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"L'INSTITUT' CATALÁ DE GIMNÁSTICA
l ' .

RÍTMICA A ,LLEIDA
\

R EDACCIÓ 1 ADMINISTRAClÓ:

C ABALL ERS, 6,-¡SE\lÓN.

r

FEST'A DEL RITME I DE LA, DANQA

«Ordre, cadenca, harmonía del gest, realització corporal de .
la melodía de l'anima: conmoguda, idealltzaci ó deIs moviments
del cos, espiritualització de la part formal del, esser .humá, ai-

' xo es 10 que deu esser la danca digna de l 'home»: Aquestes
paraules i coneeptes del Mtre. Millet, foren tan exactament
realitzats i concreten tan bé en general les gratíssimes impre
sions 'rebudes en el teatre deIs Camps Elisseus en la festa ce
lebrada per l'Instítut Catalá de Gimnástica Rítmica de Barcelo
na; un deIs dies del passat mes' de Maig, qne'ns han -semblat

_ ' imprescindibles en ' aqüesta resenya, Ara n'hi afegirem unes quan
tes nosaltres, (encara que faltades lile la gracia i expressió de
les prirneres) per a .dir quelcom en ¡ detall 'de la ' mateixa.

El .tast de les exquisideses 'dimanades de l'estudi . i conrreu
del Ritme i de 1a ' Danca qu ~ (al istil ' dels antícs grecs) ha
reinstaurat en els nostres temps el pedagog s\lie; J. Da1croze i
quin bell resorgiment en les nostres terres es degut a son in
fadigable apostól En '¡J. Llóngueras, e ns proporciona rnoments
de sublim i espiritual delectació: la música informada pel mo- .
viment apareix amb teta sa perfecció, se'ns fa.intel-ligíble amb son
veritable significat i quan se presenta sensual i Tasciva aquell
1 tii'itica i ennobleix.
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L' alta importancia que la Gimnástica Rítmica té en la pedago
gía musical, en la educació artfstíc-estética , en el desenrotllo de
les facultats psíquiques i en la cultura física del cós, ens la esplicá
el Mtre. Llongueras en son belI parlarnént i ens la palesaren plásti
cament els exercicis que amb refinada pulcritut executaren ses ¡,
gracioses deixebles.

I abstrets de totes les idees circunstancials, com ens dernaná el
Mestre, que podíen perjudicar la nostra atenció en interés al es
pectacle, la posárem tota en aquest i presenci árem, en la primera
part de l'interessant programa que presentaren, bells exercicis de
métrica i rítmica, del desenrotllo del' atenció i de la voluntat, de
matís i de fraseig, de expressió del sentiment i '1 original joc de la
serp que foren executats amb molta gracia i distinció per totes les
alumnes de l'Institut.

La segona part que fou la destinada a la plástica animada fou
la que feia el pes de debo. EIs exercicis que se'ns presentaren eren
com la s íntessi de la Gimnástica Rítmica, la seua quinta essencia. El
sentiment i expressió amb sos diíerents matices de la Invenció a 2
veus de Bach, de la Fugüetae 3 veus de Haendel, i de ' ls Minuets
i Valsos de Mozart, executats al piano, eren traduides a la plástica
amb elegants moviments i escalentes evolucions per rnitjá de les
quals les obres deIs grans rnúsics adquiríen 'nova vida i apareixíen
en tota la plenitut de sa 'bellesa. Les gentíls' danearines demostra-
ren en aquestes tnterpretactons l'excelsitut del seu art. .

Les 'cancons amb gestos que ocupaven Ia última part del pro- '
grama foren dites i treballades per una secció de pe,tit es actrius
que · entusiasmaren al públic que omplía el teatre i especialment
als petits alumnes de les escoles municipals. Tofes foren aplaudí
des de debo pero mes que cap El Burriquet, orígtnal com les '
demés, del director del Institut. I

Hermosa fou en conjunt r la festa del Ritme i de la Danca 'que
feu l'Institut i de la que 'n guardarem bells i duraders records.

