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L'ORFEO LLEIDATA

Tota mas-sa coral amb historia es rica danecdotes i de contingut

hurna.tant com de trajectoria social. La incidencia dels orfeons dins de

Catalunya no ha estat encara prou estudiada, i la mes petita aqrupacio

coral ha fet i fa molt per la cohesio espiritual del poble. Afegim que, atesa

la sinuosa, sobresaltada i dramatica historia del nostre poble els darrers

seixanta anys liargs, els orfeons i grups de cant coral van haver de fer

molts cops de dic contenidor i de barratge a la invasio de forasteries, 0

.simplemont, de mal gust. I en algunes ocasions els seus directius, no

nomes directors, van jugar-se la llibertat 0 van riscar l'exili.

De fet, un exemple pales, transparent i,' del punt de vista

estrictament narratiu , apassionant, ens el dona l'Orfeo Lleidata: qui havia

de dir als directors i fundadors dels seus predecessors , aquelies entitats

tipiques de la segona meitat del segle XIX, I'Oiteon Leiideno i La
Sociedad

Coral Euterpense La Artesana, 0 La Paloma, que hauria de passar

virtualment un segle ,1 sortir d'una guerra civil 1 una postguerra

bloquejadora , perque prenques forma el que podem considerar

formalment definitiu Orfeo Lleidata ...

Amb alts i baixos les societats corals del segle XIX i primeries del

XX, van continuar a batzegades
Ilur comesa, de vegades enfrontant-se per

tendencies ideoloqiques d'uns i altres, donant naixenca a d'altres masses

corals ,
La Violets, (primer) Oiteo Lleidete, Orieo La lJeida Nova, Schola

Centoium ... tot abans de Primo de Rivera.

Un segon Orteo Lleidete apareix a finals de la dictadura de Primo,

pero s'estronca i tot plegat no es comenca a actuar de forma musicalment
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plena fins a la Republica. Precisament el fet que el seu director Antoni

Virgili haques cantat a les files de l'Orfeo Catala perrnete un gruix de

musicalitat i rigor desconegut 0 poc aprofundit abans.

De fet, tot el moviment orfeonistic a Catalunya s'estronca el 1937,i

caldria esperar uns anys, tota la primera i fosca etapa de postguerra, a fer

reneixer l'Orfeo Lleidata ,de la rna d'un fill d' Antoni Virgilio

+++

La referencia historica anterior ,vista en detail, ens forniria multitud

d'anecdotes, perc el resorgiment de 1'0.11. en mans de Lluis Virgili es un

autentic relat d'esforcos i tenacitat. Perque Lluis Virgili va haver de

"construir" un orfeo "catala" lluitant contra un dels ambients rnes

deseducats i provincians imaginable en, una ciutat catalana. Les

escaramusses i els jocs d'equilibri amb bisbe i autoritats feixistes foren pa

de cada dia per als presidents de l'Orfeo i el director.

"

... es lll1 innegable imagnfiic simbol representetiu del

constant i infatigable esperit de servei amb el qual moltes entitats corals

catalanes han estatsempre presents en la vida col.lectiva del nostre poble,

treballant sense desmai en pro d'une eutentice cultura popular i lluitant

aferrissadament ipsciticsment -imelodiosa, en aquest cas concret- per la

plena recuperscio i stirmscio de la consciencie nacional de Cetelunye .. 1

repeteixo, l'Orieo Lleidste ha estat sempre, i en tot moment, un exemple

modelic d 'aquest esperit de servei i d 'aquestapresencia.
"

Aquestes son paraules d'Oriol Martorell en l'acte d'atorgament del

Premi d'Honor Jaume I corresponent a l'Orfeo Lleidata. Obra, en la seva

etapa rnes brillant, musicalment i socialment, d'un grup de gent decidida,

intel.ligent i, sobretot, inspirada i indefailent. Arrencant dels cantaires de la

Parroquia de Sant Joan, als 'EIUalS es van afegir cantaires d'''Educacion y

Descanso" i d'altres ,trebailaren plens d'entusiasme, que els

encomanava la senzillesa i la destresa didactica de Lluis Virgilio Ja el1956



3

•

participaven en concursos internacionals. I ben aviat es crea el Centre

d'Art Juvenil, escola de musica imprescindible en tota societat coral.

Tinguem ben present que cada moviment de l'Orfeo era observat amb

suspicacia per les autoritats. Mes tard, un Patronat donaria ales a la

institucio. I es crearen les Cantarelles d'Estiu, a la Colonia de Tirvia. a la

Vall Ferrera, que fou cada any un exit. L'obertura a Europa produi

1'agermanament amb el moviment coral A coeur joie, i ,consegiientment

tot de contactes amb-directors i corals de paisos della de les fronteres. I

encara els Cursos Internacionals,amb setze modalitats (trenta i tants ja de

celebrats), que fan de l'Ofeo Lleidata una entitat coral i musical

exemplarment dinamica i creadora, fidel
a impulsos constructius, pacifies,

espirituals.


