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ca ntno st r e

No va efa po
Estem ja novament al comeneament d'un altre curs: ,1935-1936.

L'estíu, amb les seves calors, . s'allunya ac celerada!p-ent de nosaltres. Les primeres

fresques arriben amb el setembre.

EIs nens, contents i amb les carteres flamants plenes de llib res, llibretes, Ilápíssos

gomes , ens donen a eoneíxer que la vida renaix.

S'han acabat ja les sortides al cam p i les exc ursions d'esbarjo, les quaIs tenen una

tanca que és tradicional ja de temps: els aplecs de Butsenit i Granyana.

Portats, dones, pel renaixement a la vida i després d'un petit descans estival, donem

novament a Ilnm la nostra revista, pero ara reempresa amb més empenta. Volem .am

pliar-Ia, volem que no es quedi sois a LIeida, sin ó que, a proposta del bon amic Virgili,

vagi a tots els indrets de les nostres comarques i sigui el portantveu deis orfeons llei

datans,

1 per aixo, en saludar-vos amb motiu de la iniciació d'aquesta nOVa etapa d'actuació,

amb tot él goig us donem aquesta grata nova, puix que, amb la seva realització unirem

N,ova e ta pa
Estem ja novament al comeneament d'un altre curs: ,1935-1936.

L'estíu, amb les seves calors, . s'allunya ac celerada!p-ent de nosaltres. Les primeres

fresques arriben amb el setembre.

EIs nens, contents i amb les carteres flamants plenes de Ilíb res, llibretes, Ilápíssos

gomes, ens donen a eoneíxer que la vida renaix.

S'han acabat Ja les sortides al camp i les excursions d'esbarjo, les quaIs tenen una

tanca que és tradicional ja de t em ps : els aplecs de But senít i Granyana.

Portats, dones, pel renaixement a la vida i després d'un petit descans estival, donem

novament a Ilum la nostra revista, pero ara reempresa amb més empenta. Volem .am 

pliar-Ia, volem que no es quedi sois a LIeida, sin ó que, a proposta del bon amic Virgili,

vagi a tots els indrets de les nostres comarques i sigui el portantveu deis orfeons llei

datans,
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Fe ~ t a m a [ c ne r a
Si alguna vegada heu hagut de prestar

atenció-si us pau per torca-c-a aquesta mena
d'esbario popular anomenat Festa Major, és
en aquesta época de I'any. Del 15 d'agost al '8
de setembre , aquest fla gell pertorbador de la.
tranquiHitat de les llars cíutadanes cau com
pa bene"it sobre nosalt res i fa t rontollar I'har
monia familiar . Tot s tenim els nostres ger
mans, els nostres parents o-si m és no-els
nostr es amics escampats per uns quants po
blets de la rodalia i tot s-c-quí m és qui menys
- ha urem rebut aquesta di'es unes quantes
amoroses míssíves ínvítant-nos a la fes ta ma
[or d'una dotzena i mitja de pobles, pel cap
baix.

1 ací comenca el riostre calvario No és que
jo vulguí ara criticar la gentí lesa dels que de
tot COl' ens invit en . Pero no em negareu que
la seva amable at enció és moltes vegades la
cau sa d'una discordia fa milia r que esdevé, so
vínt, més complicada que el conflic1Je ít alo-
etí ópíc. .

Vegeu, sínó:

El cosí de Vilaprima, la tia de Castellgran
i el cunyat de Casamagra volen que assístíu
a llurs festes maj ors. La fatalitat les ha posat
totes t res en el mateíx dia i aquesta és precí
sament la cau sa del vostre desorí. La muller
vol anal' al poble de la tia, pero el marít pre
fere lx la companyía del seu cosí o del cunyat,
perqué la tia és molt criticadora i sem¡pre tro
ba mal fet tot el que tan els homes. Ja n o hi
.n'2~g el- '19,rnJlP..ll'l.. nJ1JjJ{alla_(Dar..ti4i¡,ria sem
- haurem rebut aquesta di'es unes quantes
amoroses míssíves ínvítant-nos a la festa ma
íor d'una dotzena i m ít ja de pobles, pel cap
baix.

1 ací comenca el nostrs calvario No és que
jo vulgu í ara criticar la gentílesa dels que de
tot COl' ens invit en . Pero no em negaren que
la seva amable atenció és moltes vegades la
cau sa d'un a discor dia familiar quaesdevé , so
vínt, més complicada que el conflic1Je ítalo-
etí ópíc. .

