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CIRCULAR PARA SOCIOS Y ORFEONISTAS

CONCERT MARIA
Any marià. Un concert dedicat a cantar el dogma de la Immaculada, i cantat per in¬

fants al Palau de la Música Catalana.
La realitat viva del centenari de la declaració dogmàtica de la Immaculada Concepció

no és ni ha de ser una commemoració d'estampa vuitcentista, ni el fer gravar en el cor
dels homes Ja imatge d'una Verge solament humil i reclosa en la llar de Natzaret. Ha de
ser posar de relleu la virtut especial i sobrenatural d'una Dona, com marcant un paral·le¬
lisme viu entre la fortitud que hagué de tenir Maria entre el món farisaic i la virtut ne¬
cessària per a sobreviure avui d'entremig d'un món hipòcrita i tantes vegades cruel.

Le devoció a la Verge té com a base profunda i substanciosa la virtut immaculada que
li fou concedida ; però la virtut és una força amb manifestacions humanes, és l'abocar al
món Ja transformació operada per la gràcia en la pròpia personalitat. Aquesta font virtuosa
de la Qui havia de ser la Mare del Crist, Ell la premià amb un miracle, el més gran mira¬
cle que podia viure une donzella : el de la concepció immaculada, el de ser al mateix temps
Mare d'un Déu i Verge.

Considerem breument els dos conceptes. Mare de Déu : acceptació del sacrifici, humili¬
tat, obediència, esclavitud joiosa. Verge: manteniment de la gràcia més íntima, línia es¬
velta de vida no torrada per cap ventada i dirigida vers el fi dictat per la fe.

Són les dues coses que nosaltres hem d'aprendre i voler de Maria a través ele la pregària.
1 és el que li demanaven el matí del diumenge dia 2 de maig les deixebles de dos impor¬
tants col·legis barcelonins —el del lleial Monestir de Santa Isabel i el de Botània— a través
del bell programa de música i poesia, organitzat i dirigit pel nostre Mestre Angel Colomer,
en què posà a prova l'alta significació del seu mestratge artístic.

L'Art ha estat sempre un camí de devoció. Recordem només les decoracions dels antics
breviaris, els retaules i les talles gòtiques i romàniques dedicades e Maria ; les1 Verges dels
pintors renaixentistes (Giotto, Fra Angèlic, Boticelli, etc.); l'homenatge de tots els poetes
(Llull, Dant, Bcrceo, Verdaguer). Musicalment, les innombrables lloances a Maria, Salves
gregorianes, càntics marians d'Arcadel, Victòria, Palestrina, Pergolesi, Mozart, Schubert i
tants d'altres fins a arribar als nostres dies.

Per aquest mateix camí han anat vers Ella les petites i nombroses cantaires que om¬
plien l'escenari del Palau, donant mostres d'una ajustada i perfecta interpretació de totes
Ics meravelloses obres programades. I eren, alhora, futures esposes i mares de família,
potencial viu capaç d'informar a les noves' generacions una saba novella i plena de gràcia.
S'estima més a través d'una cançó que per una medalla de premi ; és més directa una
pregària dita o cantada que no seguida de memòria en una fórmula ja donada.

Quan cantava el cor de veus infantils :



NOTICIARI
D'entro les audicions de caràcter coral

donades aquest mes, és digne de menció
la de l'Orfeó Català al Palau Nacional de
Montjuich en un gran festival de la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
que esdà celebrant les seves noces d'or. En
aquest festival hi col·laborà també brillant¬
ment l'Esbart Verdaguer.

* * *

El benemèrit Orfeó Gracienc, de gloriós
historial, i que ara amb la commemoració
de la seva fundació ens recorda el moment
afortunat viscut pels artistes de cinquanta
anys enrera, ha organitzat diversos actes,
no solament musicals, sinó també escènics,
dirigits pel mestre Polls. Han col·laborat a
aquestes festes, durant aquest mes, l'Or¬
questra Clàssica del mateix orfeó, dirigida
pel mestre Josep Maria Pla i el Quartet
Orpheus.

* * ❖

El dia de Sant Jordi van contraure ma¬

trimoni la nostra antiga orfeonista Magda
Bergós i el jove Antoni Blàvia. Els desit¬
gem tota mena de benaurances en la seva
nova vida.

