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COTS

llEIDA

Clases especials per a estudiants
politecnics - Perits industrials.
Aparelladors. - Correus. - Perits
mercantils. - Reforma de lletra. 
Ortografia. - Teneduria de llibres
CaIcul mercantil. - Taquigrafia.-
Mecanografia. - Catalil, francés,
anglés.

Avinguda República, 49

Remolins,8

Matalassos - Edredons de tot preu

L1anes rentades - Miraguanos, etc

PLAl;A CONSTITUCIÓ, 18 i 19-PRAL.

LLEIDA

PREUS MOLT ECONOMICS

Telefon 405

ACADEM"IA
CI",ASES: JtIATÍ, TAnnA 1 NIT

El millor assortit
el trobareu a la
casa
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CARDONA & MUNNE, S. A.
CAPITAL: PESSETES 2.250.000

LLEIDA
AVINGUDA REPÚBLICA, 44 i 46 - - APARTAT CORREUS 27 - - TElEFON 98

METAllS
lLAUNA· llAUTÓ - PlOM - llENGOTS

ESTANY - FERRO - ZENC, EN PLANXES

TUBS - ARTIClES PER A llAUNERIES

VIDRES
CRISTAlLS - BALDOSES ·llUNES

IMPRESSOS - BAlDOSlllES· PAVEES

RETOlS - VIDRIERES ARTíSTlQUES

CURVATS EN VIDRE I CRISTALl

GRAVATS A l'ÁCID I FOC

SANEJAMENT
lAVABOS- BANYERES·WATERS - BIDETS

BIDOIRS-PllETES - RENTAMANS·DUTXES

RENTAPEUS - URINARIS - ESCALFADORS

CAMBRES DE BANY DE TOTA MENA

FABRICA
DE MIRAlLS DE TOTA MENA FORMES I

MUNTATGES.-lLUNES ESTll <VENECIA>

TAllER5
DE BISElLATS, PULlTS, TAllATS, elc. EN

TOTA MENA DE VIDRES I CRISTAlLS
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VIT
Una altra vegada i desprls de dos I11I')lS, ens trobem

enlront de la placida festa. La festa cilll deis sarda1listes.
No n'hz ha pas d'alt1·a. En ella ens hi confonem en uu dolf
aigÜabaneix satu1'ant-nos de belles 'fftÚsiques, en ella hi són
plasmats nost1'es mis alts desigs acomplerts amb fidel mes
tratge.

Per que dir que liS hi convidem. Per que insinuar-vos si
ja ha endevineu, que voldríem veure-lzi no soIs als sarda
nístes que bal/m la sardana, sinó a tots aquells que l'esti
men i que veuen en ella un tresor de nostm patn·a. Veniu
lti; no hi manqzteu a conviure unes hores de franca germa
nor; venitt a gosar del paisatge, de l'ambient. Anedossats a
l'ombrejallt arbreda o agafats de les mans puntejant la
dansa, obHdareu tot,., els 1teguits que enterboieixen vostra
pensa.

Butshzit. Ve! ací un l/oc gairebé oblidat de/s l/nda
tans. El lloc que per segona vegada el Fommt voL fer-H els
IlO1I01'S que es 7Ilereiz. No podem deiza?: en oblzt el segon
Aplec efectuat allí encara que d'una forma modesta, amb
forfa aLegria i amb zma C017currh7cia ben 1I0mbrosa i se
lecciollada. Per aizo, altre cop anem a r01l7pre la beatitud
deis paratges ombrívolr, de l'argmtada font i l'escaient por
zada, amb '/"lastres saltirons i ziscLadisses. Alt,'e cop, les
gralles retnmyirart (Ulzb vibrant melodia trencant el son
atuidor de la contrada de la pau i benestanfa. Coniols i
camillals es mostraran alegrois al pas del fadrinatge, i tol
sembla1'a reviure Ulles hm'es de joia i encís.

