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Un tema dolorós
No trabo un encapyalament mis apropia!; i certament, amb tata sin

ceritat par/ant, és tan grán el meu disgust com la sorprfsa que m'ha pro
duit la notícia d'haver-se fet inevitable una escisió en el sí dels .elements
sardarlÍstes lleidatans,

Per la meva 'condició d'abseut, almerlJls, crec tmir dret a poder par
lar d'aquest assumpte amb un l,!ínim d'imparcialitat, /liure com estic per
aquella causa, de l'apassionament natural que ezpel'imenten el protagonis
tes directes deis fets.

No és en el meu anim esmentar deta/ls que són fills del descabdella
ment de l'assumpte, ni prendre partit a priori per una de les dues bandes
litigll11ts. Esguardant-ho, dOlICS, solt~ un punt de vista estrictament sarda
nista, ¿ no és lícit considerar que el gest de/s secessionistes, al separar-se
amb actitud airada de l'el~titat mat7'iu del sardanz:rme /ocal, han comés un
greu error?

Si la sardana a L/ezda gaudís d'una situació ben floreizent, si el seu
futur immediat es presentÓ' diafanament brillant, no de belles esperances
so/ament, petO sí de realitats tangibles i ezuberants, no seria nefasta la
fundació d'un altre grup sardanista, pn'que 11lés que una disgregació equi
valdria a un "ezpandiment, a una superació. Malaurada11lmt, no és aizí, i
justament en uns moments aguts de depressió sardanista que es rnanifesta.
en tot l'horitzó catala, és qua11. fonamentallt-se en unes discrepancies que
tenen lftés aspecte de pers011alismes antagonics que de diferencies ideolo
giques comprensibles, es produeiz aquesta separació que no pot tenir altre
resultat /ogic que /a debi/itació dd front sardanista a L/eida, obligant a
sacl'ijicis més grans encara que els fins ara realitzats, per tal de sostenir
amb la mazima dignitat l'estandart de la sardana.

1 aquestes actituds de rebeNia, són lamentables, perque denoten la
1tumca d'una bona vo/untat d'zmió, tan llecessaria en aquests moments de
11lateria!zsme economic, perqtte si 1lluntes veg'fllles ens hem referit a crisi
de/ s:lrr.?anisme, calfer constar que no és que els ba/ladors minvin, ans al
contmri, pero /'augrnent de 1'fcaptació de cabals va m proporció invena, i



és aquest ,,11. de1Js rnn:ls a combatre, no esunt pas la separació, sinó la con
centració un ¡dels mi~ians 'Inés eftcafos per a auuar azub cer-t hit.

No vo/driajef'-me pesat; ni merlJls semblar sospitós de pm'tidisme. El
que si voldria, sardanistes 'l/t!idatan:r, convidar-vos a una "rifleri'Ó'asse.nya
da i jer-vos comprendr-e qi¡.te tota campanya ,enoaminada a combaN-e el Fo
ment de la Sardana de L leida , és una actuació que no voldria ·qualijicar
més que dé poc meditada, i que no va més que en"detrimmt del prestigi de
la sardana, prestigi que tothora i amb tota dignitat ha sostingut fins ara
el Foment.

No voldria amb les meves taraules fa-ir cap susceptibilitat i per aixo
he procurat parlar amb tota la ponderació que un assumpte d'aquesta ín
dole requereir. Ja sé que en la majaria de polhniques, aquell que no em
pra url est,il combatiu, no pot fer-se escoltar. Empe1'i), delibemdament no
he volgut 1er-ho, considerant, no sé si amb eneert o no, que feia millor
corltribució pel millorament d'aquesta delicada qüestió amb 1m to moderat
qut! amb fogositats contraproduents

El meu jervent desig seria, doncs, que tots aquel/s que monant amb
serenor es·'donin compte de la precipitació l/ur, s'apressessin el rectificar-la,
ja que est~ segur que per pm't de/s elements que han restat addictes al Fo
ment, no els molestarien amb cap retret, ans bé, erperimentarien una gran
satisfaccirJ. al veure el seu rf'torrl q, l'entitat mareo

Hauria d'ésser més fort el sentiment de sardanisme integral, '(¡u'e'el
greu de desfer un camí equivocat, fals orgull que ,no ocasiona més que
despits i enemistats. Aquest no és un criteri solamertt propi; és també ins
pirat pels .eremples que diariament se'ns ofer'eir com a mostm palpable de
la improcedencia de les terquetats nocives.

