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PORTANTVEU DE L'ORFEO LLEIDATA

(JIresenfac'jj,

seu número primer,

Entusiasme, projectes, optimisme, prorneiences de no detallír-maí...

Tots aquests mots d'ús rigores en qualseuulga preseniaciá, encaixen perfec

tameni en nosaltres.

6dt"Gr¡ta'"
'1 :. .

1 -

RBdilcció i AdminisfrilCió: tilrrBr RCildEmiil, I~, Z.on - Z.a- LLEIDA
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, En' comericar, en llanear el prime.'; número al carrer, s'itnposa, per part
r . • .

nostra, el ter la presentacíó deguda .
. ,.

No és que , ens sigui 'en u tj ás . de [er-la, no; pero que podrem dir, pobres de

nosaltres, sinó repetir, dít allo que [a ha estat dir tantes i tan tes 'de uegades per
, . .

aquelles publicacioris qué, també com nosaltres, varen cornenccr a publicar el
, '

, En' comericar, en llanear el prime.'; número al carrer, s'itnposa, per part
r . • • •

nostra, el ter la presentacíó deguda .
- .' . .

No és que , ens sigui 'en u tj ás . de [er-la, no; pero que podrem dir, pobres de

nosaltres, sinó repetir, dít allo que [a ha estat dir tantes i tan tes'de uegades per
, . .
aquelles publicacioris qué, també com nosaltres, varen comencar a publicar el. '
seu número primer.

Entusiasme, projectes, optimisme, prometences de no detallír-maí...

Tots aquests mots d'ús rigores en qualseuulga preseniaciá, encaixen perfec-
.;..;a.-,--_ ,"",,-__



BI. canta a I'e.co/a

Noatre eant

.e

,
Cada día es posa més de rel1eu la a condíció primera, una vertadera fe i

gran importancia deIs cants a l'escola. devocíó: a mes son precisos l' esforc
Tot bon pedagog coneix els imm íllora- continuat, constancia en el treball, i un
bles beneficis que l'ambient escolar ad- ín tens amor envers el nen,
quireix amb les practiques musicals . La ínterpretaci ó dels ca nts a l'escola,

El cant col.lectiu o coral ofereix nom- no ha d 'ésser afectada , p erqué no resul
brosos avantatges i cap inconvenient. ti fal sa; al co ntrar í, els cants han de
Sota el punt de vista moral, és altament tenir un a express íé natural, sen ziJIa , ser>
educatíu: sensibilitza l'esper ít, ens posa se afec tació , en consonancia se mpre amb
en contacte amb la poesía: es fa oblidar el cará cter del text i de fa melod ía. Una
pesombres i dolor, o almenys les sua- expressió honrada . en una paraula, que
vitza. Augrnenta nostra alegria, ens allu- no adulteri. 'ni modífiqu í, n\ deformi els
nya del vici, i de l'oci; fratern ítza els germens estetícs del nen , sinó que els
homes que junts es coneíxen i obliden encamin i, la be llesa pr ópíarnent díta , que
les díferenc íes de classe per a retre tribut semp re es clara, ponderada i natural.
a l'art que esta sempre per damunt de tot . El repertor í de cancons ha d' ésser ob-
i més enllá de tot. jecte de detíngut estudí i m ínucíosa se-

Sota el punt de vista h ígíen íc , co ns tí - leccíó , EIs cants per a nens , materia de :
tueíx un rnagnífic mitj á profilá ct íc, ca r el lícada, han estat poc compresos i con
cantor, evita, segons eminents fis ió legs, servats al nostre país , i la conseqüencía
gran nombre de malalties, que só n el c ás- és que a les nos tres escoles es canten gran
tig de la humanitat. nom bre de cancons anodínes , rnancades

Ben sabut és .q u e la re spiració ritmi- de tot sentit artistic que .s 'han anomenat
ca , desenrotlla els organs vocals i els «can ts escolars». Sota aques.t t ítol s'han
pulmons s'enforteíxen de tal manera, que «fabr íc át» una serie de can ts , mancats en
un savi higienista ha dit: «Aquell que absolut de la més .peti ta essencía pedago
practiqui el cant, adquirirá una as segu- gica , .i, el que és pitjor, amb pretensíons
ranca contra la tuberculos í». exagerades d'éss~r pedagogíques , essent,

Sortosament, a Catalunya s' es tá des- a m és, des de el punt de vis ta estetic,

pesombres i dolor, o almenys les sua- expressi6 honrada . en una paraula, que
vitza. Augrnenta nostra alegria , ens allu- no adulter í. 'ni modíflqu í, n í deformi els
nya del vici, i de l'oci; fraternítza els germe ns estét ícs del nen, sinó que els
homes que junts es coneixen i obliden encamin i , la be llesa pr óp íarnent díta , que
les díferencíes de classe per a retre tribut sempr e es clara, ponderada i natural.
a l'art que esta sempre per damunt de tot . El repertor í de cancons ha d'ésser ob-
i més enllá de tot. jecte de det íngut estudí 1 mínuc íosa se -

Sota el punt de vista h ígíen íc, constí- lecci ó. EIs cants per a nens, materia de
tueíx un rnagnífic mitjá profiláct íc , car el licada, han estat poc compresos i con
cantor, evita, segons eminents fis íólegs. serva ts al nos tre país , i la conseqüénc ía
gran nombre de malalties, que són el cás- és que a les nostres escoles es canten gran
tig de la humanitat. nom bre de cancons anod ínes, mancades

