
DOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooaooomoooooooooooooooooo00000000000000
o o o

~ -:J. SCHüLA ~ REVISTA ~g CANTGRUM g .. ~ g
o o oo o . o
000000000000000000000000000000000000000 0 00000000000000000009000000000

_ 0

' L .L E I D A

DOooooooooooooooooooooooooooooooaooomooooDooDDooCioooDDoóOOoODoCloooÓlio
o o o

~ - J SCHüLA ~ REVIST-A ~g CANTGRUM g go o oo o . o
oaCOCCOCDOOOOOODODCOcoocooaOOODooeococnoaoooooOOOOOOQO000009000000000



IlI .
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R EDACCIÓ I AOMINISTRACIÓ:

C ABALLERS, 6, - SEGÓN.

RED ACCIÓ 1 AOMINISTRACIÓ:

C ABALLERS,6, - SEGÓN.

MeuaiLque també el cant religi6s,pot profanar-se, com l' áni-

~ 11:é:lf)J,:ITANj\ .: .l3uHleN :c)q,.: la:~ .
. ", ' .soQohJJ : afln.~Ol{Um.

•

S~TA CECILIA I'L CANT RELIGIÓS

Perqué'l cant prof á, actuant en l' ordre purament natural, en
que \1' home, ni pot percebre res de l' exterior, ni manifestar res
de F interior sino per medi deIs sent its , ha de parlar necessaria i ex
c1usivament als sentits, la part menys noble; mentres que '1 cant
'religi ós, actuant el\les interioritats de l' ánima, aon té la religió
la seua estada, solsament es serveix deIs sentits com de medis
transmíssors per a parlar amb l' ánima, la part més noble, son llen-
guatge espiritual en íntims i dolc íssims col-loquis, \

El cant profá ha de reduir-se per forca a donar la més sublim ex
'pressió a la paraula humana, que vesteix i exterioritza el nostre
pobriss ím pensament. El cant religiós rima les paraules que Deu
ha posat als nostres Ilavis per a expresar les idees que EIl mateix
ha volgut revelar-nos.

El cant profá es diálec d' un home amb sí matei x o amb sos ger
manso El cant religiós es col-loqui de l' anima, amb el mateix Deu.
¡Que gran, que digna d' admiració es fa aquesta Schola cantoram,
conreuant amb tant dalé el cant que és art veritable, en la
seua rnés alta expressió: el cant cristiá , el cant religiós . .

. ,
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mon corromput. ¡Com queda rebaixada i envilida la noifl, amb to
tes les seues perfecciona naturals, i mes encara si ha sigut enlairada
per la fe cristiana, quan s' abarragana. i s' arrossega pel \lot in
mond de les baixes concupiscencies!

No aixís Sta. Cecili a, qui es la «noia cristiana que canta sos
puríssims arnors»; la noia virginal que, «cant ánt ibus órganis», men
tres les músiques profanes celebraven els seus desposoris , allunya
da d' elles, temerosa de veure marcit el IIiri blanc de la seua pure
sa, arredossada a Uf! rec6 de la seua cambra, «Dómino decantabat»
cantava no rn és a son Deu i Senyor l' himne de la puresa inconta
minada, dient: «fiat cor meum immaculatum»: guardeu sempre el
meu cor sens mácula d' irnpuresa, 1 mereixía que un ángel del cel
baixés a fer-se custodi de la seu a virginitat i que '1 seu esp6s Va
leriá, no solsament respectés la seua castedat, sin6 's convertís,
amb son germá Tiburci, al servei del Deu de la puresa í santedat. .

Aixís han de guardar també '1 cant i la música sagrada la seua
castedat i puresa de contacte i adhesi6 de tota profana mondanitat.
Que no han de buscar, no, donar gust als sentits, que apeguen el
cor a la terra í l' allunyen de Deu, sinó cantar sempre 'Is seus pu
ríssims amors, sens barreja ni sombra de sensualitat, tots espiritua
litat, tots tendencia i elevaci6 de l' ánima a son Deu.

