca {esta d(aviaci6

Mai no s'ha vist tanta aglomeraci6 de
gent corn el dia 16 de maig de 1911. Re
cordem corn actes de gran afluència: les
primeres eleccions de /0 ventut, el mfting
d'en Moles ais Camps Elisis, l'arribada
dels bisbes, el pas dei rei Alfons XII, etc.
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la fonda a despertar-Io. Es vestî lentament.
Encara era de nit. Parlarem deI vol Parls
Madrid, de corn no va poguer aixecar-se
de terra, de la pOl' de'n Batou, deI ministre
de Guerra francès al quaI una hèlix Ji trencà
el cap. Per fi sorti rem al carrer. Ja el· sol
esclaria la ciutat. Bon matI. Ni un alè de
vent, caminant poe a poc anarem a Gar
deny. A les làpies de la Mariana, al carrer
d'en Costa, hi havia uns rosers florits. En
Garnier collia una rosa i se la posà al trau
de !'amerÎCana. Je suis decoré, MI'. Castro.
SI, li digué ja vos heu decorat amb la in

signia de L1ei
da, amb una
flor ... Quan
arribarem a
dalt de Gar
deny estava
tot pIe de gent,
set a vuit cen
les persanes.
Ens créiem
nosallres que
no ho sabia
ningu.

En veure a
Garnier es feu
un gran silenci.
L'aparell jn era
al camp. Pujà
l' aviador. Un

disgustat li tirà una ceba. S'engegà l'hèlix
i en un moment s'al çà l'aparell enlaire. La
gent dpretà a correr. TOlhom fugf. Ningu
no mirava a l'aire. TaIs buscaven un refu
gï. Tenien par que al caure J'aguilot els es
clafés. Tots buscaren l'empar defensiu de
les parets de les muralles. La gen t sembla
va un ramat de bens espantél/. Pel' fi es
tranquililzà veient que l'avio volava per
sobre deI campanar de la nostra vella Seu.
fou un vol recte, magnifie, sense oscil'Ia
cions de cap mena. Tala aqueHa gentada
es Tornava boja, no sabien corn expressar

CUno segono provo

uns segons soIltària i xopa. 1 l'apareH de'n
Garnier, en el fangar, Irabucat i desfet,
corn un monslre ferit.

Quina primera diada d'aviacio!

AI vespre visitàrem a l'aviador a J'Hotel
d'Espanya. L'home estava afligit. Digué
que la gasolina tenia la culpa, doncs el
mataI' no feia les revolucions degudes.
Prometé que un altre dia, quan lornés de
Paris, vola~ia.-Jo no els demano res-di
gué en Garnier
-Iote& les des
peses que he
lingut son pel
meu compte.
Jo tornaré a
L1eida. Un de
mati, a punta
de dia, sense
dirres a ningu,
em veureu pas
saI' pel' sobre
el campanar de
la Seu. Quan
aixi ho hagi fet,
si els hi sem
bla, tornarà a
tenir efecte el
contracte.-Aixi
ho acordarem, en Màrius, l'Humbert i jo.
Donarem una abraçada Cl l'aviador i que
darem lots amics, molt amics d'eH. En
Garnier era un francès que portava a din
tre l'ànima de Berjerac. Er~ un home que
somniava amb la Huna.

1 efectivament el dia 25 de juny vingué
en Garnier. Es presenlà al meu despatx:
-Ja soc aquf. He portat un altre aparell,
un Bleriot amb motor Giame de 50 cavalls.
Si a vosté Ji sembla aquesta matinada élni
rem al camp i provareu J'aparell. Queda
rem d'aeord j él les tres deI mati ja era jo a
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el seu entusiasme. AI de la ceba Ii pega
ren uns quants castanyots els seus amies.
El vol durà vuit 0 deu minuts. Pel' fi l'avi6
aterrà al mateix Hoc d'on havia sortit.

Trag'leren de l'aparell a en Garnier, (el
de la ceba s'agenollà aIs seus peus dema
manant-Ii perd6). El porta l'en al coll corn
si fos un torero. També pujaren al coll a
l'Agustfn, el mecànic. Eis baixaren aixf
fins a la font de la carretera. Eis volien
portal' fins a la fonda. L'Agustfn protesta
va perquè tenia de tornar a la plana pel' a
posaI' l'aparell a l'hangar, pero aquella
gent no escoltava reclamacions. S'havi en
trastocat d'entusiasme...

AI trélu de l'aviador encara hi havia la
rosa de la Mariana, la fIor de l'escut, la
condecoraci6 de L1eida.

el SOpOT xinès

Sec corn un bacallà. la barba i bigoti
rojos, color que no podia saber-se si
era el natural dels pèls 0 bé Ii havia donat
la nicotina deI tabac que fumava, de mitja'
na alçada, pujat d'esquena, ço que feia que
sempre mirés a terra, aquell home, que era
un bon home, volia ésser xist6s i moites
vegades ho aconseguia, li dèiem el senyor
Tonet, aburgesat, republicà dels que som
niaven amb la revoluci6, adicte a foventut,
tenia més d'un duro diari de renda, una
tartana, sfmbol de riquesa, lIavors tenir
una tartana era corn ara tenir un auto.
D'autos a L1eida només n'hi havia quatre;
el deI PaIIis6 que va ésser el primer, era
un caix6 roig i petit que feia més soroll
que una traca valenciana; el d'en Màrius
Sol que Ii deien el peligro amarillo perquè
tenia les rodes grogues; el d'en Mufioz
que sempre estava espatlIat i en el quai el
seu amo es passava tota la setmana arre
glant-lo pel' sortir el diumenge, pero quan
havia corregut set 0 vuit quilometres
havien d'enganxar-hi mules per a torùar-lo

a casa; finalment un aItre auto hi havia de
més pretensi6 i era el dei Tonet Vilalta.
Amb aquest ja es podia anar fins a les
Borges i tornar amb una tarda. Aixf corn
en Garnier era l'heroi de l'aviaci6, aquests
eren els herois de l'auto. Tornant al senyor
Tonet, he de dir que tenia una finca amb
una torre i una pleta prop de la via l.1e Bar
celona, passat Vilanoveta. Aquella nit vaig
trobar-Io al carrer Major i em parà pel' fe
licilar-me pels èxits avialoris d'en Garnier.
1 treient-se un carnet de la butxaça em di
gué:-en aquest lIibret hi porto apuntat tot
el més notable que hi ha a L1eida, tot el
que és- digne d'ésser conegut pels qui es
volen divertir 0 cercar algun destinet. 1 és
una llàstima que aquest senyor que vola
no es quedi amb nosaltres. Aquf la vida es
barata i ens hi fa falta un aviador. Si s'hi
quedés el posaria a la llista. Em sembla
que entre aquesta gent no hi faria cap mal
paper. IlIegf:

D. Miquel.
Els Gegants.
D. Ramon.
El Marraco.
Eis Bombers.
Els Cabessudos.
El Rosari de l'Aurora.
La Creu Roja.
La Moxiganga.
El Moro de Casa Guiu i altres coses

més.
Després va afegir: jo voldria obsequiar

a aquest home. Podrfem org"lnitzar pel' a
demà en homenatge a l'aviador, un sopar
a la torre. 10 pagaré el gasto. 1 si accepta
demà a les vuit de la tarda sigueu al
Pont que us recolliré amb la tartana.

No cal dir que a l'endemà a les vuit
erem al Pont amb en Garnier, Màrius Sol,
Artur ReM, l'Agustfn i no recordo si aIgu
més; no esperarem gaire. Tot seguit es pre
sentà la tartana que era arrocegada pel'
un cavall que tenia tant coneixement, que
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savia, sense que ningu li digués l'es, quan
havia de correr i quan havia d'anar al pas.
U deiem Carefo i era roig corn el seu amo.
A dins de la tartana hi havia el senyor
Tonet i el Pepe, el seu fill, continuador ac
tuai de totes les genialitats dei pare perquè
també diu xistos i els fabrica amb aparells
mecànics que ~mpre porta a la butxaca,
una pila elèctrica, que quan es vol encen
dre surt un ninot de motlles, un tinter girat
i tres 0 quatre coses més. D'ell és aquell
conte d'una cacera a Bell-lloc a on convi
daren a un president de l'Audiència que
tenia certa semblança ffsica amb aquell
moso d'estaci6 que cantava la sortida dels
trens a Lleida. iSefiores viajeros, allren!
El noi deI senyor Tonet es cuidà d'ensar
ronar a l'amo dei terme on havi en de ca
çar, explicant-li corn a l'endemà entre els
convidats i companys de cacera hi seria
aquell mosso de l"estaci6, que el volien fer
passaI' corn a presidentdel'Audiència, do
nant aixf una broma al pagès.

Arribà el president autèntic i al fer les
presentacions li digueren al pagès de Bell
110c: El senyor és el president de l'Audièn
cia de Lleida.-EI pagès esclatà amb una
rialla.-Com que el president, eh? -1 fent
el corn amb les mans, cridà:-iSefiores
viajeros, al fren ... !

Corn es comprendrà, amb aquesta com
panyia tan trempada, ho havfem de passar
bé pel' força.

Quan arribarem a la torre, el senyor
Tonet, era tan l"entusiasme i gran admira
ci6 que sentia per en Garnier, que li ense
nyà un cirerer carregat de fruit i a força de
precs ~consegûf que l'aviador pugés a l'ar
bre a menjar cireres. Comentant corn eren

J
de bones, digué en Garnier que a França
no n'hi havia de millors. Es feu de nit i
corn a ,cosa original i extraordinària el se
nyor T_onet <?!ganilzà una cacera de gra~.o

tes a la bassa de la propietat. La bassa era
un toll gran d'aigua, voltat de xops aUs i
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grossos, més grossos i moit més aits que
els d'en Ravent6s de Raimat. A aquesta
cacera el senyor Tonet li concedia gran
importància i havia de fer-se abans de
sopar precisa ment.

Sortirem tots cap a la cacera. El pro
pietari de la flnca anava al davant amb una
esquella de bestià fent-la sonar continuël
ment. Seguia un aUre amb un llum acetilè
encès, (corn que feia molt vent fou precfs
protegir la llum amb un cabàs) un altre
porlava un garrot. L'esquella servia per a
fer creure a les granotes que el bestial'
anaVd a abeurar. La llum. per a enlluer
nar-Ies. l'1 garrot, pel' a estomuir-Ies 0

matar-Ies d'una garrotada. Un altre por
tava un sac pel' a posa l'-hi la caça, tols
reiem i el senyor Tonet s'enfadava, per
què amb el soroll s'espantaven les grano
tes i no fariem caçera. En Garnier portava
la llum, lamentant-se deI vent que feia i
tenia por que desfés l'envelat de Gardeny
i s'endugués costa avall l'eroplà. Nosal
tres el Iranquil' litzavem ex plican Hi corn
els rurals no badarien, pero ell fenia molta
por. Ferem una gran cacera i tot seguit
anarem a la torre a sopar. Pel camf el vent
afluixà i començà a ploure. En Garnier es
posà més Iranquil. Poc pensava el sopar
que li ofeririem.

Encara esperarem un â bona estonâ
abans de seure a la taula. L'anfitri6 contà
els xistos deI seu repertori. Per fi, porta
ren el primer plat.

El primer plat era una esqueixada de
bacallà sec i tonyina salada, amb pebrot,
ceba i tomata amanida. Després tragueren
unes llaunes de caragols a la brutesca. En
Garnier no coneixia el plat i preguntava si
all0 era bo pel' a menjar. Pel' fi, es decidf,
amb terta repugnància, a men jar-ne dos 0

tres, i diguè que l'aIl+ 0'1i, de picant, cre
maya la boca i s'escusà de menjar-ne més.
Després vinguéren les granoles am b
tornaquet. En veure-les ningu no poguè



Palsafge d'hlvern dels vallans de L1elda.

PERe CASTRO VICÉN.

de Boters l'aparell a l'an deIs arbres. Por
tava una ala infJada, tot just pogué anibar
al Camp, perà hi arribà.

En baixar en Garnier esplicà que amb
la pluja de la nit s'havia desefJganxat Iii
tela de la fusta on estava encolada i a l'en-.
trar l'aire djntre l'havia infJat. Va ésser un
vertader miracle que tot acabés bé.

Els diaris locals comentaven amb entu
siasme els vols. Deien si s'havia alçat a
tres 0 quatre cents metres, si l'aparell es
veia com un colom ... Sigui corn sigui, mai
més no hem sentit l'emoci6 d'aquelles vo
lades. 1sempre, després, quan hem lIegit
quelcom seri6s, important, pel progrès de
l'aviaciô, motors gr l ssos allures fanlàsli
ques, estabililats perfecles, velocilats de
vertigen, raids transatlàntics, hem pensat
amb aquells homes els quaIs, amb apa
relis de bambu i motors de 25 a 50 cavalls,
vola l'en pel' primera volta per sobre de la
nostra ciutat amb una seguretat paorcsa. i
que es digueren Garnier, Teixier, Daura
cali i Galsier.

A l'endemà a la tarda anarem,al Chop
Bol on fou obsequiat En Garnier amb
xampany i musica, alçant les copes pel
Irjomf de l'aviaci6. En Garnier proposà de
traslladar-nos tots a la plana de Gardeny
per a fer un vol en obsequi deI Chop-Bol.
Hi pujarem. Ens feu un vol magnifie. L'apa
rell es remuntà a sis 0 set cents metres. El
perderem de vista cap a l'Estaci6 i quan
tots suposavem qu~ havia passat quelcom
desagradable, veierem venir pel passeig

Vn altre vol'
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aguantar-se el'riure. Aquell sopar era una
genialita~ deI senyor Tonet. Jo vaig excla
mar: aixà és un sopar xinès! férem la gran
broma. Per postres tragueren cireres, amet
Iles torrades, cafè i rom escarxat, dintre la
botella deI rom unes rametes on s'hi havia
cristallitzat el sucre, li donaven l'aspecte
d'una beguda japonesa. 1 aixi amb moita
gresca amanida amb els quenlos deI senyor
Tonet passà aquella vetlla, tornant a L1eida
en un trepijoc de lIamps i trons que feia
esfereir. El Carelo no volia caminar.







els artistes lleidatans
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Raimon Corfijo.-Dens; la seva den
sitat enlel'Ia la vera qualitat que en ell hi
ha d'escultor. Ais seus dits el fang és
pedra i la pedra, plom. Eis volums d'en
Cortijo esperen sem pre aLjuell respall de
la gràcia que els hi lIevi les lenles impure
ses de la gestaci6. Té una admiraci6 do
lenta i una altra de perillosa: Rodin i Bau
delaire.

7matges voladisses

J'esperit s'hi amaga polser pel' no deixar
veure la seva complaença mfstica.

Xavier Oosé. -Subtilfssim dibuixant
que dominà d'una manera exlraordinària
el lJapis i el pinzell. A parfs es feu ben
élviat rotllo; les revistes de modes de tot

Pere Corberd. - Repujador; voluntat
de treball. Avui absorbit pel' la industria.
Tingué, perà, una primera època inquieta
i aixà J'aguanta en el nostre record.