Ben sabut és .que la re spiració rítmi- de tot sentit artíst íc que .s 'han anomenat
ca, desenrotlla els or gan s vocals i els «can ts escolars». Sota aquest t ítol s'han
pulmons s'enforte íxen de tal manera, que «fabr íc át» una serie de can ts , mancats en
un savi higienista ha dit: «Aquell que absolut de lamés p etita essencía pedago
practiqui el cant, adquirirá un a as segu- gica , .i, el que és pitjor , amb pretensíons

___,.... ", "-<1 L> ""n t r.<l 1 tl1h.. r a .. I""",h, '.. v.<l ~ .. r~d"'-'" d'~",s:.~~ oed ;¡ 606.inl1~'' _essen t.



llzt..acte ,de Ijla,cta de la au:nta iene..al G..d.na".G '
de ItlO"f~Q,' celeb..ada el d.a 19 de 'feb..e .. passat

llzt..acte .de Ijla,cta de la aunta iene..al G..d.na".G '
de ItlO"f~Q,' celeb..ada el d.a 19 ~e 'feb..e.. passat
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Queda acceptada la proposícíó defer:
les gestions necessaríes per tal que als
socís del nostre Orfeó, quan vulguin as
sistin als actes deIs altres Orfeons, els
síguín reconeguts els mateíxos drets que
als socis d'aquelles entitats.

S'acorda reformar e¡"Reglament ínte
rior de I'Orfeó i queden nomenats per '
formar la corníssíé d'estud í del projecte
denou Reglament els senyors Bernat
Castellví, Anton í Vírgílí, Francesc G íné,
Enríc Serecigni i Ramon Arderíu. '

Div'erses proposícíons de regím ínte-
rin-r. cA.,., rlA1V'!1,-lAC rl!llt..,..,11nt l!'to 'i-!l 1'l1 !l nAr t'!11

Quedá acceptada la proposícíó defer:
les gestions necessáríes per tal que als
soc ís del nostre Orfeó, quan vulguín as
sisti~ als actes deIs altres Orfeons, els
síguín reconeguts els mateixos drets que
als socis d'aquelles entitats.

, 'S acorda reformar el Reglament ín te-
rior de I'Orfeó i queden nomenats per '
formar la corníssíé d'estud í del projecte
de .nou Reglament els senyors Bernat
Castellví, Anton í Vírgílí, Francesc Gíné,
Enríc Serecigni i Ramon Arderíu. '

Div'erses proposícíons de regím ínte
rior són deixades darnunt la taula per tal
...1',;_" ..1" .. _ .... 1 ............. 1 .__ ~ ... _ .... ,,1 .... --0. ...._. "".: .... .: .. .. :

ISlOOR FLORENSA B~A. I

3

suficient, ha de recorrer-a algun especíalit
zat per a la confecció del repertori.

Apresos ja diversos cants, és conve
níent 'i fins necessari, crear l' orfeó infan
til, i amb ell , organítzar festes, ja en l'es
cola, amb assísténcía de. les famílies dels

I

nens, ja en actes públics: en una paraula,
que l'orfeó escolar sigui consíderat, com .

.a .quelcorn propi íímportant de la Ioca
litat.

Lectura í aprovacíó de I'acta 'de la [un
ta generalantertor. -Exposició pel presí
dent Sr. Castellví, de l'actuací ó de I'Orfeó
durant l'anyada passada, fent remarcar
la gran tasca realítzada en e1 primer any
d'actuacíó',

, .Es llegít í aprovat l'extracte de eornptes.
.Per unanlrnítat és elegida la - nova

, Junta formada pels senyor Bernat Cas
tellvi, presídent, P'elai Filella, vlce-presi-

, \ '

derit: joan Puíg, secretarí: Joan Manuel
Randúa, více-secretarí: Antoní Remacha,
tresorer: Míquel Botarg és, comptador:
Manuel Corberó, B íbltoteoar í-arxíver 1,.er;
T:. .• T_.,.( nH...l;_"_:'~_;~·_";'M_ 'l 0, T~ ,

Lectura í aprovacíó de I'acta 'de la [un
ta g'ener~lanterior.-Exposició pel presí
dent Sr. Castellví, de l'actuací ó de I'Orfeó
durant l'anyada passada, fent remarcar
la gran tasca realdtzada en e1 primer any
d'actuacíó',

, .Es ll egit i apr ova t l' extracte d e eornptes.
.Per unanímítat és elegida la - nova

, Junta formada pels senyor Bernat Cas
telIvi, presídent, P'elai Filella, více-presi-

, \ '

derit: joan Puíg, secretarí: Joan Manuel
Randúa, vice-secretari: Antoní Remacha,
tresorer: Miqúel' Botarges, comptador;
·M ~'t"'I1'Iol rntt-h~~Á R1hl1'f'\tA~!l1-L..!lrv'¡'tTA-r 1 13..-.

Nostr~ ~aAt

proporcionat a l'edat deIs nens . La seva
melodia ha d'ésser clara i senzilIa, pero
bella, fugínt de les entonacions massa
dífícíls, per a evitar que els nens hagin
eje fer un esforc considerable, ' per apren-

, .dre-les. 1;1 seu text ha de respondre a
idees perfectament comprensibles í que
despertín suaument, i delicada el gust i
l'emocíó.

