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De l'editorial de música
catalana

Amb un vibrant article d'Amadeu Vives,
-aparegut a la "Revista Musical Catalana-But-
lletí de l'Orfeó Català", fent notar la impres¬
cindible necessitat de la creació d'una Edito¬
rial de música catalana, va plantejar-se aques¬
ta qüestió tan vital per el normal desenrotlla¬
ment de la nostra música.
A n'aquesta iniciativa, que va trobar un im¬

millorable acolliment entre la nbstra pren-
.sa, mereixent només que comentaris elogiosos
i d'adhesió entusiasta, el senyor Zamacois, en
cl número 2 de "Vibracions", hi dóna una

possible solució, demanant a tothom, i molt
particularment als entusiastes aficionats, i a
les entitats musicals, que contribueixin a me¬
sura de les seves possibilitats, perquè la tan
desitjada Editorial sigui un fet. Deixem apart
la solució que insinua en el mateix número
l'amic Moles, per creure-la excessivament per¬
sonalista i també perquè no havent interessat
a l'al·ludit, encara menys té d'interessar-nos a
nosaltres.
Altres solucions menys factibles que la del

senyor Zamacois s'han donat, però els que més
obligació tenien de contestar, o sigui, els que
amb la seva cooperació econòmica tenen de
íer possible aquesta Editorial, aquests, enca¬

ra no sabem que hagin donat la seva opinió
favorable o adversa.
I ara ve el punt àlgid, per paradoxal d'a¬

questa campanya periodística. Mentre la bola
de neu anava engroixint-se, i tot feia creure
que anava de debò, des de la secció sotto voce
de "Vibracions" varen sortir alguns incisos
dedicats a aquesta ja apassionant qüestió, i
naturalment, com correspon a aquella secció,
eren breus comentaris fets amb ironia més o

menys fina.
Va ésser prou això perquè les ires de la gent

sensata es desfermessin contra els qui havien
gosat tractar irònicament coses i persones tant
i tant serioses.
La Redacció de "Vibracions" no va voler

carregar a la seva consciència l'ésser la causa
de la no creació de l'Editorial, i en el número
4, "Vibracions" dóna una orientació per en¬
carrilar els treballs preliminars i començar ja
a fer obra constructiva per contribuir així de¬
finitivament a què l'Editorial de música ca¬
talana passi d'ésser un anhel insatisfet.
I aquí va fallar llastimosament la Ilógica

més elemental. Si la primera actuació de "Vi¬
bracions" va merèixer el blasme de molts dis¬
tingits crítics, no podíem mai pensar que
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aquests senyors, a l'exposar "Vibracions" la
seva opinió seriosament, fos allavors, precisa¬
ment aleshores que tots emmudissin, deixant
per ben morta, abans de néixer, l'Editorial de
música catalana.
Potser un bon dia ens assabentarem que ja

està creada l'Editorial, però per això no hi
havia necessitat de mobilitzar tantes plomes,
a més, que una Editorial creada clandestina¬
ment o subjecte a tutela, no pot satisfer les
nostres aspiracions. Pel bon desenrotllament
de les seves activitats, és absolutament precís
que aquesta nostra Editorial sigui per tots.
No volem acabar aquest article sense con¬

signar el brillantíssim treball de la senyoreta
Maria Carratalà, publicat en aquestes matei¬
xes planes, en el número corresponent a no¬
vembre. En ell es mostra sense vels de cap me¬
na, tota la misèria del nostre petit món musi¬
cal, i s'obra davant dels nostres ulls un pano¬

rama trist, és cert, però, que indubtablement,
pot canviar.

Com diu molt bé la senyoreta Carratalà,
nosaltres som clients de moltes Editorials es¬

trangeres, i no cal comptar per ara ni per al¬
guns anys que els estrangers siguin clients
nostres. Creiem, però, que no pot enfocar-se
aquesta qüestió com un negoci, sinó que és in¬
dispensable crear una entitat que es faci càr¬
rec de totes les despeses que ocasioni l'edició
de les obres que un jurat competent cregui
mereixedores d'aquesta distinció. Si això fos
un fet, indubtablement els nostres artistes in¬
terpretadors s'adonarien que també aquí te¬
nim obres importants i les farien conèixer en
el nostre i també als altres públics.
Tanmateix, és possible, però, que tot el que

s'ha escrit no tingui una continuació intel·li¬
gent i eficaç.

Joan FARRARONS.
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CONTROVERSIA

Na Maria Carratalà és un dels esperits crí¬
tics més interessants del nostre món musical.

Apart la facultat de pensar, posseeix dots li¬
teraris que la col·loquen en evident situació de
comoditat per a exposar les seves idees.
Tot el que escriu ho llegeixo amb daler. I

en ço que fa referència a música, per bé que
no sempre m'hi trobi conforme, en trec la im¬
pressió de què és perfectament factible de dis¬
cutir-li i àdhuc agradós, tota vegada que és
una persona de les poques a qui, excepcional¬
ment, en el nostre agre, Barcelona se la pot
controvertir sense por de què vos tiri una co-
ça! Ja m'entenen.
En el seu darrer article aparegut a Vibra¬

cions el darrer més, opina sobre el projecte
de crear una editorial catalana. Si no va mal

copçat el seu sentit, sembla trobar-ho precipi¬
tat, per manca de consistència de les actuals
produccions i per desinterès dels nostres in¬
terpretadors envers les obres editades.
Suscric la primera de les dues raons—par¬

lant globalment i fent les salvetats que el bon
criteri aconsella—. No estic absolutament iden¬
tificat amb la segona.

