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L 'Orfe o Jouentut, ele Bellpuiq, té
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ciencia tranquilla d'un poble que molda
jectada per al diuinenqe dia 5 ' de tnaiq per la seva llibertat espiritual.
.
una visita a la nostra ciutat. Lqtiorctti en
Per aix o la visita ' de l(011e6: ele Bellac¡uesls motnents el proqratn a ele cancons puig t-é per a tiosaltres un siqnificani inés
que presentara en el seu conceri. A ixó n o qran que el d'un p Ul' conceri orfeonic.'per
ens interessa pas qaire a nosaltres. per tal m és impecable que sigui la seua execucio.
com per endaoant ja sabetn qu ~ els nos- En aquel! nucli de eantaires tiosalires hi
tres am ics de Bellpuig. anib el seii gran albira reni tata la saba sanitosa ~. un poble
entusiasme i les seves qualiiats ele bons germa nosire que rcreix i s'enfila per les
cantaires, ens [aran passgl' tI/U! t{ll'rJa 4~'" sublim itats de l'art a mesura que va desliciosa desqranant un enfilall el~ joioses lliurani-se del jau oprobi ás de les mis éries
canconr nostrades. .
terrena ls.
El que ens tnieressa. més que no pos
Veniu, germ ans nostres d'art Lpétria.
la seoa actuacio. és el que per a nosalires La oostra vinguda a casa nestra sei'a una
siqnifica la visita dels [Jolfluts cantaires auella m és de la llaFfla eadene que ha lj~
bellpugencs. La Germanor dels Orfeons de [er inseparable la nostra qermaniuola
Cataliuuja éso una federació de [amilies . amistat. Els oostres cants, eneisaders i 1 iªcatalanes aue call.lfn
I{1jal¡,;p.JJ.,a~ q~ -..Llers ~ .l;.s_g_a~ t!~;. ;i.e man~ ~gal~ent
]21'0-

e

L'Orfeo Jooentut, ele Bellpuig, té ]21'0 j ectada per al eliumenge dia 5 ' de maiq
una oisita a la nostra ciuiat: l qtiorem en
ac¡uesls moments el pr oqrama de canoons
que presentara en el seu coticert. Aixó no
ens interessa pas qaire a no saltres, per tal
com per endauant [a sab etn qu ~ els nostres am ics de Bellpuig. amb el seu gran
entusiasme i les seves qualiiats de bons
cantaires, ens [aran passa» lJlUJ- t{ll'rJa 4€;.liciosa desgranan) un enfilall de joioses
caneen; nosirades. .
El que ens tnieressa. m és qUf} no pas
la selJa nctuació, és el que per a nosaltre$
sigl?ificq la visita d(}ls [Jolguts <;ant(l. ire§
bellpugencs. La Germanor deis _Orf~ons ~e

ciencia tranquilla d'i úi poble que molda
.
per la seva Iliben at espiritual. _
Per aixo la visita ' de l(Orfe6: ele Bellpuig té per a nosalires un siqnificant tn és
qran que el d'un pUl' concert :orf'eé nic. per
tn és impecable que ·sigui la seua execucio.
En aquel! nucli ele eaniaires no salires hi
albira reni tata la saba saniiosa diun poble
germa nosire que rcreix i s'enfila per les
sublitnitats de l'art a mesura que va deslliurani-se del jau oprobios de les tniséries
terrena ls.
Veniu, germans nostres d'art i pMria.
La uostra vingu da a casa nestra sÚa unª
anella més de la lla-Ffla eaden fl. que ha ~~
fel' inseparable la nestra germaníutJla
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Nostre Cant

."... eftlor.a
de I'ang 193;', lIe¡;da pel secretar; de l 'OrfeiJ en la
da~rera aunta ¡eneral Grd;nar;a

