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Penó de l’Orfeó
Hospitalenc
Bandera allargada corresponent a
l'Orfeó Hospitalenc, amb lletres amb
el nom de l'orfeó en daurat.

Fons

verdós brodat amb una llira a la part
superior, roses sota el nom i escut
antic de l'Hospitalet. Barra llarga per
a

subjectar

la

bandera

amb

decoracions en la part superior en
forma de raïm, a la qual està adjunta
una altra peça.

Registre: H-3249
Datació: 1923
Dimensions: 135 x 55,5 cm
Material / Tècnica: brodat (T. Teixit).
Donació Sra. Casimira Solé Pares,
Vda. Taya

Context
La societat coral "Orfeó Dr. Robert" fou fundat l'any 1922; a partir de 1923 s’anomenà Orfeó Hospitalenc.
Les societats corals van proliferar a la segona meitat del segle XIX de la mà del músic, poeta i polític Josep
Anselm Clavé. Es tractava de formacions corals obreres que volien apropar a aquest col·lectiu a la música
alhora que es fomentava el progrés, la virtut i l'amor. Van agafar el nom del seu fundador, Clavé, i avui dia
algunes continuen funcionant. La primera en crear-se a Catalunya va ser la Fraternitat, el 1850.
Maria Miret Furné fou la primera solista de l’Orfeó Hospitalenc fundat el 1922 i format per més d’un centenar
de cantaires. Apadrinà junt amb el mestre Lluís Millet la benedicció de la senyera de l’Orfeó el 13 de març de
1927.
L’estendard de l’Orfeó Hosptalenc està exposat a la planta baixa del Museu de l’Hospitalet com a
element de l’exposició permanent “L’Hospitalet: un indret una història”.
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L’Orfeó Hospitalenc, primerament anomenat "Orfeó Dr. Robert", fou fundat l'any 1922. Imatge presa amb motiu de la festa de la
senyera. D'esquerra a dreta: Lluís M. Millet i Pagès, Llorenç Carbonell, "Wilfredo" Brau, Maria Miret i Furné i Jaume Pujol. Lloc: pati
del Casino del Centre. Foto. Museu L’Hospitalet. H-1330, transferència AMHL 101 AF 0000853 /a.Autor desconegut/da

http://ow.ly/vSc230rsa8a

L’Orfeó Hospitalenc, al pati del Casino del Centre, amb motiu de la celebració de la Festa de la Senyera. Hi surt un grup de gent,
molts d'ells, components de l'Orfeó. Al fons, l'estendard de l'agrupació. Al centre de la imatge i sota el pendó, la Maria Miret, cantant
de reconegut prestigi, i Llorenç Carbonell. Foto. Museu L’Hospitalet. H-1327, transferència AMHL 901 AF 0000533 /a.Autor
desconegut/da /d.Andreu Ribó Munné http://ow.ly/Kk7u30rsaaA
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Museu de l'Hospitalet *
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat
t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

*Horaris subjectes a modificacions. Consulteu pàgina web del Museu de l’Hospitalet.

MUSEUS EN LÍNIA
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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