La senyoreta Carratalà creu que els inter¬
pretadors no donem prou beligeráncia a les.
concepcions dels nostres amics, per manca de
comprensió. És a dir—més clar !—creu que els
interpretadors no comprenem els compositors.
I és ben segur que ni creu el contrari donat
que uns rengles més avall ho atribueix a la
formació artística de l'interpretador.
Fins avui aquestes qüestions s'han tractat

a casa nostra, exclusivament pels que escriuen
música. Del costat que podríem dir-ne oposat,
ningú ha parlat. Havem àdhuc reiteradament
sofert en silenci que se'ns titllés d'incultes.
Certament, els músics interpretadors que

formen la massa col·lectiva de les orquestres,,
són prou desidiosos per a entreprendre's una
campanya desvirtuadora. Això no val a dir que
els hi manqui discerniment per a esbrinar
qüestions de categoria. Precisament jo—que
imitant l'exemple de la Carratalà—vos diré
que he passat per l'orquestra, el quartet de
corda, l'ensenyament al Conservatori, el con-
certisme i finalment la direcció, tinc ben cons¬
tatat (i la lògica m'ajuda a proclamar-ho) que
són els més aptes per a jutjar de la vàlua de les



VIBRACIONS P i % i n a 3

obres musicals baix tots els punts de vista.
La freqüència de les seves relacions amb les
partitures, la independència de la seva tasca
i el coneixement desapasionat de totes les es¬
coles el sadollen de criteri, contrastat al camp
de l'experimentació pura.
La música no pot ésser un joc simplement

intel·lectual. No té defensa qui, portat per un
esperit de selecció, s'hi endinsa i arriba—a
còpia de vocació i estudi—a conèixer profun¬
dament la tècnica solament.
Ni a Catalunya ni al món sencer pot preva-

lèixer l'obra d'uns quants que, mancats de
volada per a emocionar els auditoris—siguin
professionals o profans—amb l'exposició de
véras idees, s'entretenen en elucubrar proce¬
diments més o menys artificiosos, fent-los
passar per música, ajudats per la réclame i
la desvirtuació del que és aquest fluid sonor,
que quan realment arriba a produir-se, no ne¬
cessita explicacions teòriques de cap mena
per a consignar i eixamplar els cors, fent-los-
bi sentir les meravelles delitoses d'un goig
quina natura no podem explicar-nos satisfac¬
tòriament.
No deu estranyar-se la senyoreta Carrata-

là de què certes composicions d'autors nos¬
tres prou coneguts, no gaudeixin de la ma¬
teixa estimació que altres obres llurs. Ni és
oportú retreure que per a comprendre a En
Pahissa, En Mompou i En Gerhart hom hagi
d'arribar a superar els coneixements de les
obres dels compositors capdavanters de les
escoles en voga. Si per altra banda no califi¬
ca de suficient per a entendre a nostra gent, el
coneixement dels clàssics i els romàntics que

ens ensenyen als Conservatoris, hauríem de
concloure que cal l'aportament d'una nova as¬
signatura complementària, per a gosar de les
fruïcions d'aquest art que especificament ela¬
boren els respectats al·ludits senyors.
En matèria d'art, i quan més visc, mes...

no puc estar casat amb ningú. Des de Wagner
fins a En Padilla, goso en la proporció que la
consistència de qualques de les seves obres
m'ho permeten.
Però, salvant la distància, ni de l'un ni de

l'altre ho abraço tot. En literatura em passa
igual. Em delectarà una obra d'En Mistral
—poso per cas—, sense que d'altres d'ell ma¬
teix arribin a fer-me la més petita impressió.
I si això succeeix amb els consagrats, per

què no tindria de produir-se amb els qui pu¬
gen?
Idolatries no. Independència sí. El tempe¬

rament de la senyoreta Carratalà, tan avinent
a la lluita: la seva espiritualitat tan sensible
a les sensacions emocionals, mal poden conju¬
minar-se en la contemplació de l'imperfecte.
I cregui'm, ni l'afecte companyó ni la bondat
personal podeu excusar-la de defensar l'obra
d'un sol home, d'una sola escola. La perfecció
es troba disseminada entre les creacions dels
diversos artistes.
Insistint sobre aquesta ideologia, crec facti¬

ble d'assolir el que tan bellament clou el seu
article controvertit per mi:
"Si tot s'arribés a fer intel·ligentment, uns

quants anys bastarien a canviar la desolació
d'avui en prosperitat."

B. GALVEZ BELLIDO.
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L'art i la liistorlocgrafia
La historiografia ha donat el mètode i el

criteri de distinció dels fenòmens històrics.
Les excavacions han demostrat la prehistòria,
i el criteri ha distingit períodes. Aquesta rela¬
ció de fets dels temps antics ha donat, a la ve¬
gada, una lliçó: la de què, el primitiu signe
de l'activitat de l'home, que ens ha previngut,
ha estat el de la seva manifestació artística, i
el llenguatge d'aquesta lliçó viva que professa

la prehistòria—muda d'anècdotes i sense
noms a qui dir lloances—ha expressat una
crítica serena al considerar sols el sentit d'es¬
piritualitat, en els petits models de les troba¬
lles.
Les ciències no matemàtiques han sentit

també aquesta necessitat d'explicar els seus
orígens; i així tenim per exemple la lingüísti¬
ca, que des de Bopp, induint, s'ha fet la seva
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historiografia, cercant en la llengua els fenò¬
mens que suposa encadenats Íntimament, fins
explicar amb brillantor la necessitat d'una
sintaxis racional, una morfologia i una fonè¬
tica originària transformada per raons de tim¬
bre popular. Mentres altres estudis, dits de se¬
màntica, sintetisen la llei de la significació. En
el fons, la prehistòria preten trobar les raons
d'un sentiment primari elevat, artístic, men¬
tres la història sembla apoiar-se en una es¬
tructura ètica i política.
L'art, doncs, producte d'abstracció creixent