(Acabament)
Febrer, dia 27. - Gran Concert per qué ha d esenrollat la se va tas ca c orn p enl'Orfe ó al Teatre Vic to ri a.
dreu q ue aq ue sta n o ha mi nvat i qu e, enMaig, dia 21. - Segona audició per cara q ue pocs, po d em dir co m aqu el! re RAdio Lleida .
frany: «P ocs i bons ».
juny, día 10. - Ex c ursió i concert a
Excursions recre a tiv es
la vila de Bel lpu íg.
Com ple m ent de la vid a artística de
[ul íol, dia 19. - Con cer t al Teatre deis
Camps Elisis en honor del socis protec- I'Orfeó s ón le s excursions recreatives .
Poques, poq uetes , h a n tíngut lloc durant
tors
Setembre, día 11 . - En nom de I'Orfe ó I'any 1934. Tan s ols es ce le b ra l'excursíó
el nostre P resident pren pa rt a la festa campestre a Butsent t i la de rnés imporpatri ótica organ ítzada per RAdio Lleida , tancia a S a n t M iq ue l. L' última en proj ecte, la de S alo u, no p e gu é realítzar-se per
parlant desde la dita emsisora .
Seternbre, dia 30. - Una comissió am b manca de númer o p er omplir l'auto .
la senyera de I'O r fe ó, assíste íxen a Serós
Necro lo giq u e s .
invitats amb motiu de la ínauguracíó .d e
Afort u n a d a men t , enguan y, no hem de
la senyera de l 'Orfe ó «L'At lá n tid a» i de
cons tatar ca p baixa per de funcí ó d 'enfer
les escoles de dit poble.
tre
els n ostres s ocis cantair es ni p rotecOctubre , día 1 . - C o n cert íntim, a la
Caixa de Pensions, de l'orfeonista Beneta torso Aixó fa q ue t an qu em a q ues t apartat
Planes, becaria de la Genera litat . Amb desitj an t que ai xí síg ví en t o tes les Meaquest motiu l'Orfe ó hi pren part cantant rn ór íes q u e po guern ressenyar.
"Tj tPrfy,"'ál'i!"'lL!"'¡ rl 'B'xl:tlt5101J.'' 'C1fu&A 'lf
Excursions recreatives
la vila de Bellpuíg .
Corn plement d e la vida artística de
[ulíol, dia 19 . - Con cer t al Teatre de Is
l'Orfeó
s ón les excursion s recreatives.
Camps Elisis en honor de l socis protecPoques , poq ue tes , han t íngut lloc durant
tors
Setembre , día 11 . - En nom de I'Orfeó I'an y 1934. Tan s o ls es celeb ra l'e xcursí ó
el nostre President pren part a la fes ta campestre a Butsent t i la de rné s imporpatri ótíca organ ítzada per RAdio Lleida, tan cia a Sant Mi q ue l. L' últirna en proje cte, la de S a lo u, no p e gué real ítzar-se per
parlant desde la dita emsisora .
Seternbre , dia 30. - Una comissió am b manca de n úmero per omplir l'auto.
la senyera de l'Orfeó , assisteixen a Ser ós Necro lo giq u e s .
invitats amb motiu de la ín a ugura c í ó .d e
Afo r tu n a da m en t , enguan y, no hem de
la senyera de l'Orfe ó «L'At la n tid a» i de
fer cons ta tar ca p baixa per defuncí ó d 'enles escoles de dit poble.
Octubre , d ía 1. - C o n cert íntim , a la tre els n ostres so ci s ca ntair es ni protecCaixa de Pensions, de l'orfeonista Beneta torso Aixó fa que tan q uem a q u es t apartat
Planes, becaria de la Genera litat . Amb des ítj ant que així s ígví en t o tes les M eaquest motiu l'Orfe ó hi pren part cantant mor íes q ue pog uern ressenyar .
T

Nostre tant

<Concerf a .M,ollerussa
de Janequin; «La Mare d e Déu », de N ícolau, i el «C red o» de la «Mis sa del Papa
Marcel », de Palestrina. Tothom cone íx
Diada del Llibre, celebradora enguany la magnitud de l'obra del mestre N ícoen aquella població el dia 28 d'aquest lau, eixida de la senzilla i entendridora
mes . Aquesta coincidencia amb la festa caneó popular . Quant a l' ~<Ocellada » i al
celebrada ara fa dos anys té per a nosal- «Cr ed o» de la «Missa del Papa Marcel »,
tres un s ígnífícat ben remarcable . En escolteu el que en diu el mestre Millet:
aquella ocasió la nostra massa orfe ónica .
«. .. .. .I digueu-me si n'és ben digne
era completament desconegud a en aque- d'ésser conegut l'autor de l' <Ocellada»,
lla poblaci ó, i, per tant, el públic que ' daquella original fantasia d'una riquesa
acudí a escoltar-la ho f éu, en general , per rítmíca i d 'una frescor melódica que
pura curíosítat. Enguany, pero, el record prou enyoren moltes .de les cornposíd'aquell concert nostre ha tingut una in- cions fiamants d'avu í día. »
fluen cia decissiv:a en l'anírn del Grup
«P ales trin a és la pura serenitat resCultural de la Societat «L' Amistat», or- plendent del geni cr ístíá . Es ja la possesganitzador de la festa, i hem estat nos- sió de 'les prom eses de la fe. La forma
altres els escollits per a cloure la Diada pura i perfecta de l'art transparenta el
místícisme més pur que en ' cant d'home
del Llibre.