El cant sagrat, diu el gran Pare de la Iglesia Sant Bernat, «és
aquell que i1-lumina els cors , crucifica els: vicis, inflama d' amor de
Deu; que es dolc a .l' ore\la no mes per endincar-se a l' ánima, es '
vair la tristesa í calmar la ira ».

. Per aixó quan, «cant ántibus órganis», barrejant-se-hí molts ins
truments, i potser no,sempre ben propis , amb el cant sagrat, í al
resso'de la música í 'Is cants mondanals, q4e invadíen, desver
gonyits, el vedat del temple sant, el cant religlós veia en greu pe
rill, i en molts 1I0cs ja ben contaminada, la seua casta espirituali
tat, c1amava també fris6s, com Sta. Cecilia, al Senyor: «fíat cor
meum'immaculatum:» que no m' arribi, Senyor, al cor aquest mal
corc de prolanitat i teatraJisme que m' invadeix per tots costats:
que no 's taqui la meua virginal puresa amb el contacte del fang
del sensualísme. «ut non confúndar, perqué no 'm vegi coníós, po
sada la filia del cel al baix nivell de la professional del vicio( 1 aixís mereixía, fa ben poc, que un ángel' de Deu, el bondad6s
i sant Pius X, es constituís en custodi de la seua virginitat i, re
tornant-lo a la seua puresa, conseguís, no solsament que fos res
pectat per compositors i executants, sin6 que riovarnent es fes apte
per a separar les ánimes de la terra i portar-les a Deu, produint en
elles novament elsafectes Que en .sí ,ma h ,j 'L.b;!J7. ía _ 'evb'!"t';m no r.'l.t-...

per la fe cristiana, quan s' abarragana i s' arrossega pel \lot in
mond de les baixes concupiscencies!

No aixís Sta. Cecili a, qui es la «noia cristiana que canta sos
pur íssims arnors»; la noia virginal que, «cant ánt ibus órganis», men
tres les músiques profan es celebraven els seus desposoris, allunya
da d' elles, temerosa de veure marcit el IIiri blanc de la seua pure
sa, arredossada a Uf! rec6 de la seua cambra, «Dómino decantabat»
cantava no més a son Deu i Sen o I" e nuzés 'nc-onta~-------



----rot ecció, hi troben en algú dificultat s ,

IV.

IV.

19 - '

¿Que, en 1I0c d' ajuda i protecció, hi troben en algú dificultats ,
contradiccions, fins persecució més o menys manifesta?

No es extrany. També Sta. Ceci lia «per son Amor morb en
horr-ible martiri. Ni podía pas esperar res rnés deis tirans ínteres

sats en la continuació del paganisme.
I ¿qué pot esperar-se dels pagans de nostres díes, interessats

en inocular el seu esperít de rnondanitat en la vida religiosa, per a
disfressar la seua inconfessable ,jrrt:ligiositat , sinó que han de ser
enemics irreconciliables de la purificació "del cant sagrat i d' aquel1s
que la procuren?

No es estrany que '1trobin massa serio (¡com si a l' Igles ia ha-
gués d' anar-s' hi a divertir-se .i a bromejar!) aquel1s qui no volen
preocupar-se de la seua salvació, ni pensar en les veritats eternes,
perqué aquestes coses tan series els amarguen i els ~nfosqueixen

la vida.
No es est rany que '1t robin ensopit i endormiscador els Que,

.dalerosos de .donar a tothora plaer i .sat is íaccló als sentits, vol 
dríen enganyar-s e a si mateixcs , creient-se relig iosos perqué van a
la Iglesia a buscar-hi una sucursal i contin uació de la ópera, de la
sarsuela, o del café-concert. cAnimális horno non pércipit ea qu áe
sunt Spiritus Dei ». 1 I arriben a dir que la restauració del cant
religiós els retrau d' assistir a les iuncíons de la Iglesia... Ni falta
que hi fan, com els mercaders al temple de Jerusalem, s' hi van a
buscar-hi la satisfacció de fes concupiscencies sensuals. No se 'n
retrau als que hi van en busca, no de coses que 'ls distreguin, re 
crein els seus sentits i 'Is ajudin a passar el rato agradablement,
sinó de. coses que 'Is concentrin en la meditació de les veritats de
t' altra vida, que 's despeguin d' aquest mon de desterro i 'ls .aju
din a enlairar-se a Deu, com a Deu va portar la virginal puresa de
Sta. Cec;.i1ia a son espós Valeriá i a son cunyat Tiburci.