Vegeu, sínó:

El cosí de Vilaprima, la tia de Castellgran
i el cunyat de Casamagra volen que ass istlu
a Hurs festes majors. La fatalitat les ha posat
totes t res en el mateix dia i aquesta és preci
sament la cau sa del vostre desorí. La muller
vol anar al poble de la tia, pero el marit pre
fere lx la com~anYia del seu cosí o del cunyat,

nials-i la tia estar á orgullosa de rebre els
seus hostes de cíutat, Naturalment caldrá do
nar una excu sa als altres parents , pero aíxó
és cosa facíl ; un mal de queíxals inoportú o
un eost ípat a deshora sempre tan quedar bé.

1 continua el cal vari .. . El viatge al poble
de la tia, per reg la general, cal fer-lo en au
toómn íbus, en un d'aquells auto ómníbus que
en vígílíes de festa major s'omplen com cas
cos d'arengades. Si teniu la sort-una sort
que us aravor eíx sov.int-de seure-hí entre
dues persones .de físic exuberant, [a podeu
ben dir que en baíxar del cotxe us hauran de
fri ccionar les cames per ter.vos reaccionar.

1 arriba després el final del vostre calvari
el punt culmdnant de totes les vostres des
gracies, sobretot si sou home que no sabeu
de baIlar-les done s, generalment, totes en
saben-o El plat fort de les festes ma íors dels
pobles és el ball. Ball a la tarda, ball al ves
pre ... i no en tan al matí perqué la gent ne
cessíta reposo Us trobeu en qualsevol llotja de
I'envelat i no teniu més remei que contem
plar amb toreada expressí ó de joia la bellu
ga díssa encaparradora del jovent tot seguínt
el ritm~ de la dansa . Malgrat el vostre desig de
fer el cor fort no podeu evitar que de tant en
tant la naturalesa us trae íxí i una sincera ex
pr essió d'avorriment acudí als vostres llavis. 1
en aquestes condicions els dies es fan llargs i
pesats, el sol uscrema més que de costum i
no trobeu alt re alleujarnent al ' vostre mal que
les hores deIs bons apats. La bona voluntat
q ue U~ ·C:t.J.<:&I V U<l C J.A . ;:,u·yuI~u.t ...,CClll.- C ...:I:1.s: - ""'-'.I.¿ 01"'-

dues persones .de físic exuberant, ía podeu
ben dir que en baí xar del cotxe us hauran de
fri ccionar les cames per ter.vos reaccionar.

1 arriba després el fin al del vostre calvari
el punt culmdnant de totes les vostres des
gracies, sobre tot si sou home que no sabeu
de baIlar-les dones , generalment, totes en
saben-o El plat fort de les festes majors deIs
pobles és el ball. Ball a la tarda, ball al ves
pre... i no en tan al matí perqué la gent ne
cessita repó s. Us trobeu en qualsevol Ilotja de
l'envelat i no t eniu més remeí que contem
plar amb toreada expressí ó de joia la bellu
gadíssa encaparradora del jovent tot segu ínt
el ritm~ de la dansa. Malgrat el vostre desig de
fer el cor fort no podeu evitar que de tant en
tant la naturalesa us traeixi i una sincera ex
pressió d'avorriment acudi als vostres llavis. 1
en aqueste s condicions els dies es fan llargs i
Desa.ts. e o II crem més ue de costum i
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1, finalment, I'Orfe ó Lleídata "La Violeta".
-Sota la direcció del mestre senyor Fran
cese Besa, !aquell home vellet, xaruc, de mi
rada incerta, que arrossegá tUS peus peis -n5s::--'
tres carreIS.-!-.e:l seIltil'et:rel1'ca,ta,..cantar davant
dels seguícís fuheraris;" d 'aquell home que, en
la seva joventut, anava pels nostres camps, .
amb voluntat d'apóstol, cercant les veus fres
ques dels riostres pagesos per a engruíxír el
seu COl' "La Violeta",' aquest es transforma en
Orfeó . »Després d'ell ¡ agafa la batuta mossén
Lleonard Franch, fins que, al cap de pocs me
sos, el substituí l'actual mestre de música de
la Casa de Beneficencia, senyor Antoni Mateu.,

Durant la vida d'aquest Orfeó realltza dí
verses excursions artístíques fora de casa i
alguns concerts a la nostrj, ciutat."L'acte més
remarcable d'aquesta massa coral tíngu é lloc
l'any 1919-essent director el senyor Antoni
Mateu~, ' amb motíu d'un homenatge als íl,
lus tres músícs lleidatans Merce, Giró í Roig . •

Ultra l'Orfeó, hi prengueren part una 01'

questra composta de quaranta axecutantsjd el
t enor Corts, el contralt Vilasaló i el baix' Ba .,
taller, vinguts expressament de Barcelona. Fo
ren interpretades diverses obres dels home
natjats, entre elles el celebre "Miserere" de
Mercé, que meresqué unánimes eleg ís de la
nombrosa concurrencia que assistí al concert.

