
Emissora E. A. J. 42
Av inguda Blandel, 9 - Tel éfon 1418

Les activitats de desembre 1935

gener1936
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Secció . Uns minuts amb e ls infa nts>.

Secció Arqueológica .

Secció Literória .

Secció Reportalge del mes . - A có rrec d e Pau Gu imel,
periodista.

Secció Declamació. - Direclo rs: Malies Ol ivé i Jo sep Ca 
nals.

Secció de I'aficional.

Secció Agrícol a .

Secció • la veu d e les co marq ues •.

Secció • Vida de les entilals lIeidalanes • .

Secció Peda gó g ica. - A c érrec de J'Associació p ro vin
cial del Mag isleri Primario

Secció Filolagica . - A c érrec del pr ofessor senyar Anl o
ni Virg ili.

Sec ci6 Médica .

Sec ció d ' Históri a .

Secció Esporti va .

Secció de Música .- A cérrec del meslre Josep M.a lIorens

Sec ció canvi de valors i monedes,

Secció • lIe ida visla pe ls allres •.

Secció . l' evo lució del sentimenl nacion al a Iravés de
la pr em sa lIeidalana•. - Acarree d'A nloni Be rgós.

Secció de prosis tes calalans. - A córrec de lIu ís Eslev e ,
mestre nacional.
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nals.

Secció de I'aficional.

Secció Ag ríco la .

Secció • la veu de les comarq ues •.

Secci6 • Vida de les enlitals lIeida lanes ' .

Secció Pedagógica . - A cérrec de l'Ass ociació p ro vin
cial del Magisleri Primari o

Secció Filolagica . - A c érrec del professo r senyar Anl o
ni Virgi lí.

Secci6 Méd ica.

Secci6 d ' Hislóri a .

Secció Espo rtiva .

Sec ció de Música .-A c érrec del meslre Josep M.a lIorens

Secció canvi de valors i monedes.

Secci6 • lIeida visla pels allres •.

.
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EN5 cal donar les gracies més expressives a tots els collc borc

do rs de RADIO-llEIDA, tot-hora al servei de la Iieidatanitat.

Grócies a la valuosa cssisténcio qu e ens és donada, nostra

emissora pot desenvolupar una tasca que ha me rescut f érvits elogis

de destacades personalitats.

Diguem avui que nostra actuació sequiró el mateix ritme puix

servir la lIeidatanitat vol dir, i altra cosa no signifi ca, servir lIeialmenf

l'esperit d'un pobl e gran en tota grandesa, i per tant, inccipcc de

sentir odis ni malfiances. Per aquesta raó, nosaltres que d onem a

les emissions un to, que ens aprofitem d'aquests es tris de la t écnico

per a fer sentir més viva i més fon da la ciutada nia , co mpre ne nt que

entre nosa ltres hi co nviue n molts ge rma ns de pa rla ca stell a na , e ls

demanem que vulqu in fe r-no.s saber de ses cose s, d eis seus neguits,

d e les seves glories.

Aquesta tasca de reciprocitat seria beneficiosa per tots. Un

dio Maragall cantava en els seus himnes qu e parléssim de la mar a

Ccstello. vulgueu vosaltres castellans, i aragonesos, i bascos, i ga

lIegs i tots els germans d 'altres pobles que en amorosa convivencia

podem fer gran un estat, venir a parlar-nos de tot el vostre.

El nostre sentiment, la nostra catalanitat hi guanyaran, com

vosaltres heu de sentir grat a les cantarelles que sovint us fem

d 'aquell:s intimitats de la nostra anima, glosant un dio un anhel, un

oltre el moment hist óric per la ciutat viscut, les institucions que ens

emmarcaren segles enrero en un marc d'immortalitat, deis nostres

monuments, de la gloriosa parla catalana...
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entre nosaltres hi co nviue n molts germans de parla ca stellana, els

demanem q ue vulqu in fer-nos saber de se s coses, d eis seus neguits,

de les seves glories.

Aquesto tasca de reciprocitat seria beneficiosa per tots. Un

dio Maragall cantava en els seus himnes que parléssim de la mar a

Ccstellc, vulgueu vosaltres castellans, i aragonesas, i bascos, i ga

lIegs i tots els germans d'altres pobles que en amorosa convivencia

podem fer gran un estat, venir a parlar-nos de tot el vostre.