Vulgueu prmdre-hi part, amics a la festa. Deizeu vos
tres llars i a1zeu a sadollar-vos d'aire embaumat d'hn'bat
ges i mztsiques saturades d'art verilat. Abandoneu e/s ca
ners de la ciutat i jruiu a tot pIe de la natura que us ofe
rei:!: sa bellesa nua...

Qua1l la jomada sigui finida, quan el vostre cap es
maperdut es 1'ecolzi al coixí recordareu amb ineff1bilitat de
goig les emocíolls i el neguiteig del dia. Enmig d'un dolf
semideliri reviureu les escenes transcorregudes amb intensi-
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Ni dignitat, ni amor propi1. ..

tat de plaer, enmig d'u'tz enjonsame1'lt barrejareu el" crit de
la tmora, la xisc!adissa de la mainada mjogaldrida, les
rialles jovials d'algmza mOfa que qzti sap si us ¡zaura
corprés.

A tots vosalh-es doncs, va dedicada la ¡esta. El desig
nostre no és altre que Nzit qne albirem sigui U1l jet, i que
aquest Aplec el tercer que organitza e/ Fommt, lllarqui una
fita, per a que tots e/s anys siguz celebrat sense interrupció
cada cop 1JZés gran i cada cop més noble.

Ni dignitat, ni amor propi te
nen tols aquests pseudo-sardanis
tes que amb els seus punls o salts
més o menys extravagants ridicu
litzen la sarda na; puix si en till

guessin, s'haurien esfon;;at, en oca
sió de la visita que feren a 1I0stra
ciutat els nacionalistes bascos i

gallecs, en bailar amb la deguda
sprietat les sardanes que es varen

locar en honor seu, en puntejar-Ia
amb i'estetica que tota la dansa
rítmica exigeix, en fer mereixedo
ra a la sardana de les 1I0a nces que
lants catalans il'lustres li han pro

digal, en fi, haurien procural que
els nostres hostes, de retorn a la
seva terra natal,' se n'enduguessin

una immillorable impressió de la

nostra dansa.
\;0 no vol dir que se'n fessin

una deplorable idea, doncs gracies

él uns ,quants sardanistes de cor,
conscienl¡; de la responsabilitat

moral que en aquells moments le
nien davant Catalunya, no succeí.

Pero no n 'hi havia prou en que
els nostres visitants no se'n fessin

una mala impressió, no n'hi havia
prou en que ells no poguessin dir

ni pensar res que comparés la sar
dana amb qualsf'vol altra dansa in
noble i bastaixa, era necessari que
en la sarda na hi veiessin aquella
dansa noble tan cantada pels nos
tres poetes, era necessari que en
la sardana hi veiessin l'ideal d'un

poble que aspira a la seva com
pleta lIibertat.

De sentir-se un xic més cata
lans aquests sardal1lstes (sic), ho
hauríem aconseguit.

Pero a ells, aquests sardanistes
(sic), que els hi fa que la sardana
sigui considerada una dansa sense
wlla!, que els hi fa que junt amb
ella Calalunya lambé sigui ridicu
litzada!; l'únic interessant és fer
for<;;a extravagancies i punts exo
tics, ésser elogiats pels que no la
comprenen ni saben el que éso

Com els pot interessar la dig
nitat de Catalunya si ells no en

tenenl
JOSEP NAVARRO

Lleidl, agost de 1933.
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Programa d'auclicion i ballets que' es celebrara a
rermita de But enit el día 17 de setembre de 1933

latí, a les den

SARDANES

Llui a.
Vora la mar
Camperola.
E c1at d'amor .
Els dos promesos .

BALLETS

La Ratolioesa.
L'Hereu Riera.
La BoJangera.

SARDANES

Flor del Canigó
El pardal
Joguioa

arda, a dos qnarts d ... qnatre

SARDANES

Reonera .
A la Verge de Faroés .
El merlot canta

BALLETS

L'Eixida.
Ball de Naos.
Ballet de l\Il1ntaoya.