fins a la generalització, s'oposa a la política:
reactiu que fixa el particularisme, i per això
pot parlar (i fins veure en la plàstica dels ob¬
jectes, ara al palau Nacional, secció de pre¬
història) del gran art ibèric, sense una exis¬
tència certa d'una política ibèrica unitària.
En matèria d'historiografia, es considera

un període dit protohistòria (primera histò¬
ria), on viuen en desordre totes les tradicions
sense cronologia certa; les inscripcions indeci-
frables i altres manifestacions que el criteri
no pot incloure-les, ni en l'artística prehistò¬
ria ni en la història.
D'ençà d'Evan—per dir un nom—s'han

identificat bon nombre d'aquests monuments
protohistòrics; és, doncs, aquest període un
com a mena de purgatori, on els misteriosos
restes purguen no tant la culpa llur com el pe¬
cat d'ignorància humana.
Però, així com la prehistòria explica el fe-

nònem de l'art primitiu, la història política
ens demostra que, ajuntant els homes i fent
pobles, creant nuclis que acusin afinitats èt¬
niques i organitzant i dirigint en l'espirituali¬
tat llur, crea allò que després pot dir-se estat
de cultura i allò que s'ha dit també per Cour-
not i el més artista dels filòsofs d'Espanya,
post-història, definit com aquell estat en què
ja havent-se produït fenòmens artístics en
concrecions justes de forma, es produiran les
més portentoses obres, però no mereixeran
nous estils.

Aquestes consideracions porten a fer veure
l'existència necessària d'un cicle de relacions
humanes que porta vers l'espiritualitat: el
que, d'una consolidació aparent en el fenomen
polític i definitiva en el fenomen artístic. És,
doncs, aquesta la llei de l'humanitat en el seu
camí d'aspiracions; i això fa també que, les

expressions d'art més abstractes, com les de
música, sorgeixin en el període últim d'un es¬
tat de cultura.
Així veiem el fenomen de la música occiden¬

tal, que apareix en forma justa amb J. S. Bach,,
corresponent a una civilització que dos mile-
nis abans havia concrecionat els volums de
l'escultura i l'arquitectura.
Els grecs presentiren la forma de la músi¬

ca: grans matemàtics enunciaren el número
sonor, constructivistes profetitzaren la seva
arquitectura. Però no feren música, almenys
en el sentit digne d'aquesta categoria artísti¬
ca; eren un poble jove per assolir les últimes
llums de la post-història. Pensem també en
l'actual música d'Amèrica.
La historiografia aplicada a la música, en

un mètode analògic al de la lingüística, resol¬
dria no poques relacions entre la sintaxis, que
aquí seria de les maneres de combinar els ele¬
ments o la morfologia d'aquests, i també la
valor històrica de les sonoritats. Això fóra
com una teoria de l'art dels sons, i una estè¬
tica caldria cercar-Ja en la gravitació sobre la
producció musical de les idees eternes; seria
com en la filologia, la seva teoria de les sig¬
nificacions que canvien, dita semàntica dinà¬
mica per Carnoy.
La valor històrica d'aquell anàlisis seria el

de conèixer el sentit músic de l'home mig,
subjecte històric dels temps llunyans.
També abans d'endinsar-nos en la prehis¬

tòria de l'estat de cultura, on totes les mani¬
festacions artístiques hi serien en la sola for¬
ma de la potència creadora, trobaríem altres
manifestacions, que no serien ni esperit pur
ni tampoc música viva: tindríem la protohis¬
tòria.
Però aquesta protohistòria, contenint obres

de cronologia certa com les trasmeses : en vells
manuscrits, o certes gregorianes per boca su¬
plicant, per haver viscut sols en l'anècdota, no
podrien cercar lloc en els grans períodes i viu¬
rien sempre més en protohistòria.
Ara, que la del nostre art, no seria un pur¬

gatori, del que els lliuraria la ciència dels
mortals, sinó al contrari, aquesta els faria res¬
tar allí en la tranquil·litat d'un llim. I és per¬
què l'obra de l'humanitat és feta pel home i
la música pel superhome.

Ramon BORRAS-PRIM.
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Un cas de greu responsabilitat
L'aparició de la revista Vibracions ha por¬

tat un xic d'inquietud en el mar encalmat de
la nostra música. De bon començ aquesta va¬
lenta revista ha posat de manifest l'existèn¬
cia d'una colla de problemes irresolts i obli¬
dats, fins ara, pels directors del nostre movi¬
ment musical. Tot això està molt bé.

Però bi ha un problema capdal que ja molts
països tenen resolt amb més o menys encert
i del que ací solament se n'han realitzat iso¬
lats intents que no han merescut l'atenció ni
la protecció dels nostres "liders" musicals.
Ëm refereixo a l'ensenyament de música als
nostres infants, que hauria de constituir la
principal reivindicació dels nostres músics i la
base de tot el nostre edifici musical popular.
Amb un xic de bona voluntat dels nostres diri¬

gents, s'haurien fet "miracles" en aquest as¬
pecte de la nostra cultura, tan menyspreuat i
oblidat. El principal "miraele" hauria estat
que una bona part d'institucions musicals que
-ara hi viuen (i les que haurien anat sorgint),
viurien avui una vida normal incorporades de¬
finitivament amb rels profondes als nostres
■costums.

