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El nostre festival

Com deiem en el nostre nÚmero passat lanostra activitat al tornal'
a les nostres tasqnes sar~anístiques era recordar als caiguts i ajudal'
als ferits posant un gra mes de sone a l'obra deIs Hospitals de Sang•.
aquest fou el nostre móvil. El C E N T R E S A R D A N 1 S TIC.
L L El D A T A malgrat que esta deslligat de tendencies i matissos re-·
cull vingui d'on vingui l'alba de llibertat i humanitat; conscients ambo
aixó d'acomplir un deure per a la Patria i als nostres semblants, orga-
nitzarem el festival del 11 d'octubre.

La secció teatral de la nostra entitat posatot el seu valer a l'i:lctua~

ció en aquest festival organitzat a profit deIs nostres herois, deIs.
homes lliures que com a tals no escatimen la sang generosa per a la
defensa d'una Societat més jusla, més humana i més noble.
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. Diumenge ja presagiava un mal dia, havia plogut a la vetlla i aquest
dia també plogué a bots i harr.als 'a vegades i altres amb la sistematica
gotina, per aixó la gent no desanima i a migdia ia teniem falagueres.
noves sobre la venda d'entrade..

Són les quatre i mitja de la tarda quan s'aixeca el teló; represen
tant-se en primer lloc la comedia en un acte «L'art de l'agulla», re-

o sultant amb molta eomicitat que divertí bastant el pÚblico
Seguidament el divertit sainet «La criada nova» posa de relleu llur

encertada actuació• .ia que es vegé interromput per les ríallades conti
nues que d'una manera palpable no eren més que aplaudiments per la
interpretació que tingup.ren·els artistes en llllrs respectius papers. Me
reix destacar-se el papel' de Munda que d'una manera magistral realitzá
la senyoreta Enriqueta Puntos.

Altra vegada ens plau felicitar a la Secció de -Teatre que ambo
la seva actuació posa en tot moment ben alto el nom del «Centre Sar
danístic,Lleidata».

L'áCtuació deIs clowns «lG-ki Ko-kó». amb el.seu reperlori exlens i
varjat deleita al públic amb els seus gestos i acudits que feren del seu.
treball una continua rialla.



Carme Estrada amb la seva elegancia i desinterés recita diverses
{:anc;ons de moll bon gust, essent bastant aplaudida.

El nostre company Carmel Seró, interpreta el monóleg «Mesh-e
Dlaguer», que recorda l'invasió del malelt Felip Vales ten~es de Ca
talllnya, aVlli més que mai recordem els Úllims mots d'aqllest monó
leg del gran Guimeaa: «iVisca la llibertat de Catalunya!»

Finalment l'«Orfeó Lleidata», sota l'incansable batuta del mestre
Virgili, dona un concert amb peces d'un escollit i refinat gust, totes
elles foren moll aplaudides degut a l'harmonia de llurs cantairss.

"- La Banda de la Genel'alitat durant els intermitjos executa peces
, -de concert, principalment de mÜsica catalana.

L'acte en conjunt resulta com un deIs festivals més atractius, prova
ben palesa és l'entrada aconseguida malgrat funcionar totes els Cine
mes i ésser en UIl 1I0c tan intempestill en temps de pluja i tardor.

JULIOL SNILA.
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LA VACA CEGA

Topant de cap en una i altra soca

avam;ant d'esma pel camí de Faigua.

se'n ve la vaca tota sola. Es cega.

D'un cop de roc llenr;at amb massa trar;a

el vai/et va buidar-li un ull, i en Faltre

se li ha posat un tel: la vaca és cega.

Ve a veurar-se él la font com ans solia,

més no amb el ferm posat q'altres vegades

ni amb ses companyes, no: ve tota sola.

Ses companyes, pels cingles, per les comes,

pel si/enci deIs prats i en la ribera,

fan dringar Fesquetl/ot, mentre pasturen

Fherba fresca a Fatzar... Ella cauria

Topa de morro en I'esmolada pica

i recula afrontada... Pero torna,

i abaixa el cap a Faigua, i beu calmosa.

Beu poc, sens gaire seto Després aixeca

al cel, enorme, Fembanyada testa

amb.un gran gesf fragic; parpelleja

damunf les mortes nines. i se'n torna

orfe de I/um sota del sol que crema,

vacil'lanf pels camins inoblidables,

brandanf llanguidamentla I/arga cua.

loan MARAOALL.

• •



Novembre ... Joventut!!

Amb la sortida a la llum del nosire «Missaigen) coincideix la reapa
rició de novembre, mes classic de la tardor trisia i grisa, mes de mati
nades rosades durant les quals dóna bo esiar eniaforat alllit en mig de
les flassades que no fan nosa, migdiades de sol benigne al qual s'arre
ceren els vells com una tallla de salvació en aquesta tempesta callada,
nils d'aire fred i tallani com el fil d'un coltell. Fulles seques per terra,
al~bres rigids i pelats, boira plorosa, «Tenorios» fracassats, moris obli
dais. Toi aixa és novembre.