Novament el nostre Orfeó aníra a
Mollerussa, i novament, tarnb é, l'excursió
de l'Orfeó Lle ídatá coincidirá amb la

He dit que aquesta coincidencia té
per a nosaltres un s ígníficat ben remarcable, i no en dubten pas vosaltres, volguts canta íres: car ella palesa ben clara-

existeix . La «Mis sa del Papa Marcel » és
el monument perpetual de la se va írnmortalitat i el «Cr ed o» és el pinacle d'aquesta obra míquelangelesca.»

tres un sígn íficat ben remarcable . En
aquella ocasió la nostra massa orfeónica '.
era completament desconeguda en aquella poblaci ó, i , per tant, el públic que '
acudí a escoltar-la ho f éu, en general, per
pura curíos ítat. Enguany, pero, el record
daquell concert nostre ha tíngut una influencia decissiv:a en l' ánírn d el Grup
Cultural de la Societat «L' Arnistat», organitzador de la festa, i hern estat nosaltres els escollits per a cloure la Diada
del Llibre.
He dit que aquesta coincidencia té
per a nosaltres un significat ben remarcable, i no en dubten pas vosaltres, vol-

escolteu el que en diu el mestre Millet:
«.. ... .I digueu-me si n'és ben digne
d'ésser conegut l'autor de l' «Ocellada»,
daquella original fantasia d'una riquesa
rttmíca i d 'una frescor melódica que
prou enyoren mol tes .de les cornposícions fiamants d'avu í día. »
«P ales trin a és la pura serenitat res plendent del geni cr ístía . Es ja la possessió de 'les prorneses de la fe . La forma
pura i perfecta de l'art transparenta el
místíc ísme més pur que en ' cant d'home
existeix . La «Mis sa del Papa Marcel » és
el monument perpetual de la seva írnmortalítat i el «Cr ed o» és el pinacle d'a-

f"

n.

Rico/a"

