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PORT ANTVEl1 DE L' O RFEO LLEID A-T A

RBdilcció'i AdministrilCió: CilrrBI' AcadBmia, 1', 3.er • t- .'LLEIDÁ

Després d'un any
Aquest mes fa justament un anu que erts llencauetn, per primera v,esa',

da, en una plataforma pública, a oierir el fruii de la nostra tasca. preliminar..
Tothom que hagi seguit el procés de reorganitzaciá de l' Orfeó Lleidata, no l{
sera gens costós d'endevinar I'enorrne esforc, l'atreuit esforc, que auui fa un anu
realitzarem, 1 aualifiquem. d'atrevit, perqué, verítablement, no se'tis acui cap

. més mot que encaixi tan justament en allo que nosaltres ens uaretrt proposar.
Malauradament, a Lleida-i aquesta és una cosa que de tan dir-la i repeiir-,

la, cornencc a minvar ja en la seva importancia.i-cestem mancats del més.ele
mental caliu, [a sigui en el ordre .eu ltu re l o artistic; estem mancats d'aquell
ambíent necessari que apadriné aquelles múltiples mcmifestacions que, isolada
ment, anonimament, a Lleida es van portani a terme. Tothom que esta con
vencui d'aixo, esta conuencut, iarnbé, de l'esterils que són aquests esforcos
aülats, Avui un pintor; ' dema un escultor.. , pero prou: mai mes ningú ia no
sent parlar d'ells. L'espasa de la indiferencia e1s ha ferit de mort trobant-se,
encara, en el seu periodo embrionario EIs falta aquell padrí comprensiu, que els
sapiga acollír i els sapiga menar. )

Nosaltres també som un d'aquesis esforcos brollats- amb més o tttenus d'es
ponianeüat..I és per aixo que com ningú rnés, la seniim aquesta neeessitat expo
sada suara. Es per aixo, que qualificauetrt d'atrevii el primer acte que celebra'
rem. Es per aixo, també, que en lamentar-nos-en, voldriem que el nostre lament
solaue« en lloc oropici i fes brollar el desié iniel'lieent capac de cobrir-nos els

Aquest mes fa justament un anu que erts llencauetn, per primera ves« .
da, en una plataforma pública, a oierir el fruii de la nostra tasca. preliminar..
Tothom que hagi seguit el procés de reorganitzaciá de l' Orfeó Lleidata, no l{
sera gens costós d'endevinar I'enorrne esforc, l'atreuit esforc, que auui fa un any
realitzarem, 1 aualifiquem. d'atrevit, perqué, verítablement, no se'tis acui cap

. més mot que encaixi tan justament en allo que nosaltres ens uaretrt proposar.
Malauradament, a Lleida-s- i aquesta és una cosa que de tan dir-la i repeiir-.

la, cornencc a minvar ja en la seva importancia.i-cestem mancats del més.ele
mental caliu, [a sigui en el ordre .eu ltu re l o artistic; estem mancats d'aquell
ambíent necessari que apadriné aquelles múltiples mcmifestacions que, iso lada'
ment, animimament, a Lleida es van portani a terme. Tothom que esta con
vencui d'aixo, esta conuencut, iarnbé, de l'esterils que són aquests esforcos
aülats, Avui un pintor; ' dema un escultor.. , pero prou: mai mes ningú ia no
sent parlar d'ells. L'espasa de la indiferencia e1s ha ferit de mort trobant-se,
encara, en el seu periodo embrionario EIs falta aquell padrí comprensiu, que els
sapiga acollír i els sapiga menar. . )

Nosaltres també som un d'aquesis esforcos broliais amb més o tttenus d'es
ponianeüat..I és per aixo que com ningú rnés, la seniim aquesta neeessitat expo
sada suara. Es per aixo, que qualificauetrt d'airevit el primer acte que celebra'
rem. Es per aixo, també, que en lamentar-nos-en, voldriem que el nostre lament
solques en lloc propici i fes brollar el desig -iniel'ligent capac de cobrir-nos ~ls
aue estern ert ·n p.<:. r n h p r f



Un any de · tasca

Heus ací l' «Orfe6 Lle ídatá> que es dís
posa a celebrar el prímer aníversarí de la
seva fundací6.

Per a tots aquelIs que no veuen sino la
part externa d'un Orfe6, la part, díguem
ne, espectacular í falaguera, un any de
tasca pot semblar una cosa ínsígn íficant.

Aquells, en canví, que hagín penetrat
les interíoritats d 'un Orfe6, compren
dran el cúmul d'esforcos, de sacríficís .
d'optímísme, de tenacítat que exíge íx i
suposa un íntérval de temps aparentment
'tan curto

1 és que un Orfe6, quan és el que ha
d'ésser, és un mecanisme molt més corn
plicat, un factor més transcendental del
que pot semblar al qui només n'observí
la facana.

Un Orfe6 no és un senzíll passatemps.
Un Orfe6 té una múltiple missi6 educa
dora a realitzar.

Té per objecte primordial, no caldria
d ír-ho, una rnissíó cultural, artíst íco-m u
sical í també socíal.

En ell s' íníc ía els cornponents en un
art digne. serios, senzíll, que va infiltrant
suaument, dolcarnent el seu esperit edu
cant-lo , elevant-lo i tornant-lo in vulnera'
ble als atacs de I'ambíent de vuléar ítat
u UPL1I1U;)UJe, ue Le1JéI~ILélL que eJagelx 1

suposa un ínterval de temps aparentment
't an curto

1 és que un Orfe6, quan és el que ha
d'ésser, és un mecanisme molt més corn
plicat, un factor més transcendental del
que pot semblar al quí només n'observí
la facana.

Un Orfe6 no és un senzíll passatemps.
Un Orfe6 té una múltiple missi6 educa
dora a realitzar.

Té per objecte primordíal, no caldria
dír-ho, una míssí6 cultural, artíst íco-m u
sical í també social.

En ell s' ínícía els cornponents en un
art d ígne. seríós. senzíll, que va infiltrant
suaument, dolcarnent el seu esperít edu
cant-lo , elevant-lo í tornant-lo ínvulnera-
blA-..-!JIlc. ~...!l n da. i' 'I"'r't'hio", ~ Do. 'U..1A. .... _.:4- .... 4-

1 aquella caneó, que cornenc á essent
una llavor aparentment insign íficant, ger
mína, floreíx, fructifica. s'escarnpa i pro'
dueix sovínt resultats ínsospitables.

1 tots aquells que l'hagín recolHda en
el seu esperit de llavís de l'orfeonísta en
el seu estat de simple i pura melodía, de
má la sentiran executada per tota la mas
sa coral í la fruíran amb tot el seu relleu,

' harm on ítaada , ricament abillada, plena
d'encisos que maí no hauríen pogut íma
gínar. 1 llavors aquella caneó humil se'Is
arrapa al cor amb una forc;a,amb una
suggestíó abassegadora .

1 aquella caneó í altres que aniran
aprenent en processos semblants emrnot
lIaran, afinaran la seva espirítualítat i la
immunítzaran contra l'accí6 tóxica, des
moralitzadóra de l'altra caneó, la caneó
vil, grollera que abans embrutia el seu
cor i ensutzava constantment els seus
llavís, que ara resten purificats per l' accíó
d'una melodia ennoblídora. Heus ací una
tasca artística í socíal ensems.

Peró és que I'Orfeó realitza també
una míssió essencíalment patriótica.
. Perqué aquella caneó humil no és

una cane ó qualsevulga, sinó que ordíná
dencísos que maí no hauríen pogut íma-
ginar. 1 llavors aquella caneó humil se'ls
arrapa al cor amb una forc;a,amb una
suggestíó abassegadora.

1 aq uella caneó i altres que aníran
aprenent en processos semblants emrnot
llaran, afinaran la seva espiritualítat í la
immunítzaran contra l'accí6 tóxica, des
moralítzad óra de l'altra caneó, la canco
vil, grollera que abans embrutía el seu
cor í ensutzava constantment els seus
llavis , que ara resten purificats per l'accíó
d'una melodía ennoblídora. H eus ací una
tasca artistica í socíal ensems.

Pero és que l'Orfeó realítza també
una míssió essencíalment patriótica.
, Perqué aquella .caneó humil no és

un canr-ó nl1;:¡1~elTI116~ !'ó:lnÁ ñ u ", t:\.rdirl~,__"""



J. M. a LLORENS

J. M .a LLORENS

que, a í 'as ., e e cam! a recorrer i
tantes coses a organítzar amb la máxima
urgencia. si vol ocupar dígnament el lloc
que li assenyalen la ,h íst óría i la geo
grafia. '

-""'-""'-'''-'''''''--'''''''-''''''-'''''-'-

de Catalunya es captenen d 'a ques tes d ífi"
cultats i es disposen a concedir un ajut
tan m erescut com in dispensa ble.

S eria ben bé hora que els nostres or
feons arribessin a ésser tot alló que poden
í han d 'ésser.

Jo ', per tal de 'celebrar d'alguna mane
ra la data que cornmemora el nostre «O r
feó Lle ídatá », faig vots perqué círcurns
t ánc íes més propícies li permetin d'acon
seguir les finalitats esmentades i assolir
tot aquell esplendor i perfecció, aquella
categor ía artística que mereixen els seus
nobles entusiasmes per la nostra cultura.
que, ai Iasl. té tant de camí a recórrer í

tantes coses a organítzar amb la máxima
urgencia, si vol ocupar d ígnament el lloc
que li assenyalen la híst ór ía i la geo
grafia.

dissort, moments palpitants de la nostra
hístória patria . .