Quan el mestre no' tínguí una inicia
ció, una educació o una cultura musical



~ , , . 'l.
· ~ C)n " e r. es ~fe,rar.e.

es crits en castell á i tradu ír-Ios literal
ment darnunt les quartílles . A ixó , que
sembla paradoxal si considerem el nos
tr e car ácter tan re fractari a les imposi
cions ex ót íques, no ho trobarem estrany
si tenim en compte que des de petitets
hem aprés de llegír i d'escríure en caste
llá, i en castellá hem anat formant i des
cabdell an t-les nostres aficíons l íterá r íes.

Un deis mots emprats més err ón ía
ment és el dones, En trobar un pues cas
tellá, la primera traduccí ó que a un hom
se li acut és dones. Si en alguns casos la
traducció és encertada, sovint és erronía.
Dones no és una conjunció causal, sinó
deductiva o Il'Iat íva: és a d ír , la coníunci ó
dones únicament pot ernprar-se per in
troduír una proposició que és conseq üén
cia del dit anteríorrnent.

EZ rnetge rn'ha priuat , de menjar
carn, Dones hauré de metijar vesdura,

En aquest exemple dones és correcte ,
puix, que introdueix una proposició (hau
ré de tnenjar verdura) que és cense
qüencía d ' all ó que hem dit anteríorrnent .

No puc anar a ' Z'escoZa', dones no
-etrt trobo bé.

. Ara, pero , dones és incorrecte , perque
no em trobo bé no él') la conseq üencía de
na puc anar a l'eseó.la, sin ó que precisa
ment n 'ésIa causa.

, En aquest cas darrer hom haurá d'ern
rrrn r . en Iloc -del dones. una. de, les con
ment és el dones, En trobar un pues cas
tellá , la primera traducció que a un hom
se li acut és dones . Si en alguns casos la
t raducció és encertada , sovint és erron ía.
Dones no és una conjunció causal, sinó
deductiva o Il'Iat íva, és a dír, la coniunci ó
dones únicament pot ernprar-se per in
troduír una proposició que és conseqüen
cia del dit anter íorrnent.

EZ metge m'ha priuat . de menjar
carn. Dones hauré de tnenjar verdura.

En aquest exemple dones és correcte,
puíx que introdueix una proposició (hau
ré de tnenjar verdura) que és cense
qü encía d' all ó que hem dit anter íorrnent .

No pue anar a 'Tescola , dones no
-e rn lrobo bé.

. Ara, pero , dones és íncor recte , perqu é
no em tsobo bé no él') la conseqüencía de
na ptu: anar a l'eseó.la, sinó que precisa
men t n 'és -la' causa.

«[ a tenim revista», ens han d ít. 1 tots
els q ue sentim aficions rn és o menys li
teráríes ja ens teniu de cap a la feina . H a
víngut, pero, l'hora de re partir la tasca
i. .. ja hí som! La primera enso peg ada l.. ..
Cal parlar-h í de música, de li teratura ,
d 'arque ol ogía , d 'art, és a .d ír, de totes les
c íencíes hagudes i per haver, i la tri a en
tre els colIaboradors espontanis e s fa un
xic difíc il. i no acabem d' entendre 'n s :
mentre hi ha temes qu e tenen excés d' ad 
míradors, d'altres res ten solets i desern
parats, sense cap anima amiga que vulgu í
fer-Ies de t utor . Davant d 'aquest desga
velll'autoritat de l director ha d 'ímposar
se. De vega des l 'elernent jo ve cal tractar
lo am b el bastó a la rn á per tal dendegar
les seves sanes energíes per viara nys pro
fitos os. 1 el nostre dir ec tor h o ha hagut
de fer a íxí. Am b aire enutjat i actitud de
perdonavides ens ha dit: Tu far ás ai x ó. . .
Tu, allo . .. Tu , alló al tre.. . 1 a mi... A mi,
pobret, m'ha caíg ut la grossal M'ha en
comanat q ue ensenyi al s al tre s el poc de
cata lá que jo sé. Vole u una creu m és
grossa? Jo hauria volgut parlar de coses
m és festoses , més rialleres .. . He pregat i
s upl ícat ... pero l'ordre donada no ' adrne
tia re plica, i he hagut de carregar-rne els
n eulers . Es tr e rnebund el nostre director
q uan s 'enfadal

*..~_ _ __~_u _ _* * _ .
mentre hi ha temes que tenen exc és d 'ad
míradors, d'altres res ten solets i desern
parats, sense cap anima amiga que vulguí
fer -Ies de t utor . Davant d 'aques t d esga
ve lll'au toritat de l di rector h a d ' írnposar
se. De vegades l 'elern ent jo ve ca l tractar
lo amb el bastó a la rn á per tal dendegar
les seves sanes energ ies per via ranys pro
fitos os . 1 el nostre directo r ho ha hagut
de fer aíxí . Amb aire enutjat i actitud de
perdonavides en s h a dit: Tu fará s ai x ó.. .
Tu, allo ... Tu, alló altre ... 1 a mi. .. A mi,
pobret, m'ha caigut la grossal M'ha en 
comanat q ue ensenyi als altres el poc de
catalá que jo sé . Vole u una creu més
grossa? Jo hauria vo lg ut parlar de coses
m és festoses, més rialleres . .. He pregat i
s uplicat.. . pero l'ordre donada no ' adrne
tia re plica, i he hagut de carregar-rne els
ne ule rs. Es tr emebu nd el nostre director

___IOU s 'eníadal . ,__~lliS~..J&~~~~~ ~.__



No-s tre Caa"
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A l'amic Isid or Florensa

Campanades flongerudes ,

rodoleu
espa í a vall:

sou molsudes i expremudes

quan deixeu

~o·s tre · b'a-dall .

