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PORTANTVEU DE L'ORFEO LLEIDATA

RBdilcció i AdministrilCió: CilrrSr ACildEmiil, 1~, Z.on. Z.a • LLEIDA

.Ge. no.tre. 'ta.qué.
Ja hem dotat el ' nostre O'rfeó d'un portantveu. Hem llancat ja el

nostre primer número.Hem fet que els nostres esforcos cristallitzessin
en la forma que tothom esperava. Així mateix ens cap la satisfacció de
veure com han estat coronats per l'exit més falaguer.

1 bé. Ara és hora, dones, que tero el nostre veritable portie.
Entra en els nostres propósíts, en cornencar la publicació d'aquesta

Revista, que no quedi reduída a un petit sector.
NOSTRE'CANT ha d'ésser, com genuInament li correspon, el por'

tantveu de l'Orfeó, pero voldríem donar-li un .m arge de tolerancia sufi
cíent perqué ens pogués servir, alhora, de. portantveu de les diverses

I r I ('

manifestacions artístiques, culturals, recreatíves, etc. -que a Lleida es

.J:e. no.tre• .'ta.que.
Ja hem dotat el ' nostre O'rfeó d 'un portantveu. Hem llancat ja el

nostre primer número.Hem fet que els nostres esforcos cristalIitzessin
en la forma que tothom esperava, Així mateix ens cap la satisfacció de
veure com han estat coronats per l'exit més falaguer.

1 bé. Ara és hora, dones, que tero el nostre veritable- portie .
Entra ~n els nostres propósits, en cornencar la publicació d'aquesta

Revista, que no quedi reduída a un petit sector.
NOSTRE'CANT ha d'ésser, com genuInament li correspon, el por'

tantveu de l'Orfeó, pero voldríem donar-lí un .m arge de tolerancia sufí
c íent perqué ens pogués servir, alhora, de, portantveu de les diverses
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d'una manera clara, com valora i estima

l'obra meritoria realitzada per l'Orfeó
Catalá.

Es, dones, una mena d/ ímperat íu pa

tr íótíc el que ens ha fet acceptar agrade

sament la missió que ens hem imposat i

és amb el mateix fervor que venim a sol

li:citar avui la colIaborac íó de tots els ca

talans per realítzar-Ia.

josep Clara, [osep M. a Dalmau Casa

demont (Girona), [oan Gols (Tarrago
na), josep M,a G írona, Lluís Masriera,

[osep M. " V ílá (Sant Feliu de Guíxols),
Antoni Vírg ílí P íñol (Lleida).

idea de :celebrar una Diada Orfeó Ca

tala.

Així. dones, en constituir-se els que

signen , en Comité executiu per tenir cura

d'organítzar els actes que han de consti

tuir la Diada proposada, no fan altra co

sa que recollir un des íg viu del nostre

poble, que cercava l'ocasió de palesar

d'una manera clara, com valora i estima

l'obra meritoria realitzada per l'Odeó
Catal á.

Es, dones, una mena d/ ímperat íu pa

tríótíc el que ens ha fet acceptar agrado

sament la missió que ens hem imposat i

és amb el mateix fervor que venim a sol

l ícitar avui la colIaborac íó de tots els ca

talans per realítzar-Ia,

Josep Clara, [osep M. a Dalmau Casa

demont (Girona), [oan Gols (Tarrago
na), Josep M. a G írona, LLuís Masriera,

[osep M. a Víl á (Sant Feliu de Guíxols),
Antoni V írg ílí P íñol (Lleída).

~er "na Diada ()~/eQ reatal;'
Amb aquest mateix títol , el' compo

sitor ]osep M. a V ílá publicava, fa poc

temps, a les pagines del setmanari de

Sant Feliu de Guíxols «La Costa Brava»,

un article que cornencava així:

Després d'una centúria de maldar pel

recobrament de la seva personalitat, avui

Catal unya sent la sati sfacció d 'una vida

nova que cornenca sota un reg írn de llí

bertat. Molts son els 'q ue han contribuit

a facilitar aquest moment d 'allíberac í ó

de la nostra patria i a tots Catalunya

deu etern agraünent. Hí ha, pero, una

institució que tothom esta d'acord a con

siderar com una de les que ha contribuít

d 'una manera més eficac a la catalanítza

ció del nostre poble durant els ~arrers

cinquanta anys de la nostra Renaíxenca:

ens referim a l'Odeó CatalA.

1 b é: en aquests moments de joia en

que recollim els fruits d'una actuació

que ha estat sempre i única ment inspi- 

rada per I'amor a Catalunya, ¿no seria

oport ú que tots els catalans mostressim
nova qu e co rnenca sota un reg írn de ll í-

bertat . Molts son els 'que han contribuit

a fac ili tar aquest moment d 'allíberacíó

de la nostra patria i a tots Catalunya

deu etern agraünent. H í ha, pero, una

institució que tothom esta d 'acord a con

siderar com una de les que ha contribuít

d'una manera més eficac a la catalan ítza

ció del nostre poble durant els darrers

cinquanta anys de la nostra Renaíxenca:

ens referim a l'Odeó CatalA.