1 a impuls d'ella l'esperit es desvetlla ,
es redreca , sent r en áíxer en erg íes anys ha
dormides i es sent prou brau per a lluitar
per tal de redimir-se d e l'esclavatge secu
lar i redimir la seva Catalunya que ara, a
írnp uls d'una can e ó, sent que estima amb
un braó i una tendresa que mai no hau
ria sospitat.

1 sent que a q uella cane ó l'enardeix, li
t

crema els lIavis, li arbora el cor , el
transfigura i el disposa a les gestes més
ardides .

. 1 llavors cada cantaíre és una pura
flama patriótica , una llántia encesa, ere
pitant davant l'altar de la Patria.

Aquesta és la raó de la guerra a mort
que la Dictadura , darrera culminació de
l' odi a la nostra raca , declara als nostres
orfeons fent-los objecte de persecucions
i vexacions tan injustes com fatals per a
la seva vida . L' enemic de Catalunya corn
prengué prou bé que cada orfeó er;{ un
fogar de patriotisme,. una escola de ca-
talans dignes, conscients, abrandats en
l'amor de la terra . irreductibles davant
l'opress íó estrangera .

Oh! la forca m ágica . invencible d 'una
cane ó que arrela vigo r osament en el cor
del cantaire perqué la sent seval

Per aíx ó he dit que un orfeó no és
' . 1 '11 a vor s .caaa cantaire 'es una 'p ur a

flama patriótica, una llantía encesa, ere
pitant davant l'altar de la Patria.

Aquesta és la raó de la guerra a mort
que la Dictadura , darrera culminació de
l'od í a la nostra raca, declara als nostres
orfeons fen t-Ios objecte de persecucions
i vexacions tan injustes com fatals per a
la seva vida. L'enem íc de Catalunya corn
prengué prou bé que cada orfeó era' un
fogar de patriotisme ,. una escola de ca-
talans dignes, conscients, abrandats en
l'amor de la terra . irreductibles davant
1'opress íó estrangera.

Oh! la forca m ág íca , invencible d 'una
can eó que arrela vigorosament en el cor
del cantaire perqu é la sent seva!

Per aix ó he dit que un orfeó no és
simule nassaternns s in ó un ele rn errt ci 'lln;¡__~~~~=.....



Els Orfeons, escola de ciutadania

Institucions tan remarcadament po

pulars í que resultin alhora culturals í

patrí ótíques, no n 'hi ha cap com la dels

Orfeons.
Iniciada la se va vida en l'obra de I'ím

mortal Clavé, fo u arrodonida pel nostre

Mestre MiIlet, el qual és. amb to ta raó ,

pare i padrl de tots els Orfeons de Ca
talunua, puix que cadascun d'ells té per

mirall el primer Orfeó per ell fun dat:

l'Orfeó Catalá .

Si analitzem amb tot detall la missi ó

q ue el seu fundador dona a ls O rfeo ns ,

veurem que aquests tenen com a prin ci

pal, l'enlairament moral, cultural i m u

sical de la nostra raca. és l'obra m és

pura í més espiritual, ensems que m és

popular i més viva, que ens fa mill ors í

més aptes cada día i ens ha fet dignes de

les llibertats aconseguídes des pertant el

poble amb la recordanca de la Catalu nya

gran i resplendent per mitjá de les se ves

cancons populars í de les grans obres

q ue els se us fills han ofrenat com a fr uit

mirall el primer Orfeó per ell fun dat :

l'Orfeó Catalá.

Si analitzem amb tot detall la missió

que el seu fundador dona a ls O rfeons,

veurem que aquests tenen com a prin ci

pal, l'enlairament moral, cultural i mu

sical de la nostra raca. és l'obra m és

pura í rnés espiritual, ensems q ue m és

popular i més viva, que ens fa millors i

més aptes cada dia i ens ha fet dignes de

les llibertats aconsegu ídes despertant el

poble amb la record anca de la Catalunya

gran i resplendent per mitjá de les se ves

cancons populars i de les grans obres

q ue els se us fills han ofren at com a fruit

és obra de treballs i sacr íficís, solament

hi mancaba l'home, el p unt eix , el factor

central que juntés i a p legu és tots aquests

entusiasmes .

1 l'home sortí, i entorn d'ell s' agr upa

ren altres hornes, uns per colIab orar-h í

entus iastamen t, altres per aiudar-los mo

ralm ent i econ ómícament, i després de

tr eballs inn o rnbrables , d'angúníes i fati

gues sens fi, sorgí el nostre Orfeó Lleí

data, l' O rfeó que avui festegem en el dia

del se u prim er aniversari i al qual des ít

gem forca an ys de vida per a orgull í

h onra nostra, de la nostra benarnada

Lleid a i de Cataluny a tota .

P ero no n'hi ha prou amb el que esta.

fet oEs n ecessari conserva r-he i, més que

res , augrnentar aquesta torrentada que

de sobte h a co rregut per Lleida en adrn í

ració i favor del seu Orfeó . Es necessari

conser var i augmentar les llistes dels

seus protectors, per tal que, lliures del

perill econ óm íc , que és el que fa minvar

í trontollar la vid a de totes les entitats

gues sens fi , sorgí el nostre Orfeó Lleí

data , l' O r fe ó que avui festegem en el dia

d el se u prim er aniversari i al qual des ít

gem fo rca anys de vida per a orgull i

h onra nostra , de la nostra benarnada

Lle ida i de Cataluny a tota .

P ero no n 'h i ha prou amb el que esta.

feto Es necessari conservar-he i, m és que

res, augrn en tar aquesta torrentada que

de sobte h a corregut per Lleida en adm í

ració i fav or del seu Orfeó . Es necessari

conser var i augmentar les llistes dels

seus protectors, per tal que, lliures del

pe rill econ óm íc , que és el que fa minvar

i trontollar la vid a de totes les entitats

.1



respiritualitat del poble

Si una tasca hi ha a Catalunya mere í
xedora de tota mena de lloances i deIs
més decidits i eficaces encoratjaments
és la tasca d'aquells que, amb els deguts
cuneixements, amb clara íntelI ígenc ía, í

amb abnegacíó i amb perseveranc;:a exern
plar, treballen peHoment i per la gran
desa del nostre art coral, sostenint í do
nant vida a algun deIs nostres orfeons.

Deia jo , fa pocs díes, en una festa li
teráría. que el nostre poble va perdent
de pressa, de pressa, la seva poes ía: va
perdent, de pressa, de ·pr essa , la seva
anima; í ho deia jo aíxó perqué trobo
cada -d ía a mancar més en la vida ac
tual de Catalunya aquella espiritualítat,
engendredora de grans i nobles ideals,
humana i cordial, forta i poderosa, que
en altres temps, no pas massa llunyans,
provoca el renaixement de la nostra pá
tria i salva meravellosarnent el seu ríe
patrimoni social.

Dones bé : d'aquesta poesia i d'aques
ta anima, d'aquesta espiritualitat són els
nos tres orfeons humíls, escampats arreu
de la nostra terra, una de les poques íns
titucions populars que semblen vetllar-ne
amoroses i esperancades. el foc sagrat.

Mentre Catalunya sent, amb horror.
l'asfíxía de tota mena d'ambícíons des
bordades; de tots els egoismes desfer
anima; í ho deia jo aíxó perqué trobo
cada -dia a mancar més en la vida ac
tual de Catalunya aquella espiritualítat,
engendredora de grans i nobles ideals,
humana i cordial, forta i poderosa, que
en altres temps, no pas massa llunyans,
provoca el renaixement de la nostra pá
tria i salva meravell'osament el seu ric
patrimoni social.

Dones bé: d'aquesta poesia í d'aques
ta anima. d'aquesta espiritualitat son els
nostres orfeons humils, escampats arreu
de la nostra terra, una de les poques íns
titucions populars que semblen vetllar-ne
amoroses i esperancades. el foc sagrat.

Mentre Catalunya sent, amb horror.
l'asfíxia de tota mena d'ambícíons des
bordades; de tots els egoismes desfer-

1 1

amb insistencia santa, a travers de to
tes les maltemporades.

Mentre a Catalun ya restin catalans
que sap íguen aplegar-se, nobles i genero
sos, per .can tar i aixecar l'esperit del po
ble amb les seves cancons. . Catalunya
v íur á i podrá salvar-se, perqué en les
seves cancons vibren intactes totes les
vírtuts de la seva anima poderosa. El
ressó de la caneó collect íva a la nostra
terra és el signe que no tot és corcat, que
no tot és malrnes, que no tot és destruít
encara.

Quan els nostres orfeons canten, vul
gues no vulgues, sentim tots un estrany
inefable consol, sentim un intern i molt
pregón trasbalsament, sentím com un re
torn a l'emoció. a la poesia, a l'estirna
ció, a la bondat, a la llum, a la vida ve
rítable.

Es perqué en cada veu que canta hi
ha un esperit despert i vigilant: és per
qué en cada veu que canta hi ·h a la fe í

l'anhel immortal de la terra: és perqué
mentre hi hag í cancons la vida és bona i
joiosa; és perqu é les veus foses en la me'
ravellosa harmonía de les cancons pene
tren en els cors i desfan el seu endurí
ment; és perqué en els cants del poble,
al capdavall, h í ha en síntesi prodigio'
sa , totes les llibertats i totes les grande,
ses de la Patria.

Fa tot just un any que l'Orfeó Lleida-

lAlrabIe c'tftYgor,rS'~fmtr{'ÍJ'bÍfifer1i'i"moh
pregón trasbalsament, sentina com un re
torn a l'emoció. a la poesia, a l'estírna
ció, a la bondat, a la llum, a la vida ve
ritable .