De veritat que m'hauria plagut veure que
algú des d'aquestes generoses planes hagués
recordat l'existència d'aquest problema que ja
en molts països constitueix una vella preocu¬
pació.
L'oblid (avui gairebé general) en què es té a

casa nostra l'educació musical a l'Escola Pri¬
mària, em fa dubtar de l'esdevenidor de la
nostra cultura musical popular i àdhuc costa
de creure que els que escriuen i actuen en co¬
ses de música tinguin consciència exacta de
llur responsabilitat. Serà que en música, com
en altres tantes coses, s'escriu més de cara a
les conveniències personals, que amb mires a
l'interès col·lectiu? A Catalunya, dissortada¬
ment, veiem massa sovint arreconats els que
per a fer valdré llurs obres no poden armar-se
d'una ploma més o menys eloqüent i adula¬
dora per a obrir-se pas hàbilment amb una
justa o injusta reciprocitat de llurs amics i ad¬
miradors (?).
Tant com hauria estat fácil de demanar i

aconseguir que l'educació musical hagués en¬

trat a formar part del programa escolar de
tots els nostres centres d'ensenyança primà¬
ria! Quelcom feu o fa en aquest sentit l'Ajun¬
tament de Barcelona, però no hem sabut veure
ni els resultats, ni l'eficàcia d'aquest esforç,
segurament per manca d'un pla preconcebut i
de la preparació necessària dels elements que
n'acceptaren la responsabilitat.
Per a educar els infants no calen pas artis¬

tes que posseeixin profunds coneixements mu¬
sicals, sinó temperaments sensibles musical¬
ment instuitius, amb alguns coneixements ru¬
dimentaris de piano, però que sàpiguen afinar
i "cantar" una cançó; que posseeixin coneixe¬
ments generals d'història i estètica musical i
molt especialment la manera de fer emetre la
veu als petits infants en tota llur angelical
puresa. Unes lliçons bastarien per a fer d'un
músic de cor, d'un intuitiu, un excel·lent edu¬
cador musical dels infants.
Com al nostre entendre pot educar-se musi¬

calmente als infants, ha estat ja fa temps dit,
escrit i comprovat en demostracions pràcti¬
ques que foren segurament massa elogiades
per a ésser tot seguit completament oblida¬
des.

Després dels interessantíssims assaigs ex¬
perimentals que el mestre Barberà realitzà per
encàrrec de la Dra. Montessori, no hem vist
res de seriós escrit, ni realitzat en aquest as¬
pecte pels nostres homes de música.
Les cançons amb gestes d'En Dalcroze i del

seu representant el mestre Llongueres, són so¬
vint cantades esbufegant pels petits alumnes,
la qual cosa no veiem quina valor pedagògica i
terapèutica pugui tenir.
Fem, però, una salvetat amb el mestre Gi¬

bert i Camins, que amb els seus petits deixe¬
bles de l'Orfeó de Castellbell, pot a tot hora
demostrar al seu professor de rítmica (supo¬
sant que com el de tots els que ací la ensenyen,
sigui el mestre Llongueras), com els movi¬
ments d'una cançó amb gestes poden efectuar-
se perfectament conservant la veu infantil tot
el seu encís i candirosa bellesa.
Un chor d'infants triats a l'etzar, conve¬

nientment preparats amb cançons apropiades,
té de produir la sonoritat més bella de totes
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les conegudes. I aquest tresor de les veus in¬
fantils que tan clarament s'endevinen en els
esmentats infants de Castellbell, existeix in-
conegut a totes les escoles primàries i a tot
arreu on hi ha infants.

És de debò que es desitja un millorament o
més ben dit una franca evolució de la nostra
cultura musical popular envers bases més sò¬
lides, menys artificioses? Hom no en dubtarà
si els d'avui i els de demà, esforçant-se en re¬
parar l'oblit dels d'ahir, es recorden que tota
manifestació de cultura popular té d'arrelar
profundament a l'escola i fan els possibles per¬
què això sigui.
Tots els pobles on l'educació musical a l'es¬

cola sigui seriosament organitzada, passaran
davant del nostre i no tindrem pas dret a quei¬
xar-nos quan establint comparances ens apun¬
tem mitja dotzena de concerts d'orquestra en
una temporada, contra els vint-i-cinc o trenta
que es donen en altres ciutats menys popu-
loses que la nostra. No ens podrem estranyar
que la majoria dels nostres orfeons acabin de
consumir-se amb el poc caliu que del nostre
renaixement polític els hi queda; que de les
Capelles de Música de los nostres esglésies

només en resti l'organista; que en els concerts
molt concorreguts hom hi senti sovint més
converses banals i estúpides, que música. De
res semblant a tot això caldrà que fem escara¬
falls, si avui, com ahir, ningún s'esforça a
guanyar el temps perdut en improvitzacions
i oblids imperdonables que enclouen una greu
responsabilitat.
Fa alguns anys vàrem exposar públicament

una orientació basada en els treballs expe¬
rimentals realitzats en un organisme que tant
pot desarrollar-se sota el patronatge d'un mu¬
nicipi, com d'una entitat cultural. Però no sóc
pas jo, desarmat com estic, qui té de fer el
"miracle". D'altres més autoritzats i millor
situats podrien, si volguessin, arribar a conse¬
guir desvetllar en els nostres músics dirigents
el sentiment de la responsabilitat en què in¬
corren en oblidar i menysprear una actuació
tan inajornable com l'educació musical, ben
orientada, als infants de les nostres Escoles.
Primàries.

Manuel BORGUñó

Igualada, Maig 1929.

Illllllllllllllllllll!lllllllll!lllllll!l!lllllllll!lll!!!lllll!l!lllll!!llll[[|||!!lllllllllll!llllllllllllllll!ll!lllllll!ll!l!l!lll!l!lllllll!lllllllll!llllll!llll!l!lllllll!lllltilllllllllll!ll!lllllllllllll!llll!ll!lll!!l!llllil!llllllll!!!lll!lll!l!l!llllll!llll!llllllllllt

CONCURSOS
La Direcció del Kursal d'Ostende (Bèlgi¬

ca), organitza un concurs per a la composició
de dues categories de particions d'orquestra:
Pimer. Una partició de caràcter, del gène¬

re de les rapsòdies de Liszt, Enesco, Lalo,
Svenden o de les fantasies de Gilson, de Theo
Ysaye, etc.