El nostre sentiment, la nostra catalanitat hi guanyaran, com

vosaltres heu de sentir grat a les cantarelles que sovint us fem

d 'aquell:s intimitats de la nostra anima, glosant un dio un anhel, un

al tre el moment historie per la ciutat viscut, les institucions que ens

emmarcaren segles enrero en un marc d'immortali tat, deis nostres

monuments, de la gloriosa parla catalana...

Ara precisament s'escau als castellans residents a casa nostra
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'De eullura general

Albitos , Santiago. - Crítica esportiva : el
fútbol.

Alins, Joa q uim. - La dominació romana a
Catalunya.

Aragonés, Julio. - La Institución de los «To 
ribioss de Sevilla y su valor d e ntro la
ciencia penal: El Tatuage (dos co nfe re n
cias) - El Somatén.

Azcón, Enriqueta. - De pedagogi a .

Bard ia, Ramon. - De cerea licultura.- El co st
de sega i batuda segons la rac;a d e bla t.

Blavia, José M.o - Evolución bio lógica. - La s
hormigas.

Corominas, Enric. - Normes de raci oname nt
de truges.

Costafreda, Ramon. - De pedagogia.

Esteve, L/uís. - Els nostres prosistes: Pi i Mar
gall - Rossinyol.

Gené, Santiago. - L'educació física i I'estu
di ant.

Jous ó, Francesc. - L'escola primaria.

Jauset, Vicenc;. - Vosaltres estudiants - El
subconscient. - L'adeu als estudiants.

L/ensa, S. - Els nostres amics els arbres.

L/orens, Josep M.o - Conferencies pedoq ó
gico-musicals.

Mesa lles, Eduard. - U/tra mod e rnisme .

Mesa lles, Pa u. - Crítica esportiva: la bo xa .
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Azcón , Enriqueta. - De pedago g ia.

Bardia, Ramon. - De cerea licultura.- El co st
de sega i batuda segons la rac;a d e bla t.

Blavia, José M.o - Evol ución biológica. - La s
hormigas.

Corominas, Enric. - Normes de racionament
de truges.

Costafreda, Ramon. - De pedagogia.

Esteve, L/uís. - Els nostres prosistes: Pi i Mar
gall - Rossinyol.

Gené, Santiago. - L'educació física i I'estu
diant.

Jous ó, Francesc. - L'escola primaria.

Jauset, Vicenc;. - Vosa/tres estudiants - El
subconscient. - L'adeu als estudiants.

L/ensa, S. - Els nostres amics els arbres.

L/orens, Jose p M.o - Conferencies peduqó -

Sánchez Mur, Dr. D. Francisco. - La guerra
química: ga ses y caretas - Refug io con
tra los ga se s. - Reflexiones sobre la t écni
ca del chiste.

So la ns, Me lcio r. - Bilingüisme a les escoles.

Tira d o, Dorn énec, - Cooperatives escolars.

Virgili , An ton i. - De gramatica catalana.

Alins i Petit, Joaquim. - La «Ca rta- Po b la» de
L/eida.-Una data per a l sardan isme II e i
data.

Alvarez Pallas, Josep M.O- Comentaris so
bre IIeidatanisme.

Batll e i Civit, Dr. Guillem. - Historia de Tor
reg ros sa .

Be rgós i Ma ssó , An toni. - Estudi antic de di 
fere nts p ub lica cio ns IIeidatanes.

Co ma bella i Rabassa, Josep. - Ens cal una
bo no revis ta IIeidatana.

Font i Solsona, Josep. - Efem érides IIeida-
to ne s.

G uime t i Pra ts, Pau. - L'humorisme lleidctc.
O rtiz, Ramon. - El retorn a l'esperit.
Pelegrí, Mn. Bonaventura. - El poeta Jaume

Ag el e t i Garriga . - El poeta Salvador
Rebé s.

Raba ssa i Fontse ré , Dr. Josep. - L'antiga
«Fo nt d e les Piques» de L/eida .