rnés fervorosos en executar carinyosament lo rnés selecte del cant
religiós, pur, sens mácula ni sombra de .profanitat : en cantar sem
pre, com Sta. Cecilia, els purissims amors de la Divitat.

. l.aquesta mateixa es la tasca, \loable sobre tot a ponderació i
digna de tota protecció i ajuda, que s' han imposa t els animosos
artistes de la Schola Cantorum, esmercant tots els entusiasmes
rnés fervorosos en executar carinyosament lo rnés selecte del cant
religiós, pur, sens mácula ni sombra de profanitat: en cantar sem
pre, com Sta. Cecilia, els puríssims amors de la Div itat.
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(Acabament)

LA «SCHOLA CANTORUM»

Estimats cantaires: prengueu-la sempre per vostre exemplar,
que Ella ho es perfectfssim del cant sagrat, i, per lo tant, de vosal
tres que us heu proposat conreuar-lo. «Noia cristiana qui cantá sos
purfssims amors i per son Amor morl»: aixís fou Ella i aixís heu de
ser vosaltres: artistes ben seriosos, conreuadorsdel cant sagrat,
pero en tota la seua casta puresa i espiritualitat, i valents i deci-
dits a tota ultranca i sobre tota adversítat, .

Aixfs fareu obra de veritable apostolat; aixfs mereixereu bé de
l' art, de la Patria i de la Iglesia; aixís sereu els seus ardits coope
radors en la dignificació de la societat, i 'Is seus auxiliars en la
tasca salvadora de portar les ánimes a Deu i encaminar-les al Cel,
aont desitjo que tots poguem trobar-nos cantant per sempre els
amors de la Divinitat. Amen.

«La vetllada-concert celebrada a la ,«Liga Católica» porta 10
que diremen lo prbxim nombre si Deu vol. 7> Aixó escribfem en lo
Butlletí corresponent al mes de janer en lo .breu resum-historic de
nostra Schola. L' excés d' original en lo nombre próp passat no' ns
va permetre complir va promés; avui dones continuarem nostra
tasca.

L' entusiasme que desperta nostra festa Ceciliana fou gran, i
vegent que 'Is pro-homs de la «Liga Católica» ens miraven amb
molta estima, i que.ferenindicacions d' ajudar-nos en tot, ens atre
vlrem a demanar-los-hí permís per a fer les c1asses i ensajos en son
!Ioc social. La petició fou acceptada amb entusiasme.

Des del Desembre, dones, de 1916 nostra casa fou «La Liga
Católica» a1lf férem los ensajos per a la vetllada que donárem
aquetl mateix mes a la Presó invitats per son Director En Josep
Cuartero i son Capellá Mossen jaume Pleyán, En aquesta festa
estrenárem La Pastoreta, a 6 veus de Gelambí i L~ Bmtgrant,
d' En Vives, cantant ademés, La Preso de Lleida de Cumellas
Ribó. '

Lo.día de S. josep, amb motiu dé l' acabament de curs de les
tres que us he~ proposat conreuar-lo. ;Noia cristiana qui canta sos
purfssims arnors i per son Amor morl»: aixís fou Ella i aíxís heu de
ser vosaltres: artistes ben seriosos, conreuadors del cant sagrat,
pero en tota la seua casta puresa i espiritualitat, i valents i deci-
dits a tota ultranca i sobre tota adversitat, .