Segon. Una partició d'expressió del gène¬
re de "Judex", de Gounod, Intermezzo de "Ca¬
valleria Rusticana", "Vals trist", de Sibelius,
"La processó nocturna", de Rabaud, etc.

Cada una d'aquestes categories podrà ésser
premiada amb dos premis: Un de vint mil
francs belgues i un altre deu mil francs bel¬
gues.
Aquest concurs queda obert a tots els com¬

positors europeus.
Les obres sotmeses al Jurat hauran d'ésser

inèdites, no executades encara, ni premiades

en cap altre concurs anterior. Hauran d'ésser
lliurades a la secretaria artística del Kursaal
abans del dia 10 d'abril de l'any 1930. El fall
tindrà lloc del dia 22 al 30 del dit mes.
Els interessats poden, des d'ara, demanar

un exemplar del reglament del concurs, diri¬
gint-se a M. Léon Lescrauwaet, secretari artís¬
tic del Kursaal d'Ostende (Bèlgica).

19 de novembre de 1929.

CINQUÈ CONCURS
Premis Saní Jordi

Cartell. — Tema I. 250 pessetes a la millor
sardana per a cobla.
II. 400 pessetes a la millor sardana choral

per a quatre o més veus mixtes, amb acompa¬
nyament de cobla.
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III. 400 pessetes a la millor composició, de
tema lliure, per a una o més cobles, en un o
més temps.

Notes al cartell. — a) Per a optar als premis
assignats als temes I i III, cal que les compo¬
sicions siguin escrites per a cobla (o cobles en
el tema III) d'onze instruments.

b) En les composicions que concorreran al
tema II, en igualtat de mèrits musicals, serà
preferida aquella que s'hagi inspirat sobre
una lletra de major valor literari.
c) En optar al tema III, el compositor podrà

escollir lliurement la forma simfònica que més
li plaurà. Podrà emprar el ritme de sardana
mentre abandoni les limitacions a què cal sub¬
jectar la nostra dansa.

d) El jurat deixarà d'adjudicar un premi
quan consideri que cap de les obres rebudes
no el mereix íntegrament. En aquest cas no es
concediran accèssits ni es repartirà la quan¬
titat, la qual passarà a engruixir els fons que
amb destinació als concursos dels anys vinents
serva el Foment de la Sardana.
Condicions. — I. El termini d'admissió d'o¬

bres finirà el 15 de febrer de 1930.
II. El veridicte del Jurat es farà públic el

15 de març de 1930.
III. Cada composició haurà d'encapçalar-se

amb un títol lema i caldrà adreçar-la a la se¬
cretaria del Foment de la Sardana, Pi, 11, prin¬
cipal.
IV. Totes les partitures hauran d'ésser es¬

crites de mà de copista amb tota claretat i cal¬
drà que hi figuri al peu una reducció per a
piano.
V. Una vegada publicat el veredicte els

autors de les composicions premiades reme¬
tran com més aviat millor al secretari del Fo¬
ment de la Sardana llur nom i adreça, així com
els sis primers compassos de l'obra premiada
per a la seva identificació.
VI. Les quantitats dels premis atorgats es

faran efectives dintre els tres mesos següents
al de la publicació del veredicte.

VII. El Foment de la Sardana es reserva

el dret d'estrena de les obres premiades en un
festival que se celebrarà durant el mes d'abril
de 1930.
VIII. Les obres premiades restaran de pro¬

pietat de llurs autors, però les partitures tra¬
meses passaran a l'arxiu del Foment de la Sar¬
dana.
IX. Els autors de les composicions no pre¬

miades podran recollir les partitures dintre el
termini de tres mesos, a comptar de la data de
la publicació deP veredicte, mitjançant la pre¬
sentació dels sis primers compassos de l'obra.
Després d'aquest temps passaran a augmen¬
tar l'arxiu del Foment de la Sardana, sense

que llurs autors tinguin dret a reclamació de
cap mena.
Constituiran el Jurat qualificador els mes¬

tres Antoni Pérez-Moya, Marian Vinyes i Joa¬
quim Zamacois.

Pel C. D. del Foment de la Sardana de Bar¬
celona, Jaume Marill i Forns, president; Mi¬
quel Navarra i Lizarre, secretari. — Barcelo¬
na, novembre, 1929.

PREMI PARRAMON — ANY VII

Convocatòria per al concurs de violoncel,
que tindrà lloc a la primavera de l'any 1930.
Els exercicis que s'exigiran seran els se¬

güents:
I. El primer temps del "Concert", del mes¬

tre Morera.
II. Una obra a lliure elecció, la durada de la

qual no podrà excedir de vuit minuts.
El premi, com de costum, consistirà en un

violoncel Parramon, model de concert, cons¬
truït especialment a aquest fi, junt amb el seu
estoig i arc d'artista.
Seguint el costum dels anys anteriors, cada

concursant haurà de procurar-se un pianista
que l'acompanyi en el primer exercici, i en el
segon també, si l'obra ho exigeix.
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CONCERTS

EXPOSICIÓ INTERNACIONAL
DE BARCELONA

Festivals simfònics Ibero-americans

Primer Concert

En aquesta primera sessió figuraven obres
d'Enric Oswaldo (brasiler), Carles López Bu-
chardo, Carles Pedrell i Albert Williams (ar¬
gentins) ; a més, hi figurava Montserrat Camp-
many, catalana de naixement i educada a l'Ar¬
gentina, de la qual Pau Casals ens havia fet
conèixer alguna cosa.
De tots aquests autors, el que sobresortí fou

Enric Oswaldo amb la seva "Simfonia en do".
Obra un xic desigual.
De tota ella preferim el tercer temps,

"Scherso". Aquesta obra fou dirigida per Pau
Casals, que li donà una bona interpretació.
Després sentírem "Escenes argentines", de
López Buchardo, hàbilment escrites; tres can¬
çons de Carles Pedrell, titulades "Pastora¬
les" per a sopran i orquestra, escrites amb
una orquestració rica de sonoritats, encarre¬
gant-se de la part solista la senyoreta Magda¬
lena Baillat. L'autor, que assistia al concert,
fou ovacionat pel públic.