Rodamilans, Pere. - El Centre Sa rdanístic
l.leidot ó.

Alins i Peti t, Joaquim. - La «Ca rta- Po b la» de
L/eida.-Una data per al sardanisme IIei
da ta.

Alva rez Pallas, Josep M.O- Comentaris so
bre IIeidatanisme.

Ba tlle i Civit, Dr. Guillem . - Historia de Tor
reg rossa.

Be rgós i Ma ssó , An toni. - Estudi antic de di 
fere nts publicacions IIeidatanes.

Co ma bella i Rabassa, Josep. - Ens cal una
bo na revi sta IIeidatana.

Font i Solsona, Josep. - Efem érides IIeida-
to ne s.

G uime t i Prats, Pau. - L'humorisme lleidotó.
O rtiz, Ra mo n. - El re torn a I'espe rit.
Pe leg rí, Mn. Bonaventura. - El poeta Jaume

Ag el e t i Ga rriga . - El poeta Salvador
Rebé s.
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A corree de l mestre Josep M.OlIorens :

IV - lIic;ó - Fuga (co ntinua ció ).
IV - lI ic;ó - Fuga [c co bo rne nt).
V - lIic;ó - Sonata.

VI - lIic;ó - Suitte.

lll ust rocio ns rnusiccls a corree deis profes
so rs Salvador Sanou i senyora Dolors
Puig de Font.

-eurs d' a nlClIClg:a d e pCleles
lIe:dalans

A corree del Mn. Bonaventu r'a Pelegrí.

111 - Conferencia - Jaume Agelet i Garriga .
IV - Conferencia - Salvador Rebés.

A corree del professor Antoni Virgili ( lI ic;ó
setmanal l.

A corree de l'lnstitut de Cul tura i Biblioteca
popular de la Dona:

I - lIic;ó - Consultori femení.
11 - lIic;ó - Temes útils pe r a la llar.

111 - lIic;ó - les modes.

C'e"Cllue:~ d el senl:l nae: Clnal
a t.a.,és d e la pre"'Ma ea _
lalana d e Cle:da

A corree d'An toni Bergós :
11 - Teatre deis Infants.

111 - Butlletí del Centre Excursionista de
lIeida.

IV - l a Púa.
V - Po ticrccic.

VI - Diari de I'Exposició Agrícola.

A co rree de lIuís Esteve i Vilamajó .
VII - Pi i Margall.

VIII - Rossinyol .

f

-eurs d ' anlClI Clg :a d e p Cleles
lIe:dalan s

A co rree del Mn. Bonaven tu r'a Pelegrí.

111 - Conferencia - Jaume Agelet i Ga rriga.
IV - Conferencia - Salvador Rebés.

A corree del professor An toni Virg ili ( lIi c;ó
setmanal l.

A corree d'Antoni Bergós:
11 - Teatre deis Infants.

111 - Butlletí del Centre Excu rsionista de
lIeida.

IV-la Púa.
V - Poticr ócio.

VI - Dia ri de l'Exposició Agrícola.

A corree de lIuís Esteve i Vilamajó .
VII - Pi i Ma rgall .
VIII - Rossinyol.
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Quintet Catalunya.

O rqu estra Gentlement of the ja zz.

Quintet L1eida.

O rfeó l.leidctó (secció de ne ns i noies) sota
la direcció de l Mestre -Direc to r N'An toni
Virgili q ue interpreta canc;ons nada len
queso

O rqu estra «Ca sa nova s».

O rqu estra «Ma rimba s Salvadoreñas».

Orfeó Borgenc, de Bo rges Blan q ues, so ta la
direcció del mestre López.

Recital de piano, a corree de la senyoreta
Maria Miró.

De piano, a corree de Josep M.o Panadés.

De piano, a corree d'Enric Panadés.

De piano, per la senyoreta Pilar Isac Vida !'

De canc;ons argentines per Ramon Cortés,
amb acompanyament de guitarra pe r
Miquel Bertron.

De piano, sobre fugues, per la se nyora Do
lo rs Puig de Font.

queso

O rq uestra «Ca sa nova s».

Orq uestra «Ma rimba s Sa lvadore ñas».