En aquest mateíx any, en junta general
fou acordat cue en endavant aauesta entitat
seu oor "La VlOleta",' aquest es transrorma en
Orfeó . »Després d'ell ¡ agafa la batuta mossén
Lleonard Franch, fins que, al cap de pocs me
sos, el substituí l'actual mestre de música de
la Casa de Beneficencia, senyor Antoni Mateu.,

Durant la vida d'aquest Orfeó realltza dí 
verses excursions artístíques fora de casa i
alguns concerts a la nostrj, ciutat. "L'acte més
remarcable d'aquesta massa coral tíngué lloc
l'any 1919-essent director el senyor Antoni
Mateu~, ' amb motíu d'un hom enatge als íl,
lustres m úsícs lleidatans Merce, Giró í Roig . •

Ultra l'Orfeó, hi prengueren part una 01'

questra composta de quaranta axecutantspí el
t enor Corts, el contralt Vilasaló i el baix' Ba .,
taller, vinguts expressament de Barcelona. Fo
ren interpretades diverses obres dels home
natjats, entre elles el celebre "Miserere" de
Mercé, que meresqué unanimes elogis de la

cumbía sota les fortes gelades d'un üarg hi
vern espiritual.

* * *
S'esqueia a primers de genel' de l'any 1932

quan l'Orfeó Lle ídata comeneá a reorganít
zar-se. Un petit nucli de cantaires, d'aquells
orreonístes que anys enrera havíem hagut d'a
bandonar l'esplai del cant, que era l'esplai de
la nostra anima, tinguérem la pensada d'aco
blar-nos novament. Erem les espurrres del ca
liu deíxat pels tres Orfeons-no apagat en
cara- , que volíem: renovellar-rios, que frisa
vem per a aíxecar novament, de cara al sol i
desafiant els vents, la bella senyera del gran
ideal que antany ens agermanava.

El claustre de professors de l'Institut, in
fluenciat pel seu director; el nostre president
h onorarí, senyor Salvador Roca Lletjós, capte
nínt-ss de la necessítat que teniem d'un es
tatge espaíós i de la impossibilitat nostra de'
poder pagar-lo, ens cedí generosament una
aula' del vell edíñcí del Roser. Allí comenca,
re m, dones, la nostra tasca.

Responent la nostra crida, cada dia acu- ,
díen n ous elements a engruixir la llista de
cantaires. 1 aquella aula espaíosa en la qual
al comencament ens hi perdíem, aviat s'aná
estrenyent, estrenyent, fins al punt que pocs I
mesos despr és resultava massa reduída. La I

vida del nostre Orfeó comencava amb plena
alenada vivificadora, amb tot l'esplendor que
nos altres havíem cobeíat.
"i:l. HU""",,- CUU1Ui:l., ~lUl;;uen::IU ra pensaua uaco-

blar-nos novament. Erem les espumes del ca
liu deíxat pels tres Orfeons-no apagat en
cara- , que volíem: renovellar-rios, que frisa
vem per a aíxecar novament, de cara al sol i
desafiant els vents, la bella senyera del gran
ide al que antany ens agermanava.

El claustre de professors de l'Institut, in
fluenciat pel seu director; el nostre presídent
h onorari, seny or Salvador Roca Lletjós, capte-
nint-se de la necessítat que teniem d'un es
ta tge espaíós i de la impossibilitat nostra de'
poder pagar-lo, ens cedí generosament una
aula: del vell edíñcí del Roser. Allí comenea,
rem, dones, la nostra tasca.

Responent la nostra crida, cada dia acu- ,
díen n ous elements a engruixir la llista de
cantaires. 1 aquella aula espaíosa en la qual
al comencament ens hi perdíem, aViat s'aná
estrenyent, estrenyent, fins al punt que pocs 1
r r::U::l ,CO.C:! d t:H;~_:n l'!6 "J3,.c!"uU:~ :u.o 1"V1a c!'Oc. ~.o.d:n;· d n. ]" n.__-"_
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fervor i aquell entusiasme que són indispen
sables per a acons eguí r les m és graos empreses.

A poc a poc la nostra obr a s'ana arrodo
nint i perfeccionan t . La constancia i la bona
voluntat superen moltes coses, i aquestes be
lles qual1tats a nosaltres no ens mancaven.

Arríb árern a íxí al dia de la ínaugurací ó de
la nostra senyera, d'aquell sant drap simbo
litzador del nostre ideal. Era el dia 9 d'octubre
del mateix any 1932. Aquell día fou potser el
m és felig de la nostra vida artística. Mestre
M1llet, el riostre pare i guiador, apadrinava la
nostra senyera . El goig inefable de posse ír [a
l 'esten dard que nosaltres somníavem-Jun es
tendard amb la vísí ó de la Seu Vella , i el pont,
í el r íu de Lleida, enmig d'una r iallera florida
de roses representatives de les nostres can
cons i protegida pels noms del grans mestres
de l'art coral i dels músics lleidatans més íl
lust resf era engrandit per un altre goig gai
rebé tan gran com aquell: el de tenir unes
hores al nostre costat el mestre estimat, I'ho
m e que més ha fet vibrar els nostres cors en
el veritable amor a Catalunya.