Es perqué en cada veu que canta hí
ha un esperit despert í vigilant: és per
qué en cada veu que canta h í ·h a la fe i
l'anhel immortal de la terra: és perqué
mentre hí hagí cancons la vida és bona i
joíosa: és perqué les veus foses en la me'
ravellosa harmonía de les cancons pene
tren en els cors i desfan el seu endurí
ment; és perqué en els cants del poble,
al capdavall, hi ha en síntesi prodigio
sa, totes les llibertats i totes les grande~

ses de la Patria.
Fa tot just un any que l'Orfeó Lleída-

ta féu la seva Rresentació inaugurant la



Llanima deis Orfeons

ROMA. SOL

ROMA. SOL

,
gués captenir d 'aquest aspecte noble de
l'expressi ó col.1ectíva.

Ara fa un any ens sorprengué a tots

els que estímem Catalunya í estírnem

I'art, COlo sota la batuta d'Antoni Vírgtlí,

la creacíó d' una nova massa coral orfe ó

nica esdevenia uua plena realítzací ó.

L'arnbíent és ja un altre, tenírn l'horne

d 'encesa passíó, d'energíes inexhauríbles,

d ' ánírna dartísta i patriotícs afanys.. Es

ara, dones, quan podem afirmar q.ue te

nim orfeó. Que Lleída us paguí COlO me

reixeu , amic Vírgüí, aquesta gran obra a

un ternps artística, cívil í recatalanítza

dora del nostre poble.

'"1IUllhllfl

a 1 parnoucs a anys, s

ara, dones, quan podem afirmar q.ue te

nim orfeó. Que Lleida us paguí COlO me

reíxeu, amic Vírgíli, aquesta gran obra a

un ternps artística, civil i recatalan ítza

dora del nostre poble .

L'obra cu ltural del nostre poble ,

d 'a qu est Lleída sotm és a tants dalts í

ba íxos , pateix de la manca d' aquell espe

rít de continuttat tan necessari per a la
solidesa del sent ít civil . L'orfeonísme ,

l'harmonització del can t coral tecníficat

pels cone íxernents b ás ícs de l'art musí

cal, s 'ha manífestat en tres o quatre oca
síons al llarg del ternps del meu record.

Quan era ínfant, acabava tot just de mo

rír materialment el magnífic íntent d'en

Francesc Vídal í Codina. Amb formida

ble empenta havia creat V ídal i Codina

un orfeó del qual , si no m'arríbaren al

meu esperit les sensacions directes í ma
teríals, me'n sentí írnpregnat pel r'óssec

qu e de íxá en I'arnb íent, el qual entre els

meus pares í am ícs de casa es mantenia
viu í s 'h í mantíngué encara per molt

ternps. D'aleshores enea, dues o tres

temptatives més, rápídament fracassa

des. L'amb íent no ha estat propící. L'ho

me, l'home que cal sempre per a tota me

na de realitzacions artístiques , socials,

polít íques, econ óm íques, no hi era , tarn-
'-lUéuT e r a rnrarn., acauava rot JUS[ ae mo-

rír materialment el magnífic íntent d'en

Francesc Vídal i Codina. Amb formida

ble empenta havia creat Vídal í Codina

un orfeó del qual, si no m'arríbaren al

meu esperít les sensacions directes í ma
teríal s, me'n sentí ímpregnat pe! r'óssec

que de íxá en I'arnb íent, el qual entre els

meus pares í amics de casa es mantenia
viu í s 'h í m an tí n g ué encara per molt

ternps. D'aleshores enea, dues o tres

ternptat íves m és, r ápidament fracassa

des. L'amb íent no ha estat propící. L'ho

me, l'horne que cal sempre per a tota rne

na de realitzacions artístíques , socials ,

011t! ues econ órní ues o í era , tam-
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I Aniversari I
i ~:~~~::;1a~i;~~;n~a, I
I ~?j~~;:~:~i!~;~:"1
I i :::::::e7~u:Ua::dp:rta i
i són els esforcos premíats . I
:= pels ex its tan ben guanuats =

de l'Orfeá tan ben nostre ,

Lleidatans, fixeu -uos b é
el que l' Orfe6 represanta .
El n om de la ciuiat :ostenta
i on va Thonor en té .

Un deure , dones , tots tením
que l'Orfeó vag.í millorant ,
Ajudem-lg í fem .ca li u. __o -"<1'

1- Fti!E~~~~~~~~~:rta I
'1 són els esforcos premíats . I
:= pels ex its tan ben guarujais =

de l'Orfeá tan ben nostre ,

Lleidatans, fixeu-uos b é
el que l' Orfeó represania.
El n om de la ciutat :ostenta
i on va Thonor en té .

Un deure , dones , tots tením
que l' Orfeó vag,í millorarü .
Ajudem-lo í fetrt cali ú

, .



Joan Puig •
I Frorensa, ha mort I

«En Puig és mor t» em deien per tel é
fon pocs moments després que el bon
amic finava . Fóra im possible de descr íu 
re l'emoció q ue s' a p o d era de mi en
aque lls moments en q ue la trista n ov a
queia damunt meu com una bomba. Un
fort n erviosisme em domínava i unes ll á
grimes amarades de dolor em rodolaren
cara avall .

«En Pu íg és mort», em repetia cons
tantment enrn íg de la meya excitació i no
sabia aven ir-me a la fatal real ítat, p erqu é
no pod ía comprendre que la m ort em fos
tan traidora arravatant-rne un deIs amics
que m és es tim ava . En havía estat en tot
m oment el me u collaborador es pon tani
en totes les meves activitats . Era I'hero í
an ónírn q ue amb el seu incondicional
ajut m'encoratjava a treballar íncan sa
blement per Cata lunya i per la nostra es
timada ciutat.

Anys enrera-no recordo quan ; pot
ser era peI1920 -vare m fundar dins de l
nostre Orfeó el G rup Excursioni s ta Lleí
da ta , el q ual rn és tard va fusion ar- se am b
el Centre Excursionista de Lleída-e ales
hores en p lena inactívitat-i li encomaná
saba de joventut . EIs m eu s company s
m'honoraren amb el c árrec de president

- - - . - ..... - -- - --.... .. .....b -- ...- .. ..... _ . - _ ..... .....6. ... _ .... ... ..., ... .... ... -

sabia avenir-me a la fatal real ítat: p erqu é
no pod ía comprendre que la m ort em fos
tan traidora ar rava tan t-rne un dels amics
que m és estimava. En hav ía estat en to t
moment el meu colIaborador es pontani
en totes les meves activitats. Era I'heroí
an ónírn q ue amb el se u incondicional
ajut m 'en cor a tjava a treballar in cansa
blement per Catalunya i per la n os tra es
timada ciutat.

Anys enrera-no recordo quan : po t
ser era peI1920 -varem fundar din s del
nostre Orfeó el Gru p Exc ursionista Lle í
data, el q ual m és tard va fusion ar- se am b
el Centre Ex cursionis ta de Lleid a -e- ales
hores en p lena inactívitat-i li encoman á
saba de joventut. EIs meus company s
.m'honoraren amb e carnee, de nre.-"elen t

L'any 31 les c ír cumst ánc íes em torn a
ven a vi.ure a Lleída . El nostre Orfeó ja
era pe rdut feía al gunes anyades . V aig
pensar de reorganítzar-l o I, n a turalmen t ,
em calia la colIaboracíó deIs companys
amants de l' obra orfe ón íca . En Puig era
un d'ells , potser el m és entusiasta , i en
les tasques d e reorg aní tzací ó juga un pa
per prtncipalíssím. Tots coneixeu , amics
orfeon ístes, el gr an bé que ell ha fet a la
n os tra en titat. E l seu entusiasme i la
se va gran fe en la nostra obra el portaren 
a ínnornbrables sacríficís . En no ha estat
I'íniciador de cap idea, és cert. Pero ha
es ta t el p untal m és fer rn , el colIaborador
més efica c de les idees bones nascudes
al seu redós .

La mort ens ha pres un gran amic i
un excellent orfeonista el buit del qual
sera d ifícil d'ernplenar. Plorem-Io , ger
m ans orfeonistes. Avui que ens v.:es tim
d e gala pe r celebrar el nostre primer an í
ver sad, ded íquern un fervorós record a
l'am íc perdut. Aquelles llagrlmes que,
curulles de sentíment, brollaven deIs nos
tr es ulls en cantar I' eAd éu , germ á meu»
d avant de la seva tomba, servern-les eter
Des en el nostre cor.

Adé u , gerrná meu: ja no et veuré maí
....... _ .................... .I. ... ... .L""u. .... .L..J I. o\".u. \.. 1.~LUO~a~lJ.J'C: .1 Ja

se va gran fe en la nostra obra el portaren 
a innornbrables sacríficís . En no ha estat
l'ín ícíador de cap idea, és cert. Pero ha
es ta t el p untal m és fer rn , el collaborador
més efica c de les idees bones nascudes
al seu redós.

La mort ens ha pres un gran amic i
un excellent orfeonista el buit del qual
ser a d ifícil d'ernplenar. Plorem-Io, ger
m ans orfeonistes. Avu í que ens v.:es tim
d e gala pe r celebrar el nostre primer an í
ver sad, dediquern un fervorós record a
I'am íc perdut. Aq uell es ll ágrímes que,
curulles de sentíment, brollaven deIs nos
tres ulls en cantar I'eAdéu , gerrná meu»
davant de la seva tomba, servern-Ies eter
Des en el nostre cor.
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Al mestre Antoni VirgiH
als seus cantaires de I'Orfeó L1eidala

negací ó, n egacíó de tots els ego ísmes i

amors propís , donació de tot l'home al

noble ideal de Patria .

Dones b é: l'expressió més plena i més

enlairada d 'aquest amor i abnegació és

él cant, el cant colIectíu, que ajunta ho

mes i dones i infants en un sol clam har 
mon íós , que és alliberació de tot egoís

me i que al mateix temps és crit d'entu

siasme per l'ideal de Patria alliberada ,

respectada per tot horne ben nat de SOo

bre la terra.