1 b é, en aquests rnoments de joia en

que recollim els fruits d 'una actuació

que ha estat sempre i ún íca m en t inspi- 

rada per I'amor a Catalunya, ¿no seria_._-----------
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a la lA ~ •rot rta
(ANY 1833)

*

Adeussiau, turons , per sempre ad eussiau.

oh serres de siguala, que allí en la patria mía

dels n úvols é del cel de lluny vos d ístíngía

per SO¡;¡ repós etern, p er lo color m és blau,

Ade u , tu, vell Monseny, que des t on alt palau .

comguarda vigilant , cubert de boyra é neu ,

guaytes pe r un forat la tomba del juheu ,

é al mitj del mar inmens la Mollorquína naul,

Jo ton superbo front coneixía llavors,

com conéixer pogu és lo front de mos parents,

coneixía també lo só de tos torrents ,

com la veu de rna mare, o de m on fill los plors .

Mes, arrencat després per fats perseguidora ,

ja no conech ni sent' com en mi'1lors vegadas ,

aix í d 'arbre mígrat A terras apartadas ,

son gu st perden los fr.uyts e son pertum las flors.

Que val que'm'h ai a tret una engauyosa sort

A veure de més prop les torres de Cas tell a ,

si'! cant dels trobadons no sent la m ía orella

ni desperta en mon pit UD generós recort?

En v á Amon dols país en alas jo 'm transport ,

é veig del Llobregat la platja serpentina ,

que , fora de cantar en llengua llemosina ,

no'm queda més plaher, no tíac altre conort.

,
Plaume encare parlar la llengua d'aquells sabia

que omplian l'univers de llurs costums é Ile ís,

la llengua d'aquells forts que acataren los reys,

defengueren llurs drets. ventaren llurs agnavís .

Muyra¡, muyra Píngrat que, al SONar en SO S llabís

per estranya regl ó l'accent natíu no plora.

que al pensar en ses lla~s, no's consum ni s'anyora

ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis.

En llemosí soná lo meu primer vagit,

quan del mugró matero la dolsa 11et bebía ,

en lIemosí al Senyor pregava cada d ía ,

é cántichs llemos íns somiava cada nito
t

Si, quan me trobo sol, parl'ab mOD esperit,

en llemosí li parl', que llengua altre no sent,

~ m a boca lla vors no sab mentir ni rnent,

puíg surten mas rahons del centre de mon pito

Jo ton superbo front cone íxía llavors,

com coné íxer pogu és lo front de mos parents,

coneixía també lo só de tos torrents ,

com la veu de ma mare, o de mon fi11 los plors .

Mes, arren cat despr és per fats persegu ídors ,

ja no conech Di sent' com en mi'llors vegadas ,

així d'arbre migrat A terr as apartadas ,

son gust perden los fr.uyts e son pertum las flors.

Plaume encare parlar l a llengua d'aquells sabia

que omplian l'univers de 11urs costums é Ile ís,

l a llengua d'aque11s forts que acataren los reys,

defengueren llurs deets, ventaren Ilurs agnav ís.

Mu yr a¡, muyra l-íngrat que, al SONar en SOS llabís

per estranya regl ó l'accent nat íu no plora.

que al pensar en ses lla~s, no's consum ni s'anyora

ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis.

En llemosí soná lo meu primer vaglt,

quan del m ugr ó matero la dolsa I let bebía ,

en l1emosí al Senyor pregava cada día ,

é cántichs llemos íns somiava cada nito

Si, qu an me trobo s~l , parl'ab mon esperit ,

en llemosí li parl', que llengua altre no sent,

~ m a boca llavors no sab mentir ni rnent ,

pu íg surten mas rahons del centre de monpit.
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Nostre tant,. ~.Iterarles
Sabedor s com som que en la concep

ció deIs nostres escrits domina ga írebé
sem pre la influen cia cas tell an a - en el
nostre article anterior ja expl íc ávem les
causes daques t domini - , hom no tro
bar á estrany que un bon nombre deIs
nostres escrip tors est íguín sempre a l 'a
guait de qualsevol contingencia daquesta
mena i procurin cercar unes rnodalítats
i unes paraules que s 'apart ín tant com
puguín d'aquella influencia de que parla
vem. Aquesta prevenció, que és saluda
ble, de vegades, practicada amb excés de
zel, porta a construccions erron íes i a
l'ús índegut de paraules -com mé s estra
nyes millor -que cal evitar .

Ten írn , per exemple, el mot l1ur (equi
valen t a el seu o la seva), el qual en mol
tes ocasions, i segurarnent pel m otiu que
hem exposat , és emprat er ró n íam en t :

1 . L'Antoni i llur germanet anaven
a passeig ,

2. La mare era m és formosa que
llur filla.

3. En loan no volia fer bondai , mal
grat el bons consells de Uurs pares.

4. La Tereseta té un ca ra cter tan
adusi que sempre defuig la cornparujia
de llurs amigues.

En aquestes quatre proposicions , l1ur
és dolent. En la primera i en la tercera,
llur o llurs signifiquen d 'ell, i en la se~

gona i la quarta s ígn ífiquen d'ella; i l1ur
?,.1h~"P..qQ"e¡;\1.."'ille P,,'\R,d;f'14O¿''~1 '3CH (,¡U:-et'
ble, de vegades , practicada amb excés de
zel, porta a construccions erron íes i a
l'ú s índegut de paraules -com mé s estra
nyes millor -que cal evitar .

