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El nostre portaveu

En una de les daneres reunions del Consell Directriu es posava de
1fzanijést la manCll d'ambient que caldria als sardanistes lleidatans per tal
de portar a 'cap la fei,lIuga tasca de conreació i purijicllció de la dansa. Fa
deu anJls qÚI! el Fommt és c01'lstituil i avui constatem amo dolO?' que lii
5arrian(l té encara molta feina a fer a la n'Ostra ciutat. Els sardanistes IW

:,-'han donat ben b'é compte del significat de la dansa nostra'díl, 'de IMJ si1'lÍ~

bolismé; tlzan /lco/lit com una llÍve1'sió més, sense pamr esmenten la traJ
ce'l'lrtencia qae ella conté pe?' II nosaltres els catalans.

Calia doncs celDir la forflza de crear aquest ambient, d'infiltml' als
nosb'es ¡"oves sardauiJtes I'espe?"it l17aragallia, d'impregnar-los aquel!
amor, aquella devoció que sent la gent d'aquell tUJf de Camlunya que 7Je~

geren tesorgir la srtrdalla actual per mitjd de Pep Ventura.
J per aizo tés mif aptoposit, res potser més eloCjüent que un porta

'veu; un potttiveu tepartit profusament mti"e els soás en el que es c?'ea ún
fligam 1/ZUtu, convivint les aéiivitats desplegades en pro de l'entitat.

Natúralnt'ent que el nostre desig al lIenyar-nos a aquesta nova tasca,
seria el de presentar ún Butlleti de forma vistosa, amb firmes i tezt esco~

/lit. Pero els nostres ainics es fanm canec que el mitjans atJzb que 'comp
tem avui són "escassos, i zlna publicació ,amb el caire que Ii donem despu
liada de preti'nsitms, significa ji un esfory, enséms que TépTesenta un pas
gegantí d'aVanylll'Jient en la vida del Fomerd.

Mmsual1nent doncs, 1'ebra11. e/s nost?'es socis «5ardanística». En ellll
hi copyareú el1'l-toviment del sarda1'tisme de Lleidd i lIUI' comarca. Alnb la
cdnfianyl1 plen¿t d'hamet iñtefjJretat fidelmeilt un desig vostre, us cimviriem
d qué hi ap'o1'teu les vost?-es ¡¡etres i iniciatives,' penseu que de la vostHí
col'laboració depen que el Portaveu esdevingui una pub'licació digna de la
hostra ciutát.

Al fer present per aquestes mtlles la consuetudina?'ia salutució als
nostres simpatitzants, la fem eztmsa lambé a la preinsa lIeidatarJa que t'S

peran veura amb afalac aquesta nONIla i humil publicaáó.
" El Consell Directiu.

El primer número del nostre Porfáveu ha escaigut tot justa
ment amb l'aprovació de l'Estatut: Després de llargs anys de
lluita continua i aferrissada', Catahrnyá ha "\""ist satisfetes llurs
aspiracions autonómiques. 8'1 nostre poble té, doncs ara, una
personali1at. El Foment de la Sardana amb els seus deu anys
de vida, ha contribuit abastament a l'enrobustiment deIs sen
timents patriótics de Lleida. Ara, amb més braó que mai, con
tinuara la seva tasca empresa, per tal de que la Catalunya au-

tónoma esdevingui un po'ble fort i digne.



Festival sardanístic
El passat dia 21, a les 5'30 de

la tarda, tal com haviem anunciat,
tingué 110c al vei' poble de Torre
farrera, un festival sardanístic amb
motiu de constituir-se un ",GRUP
SARDANISTA» del Centre Cul

tural Recreatiu.
No cal dir amb quin goig hem

vist la constitució d'aquesta nove
lIa entitat, que entre altres projec
tes té el de fomentar la sardana.