1 aquest cant, entre nosaltres, no és

altre que el dels nostres orfeons, que

amb llurs cants serven el tremp de la

n ost ra raca i profetitzen la plenitud su

prema en el seu esdevenídor .

Vegeu , dones , amics de I'Orfeó Lle í

data, si és gravida de responsabífitat la

dolca feina deis Orfeons de Catalunya en

aquests mornents de restauració de la

nostra Patria! Que ' aquest solemne an í-

~r[JBMs~ e~J'P~~HllnB~1-imbn ttrlol(l~g~t~~
me i que al mateix temps és crít d'entu

siasme per l'ideal de Patria alliberada ,

respectada per tot h?me ben nat de SO~

br é la terra .

1 aquest cant, entre nosaltres , no és

altre que el dels nostres orfeons , que

amb llurs cants serven el t rernp de la

nostra raca i profetitzen la plenitud su

prema en el seu esdeven ídor .

Vegeu, dones, amics de l'Orfe ó Lle í

data, si és gravida de responsabífitat la

dolca feina deis Orfeons de Catalunya en

aquests mornents de restauració de la

nostra Patria! Que ' aquest solemne an í

ver sarí del vostre naixement en aquesta
, -. .... ~11~ _

MESTRE VIRGILI •

MESTRE VIRGILI •

En aquest primer aniversari de la

inauguraci ó del vos tr e Orfe ó í de la 'S e

nyera que simbol ítza els seus ídeal s, jo

no sé dír-vos res rnés que l'hora present

de Catalunya reclama els cants fer vents

dels bons catalans. Hora aquesta gravida

En aquest primer an íversar í de la

inauguraci ó del vos tre O rfe ó i de la .S e

nyera que s írnbol ítza els seus ídeals, jo

no sé d ír-vos res mé s que l'hora present

de Catalunya reclama els cants fervents

dels bons catalans . Hora aquesta gravida

'/



SONET XL

<1304

Francesco

POETES lIRICS

Pare del Cel, després dels jorns perduts, després

de les nits d'incessant delirar, sollevat per aquell fer

desig que s'arrapa al meu cor íncendiant-lo, (culpa

mía, d'esguardar aquell semblant per mon dany tan

bell): Vulgues ara, amb ton poder infinit, que jo retor,

ni a un altre viure, mena'rn a més belles ernpreses: fes t

que el meu inlassable enemic retorni a l'ínfern confós i

vencut.

Ara fineix, Senyor meu, l'any onze que fin sot

mes a lesclavatge inclement d'Amor, al jou qui estreba

i juny més cruelment als que més soferts i resignats

ho surportan.

¡Misericordia, oh, de l'indigne afany rneul: dome'
de les nits d'incessant delirar, sollevat per aquell fer

desig que s'arrapa al meu cor íncendíant-Io, (culpa

mía, d'esguardar aquell semblant per mon dany tan

bell): Vulgues ara, amb ton poder infinit, que jo retor,

ni a un altre viure, mena'rn a més belles empreses; fes t

que el meu inlassable enemic retorni a l'infern confós i

vencut.

Ara fineix, Senyor meu, l'any onze que fin sot

mes a lesclavatge inclement d'Amor, al jou qui estreba

i juny més cruelment als que més soferts i resígnats

ho surportan.

¡Misericordia, oh, de l'indigne afany meu!; dome'----_-..-



~ MUNDIALS

Petrarca
137'4)

SONET en

Aneu, oh calíds sospírs meus, al fred cor d'ella:

trenqueu el gla~ que ofega la sua pietat, i si és al Cel

escoltada preguera humana, jo demano que Mort o
I

Amor posin fi a la dolor mia . .

Aneu, . dolcos pensaments, a parlar a Laura. del

míser estat del meu cor, (recóndit paratge que el seu

bell esguard no pot sotjar): 1, si per la mia sort, o bé

pel seu; aspre caprici, li desplac i em refusa, serem

deixondits d' errors í él'esperances.,
. ,

1 podeu ben dir vosaltres que, així com nostre

estat és foscós i errívol, el d' ella és quíetós i seré,

i encara ben primmirat, potser és major la nostra
¡

amargor que la sua pau inefable.
trenqueu el gla~ que otega la sua pietat, i si es al Lel

escoltada preguera humana, jo demano que Mort o
t

Amor posin fi.a la dolor mia . .

Aneu, . dolcos pensaments, a parlar a Laura. del

míser estat del meu cor, (recóndit paratge que el seu

bell esguard no pot sotjar): 1, si per la mia sort, o bé

pel seu; aspre caprici, li desplac i em refusa, serem

deíxondits d'errors í d'esperances.
. ,

1 podeu ben dir vosaltres que, així com nostre

estat és foscós i errívol, el d' ella és quietós i seré,

i encara ben primmirat, potser és major la nostra
. I

amargor que la sua pau inefable.------------------_........._-



Octubre 1933
sentit i m'han preguntar. On canta el
vostre cor?

Prenen l'accepció cor com una reunió
d'homes que, amb un director al front,
canten ' sense estudís musical s de cap
mena.

No deixem de reconeíxer el seu mérit
i lloem la seva labor, pero un Orfeó és
una cosa més elevada, més extensa i més
perfecta. Ultra ésser una agrupació cultu-
ral, reuneix el Poble des deIs infants fins
als vells, passant per totes les edats i
estats socials i comprenent els dos sexes.
sense distincíó.

Tenim constíturda la Secció d'Infants.
Aquests serán els orfeonístes de demá.

Són els vos tres fills i germ~ns.
Els orfeonistes d'avuí, el dia que no

ens puguín donar la seva collaboracíó
en el cant ens la donaran fent-se socis
protectors i 'els socis protectors d'avuí
continuaran essent-ho sempre fins que
desgracíadament la vida els príví de tan
dolca ajuda.

No hi manqueu. Derná podria ésser
·tar d . Tota societat té 'les seves despeses i
la nostra no és pas una excepció. Tenim
en projecte moltes coses, les quals tan
les gaudireu vosaltres com nosaltres,
pero ens fa falta el principal. Entre tots
havem de fer-ho tot. El primer projecte,
í el més ínteressant, és la creació d'una
Biblioteca. En tota institució cultural no
ha de mancar-hí Per que cítar-ne rnés si
' s ~ns~ disttncíó'. - L - - -- ---- .- . --- ------.

Tenim constituida la Secc íó d'Infants.
Aquests serán els orfeonístes de derná.

S6n els vostres fills i germ~ns.
Els orfeonistes d'avuí, el día que no

, ens puguín donar la seva colIaboracíó
en el cant ens la donaran fent-se socis
protectors i 'els socis protectors d''avui
continuaran essent-ho sempre fins . que
desgracíadament la vida els privi de tan
dolca ajuda .

No hi manqueu. Demá podría ésser
·tar d . Tota societat té 'les seves despeses í
la nostra no és pas una excepció. Tenim
en projecte moltes coses, les quals tan
les gaudireu vosaltres com nosaltres,
pero ens fa falta el principal. Entre tots
havem de fer-ho tot. El primer projecte,
i el més interessant, és la creació d'una
Biblioteca. En tota institució cultural no
ha de mancar-hí Per que cítar-ne més si
tots els sabe~mll...lil-ªaJ.? _

Ja fa un anyl Un any que vam presen
tar-nos al teatre dels Camps Elisis per
celebrar la ínaugurací ó de la Senyera í

donar el primer concert oficial. L'alegr ía
sobreeixia en tots nosaltres. No sabíem
el que ens féiem. Véíem que l'Orfe ó, amb
tots els nostres sacríficis, havia arrelat .
El primer pas ja l'havíem donat, ara tan
sols ens mancava no prendre la fe i la
constancía i laborar per fer-Io cada dia
més gran. Aíxí, enserns, ens fem grans
nosaltres i fem gran Lleida. la terra que
ens ha vist ne íxer, i fent gran Lléida fem
gran Catalunya.

Lleida, una ciutat tan mancada d'as
sociacions on poder admirar l'art sublim
de la música, on poder cultivar-la, des'
prés de molts anys en que semblava mort
ha víst reviscolar el nostre Orfeó , amb
una embranzida ferma que des d'aquell
moment fins al present no ha defallit per
res. EIs orfeonistes s'han anat classífi
cant: ara els que hi som tenim ganes
d'enlaírar-lo, d'anar sernpre avant , per
acreditar el nostre treball.

Avui dia són molts els amants de la
música que ens presten la seva ajuda , ja
sigui moral o sigui material; pero, enea
ra son més els amants que no responen
als nos tres cridaments i ens deixen aban'
c;lonats com en rnig d'un oceá estaria
una barqueta sense brújula . No . Aíxó no
ha d 'ésser: tots. sense mancar-n'hí un
heu de venir a ajudar-nos, fent-vos socis
'gCan.Gatalüñya:-~ 1 _ _ ..~ .,L u L ' . 1

Lleida, una ciutat tan mancada d'as
sociacions on poder admirar l'art sublim
de la música, on poder cultivar-la, des'
pr és de molts anys en que semblava mort
ha víst reviscolar el nostre Orfeó, amb
una embranzida ferma que des daquell
moment fins al present no ha defallit per
res. EIs orfeonistes s'han anat class ífí
cant: ara els que hi som tenim ganes
d'enla írar-Io. d'anar sempre avant per
acreditar el nostre treball.