1 a la tarda hi hagu é el concert, el nostre
pr imer concert de debo, la pr esent ació oficial
del nostre o rre ó. Hi ass ist iren, ultra el me s':
tre M1llet , En J oan Llongueres, director de
1'Institut Catal á de Rítmica i Pl astíca , i el
mestre Balcells, director de l'Orfeó Gracienc.
Jo no sé si cantárem bé o malament, que no
s6c pas jo qui ha de dir -ho ; pero el n ostre
atreviment en donar un concert complet al
cap de nou mesos d'actuaeíó i el fet de pre ,
sentar entre les nostres .cancons "La mor t de
I'cscola", obra de cab dal importancia, ens val
gueren afectuoses felicitacions deIs mestres

€i " n
d

n~J' "~~nl¡'n~o", I on~nll ,.,o no ~r:l" l' ''' l·"",qn.toen ara am JJ a VISI0 de la seu ve. a, e pon t,
í el r iu de Lleida, enmig d'una r iallera florida
de roses representatives de les nostre s can
cons i protegida pels noms del grans mestres
de l'art coral i dels músícs lleidatans més íl
lust resfe ra engrandit per un altre goig gai
rebé tan gran com aquell : el de tenir unes
hores al nostre costat el mestre estimat, I'ho;
m e que m és ha fet vibrar els nostres cors en
el veritable amor a Catalunya.

1 a la tarda hi bagu é el concert, el nostr e
primer conce rt de debo, la present ació oficial
del nostre o rre ó. Hi ass ist iren, ul tra el mes':
tre M1llet , En J oan Llongueres, director de
l'Institut Catala de Rítmica i Pl as.tica , i el
mestre Balcells, director de l'Orfeó Gracienc.
Jo no sé si cantarem bé o malament, que no
s6c pas jo qui ha de dir-ho; pero el n ostre
atreviment en donar un concert complet al
cap de nou mesos d'actuació i el fet de pre 
sent :J.r entre les nostres can ons "La mor t de
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Nova Tarrega. La nostra actuació fou. ben re
marcable : el programa del concert es compo,
nía de dues cancons a cárrec de cadascun deIs
o rreons participants i cin o sís de con íunt, al
gunes d'elles acompanyades per la Cobla Bar
celona. Les dues caneons que nosaltres canta
r em eren "La mort de I'escol á" i "Kalinka", les
dues obres més grans de tot el programa. He
dit que la nostra actuacíó ar tística en aquell
aplec fou ben r emarcab le, i no cregueu pas
que ho díguí per van ítat. El p úblíc, que om,
plia de gom a gom la sa la i que sancionava
amb la seva actitud les actuacions de tots els
Orfeons que passaren per aquell escenari de
l'Ateneu, fou qui em va ter -suposar que ha
viem cantat bé, per tal com , amb sorollosos i
prolongats aplaudiments, ens obliga a repetir
"La mor t de I'escol a". ,

Després del memorable aplec de Tarrega,
la vida de l'Orfeó s'ha anat descabdellant com
la d'aquell minyó jove i fornit que es veu amb
COl' de superar tots els obstacles que se li po
sen al davant. Per íód ícament hem donat con
certs a la nostra ciutat i hem portat diverses
vega des les nostres caneons a poblacíons de
les comarques lleidatanes. La íncorp oracíó al
riostre pro grama d'obres tan ext raordíná r íes
com "La Mare de Déu", "OceBada" i .el "Cre
do" de la "Míssa del Papa Marcel", ha palesat
cada vegada en nosaltres un grau més aceen
tuat de perfecció.

Quin és el fruit artíst íc de la nostra ac
tuació? Vosaltres mateíxos, volguts radio
oients, que diverses vegades i per mitja d'a
quest mat eix mícrófon haveu sen ti t els nostres
cancons, podeu jutjar.ño . Jo úní cam ent us
vull dír que aquelles cancons, tot assajarit-les,
ens fa n més un íts, ens fan m és germans i
~Q,ftYlem. JJ:l""Ít..';Y' '¡!,cxY1~. 'Ué.c;.f l¿¡¡.m;l!<t..aJs.aJj~e!':;

prolongats aplaudiments, ens obliga a repetir
"La mor t de I'escol á". ,

Després del memorable aplec de Tarrega,
la vida de l'Orfeó s'ha anat descabdellant com
la d'aquell minyó jove i fornit que es veu amb
COl' de superar tots els obstacles que se li po
sen al davant. Per íódícament hem donat con
certs a la nostra ciutat i hem portat diverses
vega des les nos tres caneons a poblacions .de
les comarques lleidatanes. La íncorp oracíó al
riostre pro gr ama d'obres tan extraor dínar íes
com "La Mare de Déu", "OceBada" i .el "Cre
do" de la "Missa del Papa Marcel", ha palesat
cada vegada en nosaltres un grau més aceen
tllat de perfecció.