SARDANES

Creaci6
El Cavaller enamorat .
La Festa del mas .
Hivern.
Caneó d'Abril.

Vicens (jiU)
Saderra

Estela
Vicens ( Xa:A:u)

Jl.Iercader

y. VicClls
Pep VeIltllra

y. Serra

Sade1Ta
XaXlt

y. Llellas

y. ViCC1lS

J11anéll
y. Btallc/z

y. Vita
Vi/aró

Cobles: La Pl'incipal de Lleida i els nontblanquins

EIs ballet aniran a carrec de l'Esbart Dansaire LIeidata
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LA RATOLINESA St. Julia de Vilatorta (Plana de Vic)

Es propia del Ilogarret de Sto Julia de Vilatorta, 011 era bailada fins fa pocs
anys el Diumenge de Carnestoltes, a la tarda en mig de la plar,;a. Es un ballet que
reuneix les dues circumst1lOcies d'una gran simplicitat i un<- excepcional bellesa
alhora. El seu tall tot fi i delicat, així COIll I'aire de la se va lonada fort;;a harmonio
sa i plena d'una suau frescor, el fan un ballet més adequat per ser ballat en un sa
ló que 'no en mig de la plat;;a entre les lumultuoses gatzares de Carnestoltes.

La seva coreografia és a base de ponts, fomla molt Keneral i que es troba
en varies al tres de les nostres danses, si bé potser no ocupant-hi una part tant
principal com en el present. La figuI"a dt'1 pont és una de les característiques en
el ball 110 ja popular sinó fins acadelllic i no pas en el nostre pais sinó arreu del
món, puix és una de les Illés senzilles i de major efecte i Ilu'imenl si el bon aire
deIs ballaires hi acompanya.

No ens ha estat possible trobar cap mena de dada relacionada amb I'origen
del seu nOI11 ben curiós i singular pel cert a no ser la mica de ¡"elació que pugui
haver ent1"e ell i el joc infantil del gat i la rata, en que els jngadors, com en el
present ballet, passant sovint per sota de ponts formats pels brat;;os ckls altres ju
gadors.

L'BIXIDA - Tarrega

Va ésser aquesta dansa bailada per dan'era vegada l'any 1860 i el dia '3

de maig diada de festa major, segons costum.
S'acostumava a bailar a les 9 del vespre abans d'anar a sopar, a la Plat;;a i

carrer de Sant Agustí, al só de les gralles i en Ilarga cornl,l fins assolir a \'egades
e1s balladors la xifra de 200 (100 parelles). Es d'una bellesa plastica extraordina
ria i d'una música agraelosament catalant'sca.

Fou ensenyaela a I'Esbart Catala de Dansai res el elia 15 ele m,lig de 19 2 [

per en Joan Viciana, de 72 anys, Vel de Tarrega, nascul al can"er ele Sant Agustí.
Contribuiren graciosament a la restauració el mest1'e Güell ele l'Orfeó Targarí, i el
mest1"e Estela ele La Principal de Palomós.

BALL DE LA BOLANGERA - Castellbó (comarca Pallar)

Havia estat aquest ball extés arreu ele Catalunya i a molts indrets d'Es
panya.

A jutjar pel seu nom, sembla ser francés trobant-se per arreu de Erant;;a i
nord d'Italia.

Degut potser per alguna l110dificació Il1troduida a la dansa pel personat
ge, del qual p¡"engué el nOl11, es creu ésser recento

Per I'aspecte coreografic i meludic del ball sembla que es tracta d'un deIs'
tipus de ball l11és ~ctius.

Es baila com a ball de rotllo o sigui fent sardana quina queda t¡'encada a
I'arribar aI.motiu degut de la tonada i Ilavors fanun punt de ball, finit el qual, tor
nen a a~afa¡--se de les mans com a Sardana.