. Els altres anys aquest mes comen9ava amb una pudor ienorienca
que marejava, englzany 11em de comelH;:ar-lo amb un sagrai esperit de
sacrifici; la Guerra no ha acabat, la metralla traidora esia feni perdre
milers de vides joves sacrificades a l'altar d'aquesta crudel divinitat:
La Guerra ...

. . .. .
El destí ens ha reservat viurer en aquesies hores de responsa biliia t,

doncs acceptem aquesia responsabiliiat. Som joves! Som catalans! Veus
aci dues afirmacions a l'impuls de les quals ens hem de moure. Novem
br.e... Novembre! Com deuen sofrir els nostres germans dels fronts de llui
ta, durant les matinades fredes que passen al descobert, mentre nosal
tres estem eniajarais entre les flassades de llana. Amics, la guerra s'11a
d'acabar, i s'ha d'.acabar com més aviat millor! Pero per a que s'acabi
hem de posar-hi tois el maxim esfon;. Escric aquestes ratlles sobre la
taula d'un deis nosires cafes i em lit vergonya l'espectacle que m'en
volia; el cafe esia ple de joves que es passen les hores jugant i fent ia
bola. Si, amics, a L/eida, els ca/es estan plens. hi han joves que es passen
les hores al joc, al Cine, malgastant molla joventui i energia en bra90s
del vici, menire hi han gennans que vessen la seva sang per la nosira
lUbertat i per la nosira dignitat. Companys, joventut vol dir generosi
tat, amor, heroisme: doncs fem-nos dignes de nosaltres mateixos, jo que
som principalment nosalLres els joves els protagonistes dels moments

tragics que vivim. Menys diversions, menys vici, menys frivolitat i més
sacrifici, més amor i més heroisme. Veus aci la consigna. Per la digni
tat de la nostra joven{ui endavantl.-cARÑIEL SERÓ 1 SERES.

LA [AMPARAiLLEIXIUS
.Sabons ~e toles menes

Auinguda Rgpúbli(a, 50 . J. DANIE L ARIÑO.. LUIDA



la Sardana no es perdra

L'altre dia llegia en una revista sal'danista un article titolat «Si la
Sardana es perdés....» en la qual l'articulista posava l'hipotesi si arri
baria a perdre's la sardana encara que remarcava amb encel't que
mentre hi hagi una persona que senti en són sí 1'esperit de la Patria, el
seu alenar no seria per una mÚsica d'orqueslra de «Jazz» sinó que se
ria per una Cobla que amb estridenl compas llenya les seves notes
acel'lerades pelo a que al seu redós hi puguin bailar els noslres dansai
res, contempleu en les ballades de Sal'danes aquella redona en la qual
tot es germanor, balleu una bella sardana dignament dansada i estareu
convent;uls i ferms que la Sardana no es pot perdre malgrat 1'ona de
modernisme que impera a casa nostra. A que equivaldria perdre's la
Sardana? Doncs, a que la nostra rica font folk-lorica s'anés desgranant
per anal' a parar a l'oblit, i aixo no passara, som catalans i no podem
permetre que les nostres,costums encarnades en el folk-Iore vagin a
parar al no ré, com fer-ho? no deixant-nos portar per UIl afalagador
romanticisme que al cap i a la fi no ens condueix a res, fem obra
practica i deixem-nos d'iHusions inÚtils i ajudem de fer a les institu
cions que vlllguin conservar el passat encarnat, en la llengÜa l'historia,
les costums i el tipisme; i si ho fem així podrem dir que les diverses
rames .que constitueixen la Catalunya material i espiritualment rica i
plena, no es perdran i en aquest c~s la Sardana podrem afirmar que
tampoc no es perdra.

JOAQUIM A. PETIT.

DIES SETMANAlS D'ENSENYAMENT DE SARDANES

Dim-arts, dijous i di-vendres de 7'30 a 8'30
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lOndansadors I [ OWAT
.D(JAUI PERERYA
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SOCIIOILOGIIQUIES

FESTIVAL CAMPS ELISIS.-AqUf'st Consell Directiu agraeix una vegada més
l'atenció que ha tingut amb nosaltres «L'Orfeó Lleidata», prava ben
palesa de la compenetració que sent per les instítucíons nostrades.

Felicitem al Cap de la Secció Teatral Carmel Seló per l'encert en 1'01'

ganització del festival del 11 d'octubre.

Agraim aIs germans Estrad~, la seva coHaboració desinteresada.

L'ABSENT.--;-El nostre estimat presideht company Secundí Castillo, es
troba lluitant al front d'Aragó, sector ~astago. Desitgem al com
pany Castillo tomi prompte a estar entre nosaltres. Dnrant la
seva absencia s'ha fet carrec el vis-president company Antoni Gi
meno.

PUBLICACIONs.-Entre les publicacioDs rebudes merei~ destacar-se la
Memoria deIs «Amics deIs Museus de Lleida», i «La Sardana» del
Foment de la Sardana de Barcelona.

LA UNICA

MEROERIA PERFUMERIA

GENERES DE PUNT

NOVETATS

ESPECIALlTAT AMB TOTA MENA DE CONFEC

CIO PER. A SE~JYORA INTERIOR I EXTERIOR.'
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