Seguia després "Visión Sinfónica", de Mont¬
serrat Campmany, que confirma plenament les
esperances que hom posà en sentir l'obra d'ella
que ens féu sentir l'Orquestra Pau Casals.
La senyoreta Campmany, que es trobava a
la sala, hagué de presentar-se davant del pú¬
blic, que l'aplaudia fervorosament,
Acabà el concert amb l'obra "Poema de les

campanes", d'Albert Williams, obra escrita de
cara al públic banal, amb tots el efectes i tru¬
quéis que el mateix titol li proporciona.
Totes aquestes obres foren dirigides per Mà¬

rius Mateo, el qual demostrà aptituds per a
ésser un bon director, encara que en tot el
concert anava completament insegur i feia
pensar que aquesta feina li anava un xic gran.

J. S.

Segon Concert
En el segon concert oírem les obres: "Ober¬

tura de la Isla de los Ceibos" i el poema sim¬
fònic "Campo", de Eduard Fabini (Uruguay),
"Suite Incaica", de Teodoro Valcàrcel (Perú);
"Impresiones", de Alfred Wyld (Guatemala);.
"Chapultepec", de Manuel M. Ponce (Mèxic), i
"El festín de los enanos", de José Rolón.
De totes aquestes obres, d'una manifesta di¬

versitat d'estils, sobresortiren les produccions
de Fabini, que dirigí Lamote de Grignon; les
de Valcàrcel, interessants pel seu interès ri¬
tual; i el tríptic "Chapultepec", de Ponce, on.
s'hi poden admirar uns detallets força interes¬
sants.
Màrius Mateu, que conduí l'orquestra amb

penes i treballs, li regalaren després del con¬
cert dos magnífics escuts de flors naturals, un.
del Perú i l'altre d'Espanya.

J. S.

Tercer Concert

Aquest concert estava constituït per: "Fi¬
nal de la Suite Mexicana", d'E. Mejía; "So¬
nata tràgica", de R. J. Tello; violí i orquesta.
Solista: senyor Francesc Costa. "Voces de la
calle" (impressió simfònica, d'H. Allende.
"Gran concert en re major", d'E. Soro; a)

"Andante ma non troppo"; b) "Scherzo"; c)
final. Piano i orquesta. Solista: senyor Enric
Soro. "Tres cantos araucanos" (lamentaciones
huilliches), de C. Lavin: I, Kontenau (desgrà¬
cia); II, "Kayfú Napú" (el país blau); III,
"Tayr Tripayal" (la sospita). Soprano i or¬
questa. Solista: senyoreta Magdalena Baillat.
"Tres danses cubanes", d'A. Garcia Catur-

la: I, "Danza del tambor"; II, "Motius de dan¬
sa"; III, "Dansa Lucumi, Anacaona" (petit
poema aborigen), d'E. Sánchez de Fuentes: I,
"La canción", de Sans, que dirigeix el mestre
Pérez Moya.

Quart concert
Tot l'interès d'aquest festival estava en la

presentació a Barcelona del compositor bra-
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sileh Hector Villa-Lobos. Degut a això les obres
de A. Nepomuseno, i de C. Lorenzo Fernández
passaren amb la més gran indiferència, no
obstant la "Suite brasilera", del primer d'a¬
quests compositors, escrita més de trenta anys
enrera, acusa una certa personalitat.
La primera obra que va fer-nos sentir Vi¬

lla-Lobos, va ésser el poema simfònic "Ama¬
zonas". L'audició d'aquest poema demostra
clarament que el seu autor sap valer-se de
tots els recudsos que pot oferir-li l'orquestra,
sense vacil·lacions de cap mena i d'una forma
brillantíssima i també exemplar de tota pre¬
ocupació. Aquesta obra, en el fons és ben
poca cosa; voler seguir un text pas a pas
li dóna una absoluta manca d'unitat que des¬
orienta l'oient i que la perjudica considera¬
blement. Tot aquest poema respira un sen¬
sualisme exasperador.
Els "Tres poemes indígenes" són el millor,

pel al nostre gust, de tot el que havem sentit
de Villa-Lobos. "Teirú", el segon, és d'una or¬
questració podríem dir-ne esterilitzada, on és
eliminat tot element que no sigui imprescin¬
dible, subratllant admirablement la intensa
emoció que conté la melodia. Els altres dos,
sense arribar a la perfecció d'aquest, dintre el
mateix procediment, són ben interessants.
"Choros X", l'obra més important de Villa-

Lobos, donada en aquest festival, hi trobem
un defecte bàsic, que és la desproporció entre
les idees i els procediments. En aquesta obra
com en les anteriors, Villa-Lobos se'ns mos¬
tra el mestre expertíssim en l'orquestració, pe¬
rò les idees melòdiques, que en aquesta obra
abunden, són d'una pobresa enervadora. El
fet d'ésser gairebé tots els motius populars,
no és cap atenuant, perquè l'autor pidia ha¬
ver-los escollit millors, i si no n'hi havia, crear-
los, i indubtablement l'obra hauria guanyat
moltíssim en interès i unitat.
"Choros X", amb tot i això que havem dit,

té molts fragments d'una autèntica bellesa.
Tant l'orquestra, molt ben dirigida per l'au¬

tor, com la senyoreta Strobel i l'Orfeó Gra-
cienc, compliren magníficament llur tasca, no
gens fàcil.