aH

Mes tre N lcolau fa (Jos ariys morí,
El día "
pássa ] ni es dé márc rorf@e hUil A 6 0 n A un co nce r t-horn énatge pero la seva obra coral es fa Irnmort ál
al mestre Ní éola u , el qual fou transme
en tre ñósüUtes; Jl étq\t~ 'a q ues ta. obra, és
per RAdio Assoéiació tl e Catalunya als obra madura i perfecta¡ (i'equilibri oe
catalans absents de la Pátr ía . Abans del fons i forma; és expressíó d'un artista raconcert el mestre L1uis Millet llegl uns cial que interpreta la modalitat més es"
mots expllcalíus del programa tot gíos~ pírítual de la nostra raca. EH, prenent
~ant la fór hi I>ér s(;jñ alltá t del rñú síc érñi- l'accent de la nostril cáncÓ p ópular, preneú't let5 o're§ e b áls del quall'Or hó ñén t-la ~btI1. ~@tfheh 'éÍe I~ s-eVA ín s ptr a ctü ,
GátalA anava ji ín ter pr et ar . Feren tan creá ti:!. seva rtHi %iea¡ {jerqüí'! é:s eñ lit iW:l%'
sinceres I 8 paraules del mestre Millet, tra tradíció que ens retrobern nosaltres
féu un es tu di tan rernar ca bl e i alhora mateíxes. perqué és en la saba de l'arbr é
interessant de les obres d eí gran com- racial que trobem la nostra personalítat.
1'ot el que acabo de dir es fará evípositor catal á, que cre íern que els nostres f61~U t s lec tñ fs \Yeur a o amó ~bi g la dent en al prógriHña q üe us ofereíx avu í
l'Orféó CabilA, §i la fi'óstrli éx-ecuciÓ és
seva reproduccl é ~h aqu estes pa~i Bes,
De ía atxí el rnestre Míllet.
pr óü tligha d 'OBres t án ~ x\'>e1%~'S.
Sentíreu et «Noi de la Mare», que 'é-s
la
Nadala
típica de Catalunya, pero la
«Senyors rád íoo íeats. catalana que
sentíreu
transformada
pel gení de Moslluny de la nostra terra serveu el seu
amor i amb el seu record apaívag veu el sen Cinto i del compositor. La caneó
sen tl rnen t <le l en yo ranca: amb 'l es obres popular s'ha tornat poema de l'arnor di:
del Mes te Nícola ú q üe áne ü a sentí , vlnal d'e la Mate Vefg~. La m elu d ia iradí éíonal t%8 br~ 8sáaa ptlr tilla ptlliftliHa
rebreü una ex l>\-e's8to In téhs l1~1 tiUé
el fbns d'aque t sentíment dé Patria. Eñ que ens trausforma, Q1',a ríent ar pi orant ,
la modalitat d'aquesta m ús tca hi troba- essent tot enquadrat per una tornada
ne ñf let5 r>'re§ cábd áls d él qual l"Or~ó ti~ht·lá ~btI1. ~@tiheiÍ
la s-eVA iflsplrac'i'5,
GátalA anavs ji ín ter pr et ar. Feren tan ci'M ti:!. seva rftli%iea¡ {jefqüí'! é:s
lit ñtl %·
sinceres 1~8 paraules del mestre Millet, tra tradíc ío que '€Í1s retrobern nosaltres
féu un es tu di tan rernar ca bl e i alhora mateíxosr perqu é és en la saba de l'arbr é
interessant de les obres d eí gran corn- racial que trobem la nostra personalttat.
1'ot el que acabo de dir es far á evíposltor catal á, que creiem que els nostres v l ~U ts lec tórs eur án amó ~bi g la dent en al prógraiña que us ofereíx a vuí
l'Orféó CalalA, §i la fif>strli execuct ó és
seva reproduc~i6 ~h aqú estes pa~iBes,
ptoU tligha d 'óBres tah ttx\'>e1%~·s.
Deta ilÜd ~i I11~~tre Mlll et:
Sentiteu e'l «Noi de la Mare», qG~ 'é·s
«S'en..yors rAdio\;)ients, catalans q ue la Nadala típica de Catalunya, pero la
Uuny de la nostra terra serveu el seu sentíreu transformada pel geni de Mosamor i amb el seu record apaivag t'eu el s~n Cinto i del compositor. La can~ó
sentlment <l e l enyotan~a; amb 'Ies obres popular s'ha tornat poema de ramor dI :
del Mes re Nico'a ll q ue 11l1eu a sentir, vl h al d'e la Mate Vefg~. La m elod ia i:ra~
r~bre
uba ex \-e'S8to in t'ehs li l1 l tiUé és dl€ígnítl t%8 br~ 8Sáaa ptlr till a ptllifflñi'á
el { ns d'ttt¡ue t s~ntitn~nt dé P atri a. En que en.g traltsfurm'a, Q1',a rient am plor.atit,
la modalitat d'aquesta música hi tr0ba~ essent tot enquadrat per una tornaua
é
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é

ñ

Moreneta en SOUJ
és q tlé el stJI u~ t~ca ,
és que us toca el sol,
~l sf)l de la gMJría,