Sardanistes l/eidatans, us ho prega 1m sardar/Ísta que estima la sar
dana: Oblideu diferencies, procediu serenammt! Del contmri, no [areu
més que a/emptar contra la sardana i és dolorós, que airo pugui succár
entre vosaltres. Obriu els brafos fraternalment i junteu-vos en una sa1'da
na Única i·comunal, no amb rancúnies impropies i solament amb alegria i
estimació l Anselm OLIVERAS
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CONYOCATORIA
Són convocats tots e/s socis a la Rezmió Genel-al 01'dint'tt-ia que tll1dn:l !loc el

proper diumcnge dia IO'dejuz¡y a l'Estatge SoCial (lV/ajoz-, 7I entnssol) a les II del

matl de primez'a convocatorial" a les :fI'30 de segima.

o RO R E ..D E L .D.I A:, 1.) Lectura· acta ,anterior.
2. Estat de comptes;
3. Aplec Gomarcal.
4. Precs ¡-preguntes.

El Sec1'etad, :JOSEP MALLADA.



- No havenf-se presentat no
més que una Colla al Concurs Sar
danístic Social organitzat pel
Foment, el Consell Directiu ha
nomenat a 7.questa per a presen
tor-se a la Competició Comarcal.
El nom de la Colla és el de « Ma
riola» essent-ne el cap-dansaire

en Josep Navarro.

- Per causes' dept>nents de la

L1iga Sardanista', ha' ca'Igut apla~ar
el primer 'Apleo' Comarcal de la
Sardana, que havia de celebrar-se
el 24 de jUllY a Vallbona de les
Monges. Aquest, tinddi lIoc segu
rament el mes d'agost, permetent·
nos I'aital ajornament donar un

major impuls·i un ,maxim relleu a
la magna festa sardanística.

- Com tots els anys, la L1iga
Sardanista 'de Catalunya, celebrara
la seva assemblea ordinaria el 17
d'aquest mes. Enguany s'escau
celebrar-se a la historica vila de

,Ripoll. Ha estat delegat per a re
presentar;hi la nostra entitat, el

consod Francesa Piñal.

- El nostre bon amic Josep
Mallada, el zelós secretari de nos
tra entitat, ha estat objecte d'una
delicada' interven ció quirúrgica

que I'ha obligat a tenir-Io lIuny de
nosaltres un temps. Encara que no
guarit del tot de la seva malura,
no cal dir com celebrem ten ir-lo
altre cop entre nQ¡,altres, tot feste

jant la seva millora i desitja nt el

complet guariment.

- En la da1'rera reunió, el

Noticiari Consell Directiu acorda ,rellevar

Ha transcorregut la' Festa Ma- del c~rrec lde 'Secreta'ri a en Josep
. l 't" b Mallada durant tres mesos, per tal
Jor, en a que In ennngue am ,
, 't 1 F t d l S d ,que pugUl atendre la seva sa-eXI e omen' e a > ar ana 1-'

¡'E b t D 'LI 'd ' L b lut, Durant aquest temps sera om-s ar ansalre el ata. es a-
11 d d d

~ d plerta la vacant, per' l'actual vice-
a es e sar anes, pOLser egut a

. . . , president Carmel Pifiol.
una encertada dlstn bUCIO, es ve-

geren més concorregudes que'cap
altre any. L'Esbart, fel! unes belles
actuacions. Ca 1 remarca¡-, pero,
que al no poguer disposar d'un
Iloc disposat adequadament per a
fer-hi les exhibicions, el treball de
('Esbart no reeixí com era el nos

tre clesig, ni malta de gent amant
del folklore pogué presenciar la
seva actuació. Ens clol Lenir de
dir-ho, pero no podem per menys
que posar-ha de manifest, que en
les mateixes condicions l'Esbart
no pot presentar-se als carrers de

nostra ciutat.
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Audicions-per al mes de juny de 1934
Diumenge, dia 10 A les 7'36 tarda

PROGRAMA

.La nena catalana.

L'alegre companyia

Pluja de flors

Enamorada .

A les noies colomines

Estela

Manen

G1-atacós

Llenas

Guaséh

Diumenge, dia ~4: A les 7'36 tarda

PROGRAMA

Violes

La fadrineta del firal

Record d'Olot

Estela

Payas - Planas

Morera

•

l. l. E 1 n AnE

Font Palmarola

y. M. a Soler

Llulsa

L'aplec als metges

e o B LA: l. A. P.H 1 N e 1 P A. l.
-Les dnes andJcions es celebraran a. l'A vingnda Inundel

RENTATS EN SECo

TENYITS AMI
COLORS SOLlDS

TINTtll~til~IA l'tISTIIIS
I

Seccl6 e.peclal per a treure

taque•• - Planxat mecanlc

de colls, punys I caml.es.

PII.é. calat. es fan dlarlament

MAJOR,33

LLEIDA

PERFECCIÓ

RAPIDESA
ESTALVI

11 1

Arts Grafiques f1erda - Lleida