Campanades flongerudes

que us sentiu
des del red ó,

que espaieu vostres figures

. amb espais

de la foscor."

Campanades flongerudes

que sembleu

repics de mall:

repicades conegudes

que estorbeu

el meu treball .
sou molsudes i expremudes

9uan deixeu

vos trebadall.

Campanades flongerudes
que us sentiu
des del red ó,

que espaieu vostres figures

. amb espais

de la foscor r

Campanades flongerudes

que sembleu

repics de mall:

repicades conegudes

que estorbeu
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14 d'abríl.
Inaugurad ó de la Paheria

El 14 d 'a br íl de l ,any 32, a Lleida fé
r em fes ta doble .

Coinci diren 1'aniversari de la procla
mació de la República amb la inauguraci ó
de la Casa de la V íla . L' O rfeó f011 in vitat
p er qué colIabor és a la festa, i . rnalgrat
els desitjos de la Junta directiva, de no
pr esentar-lo en públic , fins' després de .
fer -ho oficialment , le solernnítat del dia
írnp ídeíx poder refusar 1'atenta invitació
q ue ens féu el senyor Alcalde, Aíxí .,
d ones, a les 12 d 'aquest dia , sota les ar
eades del pati de la P aheria restaurada ,
ca ntárern per primera volta , després de
m olts anys , les tres cancons que en un
mes portávem sabudes: El cant de la
Senuera, Sota de l'om í La sardana de

la Patria.
Cada caneó ens fou

premiada amb l1a r g s
aplaudírnents.

11 de maigo
.Fes ta I'fajor

Sollícitars per l' A.
- --- - - - - -- , - . ------ 0 - -·

els desitjos de la Junta directiva, de no
presen tar-lo en públic , fins' després de .
fer- ho ofic íalment, le solernn ítat del dia
i rnp ideíx poder refusar 1'atenta invitació
q ue ens féu el senyor Alcalde , Aíxí .,
dones, a les 12 d 'aquest dia , sota les ar
eades del pati de la Paheria restaurada ,
cantárern per primera volta , després de
molts anys , les tres cancons que en un
mes portávem sabudes: El cant de la
Settuera, Sota de l'om i La ~ardana de

la Patria.
Cada caneó ens fou

premiada amb l1a r g s
aplaud írnents.

11 de maigo
Festa I'fah t.r

En cornencar aquestes ratllese ns mou
el des íg que quedin estampats en eixes
planes tots aquells aetes , grossos o pe
tits, que 1'Orfeó realitzi a través de la
seva marxa plena de prosperitats. 1 si
diem prosperitats , és perqué creíern sin
cerament, que ja no hi poden haver obs
tacles prou grossos que puguín entorp ír
el seu desenvolupament.

Cerc íorern-nos nosaltres m ateixos de
les tasques que en un any just h em po
gut fer, i llavors podrem constatar si
realment podem ésser optimistes.

Si en un any , pel propi esforc, h em
pogut arribar a tant, qui no se sent enco
ratjat per a seguir la lluita i es tar con
vencut d'assolír exíts majors?