Enl'ie Crou s. - Dibuixant- cartellista
que en poc temps ha consolidat el seu
nom a la nostra ciutat, amb les seves obres
encertades i agradables. Ha sabut endevi
nar el punt mig deI carîell artistic i de les
exigències comercials. Actualment té ober
ta una Exposici6 que està cridant J'ateo
ci6 de tots els que la visiten.

Apel'les Fenosa.-Es refia de la s-eva
sensibilitat i en cada escultura n'hi deixa
una engruna que hi tremoJa corn ulia es
purna. No li inquieten els volums, ans bé
els fon en la seva gràcia interpretativa.
Linies escorredices i un que de què malal
lis. Fenosa fa les escultures amb emoci6
de dits en els que la matèria s'aprima i
s'allisa corn un tafetà.

Ramon Agui/d.-)ove i prometedor es
cuitor que treballa amb un enfusiasme i
seguretat remarcables; excel'Ieix, en les
testes. Fa uns retrats exactes i diffcils;
esperem molt de Ramon Agull6 si segueix
treballant artisticament.

FraneeseBorràs.-Emmudit molt temps.
Començà donanl coses esperançadores
quan la Dipulaci6 encara ajudava els que
se sen lien cridats pel' la cosa arlfstica. No
n'hem vist d'ell l'es més. Ha fel? No ha
fet? Esperem que ell mateix ens tregui de
dubtes.

Borre/! i Nieo/au.-Sent i tracta les
expressions infinites. Vol donar a la pedra
el que és de la pedra i a la Iiteratura el que
és de la Iiteratura. Aixf la seva escultura
no s'allunya dels canons c1àssics. Els mus
cles i la cara percacen aquell punt de sere
nitat en el que el te:nps s'hi adorm pel'
sempre més. Mira a Grècia amb els ulis i
amb les mans hi arriba.

L!ufs Bolines.-)ove que fa anys va
volaI' deI niu amb les ales de la il'Iusio pel'
l'art. S'establf a Barcelona on ha conr
reat i conrea amb èxit les seves dots
naturals de pintor. Ha excel'lit en J'esceno
grafia i en la decoraci6 assolint triomfs ben
remarcables. Té ja un nom conegut entre
la gent de teatre.

Josep Biosea.-Gràcia, finor, carnoses
sinuositats maillolianes. Un punt de sen
sualisme i un altre de ponderaci6 deI volum.
Les seves dones tenen les cuixes potenls j

tendres. 1 el gest conserva un repàs endol·
cit, net, repàs d'equilibri de carn en el que
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arreu demaneli la seva col·laboraci6. L1ei
da pot presentar pocs casos corn el d'En
Xavier Gosé. Mori jove; avui estaria al
pIe de la seva gloria i la seva obra seria
inacabable.

Ba/domer Oi/i i Roig.-Mestre dei co
lor i de la Ilum. Pinlor realista, d'un t6
ponderat i fi. Eis seus paisatges restaran
en la pintura catalana corn una fita remar
cable. Representa un periode de transi
ci6. El nostre Museu guarda uns quadros
seus, entre els quaIs hi figura .Ia seva cèle
bre «La Rieitos». Es força valorat enlre els
medis selectes i el seu record és estimat
pel' tots.

A. Oareia.-Agil i jove aficionat al di
buix i a la caricatura. L.es seves primitives
obres, s6n una promesa; cal que treballi i
estudia força.

Antoni Hernàndez.-Dibuixant, també
molt jove, que s'està obrint camf a Barce
lona. En les revistes d'esport té ara el seu
camp d'acci6. Hem vist d'ell planes ben
remarcables. Amb la ploma i el carb6 por
ta fetes, també, noIes i estudis dignes de
1I0a.

Jaume Morera.-EI pintor de les neus
i de les marines. Era germà dei poeta Magi
Morera. A ell devem el nostre Museu, que
ara ha pres el seu nom; a ell devem la
magnffica Frinè, la Sala Haes i una col'
lecci6 de quadros seus de força interès.
L1ei da, honoran t - se, 1i ha dedicat una
Plaça.

Nieo/au Mar Inez «Niko».-Esperit sub
tilfssim que yeu de les coses el seu cant6
flac. Cada caricatura seva és un document
humà. L'ànima dels homes surt deI lIàpis
de Niko sense engavanys ni mixtificacions.
1 ell, després, es queda amb aquella trista
tranquililat seva el mal'eix que si no hagués
fet l'es.

Josep de Marti Oarcès.-Aristocrata
de l'art. Elegant. Distingit. Esperit refinat:
Eis seus pinzells responen al seu tempera
ment. A Barcelona, on viu, és admirat
corn una primera firma. Un dels plafons
que decoren el Sal6 de S. Jordi de la Ge
neralitat és obra seYa. L'obra de Marli
Garcès que avui reproduim honor.a una
de les sales de la Casa de Premsa de l'Ex
posici6 de Barcelona.

L1eidatà poc conegut pel' la nostra ge
neraci6, pero que no obstant sent pel seu
poble nadiu un veritable amor. Sempre
que se l'ha cridat ha respost posant el seu
presligi personal d'artista a la disposici6 i
gloria de L1eida. AI Museu no hi ha ni le
nim cap obra seva. Es un buit que s'hauria
d'emplenar.

Francesc Mercé -L'obra d'aquest ma
laguanyat artista, que morf jove, està arreu
escampada i dispersa. Valdria la pena que
unes mans amigues la recollissin, per tal
d'evitar la seva total pèrdua Representa
per L1eida una notable matilzaci6 de l'art
de la caricatura, la més autoctona que fins
ara s'ho donat. Personalitats de relleu, ti
pus populars, costums i tradicions, tot ben
nostre, va passaI' pel' ·Ia punta deI llapis
de Mercé, sem pre agut i burleta i molts
cops sarcàstic. Recordem la process6 vul
gar d'un enterrament pels nostres carrers,
que va presentaI' a la Diputaci6 quan va
optar a una pensi6, que és lot un poema.

Fl'ancesc Navarl'o.-Pintor d'una gran
força. La seva obra és molt interessant.
Cultivà tots els gèneres de la pintura. Ex,
celli en els retrats i en els paisatges. Una
mostra de la seva solida producci6 esta
ria bé al nostre Museu. No seria dificil con
seguir-Ja. Navarro morf aS. Feliu de
Guixols injustament oblidat dels Ileidatans.

Anfoni O/Ié Pinel!. -Es avui, potser,
la primera firma dels nostres boixistes,

f
t
~,
r



LLêfDA

Eis editors de bon gust el cerquen per a
confiar-li les iJ'Iustracions de les seves edi
cions de luxe. Els gormands de l'art es
disputen les seves fustes. En aquesta hora,
d'una evident renaixença mondial dei gra
bat al boix, art noble i diffcil, Ollé i Pinell,
lliga CataJunya amb el m6n.

Tan excel'Ient artista viu a Balaguer
compartint les seves activitats entre el seu
art primor6s i l'explotad6 d'una industria
vulgar. En un altre pafs, pel' a viure mag
nfficament, en tindria prou amb el seu art.

Jesus Pardinyes.-EI color li és ingrat
i es refugia en el dibuix en el que hi cerca
només la prima pessigolla de la Ifnia.

An/oni Samarra.-Torturat i explossiu
pintor i escultor, fill de Pons. Eis seus olis
i carbons s6n d'una valor de primer ordre.
Temps enrera, li férem una Exposici6 que
constituf un gran èxit. Vindrà dia que An~

toni Samarra serà estudiat.

Shum.-Artista internacional. Nascut
de la tortura i deI dolor social. Cas unic i
sorprenent d'autoformaci6. La calma de la
cel'la deI Dueso-avui encara és prés-ha
mitigat la febre de l'insurgent i ha fet surgir
l'artista de temperament, de vibrant finesa,
de gracia exquisida, de moviment i d'equi·
libri i de humorisme transcendental.

La valor artfstica de Shum es avui de
finitiva i sàlida. En els $eus dibuixos, pin
tures i escultures fa gala d'haver-se arra
pat a les tècniques i maneres de fer que el
veritable esperit modern senyala ais cor
rents actuals de les arts plàstiques.

La seva dalTera exposici6 a la nostra
ciutat, la carta que arrel de la mateixa va
publicar i la constant i generosa col 'Iabo-
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raci6 a nostra revista l'acreditan d'un lIei
datà cordial.

josep SanèJbria.-EI mes Jove i el mi~

1101' de tots els novells dibuixants de LIeida,
que van pel' camf de fer una feina abuh
dant i profitosa. Detallista i ben orientat,
fa uns dibuixos reals i exactes. La nostra
Revista ha donat ja força proves dels seus
mèrits i en seguirà donant, encara. NosaI
tres hi tenim posades moites confiances.

Juli Rosuero.-Dotat, qui en dubta?
Sensible, qui no ho yeu? perà laç d·esforç.
Segur de dibuix; pintor pel' temperament,
perà sense la voJuntat Rosuero ha promés
una rei':lcci6 que va morint en els dits de la
seva joventut.

josep Roca.-Jove dibuixant que cada
dia millora més en els apunts, i dibuixos
diversos, que presenta. Té força estfmuls
pel' l'art. No dubtem que farà coses profito
ses i de mèrit.

Miquel Viladric.-Sent el primitivis~

me. AI tons, ell no és més que un primitiu.
Eis seus quadros, perà, tenen un valor
superior al de les seves passions. Pinta
amb coneixement de l'ofici coses racials
amb una viva expressi6 deI color. Viu iso
lat i des de que ven a Amèrica ja no porta
gorra muscla ni pantalons de torero corn
quan es passejava pel' les Exposicions de
ParCs.,. Resideix a Fraga, encastellat, fet
un burgés. Pero segueix treballant. En s6n
bana prova eis encàrrecs que li fan les
corporacions oficials de Barcelona. Malgret
la seva fobia lleidatana, els seus paisans
l'estimen i l'admiren.

R. B. 1 A.



que cau amb la fulla
i l'ull fugitiu
deI tord
son la bellesa
deI moment extern
que jo eternitzo
en el meu moment.
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Camfns ...

sap
impensada.

com té el dia.
canviem,
tants. moments
Aixi,.
el momenl,
és meu;
i meva, f'avidesa viBrant
que m'allibera
de la nosa dels peus.
Vaig pIe
de succesions latents
pel' esguardar
et moment de les coses
L'ombra

Camino
sense la nosa f!sica dels peus;
no vaig enlloc
perquè ningrJ no
on és la bellesa
Cada moment
té una fisiologia:
l'arbre i jo,
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MARCELl DOMINGO.

OrganltzaclO de les esquerres
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Dibuix de Rosuero.

fondes. No he de repetir que jo, amb més

optimisme i més resoluci6 que mai, em

sento francament situat en la darrera.

En un pafs monàrquic, la coordinaci6

entre les dues forces pot produir-se da

munt la base d'aquest postulat concret:

conquesta de la Republica i la seva lega

litzaci6 en el ParJament. Ais republicans

conservadors, corn a Thiers en 1870, els

incumbirà el nou règim i aIs liberals, corn

a Gambetta, primer i Walddeck-Rousseau,

després, salvar-lo dels conservadors de

mocratilzant-Io. El moment historie i les

directrius polftiques tenen tanta c1aretat que

no precisen sin6 aquestes dues qualitats:

senlit entranyable dei deure i el seu com

pliment fins al sacrifici 0 fins l'heroisme.

LLEIDA

fonl de 10 Coledrol.

CREC que per a les esquerres es plante-

ja el problema d'organitzar-se, no

pel' a l'oposici6, sin6 pel' la conquesta i

exercici deI Govern. De la urgència amb

que comprenguin aixo i es disposin a rea

Iitzar-ho, dependrà el seu crèdit i l'eficàcia

de la vida publica.

Orgaf!i1zaci6, en aquest sentit, no re

presenta pel' a mi fusi6 de totes les esque

l'l'es ni tan sols organisme. Tot el contrari;

representa malitzaci6 i coordinaci6. Cal

que hi hagi dues grans forces d'esquerra:

una conservadorél, que aglutini aquells ele

'ments que no aspiren a transformaI' la

societat sin6 a canviar, unicament, la for

ma de govern, i l'altra, Iiberal i radical,

que disciplini aquells elements que vegin

en la forma de gov~rn el l1!itià de transfor

maI' la societat en les seves arrels més



de Ifberalfsme hodfern
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***
Dins la histària contemporània ha estat

LIeida constantment en vibraci6.
Qualsevulga conflicte de l'Estat-i no

pot olvidar-se que mentre no canvj)' radi
calment la concepci6 d'ell Espanya té de
vi ure . en perpetu confticte-ha ressonat
for/ament dinlre l'ànima de la ciutat. Algu
nes vegades ha fet sonar les valentes
campanades deI «via fora».

per savi i àdhuc per sant, ni les més eone
gudes de les guerres dites dels «Sega
dors», epissodis nacionals de la gran ~uer

ra dels Trenta anys i més lard, gairebé se
guidament, les de Successi6.

En totes elles l'esperit Ileidatà sent,
encertadament 0 errada, l'emoci6 no sols
d'una general idea de justicia sin6 inclus la
d'una ll.eal solidaritat.

Nosaltres convidariem al lector encu
riosit de les lliçons de la histària nostrada
a Ilegir l'interessanlfssim opuscle deI nos
tre eminent amie cap de la Biblioteca sara
gossana senyor Jimènez Ca.taléln sobre'l
general Brito, on una atenta lectura ens
mostrarà que moites coses recentissimes
s6n tan velles corn «l'anar a peu». 1 corn
una és la histària oficial i l'altra la vida real
dels temps passats i el pensament autèntic
deI poble. 1en dir deI poble no parlem pas
de la massa amorfa, digna de millor sort,
a la quaI una inveterada tirania activa i
passiva manté encara en lamentable estat
d'inconsciència civil; ens referim a la part
ciutadana que sap reaecionar en vista dels
màbiIs de la consciència pràpia i és un
element viu per a bastir l'eterna eiutal fu
tura.
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C AL ésser orb d'enteniment pel' no
veure corn la sola garantfa d'ordre

actiu recolza en l'exercici major de la Ili
bertat individual.

Uordre passiu, l'ordre caracterfstic que
se'ns predica i que tracta de practicar-se a
Espanya d'ençà dels anomenats Reis Ca
tolics és l'abus dei fort sobre el feble, és a
dir, el fonament de tota injustfcia.

Aixi és ben comprensible que la pau a
l'interior dels Estats solzament s'és esta
blerta en aquells paYssos que més aviat
sentiren i feren sentir la vehemència deI
propi albir i en els quais la major suma de
ciutadans s'entengué pel' a imposar en Ilur
profit la major suma de Ilibertat.

A vui s6n aquests paYssos els més orde
nats i també els més cultes.

Entenguis que la cultura no cau deI cel
ni la donen els de dalt. Es cosa interior i
sortirà només de cadascu. Fins aleshores
no serem Iliures i dignes d'ésser-ne.

Lleida ha estat una de les ciutats ibèri
ques on més es deixà sentir l'esperit de
dignitat ciutadana i que més ardidament
vibrà quan cregué el seu drel conculcat.