Ten ím , per exe mple, el mot l1ur (equ í
valen t a el seu o la seva) , el qual en mol
tes ocasions, i segurament pel motíu que
hem exposat , és emprat er ró niam en t :

1 . L 'Antoni i llu r gertnanet anaven
a passeig.

2. La mare era tn és formosa que
llur filla.

3. En loan no volia fer bondat, mal
grat el bons consells de Uurs pares.

4. La Tereseta té un caracter tan
adust que sempre defuig la companuia
de llurs amigues.

En aquestes quatre proposic ions , l1ur
és dolent. En la primera i en la tercera ,
llur o l1urs signifiquen d 'ell, i en la se~

~on ' cuarta s íeníñ oue d'ella : i l1u

en lloc de llurs, puix que el posseidor és
En loan, i escriurem les seves en subs
titució del llurs de la quarta proposició ,
ja que es tracta d'un precedent singular:
la Tereseta .

Exem ples en els quals llur és emprat
correctament:

En Pere i la Maria han víst morir
tots llurs fills ,

Els pobres orfanets són dissortais
perqu é no han pogut coneixer llurs
pares.

La majoría de les .parau les catala
nes i llurs derívaeions uéneti delllatí.

Malgrat, pero, que en aquestes tres
proposicions llur és correcte, podrem
emprar al seu 110c, si ens plau, els seus,
o les seves, ja que el mot l1ur no és obli
gat d 'escr íure 'l en cap caso

** *Es freqüent .1'omissió de la conjunció
que en la construcció de les proposí 
cions.

1. Et prego hem [acis la mercé de
d isculpar-rne .

2. Desitjauern molt vingués amb
nosaltres.

3. Lí encomanaré procurí estar llest
a les vuít.

4. EH, que espera voldrem escol
tar-lo, tindra un bon desengaruj.

Heus ací quatre casos de l'omissió
del que, la qual omissió cal evitar en ab-
JJU', c;~.

La majoría de les .parau les catala
nes i llurs derívaeions vénen dell1atí.

Malgrat, pero, que en aquestes tres
proposicions llur és correcte, podrem
emprar al seu lloc, si ens plau, els seus,
o les seves, ja que el mot l1ur no és obli
gat d 'escríure'l en cap cas o

** *Es freqüent .1'omissió de la conjunció
que en la construcció de les propos í
cions.

1. Et prego hem [acis la mercé de
d isculpar-me.

2. Desiijauem molt vingués amb
nosaltres.

3. Lí encomanaré procurí estar llest
a les vuít.

4. EH, que espera voldrem escol
tar-lo , tindra un bon desengarnj,

Heus ací quatre casos de l'omissió
rl~l ñ.,..,D 1", ,.,111 ..... 1 '-'l>, .,....., .. Clro .. ,,< ", ....1 ..,..", ..4-...._,.,._ h _
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Les he vistes passar com voleiada

de cantaires aucelIs quan trenca'I dia

j del tendre 1,lampec de sa alegria

ne tinc l'anima alegre i encisada.

Al cap i al pitroselles, la faldada,

entre herbatges i flors , se'Is sobreixia

i en cares i ulIs i en tot el seu llu'ia

del jovent la ditxosa flamarada.

Passaren tot cantant. La tarda queia ...

1 esfumant-se allá lIuny encar les veia ,

lleugeres , jovenils, enc ísadores,

com si amb 1lum de capvespre cisellades
,L uta LI:UUl1: .1,1é11Il V e C ue sa aiegrra

ne tinc l'anima alegre i encisada.

Al cap i al pitroselles, la faldada,

entre herbatges i flors , se 'Is sobreixia

i en cares i ulIs i en tot el seu llu'ia

del jovent la ditxosa flamarada.

Passaren tot cantant. La tarda queia ...

1 esfumant-se allá lIuny encar les veia ,

lleugeres, jovenils, enc ísadores,

com si amb 1lum de capvespre cisellades



Olecord.
Quina paraula tan dolca l
¿A qu í, en sentír-la anom enar , no li

vénen a la men t un a serie desdevení
men ts, els-uns alegres i els altres tr ístos,
desgraciadamen t. deIs quals ha estat ell
mateix el protagonista?