Aixfs fareu obra de veritable apostolat; aixfs mereixereu bé de
l' art, de la Patria i de la Iglesia; aixís sereu els seus ardits coope-

- - - -r:ald01:s..enJ Iznííícacíé dJ ci ., se s auxili rs en la
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cial de dit Patronat, L' Emigrant, La Pastoreta, la Preso de
Lleida, i.estrená Los tres tambors de Morera i Lonxe da terrina
de Montes.

Arribá lo dijous santde 1917i com de costum prenguérem part
en les funcions que tal día se celebren en la Parroquia de S. Pere.
S' estrenaren los tres responsoris del segón nocturn de les Maiti
nes de Dijous Sant de T. Ll. Victoria.

Lo día 4 de Maíg, primer divendres de més repetfrem les peces
cantades lo Dijous Sant a la mateixa iglesia de S. Pere.

Designada la eLiga Católica» pel Capitel Catedral per a portar
la bandera principal en la professó del Corpus Christi de dita ígle

, sia, la junta acordá donar una nota de Iiturgicitat no admetent a
son acompanyament cap banda de música. Volgué, pera, cooperar,

, en la mida de ses forces, com avans ho havfen fet ja altres entítats,
als desítjos de S. S. Pius /X, en son códex sobre música sagrada,
co es, que '1 poble prengués part activa en los actes litúrgics.

Per tal motiu encarregá a la Capelta de Mtísica de l' Academia
Mariana que cantés quiscun motet polífóníc durant la professó.
Acceptada la idea fou arrodonida amb l' oferiment que feu la Sebo
la de cantar 10 Sacris, i Pange lingua en cant gregoriá; i aixis
se porta a la práctica, alternant la Schola els cants gregorians, amb
la Capella de la Mariana els cants polifónics. .

Des de aquesta festa ens dedicárem a estudiar de debó per al
festival que la Premsa católica organitzá pel dfa de S. Pere i al
q~e fócem invitats junt amb les altres dos' entitats orfeóniques de
Lleida. «La L1eida Nova» i la «Violeta.» , ,

En aquesta festa estrenárem Canco de Nadal, de mossen Ro
meu.

Lo dfa de S. Pere al dematf obsequiárem als nens i nenes de
l' Inclusa amb nostres cants. Aquest acte de caritat hem vist amb
goig que ha sígut imitat después per altres entitats.

També prenguérem part en la vet1lada de fi de curs que 'ls
, Germans Maristes dediquen anyalment als pares deIs alumnes en

son col-Iegi. I

Feya temps que s' ens havíen atansat alguns nois a fi de que
\ donguessím classes de violf, teoría etc. Aquesta idea no podfa por

tar-se a la práctica per falta de 1I0c social totavegada que"] que
usufructuávem era de petites dimensions. Veyent que les peticións
abundaven, determinárem obrir subscripció per atendre als gastos
ue montes, . •

Arribá lo dijous santde 1917i com de costum prenguérem part
en les funciona que tal dfa se celebren en la Parroquia de S. Pere.
S' estrenaren los tres responsoris del segón nocturn de les Maiti
nes de Dijous Sant de T. LI. Victoria.

Lo día 4 de Mafg, primer divendres de més repetírem les peces
cantades lo Dijous Sant a la mateixa iglesia de S. Pere.

Designada la eLiga Católica» pel Capitel Catedral per a portar
_ '""1 ! _ L! ..J _ .:I ~L _ : _1 ....
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lIávem, férem lo cop de cap de parar casa, pobra, si, pero ca
sa aont podríem desenrotllar amb més eficacia.nostre programa.

¿Yol dír aix6 que hem arribat al ff que 'ns proposávem?
Ni molt menys. Tenim altres aspiracions que si Deu vol realit

zarem com hem realitzat aquestes.
Veus aqui nostra vida oculta desde '1 janer de 1914 al juliol de

1917.
Desde aquesta última data tots sabeu prou .be lo que hem íet,

tota vegada que sempre hem donat compte, en nostre Butlletf, deIs
nostres actes.