Quan sigui possible d'escriure la vera
histària que trasbalsarà els principis tin
guts avui pel' fonamentals de la d'Espanya
es podrà palesar incontestablement l'esforç
seguit deI nostre poble pel' viure una vida
digna, és a dir, Iliure-Ia vice-versa és
exacta també-i pel' a realilzar la major
justicia possible, afany preeminent sin6
unic de tota politica.

No ens referirem a les revoltes popula
rissimes i legals dels temps de Joan II el
«sense fe» per tal de deslliurar d'fnîc em
presonament el Princep de Viana, tingut

Clefda i el seu
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Recordi's ja la setcentista tradici6 deI:
«/Ierda prima fuit in rebelione ...»

Corn aJeshores, deI seu zef per la causa
que judicà digna i honesta, n'ha restat so·
vint escarmentada.

La vida, pero, és lIuita i la Iibertat és
la joia més preuada de la vida que sols
pel' lalluita es conquereix. 1el segle XIX,
segle de lIuiles pel' la llibertat individual i
col·lectiva. ha vist la sang dels lIeidatans
correr pràdiga pels carrers.

Si no sem pre ha corn près Lleida la lIi
bertat, mai ha escassejat l'esforç pel' tal d'
ésser fidel a la idea qu~ en tenia.

1 els esperits més .::ultivats, els més ex-
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celsos de la ciutat n'han estat manta ve
gades efs seus nobles capdavanters.

Les actuals generacions devem a ho
mens generosos, que deixaren un nom pIe
d'honorabilitat j ric en virtuts publiques i
privades, una vida més digna i lliure. Tots
creiem fàcilment que ens ha plogut deI
cel, ignorant ço que ha costat de sofri
ments, martiris, misèries i dolors inenarra
bles.

1 tenim oblidat-millor dit-desconegut
que els pits dels ciutadans han servit de
blanc a les baIes i de mur a les baionetes
derrera les barricades que aixecava la im
provisaci6 de J'hora tràgica.

Any 1860.-Els primers demôcreles lIeidelens. estaI d'homes ardils i inlegèrrims. que en oquells temps de reacci6 posoren la
primera pedra deI nas(re Iiberalisme.

1. • Francesr Palau. 2.· Gaspar Rubiol. 3.· Poro Perez. +.. Alberl Camps. 5.· Josop Soler. 6.· Pere Mias. 7. - Mari. Perez.
B. - Agusfi M. Aliô. 9. - Josop M.' Gras. la. - Miquel Ferrer. 11. - Marli Caslells. 12.• Francesc Cami. 13.• Josop Camps.

1+. - Ramon Caslojoll. 15. - Francesc Ribes: 16. - Caries Moslany.



1890.-Penya de proressionals l1eidafans que ("5 reunien ft le farmàcia que el Dr. 610vill lenia nI carrer l\'\ajor 10Clln( II

S. Jaume. i que maigre! les seves essencials diferències ideolôgiques convivien perfeetllmenl inleressll.nf-se pe.r I~ coses

de la ciutal. de~ul li la lolerància que poreix qua" en J'ambienl püblic es respire aqucdl pregon sentit de

Iiberalisme Iradicional de què pC"1 fcr gala L1eida.

LLEIDÀ

Joaquim Banyeres
Melge

Mossèn Pellisè
Prof. de J'lns!ilul

** *

Potser n'o n'és hora en·cara. Tampoc la
nostra cultura cfvica ha crescut al' cOrllpà's
dels temps i gosal'fem dir que ha minvat en
ra6 directa al progrès contemporani. La
cultura no és afer que vulgui improvisa
dons, i menlre en mig segle L1'eida ha
cl'escut dels 18 mil habitans aIs 42 mil,
la instruçciè> i els seus mitjans no han aug
mentat pas gran cosa i a més a més, l'am
bient, pel' causes extranyes a nosaltres,
s'ha enrarit moltfssim, treva\lant conjunta
ment pel' tal d'enfosquil' la cultura popular.

No és ara ocasi6 d'escatir-ho. Ja vin
drà.

Josep M.a Porqueras Ànfoni Blavia
Prof.lde l'Instifu( FlIrmocèulic

Francesc Banyeres
Advocal

Manuel Perenya
Advocol

Josep Torres
Melge

Miquel viladric
Me!ge
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Josep M.a Vicens
Me!ge

** *

Al costat de governs circumstancials i
episbdics que representaven l'aspra con'
servaci6 d'una Ilibertat durament conqueri
da; donant cara, a voltes, a poders cons
titurts amb les armes riques de cOl'rupcions
de la tirania; a pIe camp 0 dins dels carrers
estrets i tortuosos, els nostres pares, els
nostres avis savien dofJar la vida lIur en
profit nostre...

Les lIuites aqlle\les tan crllentes ens
han estalviat a nosaItres moita sang i han
fet apropar-se dies de Illlites més civil~

plantejades ja en més jurfdica palestra.
La histària Il ur ningu no ('ha escrita.
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Els aparells PHI L 1P 5 RAD 10
lIencats recentment al mercat han..
resolt definitivament el problema de 1

l'audici6 perfecta. 1

El 2515 El 2511

325 Pessetes 975 Dessetes
l,
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Demaneu una demostraci6 de quai- Il

sevulga d'aquests models i us conven
cereu que cap altra ens iguala en se
lectivitat, potència i fidelitat de sons.

ii EL MILLOR ~OBSEQUIPERAN'V~NQUl!
.......----- ~ ---- .- ----~ -- ...............~

. Un an~ de garantia

De uenda a la casa DCTAUI PERERA •CabrinelV, 21 . Te1810n, 414
L
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Ho és, perd, de fer memona d'aquells
que abans de nosaltres treballaren ardida
ment pel' la lIibertat que és la primera con
dicio de la cultura, sense la quai esdevé
aquesta un esfupid i amanerat ensinistra
ment, una vulgar domesticacio de les facul
tats inferiors i instintives,

Trencat pel' obra de la Revolucio fran
cesa-.l'encfs fatal de l'absolutisme, aquest
rebrota i aixeca encara la testa alternada
ment amb els brots novells dei gran desig
d'una més ampla Justfcia.

Aquesta, pero, exigeix propugnadors
de gran exemplaritat.

Ho foren a la Peninsula a mit jans dei
passat segle els il'lustres barons, sants i
savis que es reunien al redos dei foc deI
krausisme.

Merèixer dins la vida privada el respec
te i el crèdit que'ns faci dignes de la publi
ca veneracio sembla el lema d'actuaclo
d'aquells barons venerables que resta l'en
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inatacables en mig d'un segle encès de
passions criminals i d'odis fratricides.

Eis darrers representants a la Peninsu
la es diuen Francesc Giner de los Rios,
Altamira, M. B, Cossio; a Catalunya Pi
Margall, pel' exemple.

A L1eida hem tingut homes d'aquesta
categoria moral. Es digueren Miquel Fer
rer, P.:re i Marian Pérez, etc.

Reuniren a son entorn un estol distin
git de personalitats eminents pel' la llur
virtut i, de vega des, pel seu talent, Sem
pre pel' la serietat i decor amb que soste
nien els lIurs ideals.

Eis Castells, Alio, Castejon, Camps,
Mostany, Cami, etc., etc., sostingueren a
L1eida la dignitat de la vida publica i la
necessitat de cercar en la llibertat i la cul
tura les arrels d'una organitzacio politica
superior, recolzada en el Dret i no en la
força dels poders tradiciooals.

Fora injust creure's que fracassal'en

~Uni6 Republicllna.. ,-Vialge de Salmeron a Lieida,-30 selembre 1904,

L'il.luslre repûblie, des dei bolcô de l'ontigo eoso dei senyor Peren)'. s.ludont a 1. np!JliJu~ r.eunid. a 1. Ploç.
de 1. Uibert.t després de l'.rrib.d•• 1. noslro eiul.I,



Any 1900,-Esludianls lIeidalans que junl amb en Lairel, Laureii Mirô, P, Benoya i alh-es fundaren l'-Associaciô Escolar Republicana- a Barcdona,

i que lIuitaren vanament. Les seves angu
nies. les seves audàcies, les terribles per
secucions que de vegades sofriren, s6n la
lIavor dei nostre actual relatiu benestar.

Elis han donat al nom republicà de
Lleida l'innegable prestigi que ha dut al
seu redos personalitats poe aptes per a la
lIuila polftica pero prou destacades pels
lIurs valiments socials i les lIurs èliques
virtuts. A Lleida les dretes no han gosat
mai gallejar tractant de confondre en
un mateix mot despectiu el de republicà i
el de vil i abjecte, cosa a què ven en molt
avesades en el seu bon costum de confon
dre la riquesa amb la honradesa.

AixÎ ha estat planer aCÎ el mantenir
el foc sagrat de les idees liberals en un
sanil6s ambien.t d'honorabilitat ciutadana i
de cridar-hi a col'Iaborar els joves més
Iluns-dissortadament pocs en el terreny
de la cultura dins una poblaci6 tan prepon
derantment rural.

Aquesta vibraci6 constant de la vida
publica am-b ritmes certament variats,-per

Humber( Torres

Marcel.li Armengol

què un Estat corn J'espanyol que no sap ni
sembla volguer trobar l'adequada organil
zaci6, forçosament ha de procedir per es
trebades, amb moments de sopor i altres
de febre malaItissa,-ha permés a la ciutat
seguir vivament, molts cops inclus exem
plarment, els més nobles batecs de la vida
publica de la PenÎnsula.

Eis temps prometedors de la Uni6 Re
publicana malgastats amb el cèlebre pro
cediment canovista de la corrupci6 i de
l'aplicaci6 deI «similia simflibus» que tan
bé manejava l'il 'lustre «feo malaguefio»
pero que va dur-Io per contracop a la tom
ba; les embranzides de Solidaritat i demés
moviments derivats d'ella, aCÎ sempre
perfumats amb les sentors de publiques
ànsies de lIibertats individuals, de fervors
republicans i democràtics, trobaren sem
pre càlid acolliment en els homes més des
interessats i idealistes, polîlics de convic
ci6 i de sacrifici, voltats d'una selecci6
jovenÎvola tan nombrosa corn la nostra
Lleida la permetia.

LLEIDA

Pere Mias

R, Pla i Armengol

M. Tarragé Romeu

Alfred Perenya
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1910.-Grup dels joves que consliluïen la redacciô d~1 selmanari sali rie oocPoficràcia'" d'esperH IiberaIissim.
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Juli PerenyoJ. Bellorl

Francesc Mcrcé

Esperem que no sia finit aquest bell es
perit d intervenci6 directa en la cosa pu-

***

deures Ilurs, enmetzinat pel mal vent de
l'hora.

Amb res es manifesta millor aquesta
estupida inhibici6 deI jovent que ha passat
per les aules dels estudis universitaris en
època malastruga corn en la manca d'acti
vitats periodfstiques. Recents s6n els dies
en que L1eida donava a lIum sis publica
cions diàries de tendències diverses i al
gunes revistes setmanals' 0 mensuals re
marcables. Si sovint morien, més sovint
renaixien encara amb noms de pila moItes
vegéides pintoresos i expressius. Tots 0

gairebé tots portaven l'ardiment de la jo
venesa ansiosa de combat espiritual, ma
nifestant-se sovint vestit amb la careta de
la sàtira i l'ironia.

J. Espluges

Adolf Benel

LLEIDA

Eliodor Calalayud

R. P.loe..

Sehasli. Ramells

El tipus fenici dels profits immediats es
trobava també a L1eida corn a la dissorta
da Bdrcelona, i l' opini6 el senyalava
prompte corn a tarat i les dificuItats d'é1ma
gar el joc en el nostre ambienl polftic re~

dun facilitaven el descobriment de rela
cions politiques indecoroses. Aixf, malgrat
el succès en profits personélls dels fenicis,
sovint ben migrats, J'opini6 els hi refusélva
l'ajut, doncs és caracterfstic deI nostre po
ble el no seguir l'afortunat per ra6 de la
seva fortuna; i sol dir-se en casos sem
blants que «aquell qui té més, que sopi
dues vegades», i el personal decor manté
la seva aspra austeritat.

El perill, acf L1eida corn arreu, està
en el «tdnsemendonisme» que és el verf
dels pobles embrutits per la tirania enco
berta.

Avui en patim per part deI no escàs
nombre de jovent que no sap sentir els
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blica, i que el patimoll pantan6s que ara
ens corromp no ofegarà els nostres anhels
de ciutadania.

AI costat de la infecta joventut de no
pocs sectors socials d'avui se'n desperta
una allra més viva i humil pero no menys
int~l'li~ent i, per darnunt de totes les

coses, curulla d' idealitats i generosi
tats.

Està cridada a dur a terme l'obra de
demà que sempre és la més interessant i
de major valor d·eternitat. Es l'obra de
l'ansiada perfecci6 de la vida humana.

JOSEP PINYOL.

Carrer de la Cochera. Dibuix de Rosuero.
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72acl6 l estat
U N maharajah de la India anglesa ha

tet la proposta al rei d'Anglaterra
de vendre-li lIur dominis, de gran extensi6
territorial i de tres mil'lions d'habitants,

«Tot el que es troba en l'extensi6 deI
meu territori-havia dit L1ufs XIVè-de
qualsevulga naturàlesa que sigui, e:n per
tany; el diner que hi ha a les vostres ar
ques, el què es troba en mans dels meus
tresorers, i el que deixem en el comerç
dels nostres pobles ...»

«Essent patrimoni deI princep, la vida
dels seus subdits, ell més que ningu, deu
tenir compte de conservar-Ia ...»

1 L1ufs XIVè concretà aquesta teoria
de la Divinitat i conseqüent omnipotència
de la monarquia amb la famosa frase:
«L'Estal soc jo».

Derà tanmateix va sorgir un aitre fdC
tor: el Doble (Rousseau-Revoluci6 fran
cesa). 1 la teoria de L1ufs XIVè va ésser
admesa, i concretada en la persona d'un
successor seu.

***

A. l'extraordinari Gabriel Alomar li he
lIegit una clara, assequible i justa cornpa
rança i diferenciaci6 entre Naci6 i Règim.

La Naci6 corn a organisme de vida na
tural, eternament renovada, té una exis
tència immortal. En canvi el règim és un
organisme artifici6s i temporal, fase d'un
moment determinat en la evoluci6 dels
grups humans.

El règim, pel' iostint i pel' egoisme, és
un enemic dels interessos nacionals, per
què la marxa ascensional deI poble arriba
un moment en que el troba inadequat dïn
suficient.

El règim sap que lIur vida depèn de
l'immobilisme nélcional, i que un pas més
de la Naci6 voldria dir tant corn la renova
ci6 de les formes representatives i direc
trius.

L1avors arriba l'hora de les dictadures,
veritables guerres de l'Estat contra la
Naci6.

LLUfs COMDANYS.

C.s.1 dei c.rrer de 1. Redal•.

el primifiu scminari. Dibuix de Crous.
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el dietari de Clere Clapis,

Il excursionista per força

Pere LIopis fou un lIeidatà que va viure tres mesos.
Va nèixer d'una persecuci6 polflica i va morir amb
ella. Aixà fou l'any 1909, els mesos d'agos!, setem·
bre i octubre. Una època inleressant de la nostra his
tària.