Vejern, dones, des de Is comenca
ments, un mes just després de la seva
última reorganítzacíó .

~~~~

Cerciorem-nos nosaltres m a teixos de
les tasques que en un any just hem po
gut fer, i llavors podrem constatar si
realment podem ésser optimistes.

Si en un any , pel propi esforc, h em
pogut arribar a tant, qui no se sen t enco
ratjat per a seguir la lluita i es tar con
vencut d'assol ír exíts majors?

Vejern, dones, des de ls comenca
ments, uq mes just després de la seva
última reorganització.



, Organítzárem una festassa .
Al matí, l'Orfeó en corporació an á a

recebre, als Camps Elisis, els mestres
L1uís Millet, fundador dels Orfeons de
Catalunya i Director de I'Orfeó Catalá ,
l",,," T ln"6I1P""~ dir.. c t n" i fJ1"rl"do r. d ",,-__

El nostre estimat -director N'Antoni Vir gili ,
que a la vegada fou un dels principals reor 

ganitzadors del nostre Orfeó.

'1

El nostre estimat -director N'Antoni Virgili,
que a la vegada fou un deIs principals reor

ganitzadors del nostre Orfeó.

, Organítzárem una festassa .
Al matí, l'Orfeó en corporació an á a

recebre, als Camps Elisis, els mestres
L1uís Millet, fundador dels Orfeons de
Catalunya i Director de I'Orfeó Catalá ,
[oan Llongueres, director i fundador de
l'T 'l .¡

9 d'octubre.
Inauguració de la Senyera

Noatre Cant

9 d'octubre.
Inauguració de la Senyera

ja havíem pogut, com es veu, arrelar .

~~ºstr~ Joá'ñ"Llong'üeres7t:'urfe"'ó Y

; átéepfá
la ín vítac í ó de cantar unes cancons en
honor deIs ~ssembleistes,1pati interior
de la Pahena. Aquestes foren: El cant de
la Senuera, Barcarola, La sardana de
la Patria i Som catalans. Aquesta últi
ma acompanyada per la Cobla Barcelona
i dirigida pel seu autor Sr. Llongueres.

El públic entusiasmat ens interrompé
el final, i els aplaudiments duraren forca
estona, fins que I'haguérern de repetir.

El Mestre Llongueres felicita caloro
sament el nostre director Sr. Antoni Vír
gili, elogíant-lí la seva profitosa labor.

26 de juny

Aquest día es celebra a L1eida I'As~

sernblea de la Llíga Sardanista de Cata
lunya, i en atenci6 a que la presideix el
mestre Joan Llongueres, I'Orfeó accepta
la ín vítac í ó de cantar unes cancons en
honor deIs ~ssembleistes ,1 pati interior
de la Pahena. Aquestes foren: El cant de
la Senuera, Barcarola, La sardana de
la Patria i Som catalans. Aquesta últi
ma acompanyada per la Cobla Barcelona
i dirigida pel seu autor Sr. Llongueres.

El públic entusiasmat ens interrompé
el final, i els aplaudiments duraren forca
estona, fins que I'haguérern de repetir.

El Mestre Llongueres felicita caloro- /
sament el nostre director Sr. Antoni Vír
gílí, elogíant-Ií la seva profitosa labor.

La Com íssaría de la Generalitat de
Catalunya obsequia, .despr és , els cantaí
res amb dolcos i vi bó.

e O,.le~
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A contínuacíó els hostes forans son
obsequ íats amb un vermut d'honor.

EL concert estava anunciat per !11es
quatre de la tarda.

Els orfeonístes, recollít per subscrsp
ció entre ells, regalaren una batuta- al
nostre mestre Antoní Vírgílí. i aques t
dernaná al mestre MílIet que l'estrenés
d írigint el «Can t de la Senyera», El ma
teix fa amb el mestre Llongueres amb
«S om catalana».

EL programa es divideix en dues parts,
i entre aquestes, la secció d'ínfants baila
i canta dues peces que assole íxen un ex ít
formidable.

En .cornencar la segona part ens veié
rem precisats a alterar-ne I'ord re . EIs
hostes barcelonins havien de marxar i
per tal que poguessín sentir la «Mort de
I'Escol á» fou cantada al comencament,
En acabar-la el mestre Mtllet, des de la
Ilo tja estant, abrac á al nos tr e director , i
el públíc, en aquest momen t, n ovamen t
esclatá en un seguít d ' apla udim en ts .
Després del co ncert , sardanes, i a les '

J:4te sp G,.t a I 4tO,.feG'
ELmagnífic desplegarnent que l'esport

experimenta a tot Espanya í en p art ícu
lar a Catalunya, i que desgracíad arnen t
1 canta uues peces que assoreixen un exit
formidable.

En .cornencar la segona part ens ve íé
rem precisats a alterar-ne l'ordre . EIs
hostes barcelonins havien de marxar i
per tal que poguessín sentir la «Mort de
I'Escol á» fou cantada al comencament,
En acabar-la el mestre Mtllet, des de la
llotja estant, abrac á al nos tr e di rector , i
el pú blíc, en aquest momen t, n ovam en t
esclatá en un seguít d' apla udim en ts .
Després del concert, sardanes, í a les '

J:4te sp G,.t a I4tO,.f eG '
ELrnagnífic desplegarnent que l'esport

N'ostre Can'

9 de la n ít un sopar col. Iectiu al Res tau
rant de l'Estacíó.

4 de desembre
V árern assistir a l'Aplec com ar ca l de

la Germanor del s Orfeons a Tárrega,: en
memoria del mestr e GÜeH.

Hí cantárern «Ka l ínk a » i «La mor t de
· l' Escola »,

30 de gener de 1.933
Per aquest di a s 'org aní tzá un concert

íntirn , exclusiva ment pe r al s Srs. socis
P rotec tors i famílies dels orfeonistes al
Te atre Victoria .

El local, resulta insufic íent, i ' cal es~

mentar , encar que sigui de passada , que
aran d'aques t concert in gr essareu uns
2S socis protectors més.

* * '"
Acaben. d'exposar els actes que l'Or

feó ha fet en un -a n y just de vida . Ara
no m és desítgern que en els anys succes
sius poguern duplicar i triplicar les tas