Al felicitar ' al Mtre. Llongueras, als_professors Srta.! Garí i
Sr. Masó 'i a ses aprofitades deixebles, pels exits alcancats, els
desitgem que aquets , es continuin en tetes ses empreses per a
enaltir mes el nom de tan culta Institució, honra i orgull de nostra
terra, i conseguir els nobilissims fins que 's proposa.

- -~-- ··--r-- --------- -¡--- -- - -- -- - - ---- - - - --- -- --- -- _..:¡ - - - - - r - ~ no -
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LA BANDA PER AL SIGNÍFER

DE LA SCHOLA CANTORUM
,

La distinci6 de que fou objecte la Schola per part del Sr. Re
gent de la Parroquia de San Andreu, al ser-li oferta la senyera del
Santíssim en la profess6 'de Corpus, feu pensar en la coníeccíód'u
na artística banda per al signifer de la Schola, tota vegada que
anant aqueixa a la Proíessó, devla anar-hi amb la senyera, i era
precís lluir-la com se mereix.

S'encarregaren de fer la banda les Rel-ligioses de Nostra Sen
yora (Enseyanca), de la capital, entre les quals ,hi ha una germana
de nostre Director; i si be és veritat que la esperavem d'elles tot
los' possil5les per a honrar a la Schola, déure nostre és manifestar
públicament que ha resultat tot una obra d'art, , '

No hi ha que parlar de la perfectíssima execució material de la
banda; conegudes s6n del públic lleidatá les obres d'art que surten
sens interrupció de tal Col-legi; pero sí creiem precís dir quatre
paraules sobre la idea desenrotllada en la coníeccíó de la banda.
És un veritable poema a la música, i a la música rel-ligiosa i cata-

, lana de nostra institució, \ ,
Se ttacta d'una cinta de moharé (10 ctm. d'ample, per 2 metres

de Ilargada) pintada amb tot gusto Una creu policromada de bracos
iguals dintre d'un cercle-simbol de nostres creencíes rel-ligioses
divideix les dues parts: anterior i posterior.
. La part anterior és un cant a la música rel-lígíosa i catalana

que constitueix el fondo dela Schola: apareix en primer Iloc un
íncenser tot Iümejant, alpeu .d'un candelero gotic, orlats amb una
palma. Es el símbol de la liturgia. A continuació s'hí veuen les

, montanyes de Montserrat coronades per la serra d'or; si lo primer
simbolítza la liturgia (música rel-ligiosa), lo seg6n recorda a
nostra patria, Catalunya, (música catalana) i'l seu amor a la
música rel-lígiosa que ha fet de Montserrat e 1 brecol de la
renovaci6 musical. Y per a indicar nostres esíorcos buscant la
gloríñcació de la Iglesia i la Patria, cimeja los motius ornamental s
apuntats l'escut poticromat de nostra volguda Schola.

La part posterior és un himne a la primavera que fa brellar
música per tot arreu: sobre un fons de gaies flors 1 entrellacats, els
aucells hi refilen a tot pler, per a indicar la nostra missi6 de em-
\.. ...1'.: .... _ ....~.:~ ..... , ... .:-.. ...... _.L... L 1 ... _ • .:~ ... , ...._ 1 .... _ ... ....'_ ...: ... _ ............:Lt ... . !
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sota aqueix motiu de natura exhuberant de vida, hi ha un graciós
dibuix format amb instruments músics Iitúrgics, signe de que al
embellir la vida, volem fer-ho, si alegre, també honesta i cristia
nament. Y si la part anterior és coronada per I'escut de la Schola,
aqueixa part-es cimejada per I'escut de Lleida, nostra patria xica,
quina gloria tots busquem.

Aqueix lIeidatanisme hem volgut marcar-ti tant, que tota la
banda és feta .a Lleida, i per lIeidatans. · ,

La placa de metall que uneix els extrems de la cinta és una
joia d'art feta per nostre soci protector En josep Samitier; i'l pla
tejat pregona la destresa i bon gust artístic de nostre amic Sr. Fon
tanals, així com el montar-la i cusir-la al cuíro es degut al conegut
industrial i amic nostre En Ricard Ricart.