La variant de Castellbó té tres punts de ball diferents.
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gadors.
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EL BALL BT 1 CORRANDA - Sant Quirse de Besora
(Comarca La Garrotxa)

Aquest és una varietat del tipus de dansa nomenat ol"iginariament, Ballet
el qual ha lingut una gran profusió de varietats en les figures del mateix. Se li
aplicil tilmbé el qllalificatiu de II/ulltanya, per ser en l'alta muntanya on l'han
mantingut amb major entusiasme i on ha estat conservat per espai de major
temps.

A )'acabament del ball i com a corol·lari del mateix, s'hi ballava una con'anda
d'aire molt vill i alegre en la que els balladors botaven amb gracia i Ileugeresa
acabant la dansa alcant enlaire les bailadores per damunt d'ells, mentre galana
ment es besa ven i ells procuraven mantenir-Ies alcades tant temps com podien
entaulant·se entre balladors i músics una mena de competencia per veure quí
podia més, si aquells es lIlantenien les bailadores alcades o aquests en sostenien
la dan"era nota aglldil de la tonada d'una sola bufada.

SARDANISTAL..
Ja saps a qui deus aquest esplai?

Es deure de tot sardanista és
ser soci elel Foment clp. la Sar

dana.
I~s veriLab!ement int"xplicable

que les noslres ballacles de sarda
nes alllarg ele l'Avinguda de Blon
del es trobin plenes de gran ger
nació tan ele Sélrdanistes com d'ad
miraclon:, simpalitzants de la nostra

bella dansa, i que en la cara de
lots ells s'hi vpgi refleclida la joia
que ens proporciona I'psplai noble

de la dansa, i en canvi en les nos
tres lli¡,tes hi hagi tan sois un

nombre tan migrat de socis com
el de dos cents trenLa dos.

El fet que en les nostres lIistes
hi hagi un nombre tan reduIt de
socis, no pode m pas atribuir-ha a
que la sardana esligui en deca
c1 ncia ni mpnys a Cll1e hi bilgi
pocs sarc1anisles, dones hem cons

tatat que de poc Lemps enc;;a ha

augmentat abastament el nombre
de rotllanes.

Es tanmateix incomprensible
que tots aquells que estimen la
sarelana siguin dansaires o no, no
sentin el desig nostre de pertanyer
al Foment, i ensems ajudar a 1'0
bra d'ena lti men t de la dansa.

Cal, doncs, que tots els bons
sardanistes s'imposin el deure de
que a les nostres llistes hi figurin

també aquells dansaires egoistes,
sense cap concepte del que és i
representa la nostra dansa, ja que
sois veuen en ella una eliversió Olés.

Cal, pero, també, inculcar-Ios
hi aquelles lletres maragallianes
que diuen:

«Lasardana és la dansa sencera
d'un poble, que estima i avanc;;a
donant-se les mans».

JOSEP MALLADA.
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La unitat en la sardana

El feminisme i les dances

c1emés s'han portat intransigibles
a un arrelament patriolic en favor

propi ¡genera1.
La nostra missió, la deIs joves,

no és allra que propagar el tipis
me en tots els ordres i emparar la
noslra patria amb llur propaganda.

blert fer-ho conlrariament a despit
de totes les regles ortodoxes. Així
mateix succeeix al finir. El lloc on
no han de derivar els pllnts finals,
és precisal1lel1t a l'esquerra. Da
vant d'aquesles diferencies cssen
cials, les confusions sovintegen, en
delriment de la sardana.

Hom dira que aquesta diferen
ciació d'estils no és cap descober
ta. Evidenlment, de tolhom són
conegudes. Pero s'ha de conside
rar que si aixo no és cap obslacle
per a que cada població, a ¡'em
prar la forma de bailar que Ji és
peculiar, pugui realitzar belles ex
hibicions sardanístiques, ta m b é
ens trobem en que a I'establir con
tacte amb els sardanistes de les
altres contradt>s catalanes, sorgeix
tot seguit una discrepancia inútil.