Avui dia s6n molts els amants de la
música que ens presten la seva ajuda, ja
sigui moral o sigui material; pero, enea
ra s6n més els amants que no res ponen
als nostres cridaments i ens deixen aban'
c;lonats com en m íg d'un oceá estaria
una barqueta sense brújula. No. Aixó no
ha d'ésser: tots, sense mancar-n'hí un
heu de venir a ajudar-nos, fent-vos socis
~~an taires , segons les vostres aRtituds.
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* *
El nostre Orfeó Lleídatá s'apressa a

celebrar escaientment l'aníversart de la
seva reorganització , i aquesta festa q üe
prepara per a la intimitat dels seus corn
ponents hauria desdevenír una veritable
festa ciutadana si la nostra Lleida no es
trobés encara tan rerassagada en el camí
de la propia superació.

A tots ens agafa una mica de respon
sabilitat en la Ilícó que els nostres can
taires ens donaran amb la seva festa ca
solana. No podem pensar que cap Ileída
tá hag í deixat en un moment o altre
d'aiudar les seves . tasques, d'encoratjar
l'austeritat del seu treball portar amb sa
críficí i silencí , pero tampoc ' no volern
euganyar-nos creient que hem fet el ne
necessari: a tots ens escaurá una mica
de gloria en la que ja cornenca de nimbar
el nostre orfeó, pero a tots enterament
ens aplega el no haver-h í esrnercat prou
amor i sobretot haver-ho fet conjunta
ment, tots ensems.

Els nostres cantaires, en aquest any
de vida, quanta experiencia hauran aga-

\fat, quins desenganys no hauran trobat
allí on comptaven cercar una ajuda, qui
na fredor no els deu haver envait en al-



Unes dades de Bibliografia Heidatana

troben ~vui a.Ia Biblioteca Nacional de, '

Madrid. (1)

Primer full :

N.O'2.

4 fulls sense numerar, 0,125 0,180 mm

(cai xa), impr. a dues columnes.

Barcelona ,. por Raphael F íguer ó, a la calle de

los Algod oneros, Año 1671. . ..

Vet ací les seves principals caracterís

tiques bíblíografiques .

Letras de los I vill ancicos que se I cantaron

la noche de I Navi dad, en la Santa Iglesia I de

Lérída, este añ o 1671 I Siendo Maes- I tro de

Capilla el I R acionero I Ivan Barter Dedicados

a los muy Ilustres Señores Dean y Cabildo de dí

cha Santa Iglesia (un gravat a la fusta).

N .01.

N.O 2.

Primer fu11 :

Letras de los I villancicos que se I cantaron

la noche de I Navi dad , en la Santa Iglesia I de

Lérída, est e año 1671 I Siendo Maes- I tro de

Capilla el I Racionero I Ivan Barter Dedicados

a los muy Ilust res Se ño res Dean y Cabildo de dí

cha Santa Iglesia (un gravat a la fusta).

4 fulls sense numerar, 0,125 0,180 mm

(caix a), impr. a dues columnes .

Barc elon a .. po r Raphael Fíguer ó. a la calle de

los Algodoneros, Añ o 1671.

NOSTRE CANT em demana unes ratlles

de collaborac íó a correcuita per publi

car-Ies en aquesta edició extraordinaria.

Cap Jleídat á no pot negar I'ajut al por

tantveu del nostre Orfeó Lle ídat á, la tas

ca del qual mereix tota 1'atenció per la

seva transcendencia educativa.

Amb les presses del moment, per o ,

no se m'ocorre cap altre recurs que re gí

rar uns apunts de víatge, entre els qu als

topo amb unes notes bíblíográfiques re

dactades incidentalment d urant un a re

cerca per les biblioteques de Madrid.

Malgrat la seva eixutesa , aquestes no

tes les creiem adequades a les pl an es de

NosTRE CANT. Ens cal advertir, de to tes

maneres, que les p ubliquem sense altra

documentació que la consulta de la «B í

blíografia Ilerdense» del nostre malag ua

nyat Giménez Catalan , ll íbre encara in

substíturble det' q ual sem bl a propera

no se m'ocorre cap altre recurs que re gí-

rar uns apunts de víatge, entre els quals

topo amb unes notes bíblíográfíques re

dactades incidentalment dur ant una re

cerca per les biblioteques de Madrid.

Malgrat la seva eixutesa, aquestes no

tes les creiem adequades a les plan es de

NOSTRE CANT. Ens cal advertir, de totes

maneres, que les publiquem sense altra

documentació que la consulta de la «Bí

blíografia Ilerdense» del nostre malagua

nyat Giménez Catalan, llíbre enc ara in 

substíturble det' q u a l sem b la propera

_~-"'-'-LLnlil a ió i edici6 d",6nHhT-'I i



En Lérída. Por Iayme Magallon. impressor de

la Ciu. y Univ, 1681.

4 ful1s 0,124 0,180, él: dos cols., sense

numerar .

N.O 3.

Portada orlada.

Letras I de los víllan- cicos qve se han de I

cantar la noche de Na- I vidad, en la Santa Igle

sia Cathedral de : Lérída , este Año de 1686. I

Siendo Maestro de Capilla el I Racionero Miguel

Ambiela I Dedicalos a los Mvy Ilvstres I Seño

res Dean y Cabildo de de dicha Santa Iglesia.

(gravat ~ la fusta).

En L érída: Por Iayme Magallon (sense any).

Portada 5 fu11s sens numerar, 0,132

0.18.5 mm.

N.84.

Exemplar gaírebé íden tíc a l'anterior.

Peu d'ímprernta: .

En Lerida Por Iayme ~agallon, Impressor de

la I Ciudad y Real Universidad [168&.] ., <1.

Ambiela I Dedicalos a los Mvy Ilvstres I Seño

res Dean y Cabildo de de dicha Santa Iglesia.

(gravat ~ la fusta).

En Lérída. Por Iayme Magallon (sen se any).

Portada 5 fu11s sens numerar, 0,132

0.18.5 mm.

N.84.

Exemplar gaírebé ídentíc a l'anterior.

Peu d ' ímpremta.

En Lerida Por Iayme ~agallon, Impressor de

la I Ciudad y Real Universidad [168&.] '.' 2.

año 1801. I Puest os en Música . I P or Don Antonio

Sambola Pbro. Raci~nero I y Maestro de Capilla

en dicha Santa Iglesia. I (Grava t a la fusta).

Con Licencia: Lérí da I Por la Viuda é Hi ja de

Escuder .

Portada 7 fu11s orlats sense numerar.

0,1830,119 mm.

N.O 6.

Exemplar gairebé íden tí c a I'anterior,

Editat en 1802.

N.O 7.

Portada orlada amb el text igual a

I'anteríor excepte en l'anY -:-1819-i el

Mestre de Cape11a-D. José Menendez. -

i la ímpremta-e-Imprenta de Corominas.

Consta de portada 5 fulls sense nu

merar, orlats 0,175 0,123 mm.

N.O 8.

Portada orlada :

El Rey Pacífico, I magnificado en la cuna. I Vi

llanciscos, I con que la Capilla de Música de la I

Santa Iglesia Catedral de Lér ída en el presen

te I A ño de 1827. Celebra en la Kalenda y Mayti-

N.o 7.

Portada orlada amb el text igual ~

I'anteríor excepte en l'anY -:-1819-i el

Mestre de Cape11a-D. José Menendez. -

i la ímpremta-e-Imprenta de Corominas.

Consta de portada 5 fulls sense nu

merar, orlats 0,175 0,123 mm.

N.O8.

Portada orlada:

El Rey Pacífico, I magnificado en la cuna. I Vi

Ilancíscos. I con que la Capilla de Música de la I

Santa Iglesia Catedral de Lérída en el presen

te I A ño de 1827. Celebra en la Kalenda y Mayti-



Dia e d'octubre A les 4 t a rda

ORFEÓ LLEIDATA

GRAN CONCERT
al Teatre deis Camps El is .i s
dedicat als socis de l'Orfeó

1.a PART

Cum el1as Ribó

Antoni Mateu
S anch o Marraco

P érez Moya .
Cumellas Ribó

Canteloube
Cumellas Ribó

Llu ís Mill et

Can teloube
Cumellas Ribó

Lluís Mill et

Cumel1as Ribó

Lluís Millet
An toni Mate u
S ancho Marraco

P érez Moya
Cum ellas Ribó

3 .a PART

3.a PART

El maridet
* L'enyor

(solista: Beneta Plan es)

* La gent de tora
L'hereu Riera

(solista : Carme Fa rrA)
La dama d'Arag ó . .

(solis tes: Catertna Cor beró 1Man uel Fontanet)

* La Presó de L1eida
(so lista: Llutsa Fa rrA)

E l mestre (Qer la secció de noies

2 .a P ART
* Quan jo em poso la cotilleta . [can Llongueres(per la seccló d ' ln fants)
Cancons per la se nyoreta Beneta Planes. guanyadora de la beca de cant de la Comissaria

delegada a Lleída de la Generalitat de Cata lunya .
Pallassín casa sa filIa . [oan Llongueres(pe r la scccló d 'lnfan ts)

El maridet .
* L'enyor. . .

(sc lls ta . Beneta Planes)

* La gent de tora
L'hereu Riera

(soltsta: Carme Far ra)
La dama d' Arag ó .. .

(solistes: Ca te rlna Corberó 1Manuel Fontanet)

2 .a PART
* Quan jo em pOSO la cotilleta. [ oan Llongueres(per la seccló d'infants )
Cancons per la senyoreta Beneta P lanes . guanyadora de la beca de cant de la Comissaria

delegada a Lleida de la Generalitat de C atalunya .
Pallassín casa sa filIa . [can Llongueres(pe r la seceló d ' Infants]

El cant de la Senyera
* Les birbadores (per la secció de noies)
M untanyes regalades

(solista: Llursa Far rá)

* La Presó de L1eida .
(soli sta : Llursa Farr A)

P I mí' trrróarrores (per 'la' secci ó de noies)
Muntanyes regalades

(solista: Llursa Far rá)



de rníralls

TALLERS
de bisellets, etc,

FABRICA
de míralls

TALLERS
de blsellats, etc.