Confiem en l' ajuda de Deu i amb la protecci6 de les persones
que posen els ulls a nostre bell ideal, sens fer cas de persones
ni miseries que acompanyen sempre an aquestes,per a portar a
terme nostre pensament.

RE.

NOSTRE CONCERT

Com estava anunciat, lo día 3 del present celebrárem lo con
cert extraordinari que podríem anomenar de Quaresma. Lo Sal6
d' actes de l' Academia BtbJiografico Mariana estava pIe de debé
havent-hírepresentasíó del Sr. Arcalde en la persona de nostre so
d protector lo Paher En Mique1 Serra, i elements de totes les das
ses socials. Lo programa es desenrotllá tal com estava anunciat
no poguent contindre el públic l' entusiasme que Ji despertá el ma
gestuós i grandi6s final de la primera part de «La Passione di Chris
tO); aquet entusiasme es respetf al final del Tannahuser, qui tingué
els honors del bis, cal." los aplaudiments no paraven mentres se
donaven les grades d' ells. Fou un triomf que la Schola deu :
apuntar-se en sa vida, cal." s' ha de tenir en compte que hi faltava,
a causa de Saomalaltía, l' intel-ligent professor de violí En Francesc
Farrés, i que la part d' orquestra o quíntet, millor dit, esta va com-
post de noís de la Schola, exceptuat el violi principal a cárrec de
nostre soci protector i professor de la Schola En jaume Calder6, i
la part de contrabaix a cárrecdel/professor En julius Corber6. Hem
defer constar nostre agr!liment vers En Lluís Dejuan, proíessor

¿Vol dir aix6 que hern arribat al ff que 'ns proposávemf
Ni molt menys. Tenim altres aspiracions que si Deu vol realit

zarem com hem rea1itzat aquestes.
Veus aqui nostra vida oculta desde '1 janer de 1914 al juliol de

1917.
Desde aquesta última data tots sabeu prou .be lo que hem fet,

tota vegada que sempre hem donat compte, en nostre Butlletf, dels
nostres _a_c;,;"tes,;,;,;". ....
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La part de piano que tocá el professor de nostra Schola, mossen
Josep lIIa;mestre de cant gregoriá de nostra Seu, i la d' Armonium
a cárr éc de nostre socí protector l' intel-ligent Professor de Música
de la Normal de Mestres En Ramón Curría, contribufren eri grau
eminent a l' éxit del concert. Entre la segona i tercera part de~
mateíx, durant los cinc minuts de descans que 's feren, un noi de la
Schola lIegf las següens ratlles: _«Senyores i Senyors: Els de la
Schola Cantofum no 'n volem viure de l' art, sino que volem
viure per l' art i perla fe; per aixó podem fer 10 que avul hem fet,
convidant a tots, sens cap preu d' entrada, a fruir de les obres deIs
grans mestres. Pero si que 'ns agradaría ténir lanostra Señyera i
altres coses a que no allarguen nostres pobres cabals. ¿No 'ns hi
voldrfen ajudar vostés? Els quins tinguin borra voluntat trabarán,
al sortir, una tauleta i una safata, amb dos cantaires que n' estarán
molt contents de lo que vulguin dona 'ls-hí».

Les 'cantitats que queien a la safata, deien ben alt lo satisfet
que queda lo públic de nostra festa.

Per acabar: nostra entusiasta felídtadó als solistes 1\;' Anastasi
Esteve i En Jaume Isac quíns cantaren sos respectius papers de
Bariton j Baix amb verdadet gust i sentiment.

Fem extensíu nostre agraiment a El Diario de Lérlda, El
Correo de Lerida, Tradición Leridana i Noticiero de Saragosa
per les' resenyes que donaren de nostreconcert.