Amb aital motiu, el Foment de

la Sardana, no va escatimar per
aquella diada sacrificis, crganitzant
una excursi6 col·lectiva amb un

nombre d'excursionistes que so
brepassava als cent vint, quins aju
daren efica<;;ment al lIui'ment de la
festa.

Els sardanistes l1eidatans que
anaven arribant a Torrefarrera eren

objecte de grans mostres de sim
patia i tot el poble oferia un as
pecte joiós, un aspecte de Festa
Major. «La Santa Espina», inter
pretada per la Cobla al local
C. C. R. fou acollida amb trepi-

dants aplaudiments que retrunyien
per la sala insúficient per aixoplu
gar tots els ciutadans avidsd'aquell
esclat d'entllsiasme patriotic.

Traslladats que forem al lloc
on s'havia de celebrar la bailada
de sardanes, «La Principal de LIei

da» desgrana tot un programa se
leccionat, lIui'nt-se de debó en lIur
interpretació.

Felicitem als amics de Torre
farrera que han sabut donar pro

ves de la seva vitalitat patriotica,
al constituir-se en entitat sardanis
tao Feia temps que esguardavem
espaordits el son de passivitat en
que dormien els nostres pobles
comarcans, i per fi ha estat Torre
farrera, el poble vei', qui s'ha des
vetllat d'aquell son atlli'dor, coo
perant al desenvoJupament de la
cultura nostrada, per mitja de la
dansa. Ara, no caldria més que els
altres pobles comarcans reflexant
se en I'exemple de Torrefarrera,
es llencessin a una franca imitació.

JOSEP MALLADA

,

tralos
altes novetats

rebuda una extensa
coNeccl6 per a tardor

gabanys

lIeida
constltud6, 23, 2.' .1,'
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Diumenge 25 l!Ietembre

g

A les 11 del matí

HALLADA als ~amps Elisis

PROGRAMA

La Valsanera.
Carinyosa
La filIa del bosc
Bailaras tan si com no
La can<;;ó del paraigüer

y. Vicens
V. Bou
Vicens
Vi/at·ó
Murz'ti

COBLA: LA P R 1 N e 1 P A l. DE LLEIDA

Les conreadores

Mai s'havia vist la nostra entitat

nodrida de tantes noies-socis com
en la data. Es tot un estol que dó
na goig de veure,. un estol de gen
tils donzelles que ens presten el
seu benevol ajut i que el Consell
Directiu agraeix profundament.

Com un homenatge a aquestes

abnegadeE sardanistes, ens plau
publicar la llista.

Mercé Foix.
Carme Canyetles.
Flora Rosell.

Ramona Mas.
Nati Charles.

Narcisa Cots.

Agnés Gregori.
Dolors Gregori.
Rosa Clota.
M.a deis Angels Canals.

Teresina Mallada.
Maria Gili.
Pepeta Gimenez.
Carme l.aubet.

Esperan<;;a Ibars.

Enriqueta Pascual.
Carme Castilló.

:\1agda Bergós.
Ramona Caubet.
Estrella Oliveres.
Maria Costa.
Emilia Trepat.
Conxita Villacampa.
Antonia Mir.

(Continuad.).

Ensenyament
'de Sardanes

Tots els dimarts de 7'30
a 8'30 del vespre per a

socis.

Tots els dimecres a la
mateixa hora, per a

conreadores.

A I'Estatge Social, Ma
jor 71, Entressol, (Unió

Musical).

Proximament anuncia
rem les classes de comp

tar i repartir.
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Obituari
Durant el mes prop-passat, les

l1ars d 'uns volguts socis nostres
s'han vist colpides per la perdua

d 'éssers estimats.
En primer lIoc, Ramona Ca

nals, germana del nostre president,
una de les més antigues sardanis
tes lIeidatanes. Maria Bonet, mare
política d'Albert Llobet, i final
ment la mare de l'ex-president

Antoni Bergós, Maria 'Massó.
A tots, la nostr<r més sentida

condolen<;;a.