Aqui teniu una petita descripció de la banda que lIueix nostre
signlfer. Grans mercés a 'tots els que hi heu treballat, i rebeu la
nostra enhorabona merescuda com cap altra.

PETITA CRÓNICA MADRILENYA

En aquestos grans nuclis de població hi han moltes lIeis de la na
turalesa que s'inverteixen. La más ferma de totes, la de que a l'estiu
tot viu, de que I'ivern es veritablement una paralització de la vida,
no te res 'que veure amb aquest Madrit joliu, on sempr.ees diumen- .
ge. Aquí la vida intensa es a l'ivern; a l'estiu minora I'animació, i la
vida quieta, sossegada, i fins fresca i sana de les boscuries fronde
ses deIs seus explendits jardins, es soIsencisadora pels esprits poe
ties i somniadors que nopoden o no volen seguir a la gran societat
cortesana, Aquell desfilament seguit de totes les celebritats del món
en totes les rnanifestacíons d'art i cienciano hi es més que a I'ivern. ,

Tot un .n'hi he passat observant amatent, i he observat en vers
a I'art musical dos fets capdals; que aquí es la música tant bona
com se pot fer en altra part, que ·Ia senten amb el cap casi tots, i
solsament els privllegiats de la fortuna, dels quins alguns la sen
ten també amb al cor; peró al poble, a la massa trebaItadora, no
Ji arriven aquestes grans manifestacions artístíques, observant
amb tr ístesa que cap icor el tenen tancat i barrat per la música.
Ja aníré desgranant totes aquestes observacions meues, poc a poco

Efectiva,ment; els mellors concertlstes icantants del món han
fet art en el centres madrilenys, centres aon no hi van i no hi po

sota aqueix motiu de natura exhuberant de vida, hi ha un graciós
dibuix format amb instruments músics Iitúrgics, signe de que al
embellir la vida, volem fer-ho, si alegre, també honesta i cristia
nament. Y si la part anterior és coronada per I'escut de la Schola,
aqueixa part-es cimejada per I'escut de Lleida, nostra patria xica,
quina gloria tots busquem.
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den anar més que els que constitueixen 1'alta societat. Entitats
rnusicals com la «Sinfónica del Mestre Arb ós, la Filarmónica del
Mestre Perez Cami la Banda Municipal que dirigeix el Mestre
Villa, no han parat tampoc de fe!" bona música. La Sinfónica es
cara, la Filarmónica que contractada pel «Círculo de Bellas
Artes» ha donat moIts i bons concerts populars a pesseta l'entrada
i la Banda Municipal que'ls dona gratis al passeig, no deixen de
tíndre uns hi altres el mateix p,úblic selecte i distingif de la Dona
societat.

1aquest públic ¿que fa? ¿escolta o sent la música? Dubto que
n'hí hagi d'aItre que tingui al cap, com ho diré, mes bibliografía
musical, son catalegs vivents, de totes les obres parlen, amb uns
coneixements de cada una que de moment te deixen para! pero que
acabes per compendre que de cada una ne tenen una complerta
papereta catalogal. Son grans crítics perqué'tenen'la fredó del que
raciocina, puguent comparar amb el cap, sense l'escalíor del senti
ment, perque . tenen ocasió d'escoItar molt; Viñes, Manen, Qui
roga, Niu, Rícard, etc. etc., els han fet escoltar .amb execució ma
ravellosa les mellors obres dels grans mestres deIs respectius ins
truments; les obres orquestrals, les «Sinfónica», «Filarmónica»,
etc.; i al Real han pogut escoltar les operes de cartell (menys les
alemanyes) i aixís os dirán tots ells,_aixó es mes allegro, el pitzi
cato deIs segons s'ha destacat poc, aquell passatge de doble sorda
amb arrnónics no ha sortit prou net, per les facuItats de tal concer
tiste hi encaixa mellor la obra de tal autor, op. tantes, amb do
natural menor, per ex...