D ones b é: si ens posem a recordar el
que feien els nostres avantpassats, ens
trobem en un moment en que tot record
es perd, s 'esfum a . Perqu é I'horne abans
d'escriure els seus fets havía demprar
un alfabet i heus ací el moment en el
qual ens trobem a les fosques per a en
degar per mitj á de les notícíes escrites
els nostres coneixements vers la manera
de procedir d' aquests homes . Pero la
cien cia. davant d'aquest abim que del
primer punt de vista sembla ple de tene
bres , no ha defallit . Per mitjá de I 'estud í
de les diferents capes que formen el ter
r eny, junt amb les troballes de cadávers,
utensilis i pintures rupestres que hom
d escobreix, cornparant-Ies amb les tribus
act uals que en estat salvatge viuen enea
r a a I'As ía, Africa i Oceania , ha pogut,
encara qu e no d 'una manera definitiva,
pero sí molt apropada , restaurar la h ís-

t~r~r1r;ll~~~iffif{J'. tW1~rt<;áU\M: ~'O'JE.§

d'escriure els seus fets havía dernprar
un alfabet i heus ací el moment en el
qual ens trobem a les fosques per a en'
degar per mitj á de les noticies escrites
els nostres coneixements vers la manera
de procedir daquests homes. Pero la
ciencia . davant daquest abim que del
primer punt de vista sembla ple de tene
bres , no ha defallit . Per mitj á de I'estud í
de les diferents capes que formen el tu'
r eny, junt amb les troballes de cad ávers,
utensilis i pintures rupestres que hom
descobreíx , cornparant-Ies amb les tribus
actual s que en estat salvatge viuen enea
r a a I'Asía , Africa í Oceania , ha pogut,
encara qu e no d'una manera definitiva,
pero sí molt apropada , restaurar la h ís-

......__-A......_ .

No.stre e.al

ja naturals al pr íncípí. la artífic íals m és
avant, són les primeres habitacions que
els primitius han usat. El més curiós d f a
questes coves és que en mol tes delles,
que 'despr és de molt curoses -expedicions
han pogut descobr ír-se, hom ha trobat
restes de persones i d 'animals juntament
amb les armes í utensilis de que ells feien '
ús. :D'aqut s'ha deduít que la COVét ha
estat lloc d 'hab ítacío i després de sepul 
tura. Quan moria algú de la faenília els
supervivents abandonaven la casa, can
víaven de domícilí .No us cregueu.ara que
el canviar de domicili fos una cosa enut
josa. No '. N'avancaven molt, puíx que no
els calía fer cap ernbalatge ni cap pa
quet. Tots els utensilís i armes els deíxa
ven al costat del difunto Aquestes coves
amb el temps s'han anat cobrint de terra
i han passat milers d'anys sense ésser
descobertes .
, A les parets d 'aquestes eoves í als
sostres es veu una serie de díbuíxos í

pintures que ens revelen I'esper.it artístic
que d'una manera innata i ínconscíent ja
tenien aquestspobladors . Aquí és quan
prírnerament veiem que es manifesta

tAYl: 1?Je]¿allmm.~tPPe..l!§pW~,eb pi1!t&ui~
tura. Quan moria algú de la faenílía els
supervivents abandonaven la casa, can
víaven de domícilí.No us cregueu ara que
el canviar de domicili fos una cosa enut
josa. No'. N'avancaven molt, puíx que no
els calía fer cap ernbalatge ni cap pa
quet. Tots els utensilis i armes els deíxa
ven al costat del difunto Aquestes coves
amb el temps s'han anat cobrint de terra

í han passat milers d 'anys sense ésser
descobertes .
, A les parets d 'aquestes eoves i als
sostres es veu una serie de díbuíxos í

pintures que ens revelen l'esper.it artístic
que d'una manera innata i ínconscíent ja
tenien aquests 'poblador s . Aquí és quan
prírnerament veiem que es manifesta
l ' n -r-!:f: D~o..:b.nbla:f:Y'l,Q,"4- <'JI h<'JI-nC' n 1110, "I"\1n+ÁC! ..:J
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Aquesta xífra, ver ítablemenf dóna pe
tia de recordar-la¡ car demostra clara
rnent la indiferencia per les coses nostres.

1 die: al costat deIs soc ís enumerats,
s én molts, sens dubte, els que podrien
figurar-hi. i fer a íxí que, I'Orfe ó fos més
gran, fent entre tots més .cal íu , per po
der-lo sentír i estimar. com és el nostre
nes respect íus de cada una de les tr ínus.

La qual cosa fa creure que més que
per a amainar el sentírnent, estetíc ho fes
per fins religiosos i ens condueix á creure
que, ultra fer <.1"habitlaci6 i de sepultura,
les coves , fessin de temple.

RAMON ORTIZ.

'N o s t r é C a n t

lesen bé. El cantábr íc sembla que repug- eRS demostra que en aquell temps I'ho
na en pintar l'home í escenes de conjunt: me ja feía ús de tan bon íc art que.és el

. a més es troba una serie de signes que que ara ens uneíx a tots nosaltres.
són de ben díñcíl ínterpretac íó. L'escola Nosaltres verítablement ens un írn a
med íterr ánía (al sud escassarnent es vea I'Orfe ó perqué sentírn amor a aquest bell
representada), pinta I'horne en es cenes art: pero, els nostres avantpassats, pín
de caca i danses í manca en absolut dels taven í . dansaven per la inatei~a . finalítat
signes abans esmentats. que nosaltres? Per apaívagar el sentít ar-