En la solitud de la lIarga excursi6 que es veié obli
gal a fer, Pere LIopis. va escriure, dia per dia, les se
ves impressions i soliloquis en les fulles d'un carnet.
Nosaltres, aquest carnet, el servem manuscrit er.cara.

Els sabedors d'aixà, manta vegades ens han de
manat que es publiqués, creguls que podria ésser una
curiosa i estimable documentai de fets, coses i homes
de la vida lIeidatana d'aquells dies.

Ara que han passat vint anys,-i aIs vinl anys
prescriuen totes les accions penals-novament reque
rils per alguns amies, no trobem molius per a no do
nar-Io a lIum.

Aixi,Cdoncs, diguem corn els censors ec1esiàstics:
nihil obstat, imprimatur.-A. PBIIBNYA. - Desembre
1929.

el meu avi va fundar en el 1I0c deI, avui,
Cafè d'Espanya. Més que un hostatge de
viatgers passavolants és una dispesa de
militars i funcionaris amb destf a L1eida.

En aquesta hora un dispeser de la fon
da s'està al balco prenent la fresca, abocat
a la barana i amb un pur a la boca. És el
meu condeixeble de batxillerat Joan Me
lons, fil 1 de Borges, que d'ençà dels cur
sos de l'Institut l'havfem perdut de vista i
al cap d'uns anys se'ns aparegué vestit
d'uniforme de cadet de l'Acadèmia de To- .
Jedo, causant l'estupefaccio general dels
seus anlics companys, perquè ni el seu
geni, ni les seves aficions, ni el seu caràc
ter, podien fer sospitar que es decantés
per la carrera militar.

En veure'm al balco s'atança i tot es
tranyat em demana:

-Tu, aqufl
-Sf, ja ho veus. Per què?

8 agost 1909

Tots tenim una hora de gràcia. Jo l'he
tinguda avui en havent dinat. El meu pare
feia migdiada; eIs germans havien sortit;
la minyona s'empolainava de tarda de fes
ta. Jo, sol a la meva cambra, em vestia
per anar, COOl de costum, amb els amics a
parlar i discutir els fets polftics d'actualital.

La meva habitacio de casa té un balco
que dona de cara al riu. No se pas per
quin motiu, perà quan estava a mig vestir,
m'he decidit a obrir-Io i, aixecant la per
siana, he sortit a fora en mànegues de cami
sa, rebent el meu cos l'esclat brillant i ca
luros dei sol d'agost a les dues de la tarda.
Talment.com si una boca de fom s'hagués
obert.

A la casa deI costat, al mateix pla deI
meu pis, hi ha la fpnda dels Tres Reis
que conserva encara el nom deI cafè que
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-És que ara, dinant, D. Fèlix Peira,
secretari deI Govern Civil, ens ha dit a la
taula, corn a novetat deI dia, que tu a
hores d'ara ja eres a la presa.

-Doncs, ja veus: no hi sac.
-És estrany. Doncs ell s'ho creu, per-

què ha dit que en sortir deI despatx ha en
tregat l'ordre de detencia a la policia a re
queriment deI Govern MilitaI' j amb l'en
càrrec que es complfs immediatament.

.-1 pel' què?
-No ho sé. No ho ha dit, ni ningu no

li ha preguntat.
-Mercès de la notfcia, i vaig a acabar

me de veslir a fi que quan vinguin em tro
vin arreglat.

-Adéu.
-Adéu.
M'ha agafat corn un atac agut d'esca

polia. Ràpidament m'he vestit. La idea fixa
de fugir em martelleja el cervell amb la
mateixa furia que una campanela d'alarma
avisant un perill. Faig un paquet agafant
un llibre, una gorra i unes espardenyes, i
ho enbolico tot en un diari. No prenc l'es
més. 1 sense despertar ni avisar el pare,
ni dir l'es a la minyona, deixo casa apre
suradament. Cap on anar? No ho sé. L'
unica preocupaci6 que em domina és jugal'
a la policia una passada: que no m'agafi.
Fugir, fugirl

Baixo les escales a salts. La porta deI
carrer dana enfront deI Govern Civil. A la
porta sem pre hi han policies. Aquest fel
em fa reculaI' de sortir pel' la Plaça de la
Llibertat. Torno enrera. Trobo oberta la
portella reservada deI Cafè d'Espanya que
dana a la meva escala. Entro. Travesso el
cafè, pIe de gent-soldats i pagesos, és
diumenge-i surto per l'escala deI cafè
que dana a la Banqueta. AI carrer no hi
ha quasi ningu i penso que tothom em yeu
i endevina el què em passa. Les enfilo cap
al Pont. Ailf !robo al Tonet Vives, el tupi
naire, que anava a Joventut.
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El crido i li comunico:
-Escolta. No diguis res a ningu. Ves

immediatament a cal Calçot 0 a cal Pafi
lIao, lloga-li una tartana i vina cap a l'en
creuament de les carreteres al Cementiri,
que allf fespero. Després ja et diré el què
passa. No em facis dir res més. Apa, de
pressa.

I:ie travessat el Pont, girant-me sovint
pel' si em seguien. L'airet deI Segre m'ha
asserenat un xie. Les emprenc pel' la carre
tera de vora els Camps Elisis i obro el lli
bre i, corn aquell qui passeja, vaig cami
nant fins arribar al Cementiri. Allf m'assec
en un banc de la placeta i espero que vin
gui la tartana.

Tine al davant el magnffic panorama de
Lleida, tota rogenca, inundada de llum.
Un bell moment per a cantal' un tràgic
adeussiau a la ciutat dels meus amors. Pero
em preocupa més el fugir que el cantal'. 1
lIigo caps cercant la causa de l'ordre de la
meva detencia. Jo dirigeixo un diari repu
blicà que ha fet campanyes contra la inter
vencia armada al Marroc i que ha vist no
sols amb simpatia sina amb entusiasme la
mica de revolucia que aquests dies hem
tingut, pel' haver-se aixecat les mares con
tra el Govern que demanava la incorpora
cia dels reservistes a files per embarcar
los cap a l'Africa. Sac un element signifi
cat de Joventut Republicana i fa pocs dies
que el Governador ens ha prohibit de tenir
una reunia amb els obrers per a prendre
acords contra la guerra. Si a Barcelona la
darrera setmana hi va haver moita gresca,
cremant convents i aixecant barricades, a
Lleida quasi no va passar res. Una mani
festacia de dones deI poble, capitanejada
pel' la Mariol, a la tarda dei dia 28, que
acabà amb vaga general, pero va ésser
pacffica i de bona pasta. L'unie intent re
volucionari fou anar a cremar l'Estacia deI
ferrocarril corn a mesura higiènica d'evilar
més desgràcies al fatal pas a nivell, i aixo



LLEIDA56

va ésser desfet fàcilment pel' una càrrega
de la guardia civil. És cert que estem en
estat de guerra a tot Catalunya, pero L1ei
da fou la liltima provincia on s'hi va de
c1arar. 1 d'aquesta circumslància n'hem fet
broma molts dies perquè demostrava que
el Govern flo ens té aIs lIeidatans pel' pe
rillosos. Ens hem limitaI a comentar els
successos de Barcelona, de Borges, Arbe
ca, Cervera, Almacelles, etc. EsperaI' els
trens que no arribaven portant noticies.
Fer tancar dos dies les boligues i els ta
lIers i a donar quatre crits d'abaix la guer
ra. Eis més revolucionaris s'excedjren a
arrencar els bàndols dei Governador fixats
pel' les cantonades i a aplaudir a l'Alcalde
Ramon Sans que des de la finestra dei Go
vern civil va lIegir un telegrama dei Minis
tre dient que quedaven prolJibides les re
dempcions a metàlic dei servei militaI'.

Pel' altra banda estic en bones relacions
oficials amb el Governador, el meu ve)'
Vicens Carderera, pel càrrec que tinc de
la Diputaci6 Provincial. Pensava que si
pel' alguna cosa s'havia de procedir contra
mi m'avisaria cavallerosament.

Ara, en aquesls momenls, lot eslà apai
vagat, el Govern és amo de la siluaci6 i,
a més a més, eslà declal'ada la situaci6 de
guerra a tot Espanya. No passa ni es pre
para l'es que pugui fer-me endevinar l'or
dre de la meva detenci6.

Sigui el que sigui, fugim. Manen els con·
servadors. A Barcelona agafen moita gent,
i no hi ha que fiar-se dei què pot passaI'.
Dels que fugen alguns n'escapen. Jo he
determinat, de moment, anar cap a Tàrre
ga a parlaI' amb el pare que hi ha de fer
cap i la mare que hi és i alli decidiré la
ruta a seguir.

La tartana dei Tonet Vives no s'ha fet
esperar. A l'acostar-se veig que la mena el
propi Pa/illao, el bon amic Dionis Esqui
roJ, antie cotxer i majordom de la Comtes
sa de Torregrossa. Pujo al carruatge qua-

si sense deixar-Io parar. l els dic: cap a
Bell-lIbcl Els dos compa~ys m'interroguen
amb els ulis esverats i molt intrigats per
aquest eslrany viatge. Què passa? Què
hi ha?

Eis conto el diàleg sostingut de balc6 a
balc6. Troben bé que mal'xi. A Bell-lloc
agafaré el Iren cap a Tàl'rega i allf m'orien
taré.

El cavallet menut, prim, deI Pa/illao
va tl'olant pel' la carretera sense paraI'..Es
valent, nervi6s, de moita sang i fort, i so
bretot fort, ja que és aquell que un dia,
d'una espantada, va saltar la barana de
pedra dei Pont vell caient al pedregal sense
fer-se l'es.

Essent prop de les faldes de Moradi
lia, a dues sogades de nosaltres, hem vist
pel' uns roslolls tres caçadors. En Manuel
Herrera, Joan Balasc i Joan Porta. Els
hem saludat cridant i alçant els braços,
pero no ens han sentit, aùalerals seguint
el rastre d'algun conill 0 perdiu.

Hem arribat a Beil-lloc pocs moments
abans que el tren que va a St. Guim. Hi
anirà el meu pare, segurament. Eli lé el
costum tots els diumenges d'anar a Tàrre
ga a veure la mare i el meu germà que hi
lé un comerç.

El tren arriba i 'efeclivament veiem que
el meu pare treu el cap pel' una fineslreta.
En apropar-nos cap al seu 'vag6 es queda
sobtat de veul'e'ns i fa broma de la nostra
presència. Ignora el què passa.

M'he despedit dei Vives i de l'Esquirol'
recomanant-Ios absolut sil enci sobre la
meva fugida i sobre tot el que sabien.

-No digueu l'es a ningli, ni ais més
amies.

Fins que el tren ha marxal s'han que
dat mirant-me amb uns ullets concirosos
corn aquell ~que té una pena imprecisêl i
profunda.

El meu pare va sol al vag6. Li he ex
plicat el corn i pel' què m'ha trobat a l3ell-
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1I0c. S'ha quedat tot pensatiu. M'ha dit
que realment la policia havia estat aquesta
tarda dos cops a casa a preguntar per mi,
dient que el Governador m'havia àe veure
amb urgència. El primer cop els ha dit que
segurament em trobal'ien a joven/ut COOl

tots els dies. 1el segon, corn no m'havien
trobat, que potser era a la torre. Pero que
fins a l'hora dei tren no havien tomat EII
no havia donat cap sospilosa înlerpretaci6
a la visita de la policia perquè era nwlt so
vint que jo rebia recados personals dei'
Governador pel' a que passés pel seu des
paig pel' afers de la Diputacf6.

Jo li he dit resoltament al pare que si
podia no volia deixar-me agafar. El Go
vern es veu que va a una forta repressi6
dels successos que dies abans no havia
sabut evitar, i jo no volia esser-ne vfctima.
Me'n volia anar a França.

EII em digllé:
-No ens precipitem. Quan serem.a

Tàrrega ja decidirem.
1seguidament m'insinua la sospita que

la causa de la meva detenci6 sien uns ar
ticles publicats fa uns dies a El Ideal,
doncs d'ençà que estem en estat de guerra,
ell ha tingut la confidència d'un bon amic
que per part deI Govern MilitaI' s'havien
enviat a Capitania General, molt senyaJals
amb lIapis roig, dos exemplars deI nostre
diari que publicaven articles contra la
guerra dei Marroc i excita ven al poble a
que no tolerés l'embarc de tropes ni de re
servistes mentre tant els rics es poguessin
lIiurar dei servei militar comprant-se el
soldat, essent aquesta irritant injustfcia
l'esquer que va alçar la protesta popular
passada.

Arribats a Tàrrega hem tingut concilià
bul pare, mare, germà i jo. Conclusi6 i
acord: no m'havia de deixar agafar. Pero
no cal tampoc que ara tot seguit anés a
França directament. Serà prudent esperar
que el pare torni a Lleida i s'enteri de tot
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quan passi. Jo resta ria amagat en 1I0c
segur i no massa lluny dels meus pel' a no
trencar la comunicaci6 ni el contacte en
espera dels aconteixements.

Hem convingut que de moment podria
anar a Renant, caseriu de prop d'Agra
munt, on la famflia Castellà, parenta dels
Torres, em tingués allf, ignorat de tothom.
D'allf, si convenia, podria anar a Andorra,
perquè els Castellà s6n amics dei Presi
dent d'aqllella Republica, doncs els remats
d'aquest ben sovint acampen els hiverns
pel' les serres de Renant 1 d'Andorra pot
fàcilment passa l'-se a França.

Renant ja el conec. Es un 1I0garret, ama
gat i solitari, corn una gran masia, voltat
de terres campes de pa dei quaI en guar
do un bon record perquè d'estudiant hi
havia anat a passar uns dies amb els meus
inseparables amies Pla i Armengol, Pere
Mias i Humbert Torres, de regrés d'una
excursi6 a Alentorn Eslava encantat
d'haver triat un amagalall corn aquest.

No ha calgut pular més. A les nou
sortia el cotxe cap a Agrilmunt.

-Sopar, uns quans quartos, i no cal
dir l'es més. Alli esperaré les vostres notf
cies.

M'he posat les espardenyes i la gorra,
he agafat dos 0 tres lIibres deI meu germà,
un bloc de paper i lIapis, he besat i abra
çat a tots, i tot sol, sense que ningu no
m'acompanyés, pel' a no cridar J'atenci6
de la gent de Tàrrega, me n'he anat a la
central p~r a pujar al carruatge public que
m'havia de portal' a Agramunt.

En demanar el seient m'ha preguntat
l'administradol':

-Per on?
-Pel' Agramunt.
-Corn es diu?
M'ha sobtat la pregunta, pero refet a

J'acte, he respost:
-Pere L1opis.
Aquest nom m'ha vingut à la ment re-
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Els papers, tinters i estres de sobre la
taula em fan nèixer el desig d'escriure a la
meva estimada expIicant-1i les facècies que
m'estan passant. Pero el seu cor és tan
sensible a les contrarietats, que temo cau
sar-Ii massa dolor. Pel' altra part, també,
hi ha perill que la carta no arribi a les se
ves mans. Decideixo que és millor esperar
que s'aclari la situaci6 i veure corn acaba
tot aixà. Ella sofrirà menys si no sap l'es.