tots alhora , pero sernpre del ícíosament,
ámb una t onada que és flaire, aroma
més que melodia.
•
1 segueíx «La Mort de I'Escola », la
qual composíció és tan coneguda, tan
Moféncttl --ett SOli,
estimada de tot Catalunya i de per tot
.rnoreneta i rossa.
arreu on és can tada ; que no ca l indicar ne
la se va pe culiar í ñsp ír ac íó . Solamen t
1 siguir a la glossa de la «Mare de
Déu» , aquella tonada que po rta l'accent ca l dir que aquesta com posi ció fou la
dQ l'él ñOstta mare qUafi pt!h~ ts ens bres- pr imera que dí n tr e aq uest genere coral
selava al t étlÓs de la carnbra lñatér I1a L va co m po n d r é el Mes tr e i qu e ella fo u la
Aq 'iella tenada, q Ué ten ím clavada a! llavo r que por ta va ja eh si mateixa la
rrtig dé l Go r , a ra lfi se üttreu clífspteg,at fla íre i for talesa cÍe tota 1'obraque havia
de seguir. Aíxí ella és r ecordada en
l1'ñ@s ilf'ifp\res Ates crié mft~ n ifi~e I1 ~iá áMO q
ua s í totes les Mo neerr at ínes de I'a utor ,
t osi1¡ p eto eeñsé perdre m áí la lngen\1tta t
i tetes en porten aq uell autentíc segell
d ~ la ca'lÍ'9Ó del p óble . LA se ütlre ü cnrn,
arnorós
, míst íc i catalanesc ,
can ta da íif!r les noíes, ta bressent els ho1
finalment
hi ha en el pograrna el
mes, i com els nois l'acullen sornníant
ánt»,
'lil e amb el «C a ptant»
«D
ívend
r
es
S
dót c;ó t s })er átabilf cáfita.'fit- tA, mlg adorés l'obra més magníficent del Mes tr e, on
mtts, als flonjns bracos dé la mare.
1 vin dráñ el'S homes amb el 4l:Cilb't l'art i la ínspírac íó es co mp leten d 'una
deis llauradors» , guíats pel caprrral que manera meravellosa. En el «Dívend re s
c¿¡,fitli l'es'tttll~ ¿¡, sfilp, elnnn~l.'nt tots SálH» .h t h.~ tota lA'teHgttls itat que co mat'llieliá tornada d''tHl senttme nt ta n sub- : pt~h 'e l n ost re poble en les s oh~ tnnes díatl\ q üe jó trebo uñ á dé les lnsplrachms des de la Setmafiá Santn . El can t rélj 'giós
i el popular, alternant i fus íonant-se ,
lwés ~\lten'tl:QU és d el M e'Stre N lcolau .
acaben 'é"ñ una abracada subl írn que porLo blat és ros
ta una aspiració cap él 1i illhlit , que deíxa I'á üírna verament ennobl ída i pur íflcañí vóS,
cada. Efi tot el reperto rí rrrodern coral
h~ r»'Utsu Mf>'t eneta,
no
hl ha obra fil es autentícament bella i
lo blat és ros
rrtig dé l Go r , a ra lfi séñtít'eU clé'spteg'at flai.re ¡ for talesa de teta l'obra que ha via
de seguir. Aíxí ella és recordada en
l1'ñ@s añlp\res Ates crié mft~ n ifi~'e I1~ iá áM Oquasí
tetes les Mo neerr atínes de l'autor,
tosi1¡ p eto sen-sé p érdre maí la ingen ut ta t
i
tetes
en porten aquell autentíc segell
d ~ la t a'lÍ9Ó del poble. LA se ütlr e ü com.
can ta da íif!r les noíes, lá b r esse üt éls hn- amorós , místíc i cata la n esc.
1 finalment hi ha en el pógrama el
mes, i com els nois I'aculten somniatlt
«Divend
res Sánt», 'lile am b el «Ca ptant»
dót c;ó ts })-er átabilf Cáfilélfit-Ia , mlg aliorés l'obra m és magnifketlt del Mes tr e" o n
mUs , áls t1.on}tls brá C;os dé la maré.
1 vih dráfl el'S homes áffib el 4l:Céib't l'a,r t i la inspi.rat:ió es co mJlJleten d 'una
deIs tlauradors>;, guiats p~t éap btéll q Ué manera meravellosa. En el «Diveno re s
c¿¡,fHli lles'tt tlb ¿¡, sfilp, eD:tt>n~l.'nt t o ts Sá rtl» .h t h.~ tota lA 'teH gttl~ itat que ctl mat'llieliá to tfiA<Ía d 'u 11 'S"efit1fIH! n t táh súb- . pd h 'e l b osUe pó hl<e en les sote tnnes diatl\ qUe jó tt óbo tífiél dé tes 11'l spitél~ltJn-s d'es de la Setmafiá Sa:fita. El t áfit reli 'giós
i el popular, alternant i fusionáilt~'Se ,
ñyés ~\ltenHittié S d el M e'St re Nltolau .
aeabefi 'é"ñ una ab racada súbliífi que porLo blat és ros
ta una aspiració cap él l'iillhlit , que d'eic orft vóS,
xa l' Aflin'iá ve'tátn en t 'élifi'oblitla i pílrifi-
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Nost re é a ll t