Quin és el fruit ar tístic de la nostra ac
tuació? Vosaltre s mateixos, volguts radio
oients, que diverses vega des i per mitja d'a
quest mat eix micrófon haveu sen tit els nostres
cangons, podeu jutjar-ll0. Jo únicatnent us
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d'esplaiar-se, els han ensenyat d' ésser homes,
els h an fet estimar la nostra terra i la nos
t ra obra .

I els grans, els homes i les noies, que , temp,
cats per un desig de novetat, han íngressat al
nostre Orfeó Lleídat á, sense adonar -s e'n, tot
cantant, han perfeccionat les seves qualitats
artístiques i han esdevingut fervents aíma,
dors de les coses de Catalunya en una de les
seves representacions més genuínes : la cane ó
popular.

Lleidatans!~L'Orfeó Lle ídata és obra da
mor a Catalunya i d'espe ranca en el seu glo
rí ós esdeven idor ; és obra d'unió i de tortítud.,
perqué la unió fa la to rca, i no hi ha res que
ag ermani tan com la cane ó quan és cantada
amb la unanímítat i I'entusíasme que . ho fem
nos al t res ; és, ñnalment, escola de ciutadania,
perqué per fecciona els espsrrts bo i allunyant
los de les m ís ér íes de la vida.

Pe r a íx ó tots heu d'aludar-Ia, la nostra
obra.

Vosal tres, els rics, els que us veí eu aca ro-

nats per res manyaguer ies de la fortuna, no
ne gueu la vostra aj uda econ ómícj, a la no stra
obra de cultura. I els humíls, els que cada d ía
heu de lluit ar per a guanyar-vos la vida, tam,
bé podeu pr estar-nos el vostre supor t moral.
En els riost res rengles trobareu germans vos
t res que t ámb é lluite n diariament com vos
altres, i les nostres cancons esdevindran un
espla i de la vostra an ima, seran un bocinet de
cel dins del trarec í les rancúnies humanes

Estimem-la tots, l'obra de l'Orfeó Llei
data ; aj udem-Ig tots, sense distincions d'idees
polítiques i creences religioses, que aquestes
no compten en el nostre programa; posem-hí
tots el nostre esrorc per afer-la més gran i
més digna ; perqué , coro. més gran i més glo
riós sera el n ost r e Orfeó, com m és lluny por
t ara les riostres caneons, com més éxít s asso
li ra en el seu descabdellarrnent artíst íc, més
en al t íra la nostr a ciutat, m és conegut fará el
seu nom í més la incorpora ra al moviment
artíst ic de les ciutats .musicalment més enlai
rades.

Bona nit a tots"

ELS NOSTRES ARTISTES

Leandre Cristofol
Estem una altra vegada davant l'obra de

Lean dre CristOfol. Veritablement és un goig
poder admirar de nou obres del riostre ar
t ista.

L'obra d 'En CristOfol, [a des dels seus co
mencaments ha estat abundant i proñtosa,
quelcom variada pero cal reconéíxer l'evo
perque la urno la la rurea, 1 no rn na res que
agermani tan com la cane ó quan és cantada
amb la unanímdtat i l'entusíasme que. ho fem
nosaltres : és, finalm!ent, escola de ciutadania,
perqué perfeccion a els espsrrts bo i allunyant
los de les m íseríes de la vida .

Pe r a íx ó tot s heu d'aludar-Ia, la nostra
obra.

Vosaltres, els rics, els que us veí eu aca ro-

p er m ít j a de la perfecció , trobava una tasca
secun daria continuar camins t racats Ja per
altr es; i en ' plena ac tivitat artística, quan
Ja comencava d'assolir petits triomfs, deixa
anal' el camí empr és per comencar de nou.

Una var iació que no daíxá de tenír vacil
lacions.

Díbuí x , Pintura i Escultura, tres arts dios
una mat eixa cul tiva CristOfol; pero, de les
tres, l'escul tura és la que prefereix i la que
al ho ra practica amo m és entusíasme. Les
e§~!1l'~!1r.~~ _q\!e _ ~!L r:-eBr.~se_!1tJL ~g.n__JQt~_JJ!ll!, I

més digna ; perqué , coro. més gran i m és glo
riós sera el nostr e Orfeó, com més lluny por
t ara les riost re s caneons, com més éxíts asso
lira en el seu descabdellarnent artíst íc, més
en altírá la nos tra ciutat, més conegut tara el
seu nom i més la incorporara al moviment
artístic de les ciutats .musicalment m és enlai
rades.