- --..

Sanejament I

VIDRES

- CRISTALLS

METALLS

L1 ..__a 'l\ ••-----



M a j a r , 33

LLEIDA

e
Secció especial per a treurer taques .
Tenyits arnb colors sól íds . ~ Rentats
en seco ~ Planxat rnec áníc de colls,

punys i camises . - - 
RAPIDESA AMB ELS ENCARRECS

Tenyíts arnb colors sólíds. ~ Ren tats

en seco ' Planxat rnec áníc de colls,
punys i camises. - - 

RAPIDESA AMB ELS ENCARRECS

SASTRERIA

1

Maja r , 33

LLEIDA

1

SASTRE RIA

O l\I lI;l.__.......__iA.LA..1.!!l!I!!!!!!~~L -------~-_C o N Il
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Petit elogi del cantaire

V ¡CENTS CHALONS

mot: Catalunya . .

Lleida 2 d'Octubre

V ¡CENTS CH ALONS

Lleida 2 d'Octubre

com és: un sentiment que tot cantant té

la propiet at de fer -li unes pess ígolletes al
cervell. 1 el bon can taire catal á, en mí g
de l'ernbriaguesa del seu cant, es veu

tratt per una Ilagrrmeta que li llam pu rne

ja als uIls . 1 en veur e aquesta llagr írneta

que li Ilarnpurneja als ulls no és dificil

endivinar que aqueIl pessigolleíg que bo

i cantant sent al cerveIl i que li fa humi

tejar eIs ulls pot ben bé resumir-se en un
mot: Catalunya . .

concebre'l altrament. Per a sentir el cant,

per a ésser orfeonista, millor dit, cal ,

prev íarnent, sentir-se bo i sentir, ensems ,

una forta necessitat de radiar aquesta

bondat fora de si, de vessar tata la gama
deIs bons sentiments interns . Peroaí x ó

canta. El moment del cant és un moment

de satisfacció sentimental i deIs m és pre

gons. Es un moment en el qual tota la

nostra personalítat , diluida en el motet

musical, en els tons vartadíssims . surt

arran de Ilavi, cercant una altra persona

litat pariona, per fer-ne el miracle de dís

soldre-Ies en una sola, cornpenetrant-se

cantaire i oient en un comú sentiment

El cantaire. Heus aci un concepte amb

el qual hom no pot pas assocíar-ne cap

idea de mal. Cantaire i mala persona són

antag ónica . Almenys en el que ateny

al cantaire catal á. D'altres , no ho sabem .

Per damunt i, encara, per davall d'aque

lles petiteses de carácter , que fan .él to 'de

cadascú, la varia personalítat que po

dríem dír-ne, el cantaire és un ésser ín tí

mament i profundament bo. Hom no pot

concebre'l altrament. Per a sentir el cant,

per a ésser orfeonista, millor dit, cal ,

prévíarnent, sentir-se bo i sentir, ensems,

una forta necessitat de radiar aquesta

bondat fora de si, de vessar ta ta la gama
dels bons sentiments interns. Per aíxó

canta. El moment del cant és un moment

de satisfacció sentimental i dels m és pre

gons. Es un moment en el qual tota la

nostra personalítat, dílurda en el motet

musical, en els tons variadíssims, surt

arran de llavi, cercant una altra persona

litat pariona, per fer-ne el miracle de dis

soldre-Ies en una sola, cornpenetrant-se

cantaire i oient en un comú sentiment
-- --- - - - - - - - r- - _ ' , VI .L .&..1. ...., .l-'Vl.



FREDERIC GODÁS.,

F REDERIC GODÁS.,

El tea tre h a d' ésser compos t a base
d 'al l ó que faci vi brar el poble , fet amb
les seves n ecessitats, que s 'acos tu m í a
viure dins d'ell mateix. Dín ámí c perqu é
din ámica és la vida , no individual perqué
tampoc no ho s ón les necessítats del
poble.

1 tot aixó ni ho té , n i h o po t tenir el
teatre de m in oria seleccionada, ni el tea,
tre clá ssíc.

El pr ime r faria m és mal que bé i el
segon seria insuficient.

L'ú'nica solució és el teatre del, poble,
el teatre de m asse s.

cree que es degu í solucionar la crisi del
teatre per un afany comercial.

¿Que hi faria que es pogués omplir
les sales deIs te atres de gen t pe r a veure
o per a escoltar alló que és co n trari a la
seva necessitat cultural? Un tea tre d'a
questa c1asse, ni que t íngués hit, no tin
dria raó d 'exíst ír , puix que se ria d'efec tes
contraproduents. Valdría més plegar i
que passés a la categoría d'obiecte de
m useu.

El teatre ha d' és ser compost a base
dall ó que fací vi br ar el poble , fet a mb
les seves n ecessitats, que s' acostum í a
viure dins d 'ell m ateix . Din ámí c perqué
dinámica és la vida, no individual perqu é
tampoc no ho són les necessitats del
poble.

1 tot a íx ó ni ho té, ni ho pot tenir el
te atre de minoria seleccionada , ni el tea
tre clássíc.

El primer faria m és mal que bé i el
segon s eria insufici en t .

L'ú'nica sol ució és el teatre de l, poble,
el teatre de m as ses .

TEATRE
Quantes vegades hem sentit parlar de

la crisi del teatrel '1 no és que es parli
d'aquesta crisi perqu é sí, indubtablement
exis teíx, i naturalment es busca la ma
nera de solucionar-la.

Ara b é: és un teatre d'esperits selec
cionats , un teatre de m ínor íes. una espe
cie de teatre aristócrata, el que donara la
solució?

O sera, pel contrari,el teatre que encar
ni l'esperit del poble, el teatre de masses?

Al meu entendre el primer, que no es
preocupa per a res de la psicolog ía del
poble és un teatre que no té cap finalitat
i que, per tant, no pot donar cap resul
tat posítiu , és un teatre la major part de
vegades de snobs. Desprecia massa el
pensament popular perqu é aquest es pu
gui sentir ídentíficat amb ell. 1 excepte
algunes vegades que té una tendencia de
selecció del gust de la massa, la seva ín
fluenc ía queda reduida a uns quarits «es
perits seleccionats».

Naturalment es pot objectar que molts
creuen que el teatre, com tota man ífesta
ció d 'art, no s'ha de supeditar pas a és
ser un sistema d'educaci ó. El meu cr íte
rí, pero, és ben diferent. Jo cree en un a
finalitat de l'art, no em basta solament

'1'\1 meu entenrrreer prrmer, que no es
preocupa per a res de la psicolog ía del
poble és un teatre que no té cap finalitat
i que, per tant, no pot donar cap resul
tat pos ítiu, és un teatre la major part de
vegades de snobs. Desprecia massa el
pensament popular perqu é aquest es pu
gui sentir identificat amb ell . 1 excepte
algunes vegades que té una tendencia de
selecció del gust de la massa, la seva in
fluencía queda redurda a uns quarits «es
perits seleccíonats».

Naturalment es pot objectar que molts
creuen que el teatre , com tota man ífesta
ció d'art, no s'ha de supeditar pas a és
ser un sistema d'educac í ó. El meu críte
r í, pero. és ben diferent. Jo cree en un a
finalitat de 1'art, no em basta solament
amb fer art nel s lt fe Lel ate ' e;.u:;;.~ ,~.~ ""_~__'



DE CANT

Fisiologia de I,'aparell fonetic
1

Nosaltres, cantaires, que amb més in
sistencia que altres, contínuament ens
veiem precisats a exercitar, en una for
ma, més metódica si hi cap, el complicat
funcionament de l'aparell bucal o forre
tic, som els primers cridats a proporcio
nar-nos aquells coneíxernents físics ne
cessaris que ens puguín servir d'arrna
per a cornbatre tots aquells entorpiments
que amb motiu de tal funció se'ns pugu ín
presentar.

Formes vicioses de respiracíó, malal
ties passatgeres de l'aparell fonet íc, man
ca d'hígíene necessáría als órgans de la
veu i als seus complementaris, etc. Es
per aíxó que ara, destríadament, anirem
estudiant fisíológícament els diversos
órgans que composen l'aparell de la veu.
Creiem que d'aquesta manera sera més
comprensible per al nostre cantaire.

L'aparell bucal esta format per una
serie d'órgans buits que estan superpo
sats. La part I inferior compren els pul
mons, els bronquis i la tráquea. La part

.mitja la forma la Iaríg: i la part superior
la comoosa 1;1 f;¡rinó 1.;. hnr<> .¡ ';'1 ..,~"._----
per a combatre tots aquells entorpiments
que amb motiu de tal funció se'ns pugu ín
presentar.

Formes vicioses de respiracíó, malal
ties passatgeres de l'aparell fonet íc, man
ca d'higien é necessáría als órgans de la
veu i als seus complementaris, etc. Es
per aíxó que ara, destriadame;nt, anirem
estudiant fis íológícament els diversos
órgans que composen raparen de la veu.
Creiem que d'aquesta manera sera més
comprensible per al nostre cantaire.

L'aparell bucal esta format per una
serie d'órgans buits que estan superpo
sats. La part I inferior compren els pul

. mons. els bronquis i la traquea. La part
.m ítja la forma la laríg: i la part superior
la cornposa la faring, la boca i el nas.

L.-I. ~nl .~~-,.--.--

fen órnens de la respiració i de la veu.
De pulmons, en tenim dos, un el dret,

i l'altre l'esquerre, situats a un i altre
costat del COL Dels pulmons, ernergeíxen
unes ram íficacíons, denominades bron
quiso Les ramificacions bronq uials es van
reduint fins a quedar convertides en una
sola rama, la qual pren el nom de tra
quea, La traquea és un tub forrnat per
una successió d'anelles, collocades en
front de l'esófagjo tragader.