Després de passada mitja horeta. aca
. bat el brogit de viatgers i carruatges, tor

na en Viladot junt amb un home.

-Aquest t'acompanyarà a Renant. Nin
gu no sabrà l'es. Es dels nostres de tota la
confiança.

Després de contar-nos mutuament les
coses de L1eida, Agramunt i Barcelona i
de treure'n les nostres conseqüències po
Iftiques, ens abracem i ens acomiadem.

1a les dues de la matinada surto cap a
Renant a peu, camps a travers, sallant es
pones i rostolls, acompanyat d'un home
desconegut que brinca corn una cabra i
em fa brincar a mi corn ell mateix, i en la
calma estelada de la nit, amb tots els pèls
i senyals, em conta, amb to major d'epo
peia, corn Agramunt no ha deixat que cap
reservista anés a incorporar-se, privant de
sortir aIs de la vila i fent reculaI' ais que
baixaven de muntanya ...
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cordant-me d'un ajudant d'estudi que em
sembla que s'ho deia.

L'administrador ha apuntat Pere L1o
pis, Agramunt, a la fulla de l'lita i jo he
corregut a colocar-me en un reconet dei
carruatge on la feble lIum deI fanalet no
m'arribés. 1allf, tot acurrucat i mut i fent
l'adormit, entre els altres passatgers que no
coneixia ni volia conèixer, he fet el viatge
fins a Agramunt.

En ésser al Mercadal, 1I0c de parada,
altres carruatges arriben i surten. Hi ha
força gent que pugen i baixen i esperen i
tafanegen. Veig un home que porta galons
a la gorra. Penso que deu ésser amic de
Josep M. a Viladot, el meu condeixeble i
corppallY de Diputaci6. Li pregunto:

-Es pel' aqui el senyor Viladot?
-Si. Miri-se'l allf, senyalant-me un

grup d'homes que parlaven.
M'hi acosto, el crido pel' separar-lo dei

grup, Ii allargo la mà, perà amb la fosca i
la gorra fins aIs ulis no em reconeix de sob
te. Li dic a cau d'orella:

-S6c fugitiu, Hi ha ordre de detenci6
contra mi. No sé perquè. La repressi6.
Guarda'm. Busca'm un home de confiança
que m'acompanyi a Renant.

Sense immutar-se m'agafa pel braç' i
em diu:

-Anem. '
1se m'emporta cap a Casa de la Vila.

Em deixa sol dl despaig de la Secreta ria,
tot dient:

-Espera't, ja torno.
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Clesdevenldor de Clelda
S 'ha parlat am b orgull deI creixement

de la nostra ciutat. S'ha dit que, pro
porcionalment, és la que ha crescut més
de tota Espanya. S'ha parlat també de l'es
plèndid demà que s'obira una vegada
acabats el subcanal d'UrgelI, que supleixi
la falta d'aigua en els mesos d'estiu i tar
dol', i el pantà de Barassona que faci el
mateix amb la comarca de la LIitera. Si, a
la vegada, tiren endavant els treballs dels
ferrocarrils transpirenàic i LIeida-Fraga,
lIa vors la ciutat de LIeida, cor comercial
entre les contrades que gaudiran d'aquests
beneficis, haurà de glatir amb força pel' a
fer circulaI' un gran doll de riqueses, la
seva musculatura es desenrotllarâ i el crei
xement seguirà encara un ritme més ràpid.

Una amenaça es presenta: l'eslronca
ment de la font de riqueses de les Garri
gues. Aquesta comal'ca fa anys que està
assedegada. El sol crema les terres i la
sequera fa que els cereals no puguin gra
nar, cas d'haver-se sembrat. La hipoteca
regna a les Garrigues. Una gran part de
la poblacia ha hagut d'emigrar a les ciu
tats de la provfncia de Barcelona. Eis que
queden amb penes i treballs anaven tirant
gràcies a les olives que es collien, ja que
si n'hi havia poques degut a la sequera
persistent, aquesta minva es mig compen
sava amb els alts preus a què es venien.
Doncs ara els plana una greu amenaça so
bre aquest ingrès. Els olis que es fabri
quen d'altres fruits a preus inferiors, fan
que l'oli d'oliva sofreixi també una for
ta baixa. Aquest any el preu de les olives
és la meitat de l'any passat. És clar que hi
ha també el factor pànic, degut a les pèr
dues d'alguns fabricants, tingudes l'any
darrer; pero, amb aixo i tot, no es pot ne
gal' que el perill és molt greu. Si es va ac-

centuant, de què viuran els garriguencs?
Hauran d'emigrar els que queden, i les
terres que foren un dia tan riques, queda
l'an é1bandonades, soles, seran el desert de
LIeida. La ciutal, no cal dir-ho, en rebrà
les conseqüències. El remei està en fer un
canal que porti aigua a aquelles terres res
seques. Eis arbres fruiters creixerien ufa
nosos i els cereals, els lIegums i les horta
lises s'hi farien d'allo més, ja que son ter
res de primera qualitat. TaI vegada no es
podria regar tot, pero hi ha el deure de re
gal' tot quant es pugui. Cal acabar amb
aquest fatalisme su)·cida.

Pero encara hi ha altres mitjans d impul
saI' el desemvolupament de la ciutat. A
LIeida es pot dir que no hi ha altres activi
tats economiques que el comerç i la banca.
Sota aquest aspecte, LIeida és una ciutat
jueva, Es que els lIeidatans son incapaços
pel' a la industria? Convindria que s'acti
vés el ferrocarril il Saint-Girons sols pel' a
obrir via ais mineraIs de les entranyes dei
Pireneu, pel' a provocar un despertament
industrial a la ciutat.

Pero, mentre aixo arribi, és que no hi
ha matèries primes pel' una industria amb
forta vitalitat? No cal que es basteixi una
industria amb vida més 0 menys artificial,
important matèries primes de la penfnsula
a d'altres parsos. Les hol'les de les dife
rents comarques que l'envollen li poden
donar matèries pel' a una industria forta i
de pervindre.

Cal augmentaI' les fàbriques de conser
ves de pebrols, lomàquets i pèsols. puix
resulta vergony6s que molts anys s'àhgjn
d'enviaI' vagons i més vagons de pebrots
a les fàbriques de la Rioja. Si, malgrat les
despeses de transport i els que es malme
ten pel camf, resulta avantaljas fer-ho,



LLEIDA60

corn no ho ha de resultar fent-ho a L1eida,
en estalviar aquestes despeses? ,

Aixo sol parla"eloqüentment de la pe
resa i rutina dels capitalistes lIeidatans.

Hi ha, pero, ·~lItres modalïtats indus
trials que podrien arrelar a la nostra ciu
tut. i créixer amb forta vitalitat. Avui les
dones han de sortir de casa i anar-se'n a
guanyar un jornal 0 un sou al taller, a la
fàbrica, al comerç, a l'escriptori 0 a l'ofici
na publica. Cada dia Va augmentant el
nombre de dones que competeixen amb els
homes per a guanyar-se la vida. Aixà fa
que tant els homes com les dones tinguin
necessitat de fer-se la menjada deI migdia
economica i ràpidament. AIs Estats Units
aquest problema es resol en "gran part amb
lIaunes de conserves que contenen plats
variats i que només cal escalfar-Ies amb
lIums d'alcohol, i en pocs minuts tenen un
dinar economic i d'aliment. A Barcelona i
altres ciutals d'Espanya es Vêln acostu
mant a fer el mateix, Per què, a L1eida, no
s'han d'organitzar industries que facin
aquestes conserves? A les hortes dels vol
tants de la ciutat es produeix tot el neces
sari. L'oli, refinat, es pot fer que sigui de
primera qualitat. Les hortes produeixen
pebrots, tomàquets, pè~ols, faves tendres,
carxofes. El magre de porc, els animaIs
de ploma, els conills que es necessi~essin

es podrien produir a L1eida i aIs pobles de
la provincia.

Les conserves de fruites, sobretot la
conserva deI préssec, amb sucre 0 sense,
podrien tenir un gran èxit, ja que en el
nostre clima es produeixen unes fruites tan
dolces i sucoses corn IGs millors que hi
pugui haver, només falta ensenyar aIs pa
gesos a seleccionar les classes, a millorar
les cada dia més i a produir les que pel
seu tamany i presentaci6 siguin més ac
ceptades pel mercat. Si al costat de pro
duir fruites per a conserves se 'Is ensenyés
a produir fruites per a l'exportaci6, l'aug-

ment de riquesa de les hortes de la pr<:>
vincia seria enorme.

L'abundància d'aigües i el sol ardent
de l'estiu fan que un dels cultius més pro
ductius de les hortes d'aquf sigui el de
l'alfals. Pero fins ara hi ha hagut dos greus
inconvenients els quaIs fan que no sigui
molt mes avantatj6s encara: el gros preu de
transport que l'abarateix aIs 1I0cs de pro
ducci6 i el privaI' a les terres d'una enorme
quantitat de matèria orgànica que, si es
consumfs ais pobles que es produeix, po
dria enriquil' la fertilitat de les mateixes.
Els dos inconvenients es resoldrien mun
tant a L1eida una gran fàbrica de Ilet con
densada i demés productes derivats. Es
clar que avui aquesta mena d'empreses,
per a reeixir, necessiten d'un fort capital,
tècnics ben competents i homes d'empresa

, decidits. Que una fàbrica aixi lindria èxit
ho demostra que una gran empresa Su)'s
sa, fa uns anys, volia implantar-la a
l'Urgell, vista l'alta graduaci6 de la lIet i
les grans possibilitats de produir-ne en
abundància Si no es va dur a ,cap va és
ser per una mala jugada que li varen fer
uns senyors de Barcelona. 1corn ara, per
l'abundància de camions i camionetes, el
transport de la llet seria ràpid les possibi
litats han augmentaI.

Produlnt-se tant oli a la provfncia, no
resulta vergony6s que no hi hagi aquf re
fineries per a augmentar la qualitat, acre
ditar una marca lIeidatana per a l'exporta
ci6 i augmentar per tant els beneficis dels
productors? Eis olis de les comarques lIei
datanes han d'ésser refinats a ahres 1I0cs i
passar corn a olis d'altres terres.

Cal, a la vegada, industrialitzar i racio'
nalitzar la mateixa agriculturd. La provfn
cia de L1eida és la primera d'Espanya en
quant a l'extensi6 de terra de rec. En quant
a la riquesa de producci6 ja no és aixf. En
una obra que publica importants estadfsti
ques sobre la producci6 agrfcola espanyo'
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L'obligaci6 de L1eida és qesenrolIlar
una tasca orientadora. Corn a capital ha
de saber ésser cap, cervell de la provincia.
Si encerta en crear una escola d'agricul
tura, pràctica sobretot, que félci· asséligs,
que resolgui séltisfactoriament els diferenfs
problemes que es presenten en les diver
ses contrades, que sàpiga atreure l'inte
l'ès dels pagesos sobre els seus camps
d'experimentaci6, fins acudir de tots els
pables pel' a comprovar els resultats, l'aug
ment de riquesa en la producci6 agricoléI
de la provincia seria importantissim. Una
vegada s'hagués fet Ilum pel' a racionalit
zar els cultius, seria molt probable que en
cine anys augmentés la producci6 en un
25 %

, i en deu anys en més d'un 50 %
, La

ciutat gi'lUdiria també d'aquestes riqueses.
Contribuirfen a que l'embranzida deI seu
creixement fos més ràpida i més segura.

Totes aquestes activitélts es poden i es
deuen desenrotllar, Hi ha el periIJ que tot
falli per la peresa mental i la visiô esquifi
da dels capitalistes lIeidatans. Si aixo es
donés, a l'hora de la transformaci6 sOCÎ-aI,
a l'hol'a de socialitzar els medis de pro
ducd6 i d'intercanvi, hi héluria dos motius
per a expropiar-Jos: un, en nom de la jus
ticia; un altre, pel' ineptes, pel' ni haber sa
but ésser capitalistes.
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la, es distribueixen les provincies en cinc
categories, segons la l'iquesa produ)·da.
La de L1eida no està pas compresa en la
primera ni en la 'segona, sin6 en la tercera.
Essent la primera en superffcie regable i
gaudint d'un clima favorable per al culliu
intensiu, no resulta aixà verament lamen
table? No prova que al camp també hi ha
molt atràs i moita rutina?

Eis adobs quimics s'utilitzen amb una
falta de coneixement de les substàncies
que requereix cada cultiu, que hom queda
sorpl'és. El pagès va a palpentes, i unes
vegades ho mig encerta i moites altres
J'erra deI tot. L'ABC de l'adobat (les Ileis
dei minim i de les proporcions fixes) és
desconegut quasi per la totalitat dels nos
tres pagesos. Es comelen vertaderes elior
mitats fins en els pobles que s6n els cap
davanters de l'agricultura Ileidatana,

No parlem de la selecci6 de Ilavors,
qualitat dels conreus, utiIJatge empleat, se
lecci6 d'animaIs i altres aspectes. Tot por
ta el segell rutinari.

Pero cal remarcar una nota altament
simpatica i encoratjadora: els pagesos no
oposen a les noves orientacions de cuIliu,
aquella resistència aferrissada que abans
oposaven, sin6 que corn a orbs que hi co
mencen a veure, van a la recerca de Ilum,
fan provatures, imiten ais que han obtin
gut una millor producci6...
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Curiosa visla conjunla dei Caslell dels Templers i de l'anliga Seu. :presa des dei planell de Gardeny.

Qardenyde1

/

No es tracta, de plantaI' jardins; pero
es trobarien, potser, alguns arbres i ar
bustes de clima sec que hi podrien vi ure.
A més ja hem dit que els atractius a aquest
passeig, no cal donar-Ios-hi, perquè ja els
té naturals. Un altre valor fort, és natu
l'aiment, la Caledral vella. No hi ha, pro
bablement, un altre exemple al mon d'inte
l'ès arqueologic combinat amb un empla
çanH'nt corn aquest. Les muralles i fortifi
cacions podrien, en la seva major part,
restaI' igual que estan ara i l'es no hi ha
tan semblant a un parc de muntanya corn
una fortificacto dei segle XVIII è; les ter
rasses son fetes, només caldria vestir-Ies
amb una mica de vegetacio i comunicar-Ies
amb escales i rampes.