Bona nit a tots"

ELS NOSTRES ARTISTES

Leandre Cristofol
per mít j á de la perfecció, trobava una tasca
secun daria con t inuar camins t racats Ja per
altr es; i en ' plena ac tivitat artíst ica, quan
ja comencava d'a ssolir petits triomfs, deixa
anal' el camí empr és per comencar de nou.

Una variació que no daíx á de tenír vacil
lacions.

Dlbu íx , Pintura i Escultura, tres arts dios
_____________'ll. n .o m~:t:Ai~ lul1 t.hT...!:a Cr-Í-c:! t.o fal ° o:r..h. d IO. 113_"-- _

Estem una altra vegada davant l'obra de
Leandre CristOfol. Veritablement és un goig
poder admirar de nou obres del nostre ar
t.h ,t..,
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Comissió permanent

de Fires i Festes

Amb el títol que encapeala aquesta nota (i

sota els auspícís de la Cambra Oficial del
oomerc i Indústria) s'ha const ítuít a Lleida
la comíssíó de Fires i Festes.

El manifest que ha mit jans del [ulíol pas
sat nanea la dita Comissió, per a coneíxe
ment de tot Lleida, deia a ba stament l'ob
jecte que es proposa amb el seu funciona
ment normal y conti nuat. De més a m és, de
mostra un sentir general de mlllorame rrt en
la nostra ciutat de les festes que ací puguín
fer-se, tota vegada que el dit manifest esta
avalat per les sígnatur es de tot s els est a
men ts socíals i entitats culturals i r ecreati
ves de la nostra ciu ta t , entre les quals fi
gura el nom del nostre Orfeó.

Tenim entes que el s t re balls d'inscripcions
de donatius voluntar is són mol t fructifers i,
quant a la quan ti t a t i quali t a t de les festes
que es proposen , seran ímmíllor a ble s.

NOSTRE CANT s'assocía coralment a la
'feixuga tasca que a íx ó reporta i ofereix les
seves modeste s pagines a la Comissió per aí,
xí con tribuir a una obra que enlaírara Llei
da i rara que la nosta ciutat surt i del trist
papel' de simple llogarret per a posar-se al
ni vell que, en tots els ordres, li correspon.

N otic ia ri
El nostre estimat con soci senyor Anton i

B~~g.§~, ~QIE.e~l(.~_.PJ!l ...t,!-li~. ~§s~h.J.~~,,~e~~§.:..

avala t per les signatures de tots els esta
ments socials i entitats culturals i recreati
ves de la nostra ciutat, entre les quals fi
gura el nom del n ost re Orfeó.

Tenim entes que els tre balls d'inscripcions
de don atius voluntar is són molt fructife rs i,
quant a la quan tit at i quali t a t de les festes
que es proposen, seran ímmíllorables.

NOSTRE CANT s'assocía coralment a la
'feixuga tasca que aíxó reporta i ofereix les
seves modestes pagines a la Comissió per aí
xí contribuir a una obra que enlaírar á Llei 
da i rara que la nosta ciutat surt i del trist
pap el' de simple llogarret per a posar-se al
ni vell que, en tots els ordres, li correspon .

N otici a ri

N OSTRE CAN T

adhesió i collaboracíó, de la qual ja h a fe t
ús fins al pr esento

- - 0 - -

Resum de les actuacions d'amics i colla;
boradors riostr es davan t el mícr óton de Ra
dio Lleida :

El dia 4 de jul ícl s'ínaugura la Secció de
Pedagogía amb un parlament dirigit als ra
díooíents pel senyor Roset, inspector Cap de
Primera Ensen yane;;a de Lleida, en el qual
els indicava, amb paraules precises i ben
pron uncíades, el que és aquesta Secció i el
que hauría d"aspirar a ésser. Estigué molt
encertat.

A contin uació dona una conferencia el
nostre bcn amic i nou director d'aquesta re
vis ta, senyor Ramon Ortiz, parlant sobre el
tema "El n en , la familia i l'escola". Per la
multitu d d'ex emples que cita i pels coneixe
ments práctícs que dona als pares .de fami
lia, fou la con ferencia molt escoltada pels rá,
diooients i marca l'a rientació practiCa que
haurien de seguir aquestes conferencies. En
el mes d'agost el riostre director parla sobre
el tema "Cerím ón ies que teníen lloc a Llei
da, en oca sió de la pen a de mort, a comen
cos del segla XIX". Aquesta conferencia por
ta a les convers es de sobretaula els records
deIs fets , persones i costums més frapants de
la centúria passada . En el mes de setembre
ha donat una . conferencia sobre "L'origen
del t eat re aspanyol' '. Demosbra en ella l'afi
ció i coneixement de les cí éncíes hístóríques
en les qua ls s 'está lUcenciant.