NOTES

Lo día 10del present, tinguerem el gust de veur é- entre no
saltres al amic Farrés, qui trobant a faltar l' atmósfera d' art que 's
respira en la Schola, obtingué autoritzacíó del Doctor que l' assís
teix en sa malaltfa per a vindre a Lleida. Grades a Deu está molt
millorat i confiem q~e promte podrá ajudar-n ós, altra vegada, en
nostres treballs i desvetüaments per l' arto

L' Orfeo Nova Tdrreua oreanuea un concart f111Rr~l:¡nAl nf>"
v ' - -,. ..._, • ......H." ....:: {;cufi' gtegona ae nostra ~eu, I a d Armomum
a cárrec de nostre socí protector l' intel-Iigent Professor de Música
de la Normal de Mestres En Ramón Cnrriá, contribufren eri grau
eminent a l' éxit del concert. Entre la segona i tercera part de~
mateix, durant los cinc minuts de descans que 's feren, un noi de la
Schola lIegí las següens ratlles: _«Senyores i Senyors: Els de la
Schola Cantofum no 'n volem viure de l' art, sino que volem
viure per l' art i perla fe; per aixó podem fer 10 que avul hem fet,
convidant a tots sens a eu ' ..fruir. eJ oh..-"'.. ....1."-- _
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mel, T. L. de Victoria; Ave Maria, T. L. .de Victoria; Lo Rei
Herodes, jesús iMana, Oració de r Hott (Divino), Santa Ag
nes, Populars, La mort de l' Escolá, Nkolau . Segona part: In'
dulci júbilo , Bach; Crist es la nostra vida, id.; Bona nit tu
qu' erres, id.; Veniu, [esus, la carn febleja, id.; Es nostre Deu
(Fragment del oratori Israel en Egipto), Handel; Oh! Deu fort,
Deu just i boj, id. Ai-teluia (del oratori Mesies) id.

L' altura artístíca a que ha arribat aquest orfeó en lo poc temps
que compta d' existencia ho diu lo present.programa.

Mil felicitats al Mestre Güell, i... avant sens defallir, per la
Fé, per la Patria i per l' Art.

Seguin la costum d' anys anteriors, la Schola pendrá part en
la funció a Jesús Sacramentat que 'l .día de Dijous Sant se celebra
en la Iglesia parroquial .de Sant Pere. Aquest any interpretará les
següents obres:

Amicus meus, Victoria; Unus ex disctpulis meis, id.; Ve-
re languores, Victoria; No 'ns oblideu, choral, Bach; i per final
Miserere de Goícoechea,

Comencara a les 8 de la nito

La biblioteca de la Schola ha aumentat ses obres amb la que
l' ha regalat nostre company F. Farrés . Serenata de Braga per a
Piano, Violl i Violoncel, es titula la obra de referencia . Es una
nova demostració del carinyo que nostre Farrés sent per la Schola,
N' estém agraidissfms.

Per tªuses que no son del cas nombrar i que creiem prudent no
descubrir, s' ha sospés la diada d' orfeons comarcals que, per indi
cacions de la junta organitzadora de Barcelona, havía de celebrar
se aquí a nostra Ciutat en los dies de Festa Major. Cal fer constar
que la Schola ha fet tots los esíorcos imaginables per a que po
gués portar-sea termela tal diada que tantes ventatieshauría dut
_ 't~l~n Do.. 0l"\V no nMPm nai velera dir res mésHerodes, jesús IlVJana,Urac o arfr-lJliu VJ""'~/' ....~•••~ --o

nes, Populars, La mort de l' Escolá, Nicolau. Segona part: In'
dulci júbilo, Bach; Crist es la nostra vida, id.; Bona nit tu
qu' erres, id.; Veniu, [esus, la carn febLeja, id.; Es nostre Deu
(Fragment del oratori Israel en Egipto), Handel; Oh! Deu [ort,
Deu just i boj, id. Al-leluia (del oratori Mesies) id.

L' altura artística a que ha arribat aquest orfeó en lo poc temps
ue compta d' existencia ho diu lo present programa.

. L ..t ",'¡:,..11;.. no.. 1~
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Diposit de pianos de teclat de les millors marques nacionals
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