Casi tots ells tenen a casa una ajuda formidable que'ls comu
nica la seua fredor, el seu ritme mecanie, impecable, la seua execu
ció igual, infalible, forta i segura; casi tots tenen una pianola.
Realment, musicalment parlant, es aquesta, la terra de la pianola.

MANUEL HERRERA I GÉS.

Madrit, Maig 1919.

"

musicals com la «Sinfónica del Mestre Arbós, la rüarmonica del
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FINAL DE CURS DE 1918 A 1919

DI UME NGE 13 DE JU LIO L DE 1919 A LES 8 DEL VE S P R E

A L 'A CADE MIA MARIANA

PROGRAMA

PRIMERA PART

* ·6.- Els roda soques . . . . Id.

(pER LES SECCIONS DE NOIS I NOIES)

Sancho Marraco 1

Id.
Id.

8pnCho Marraco . .
Id.

* 1.-Can-;:6 de noi
:/< 2.-La formiga .
:/< 3.- La nit de Sant joan .

(PER LA SECCIÓ DE NO/S) 2

~. 4.-La vella filosa .
:/< 5.-Sotá-sota cambra

,
(PER LA SECCIÓ DE SENYORETES 3

SEGONA PART

SECCIÓ INSTRUMENTAL

7.-Mazurka. Piano i violf. E. Ainaud.
Pels nois R. Prat i M. Brossa

8.-Marcha. . E. Ainaud.

Pels nois Brossa, Sanz, Prat, Bellmunt i Roca .
9.-La Serenata. Violí, piano i cello, G. Braga.

Farrés, Roca i Bellmunt

10.-Tarantelle. Piano, víolt.viola i cello A. H. Che/ardo
Farrés, Roca, Font i Bellmunt

11.-Serenade (A. Major). Violí i piano. Frane Drdla.
12.-Ungarische. Rapsodie, violí i piano. M. Hauser,

Pels proíessors Srs. F. Farrés i Mn. J; lila '

REPARTICIÓ DE PREMIS

FINAL DE CURS DE 1918 A 191 9

D IUME NGE 13 DE JULIOL DE 1919 A LES 8 D EL VE S P R E

A L 'ACADEMI A MARI A NA
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TERCERA PART

l .

SECCIÓ D'HOMES

13.-Sant' dilluns.
* 14.-La ploma de Perdiu,

PER LES TRES SECCIONS

15.-Una noite na eira do trigo .
,* 16.-EI pardal
* 17.-Himne deIs Oríeons de Catalunya

P. Otto,
Comella.

Monte s .
Mas i Serracant
Mil/et .

/

Les obres marcades amb * se cantaran per primera vegada.
1 Aquesta coI-Iecció de cant s escolars es obsequi de son at1tor a la Schola

amb una expresiva dedicatoria.
, 2 Acompanyades per En Ramón Roca .

3 Acompanyades per Na Merce VeroI.

N üTES

El día 5 del present mes se verifica el matrirnoni de nostre
estimat company i professor de violí de la Schola En Francesc Far
rés amb la xamosa senyoreta Na Montserrat Madriles, germana
de la orfeonista de nostra entitat N'Antonia Madriles. No obstant
haver-se celebrat aquet acte a una hora Ierca molesta acudí casi
tot el personal de la Schola a testimonia I'afecte que's professa a
casa' nostra al amic Farrés. Ai xó feu que durant la missa de vela
cions els cantaires exterioritzesin son goig ínterpretant les delicades
composicions jesús es mon fidet Pastor de Bach, Ave oerum de
Mozart, O lesa de Palestrina i al finalde la missa el Virolai a
\a Verge de Montserrat del Pare Escofet.

En Farrés s' ha vist obsequiat amb valiosissims regalos de sos
amics i deixebles contant-hi entre ells un joc de 'coberts guardat en
íusós estoj, ofrena deIs cantaires i mestres de la Schola. \

Que Deu els hi concedeixi abundoses graciesen son nou estat,
i a les moltes felicitacions que ha rebut. amb tal motiu pot unir-hi
la nostra ben sincera.