Com a exernple notable tením prop tíst íc que ells podien sentir? ,
de Lleída, les' p intures del Cogul . En el Aquest punt és molt díscut ít. Satis
conjunt destaca com a més importancia fer el sentírnent artíst íc és· producte de la
una dansa fall íca tal vegada d'un origen civilització. Els salvatges actuals encara
r,eJtgiós í superstici ós . Representa n0U canten í hallen al voltant de figures o sig
dones ballant entorn d'un home IUt.. nes respectius de cada una de les tribus.
Aquestes danses requereixen Un ritme í La qual cosa fa creure que més que
tal volta una melodía al so. dels quals per a amainar el sentírnent, estetíc ho fes
dansaven. Aquí veíem per primera vega- per fins religiosos i ens condueix á creure
da representada una escena a la qual que, ultra fer <.1"habitlaci6 í de sepultura,
entra el cant i la música. Esta cIar que les coves, fessin de temple.
és un cant i un ritme prímitiu, pero que RAMON ORTIZ.
'f •

.!l&-~~$ll$ll@$jg!AAlIMm¡¡¡l!!$m$$ll@$l<+~+~O$a$a$a$Olli (~

(J n d ; I .e r en e ; ~
Es aquesta una de les dernostracions

€liu.e ab l1Jfl.aen méS, al e al'ae ter nas tr e"
Molts ciutadans trobarern als quals els
són indiferents els assurnptes polét ícs, de
cultura, qüestíons socials, art, etc., preo
cupant-los solameas el catre material í í

aquesta indiferencia és una fatalitat per
al conjunt i per al mateíx individuo
dones bal1ant . entQrn d'un home IUt..

Aquestes danses requereixen Un ritme í

tal volta una melodía al so. dels quals
dansaven. Aquí veiem per primera vega
da representada una escena a la qual
entra el cant i la música. Esta cIar que
és un cant i un ritme prímitiu, pero que

, f

.~~+~+~o$a$a$all l !lli ( :¡¡¡¡¡¡g I I ! $I !llI !¡¡¡I !¡¡¡!~

Es aquesta una de les dernostracions
€liu.e ab l1Jfl.aen més. al e al'ae ter nas tr e"
Molts ciutadans trobarern als quals els
són indiferents els assurnptes polét ícs, de
cultura, qüestíons socials, art, etc ., preo
cupant-los solamens el catre material í í

aquesta indiferencia és una fatalitat pe r
al conjunt i per al mateíx individuo

Dones bé : és necessari aue tots. els

Aquesta xífra, ver ítablement dóna pe
na de recordar-la¡ car demostra clara
rnent la indiferencia per les coses nostres .

1 die: al costat deIs soc ís enumerats,
són molts, sens dubte, els que podrien
figurar-hi. i fer així que, I'Orfeó fos més
gran, fent entre tots més .caliu , per po
der-lo sentír i estimar. com és el nostre
deure. A tots ens ha d'envaír un oráull.
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3Ils •canta.res de

Nostre Cant

A m b poc m és d'un an y d 'ac tuaci ó, la
tasca del nostre Orfeó ha es tat ben f r u í
tadora : el concer t de pr esentació al p ú
b líc , e1 el q ua l els m estres Millet, Balcells
i Llo rig ueres feren veritabJes elegís. I'a
nada a T árr ega amb rnotiu de l'horne
na tge tributat a. aq uell home tot bondat
i patriotisme que fou en vid a Mes tre
Güel l: el concer t ded ícat als socis , pel
gener d 'enguany, al Teatre Victoria, pIe
a vessar : i ara preparant l'excursió artís
ti ca a Moller usa . . .'

Tanmateix el r ecord daquests actes
és encora tjador , perqu é posa de manifest
el molt treball i els molts sacrificis que
hi só n esrnercats . L'Orfeó és obra de
co nsta ncia , de treball , d 'assístencia assí
dua a ls assa ígs. Sense aquesta amor a
l'Orfeó, traduída en els treballs i sacrificis
que es rnen tem , no són poss íbles aquells
exíts de que m és amunt parlávern , els
q ua ls, amb la satisfacció que donen, deí
xen a bastament pagats els nostres sacrí
ficis .

A tu va íg ara , volgut cantaíre, a tu em
derígeíxo . ¿No és un deure que tu tens
con tre t d 'ass íst ír a aquesta fe ína seuzíIa
d'assa í é.
a vessar: i ara preparant l 'e xcurs í ó artís
ti ca a Mo ller usa . . "

T anrnateíx el r ecord daquests actes
és enc ora tjador , p erqu é posa de manifest
el molt treball i els molts sacrtfic ís que
hi són esmercats . L'Orfeó és obra de
co ns t ánc ía, de treball , d 'assístencia assí
dua als assa ígs . Sense aquesta amor a
l'Orfeó , tradurda en els treballs i sacrificis
que es men tem , no són poss íbles aquells
exíts de que rn és amunt parlávem , els
qual s , amb la satisfacció que donen, de í
xen a bastament pagats els nostres sacr í
ficis .