ques desenrotllades en aquest passat.

P . X, P'.

company s cantaires , la conveniencia de
la crea ció dins de l'Orfe ó, de seccions

· esportív es, quins desítjos var en ésser
acoll íts arrrb plaer per tots els companys.
Corn -stéu! que ja és pr óx írna l' enoca per
1 eatre 'vrctorra .

El local. resulta insufic íent, i ' cal es~

m entar , encar que sigui de passada, que
a r an d' aques t co ncert in gre ssaren uns
2S socis protectors més.

* * '"
Acabem d'exposar els actes que l'Or

feó ha fet en un -any just de vida . Ara
no m és desítgern que en els anys succes
sius poguern duplicar í triplicar les tas
ques desenrotllades en aquest passat.

P. X, p ',

company s canta íres , la conveniencia d e
la crea ció dins de l'Orfe ó, de seccions

· esportív es, quins desítjos varen ésser
_ 11....:.L- __ ,_~
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l:a sardana
Catalunya té tans anys de vi da, té tan

ta h istoria que no havem d'envejar per
a res a les de la resta d 'Espanya.

Catalunya , situada al .costat de Franca
en un ter reny fértil .rega t per molts rius,
i arn b sortida pel mar ha assolit en tot
temps una gran importancia la qual ha
re perc uti t- en un gran tr áfec comer cial,
agrícola i industrial que han fet creí xer
en gran manera: la riquesa de· la rios tra
terra. . ,1

L'esperit del catalá és primordialment
comercial. Treballador sense cansanci
s 'ha fet digne 'de l' adag í que resa «els
catalans de les pedres en treuen pans».

CIar esta que un desenvolupament tan
marcat en el sentit agrícola, industrial i
comercial s'ha de fer notar en un avene
de la cultur a del poble . Poques r eg íons
com Catalunya donen a la Patria un es~

tul de bons artistes en tots els : sentits:
pintors, músics, escultors. li terats, etc.

U Na de les arts que m és ha entrat al
cor del poble i que més exaltada és trob a
és la música . . Tenirn els Orfeons i els
Chors i la ' Sardana. Cada una -p er ella
sola ja és capac d 'enlaírar una regió: les
tres unides i tan ben compenetrades com
r.o? -eco .... ...oC'~_ 4-J:>._ .. ......~ ro .....~ r' ,,4- ... 1'''_''Tn .o_ ...._

terra . . ,1

L'esperit del catalá és primordialment
comercial. Treballador sense can san ci
s 'ha fet digne 'de l' adag í que resa «els
catalans de les pedres en treuen pans».

CIar esta que un desenvolupament tan
marcat en el sentit agrícola, ind us trial i
comercial s 'ha de fer notar en un avene
de la cultur a del poble . Poques r eg íons
com Catalunya donen a la P atria un es~

tul de bons artistes en tots els :sentits:
pintors, m úsics , escultors, literats, etc .

U Na de les arts que rn és ha entrat al
cor del poble i que més exaltada és tr ob a
és la música . . Tenirn els Orfeons i els
Chors i la ' Sardana. Cada una -p er ella
sola ja és capac d 'enlaírar una reg íó : les

_ 1 ·t :t: ~ 1lO:. l J 1:11r.1 A!i:: i t-!l n b Q"t1 c.O t::noA:t:1 p! f:r...<!3d p 11 0 m
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mera vegad a 'q ue es tro ba anome nada és
en una carta en q ue el bisbe de Girona
d ír ige íx "aIa clerecia diocesan a en el m es
de maig de l'any 1573 m anan t que finís
l' abús comés a la catedral id'al tres es
glésies de la di ócesi pels joglars, els q ual s
en trav en can tan t «can cou s inhonestes
i ballant sardan es» . La proh ibic ió sem
bla que no fou motivada perqu é la dí ta
danca fos immoral. No. H í havia el cos
tum de passar ballant pel poble al s dern a
tins dels dí es.festíus i es dona el cas que
en lloc d'anar a l'ofic í de la missa vol
taven cantant,i ballant pel poble.

Més avant es. troba anomenada en di
ferents docu me nts i en el segle XVII la
«cer dan a» es baila en els grans salons a
les festes sen yor íal s .

Pero el ver tad er ressorg írnent d'aques
t a dansa t íngu é lloc el segle passat amb
En Pep Ventur a i Miquel Pardas. L'un
reformador de la música i l' al tre del ball .. '

La sardana que es ballava en aquest
temps er a la «sardan a curta» la qual es~

tava tocada per tres o quatre instruments.
En Pep Ventura s 'enamor á d 'una xi

queta i el pare d'ella l í dígué si lí agra
dava la música. A ell li sernbl á un xic
difícil puix no sabia un xir ígot de solfa ,
pero la constancia i el treball ho venc tot.
L'ome aprengué de solfa i un instrumento
A _ ..,, _ ~ .... 0 1"" -nnhlC1oc !) +1"\~!J'f" !I."h 1::a ({'{\ ... ¡

taven cantant,i ballant pel poble .
Més avant es. troba anornenada en di

ferents docu me nts i en el segle XVII la
«cer dana» es baila en els grans salons a
les festes sen yo ríals.

Pero el ver tad er ressorg írnent d'aques
ta dansa t íngu é lloc el segle passat amb
En Pep Ventura i Miquel Pardas . L'un
reformador de la música i l' altre del ball .. '

La sardana que es ballava en aquest
temps era la «sardan a curta» la qual es~

tava tocada per tres o quatre instruments.
En Pep Ventura s'enamor á d 'una xi

queta í el pare d'ella l í d ígué si lí agra
dava la música. A ell li sernbl á un xi c
difícil puix no sabia un xi rí go t de solfa ,
pero la constancia i el treball ho venc tot.
I ' cu n .. <>0 10..0 611 ' d !':o1f;¡ i 11n instrument o
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EIs f éu arribar a vuit. Més endavant s'hi
agrega el contrabaix í ara finalment cons
ta d'onze músícs.