Si més no, deurem a aquests festivals haver
conegut una forta personalitat musical com és
la d'Hèctor Villa-Lobos .

No vilem finir aquesta crónica sense fer una
pregunta. Si no hagués estat americà, quant
hauríem trigat a conèixer les obres d'aquest
compositor?

J. F.

BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA

J. Vianna da Motta, pianista
Carme Gombau, sopran...

La Banda Municipal de Barcelona donà un
concert de música espanyola, en obsequi dels
compositors americans, al Palau de Projec¬
cions de l'Exposició, amb la cooperació de l'e¬
minent pianista portuguès Vianna da Motta i
de la cantatriu catalana Carme Gombau.
En el prigrama figuraven en primer lloc els

fragment de la suite "Ibèria", "Evocación",
"Corpus", "El Albaicín" i "Triana", d'Albè-
niz, prou conegudes del nostre públis. La nos¬
tra Banda Municipal en donà una interpreta¬
ció completament reexida. Lamote de Grignon
ha demostrat que la seva Banda ha assolit la
perfecció absoluta.
A la segona part, després de l'obra "Anda¬

lucía", fragment de la suite "Hispánicas", de
Lamote de Grignon, escoltàrem la versió de
l'obra de Falla "Noches en los Jardines de Es¬
paça'', que ha fet el seu il·lustre director. De
la part de piano d'aquesta obra se n'encarregà
el senyor Vianna da Motta, qui l'executà bri¬
llantment.
El concert fiu acabat amb les obres d'Albè-

niz "Asturiana" i "Seguidillas", executades
per aquest concertista portuguès, qui demos¬
trà l'excel·lència de la seva tècnica, obligant-lo
el públic a tocar fora de programa una com¬
posició més.

X.

QUARTET VOCAL "ORFEUS"
En el Centre Excursionista Minerva donà

un interessant concert el Quartet vocal "Or¬
pheus", compost per Ricard Mayral (tenor pri¬
mer), Eduard Artells (tenor segon), Enric Cli¬
ment (baríton), i Vicens Mariano (baix).

Es la primera vegada que sentim aquest
quartet, i va fer-nos una excel·lent impressió.
No els manquen condicions, només cal que
tinguin cura de l'afinació.
Excel·liren i foren ovacionats en "Munta¬

nyes del Canigó, Morera; "Negra sombra",
Montes, i "Barcarola", Weber.

J. F.

ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS
Blanca Selva - Joan Massià

El segon concert del present curs de 1'"As¬
sociació Obrera de Concerts", i, com el pri¬
mer, tot sencer dedicat a Beethoven. No sa-
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bem el que es proposen els dirigents d'aquesta
Associació en donar dos concerts seguits del
mateix autor, si no és, arribar a fer avorrir
Beethoven als seus associats.
En aquesta sessió i figuraven les sonates

jiúm. 3 i la dedicada a Kreutzer, per piano i
violí, i l'Apassionata, per piano sol.
La Blanca Selva va donar-nos una versió

formidable de l'Apassionata.
Les dues sonates per a piano i violí, execu¬

tades per Blanca Selva i Joan Massià, obtin¬
gueren una excel·lent interpretació, sense, pe¬
rò, arribar a entusiasmar al nombrós públic
que assistia en aquest concert.

J. F.

Sobrer del número passat.

ASSOCIACIÓ OBRERA DE CONCERTS

Concepció Callao—Blai Wet
És de lloar a l'Associació Obrera de Con¬

certs, la preponderància que dóna en les seves
audicions als nostres artistes. Si procurés que
en els seus programes hi sovintegessin les
obres d'autors catalans completaria perfecta¬
ment la seva tasca.
La senyoreta Callao ens oferí en la primera

part una bona tria de "lieders", destacant per
la seva bellesa i també per la forma magnífi¬
ca que va ésser interpretada "El rei dels
verns", de Schubert. Cal remarcar així mateix
la bellíssima cançó de Fauré, "Well".
La tercera part, dedicada als autors cata¬

lans, fou ben interessant. Totes les cançons
obtingueren un bon èxit, sobresortint "In¬
vocació" Pahissa, "Cançó de vela" Toldrà,
"Cançó tardoral" Morera, i "Ve i va" Zama-
cois.
En tota aquesta sessió, la senyoreta Callao

estigué brillantíssima, trobant per cada obra
el seu just matiç. És per això més de doldre
que la senyoreta Callao, que no necessita fer
cap concesió al públic per obtenir l'èxit, do¬
nés fóra de programa, una obra que va desfer
bona part de l'encís que havia deixat aquest
concert.
El senyor Blai Net estigué ben just, tant en

la seva part d'acompanyant, gens fàcil, com a
la segona part, que va anar tota a càrrec d'ell
sol, interpretant obres de Beethoven, Schu¬
mann, Granados i Liszt. Llàstima de no em¬

prar els seus esforços en obres de més musi¬
calitat que aquesta darrera.

J. F.

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA

Orquesta Filarmónica de Madrid

Primer Concert

L'Associació de Música da Camera ha es¬

collit per la inauguració del present curs l'Or¬
questra Filarmónica de Madrid, que feia temps
no havia actuat entre nosaltres.
Obrí la sessió el preludi de "La Kovantxi-

na", de Mussorgsky, que obtingué una inter¬
pretació molt justa.