La part mitja, <5 sigui, la laring esta
situada damunt mateix de la traquea. Es
el que vulgarrnent diem «anou del coll».
Es potser, l'órgan més írnportant de tots
els que ara ens ocupen. En la. seva part
superior es troben quatre replegaments
adherits a la superfície cartílagínosa,
als quals s'anornena «cordes vocals».
Aquestes «cordes», quan no vibren, o si
gui, quan no han d'emetre cap S0 deixen
una obertura triangular, coneguda amb
el nom de «glotis». Esta formada per
quatre cartílags i un d'aquests s'adapta
perfectament a l'obertura de la laríng, i
serveix de tapadora en els actes de de
glutir alíments o begudes. El s éu nom
'una successto danelles, colIocades en
front de l'esófaglo tragadero

La part mitja, <5 sigui, la laring esta
situada darnunt mateix de la traquea. Es
el que vulgarrnent diem «anou del coll».
Es potser, l'órgan més Important de tóts
els que ara ens ocupen. En la. seva part
superior es troben quatre replegaments
adherits a la superfície cartilaginosa,
als quals s'anornena «cordes vocals».
Aquestes «cordes», quan no vibren, o si
gui, quan no han d'ernetre cap S0 deixen
una obertura triangular, coneguda amb
el nom de «'glotis». Esta formada per
quatre carttlags i un d'aquests .s 'adapta
perfectament a l'obertura de la laríng, i
serveix de tapadora en els actes de de
glutir aliments o begudes . El s éu nom
es: «e ig:!:loQ.!1ti],s~»:..._""--- _



L'home del se gle XX es caracteritza profunda. En aqueixes devallades po
per un predomini extraordinari adquirit dem considerar la t écnica en estat latent,
en els camps de la tecn íca. En cer tes ep o- adquirínt forca potencialitat, per sorg ír
qu es retros pectives vei em qu e no havia després , prenent una forta embranzida i
t íngut la impor tan cia que avui té, ni els aíxecant-se en magnífic vol d'al íga ~que

havia preocupat el seu desen volupament. deixa esbalarts i perpIexes els mateixos
Si posem per exemple l'Edat Mitjana , que li donen l'impuls.

veur em qu e els homes representatius No cal dir que als que ens trobem al
d 'aqueíxa epoca no els guiava pas la tec- marge ens fa l'efecte de vertaderes v ís íons
nica , feien cas omís d 'ella. solament es i que si moltes produccions /ctuals no
deixaven portar per un ideal que dorni- les palpéssirn potser faríem com Sant
nava la quasi totalitat del rnón conegut . Tomas.
Aqueix ideal podia ésser bo o no: el cert EIs progressos de la técnica tenen una
és qu e hi hagué un moment que tothom importancia tan gran que arriben a mo
lluitava, preparava la vida í mor ía sota díficar el món social. L'organítzacíó so
l'ensen ya d'aquell ideal fan át íc imposat cial, la manera de viure, l'economia, els
per la d éria d'uns quants homes qu~ pen- trasbalsos rnundíals, tenen el seu prínc í
saven millorar el món social. pi en la tecn íca. Qualsevol avene d'ella

No obstant, amb més o menys escala, porta un desequilibri en tots els factors , i
i amb cert caire rudimentari, trobem irn- l'home, vulguís que no, s'h¡ d'acornodar
plantada la t écnica en les epoques pre- a alló que ell mateix inventa. Per tant,
híst ór íques , en l'home primitiu . Si ana- es converteix en esclau de la técnica.
litzem els treballs en pedra sense polir i Alguns filósofs diuen que el segle XX
polida, trobarem plasmada rudimentaria- no té cap ideal, solament li preocupa la .
ment la tecn íca. Quí va ensenyar-lí afer t écnica: altres, que I'únic ideal és la tec
les coses que feia? Segurament que , do- nica. Sigui com sigui, el cert és que veiem
tat d'una bona observació, prenia exern- el nostre segle deallígat d'aquella passí
ple dels ésser s que el voltaven I, a més, la vitat característica d'epoques amb ideal,
mateixa Naturalesa li donava proves del tothom desplega una activitat febrosa i
nava la quas í totalitat del mon conegut . i ornas.
Aqueix ideal podia ésser bo o no: el cert EIs progressos de la técnica tenen una
és qu e hi hagué un moment que tothom importancia tan gran que arriben a mo
lluitava, preparava la vida i mor ía sota díficar el món social. L'organitzacíó so
l'ensenya d'aquell ideal fan át íc imposat cial, la manera de viure, l'economia, els
per la d ér ía d'uns quants homes qu~ pen- trasbalsos rnundials, tenen el seu pr íncí
saven millorar el món social. pi en la tecníca. Qualsevol avene d'ella

No obstant, amb més o menys escala, porta un desequilibri en tots els factors, i
i amb cert caire rudimentari, trobem im- l'home , vulgu ís que no, s'h¡ dacomodar
plantada la t écnica en les époques pre- a alló que ell mateix inventa. Per tant,
h íst ór íques. en l'home primitiu . Si ana- es converteix en esclau de la técnica.
litzem els treballs en pedra sense polir i Alguns filósofs diuen que el segle XX
polida , trobarem plasmada rudimentaria- no té cap ideal, solament li preocupa la .
ment la t écnica . Qu í va ensenyar-lí afer técnica: altres, que l'úníc ideal és la tec 
les coses que feia? Segurament que , do- nica. Sigui com sigui, el cert és que veiem
tat d'una bona observació, prenia exern- el nostre segle desllígat d'aquella passí
ple deIs éssers que el voltaven í. a m és, la vitat característica d'epoques amb ideal,
mateixa Naturalesa li donava proves del tothom desplega una activitat febrosa i
sen meravellós t acrr icts.me.; ~~h .. o~" 01 "~~~ ho_~o.l-"_ ..~__~_"1, ......._

la Tecnica



Af9rismes
Tota píndola daurada , té l 'arnargor'

amagada .
- Qui te ciencia , no es fía de la parlen-

cia .
-Qui té art, va a qualsevol part.
-Quan l'alegría és a la sala, la tris-

tor puja 1'escala.

-Més val un «ai!» , que cent gemecs.
-Aigua que corre, no porta ~erí.
- Boca amarga no pot escopír mel.
- AIs sabuts, pobresa: als ígnor an ts.

riquesa.
- Qui no sap fer les coses, mai les

sabr á manar .
-Saber mal, no és molt saber .
- Si sabía hom la pedra que havia

d 'ensopegar, far ía-la desar.

De promesos í casats

- Si no hi ha arrecades, no hi ha
abracades .

- ,Si vols casar-te bé casa't al mateix
carrero

-Qui es casa fora veín at , o enganya
o és enganyat.

- Si vols estar ben casat, a la casa del
costat.

- 0 11 1 pe;: r::aC:!J 'Q~-r t 'i.,..,+-or 6 C1 ~e ,.._ .... 1-",,_

riquesa.
- Quí no sap fer les coses , mai les

sabr á manar .
-Saber mal, no és molt saber.
-Si sabia hom la pedra que havia

d'ensopegar, farra-la desar .

De promesos í casats

-Si no hi ha arrecades, no hí ha
abracades.

- ,Si vols casar-te bé casa't al mateix
carrero

-Qui es casa fora v em at , o enganya
o és enganyat.:

-Si vols estar ben casat , a la casa del
costat.

-Qui es casa per I'interes , ja ens ho

- P oncelIa la volem, poncella la du
ern : si no h o és, bé ens ho pensern.

- Carrer amunt i carrer avall som p er
dut la Il ígacama: pagaría un duro d 'or
que el promés l'hagu és trobada .

- El casar no fóra res si al cap de l 'an y
no .foss ín tres.

-Del casar i del sembrar, consell no
v ulguí s donar. -

-Qui té casa i es casa, nom és ha de
cercar pa.

-Cada olleta té sa tapadoreta.
- Casam en t i venda , tot ho trenca.
-Casar~se í morir, un sol camí,
- Qui no té sinó una filIa la mal casa

o la mal cria.
-Els que es casen en dílluns , al cap

de l'any són difunts . .
- EIs que es casen en dírnarts són

uns desgracíats.
-Qui es casa amb amors viu .a rnb

dolors .
-Qui es casa amb inter és . mosso de

sa muller éso
- Casarás ton fill quan voldr ás, i la

filla quan podr ás,
-Fins él. v ín t anys : quin vull , quin vull:

de _vint enll á. qu í em voldrá, qui em
voldr á.

-'Cad~ ~ll~ta té sa tapadoreta .
- Casament i venda , tot ho trenca.
- Casar-se í morir , un sol camí,
- Quí no té sinó una filla la mal casa

o la mal cria .
- Els que es casen en dílluns , al cap

de l'any són difunts. .
- EIs que es casen en d írnarts són

uns desgrac íats.
-Qui es casa amb amors viu 'amb

dolors .
-Qui es casa amb in ter és, mosso de

sa muller éso
- Cas.aras ton fill quan voldras, i la

filla quanpodrás .
-Fins él. vint anys: quin vull, quin vull:

de _vin t enll á: qui em voldr á, qui em
voldrá . .