Orfeó Borgenc, de Bo rges Blan q ues, sot a la
direcció del mestre López.

Recital de piano, a corree de la senyoreta
Maria Miró.

De piano, a corree de Josep M.o Panadés.

De piano, a corree d'Enric Panadés.

De piano, per la senyoreta Pilar Isa c Vida !'

De canc;ons argentines per Ramon Cortés,
amb acompanyament de guitarra per

De guitarra, pel nen de 12 anys Felip Ar
bonés.

De vio lí per Ja ume Calderó, acompanyat al
piano per Sal vador Sanou.

De pia no, per Josefa Tous,

De gui ta rra , pe r J. Natera.

De canc;ons na d a le nq ues, per la soprano
lIuisa fa rra .

De piano, per la nena de 11 anys, Joaneta
Roig.

De tangos, pe] trio «Mo'nfo ng ros».

De violí, per Manuel Borges, acompanyat al
piano per la senyoreta Pepeta Garriga.

De guitarra, pel nen Josep Arbonés.

De canc;ons, per I'estilista Narcy, acompa 
nya t al piano per Josep Garriga.

De vio lí, pel ne n de 11 anys, Benet Arqués,
acom pa nyat al piano pel de 12, Anto ni
Ja uset.

De ca nc;ons, pe r la se nyoreta Merce Ma rc,
a com pa nya da a l piano per Albert Due ro.

S'han donar seleccions molt completes de
les seg üents obres:

«Bohe mios», de Vives.
..J_ r-'r...J" _ 1 _, • .....1 .. e .. "", """ """ .. ,,,,,, ....

Roig.

De tangos, pel trio «Monfong ros».

De viol í, per Manuel Borges, acompanyat al
piano per la senyoreta Pepeta Garriga.

De guitarra, pel nen Josep Arbonés.

De canc;on s, pe r I'estilista Narcy, acompa 
nya t al piano per Josep Garriga.

De vio lí, pel nen de 11 anys, Benet Arqués,
acom pa nya t al piano pel de 12, Anton i
Jau se t.

De ca nc;ons, pe r la se nyoreta Merce Ma rc,
a com panya da al piano per Albert Due ro .
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( Isa be l Cortés, vídua de Pujob, comedia en
tres actes d'Avelí Artís.

Recital de canc;:ons pel tenor M-:.rcos Re
dondo.

( El Santo de la Isidra " del mestre Torre
grossa.

Reveillon de f d 'any.

Segona Emissió de Rodio Associació de cara
al públic, a l'Olímpia de Barcelona.

Concert per 1'.Orquestra Filarmónica de
Madrid s, dirigida pel mestre Bartolomé
Pérez Casas.

e e e •-
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CASA'T MAMA, comedia en dos actes
de Miquel Poal Aragall, sota el següent re
partiment:

La mare, senyoreta Hortensia Vallejo.-

La filia, senyoreta Merce Capell. - El flll,
L1uís Terés. - Oncle-Joan, Maties Olivé. -
Senyor Poncem, Josep Canals. - La servent,
H. V.

".. • •IJ ..
Notes de preus de mercats de fruites i ver

dures.
Secció de putxinellis a corree de F. L1obet,

fent «Les calderes d'en Pere Botero».

,.,•-e....Concerts humorístics amb motiu de la festa
deis Innocents.

e Ie
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S'han donat a con éixer treballs relatius a·la
Vall d'Aron.
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CASA'T MAMA, comedia en dos actes
de Miquel Poal Aragall, sota el següent re
partiment:

La mare, senyoreta Hortensia Vallejo.-

La filia, senyoreta Merce Capell . - El flll,
L1uís Terés. - Oncle -Joan, Maties Olivé. -
Senyor Poncem, Josep Canals. - La servent,
H. V.

".. • •IJ ..
Notes de preus de mercats de fruites i ver

dures.

S'han donat a con éixer treballs relatius olo
Vall d'Aran .

Secció de putxinellis a corree de F. L1obet,
fent «Les calderes d'en Pere Botero».

Concerts humorístics amb motiu de la festa
deis Innocents.



Arts Gróflques lIerda

L1eida

Arts Gróflques lIerda

L1eida