A tu va íg ara , volgut canta íre, a tu em
der ígeíxo . ¿No és un deure que tu tens
con tre t d 'assístír a aquesta feina senziIa_L ~ld ' !';S ~lÍD ~~ _

in teré s, la seva .principal forca i el seu
veritable poder.

Endavant, dones, braus canta íres. .no
defalliu un sol ínstant, pu íx que si bé és
veritat que exíste íxen potser moments de
d ' índecísi ó no us heu de de íxar menar mai
per ella , .ja que no us condu írá pas pel
camí de la victoria . Ai xequeu tots els ulls
i mireu fit a fit les barres glorioses que
ostenta la nostra senyera i penseu que
ella, junt amb nosaltres s'ha ele passejar
triomfant portant els nostres cants arreu
de Catalunya. per a demostrar a tots els
germans de Patria que nosaltres també
som ferms treballadors d'aquest gran
ideal que aplega-la Germanor d'Orfeons
catalans, els quals , arnb la seva obra in
dividual i collectíva, tan alt han posat i
estan posant el nom de la nostra volgu
da, gran i forta PAtria Catalana.

JOSEP BAQUÉ JORDANA.

NGt'c;es
Díada Orieó Catala

El director de l'Orfe ó Lleídat á, senyor Anton i
VinHlí. ha estat nomenat mernbre d e] r."TT}1ti>

ella, junt amb nosaltres s'ha de passejar
triomfant portant els nostres cants arreu
de Catalunya. per a demostrar a tots els
germans de Patria que nosaltres també
S0111 ferms treballadors daquest gran
ideal que aplega-la Germanor d'Orfeons
catalans, els quals , arnb la seva obra in
dividual í collectíva, tan alt han posat i
estan posant el nom de la nostra volgu
da, gran i forta Patria Catalana.

JOSE~ BAQUÉ JORD¡NA.

NGt'c;es
Díada Orieó Catala

El director de I'Orfeó Lleídat á, senyor Antoní
\l.¡.... t\t1.¡ 'h a Qo c! ~ D ¡' ""' '''' ........ .:u... ,..4- .- oa..- ..... _ .... ...J _1 C _ _ -1'~_--'~



Nostre Cant

~a reorianitzaeió
1I Or/eó ~Ieidafa

de

11

Mem oria llegida pel S ecreta ri de la Comissiá reorganitzadora

de l' Or fe áen la reunió general celebrada el día 20 mure 1932 .

A primers de Juny de I'any passat ens reun í
rem uns tretze o catorze ex-cantalres de I'O rfe ó
Ll e íd a t á al Centre de Dependents í. acord ár ern n o 
menar una Comissió qu e re dactes un ofic í d.¡i-¡git
a l Patronat de l 'esmentat O rfeó demana nt la re or-

I ' ,
ganltzacíó de l'en t íta t .zA q uesta co rn ís s í ó la co m -
'p on ien 'ets senyors Manuel ,Corberó, Baltasa'r Ber"
r uezo , josep Casals i Antoni Yirgili. Es recolliren
unes quaranta-c íuc s ígnatures d'ex-orfeonistes ,
homes i no íes, i I'ofic í. avalat per les sígnatures
esmentades, fou lliurat pels co mis sio na ts al senyor
Albert Llobet , presídent .del dit Patronat.

Al cap d 'uns quants dies es reuní al Saló Cata
lunya el Patronat de l'Orfe ó, amb l'ass ístencía
d'En Virgili-els altres comissionats no hi acudí 
ren perqu é la premura del temps no permeté d'as
sabentar-Ios-eugExposats pel representant deIs
cantaires"els motius pels quals hom creia factible
la reorganltzac íó del Íl'ÓS't1"'e Orfeó i el programa a
seguir per tal que l'entitat arríb és a ia seva pleni
tud i fDa-~~l'Ita t, el Patronat
declina tots els seus poders i d eíx á el g'uia tge de
l'Orfe ó a mans deis orfeonistes jque es proposaven
donar-Ji u na vida nova.

Foren cr ida ts a leshores tots els s ígnants de

:IP-;¡;~i;~ d~ -i;~~~~;t~ 'O r feó deman~n~-I~~~';;~
I - ,

gau ítzacíó de l'en tí ta t .s.Aq u es ta comissió la co m -
'pon ien ' ~ ls senyors Man ue l,Corberó , Baltasa'r Ber"
r uezo, josep Casals i Antoni Yirgili. Es recolliren
unes q uaranta-c ínc s ígnatures d'ex-orfeonistes ,
homes i noies, i l 'ofic í. avalat pe r les s ígnatures
esmentades, fou lliurat pels comissionats al senyor
Albert Llobet , presídent .del dit Patronat.

Al cap d'uns quants dies es reuní al Saló Cata
lunya el Patronat de l 'Orfe ó, amb l'assístencia
d 'En Virgili-els altres comissionats no hi acud í
ren perqué la premura del temps no permeté d'as
sa ben tar-Ios-en.{Exposats pel representan t dels
cantaires" els motius pel s quals hom creía factible
la reorganítzació del Íl'ÓS't1"'e Orfeó i el programa a
seguir per tal que l'entítat arr íb és a Ía seva pleni
tud i fDa-~l'Ita t, el Patronat
declina tots els seus poders i de íx á el g'uiatge de
l'ürfeó a mans deis orfeonistes lCIue es proposaven
donar-Ji una vida nova .