II La serra de Oardeny, amb el
temps, ha de tenir un objecte semblant a
la deI Casteil. Ara s'hauria de procuraI',

dei Casteil

Ces nosttes enquestes

:fldol{ 91orensG, :flrqultecte

1. El problema que ara, encertada
ment, planteja LLEIDA amb la seva enques
ta, ens el vàrem trobar emb el meu com
pany Oiralt quan estudiàvem el projecte
d'eixampla de Lleida. La solucio que ales
hol'es li donàrem. i que segueixo creient la
millor, era destinaI' la seITa dei Casteil a
parc 0, més ben dit, a passeig. Els en
e.anls d'aquest passeig els remarca molt
bé la introduccio a la enquesta: s6n, princi
palment, el panorama esplèndid i el bon
aire. Aixi, doncs, el problema no és més
que fer fàcilment accessible la serra. Aixo
ho proposàvem en dues formes: des de
l'Almudi, un accès directe, a peu, pel' mitjà
d'escalinates i un altre fàcil pel' ais car
ruatges, que es combina bé amb els car
l'ers proxims a l'Estacio i amb els de la
banda de Sant Martf,

Les serres

I.-Què voldrieu que es fes de la serra deI Casteil i de tots els espais /liures amurallats que

envolt€n la Seu ve/la? Il.-Igualment, quin servei public a la ciutat voldrfeu que pres-

tés la serra de Oardeny? III,-Creieu que f'aprofitament ciutadà d'aquestes serres

és obra prou important pel' a que la nostra generaci6 no sols la pensi sin6

que fins la comenci? IV.-Quins mitjans pràctics enteneu que es podrfen em-

pral' pel' a la realitzaci6 de la vostra idea sobre el destf d'ambdues serres?

____________:::.L-=L:..:E 1_D_A --=6-=--D_
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La serra dei Caslell a la banda dei barri dei Canyerel

només, conservar,la corn a reserva evi
tant que s'hi edifiqués res.

III. Cree que aquest aprofitament s'ha
de començar amb la serra deI Casteil tan
bon punt perdi el caràcter d'edifiei militar.
El fer accessible la serra i la vella Seu,
ho cree obra impossible per a la nostra
generf.lci6. En 'el projecte d'eixarnpla, es
destinaria el Camp de Mart a una mena
d'Estadi, que gairebé està ja format natu
ralment: aixà serà potser dificultat. per les
construccions de les casernes noves.

IV. No crec que, per a fer el què hem
dit, es necessitin mitjans extraordinaris.
La utilitzaci6 que proposem, pot fer-se
d'una manenl escalonada i sempre dins de
les possibilitats normals de la ciutat.

?/dolfSerra, (j'res/dent de

la (j)/putacl6 (j'rov/nclal.

Després d'enaltir corn es mereix l'espe
rit inspirador d'aquestes campanyes i en-

questes, que la Revista LLEIDA vé sotme
tent periàdieament a la eonsideraci6 de
l'opini6 en els diversos assumptes que per
lIur importàneia més direetament l'afecten,
i que, corn diu en la seva darrera ratlla de
la que ens ofereix i motiva el meu eserit,
no és altra que la grandesa de Lleida, que
tots desitg.em, és per a mi molt plaent ex
posar la meva opini6 en les preguntes a
manera de formu!ari eonsignades i que
vaig a respondre per ordre de la seva enu
meraci6.

A la primera: En més d'una vegada i
IIoc, la vaig exposar particularment. La ser
ra deI Casteil junt amb els espais lliures,
amuratllats, que envolten la nostra Seu, no
pot al !TIeu judici destinar-se sin6 a una
cosa, a repoblar-Ia: Teniu un quadro,
orgull de L1eida i la seva Provfncia i or
gull de tota Espanya, declarat monument
nacional, que és la Sel:l, i a aquest quadro
li manca el.~aro que <;ompleti la seva be
lIesa. Existeix la de l'art en abundàncip,
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ésser d'altra manera, i aquests, per Bur
importància, tampoc no deuen aplanar-nos.
La primera gesti6 a fer, bàsica per essèn
cia, és la cessi6 graturta dels terrenys per
Guerra Cl la Ciutat; el demés... ja vindria;
poc a poc es va molt Buny.

Aques és el meu parer, Modest? Il'Ius?
Crec fermament el primer; el segon estaria
bé corn article d'erudici6 pero no de pràc
tica realitat, en la quai sempre, m'ha agra
dat inspiraI' tots els meus actes.»

pel' inspiracIO, a~ desgrat que sempre
m'agrada pensaI' els meus det~rminis pas
sant-los sem pre pel filtre de la reflexi6. No
considero, ni molt menys, l'empresa tan
important, financierament parlant, que no
hi hagi Iloc ni a pensaI' en ella; crec al
contrari i estic fermament convençut que
la nostra generaci6, no sola ment comença
l'à sin6 que també acabarà l'aprofitament
ciutadà d'ambdues serres.

l, finalment, els mitjans pràctics s6n els
«econom;cs» pel' excel'lència, no poguent

LLEIDA

els noslres Camps Elisis; la d'avui, creix
geomètricament i creixerà, .. pel' sort pel' a
tots, cada dia més i més; aquestes obres,
no es fan fitant l'esguard en el present si
n6 pel' al «demà» i aquest justificarà so
brerament, per ço corn em mostro partida
ri pel' repos dei nostre cos i tranquilitat deI
nostre esperit..

A la ter.cera: Convençut que el pessi
misme paralitza l'estfmul i l'activita.t, fac
tors indispensables de I:èxit en toles les
empr,eses, grans i petiles, jamai l'he pres

Le serra de Gllrdeny que mira cap a la Ciulllt

pero, li falta la de la Naturalesa, i aquesta,
en el punt concret que m'ocupa, només els
arbres poden donar-li. Pel' Ull moment des
punta en la meva imaginaci6 el record de
la formosa Alhambra de Granada, i aquell
marc formoslssim que alll, esponer6s,
anuncia al visitant amb la magestuositat
que Ilançaren les passades generacions,
voldria veure-ho aplicat també aei,

A la segona: A servei public podria
destinar-se. Convertir-ho en Parc de la
Ciulat. La Lleida d'ahir en tenia prou amb
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'Josep:CJ'ulol Cerc6s, :I1lcalde

«Sobre la muntanya dei Castell hi ha
ja projectes molt hermosos. Un d'aquests
projectes figura al Pla d Eixampla i l'altre,
molt recent, el firma l'Arquitecte senyor
Porqueres.

El recinte amurallat, tardarà molt en·
cara, probablement, a passaI' a ésser pro
pietat de la Ciutal.

El que projectem ara, potser resultarà
antiquat el dia que es pugui realitzar.

La muntanya de Gardeny ha d'ésser un
parc ires més que un parc, Eis edificis
dels Templers, podrien dedic"lr-se a Mu
seu, Biblioteques i Estudis de Belles Arts,

La generaci6 actual farà bastant si
arriba a conseguir dei Ram de l'Exèrcit la
cessi6 de les muntanyes i dels Castells.

La cessi6 a la Ciutat de la muntanya
dei Casteil Principal, està ja en tràmit i
confio que a la fi s'aconseguirà, mes la de
Gardeny, fou un desig que constà en
l'acta de la Comissi6 sense, pero, aconse
guir que f6s aprovada en ferm».

eduard TTl/as Cod/na,

eng/nyer TTlunic/pal

La primera pregunta està contestada i
resol/a en el planol apro'Vat i en vies d'exe
cuci6 d'eixampla de la ciutat, si bé ha so
fert variaci6 important pel què es refereix
al Camp de Mart, degut a que es destina a
bastir-hi les casernes. Si aquestes cons
truccions es retrassen i sofreixen nova di
laci6, caldria respectaI' el plànol dels se
nyors Florensa i Giralt i cercar, fora de la
ciutat, la planfcie de Vallcalent 0 altres
llocs, per a destinar-les a bastir-hi les ca
sernes.

Si 1'atracci6 turfstica que es desenrot
Ilarà en e;1 pervindre, fos prou important,
s'haurien d'habilitaI' serveis complementa
ris d'atracci6 delturisme, adaptats a l'am-

bient que volta els edificis, a fi que fos
més eficaç la propaganda i atracci6 deI
foraster.

A la segona, Gardeny ha de repoblar
els seus vessants i destinar la planfcie a
les fires de bestiar, les quaIs, periàdica-.
ment, s'organitzen acf, i destinar-hi lloc
apropiat per a bastir-hi un escorxador de
gran volada i edificis pel' a l'aprofitainent
dels sub-productes, inclus de les bassures,

Quan sigui un fet el nou Pont, aigües
avall de l'actual, i les rondes de l'Eixam
pla, els ramats i corrues de bestiar que
concorrin a les fires tindran un fàcil ac
cès sense que hàgin de disc6rrer pel cor
de la ciutal.

A la tercera: Costa poc començar les
coses i és diffcil porta l'-les a bon fi de ter
me; no obstant, bo és que es faci ambient
pel' a que les solucions que resultin indis
cutibles, slncorporin al programa de la
ciutal. Siguin els que siguin els punts de
terminats i que resultin d'aquesta enques
ta, alguns la nostra generaci6 no sola
ment haurà de començar-Ios sin6, fins i
tot, acabar-los.

A la quarta, Els mitjans es buscaran
quan es tingui la necessitat de l'execuci6
dei fi. La repoblaci6 de les vessants de les
serres veines, es pot començar quant es
vulgui; els mi/jans i l'oportunitat, els han
de donar les Corporacions interessades, i
que eIs respectius pressupostos tenen con
signa des quantitats per a tal fi; oportunitat?
la proxima festa de l'arbre.

'Ramon :I1rgllès, :I1rqu/tecte

La primera pregunta cree que deu ha
ver de dividir-se en dues: a),-Dest! de la
serra deI Casteil i b).- Desl! dels espais
Iliures amurallals que envolten la Seu
Vella. ,..,

a) La serra deI Casteil hauria de des
tinar-se tota ella a la plantaei6 d'arbres



67

totes direccions, a fi de dominar des de la
part alta, tota l'horta.

Tant en la primera part corn en la se
gona, és a dir, tant en la serra corn en
els recintes amurallats, podrfen intercalar
s' hi petites construccions destinades aIs
guarda boscos, i ais guarda jardins, i tam
bé altres construccions per a plantes que
es podrfen tenir amagatzemades, a l'ob-,
j'e.:te de substituir·les pel' les que anessin
fallant deI jardf a què es fa referència, mi
1101' dit, deI Parc Central.

Fet el Parc Central que hem descrit,
quedaria un conjunt ben semblant al que
tenen a Granada; allf hi ha els jardins de
l'Alhambra i els deI Generalife; ad tifl
drfem els jardins de la serra i els dels re
cintes amurallats.

La serra de Gardeny es podria desti
naI' tota ella a edificacions aillades i volta
des de petits parcs particulars, quedant,
d'aquesta manera, tota convertida en un
vertader jardf, ben difererit de l'aspecte
que ara té, de serra oblidada. Les edifica
cions que s'han esmentat, haurfen de le-

LLEIDA

La serra dei Caslell que dôna al passeig de Pi i Margall

corpulents, combinats amb a'rbustes per
entremig d'aquests, formant aixf un fron
d6s bosc, basament de la Catedral antiga.
Aquest bosc podria seccionarse amb una
gran avinguda per a cotxes, a la quaI po·
drfen afluir altres passeigs més petits i
més pendents per a caminadors; l'av'inguda
principal, donaria el tomb a tota la serra,
logrant aixf una pendent suau en tot el seu
trajecte; els passos per, a caminar-hi se
rfen de pendent més pronunciada que l'a
vinguda principal i alguns d'ells es po·
drfen resoldre amb escalinates ben amples
combinades amb aigües l.Jue sortirfen de la
part més alta i relliscant fins abaix de la
poblaci6, el quai donaria uns efectes unies
de grandesa a la nostra L1eida, i que és,
probablement, el, ql)è haurien fet els que
varen construir la Catedral antiga.

b). Els espais lliures amurallats que
envollen la Seu vella, es podrfen trans
formaI', també, en jardins, pero aquests
serfen solament a base de flors i arbres
baixos, abocant-hi tota la fantasia de sur
tidors, pèrgoles, porxades i miradors a
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nir un aspecte senyorfvol, ja que els ear
l'ers afluents a aquestes cases, serfen ben
amples i plantaIs amb arbres pel' a prote
jir els transeünts. La part alta d'aquesta
serra, 0 sigui l'explanada, es podria des
tinaI' a la construeci6 dei barri agrfcol, on
viurien tots els pagesos que treballen les
terres d'aquells voltants. pero pel' a portal'
a cap aquesta idea s'hauria, abans, d'eslu
diar la manera d'abastir d'aigua tota la
part alta de Gardeny.

La erec tan important, aquesta obra
d'urbani/zaci6 de la nostra ciutat, que es
tic convençut que tenim l'obligaci6 d'es
tudiar-la de seguit, fixaI' el pla que cal
gui i portar-ho a cap amb totes les nostres
forces, i deixar, aixf, un bell lIegat ais
nostres succesors.

Els mi/jans pràctics que es podrien
emprar pel' a la realitzaci6 de la idea ex
posada, s6n els següents: Pel' a la serra
dei Casteil, demanar que el l'am de Gue
rra faci la cessi6 dels terr.enys que actual·
ment posseix, i l'espee le aIs que ocupen
les cases allf construldes, propietal de par
ticulars, és ha dir, el Canyeret, disposaI'
que no es pugui fer cap més construcci6
nova i les actuals anar-les expropiant de
mica en mica, destinant una quantilat
anual per a efectuar les esmentades expro
piacions.

En quant a la urbani/zaci6 exposada
pel' a la serra de Gardeny, només caldria
que prengués impuls la conslrucci6, en
aquell 1I0c, i que dita canstrucci6 es regla
mentés en la forma que ja hem indicat
adés.

Pero perquè els jardins d'amb dues se
l'l'es puguin ésser una reali/at, cal resoldre
el problema de portal'-hi aigua en abun
dància.

eplfam 'J3elli, metf/e

Més per correspondre a l'atenta invi
taci6 que se m'ha fet, que per la vàlua que

pugui tenir la meva modesta opini6 sobre
l'enquesta que la Revista LLEIDA ha obert,
és per ço que m'apresso a respondre a la
seva crida.

Per a les dues primeres preguntes tinc
una mateixa resposta: que es converteixi,
el que avui s6n serres pelades i ermes
muntanyes de terra sense- vegetaci6 en
ubèrrims 1I0cs d'esplèndid arbrat.

Entenguïs bé, jo no proposa la instal
laci6 de jardins ni de parcs conreuats a
base de jardiner i sotmesos a la custodia
d'autoritaris guarda-passeigs, no, jo desit
jo bosc lliure sense altra intervenci6 que la
necessària deI tècnic encarregal de buscar
l'arbre apropiat al terreny i clima' i que do
ni regles generals de culliu per a que l'ar
bre arribi a tenir el seu perfecte desen
rotllament. És a dir, res de passeig, avin
gudes, jardins ni fonts. Jo no vull més que
bosc en la seva accepci6 més selvàtica.

És un fenomen de fàcil conslataci6, ja
que la més lIeugera observaci6 ho posa de
manifest; la tendència cada dia més remar
cada que exterioritza la poblaci6 obrera de
les grans capi/als de sortir d'excursi6 els
diumenges i dies festius ais pobles propers
o forades al camp.

Aquestes tendències molt profitoses per
la salut de l'obrer i mereixedores de l'aplau
diment 'de lot el m6n, mereixen una fervo
rosa acollida en els qui, corn jo, sentim
aficions a tot ço que de prop 0 de lIuny,
tingui algun punt de contacte amb l'edu
eaci6 ffsica i per aixo tot el que faciliti el
millor arrelament en les coslums de fer
exercieis ffsics i vida a l'aire lliure, estimo
tendeix a fer una sani/osa feina social.