Potser aq1lest plany té un caire
egoístic, rero creiel1l ferlllament
que el millor sardanista no és pas
aquell que s'enlesta en mantenir
tessitures o fórmules anacroniques
o entreba ncadores per I'a Ila nec .... s
¡;itat de la depuració i unilat con
junta de la sardana, sinó aquell
que avantposa I'inlerés general de
la dansa al seu criteri particular.

- ANSEI.~J OLIVE.RAS
Agosl, 1933.

Per maiauranc;;a Lleida careix

d'element femení patriotic.
Sempre que hom ha portat a

terme una obra feminal, s'ha vist

truncada per una decepció inespe
rada; Ilevat d'un grup fervent i ab
negat, digne de la seva patria, les

Alguna vegada hem parlat de
la necessitat de coordinar, d'unifi
car dignament la forma de baIlar
la sardana, en el que fa referencia
als punts a fer. A desgrat de pas
sar per impertinents a causa de la
nostra insistencia, ho rel1larquem
contínuament, amb el desig, si
més no, d'evitar que els sardanis
tes novells caiguin en els mateixos
errors d'aqueJls que ja es conside
ren formats i entesos.

Avui ens veiem obligats a de
clarar-obligats, en concepte d'a
mants de la sardana-que s'hauria
de procurar extirpar els sistemes
poc emprats, ja que si bé és veri
tat que tots els estils i matisos
mereixen respecte, no és ge n s
menys veritat que hi ha actituds
minorilaries que no contribueixen
pas a enfortir la nostra dansa, ans
bé, la malbaraten.

Concretdnt aquests punts de
vista, és senzillament lamentable
que un sardanista en possessió cl'u
na tecnica diguem-ne oficial, es
trobi, al desplac;;ar-se, en un am
bient d'estranyesa, ja que al co
menc;;ar, com és logic i natural, la
Eardana pel cantó esquerra, hOI1l
hi posa resistencies per tal com en
aquella localitat és costUI1l esta-
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1 O (If'ixar decaure mai ni molt
menys ara, un renaixemenl eom el
nostrt'; que després de tanls anys
C\'h¡Iver estat enfosquils i Illenys
preuats, hem reeobral la nostra

personalilat, sinó lota, bona parto
Seria dones de greu I-esponsabili

tal per nosal~res maleixos el eon
demnar-nos sislematieament e(Jm

abans.
Un renovellamenl general ha

ele posar I'oli a la Ilanlia (le la pa

tria, la qual ha de cremar elerna
menl i arreu del món ha ::I'eseam

par la seva Ilum.
IIem d'ésser eOIll aquells eata

lans que adlTliraven la humanilal
d'anlany. ¿No hem reeobral els
noslr s drets?, dones lIeneem-nos
a la no;,lra fe, il'iuminem I~s nos
tres ments amh l'anlOr patriotie i

porlem ,1 dins del cor, la flama ex
celsa de la patria, que sera la guia

el'una jovenlut forla i emprenedora.
El deme del hon ealala, és con

rear les. noslres arls, Ilelres; vir

luts, tipisr,l'.', de. ja que de no fer
ho així, ens exposem gairehé a
perore la nostra propia historia i
desapareixer Catalullya de I'uni
vers, esva¡cla eom un petit núvol
de fum soLa la lurbul' \leia impe

rialista d'allres naeions.
Conreem, dones, eom a bons

patricis i eom un deure, Catalunya,
fent d'ella una sola persona forta i
potenta. Ajudeu-nos damisel'les a
la nostra obra. Col·laboreu amb el
tipisme de la nostra len-a, sarda
nes, ballets, eoslums, eanc;;ons, ele.

La dona és igual qu~' I'home
davanl la patria, és una filIa d'ella

eom ha som nosaltres i té la ma
teixa responsabilitat i poder re

presentatiu.
Ajudeu-nos, dones, al ressorgi

ment de les danses i eostums, no
eom a element femení, sinó eom a

.deure propi i individual, de tot
mortal vivent sota l'ampla i falago
sa om bra de la nostra terra; i alxl

després podrem cantar amb eon

vieeió...
Som ealalans,
la nostra patria és Catalunya ...