El senyor Ohalons, director que fou . de la
no stra revista, h a passat a director de la
Secció Revista de Radio Lleida. Nomena
~ "a+ "Cl.fl1tunrá:\..~u- +U U Hi:l. una conrerencia el

nostre bcn amic i nou director d'aquesta re
vis ta, senyor Ramon Ortiz, parlant sobre el
tema "El nen , la familia i l'escola". Per la
multitud d'exernples que cita i pels coneixe
ments practí cs que dona als pares .de fami
lia, fou la con ferencia molt escoltada pels ra
díooíent s i marca l'arientació practiCa que
haurien de seguir aquestes conferencies. En
el mes d'agost el riostre director parla sobre
el tema "Cer ímón íes que tenien lloc a Llei
da , en ocasió de la pen a de mort , a comen
cos del segle XIX". Aquesta conferencia por
ta a les conver ses de sobretaula als records
dels fets , persones i costums més frapants de
la centúri a passada . En el mes de setembr e
ha donat una . conferencia sobre "L'or ígen
del teat re aspanyol ''. Demosbrá en ella l'afi
ció i coneixement de les cíéncíes hístóríques
en les quals s'está lUcenciant.

El sen 0 1' Chalons director que fou e la



N OSTRE C A N T

tíls", dint re la secció de Pedagogía. Indica
als pares quins són els [ocs més convenients
als nens i els dona algunes indicacions per
a la cura dels nens. Fou mol t ínteressan t en
tot s els momen ts de la conferencia.

Moss én Josep María, Llorens esta donant
un curs titulat "Éls riostres m úsícs", que és
realment de molt valor per al coneixement
crític dels músícs de la nostrj, terra.

I finalment , el director del nostre Orfeó,
senyor An toní Virgili, del [ulíol enea i cada
dívendres al mígdía, ve donant un curset
d'escriptura catalana que sera clos, en fina
litzar, amb un concurs entre els petits radio
oients, or ganítzat per la delegació de la
Protectora de I'Ensenyanca Catalana.

Constatem amb g0ig aquestes dades per
tal com elles ens diuen amb quin delít s'ha
incorporat Radio Lleida al moviment cultu
ral de la nostra ciutat sota la direcció del
bon amic senyor Bergós.

- - 0 ·- -

El día 15 d'aquest me s celebra el nostre
Orfeó Junta general extraordinaria.

Es pren gué I'acord d'adquir ir un piano i
un harm óníum, elements indispensables per
al desenvolupament de la tasca artística del
nostre Orfeó, la manca deIs quals er a ben
palesa.

També s'acorda convertir NOSTRE CANT
en por tantveu dels orfeons de les comarques
Ileídatane s, Aques t acord és d'una írrsportan 
cia extraor dinaria, per tal com amb ell do
narem als altres orfeons lleidatans la facíl í
tat de tenir un portantveu que aplegui els
seus sentimcnts i les seves aspiracions, fara
més estreta I'íntíma unió que avuí Ja ager
mana els cantaires de les comarques lleída.,

. -
Protectora de I'Ensenyanca Catalana.

Constatem amb goíg aquestes dades per
tal com elles ens diuen amb quin delít s'ha
incorporat Radio Lleida al moviment cultu
ral de la nostra ciu tat sota la díreccí ó del
bon arníc senyor Bergós.

- - 0 ·- -

El día 15 d'aquest mes celebra el nostre
Orfeó Junta general ext raordinaria.

Es prengué I'acord d'adquir ir un piano i
un harm óníum, elements indispensables per
al desenvolupament de la tasca artí stica del
nostre Orfeó, la manca dels quals er a ben
palesa.

També s'acorda convertir NOSTRE CANT
en por tantveu dels orfeons de les comarques
Ileídatane s, Aquest acord és d'una irrtJortan
cia extraordinaria, per tal com amb ell do
narem als altres orfeons lleidatans la facili
tat de tenír un nortantveu gue anlegui eIs
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trí moníal en llae amb el bon amic i ex-c an
taire del nostre Orfeó seny or Josep Capell.
Després de la cerímónía els n uvis empren
gueren el viatge a Barcelona, lloc de la seva
residencia .

Si és plaent constata r els fet s agra dables
. que es produeíxen entre la nostra gran fa

milia orfe óníca , més ho és aquest, encara,
per tal com és el primer casament entre or
feonist es esdevingut de la nos tra reorganít,
zació en ea .

Reb in els nuvis la nostra m és sincera en
horabona .