Tai corn es fan avui aquestes forades
els diumenges, lenen un Ifmi/, puix no to
tes les famflies obreres poden subvenir la
petita despesa que ocasionen les excur
sions i amés l'obrer disposa en el seu
ràpid trasllat de temps molt escàs, tan ne-
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dustria en particular cal conrear la higiene
col'Iecliva, facilitant al poble els mit jans per
a que les causes d'enfermetat actuin el mi
nim de temps possible damunt la poblaci6
induslrial.

Ja que pel' desgràcia a cada pas hom
s'entrebanca é1111b industries, la insalubri
tat de les quais és dificil de vèncer; aixi
corn també d'altres, quins rendimenls no
permeten instalar-Ies en amplis tallers i es
paioses fàbriques, dotades de lIum, venti
laci6, llimpiesa i demés millores que la
higiene demana, ens sembla molt pràctic
exercir la funci6 social d'atreurer l'obrer,
en les seves hores de descans, a sales de
lectura ventilades i grans, a camps d'es
ports i a boscos i arbrats l'atmosfera sane
jada dels quaIs contrarresti l'ambient esqui
fit dei taller produn pel desprendiment de
poIs, gasos i vapors irritants.

Si L1eida tingués l'oportunitat de po
guer estar afavorida de 1I0cs atractius i
higiènics corn ho podrien ésser les serres
de que parlem. Quin dubte hi ha que des
p'rés, f6ra tard l'intentar el seu aprofitament!

Plan~1I i vessants de: Gardeny cap ft la part dei Polvori.

cessari al seu fatigat organisme i de molt
poe temps d'eslància al camp,

D'aquf, doncs, tot ço que tendeixi a
apropar el camp a la ciutat 0 bé faci més
facil i assequible que la poblaci6 es posi
en contacte amb aquell, fa més factible el
l1escans, l'esbargiment i vida ltigiènica de
l'obrer.

Per aixo, doncs, em pronuncio per les
publiques i grans arbredes, a èsser possi
ble pins, corenuadas prop de la ciutat pel'
a que a la sortida de l'obrer a un lloc més
c6mode alegre i acollidor pugui fer,ho no
cada setmana sin6 diàriament, la major
part de l'any sense molèsties ni despeses i
acompanyat de la famflia.

3. a Avui que la industria moderna
eixampla el seu horitz6 productiu i que
corn conseqüència d'aquesta major aclivi
tat cada dia s6n més grans els perills que
envolten a l'obrer, es precfs buscar per al
guna part l'ots aquells recursos que tendei
xin a decrèixer el perill i amés de les
precaucions i mesu'res recomanades per a
evitar els perniciosos efectes de cada in-
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4. a Der 1'\ obtenir els plançons, de
manaria que els facilités l'Estat, molt més
fàçil d'aconseguir, quan segons tinc entés,
prompte s'instal'Iarà un viver a LIeida i es
podria estalviar les despeses de transport
i embalatge que és l'unic que cobra. Der
l'escassa çura i foment que requereix un
bosc plantat de la manera que proposo,
recorreria' a l'Ajuntament i a la Junta de
Drotecci6 a l'lnfància.

Aquesta entitat contribueix amb escreix
a les despeses que ocasiona cada any 0

molts anys a l'estiu la formaci6 d'l1na Co
lonia Escolar, i el nombre de nens que la
formen, com és molt natural, sempre re
sulta limitat, a mi em sembla SIue' f6ra fàcil
obtenir que a part d'a tendre a lIus plau
sibles iniciatives, afavoris a la poblaci6
infantil Ileidatana en genel~l~ aportant les
seves possibjlitats en pro deI projecte que
ens ocupa.

errancesc d':J'l. <jJordalba. ex=:J'llcalde

Corresponent aIs quatre punts de dita
enquesta, he de fer avinent:

1. Deu porta l'-se a realitzaci6 el pro
gecte de passeig que envolta el puig on
s'al ça la nostra Seu vella, via ben èonce
buda que en tot temps ha d'oferir aIs lIei
datans atractius imponderables; i pel' asso
iiI' el més falaguer embellimelit de l'esmen
'tat passeig, cal que tota la muntanya es
planti d'arbres, solmetenHa arreu a una
mena de «repoblaci6 forestal».

II. Urbanitzats que estiguin els pas
seigs de Di i Margall i de Drat de la Riba,
i suposant un fet consumat la construcci6

J. 1 f \ 1

de les casernes al Camp de Mart, on po
den celebrar-se les tires de ramats que
tanta transcendència han assolit en la vida
econàmica de LIeida? Crec que el pla de
Gardeny és ellloc indicat on celebrar-Ies,
fent els camins necessaris pel' tal de don al'
accès fàcil, i establint en aquell indret els
serveis indispensables que tenen tanls ti
rais de frança i Alemanya, com s6n guar
deria, estables, etc.

III. L'embelliment dei puig de la Seu
vella h(j} d'ésser obra a realitzar amb
temps, poc a poc, i crec que ço que atany a
les plantacions, podria encomanar-se, en
gran part. a la poblaci6 escolar, fent que
els nois i les noies de les escoles, amb el
necessari auxili i encoraljament, fossin in
vitats a posaI' el seu esforç en festes i
jorns d'esplaCal-servei de l'obra simpàtica
i ensems edücativa, d'emplenar d'arbres la
avui XGrca muntanya de la Seu vella,

La utilitzaci6 de la plana de Gardeny,
és problema de soluci6 més urgent, doncs
bentost les exigències de la realilat dema
naran un Iloc pel' a cel'Iebrar-hi les tires
de bestial'.

IV. L: execuci6 d'ambd6s progectes
ha d'anar, a càrrec dei pressupost muni
cipal. .

El de la planfl de Gardeny, organitzat
amb cura, pot ésser reproducliu. Al deI
puig de la Seu vella deu esmerçar-s'hi
aquell tant deI pressupost que les circllms
tàncies permetin, bonament, tenint en
compte que ha d'ésser una nova càrrega
que farà més feixuga la que ja soporta la
hisenda local, tant mereixedora d'ésser
fortament enrobustida.

(Seguirà)







novel'Ia, corn ho vol J'autor. Sabater Mur, agut
observador, enamorat de serval' les seves accions
i les dels seU::l filis i alumnes predilectes, lenim la
segurelat que ha viscut la major part de les es
cenes que descriu, sin6 en els detalls. de forma,
en els fets que s6n el socol, podrfem dir, de cada ca
pflol.. S'endevina toI seguit el caire educatiu i espi
ri tuaI dei mestre, que s'enamora fèrvidamenl de les
coses i dels éssers, en un enamoramenl que és
compenetraci6 fonda i estreta.

En segon terme, cal destacar la transcendència
d'aquesla afirmaci6: cdonar-me una satisfacci6 a
mi maleix», que Sabater Mur escriu en parlaI' dels
molius de la publicaci6 de cl:'edat d'or». Qui no es
salisfà, en general, en la .producci6 de les seves
obres? Ha d'ésser un especulador 0 bé un cinic el
que mou la seva ploma .sense l'espondre a una
vocaci6 i a un convenciment. Diguem, pero, de
rassada, que s'escriu més spvint de ço que caldria
llIirant cap a un negoci descarat 0 bé obeint a una
baixa causa de despit 0 d'enveja. En la literaJura
hi ha de tot. En la persona d'en Saba ter Mur aques
ta salisfacci6 propia pel' J'obra reéllilzada hi és en
grau màxim, perquè és filla deI més ample conven
ciment. Aixo, que en les aclivitals de t'amic a que
ens referim i en les de molls altres, els observa
dors massa apassionats 0 poc reflexius ho atribui
l'an a vanitat, no ho és realment. La vanitat, l'exhi
bici6, el desig de manifestar-se, s6n una allra cosa
que e là ben lIuny d'aquest ideal amplament humà,
obert a lois els sentiments i pie de clares orienta
cions pedagogiques que balega en les planes admi
rables de cL'edal d'or», lIibre que pot servir de
lectura ais petits, ben substanciosa, i que pol po
sar-se en les mans dels adulls, amb la seguretat
que hi trobaran ensenyances ben profiloses.

1 anem a la darrera suggerència dei porlic. És
una mica dolorosa i pot ésser aplicada a tOIS, amb
més 0 menys motiu. Sabater Mur ha teixit la seva
vida entre immenses alegries, pero, lambé, entre
forls desenganys. És un mislic de les seves dèries.
Home multiple, que sap musica i dibuix i pintura i
Iiteratura i moItes allres coses, Si organitza una
festa de nens, sap reeixir-se de debo, encara que
es forja un pla i no vol gaire que ningu hi posi una
sola esmena que li sembli pugui enlorpir la idea
preconcebuda, D6na una conferència, i hi sap po-
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Un llibre castellà/essencialment pedagogic. Aca
ba de fer-nos-en delicada ofrena el seu autor, el
nostre inquiel amic A. Sabaler Mur, ben conegut a
la ciutat de Lleida, pel' haver exercit de mestre, du
rant uns quanls anys al cLiceu Escolar», de
dicanl-se també al periodisme i prenent parI ben
directa en moites manifeslacions artistiques i cul
turals. L'amic Sabater Mur és un home de brega,
en tot l'exlens i noble sentit de la paraula.

cL'edal d'or-, publicat aquest any pel' l'cEdito
rial :Juventud. S. A.», de Barcelona, és un voJum
dedicat a la lileratura,infanlil, que pot servir ben bé
de lectura pels grans. Una impressi6 excel'Ient,
que ja la voldrrem pel' a lots els lIibres, i uns di
buixos moll a to, d'una gran valor intuïliva, ais
que trobem només el gros defecte d'haver-p"hi
pocs. Prop de dues centes pàgines. distribuïdes en
dolze caprtols.

Traduïm els mots més substanciosos dei portic
que posa t'autor a les ben escrites pàgines dei lIi
bre, dirigit aIs seus pelits lIegidors:

cEn la lIleva vida de mestre, he conegl alumnes
de tola mena: nois aplicats i d'allres que no ho
eren rant; els uns d'una bondaI exemplar i els al
tres d'una conducta no lant bona. Pero jo, recor
dant-los a lots, he barrejat amb tota intenci6 la
manera d'ésser de cada un d'ells i, de la barreja
han sortil els caràcters dels herois d'aquesta no
vel'Ieta, Les cases que fan aquests, s6n cases que
van fer aquells; de cada un he pres un record, amb
la idea de fer un lIibre que us plagués a vosallres, '
pero també amb el propàsil de donar-me una sa
tisfacci6 a mi mateix recorda:lt ais que foren els
meus alumnes i aIs que s6n els meus fills, perquè
a loIs els he tingut presenls en el mel:l pensameflt a
l'escriure 1lquestes pàgines.»

cDesprés d'haver manlingut tracte amb homes i
amb nois, puc assegurar-vos que cap agraïmenl
eslimo tant corn el voslre.»

Heus aquf uns pensamen!s de Sabater ,Mur que
ens diuen ja el proposit magnific que t'l1a guiat al
don al' al public el seu volum. Nosaltres hem viscul
d'aprop J'actuaci6 de J'autor i sabem de l'empenta
de les seves activilats. Eis mots que <lcabem de
traduir ens donen 1I0c a diversos comenlaris.

Primer que tot, volem dir que al lIibre que' ens
ocupa no hauria de donar-se-li la denominaci6 de

Clfbres i c.ïrevistes
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Dibuix de J. SanlÎbria.

quatre parets, Anem a dir que aixo no és més que
resultat de l'ampHssima visi6 de les coses de fora
i que l'escola, a la manera de Sabater Mur i a la
manera de tots els mestres que senten la realitat
dels problemes de la vida, no ha de tenir parets,

La senzillesa que Iraspua el capflol XI-cUna
bona lardà»-se us encomana a cada pas. 1 us ve
nen ganes de conversaI' lIarga estona amb Victorià,
Oeta vi, Maria i els seus amies, solcant amorosa
ment en la seva ànima, acostumada a visions que
molts petits no han pogut gaudir, els uns pel' no
haver-se mogut de casa i els altres pel' no tenir un
mestre furgddor de totes les belleses i amador de
tols els paisalges,

** *

FeRMf PALAU CASELLI!S.

En començar les presents noIes, no créiem que
tinguessin aquesla extensi6, A fe que no ens dol
pas. S'ho val, de veritat, el lIibre d'A. Sabalel' Mur,
Després dels seus anys d'absència de la nostra
L1eida, el seu bell present, arribat un mati feiner,
abans de recomençar les nostres lasques escolars,
tingué de moment un regust d'amistat renovada i,
ara, després d' haver resseguit les pàgines de
cL'edal d'or», és legftim tribut a les activitats ines
troncables d'aquest home de brega que sap emo
cionar-se com un infant.

La noslra encaixada més afectuosa i la noslra
enhorabona Illés cordial.
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saI' tot l'entusiasme. Escriu un article, i tot ell és
vibraci6 que vol guanyar-se el convenciment dels
lIegidors. Realitza una excursi6, i l'aprofila pel' a
recollir notes i aplegar tonades populars i portal'
nous exemplars al seu museu. Fa un lIibre, i d6na
una sensaci6 de fermesa en la unitat dei seu pensa
ment~sotmés, pero, d'aprop, de ben aprop, a lotes
les inquieluds de la vida, que ell regil'a i palpa i
comenta amb un 10 enèrgic i raonat.

Aquest és l'autor de cL'edal d'or»i aquesta per
sonalilat es dibuixa en les planes dei lIibre, on
apareix de plé el mestre, l'educador que hi ha. en
A. Sabater Mur. ~emblaran aquests mots nostres,
fins ad, més aviat una crilica de l'aulor que deI 1Ii
bre, pero no és aixf, realment. L'autor és a toles
les planes, amb totes les seves inquietuds.

Cada capftol és una lIiç6. 1 aquf hi ha la major
importància deI lIibre, L'anada al mal' i la visi6
ampla i serena de la blava immensitat, donen motiu
pel' a grans ensenyances intuïlives, Enlra la vida
oceànica pels ulis i es fa magestuosa en els soles
de l'ànima i record vivenl en els plecs de la lIltel'li
gència.

Aixf, la muntanya. Aixf les valls. Les plantes i
els animais i les pedres s6n lliçons de coses que
surten al pas. 1 la historia sorgeix vigorosa, 1 es
fan devoci6 constant les ciències i les arts. Tot,
presentaI amb un lIenguatge clar, afeclu6s, atracliu,

Remarquem .Un petil homenalge a Viclorià» i
.L'exposici6», com a mes fntimament lIigafs a la
tasca feixuga de l'escola dula a terme dinlre de

Sobreporlalada de l'Hospilal de Sla. Maria.
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Rambla Aragon, B.
Teléfono nûm.o 342
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a seis llleses

il Ires llleses

CUENTAS CORRIENTES a Iii vista

IfvlPOSICIONE a un mel>

De 9 a 11
De 3 a 5

MEDICINA GENERAI. Y PARTOS

:1Ylfonso Cïfranco Lopez

Casa Central BARCELONA: Plaza de Cataluiia,14
SUcU RSA L ES: Badalona, Berga (Agenda), Figueras, Gerona, GranoUers, Igualada,

Inca, Lérida, Manaeor (Agenda), Manresa, Palma de MaUorea, Port-Bou (Agenda),
San Feliu de Guixols, Santa Coloma de Farné. (Agenda), Tarrega y Vich.