RAMüN BOIX

Notes

Per al fitc:il trasllat a Butsenit el Fo
ment ha organitzat un servei d'autom
nibus des de les 8 del matí a les 8 del
vespre, que sortiran de la Pla\;a Cata

lunya.

La tercera sardana de la tarda .El
merlot canta. sera dedicada a Ramells
i la quarta .Creaci6», a Garlandes. Junt
amb el ramell s'entregara un número
per al sorteig de garlandes, i els núme
ros sobrants es subhastaran.

Pr~guem als nostres campinistes
respectin les propietats de I'encontorn
de Butsenit, donant una pro\'a de cultu
I-a i civisme.

Ens hem enterat amb goig que volen
assistir al nOSlre Aplec un bon estol de
.jovent d'Alcarra\;, Torrefarrera i Alma

celles.

Preguem als nostres ~ardanistes i
simpatitzants facin ús tan 5015 del au
tomnibus que sortiran de la Pla\;a Ca
talunya amb els draps retolats del
Foment.
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Magí MORERA I GAlíCIA.

J. ESTADEllA ARNÓ.

ESPIANT LES MONGES

com si amb un lIum de cap-vespre cisellades

sobre marbre boirós, les birbadores

fossin el fris d'algun palau de fades.

i
~
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les he vistes passar com voleiada

de cantaires ocells quan trenca el dia,

¡del tendre lIampec de sa alegria

ne tinc "anima alegra i encisada.

Una duu un bell ram d'enceses taronges i

I'altra un gerricó d'aigua refulgent.
Passen prop de mi dos senyors canonges i

I'un, que m'ha lIucat, tus nerviosament.

Quan les he perdudes, papallones blanques,
per un laberint de florides branques.
m'he dit en silenci: - Dema hi tornaras.

Passaren tot cantant!... la tarda queia...

i esfumant-se alla lIuny, encar les veia,

lIeugeres, jovenils, encisadores...

LES BIRBADORES

Al cap i al pit, rosellesi la faldada,

entre herbatges i flors, se'ls sobrexia,

i en cares i ulls i en tot el seu lIui"a

del jovent la ditxosa flamarada.

Elles, que s'adonen de nostra presencia,
s'envelen els rostres (¡oh sobtada absencia
d'aquells ulls c!aríssims!) i esmolen el paso

Al" fons de la vall hi ha I'hort de les monges.
De dalt del pujol les guardo amatent.
Ara es creuen dos amb les robes flonjes,
per on entra i surt, embaumant-se, el vento
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ON DE RON RESU.LTAT 1 DE PREU ECONOMIC PREU FIXE

PI. Constitucíó, 20

LLEIDA

PIAN05-MÚSICA-INSTRUMENTS DE LES MILLORS MARQUES

Fada-Radio
ÉS EL M~S SELECTIU

VENDES A TERMINIS I AL COMPTAT

J. GUARRO
Major, 64 - LLEIDA

N C).,elals

,
EMILI DURO

PLA<;A DE LA SAL, S

ele:da



FERRETERIA, BATERIA DE CUINA,
VIDRES I PISA SA ITARIA

'1!f)+ Jeernadó
OBJECTES PER A PRESENTS
EL MÉS GRAN ASSORTIT
D'ESTUFES 1 CALORÍFERS

MAJOR,45
TEL.EFON 59

LLEIDA
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MERCERIA

AII
NOVETATS

1111

GENERES DE PUNT

1111

BISUTERIA

'111

QUINCALLA

DOLORS MIARNAU
(Vídua Vallduví)

Major, 68 i Costa del Jan, 1
Telefon 436

LLEIDA
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Ca."me,2
Baixada Tl"initat, 1

- ~UT8ERll
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un Impres
de la
casa

a. g. ¡lerda
és garantia

de

bon gust
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