;¡:

. Per estimul dels nois, gloria deIs seus pares i honra de la Scho
. la ens plau fer constar les notes que han obtingut en lIurs exa
mens, alguns deIs que cursen estudis superiors i pertanyen a nostra
entitat.

SECCIÓ D'HOMES

l.

13.-Sant' dilluns.
* 14.-La ploma de Perdiu.

PER LES TRES SECCIONS

P. Otto.
Comella.
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ALUMNES DEL S EMIN ARI :

josep Roca, Mertttsstmus, Ramón Roca, meritissimus; Salv~o
dor Sanou, merittssimus; Ramón Bellrmint, meritissimus.

ALUM ES DE L'I NSTITUT :

Enrie Baiget , Sobres alient amb m ñtricula d'honor en les
cinc assignatures que cursa va ; Francesc Requesens, 4 Notables;
Alfons.Dalrnau, 1Notable josep M.a Piedrafita, 2 Sobresalients
i 2 Notables .-MAGISTERI: Pere Agustí García , Notables.

*
En el quart curs d'Ensenyansa Catalana, organitzat per la Co-

missió Delegada en aquesta Ciutat, de l'Associació Protectora de
l'Ensenyansa Catalana han obtingut honrosa distincíó els següents
nois de la Schola.

Primera seccio de nois: 2. ill1 Accésit; josep M.a Potensa.
. Segona seccio de nois: 2.on Premi: Ramón Mora Potensá. 1.er

Accésit: Llorens Bellmunt Saura.
La Schola es sent orgullosa de comptar amb nois tan aprofitats

i a tots envía la més entusiasta enhorabona.

*
Darrerament i atenent a honroses invitacions la Schola ha pres

part en els següents actes: . .
A les solemnes funcions de la primera Comunió deis ' nois dei

col·legi de N. D. de Montserrat, que'ts Germans Maristes org á
nitzaren en la esglesia parroquial de S. Llorens el diumenge dia 4
de maigo En la funció de la tarde a mes deIs motets eucaristics hi
cantárern per primera vegada el formos Virolai a la V. de Montse-
rrat del P. Escofet. . .

El dia 25 del passat juny amb motiu de la processó particular de
Corpus, de la parroquia de S. JOBO, assistírem a cantar el motet al SS.
quan retirava la processó, al altar que prepara I'í\juntament a Casa
de la Ciutat. El motet cantat fou, O sacrum conoioium de Croce.

En I'acte de propaganda per a la Bona Prensa celebrat la tar- \
de del 29 del passat a l'Aca flemia Mariana en que se 'ns encarregá
la part musical del programa: Segons resava aquest, cantárern
La pastoreta, Gelambí. Et 'dimoni escuat i L'Hereu Riera, CU o

mellas i Ribó. La Llet]a, Sancho Marraco i Himne al Potro de ,
la B. P. Beovide, En aquest acte hi ass istí la' Schola amb les tres
seccions i en els anteriors soIs les seccions d'homes i nois.

La nostra cooperació a totes aquestes fes tes ha sigut recompen-
sada amb generoses gratiiícacíons. . .
.......... .. .. _ .. o '·· - _ __ _ ••••••••••• ••••• ~. " • • • : • •• • • • 4. _ ~ / ••• u ..
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josep Roca,' Meritíssimus; Ramón Roca , meritissimus; Sal v~ o
dor Sanou, meritissimu s; Ramón Bellrmint, meritissimus,

ALUMNES DE L'INSTITUT:

Enrie Baige t , Sobres allent amb mátricula d'honor en les
cinc ass ignatures que cursava ; Francesc Requesens, 4 Notables;
Alíons.Dalrnau, 1Notable josep M.a P iedrafita, 2 Sobresalients
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.. MAGATZE-M DE PIANOS
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RAMONPRAT
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,. . Diposit de pianos de teclat de les millors marques nacionals
i extrangeres , ..

PIANOS DE MANUBRI

1

CAVALLERS, 12. - tLEIDA
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