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Paillament, que mi

simpatía aquest ressorgiment

alliberador i poden

esser

valuosos col

laboradors.
Actueu intensament els
format un Centre polític

poble; formeu-ne,

on

no

qui ja
en

teniu

el vostre

n'hi haigi

contribueixi

a

la nostra

respectables
dignificació.
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sense

marc

en zona regable.
[Yací uns anys, mirada a
d'ocell, semblará un bell jardí florit i pié de
verdor, particularment a la primavera. Així ho fa

vertit

vista

l'interés

que hi ha en plantar arbres fi ui
ters, solament que la tuajoría deis qui els planten
únicament hi veuen l'utilitat que els hi ha de pro
cidr el fruit que aquells els hi donarán, no fixant
se, o 11 O sabent la poderosa influéncia que l'arbre
exerceix en la regularització del clima, de les plu
jes 1 altres fenórnens meteorológics, així con] tam
bé en la purificació de l'aire que respiren].
Bonica perspectiva la que oferirá la Conca, si
no II faltés quelcom
complementad, essencialís
sim a tot quadre, co es; un marc adequat.
Es trist vettre el cinyell de muntanyes que la

rodejen completament desproveYdes d'arbrat, con
seqüencia fatal de l'ambició mal entesa de l'home
que tan sois ha mirat satisfer els setts desitjos o
necessitats d'un día, malbaratan la seva major ri
quesa, sens capir que el dia de dentá es Venjaría
amb escreix la víctima ignocent, caigtda al copde
destral del llenyador furtiti.
els mals que la tala de hoscos

Ja
al

a

protector,

i re

ajuntaments

con

nostre
als

'esc

en presupost per atendre les
aital festa ocasioni, s'han celebral

d'aquestes festes,

es

rstai
arre

itla
Nc

recorda d'aquella festa el b a i
ns
nar que li van donar.
Si aquestes festes s'haguessin fet cada as niar
de
tots els pobles donant-els-hi la importancia i
s
que
s'llan
inspirat
elS
setts
tació al fi en
're
aL:(
el gran Costa i nostre
sors a Espanya,
gp,
Puig i Valls, avui estarien en vies de total 1.
blació les muntanyes deis voltants, i el dia de
i la

mainada

sois

cobertes d'exuberant vegetació, i a l'ens
presentarien un aspecte per dernés forn
atractivol. artuonitzant amb la bellesa del clot
rien la riquesa del país, no sois pel benefici
e 11
te que produir ía l'aprofitament ordenat deis
n Ci
cos, si que també per la seva infitiéncia en els
hei
teors locals, quals irregularitats han causat
pen
estralls a l'agricultura.
Procuren] propagar arreu l'amor i respect
donant publicitat a les relacións que hI
entre la riquesa deis camps i la vegetació que
breix les serralades que els hi donen Ilurs ai
contribuint així a la grandiosa obra de reeii
ció forestal, per bé de nostra Patria.
má

que

B. de

Noguerola FI

000

ha

a
nostra terra. Torrenteres, negades,
pedregades, gelades darrerenques, secades, en fí,
tota aqueixa Varietat de irregularitats meteorológi
ques, flagell de l'agricultura, no son altra cosa
que la conseqüencia de l'arrasament deis arbres
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vernal, pero 1
elles han tingut carácter purament teatral. Ca
música, discursos més o menys florits, platit
d'uns quants arbres, a voltes un sol, arbres qu
majoría dels casos no se'n ha recordat ningú
tittes

augmentant de día en día, degut al
millorament de Ilurs cultins, des de que s ha con

son

la
nal

quantitat

peses que

seva que va

Gratis
ocasionat

joventuts

les costunts.

nar una

La Conca de Tremp es sens dubte una de les
comarques inés boniques que hi ha, formositat la

creme

l'home.

les

mar

quadre

Un

niel

u

titts, s'han dictat moltes disposicións, encare
des a respectar l'arbre i fomentar la seva re
ducció. Tasca perduda, car el poble no core
la necessitat d aital respecte, confirmant-se
volta més la pregunta d'Horaci: ¿Per a qué
veixen les Ileis guata falten leb cos`ums?
Fa uns divuit anys es declara obligatoria la
lebració de la Festa de l'Arbre, manera d'hico
en
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Reconegut aquest principi des de temps pri

treballem tots plegats per estruc
compacta i
una Comarca ferma,

próspera que`ns fagi

nat

en

cara, i
turar

que en altre teinps poblaven les inuntanyes
cundants.
L'esfera d'acció de les influencies de I ar
no reconeixen límits, per la prodigalitat deis b
ficis; per aixó l'inmortal Ciceró deia que e
Summurn munas homini datum: el inajor lé
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Anth gran satisfacció Vettriein l'obra enlp
pels directius de les gertuandats de casa no
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