{loe. "ora/. de J;/eida
ja fa m olts a nys es vé n en celebraot a
L1eída en el mes d e ma íg els [o cs Flora ls .
N o ca l d ír que cada ao y assoleíxen un
éx ít esc1 a tan t amb l'a rreplegament d 'una
s erie d e poes íes i treballs en prosa, ja de
temes ll íures. ja de temes aouociats pel
Cos dAdj un ts . E l día del repartiment
d eIs premiso el Teatre dels Camps El ísís,
llo c on s 'ac os turna a fer la festa, es veu
pie de gom a gorn per un públic dístíngít
se lee te el qu al tributa aplaudirneuts als
gu an yadors dels premis í al tribunal que
els h a a tor ga t , pel seu encert.
P er al present any, ja convoeats,
veie m entre els que formen el Consistorí
el s Sr. Vícen t s Ch álons, volgut consocí
nos tre, í el Sr. Antoni V írgíl í Dírector
d e l'Orfe ó.
Mo lt en s plau veur e els noms deIs
n ostr es vo lg u ts companys en actes tan
trans eendentals . com aquest dels [ocs
F lorals .
Plau -no s des d'aquestes ratlles don ar -los I'enhorabona.
Per tal de celebrar , arnb rn és pompa
aquesta festa, el Cos d 'Adjunts ha tingut
a b é organ ítzar una serie de converses per

ja que havem cornencat a parlar deis
Jo cs Florals creíem a bé, des d'aquestes
ratlles, dar a cone íxer als nostres lectors
les co n d ício ns en que s 'ha fet la crída a
tots els poetes i prosistes de parla catalana per a dita festa :
.
1. a Els treballs seran escríts en llengua catalana, íned íts. or ígtnals i anonírns: aníran acompanyats d'un plec c10S
amb el titol i lema iguals als de la cornposíc í ó, el qual cont índrá norn , coguorn
i adreca- de I'autor . Si qualque treball
premíat manqués a les condíc íons damunt dites, l'autor no tin drá dret a premi.
.
2. a Les composicions deuran enviarde, fins per tot el 12 de maigo al secretari del Consistori, N'Antoní Vírg ílí. Academía, 14~3.er~1,a
3.a El repartiment de premis s'escaurá el quart d íumenge de maig, enguany
dia 26, publicant-se amb la deguda anticipacíó la llista de les composicíons rebudes, el veredícte del J urat l'hora de
la festa .
4. a EIs autors premiats, si no assísteixen a l'acte deuran delegar eñ persona apta.

pie de gorn a gom per un públic dístíngit
s elee te el qual tributa aplaudirneuts als
gu an yadors dels premis al tribunal que
els h a a tor ga t, pel seu encert.
P er al present any, ja convocats,
veie m entre els que formen el Consistorí
els S r . V íce n t s Ch álons, volgut consoci
n o stre, i el Sr. Antoni V írgtl í Director
d e l'Orfe ó.
Molt en s plau veur e els noms deIs
n ostr es vo lg u ts companys en actes tan
trans eenden tals . com aquest dels [ces
F lorals .
Plan -no s des d'aquestes ratlles donar-los l'enhorabona.
Per tal de celebrar , amb rn és pompa
aquesta festa, el Cos d 'Adjunts ha tíngut
a b é organ ítz ar una serie de converses per

posíc í ó, el qual contindrá norn, cognorn
i adreca- de I'autor . Si qualque treball
premíat manqués a les condícíons damunt d ítes, l'autor no tin dr á dret a premi .
.
2. a Les composicions deuran enviarde, fins per tot el12 de maigo al secretari del Consistori, N'Antoní Vírgili, Academia, 14~3. er ~1. a
3. a El repartiment de premis s 'escaurá el quart díumenge de maig, enguany
dia 26, publicant-se amb la deguda antícipacíó la llista de les composicíons rebudes, el veredícte del [urat l'hora de
la festa .
4.a EIs autors premiats, si no ass ísteixen a l'acte deuran delegar eñ persona apta.
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V III : De la Llíga Catalana , de Lle ida .
I~.
Copa artística . -Oferta per la
Comissaria de la Generalitat a Lleida , IX. Del C asin o Principal.
al millor t reball que en q ualsevol aspecX . Del Casino Independent .
te es tud ü Lleída o qualque comarca lle íXI. Del C írcol M er can ti l.
XII . De J'Ateneu Lle ídat á.
datana -en algu-na de les modalitats o acXIII.- De la Cambra Urbana.
tivita ts llurs .
V. Copa artística. - A un treball de
Espere rn , dones, que enguany , co m
prosa literaria (novelIa, obra esc énica , els altres anys , serán novament un éxít
narració, contes per a infants, etc.)
i des ítgem al Consistori que demostri enExtraordinaris per a treballs lliures, teresa imparcialitat en jutjar els temes,
com fins ara s'ha v íngut fent cada any.
poesía o prosa ;
VI. De la Societat Eco nó rní ca d'A.
Poetes i pros ístes contribuiu a l'hom íes del País, d'aquesta ciutat.
menatge de la llengua nostrada i a 1'eVII. De la .Carnbra Oficial de Co- naltírnent i lloanca de nostra volguda
terra.
me re , de la «pr ovin ci a ».
í