Foren cr ida ts aleshores tots els sígnants de
l 'al 'l udit ofici dirí gi t al Patronat a una re unió ge-

reunió-declina el cárrec alIegant les seves moltes
oc upacions, i aleshores la Comissió qued á reduí
da a nou mernbres . en ll oc de Is deu que havien
estat norhenats,

. Com sia que l'afer de l m estre de I'Orfe ó de mo 
ment era solucionat a mb la colIaboracíó del com
pany Antoni Virgíli , .el qual havía aceptar aquest
cárrec ínter ínament i fins que l'Orfeó pegues pa
gar el sou cor re sp onerit a un director de v álua, el
problema m és important a resoldre era el d e l'es
tat~e"Convenia un local centríc que reun ís cond í- •
cion s per a descabdel1ar la riostra tasca . Aq ues t
local calcula la Comissió que costar ía de 100 a 150
pessetes mensuals, i co m que el que pod ía re csp
tar I 'Orfeó er a una íu cognita . calgu é r efu sar la
idea de tenír un estatge independent . Calgu é fora
gitar tarnbé la propos ícíó de cer car áju t en una
entitat política ; car l'Orfe ó, institució purament
cultural , no podia admetre intervenció política de
cap mena .

Es feren gestions pro p de les a lt res entítats
culturals lleidatanes per tal dagrupar-ne du es o
tres en un mateix estatge , i el res ultar fo u nul.
L'Ajuntament-e-segons m an ífestacíons que féu el
seu majordorn aleshores b on amic nostre i avui

. Com sía que lafer de l mestre de l'Orfeó de mo 
ment era sol ucio nat a rn b la co lIaborac íó de l com
p an y Antoni Virgíli, .el qual h av ía aceptat aq uest
c ár r ec ín ter ínament i fins q ue l'Orfeó pegues pa
gar el sou corresp onerit a un director de vá lua , el
problema m és important a resoldre era el d e l'es
tat~e"Conveniaun local centríc que reun ís cond í- ~
cion s per a descabdellar la riostra tasca. Aq ues t
local calcula la Comissió q ue costaría de 100 a 150
pessetes mensuals, i co m q ue el que podía recap
tar l 'Orfe ó era una Iucognita, ca lg u é r efusar la
idea de ten ír un estatge independen t. Calgu é fora
gitar tarnbé la proposíció de cerc ar áju t en una
entitat política; car i'Orfeó , institució purament
cultural , no podia admetre intervenció políti ca de
cap mena.

Es feren gest íons pro p de les a lt res entítats
culturals lleidatanes per tal dagrupar-ne dues o
tres en un mateix estatge , í el res ultat fou nul.
L'Ajuntament-s-segons m anífestacions que féu el
se u majo rdorn aleshores b on amic nostre i avui

resi den t de la Comissió, se nyo r- Franco-no
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nyor Salvador RocaLle rj ós, i li preg áre rn qu e am b
la cessi6 d 'un local on p oder assajar fes possi ble
la vid a de l no st re Orfe6, car el qu e li dernan ávem
era l' úni c que ens mancava per a cornencar les
nos tres tas q ues , El senyor Ro ca acollí amb gran
benevolenca el nostre prec. Ell era un fer vent ad
m irador de l 'obre o rfeon íca pel que té de cultural ,
ar tística i ca ta lana . Dig ué q ue el q ue li dernana
vem no dep enia d 'ell sol , sin 6 del C laustre de
P rofessors í. en cas favorable , de I'aprovaci ó del
rect or de la Universitat de B ar celon a. Ens indica
els tr ámí ts a seg uir i ens promet é que recolzaria
la nostr a peti ci6 amb totes les seves forces .

E l senyor R oca co mplí la seva paraul a. Despr és

[f
d eis tr árui ts n écessarts , a pr imers de desem br e de
l'any passat la Comissi6 reorgan ítzadora . en nom
de I'Orfe6 Lle ídat á, prenia possessió d 'aquest
e,llta tg e .

L'Orfe6 entrava aleshores en una fa se de plena
re organítzac í ó. Calla , don es, legel ítzar la rios tr a
situaci ó, empren dre de ferm els treballs que com
p or ta el que gaireb é p od r iem d ír -n e form aci6
d 'una entita t nova, í. per tant , ens era ne cess áría
la formac i ó d 'una mena de Jun ta per tal de distri
buir la molta feí n a que ens esp er av a . Pero . .. .. q uí
se ri a el president de la C om issió? To ts en s cre íern
inaptes p er a ocupar aq uest llo c, En canvi hi ha
vía -un home que , m algr at no figur ar entre els co
míss íon ats. havia collaborat eficac ment amb no
sa ltres i gos aríem a dir que la seva intervenci6 fou
la de Olés eficacia en les ges tion s que férem p er
aconseg uír aquest loca l. E l! per la seva posició i la
gran vo lu ntat q ue havia posa t en la nostra obra ;
era el m és índ íca t per a presidir els n ostres tre
balls de reorg a nítzacíó, i per a íx ó a cord ár em pre-

[) de I'O rfe6 Lle ídat á, prenia possessió d 'aquest
e,llta tg e.

