CIUTADAMA
del títol d'OiTeonista i més lard cl iiiosiraran als seus íiHs, com a blasó de glòria
i dignitat.
'Voldríem que aquestes ratlles tinguessin també bi força de rompre el gel de la
indiferència dels nostres joves, que preíereixen, en lloc d'ingresar <i l'orfeó, matar llurs hores d'esbarjo amb jocs enibrutidors de moral i consciència, i s'csplaien
amb converses insubstancials i <rrises, i
discuteixen apasionadament moltes voltes
<le cine sonor i frivolitats sens suc ni bruc.
No capiu i enteneu fora d'una major dignitat vostre ingrés a l'orfeó, que llur roser
vos faria un bé inielectual i alhora copsaríeu l'estética d'un art veritat.
I a Vos, mare escrupulosa i carregada
de prejudicis, que temeu la relació de vostra filla ai^b els joves i no compreneu que
les vostres privacions, treves i obstacles no
fan res niés que augmentar l'interés de
llur feminai curiositat, i qi\e per conseqüència llògica i natural envers d'evitar
el mal, amonteguen l'explosió del desig i
acumuleu la força d e l'hipocresia, en
l'ànima verge i somniadora de la vostra
filla, i en lloc de fer un bé augmenteu
el mal.
I vos, pare enèrgic i auster, que penseu que la vostra filla és una flor d'inveiiiiiclfc i que llur ingenuïtat la voleu conser-

llor que en lloc de pretemr idiotilzar el seu
esperit i enfosquir llur intel·ligència amb
unes virtuts passades de moda,li permetessin i obliguéssiu àdhuc, fixai llur atenció
amb uir esplai honest i artístic que satisfés
i omplenés completament les neeesitats de
llurs ànimes joves i romàntiques. Que voleu millor per aquest íi que l'ingrés al nostre Orfeó.
1 vosaltres, els indiferents a tot, els
que amb una suficiència pedant, esguardeu les manifestacions d'art i cultura somrient i sou els amics de la política de la
bona-geiai que a la vostra sang anémica
i esblanqueïda res la fa vibrat, ni res la fa
glatir, feu-nos la mercè de no posar entrebancs a la tasca iscundent del nostre orfeó.
Vos serà molt millor aneu a pendre el sol
que és un bon tònic per a la sangi distreu
alhora, més que matar il·lussions i llençar
el virus de] pessimisme de les vostres ànimes msepulies, a la tasca de les joventuts
que treballen, creuen i esperen.
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Ciutadania dçsitj? a tots els
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var intacte pels segles dels segles",i n'c veieu
que ço que voleu ocultar a vostra filla,
avui al dia, ja ho ha copsat al ambient
'que, respirem, a les costums que vivim, :i
les converses, al cine, al teatre, a les modes i tot arreu li ha parlat de lo mateix,'
àdhuc anant .alvps^re costat. No fóra u u -
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