lA

•

. ,

~r.nta"era

• •••

En sortir aquest número de NOSTRE
C ANT ja haurem entrat en P rimavera . Ja
nostra Mar e Natura. complint el seu
deure inexorable, estará al bell míg de
l'equinocci que assenyala el seu pas per
.díta Zona .
Ditxosa Primavera! ... Quins gr ats record s !.. .
.
En aquest temps de l'any en que la
N aturalesa . des ll íurant-se de la pellarifa
de fredor i tristesa en qu e I'ern bolcallava
·el feíx uc hivern , cornenca a re viure la
se va vid a ; en aq uests dies d el rialler abril
en qu e per arreu es Sol, ai re , lIum, alemies uet YaIS, a -aquesta erutar . .
VII. De la .Carnbra Oficial de Come re , de la «provin ci a ».
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En sortir aquest número de NOSTRE
C ANT ja haurem entrat en Primavera . Ja
nostra Mar e Natura. complint el seu
de ure in ex or able, estar á al bell míg de
l'equinocci que assenyala el seu pas per
' dita Zona .
Ditxosa Primavera! .. . Quins gr ats record s !...
.
En aquest temps de l'any en que la
Naturalesa. desll íurant-se de la pellarifa
de fredor tristesa en qu e l'ern bolcallava
·el feíx u c hivern , comenca a r evi ur e la
í

nutreixen de saba nova , les flors esclaten
ernbaumant-nos amb lIurs perfums i extasíant-nos amb llurs vistoses coloraínes .
els ocells re filant llurs cants ens transporten a regions on tan soIs J'esperit pot
elevar-s 'h í... .
I aquest esperít. aclaparat, com estaven els arbres, les flors
els ocelLs , reviscola i trinca i canta;... canta fins a
ófega r amb els seus cants els records
boírosos del trist hivern ...
Per a íx ó, encara que els nostres cants
sigu ín vo lgu ts en tot l'any. en arribar la
Primavera sembla que s íguín més enlairats, estíguín més saturats de la unció
mística que enrotlla tot l'espíritual i ens
fa més d ícnes de nosaltres mateixos.
menarge 'fie la uengua nostraua I a 1 enaltírnent i lloanca de riostra vo lguda
terra.
í

nutreixen de saba nova, les flors esclaten
ernbaumant-nos amb lIurs perfums i extasíant-nos amb llurs vis to ses coloraínes:
els ocells re filant llurs cants ens transporten a regions on tan soI s J'esperit pot
ele var-s'hí .. .
I aquest esperít. aclaparat , com estaven els arbres, les flors i els oce1Ls , revisco la i trinca
canta;... canta fins a
ó fega r amb els seus cants els records
boírosos del trist hivern .. ,
Per a íx ó, encara que els nostres cants
siguín volguts en tot l'any. en arrib ar la
Primavera sembla que s ígu ín més enlairats. estíáuin més saturats de la unció
í