* * *

Ha causat magnífica impressió l'actuació
de la soprano Enriqueta Tarrés i Rabassa,
que el dia 31 de maig va oferir al nostre
públic musical i al Casal del Metge un ex¬
quisit recital de lied, acompanyada al pia¬
no per la tan aplaudida artista Maria Te¬
resa Balcells. A l'èxit obtingut per la jove
cantant cal mencionar el mestratge de la
professora Concepció Callao de Sánchez Par¬
ra, que una vegada més ha demostra! l'efi¬
càcia de la seva labor educadora.
—* * * *

Per als dies 7 al 22 del present juny es¬
tan anunciats els famosos festivals de Pra¬
des d'enguany. EI programa està consagrat
a Beethoven — música de cambra — i hi
prenen part diversos artistes del piano, vio¬
la, violí i violoncel, aquest darrer instru¬
ment a càrrec d'En Pau Casals, ànima d'a¬
quests festivals.

* * *

Als vuitanta-un anys ha mort En Jacint
Esteva i Fontanet, recentment nomenat Pre¬
sident de l'Orfeó Gracienc, on havia pres¬
tat una valuosa col·laboració des de la seva
fundació. A l'acte de l'enterrament, el dia
de l'Ascensió, hi concorregué un nombrós
Seguici, en el qual no hi mancaven les més
destacades personalitats del nostre món
musical. Que Déu el tingui a Ja seva Glòria.

s{: # ❖

A la milenària església de Sant Pau del
Camp fou celebrat l'enllaç matrimonial del
jove Cèsar Aguilar i Varea amb la nostr»
gentil orfeonista Pilar Soler i Corrales, el

darrer dia 26 de maig. Donem la nostra
més cordial enhorabona als nuvis, així com
als seus familiars, molt especialment als
germans Montserrat, Joan i Martí Soler,
benvolguts i exemplars cantaires.

❖ ❖ ••!=

Agraïm al senyor Josep Bardia, gerent i
director de la casa «Productos Iris», l'ob¬
sequi que ha fet a l'Orfeó de tot el mate¬
rial de pintura amb què ha estat restaurat
el mobiliari del nostre local social.

* * *

En menys de quatre dies ha augmentat
notablement la nova generació de la nostra
família orfeonística :

El dia 11 de maig va néixer l'eixerit Joan
Sancho i Planas — això d'eixprit ho supo¬
sem amb fonament —, njúrfmnent que ha
portat moltes felicitacions als seus pares
Consol Planas de SanWo i Joan Sancho, el
nostre simpàt iç^vofffí de Junta.

F.l dia 12, o sigui l'endemà, el nostre
petit Joan ja tenia una cosineta : la pubi¬
lla dels antics orfeonistas Lluís González i
Rosa Sancího de González, els quals tam¬
bé estan rebent les corresponents felicita¬
cions. Aquesta nena es dirà Rosa Maria.

1 al dia següent, el dia 13, van arribar en
gràcil duo, els germans Jaume i Maria Do¬
lors Badenes i Josa, hereus del matrimoni
Josep Badenes i Maria Teresa Josa de Ba¬
denes, ella antiga soprano del Laúdate.
\ tota aquesta quitxalla la nostra ben¬

vinguda a aquesta vall de llàgrimes... i de
cançons, que aquesta és la particularitat
de la nostra gent.

* * *

Es interess'antíssiïn el reportatge que el
publicista Manuel Vela Jiménez publica a
«El Noticiero Universal» del dia 29 de maig
sobre l'arribada i impressions de la gran
soprano Victoria de los Angeles, que tan
llargues temporades ha de passar allunyada
de la nostra terra obligada per la seva admi¬
rable labor musical.

* * *

Preparatiu per al concert als Jardins' del
Reial de València, el diumenge dia 16 de
maig, els orfeonistes de la Massa Coral Or¬
feónica d'U. C. B. i Laúdate van reunir-se
a la població de Sant Esteve Sesrovires amb
l'Orfeó local per tal d'efectuar uns assaigs
de conjunt. L'assaig general de la tarda
va tenir lloc als espaioses1 cellers de la Casa
Canals & Nubiola.

* * x

El dia 2 de juny i pel doctor Salarjch ha
sofert una delicada intervenció quiíjúrgica
la nostra orfeonista senyoreta Carina Bar¬
dera. Celebrarem el seu més ràpid resta¬
bliment.

GRAFICAS MARINA, S. A.