Altres notes
Per un dia molt proper hi ha

anunciada una conferencia al local
de l'Agrupació Sardanista de Tor
refarrera, qui donara un dirigent
nostre, versant sobre la sarclan~.

-Hem vist amb goig I'acord de
la Unió Musical, d'adoptar el ca
tala per a \lur regim interior.

- Sembla que a Roselló els ha
vingllt ga nes de constituir una en
titat sardanista a semblan<;;a de la
de Torrefarreta. No cal dir com
ens en alegraríem si arribava a és

ser un feto
- El prop-passat diumenge l'A

juntamenl de nostra ciutat costeja
una alldició de sardanes a la Pla<;;a
Paheria per tal de commemorar
l'onze de setembre. Com sempre,
es vegé concorregudíssima.

- S'ha cur~at el segUent telefo
.nema: Preside!1t Generalitat Cata
lunya - Ens associem alegria que
vessa poble catala al veure satisfe
tes aspiracions autonomiques. -

Pel Fomen't de la Sardana, Canals,
president. Arderiu, secretario

De les ¡untes
.3'acorda no celebrar enguany

l'Aplec que venia celebrant-se el
mes de Setembre, per tal de do
n... r més relleu a la festa de ger
manor sardanista que tindra lloc a
la propera primavera.

Es dóna compte C!'una lIetra
rebuda pel Foment de la Sardana

de Tarrega convidant-nas éf un fes
tival sardanístic que preparen per
al dia 1 I. S'acorda organitzar una
excLlrsió per tal d'assistir-hi.

Es pren l'atotd Be élonar una
audició urr dilimehge a la tarda
d"aqíiest mes.

Es pota de /nanifest I'exit o'b
tingnt en la btgari.itzatió de la b'a!

lIada: irÜlugurai' de l'Agrupaeió
Sardanista de Torrefarrera.

S'acbrda enllestir la confecció

del But\letf-Portaveu del Foinent,
per tal de poguer-Io rep'aitir als
socis aquest mes in'ateix;.

Es constata al1lb g0ig Inefable,
I'aprovació de l' Estatlit a les Cons

tituents d'Espan'ya.

i Sardanisfa !.
No otiluÚs qué tens
oblígltció' de ptotegir
la teya dan9a en la
part económica. Per
tant, uo et dolguin uus
céutims quau en una
audidió s'et posl una

flo'teta a la solapa.
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()ompreu eIs vostres

mobIes aIs GRANS== 1JIAGATZEJJIS
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La casa millor assortida i

qne ven a mes bons prens

S-a;n t An toni, 2 i ~

(davánt de la Catedral)
. .

A..vinguda."', Macia, 2~

LLEIDA



•fl/:ardanistes !

Vestio-vos
amb les
novetats
deis

Magalzems de ~JNT PERE
I I

l . ~

i us distingireu cn
totes les audicions
per la vostra ele
gancia i bon gusto

'O'
Balladors:
Cal que sigueu bons coneixedors deIs punts de la dansa mes

bella, pero heu de conéixer també les

excel'lencies de la nostra
!

SECCIÓ SASTRERIA
ILERDA - LLElDA
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Seccló especial per a treu

rer taques•• Tenyits amb

colors solids. - Rentats en

seco • Planxat mecanic de

colls, punys I camises.-Ra
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FABRICA de MIRALLS
TALLER de BISELLATS

(SBCCIÓ PISA SANITARIA)

WATERS
LAVABOS

de tots tipus i preus

de totá· mena <le muntatges
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Les activitats del Foment
Es innegable que d'un temps enfa un bellugueig frisós s'is esdevillgut

en el sí de la nostm entitat. Un bellugueig inusitat que Iza fd que la liOS

tra tasca l'eclosa fins ara entre nosaltres, s'e:Üt!rioritzis pel' a guarryar UJI

pl'estigi ben mel'escut en els cerc/es intei'lectuals i no intel" lectuals de la

nostm ciutat. Per copsar que la nostm fntitat esta en plma efervescencia,

no ens caldria mis que d01lar un cop d'u!l al movimeJIt de socis. Ven'tat

is que el nombl'e d'elis no is Cl'escut en comparació a la població I/eidaza

na, pero si girem tesguard enrera podrem donar-nos compte que lIZai el

Foment l'havia assolit. Pero potser mis que el nombre vigmt de socis, fO

que ens encoratja mis is el seguit d'altes que apullte11l tots e/s mesos, qutill

per contra a/tus entitats gennaner han ¡z'anotar unes bai.us que fatai

tnent els cauen sense explicacions motivades.