La sardana de «cur ta» es passá a «llar '
ga ») i aíx ó necessitava una reforma en la
manera de ballar-la, de la qual s' encarre
ga En Miquel Pardas.

D'aquesta manera han contriburt al
desenvolupament de la sardana aqu ests
dos aman ts de 1'ar t que enalteix i fa fort
el nostre esperit.

RAMON ORTIZ.

La important Casa Editorial «H ymsa»
de Barcelona, publica, actualment, amb
el títol de «Los gr andes hombres», una
co l.lecció d' ínteressants biograf íes de ce
lebritats mundials. H an aparegu t ja una
pi la de volums, í, últimamen t «W agner »,
pel co rnpetent crít íc musical fr an cés, Re
n é D umesní l, traduít i co rnen ta tper Ben
vingut Cano Beltran.

Aquesta obreta, que ve a aug rnen tar
I'abundantíssírna biblíografia wagn erí a
na, és forca remarcable com a mitjá po
pular de difusiÓ de les grans ensenyan
ces q ue ens donen sempre les Vi des dels
Homes notables que , am b el seu talent

La important Casa Editorial «H ym sa»
de Barcelona, publica, actualment, amb
el títol de «Los grandes ho mbr es», una
col.lecció d' ínteressants bíograf íes de ce
lebrí tats mundials. Han ap aregu t ja una
pi la de vol ums, í, últimamen t «Wagner»,
pel co rnpetent crítíc m usical franc és, Re
n é Dumesn íl, traduit i cornen ta tper Ben
vingut Cano Beltran.

Aquesta obreta, que ve a augmentar
I'abundantíss írna bíb líografia w agn erí a
na, és forca remarcable com a mitj á po
pu lar de djfusíó de les grans ensenyan-
c.e.-'LO Ile.-e n s. rlonpn s.p rnnrp lpc "\Tirl pc rl .. 'l e
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neríans i, per úl tim , exposa alguns co
m en tarls . del gran compositor franc és
Carníl Saínt-Saéns i del crítíc Camíl
Monclair sobre distínts aspectes de l 'es
te tí ca wagner íana .

La part gr áfica esta formada per ar
tí sti ques il.1ustracions que vénen a corn
pletar la importancia d'aquest llibret,
escrit en un estíl ple d'entus íasme pel
colós alemany.

Pot reccmanar-se, dones , com a ele;
ment de cultura general , per coneíxer ,
encara que d'una manera molt redurda,
la influencia del talent prodigios de Wag
ner en la total reforma 'que sofrí I'Art
teatral , sota la seva poderosa inspiració

L'obra po ética deljtran dramaturg,
hi es exposada am b bastant encert í ex'
tens í ó. La part musical, al .contrari. s'hi
descriu d'una manera tant rudimentaria
que no dóna la m és petita idea de la' seva
immensa magnitud.

Malgrat aixó, cal saludar agradosa
ment 1'aparició d'aquest noven opúscul
que ve a 'sumar-se a les vínt mil i esca íg
d'obres que , segons el se ú autor, s 'han
editat ja per analitzar la gran reforma
wagnerí ana que segue íx, malgrat aquest
número tant considerable de volums,
sense la magna enciclopedia que cont ín
gu és tots els detalls necessárís per co
neíxer a fons la complexa labor d'aquell
_ _ .. _ _ , t ··1.·. . . .. .
la influencia del talent prod íg í ós de Wag-
ner en la to tal reforma 'que sofrí I'Art
teatral , sota la seva poderosa inspiració

L'obra po ética del jgran dramaturg,
hi es exposada amb bastant encert i ex'
tens í ó, La part musical, al .contrarí. s'hí
descríu d'una manera tant rudimentaria
que no dóna la rnés petita idea de la seva
immensa magnitud.

Malgrat aíx ó, .cal saludar agradosa
ment 1'aparició d'aquest noven opúscul
que ve a ' sumar-se a les vini mil i escaíg
d 'obres que , segons el se ú autor, s 'han
editat ja per analítzar la gran reforma
w agn er ían a que segue íx, malgrat aquest
número tant considerable de volums,
sense la magna enciclopedia que cont ín-
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¡fa ten..... Ole.,.sta

P. B. P.

Per fi ha arribat ja el moment tan es'
perat per nosaltres: el poder fer sortir el
portantveu del nostre estírnat Orfeó.

No cal dír tq ue tots els nostres esfor
cos han d'estar encaminats a la seva ma
jor prosperitat, i fer-Ia digna de resta
ment que representa.

A. ...!l ~!l ....inA ..... ca......., !l.I!'h GI16 rQC' ·.··,..,."\~r1 .... :9mamtestaraLs seus ramí rars 1 arrues el
condol més expressiu que sentirri a ro-.
feó Lle ídatá.

¡fa ten..... Ole.,.sta

P. B. P.

Per fi ha arribat ja el moment tan es'
perat per nosaltres: el poder fer sortir el
portantveu del nostre estírnat Orfeó.

No cal dír tq ue tots els nostres esfor
cos han d'estar encaminats a la seva ma
jor prosperitat, i fer-Ia digna de resta-

e oue nermesertt.a. :""- _

A l'enterrament h í assistí una corn ís
sió del nostre orfeó la qual expressá sen
tidament el condol que tots nosaltres ha
vem sentit per la pérdua de' tan valuós
elemento

Com a hornenatge al malaurat Mestre
al primer assaíg general que després de
la seva mort celebra I'orfeó, es canta «La
mort de l'Escolá» en la qual al senyor Di
rector a tots els ' can taires í als que l'es
coltaren s'els nota el sentiment per tan
irreparable p érdua. -

Serveixin les presents ratlles per a
manifestarals seus familiars i amics el
condol més expressiu que sentírn a ro-.
feó Lle ídatá.

~ecrolof;ea

Es per a nos áltres un gran sentiment
l'haver de dar a la Hum el primer número
d'aquest,portantveu amb la noticia de la
perdua de l'excels i conegut mestre Ni
colau.

EIl és mi dels que han fet reviure i
han enlairat els orfeons catalans. Les
seves composicions no manquen en cap