--o~

En el número anterior, corresponent al
mes de juny darrer, í en fer la ressenya de
l'e xcursí ó de l'Orfe ó Lleídata a serós, ens
obl ídárem .de constatar el nostre profund
agrannen t envera els pocs serosencs i 1'Or
feó L'Atl árrtíd a (sobretot el seu director se
nyor Escola í el seu entusiasta socí i metge
de la població , senyor Balanyá) que amb els
seus trebaHs í sacrificis contríbuíren a qué
la nostra actuací ó en aquella poblací ó no fos
rebuda amb més fredor .

Fem gustosos aquest a aclaració per tal com
el seu desint er essat estorc bé s'ho mereix.

--0--

A la Clínica Montserrat, de la nostra cíu
tat, ha esta t operat el germa del nostre vol
gut socí protector ·Sr . Antoni Bergós, el co
ne gut í avantatjat arquitecte Sr. Joan. Sa
bem que el pacíent es troba ja en franCa con
valesc éncía i que molt avíat abandonara la
clínica. No cal dír com desítgem el seu rapíd,
i total guarimen t .

En el número anterior, corresponent 'al
mes de juny darrer, i en fer la ressenya de
I'excursí ó de I'Orfe ó Lleídata a Seros, ens
obl ídárem .de constatar el nostre profund
agraí men t envers els pocs serosencs i 1'Or
feó L'Atlantída (sobretot el seu director se
nyor Escol a i el seu entusiasta soci i metge
de la població , seny or Balanyá) que amb els
seus trebaHs i sacrificis contr íbuíren a qué
la nostra actuací ó en aquel·la població no fos
rebuda amb més fredor .

Fem gustosos aquesta aclaració per tal com
el seu desin teressat estorc bé s'ho mereix.

--0--

A la Clínica Montserrat, de la nostra cíu,
t at , ha estat operat el gerrná del nostre vol
gut soci pro1iectorSr. Antoni Bergós, el co
ne gut i avantatjat arquitecte Sr. Joan. Sa
bern que el pacíent es troba [a en franCa con
ll ll.lP-SPof> n Po¡ll -¡ nll~ rnolf ,lillt. llhlln t:1'nn"" "" ]ll
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del nostre Orfeó i s'ha endut d'entre nos al
tres l'estim:at soci protector senyor Pere Vi
llar.

Si acreditada era I'ac tuací ó del senyor Vi
llar ~n la direcció de I'Hotel Suí s de la nos
tra ciutat , del qual er a propietari, més ho
era en el caire cul tural, puíx que el seu en .. :
tu siasme l'havia portat a figurar en gairebé
t otes les entitats culturals de la nostra cíu
tato Per aquest motiu la seva mort ha estat
molt sen tida .

Rebi l'atríbulada família del rna laguanyat
senyor Villa r l'expressí ó més sincera del
nostre condal.

- - 0 --

Després de llarga i dolorosa malaltía, en
plena [oventut, h a mort a I'edat de 26 anzs
Na Jo sepa Bonet de More ll, esposa del nos
tre consoci senyor Jo sep Morell Solé i filIa
política del també soci i cant aire senyor Jo
sep Morell Tufet. A l'acte de l' en terrament, el
qual es velé conc orregudíssím, assistí una

N OS T RE CANT

nombrosg representació del nostre Orfeó.
En I'espaí d'un mes la família Morell ha

vist, amb tot dolor , desaparéíxer dels seus,
ultra la ressenyada , la mare i germana po
lít íques , Na Enriqueta Boldú .i Na Ramona
Solé, re spectivamen t .

Voldríe m que en aquestes breus ratlles ne.,
crol ógíques les famílies Morell-Bonet-Boldú
veiessin el nostre sentit condol - per les p ér
due s sentides 1 compartir amb elles la dolor
que en aquests moments els aclapara.

--0--

I ñnalment, hem de remarcar- també la
mor t, desp r és d'una llarguissíma malal tia, de
la senyoreta Dolors Fontdevíla, filla del nos
tre consocí senyor Martí 1 germana de les
nostres orfeonistes senyoretes Antonia i Ra
mona.

Voldríem que el nostre condol servís per
alleugerír la pena que ' 'en aquests moments
plana dam¡unt la família Fontdevila.

_ ... _ ...._ ..... ....... .........""' ...""...u ..."" , c;u

plena joventut, ha mort a l'edat de 26 anys
Na Jo sepa Bonet de Mor ell, esposa del nos
tre con socí senyor Jo sep Morell Solé 1 ñlla
política del tarnlbé soc1 1 cant a1re senyor Jo
sep Morell Tu fet . A l'acte de l' en te rrament, el
qual es velé concorregudíssím, assistí una

_ Q, ~~"JV.VV'" .LJV'V':; ,['Ufuuevua, nlla del nos
tre consocí senyor Martí 1 germana de les
nos tres orfeonistes senyoretes Antonia i Ra.,
mona.

Voldríem que el nostre condol servís per
alleuger ír la pena que ' 'en aquesta moments
plana darmmt la familia Fontdevila.
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