Aquest moviment, no podem atribui'r-Io mis que a l'msenyamer/t de

sardanes que venim efectuallt des de fa dos anys d'una manera inter1lti

tent i seriosa, i que sens dubte is una de les activitats que mis ens carac

teritza i mis contingmt de socis ens dóna.
Són algunes les úcti'vitats desplegades engurmy que palesen tabast i

el prestigi del F01'!1ent. Podriem enumerar eutl'e altres la III Assemblea

General de la Lliga Sardanista de Catalunya, celebrada a LLeida el prop

passat mes de juny, que constituí l'acte de mis trascendhzcin. a que ha con

tribuit el Foment, Encara ens resta un zic de regust d'aquella jomada

memomble curulla de febrós patriotisme; encara rec01'dem amb complaen

fa inefable tots els actes tl'anscol'reguts amb germanívol entusiasme, amb

la recanfa ma1lijfsta de no poder perllollgar-los per la manca matel'iaL de

temps. Pero fO que ens deiza una vem satisfacció, fou els projectes plan

tejats m l'Assemblea, projectes que han d'influir abastammt i amb positius

resultats, en l'avmÍ1' de la sal'dana,
I si ti1lguissim de passll1' balanf del nostre desen'Vo!upammt pI'ogres

siu, podl'íem posar de l'e1leu la creació d'una Agrupació Sarda1/ista a

Torrefan'em (portada a cap gracies al des'vetlla'ment dlzms cO/llpallYs 7/.0S

tres), i la creació del Portallt1Jen que tan ben acollit Ita estat pe/s 1l0st1'f'S

socis causal'.t-Ios una franca tllegria, cal' ellmarca seme vacil'lacions el

pas d'ava1lfada, el pas progressiu i espero/lador que ell'lIeja qualque mtital.

Pero 110 acaba pa.l· aci la tasca desplegad'l mgUa11Y pd Foment, Ulla

altra activitat mcara fitem e,lpertl1Zfad01 s que Iza d'anodollir toles les de

mis. Es tracta d'un Esbart Dallsaire, C071reador deis ballets populars ca

tala1ls que de cada dia tenm mis adeptes a7Teu de la 1l0stl'a tena, cal'

ells són la plasmació ~Iiva de les COJtums d'un poble, lIegades en urus cen

tÚries d'anys, Er ciar que aizo repm'tara un altre esforf al Foment, esfol'f

en varis c071ceptes, pero nosaltres 71essant com sempre d'optimisme 1'10 ens

a1'raulirelll davant e/s obsi'acles que se'ns presentin, ans al contra7'i ens re

drefarem per tirar e71dava12t els pla1tS que ens Izan estat suggerits i estu

dzats despl'is detillgudament.
[flz cop mis recm'em I'ajut de/s sardar1istes i de tota aquella gent que

estima les coses nostres, per a que !'Esbal't Lleidata esdevingui 111'1 feto Er

tem segurs que 1/.1Z cop assolit el lzostre projecte ens ha agrairall, com ens

ko agraira tot Lleida, la volgudrr ciutat 1l0stm, al dotar-la d'UltS ballets

popuJa7-s que a tothora deUl'an 110710rar-la. J. CANALS 1 ROCA.