Banco de Préstomos y Descuentos

~
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CAJA DE AHORROS • En libretas hasta 10.000 ptas. 4 0/0

SUCURSAL DE LERIDA: Cabrinety, 26 y Clot de las Monjas, 4

Ejeeuct6n de Ioda clase de opel'actones l'ealizables en BanCa, Boisa UCambio
• ...:=:::J Cajas de alquiler con eompartimientoB desde 25 pesetas anuales e=:=:="
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Els més importants en Merceria, Nove- n
tats, Perfumeria, Espardenyes, etc., etc. ~

Unica Casa que expèn els

CA\IRA\ll11IEJLS ILJLOIP

Constituci6, 22 LLEIDA. Cabrinety, 10



F. Gladkov.

mena

Voltaire.

El Cercle Magic
J. Puig i Ferreter

Diderot.
La Monja

Candid

1. T urgllènev
Pares i Fills

o"X~x~o

LLIBRES QUE RECOMANEM:

Là Lliç6 de la Histària
J. Llord.

Vida interior d'un escnplor
J. Puig i Ferre ter.

El Fantasma de Canterville
o Wilde (T. i D. Donday i SlHlln).

El Ciment
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f IILa Industria Leridana" Fàbrica d'Anissats \.

1LICORS pAËPitSAË °M'ÜARE BRISA 1
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1~L 1J)ives Ifstover 1
J Estererïa, 5=2.on '" LL E 1D4 '" R. Ferran, 36=2.on",2.D E
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J Banc Vitalici d'Espanya ===_§ 1
Companyla anonlma de Segura Distingit 'senyor: Crec cumplir un deure

Fundada en 1880

J Segurs sobre la vida i renIes ~ cridant la seva a/enci6 sobre els perills que 1
vilalicies el] loles ses combi-
nacions: Segurs de Ira IlS- amenacen cons/an/men/ les exigències de la

~ pOils Marffirns, Terrestres i vida moderna, no solament en allà que afec/a IW
~ de valors ~

~111111111111IIIIIIIIIII""I"IIII11IIIIIIIIIIIIII'"IIIIIII11111111111:==_: aIs nostl'es negocis sin6 també a la nostra ~
~ vida; el quaI ens obliga impel'ativamen/ a la •

J Couadonga S. A. dE SEgurs ~ previsi6 de posaI' els nostres in/el'essos i els ~
SegurB contra Incendi" dels nostres pal'en/s a Iloc segur d'aquelles ~

J
Per a fofa classe de perllls, inclos 1

colliles con/ingències que d'una manera forluï/a i
Segur contra les pedregades = alienes a la nos/ra vo/untat produeixen en

J 1111 1111 "'" 1111 Il 11111 11I111111 '" 1111111 ""11'"11 Il Il 111111 111111 Il 111111 1111 11111 molts casos la /los/ra ruina i la dels nos/l'es 1
L' Assic.uratricB Italiana ~ éssers més estimats.

J COMPA;\YIA DE SEaURS __'==- Pel' a la salvaguàrdia dels con/ratemps a E
CONTRA ACCIDENTS _

què al" ludeixo les Companyies d'assegurances

J segl~;:f I~~~~li~~al:':: ~:::~;~abl- _~ han estudiat la manera fàcil de remeiar-Ios en ~
col'lecflves ~

J
= les diferents modalitats que presenten, i aixl ~

J
'III111I;~~~I~III1~~~I~;~I;III1~'~III1~~~I~I~I~III111=====_;=-~-Il existeixen assegurances de vida, de l'en/a E~

vitallcia, contra incendis, I/amps, pedregades,
Segurs d'accidenls dei Ireball i de
mar, rnfermelal, mafernilal i marI accidents individuals i col" lec/ius, robatoris,

JINC END 1S § trencamen/s de cristalls, e/c., etc. E
J

"'IIII""IIII""IIII"IIIII""IIII"'IIIIIIIIIIIIII"'IIII"'IIIIIIIIIII1I11111111=;==_~ Pel' a informar-Io detalladament de tot el ~
La PrEuisio nacional què pugui interessar-li respecte. a asseguran~ ~

J

COMPANYIA DE SEaURS ces i previsions que a vostè poden convenir-Ii, ~

LON rRA EL ROBATORI = tinc l'honor d'oferir-me i posar-me éJ la seva ~

J
"II"III"I"II"I""""I"IIII""I'"III"IIIIIIIIIIIIII~ disposici6 sense cap compromis pel' part seva. ~

~ LaM EditE r rània =1==__ Amb la confiança que aprofitarà la meva t.
~ Soclelal anonima de S.gurs oferta desinteressada, el saluda molt respec- ~

J
SEaURS CUNTRA ELS t / 1

TRENC~M~:';~A~~SVIDRES ! uosamen e s. s. s. :J'I. 'VÎves Cs/oveT. r
J"II"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ E
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Material per a cobertes, el més garantit i de durada il·1imitada.
Tuberies lleugeres per a desajgües, sortjdes de fum, etc., etc.

=

També produeix T~S~~ss~ !~n~V~T alm6s!eres, per a
conduccio de liquids i gasos. Son els mi1lors i de durada indefinj

-- da, per la quaI rao els Ajuntaments j grans empreses que submi
nistren ajgües a les poblacions, és el TUB que enguany adobten.

Demaneu pressupostos i els facilitarà gratis la

Sueursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telèfon 207
Central: BARCELONA - MADRID.
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Llista d'adreces utlls que teeoittanem

Acadèmies

AlAIll:i"IlA i"Il:ll.,( A"T1l
COMERÇ ~~ IDIOMES

Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso D9,

~duocats

Ferreteries

JOSEP ALMACELLAS. - Dorxos de Baix,
11 i 12. - Lleida.

Fust~ries

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
num. 57. - Lleida.

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - Lleida.

Ca ès

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
Lleida.

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 10er - Barcelona.

Cases de Canui

Cases de SaIdos

Rambla Cala-
Impremtes

IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, M
Lleida.

Merceries

EMILl DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
ceria i novetats. - Plaça SaI, 8 - Telèfon. 502. L1eida

Mosaics

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546. - L1eida.

CASA MATEU.-TeixilS - Novetats.-Major, 62
l er.-L1eida. Pintura Decoratiua

Cirurgianes

MERCÉ BUSQUETS. Diplomada pel' la Creu
Roja.-Sant Antoni, 9-2on -2." - Telèfon 185 B.
Lleida.

C01'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
M:>nges, 8 pral- 2." - TeIèfon, 499 - Lleida.

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

E lectrictste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall: - Plaça L1ibertat, 2
Telèfon, 58 - Lleida.

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
tric.-Cabrinetti. - Lleida.

MIQUEL RIBELLES.--fars i instal'Iacions elèc
triques pel' a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaciô de Gramofons. 
Clavell, 5. - Lleida.

Gèneres de Punt

CAMIL ADELL.-Major, 7.-Lleida.

JOSEP ARRAN MIR. - Cavaliers, D7, tenda.
DomicfIi: 20n pis - 2."-Lleida.

•
Recaders i 'frcmsports

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 
Carrer Cabrinetti. 15 - L1eida. - Telèfon, 252.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelonil en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion
17. - Lleida: Estereria, 4.

SClstreries

JAUME GÉS ROMEU. - Sastre. - Cavaliers,
15, pral.-1."-L1eida.

'f a Hers

JOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinària.
Cardenal RemoIins, 8 - Telèfon, 107. - L1eida.

MATEU BERNAD6.-Taller de Reparacionsde
Pesos, Balances i Bàscules. - Representant de la
Casa cPibernat. de Barcelona. - Carrer Catalunya,
14.":"'L1eida.
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Casa Central: BAft CEL 0nA- Rambla Estudi.t 10

SUCURSAL DE LLEIDA

Rambla Ferran, 41-Apartat, 25 -Telèfon 255

BANCA - BORSA - CANVI
fiuw - Impisitions pli 1 filntlS - Servei tSPltil1 dl !Illres dl nUit

Cab:a d' E.talvl. obrim IIibretes en la que tenim establerta en nostre
Banc, amb abonament d'interessos a ra6 dei quatre per ceDt aDual a
comptar des dei dia següent al de la imposici6. A pelici6 dels inleressats
facilitem aIs imponents de la Caixa d'Estalvis. guardlole. e.pecial.,
lliures de tota desp~sa amb l'objecle de facilitar el petit estalvi.

Sub-Agèncla dl"- la CIe. International des Wagons-Lits - Viatges
a Par-fait Pl"-Iegrlnacions - Bltllets de f. c. 1 aerls,

passatges marltims; etc.

Proxima IDauguracl6 de la CAMBRA CUIRASSADA

amb compartlmeDt. de lIoguer.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111111111

Capital sodal: 50.000.000 de pessetes

1 Banc:: de I:atalunya 1

Relojerla de CALIXTO CORBERO
"'""""'""""'""111"" Plaza de la SaI, 1 6

AgèDcle.

1 Sucur.al••

•1

Barcelona (Sans, Sanl

Andreu. Gracia. Ram

bla deI Centre i Plaça

d' Espanya), Madrid.

Glrona, LI el 1 d a.
rllrragona. Arbuc!es.

Arenys de Mar, Bada

lona. Blan.s, Banyoles,

Calella, Hospllalel de

Llobregat. Masnou, Ma

Illr6, Palarrugell, Pala

m6s, Port-Bou, Sanla

Coloma de Farnés. Ta

rroella de Monlgr! 1

Vendrell.

Prllxlma aperlura de la

Sucur.al de Valls.

CADENAS RELO)ES
ORO DE LEY

~~
ORO DE LEY

1111111111111111 DESDE 50 A 500
GRAN SURTIDO EN PESETAS

0''10

[QI RELOJES 1111111111111111

000 PULSERA LAS ME)ORES

~ ORO, PLATA MARCAS y MAQUINAS

y OARANTIZADAS A

CHAPADOS PRECIOS REDUClDOS

1111111111111111 1111111111111111

~
000

[§]

La casa que meJor surlldo lIene en ReloJes de rared v Despertadores ~
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ALCALA, 31 .... MADRID

Interessos de cOlDptes corrents en pessetes
A la vista. Dos i mig pel' cenl anual
Amb vuil dies de preavis. Tres pel' cent anual
A tres mesos . Tres i mig pel' cent anual
A sis mesos QuaIre pel' cenl anual
A dOlze mesos 0 més Quatre i mig pel' cent anual

Consignacions a vencilDent fixe

Aquestes consignacions que admet el Banc pel' l'impol'I de la quanlilal que enlregiJ
el client, devenguen un inlerés de Ires i mig pel' cent anual a Ires mesos

i de quatre pel' cent a sis mesos i qualre i mig pel' cenl a un any,

CAIXA D6ESTALVIS 1

1

Amb el fi de fomentaI' el pelil estalvi, facililanl a la vegada ais humils induslrials, 1

agricullors, obrers i a loles le:5 classes menys acomodades la formaci6 successiva
d'un capital, fou implantada nostra Cabra dl Estalvis en la que abonem interès dei
4 per 100 anual i s'admelen imposicions des d' UNA PESSETA. - S'admelen imposi- 1

cions a l'acle i a l'acle es paguen les quantilals que desilgen reliraI' els imponenls,

Comples correnls amb inlerès, en pessetes i en monedes eslrangeres. Comples de
crèdil. Compra i venda de valors. Cobramenl i descomple de lIelres i cupons 
Compra i venda de monedes estrangeres. Girs i carIes de crèdil. Segurs de canvi.

Dipbsils de va}ors i, en general. 101a classe d' operacions de Banca.

Albacele. Alcazar de San Juan. Alacant. Almansa. Almeria. Andujar. Arenas de San
Pedro. Arévalo, Archena, Avila, Aslorga. Ayora. Badajoz, Balaguer. Barcelona,
Barco de Avila, Beas de Segura, Bellpuig, Benavenle. Campo de Criplana, Carcabuey, 1

Carcagenle. Carmona. Cazorla, Cebreros, Ciudad Real. C6rdoba, Cervera, Daimiel,
Dos Hermanas. Henguera, Haro. Hellin, Igualada, Jaén, Xaliva. La Pafieza, La Caro-

l
Ijna, La Roda. Leon, Lleïda, Linares, Lora dei Rio. Logronyo. Lorca. Lucena,
Malaga, Manresa, Manzanares, Marchena, Marlos, Malar6. Medina dei Campo, Mora

1 de Toledo, Murcia, Novelda. Ocanya. Oropesa, Osuna, Penyaranda de Bracamonle.
1 Piedrahilil, Ponferrada. Priego de C6rdoba, Puente Genil, Quinlanar de la Orden.

Reus, Sant Clemente. Sevilla, Sigüenza. Sueca, Talavera de la Reina Toledo. To
I melloso. Torlosa. Torredelcampo. Torredonjimeno, "Torrijos. Trujillo. Ubeda. Valencia,

Villacafias. Villa dei Rio, Villanueva dei A,rzobispo, Villarrobledo i Yecla. 1

Filïal: Banc: de Badalona (Badalona ) aD~

1

1 TelèWons ""140, "'49 ï '8282 : Apa...tat 339

1 Agència: GOYA, 89 (Xamfrà a Torrijos)
1 Capital autoritzat. 200.000.000,00 de pessetes
1 Capital deseInborsat. 60.000.000,00"

Fons de reserva 20.000.000,00 u

1Sucursal a Lleida: Rambla de Ferran, 22

i
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Fund.d.. p .... D. FRANCI.CD "IDAL y CODINA en ...114

DI..Igido pO" DON SIL"ID "IDAL PIê:REZ

Diplomll de proveedor efeetivo de la Asocillci6n de AgricuUores de espaDa,
i

Centroa AgronOmicos, Sindicatoa y Confederaclones airarias

4 ..boles F ..utale§
en grandes cantldades, de las especles y varledades

miis superlores que en Europa se cultlvan

I:a~pos Eliseo5 de Lé..ida
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS

Vides AlI'ne .. ic::aDa$
Inlertos, barbados, estacas, plantacl6n de Inlertables de Inmelorabld con

dlclones de autentlcldad

Se ftvlar6n grati8 108 cat6101J08 de la8 dlterenle. secclone8 a que se dedlca esta casa qulenes 10 aoIIcUe~.

DIPeccl6ntelegp61'Icalil"IDAL.CAMPDS ELlsEDS.L-é..lcla
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•- La
: Remington

12
Los que buscan la
mavor resistencia
unida a la operaci6n

: facU V la escritu~ (_._
- bonita, invariable-

mente compran la
Reminaton 12.

CIDvis

DccIssoris

.F 1t X-1 rs

AGENCIA REMINGTON. .
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