Com de cos t u rn , el díssabte d e 0 10
ria les rios tres agrupacíons corals «La
Vio leta», «La Paloma» i «L'A legríA », i
fins les q ue n o són corals, com «E ls Venecías » i «Els nois del Segre», envarren els
nos tres carrers tot celebrant la vínguda
de la Pasqua . L'arríbada d e les «Caram elles » té la vírtut de fer revíure l'ání m a
d 'ínfant que t ots els hornes portero a
dintre i sempre ens ha plagut , en aquella
nit -g loriosa, dona r un to rn b per la n o s tra ci utat , que la vermello r de les barretines fa 111és encísera.
Després, pero, passat el goíg d'aq uelles hores d'íntensa joi a po p ular, un
dubte ha ennuvolat el nostre optírnisme
de bons catalans amants d e les trad ícions
de la terra: Són veritablernent les riostre s
«Ca ra melles» . les Ileidatanes, les qu e
institui l'irnmortal rnes tre C lavé? Jo cree
sincerament qu e no . Lleída po tser és la
c íutat que m és barroerament celebr a les
«Ca ra melles» - die barroerarnent r eferintme al seu caíre típíc. Enguany han so rt ít
a cantar la Pasqua cinc c ol les, po tser
masses per a la nos tra ciu tat. Pero el),
els seus can ts n o he m vist ni un senyal
de tipisme e- Ileva t de les ba rr et ín es e- n í
fifi"g1ó'fl'8sa,1l6fi:rt ak 'ltrMó' p eP '1 ¡f m yl t
tra ciutat , que la vermello r d e les barretines fa 111és encísera.
Després , pero, pas sa t el goíg d' a qu eIles hores d'íntensa joi a po p ular , un
dubte ha ennuvolat el nostre o p tirnis m e
de bons catalans amants d e les trad ícions
de la terra: Són verítablement les riostre s
«Cara melles» , les Ileídatanes. les que
institui l'ímmortal rnestre C lavé? Jo cree
sineerarnent que no . L1eida pots er és la
c íutat que m és barroerarnent celeb ra les
«Ca ra mel\es» - die barroerarnent r efer intme al seu caíre típico Enguany han so rt ít
a cantar la Pasqua cinc col les, potser
masses per a la n ostra ci utat . Pero el),
els seus can ts n o hem vist n i un se nyal
de tipisme - lIevat de les ba r re tínes e- n í
._ _ .... A ._"'_.:_ .....
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les bandejades preºí.§amen t @1l aq u@ll;!
díada q ue eH Instítu¡ per A es plaí dehi
seus cantaíres .
Creíern qu e ja é§ h ora q u e le§ nostres
agrupacíons ce rals fil~ín víncla ep ~ J §~y
carní í tornín ªl Ql0§ Q~ l'g bn \ ~ l avj;!riª!tª,
d e la q ua l ínco ns c íen t m en t han sortít.
Mes tr e Clavé
altres autors purament
catalans els han donat prouscancons perqu e no e1s céllg!Ji apartªr d e] ver ítable fi
per al qual fo rs n creats, que és la c;J igoíficació i l'enlaírarnent ,c!!lt!Jf ª 1 de l'ql}f~f
catalá. Sí no ho fan a íxi, ens írn a g ín em
q ue a viAt , to t h jp,ºrt!H' Jª .cª ta!a,fta barretina, els veurern pels nostres carrers
amb una gllitarrª ªl§ "d it s. tot .~ ªn tlm t ,
a mb els ulls en blane í veu enyoradíssa,
QJ1 tan go argent].
í

~

..
e • a ,. •.

., ,, G t ,

Fe8tiJ'~1 .~.,ª~b
L'Orfe ó Catal á dedica tota l'activitat deis s eu s
a§saigs a l'estud¡ d 'i f!l pof t ª~i& fr~·gro~!iis g~ la
« MJ ~~~ ~p si m en or», 4¡; J. S ~il~h , l'.~ ug ifió ~~! s
quals, p er b é que s'havía ' fln1.l PC!.!!t per ª!J! ~ uª",
res ma , no t índr á efecte fins al proper rt!e§ eje
maigo

p er
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ficació i l'enlaírarnent ,c!!lt!Jf ª 1 de l'obrer
catalá. Sí no ho fan aíxí, ens írn a g ín ern
que a vjAt , to t hjp,ºrtªf Jª .cªtaJ.a,na barretina, els veurern pels nostres carrers
arnb una gllitarf ª als "d it§. tot ~ªntlJ~ t,
amb els ulls en blane í veu enyorad íssa ,
QJ1 tan go argent].
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Fe8tiJ'~1 .~ ,ª~b
L' O rf eó Catal á dedica tota l'activitat deis s eus
a§saigs a l'estud¡ d 'i f!l por tª~i& fr~·gro e!iis g~ la
« MJ ~~ ~ en si me nor», 4,1; J. S ~il~h , l'.~ y gifiÓ p~! s
quals, per b é que s'h avía ' flI11.l PC!ª t pe r ª!J! ~ uªr
re sma , no tí nd r á efect e fins al proper rt!e§ eje
maigo

PERRUQUERIA PER A SENYORES
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Permanents sense corrent, garantítzades per
deu mesos, a 14 pe••ete. - Ondulacions
ferro i a l' aígua - Manicura i Depilació a
:~:
:~:
:~:
preus reduíts
:~:
:~:
:~:
Les orfeonistes i les llegídores de NOSTRE CANT tindran un
5 Ofo de descompte en tots els serveis . - Un altre 5 % d'aquests
serveis sera per beneficiar la caixa de l' O RFE Ó L LEID AT A .
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