A les 7'30 tal'da

trolas
altes novetats
rebuda una extensa
coNeccl6 per a tardar

I hivern
gavanys

lIeida
constltucl6, 23, 2.' -1.'
(damunt del bar aalvat)

DiuJ.Denge 9 octubl"e
BAI.I.ADA ~ la Plac;-a Paheria
aDlb col'laboracló de l'Orfeó Lleidata

PROGRAMA

Rosada
La sardana deIs vailets.
La processó de S. Bartomeu
Per tu plora

Els gegants de Vilanova

Yosep Sold
L/uís M. a Solé

Catald
Pep Vmtura

Yoaquim Ser.m

A les 11 matÍDiumenge 23 octubl"e
BAI.I.ADA a I'Avinguda Blondel

PROGRAMA

La non· non del Rossinyol
Germanívola
Raig de llum
L1eidatana.

Scrra amunt

Vilaró
Cuantor

Carbonell
V. Mateu

Morera

COBLA: LA PRINCIPAL DE LI.EIU.A
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¡SA RDAN.lS'I'A!

No et descuidis de protegir amb el teu pecuni la dansa teya. Pen
sa que només que amb cinquanta centims que donessis a la flor
que se t'ofereix a les audicions a l'aire lliure, podríem celebrar
ballades tots els diumenges i dies festius. No oblidis tampoc de
recomanar als teus amics sardanistes l'obligació que tenen de
pertanyer al Foment de la Sardana, única solució per a que la

nostra dansa arreli i prosperi a la nostra ciutat.



Esbart dansaire lleidata
El Foment de la Sardana, fent-se

ressó de la popularitat i increment
que de cad" dia van prenent els
ballets típics arreu de Catalunya,
no ha volgut quedar-se rerassagat
en aquesta materia que tant de
relleu dóna a les entitats sardanis
tes. Són molts avui els pobles que
conreen els Ballets Populars i nos
.altres no havem de deixar la nos
tra estimada ciutat, buida d'aques
ta bella nota de tipisme i folklore.

Constitulm dones, aquesta Seco
ció dins el Foment de la Sardana
amb el nom que mencionem a
dalt. Convidem a tots els socis i
conreadores a prestar llur ajl1t a
aquesta nova tasca que ha de cul
minar per sobre les altres. Vol
dríem, pero, que es fessin carrec
els que vulguin perHtnyer a l'Es
bart com a dansaires, que no es
tracta pas d'un passatemps més o
d'un esplai de lleugera facilitat,
no. Es tracta de quelcom que re
quereix un mínim de sacrifici, i es
perem deis dansaires que s'allis
tin al nostre Esbart, ho tindran en
compte.

Tots els dies de dos quarts de
vuit a dos quarts de nou del ves
pre es facilitaran a l'Estatge Social
les condicions que es requereixen
pel- a pertanyer a dit Esbart.

La propera setmana creiem
poder donar ja les classes d'en
trenament, que con'eran a car
rec de n'Elies Paniello, del pres
tigiós Esbart Catala Dansaire de
Barcelona.

La dansa ideal
Dansaires, joves amics que ba

lleu I'a nostra dansa, haveu rerie
xionat alguna vega da, perque ba
lleu sardanes?

En les ballades de sarclanes
que celebra la nostra entitat, gai
rebé podríem dir que la immensa
majoria de sardanistes, estimen la
sardana com una diversió més, i
soIs veuen en ella un esplai.

En dansar, són moltes vegades
els qui més desmesuradament fan
salts i fi ligranes. Cal dones, allu
nyar-nos d'ells i no adoptar aquells
punts exotics que no tenen res

Esludi i laller folografic

LLEIDAConstitució, 27

eP/
~ Bs fan tota classe de

treballa fotogrilflcs
p er prooediments modernÍssims
que garantitzem. - Sempre resul
tats els més perfeotes - T~onioa

mod rnÍsslma I equlps especialit-
zats pels treballs més difÍcils.