programa. Entre elles La' Mare de Déu,
Captarü, El noi de la mare, Entre flors,
Pero la que mésI'ha enlairat pe! seu va
lor musical és la gran i molt encertada
ment aplaudida obra La mort de l'Escola.
Peca de tan delicada harmonització d'un
movíment de veus tan variat, totes amb
una melodia tan dolca i UN sígn ficat tan
intens que des del moment 'que cornenca
[a captiva l'admiració dels oients arribant
al grau rnáxim en «el cant de les absoltes»
el qual és el mornent més culminant de
robra. Ve el moment en que l'ángel anun
cia que «dins el cel entra» i els compa
nyons repeteixen «dins el cel entra» els .
uns als al tres acabant amb un dele-remo-

, reíg que admirats es van repetint com
meravellats que «I'escolá» hagués en
trat al cel i clou la peca dos acords finals
programa. Entre elles La Mare de Déu,
Captarü, El noi de la mare, Entre flors,
Pero la que mésl'ha enlairat pe! seu va
lor musical és la gran i molt encertada
ment aplaudida obra La mort de l'Escola.
Peca de tan delicada harmonització d'un
movíment de veus tan variat, totes amb
una melodia tan dolca i UN sígn ficat tan
intens que des del moment 'que cornenca
[a captiva I'adrníració dels oients arribant
al grau rnáxim en «el cant de les absoltes»
el qual és el moment més culminant de
robra. Ve el moment en que l'ángel anun
cia que «dins el cel entra» i els compa
nyons repeteixen «dins el cel entra» els .
uns als al tres acabant amb un dele-remo-

_reíg que admirats es van repetint com
meraveilats que «l'escola.» hagués ' en-
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ce r;t ~ , .
."otICtes

R. O .

R. O.

Per al dia 23 d'Abril proper, festivitat de Sant
jordí , havem anunciat un concert a Mollerusa. al
teatre de la Socíetat «L'Amista t- , el qual promet
estar molt concorregut.

IRUX.

---~ --- -""1. ---- --c:. - - .:. _ "' u
1

timentals d'aquest darrer.
Felicitem, dones, el Reg íment en general, 1

d'una manera particular el Tinent Coronel N'An
dr éu Cípre , el Húsic Major per la seva tasca des
enrotllada , ja que ha pogut assolir que soldats no
catalans cantessin l'Emporda en la llengua de
nostra estimada terra , i el Comandant En Josep
Mar tínez Ballespí, que és el principal Inícíador
d'aquesta massa chora!.

Rumors

Rumors

Concert a Mollerusa

IRUX.

Es diu que hi ha un nucli de [oves a l'Orfeó
que vo ten crear una secció teatral.

Hí ha Inter és -per part de molts orfeonistes i al
gun soci protector , d 'anar a visitar el castell un

Un «coro» al Regíment
Amb motiu de la visita del General Inspector al

Reg íment d 'lnfanteria núm . 25, i despr és de re
vis ar les forces i visitar les dependencíes del Cas
te ll , on estan allotjats bona part deis soldats, la
massa choral de l'esmentat Regíment, sota l'encer
tada direcció del Músic Major Sr. Lozano, varen
cantar el Gloria a España, de Clavéí l'Emporda,
sardana de Morera.

Es dígna d 'elogí, í.ens en felícítem, aquesta la
bor dotada d'un fons educacional, que s'empra
per al nostre Regírnent.

Cal destruir la barrera que divorcia l'e xercít del
poble. 1 res més indicat ner a fer-ho , que ín tro 
duint en aquell alguna de les manifestacions sen
timentals d'aquest darrer.

Felicitem, dones, el Regírnent en general, 1
d'una manera particular el Tinent Coronel N'An
dr éu Cípre, el Músic Major per la seva tasca des
enrotllada, ja que ha pogut assolir que soldats no
catalans cantessin l'Emporda en la Ilengua de
nostra estimada terra, i el Comandant En Josep
Mar tínez Ballespí, que és el principal ínícíador
d 'aquesta massa chora!.

UN QUE TOT HO SAP o

Per al dia 23 d'Abril proper, festivitat de Sant
jordí, havem anunciat un concert a Mollerusa. al
teatre de la Socíetat «L'Amista t- , el qual promet
estar molt concorregut,

Concert a Mollerusa

Es diu que hi ha un nucli de [oves a I'Orfeó
que volen crear una secció teatral.

Hí ha Inter és -per part de molts orfeonistes i al
gun soci protector , d 'anar a visitar el castell un
díumenge al dematí.

---,J. - - - ---- 0-- - ... .... - -_ ....... "'1.- .... - _ ....

cultiva. H on or a' t a tu mateix procurant,
tot seguit figurar a les Ilistes dels seus
socis , i a l' ensems fa rá s qve la teva esti
mada LIeida va gi cantan les nostres can
cons , aquell es cancon s tan do1ces, arreu,
de la nostra terra.

J. MANUEL.

J. MANUEL.

Lleídatá. Guaita per uns m omen ts el
nom que p orta gravat a la Senyera el
nostre O r feó .

Fixet , també, amb la silueta i la s ígní
ficació que té per a nosaltres tota ella, i
desp rés pr egunte't: De qui és? 1 sens dub
te dir ás m eu . Dones b é, com a lle ídatá
t ens de preocupar-te de les coses nostres,
i una d 'ell es és l 'Orfeó , és entre les Insti
t ucions que com les dem és, Culturals i
Artístiques fan gran el Poble que les
cultiva. Honora't a tu mateix procurant,
tot seguít figurar a les llístes dels seus
socis , i a l'ensems far ás que la teva esti
mada LIeida vagí cantan les nostres can
cons , aquelles cancons tan do1ces, arreu.
de la nostra terra.

~---------------~I II Queviures I
I I

Iftamoo Serral
I I
I I
I Paberia, 5 Porxos de Dall

~---------------~I II Queviures I
I I

Iftamoo Serral
I I
I I
I Paberia, 5(Porxos de Dall) LLEIDA I
I I
~---------------~
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