-No hi h boda sense flors, ni mor-



CINEMAT06RAFIA MUDA

A l'OPERADOR
a l'aparell, projec to r , i per aquest, en pocs
segons desfilaran, les ímatges preses en
el transcurs de diversos dies . Es veurá
a leshores a la pantalla que en poes ins
tants el vegetal treu fulles i to t seguít
flors, i que els p étals d 'aquestes cre íxen ,
s 'es tenen. que el p ístíl és fecundat i el
fr uit es de senrotlla i la flor m arcida mor.
Al contrari , moviments rapidíssírns. com
el vol d 'un insecte o d 'una au, impossi
ble d 'apreciar en els seus detalls per a la
nostra vis ta , es poden fer rnés lents a la

' pan talla . Es sufic íent per a aíx ó accelerar
la presa de les vistes . Si en lloc de regis
trar 16 ímatges per segon se'n prenen 64,
projectant despr és la pellícula amb la
veloci ta t corrent, el moviment apare íxe
r á a la pantalla quatre vegades més lent
i sense perdre la solució de contínuítat,
podr á ésser observat en les seves diver
ses fases i es tudiar i analitzar un feno
men que en les seves condíc íons naturals
escapa a la nostra percepció.

Es veu, per tant, que com a mitjá
d'entreteniment i d'esbar]o, com a ele- .
ment d'ínfcrmaci ó i de preparació de do
cuments per a la historia, C ínernat ógraf
té rm a v a lrrr i rn rn en s a . (ll1P il.li':ti6F~LJ~

ble d 'ap reciar en els seus detalls per a la
nostra vis ta, es poden fer rn és lents a la

.pantalla. Es suficient per a a íxó accelerar
la presa de les vis tes . Si en lloc de regis
trar 16 ímatges per segon se'n prenen 64,
projectant despr és la pellícula amb la
velocitat corrent, el moviment apare íxe
r á a la pantalla quatre vegades més lent
i sense perdre la solució de contínuítat,
podr á ésser observat en les seves d íver
ses fases i es tudiar i analitzar un feno
men que en les seves condicions naturals
escapa a la nostra percepció.

Es veu , per tant, que com a mitjá
d'entreten írnent i d 'esbarjo, com a ele- .
ment d'ínformac íó i de preparació de do
cuments per a la historia, Cínernatógraf
té una valor imrnensa, que justifica la

Hem vís t que esta en mans de l'opera
dor el fixar el nombre d' írnatges preses
per unitat de tem ps, i de la mateixa fai só
pot variar-se la rapidesa amb qu e aques 
tes ímatges succesives poden projectar-se
a la pantalla, Dones b é: gr ác íes a aq ues ta
po tes ta t s'assoleíxen efectes curi osissims .
Si el nombre d ' írnatges projectades per
segon és igual al nombre d ' ímatges pre
ses en el mateix tem ps per a írn press ío
nar una pellícula, el m ovi ment reprodui t
a la pantalla sera una representac í ó exac
ta, una copia fide l de l moviment del mo
del. Pero sí, dismin u in t la rapidesa
de I'aparell prenedor de vistes, conser
vem la mateixa velocitat que ordinaria
ment es dóna a l'aparell projector , el m o
viment de la figura projectada, encara
que sense variar de natur alesa, apareíxe
r á molt més r áp íd. Al contrarí , com m és
gran sigui el nombre d 'írna tges que pren
gui per seg on l' aparell prenedor de vistes
m és len ts apareixeran els moviments a la
pantalla . Els efectes q ue d 'aquesta faisó
es poden obtenir só n meravellosos . Es
poss íble d'aques ta manera ap reciar molt
b é el creixement d' una planta. Es pot
rea lment, veure creixer l'herba . N'h í ha
nar una pelI ícu la, el moviment r eprodurt
a la pantalla sera una re presentac íó exa c
ta, una copia fidel de l moviment del m o
del. Pero si, dismin uin t l a r apidesa
de I'aparell prenedor de vis tes , conser
vem la mateixa velocitat que ord ín áría
ment es dóna a l'aparell projector , el mo
viment de la figura pr oj ectad a, encara
q ue sense variar de naturalesa, apare íxe
rá molt m és rá p íd . Al con trari , com m és
gran sigui el nombre d' ímatges que pren
gui per segon l' apare ll prenedor de vis tes
més len ts apareixera n els moviments a la
pantalla . Els efectes que daques ta faisó
es poden obtenir són meravellosos . Es
poss íble d'aquesta manera apreciar molt
b é el cre íxement d' una planta. Es pot
rea lment, veure creixer l'herba. N'hí ha

-' • M ,_.....;; ~ __"_



Noticiari

L'obra deis Orieons és obra
~e _~_~~t_l!r...aL ~«:!-~:~'l~~m~e~t}u~~

ha'estat excIusivament preparada a dins
de casa riostra, sense intervenció - estran
ya de cap mena.

Felicitem els senyors del tribunal que
jutja el conCUTS, pel seu ericert en fallar
lo; 'el senyor Corníssari de la Generalitat,
per haver-hí atorgat la seva aprovació:
els mestres Vírgtl í, Oliva i Ortíz, pels
seus treballs de preparació, i. finalment,
felicitem-la senyoreta Planes, a la qual
desítgern extraordínarís exíts en la carre
ra que ara va a ernprendre, bo i pregant
li que, en la seva separació, sigui sempre
de cor orfeonista lleídatana.

nostra companya, l'orfeonista Beneta
Planes, per la seva brillant actuació en
la qual demostrá immillorables qualitats

, \
per a cursar la carrera.del canto

Molt ens plau de donar tan agradable
notícia als nostres consocís . A la [oía
d'haver ár r íbat amb hit al cap del nostre,
primer any d'actuací ó podem afegír l'ale-
gria d'haver assolit aquest altre exít, tam
bé ben rernarcable: més encara si hom
té en compte que la senyoreta Planes ha'
ha'estat exclusivament preparada a dins
de casa riostra, sense ín ter ven c í ó- estran
ya de cap mena.

Felicitem els senyors del tribunal que
jutja el concurs, pel seu ericert en fallar
lo; el senyor Comissari de la Generalitat,
per haver-hí atorgat la seva aprovació:
els mestres Vírgíl í, Oliva i Ortíz, pels
seus treballs de preparació, i. finalment,
felicitem-la senyoreta Planes, a la qual
desítgern extraordinaris éx íts en la carre
ra que ara va a emprendre, bo í pregant
li que, en la seva separació, sigui sempre
de cor orfeonista lleídatana .

Tal com anuncíávem en el nostre dar
rer número , el día 30 de setembre tin
gué lloc el concurs convocat per a I'adju
d ícací ó d'una beca per a cursar la carrera
de cant entre filIs de les comarques llei
datanes .

A I'hora de comencar, set del.vespre,
el saló de sesions de la Comissaria era
pIe de público

Formaven el tribunal qualificador els L'obra deis Orieons és obra
senyors Amali Pr ím, mossen josep Ma- de cultura, d'ensenyament i
ria Llorens i Modest Ra ído.L, ~__d'iP1nandinu"'n" ........;.... "" 0""'..'- _

Beneta Planes, de I'Orieó L1eidata,
guanyadora de la beca de cant

de la 6eneralítat

Tal com anuncíávem en el nostre dar
rer número, el dia 30 de setembre tin
gué lloc el concurs convocat per a I'adju
d ícacíó d'una beca per a cursar la carrera
de cant entre filIs de les comarques Ilei
datanes .

A I'hora de comencar, set del, vespre,
el. saló de sesions de la Comissaria era
pIe de públic o

Formaven el tribunal qualificador els
senyors Amali Prím, mossen [osep Ma-

ploma tan e~¿~l'-lent~ fem vots perqué la
seva malura sigui ben aviat guarida.

Beneta Planes, de l'Orieó L1eidata,
guanyadora de la beca de cant

de la 6eneralítat

Tal com era el nostre ín ten t , no po
dem publicar avui I'article que teníem
demanat al digne director de I'Orfe ó
Gracienc, Sr. [can BalcelIs, ,per al nos
tre número extraordínar í.

Mestre Balcells ha estat uns dies for
tament indisposat í així ens ho díu en
una encoratjadora carta bo i planyent-se
de no poder comploure'ns.

Mentre sentim verament no poder
cornptar avui amb la colIaboracíó duna
ploma tan excelIent, fem vots perqué la
seva malura sigui ben aviat guarida.



Matalassos

Miraguans per a

Edredons- L1anes

rentades de les
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enriqueció 01 mundo con obras cuyo su
blime arte tIene cautivad as en admiración
o todas las personas sensibles 01 len
guaje musical. Le. bastan unos instantes
para hocemos 'se ntir los mós intensos
emociones, desde el más profundo dolor
hasta el inmenso júbilo del alma feliz.

los constantes esfuerzos de lo coso
WESTlNGHOUSE, precursora de lo ra
diodifusión, se han cristalizado en unos
epcretes de radio y radio -fonógrafos
que logran una reproducción de so
nido tan pura como si los obras que
oímos fueran ejecutadas en nues tra pre- .
sencia por los propios artistas. Además
con los radios WESTINGHOUSE puede
Vd. oír los más lejanos países como si

fuesen el nuestro propio.

enriqueció 01 mundo con obras cuyo su
blime arte tIene cautivad os en admiración
o todos los personas sensibles 01 len
guaje musical. Le. bastan unos instantes
poro hocemos 'se ntir los mós intensos
emociones, desde el mós profundo dolor
hasta el inmenso júbilo del olmo feliz.

los constantes esfuerzos de lo coso
WESTlNGHOUSE, precursora de lo ro
diodifusión, se han cristalizado en unos
epcretes de radio y radio -fonógrafos
que logran una reproducción de so
nido tan pura como si los obras que
oímos fueran ejecutadas en nues tra pre- .
sencia por los propios artistas. Ademós
con los radios WESTINGHOUSE puede
Vd. oír los mós lejanos países como si

fuesen el nuestro propio.

P~R.pno ~ fol~to exolicativo .

Pídanos folleto explicativo
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