L'Orfe6 entrava aleshores en un a fas e de pl ena
reorganítzací ó. Calla , dones, legel ítza r la rios tr a
sit uacl ó, empren dre de fer m els treballs que com
porta el que gairebé p od r iem d ír -n e form aci6
d 'u na en tita t nova, í. per tant , ens era n ecess ár ía
la formaci ó d 'una mena de Ju n ta per tal de distri
b uir la molta feí n a que ens es p er av a. Pero .. .. , q uí
se ria el presid ent de la C om issió? To ts en s cre íern
inaptes pe r a ocupar aq ues t llo c , En canvi hi ha
via ·un home que , m algr a t n o figur ar en tre els co
m ission a ts, havia co l' lab or at eficac;menl amb no
sa ltres i gos aríem a dir q ue la seva intervenci6 fou
la de Olés eficacia en les ges tions que férem p er
aconseg uir aquest local. E l! per la se va posició i la
gran vo lu ntat q ue havia posa t en la nostra obra ,.
era el més indica t per a presidir els n ostres tre
balls de l'eo rg an'itz ació, i per a ixo acord ar em pre-

Nq s tre Cant o

gar- l í que volg u és oc upar el c árr ec de presiod en t de
la C omissi6 fi~s qu e arr íb és l'h ora de ll íurar' e1 \ I
nostre treball a la Junta dir ectiva . El senyor Fran- ~

co , que és l'horne que tan t ha tr eballat, ac cept á el
c árrec i I'h a exerc ít molt sa ti sfac t ór íam en t , amb
una a ctivitat i zel remarcables i se n se negligír ni
un so l detall , malgrat el s molts ass um ptes a re so l-
dre qu e es presenten en tot per íode de re or ga
n ítzac í ó.

E Is altres c árre cs de la Comissió es d ístr'iburren >

així : secre tar i, An toni Virgili, com p tador i treso
ser, An toni Remacha; Arx iver, jaume Sendra:
conserv ador , [osep C asals , voc a ls : Pau Gu ímet,
[oan Pares. [oan Ptii.g, Baltasar Berruezo i Ma
nuel Corberó.

Tot el mes de desernbre el 'p ass árern en els tre- l \
balls prel ímínars : trasllad árem aeí els moble s de
l 'Orfe ó. que ere n-al' Sindícat -Mer can til ; a v ís árern

, els orfeon ís tes , busc árern socis protectors, etc., í /
a prímers de gener d 'enguany comenc árern e1s as
saígs . Mentres-tant es fere n unes círculars dírigides
als ant ícs socís proteciors demanant-Ios que vol
guessín co ntinuar donant-nos el seu ajut econo
m íe, í un cop repartides aquelles, c írculars . 'ca da
díumenge al matí doso tres 'memores de la Comís-
s í ó, ajudats per , alguI,1 orfeonísta que s'hí oferta ,
anaven per les cases ciel; esmenta ts . antics socís
per decidir-los a proteg ír I'O rfeó . Aquest sistema
de rornía tge dona molt bon resultat , com es pot
veure per la recaptací ó obt ínguda ja el primermes
de la nostra actuací ó: haur ía estat, pero , rn és
efíca c encara sí les fortes gelades i ies neus no ens
hagu essín fet desistir d 'aquest treball i a íornar-Io
fins que víngué s el bon temps . .

(Acabara) .

balls prel írn ínars : trasllad árem aeí els mobl es de 1\
l'Orfe ó. que ere n-al' Sindicat -Mer can til ; avisarem ~

, els orfeonís tes , busc árern socis protectors, etc ., í /
a primers de gener d 'enguany comenc árem e1s as
saígs . Mentres-tant es feren unes círculars dirigides
als ant ícs socis protectors demanant-Ios que vol
gu essin co ntinuar doriant-nos el seu ajut econo
m íe, i un cop repartides aquelles cír eulars , 'cada
d íumenge al mat í doso tres 'memores de la Com ís
sí ó, ajudats per , alguI,1 9rfeoni~ ta que s'hi a feria ,
anaven per les cases ciel; esmenta ts . antics socís
per decidir-los a protegir rOrfeó . Aquest sistema
de romiatge dona molt IDon resul'tat, com es pot
veur e per la recaptacié obtingud~ ja el ptimermes
de la nostra aetuació ; a auria esJ!it , pero , més
eficac; encara sí les fortes gelad es i ies neus no ens
hagu essin fet desistir d 'aquest treball i a jom ar -lo
fins que ,:,jngués el bon temps . .

(Acabara) .
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Participa als seus favoreíxedors í públic en.

general el seu próxírn trasllat a .t
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Representant a Lleida:

Sant Antoni, 23

Reservat pels aparells de Radio

Sant Antoni, 23
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Reservat pels aparells de Radio
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