"'-
--~.-



d'estetica i fan perdre ¡'encís a la
dansa nostrada i ensems la ridicu
litzen barroerament. Tanmateix,
seria millo r recomanar a tots
aquells dansaires que entren a una
rotllana tan sois per a saltar, que
es dediquessin a I'atletisme.

La sardana no és un ball qual
sevol, i ero aquella anella que tots
ens donem les mans, ens d6na
amb el fluId que passa d'una ma él

l'altra, un esperit de col'lectivitat
i germanor.

Cal, pero, també, no escatimar
per ella sacrificis, estimant-la, ja
que la dansa és el reflex de les
Gol'lectivitats del nostre poble.

La sardana ens diu també que
cal estimar i treballar per Catalu
nya.

Per dansar la sardana, cal tot
un anima genuinament catalana.

JOSEP MALLADA

Conreadores
Continuaci6 de la !lista del nú-

mero anterior.
Palmira Oliva.
Joana M6nico.
Isa bel Bueno.
Roser Asensio.
Maria Iveger.
Paquita Cata la.
Carme Cartanya.
Rosa Bellmunt.
Carme Palacín.
Victoria Oncins.
Teresa Oncins.
Margaricla Monné.
Maria Bes6.
Dolors l\1orell.
Teresina Goixart.
Teresina elisio
Concepci6 Freixas.
Cecilia Tora.
Maria Rubio.
Raimunda Puig.
Gertrudis Ferr.andez.

Teresina Gutierrez.
Antonieta Araguas.
Claudina Sanjuan.
Consol Fernandez.
Gloria Fernandez.
Maria Sebé.
Ramona Delau.

11I111I111I111I111I111I111I11111111I11I1I1111111111111l1111l11l111l11Il11Ulll1l11f11U1111I1111

NOTES

:¡J:J prop-passat dia 27 amb motiu de
la vinguda a Lleida del cap del Govern
espanyol D. M.anuel Azaña, vegérem
nombrosos balcons endomassats. Una
gernació imponent contribuí a la mag
nificencia d'aquella diada de germanor
catalanista.

No podia mancar en aital festa la
nota que ompla els carrers d'alegria
d'una bailada de sardanes. S'efectuaren
a la Pla\;a Paheria al vespre am.b un
atape'imt"nt que dificulta va el ball als
sardanistes i el pas deIs transeunts.

- L'Orfeó Lleidata ens donara son
primer concert el proper dinmenge dia
9 amb moti u de la inauguració de la
seva senyera que sera apadrinada pel
mestre i\Iillet.

Com a primera caneó, sera ínter
pretat I'bimne .Som Catalans. del mes
tre Llongueres 3mb acompanyament de
cobla.

- La Comissió Orgilnitzildora ha
estat integrada pels companys J. Ca
nals, J. i\Iallada i Antoni Pujo!.

- Continua I'ensenyament de Sar·
danes tots els dimarts í dimecres de
7'30 a 8'30 del vespre a "estiltge social
(Major 71, entressol).
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Hovimenl socis - Agosl- selembre
ALTES. - umeraris, 9. Con·

readores, 10. Infantils, l.

BAIXES. - Cap.
TOTALS. - umeraris, 112.

Protectors, 2. Infantils, 17. Con
readores, 5I.

El Foment, compta avui amb
un total de 182 socis.
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Compreu els vostI"es

mobles als GRANS

JIAGATZEJIS

La casa millo.' assol.'tida i

que ven a mes bons preus

Sant Antoni, 2 i 4:
(davant de la CatedI'al)

Avinguda Macia, 22

LLEIDA
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•I/Iardanistes I

Vestio-vos
amb les
novetats
deis

Ma~atzemsde ~ANT PERE
i us distingireu en
totes les audicions
pel' la vostl'a ele
gancia i bon gusto

Halladors:
Cal que sigueu bons .coneixedors deIs punts de la dansa més

bella, pero heu de conéixer 1ambé les
excel'lencies de la nostra

SECCIÓ SASTRERIA
ARTS GRAFIQUES 1 ERDA - LLEIDA

•