Seguia, "Simfonia concertant", en mi be¬
moll, per a violí, viola i orquestra. Aquesta
obra, una de les primeres de Mozart, obtingué
una interpretació superficial i poc expressiva.
Actuaren de solistes Rafael Martínez (violí), i
Faustí M. Iglesias (viola), molt discretament.
Omplia la segona part la suite de Strauss

"El burgès gentilhome". La versió d'aquesta
suite que va oferir-nos l'Orquestra Filarmóni¬
ca fou bon xic defectuosa. Segurament per
pocs assatjos, hom notà massa sovint un des¬
equilibri molt accentuat, i una absoluta man¬
ca de matiç.
El mateix podríem dir dels fragments de

"Petruclca". Les danses d"'El Príncep Igor",
de Borodin, que cloien aquest concert, foren
executades brillantment, constituint un meres¬
cut èxit per l'orquestra i el mestre Pérez B.
Casas. '

Segon Concert

La "Sisena Simfonia" de Beethoven que om¬
plia la primera part d'aquest concert, fou pul¬
crament executada per la Filarmónica.
Indubtablement, la nota més interessant d'a¬

quest era l'execució de "Nochebuena del Dia¬
blo", d'Oscar Espià.
El primer temps d'aquesta important obra

és força interessant. No obstant, el seu exces¬
siu desenrotllament fa que de vegades llan¬
gueixi.
El segon temps el creiem imferior. En aquest

temps, que l'assumpte té una gran força emo¬
tiva, Espià no hi troba un comentari adequat,
ja que els temes no tenen mai l'elevació ne¬
cessària.
En el tercer temps, l'autor ens presenta el

diable i una vellota, ballant un xotis. Espià
no ha sabut evitar el perill de caure en bana¬
litat, notant-se els esforços sempre imfruc-
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tilosos que fa per fugir-ne. Aquest temps el
creiem una greu equivocació.
El quart i últim temps hi ha alguns movi¬

ments lents, ben sentits, i un final bon xic
efectista.
En conjunt, aquesta obra, ben estimable, pel

noble esforç que representa, hom hi troba a
mancar gairebé sempre qualitat en les idees.
La senyoreta Pilar Rufí, que col·laborà en

aquesta obra, complí perfectament el seu di¬
fícil comès.
"Berceuse heroica" Debussy, "La Alborada

del gracioso" Ravel i "Tristany i Isolda" (pre¬
ludi i mort d'Isolda) de Wagner, tancaren
aquest interessant programa. Ens cal assenya¬
lar l'execució immillorable que obtingué l'o¬
bra de Ravel.
L'actuació global de la prestigiosa orques¬

tra madrilenya, sense ésser decepcionant, no
ha estat tampoc molt falaguera. A més de la
poca preparació que s'ha endevinat en alguna
obra, hom trobà a mancar a aquesta orquestra
entusiasme i també emoció, entelant aquests
defectes la seva actuació, per altres conceptes
brillantíssima.

J. F.

ORFEO BORGENC — ORFEO CATALÀ

En el Palau de la Música Catalana va pre¬
sentar-se al públic de Barcelona l'Orfeó Bor-
genc. Aquestes visites d'Orfeons forans tin¬
drien de sovintejar més. Serien un premi a la
constància de cantaires i mestres, i també un
estímul per a seguir perfeccionant-se al sentir
els nostres millors Orfeons.
La tasca del mestre Lluís López és formi¬

dable i digne d'ésser imitada per moltes viles
i fins ciutats de Catalunya, que amb més mit¬
jans, no tenen una entitat com aquesta que
tan amunt posa el nom de les Borges.
Potser el resultat artístic no compensa la

magnitut de l'esforç, però no anem a fer ara
una crítica severa dels entusiastes cantaires
borgencs i del seu mestre, sinó donar-los la
més cordial benvinguda, desitjant que tornin
aviat, ja que sempre serà un goig per nosal¬
tres el sentir-los sovint.
El mestre López és sobradament intel·ligent

per fer cas omís d'elogis extemporanis i exa¬
gerats que menen sempre a un embadaliment
esteril, doblament nociu en entitats com l'Or¬
feó Borgenc, que si bé és cert, si endevinen
bones possibilitats, solament amb gran desig
de perfecció es tornaran falagueres realitats.

En el concert donat al Palau de la Música
Catalana, varen ésser objecte d'entusiastes
ovacions, excel·lint en l'execució d'" El caçador
i la pastoreta" Botey, "La sardana de les mon¬
ges" Morera, "Ball rodó" Rimsky-Korsagoff,
"Scherzo" Martini, i per sobre de tot en "Ado-
remus te Christe" de Palestrina.
L'Orfeó Català cantà de la manera en ell

habitual "La Mare de Déu" de Nicolau i "Can¬
ta i vola que fa sol" de Vives.
L'Orfeó Borgenc féu també una visita a l'Or¬

feó Atlàntida, cantant part del programa do¬
nat abans amb el mateix encert.
No poguérem sentir l'Orfeó Atlàntida, que

actuà a la primera part, però prometem ocu¬
par-nos d'aquesta entitat a la primera oca¬
sió.

J. F.

FESTIVAL PAULET

A la Sala Mozart tingué lloc aquest festival,
en el qual hi prengueren part diversos artis¬
tes. Pepeta Paulet, Trini Sierra, l'excel·lent vio-
loncellista, el tenor Mestres, la senyoreta Abad
guitarrista, Climent Lozano i Elena Bagulini,
col·laboraren brillantment.
La senyoreta Paulet cantà unes cançons amb

lletra d'ella i musicades pels nostres composi¬
tors Casagemos, Borràs de Palau, Mates, Cu-
llell, Salvat, Lozano * Buxó, les quals el públic
trobà tan agradoses, que demanà la repetició
de totes elles.

J. S.

CONCERTS ÍNTIMS

Aquesta novella entitat, que té l'excel·lent
propòsit d'estimular, protegir, donar a conèi¬
xer les nostres activitats en l'ordre musical,
car moltes poden sobreposar-se a les incons¬
cientment preferides extrangeres, segon diu
en el seu manifest de presentació, ha comen¬
çat la seva tasca amb dos concerts matinals
a la Sala Mozart.
El primer, a càrrec del Trio Barcelona, fou

com tots els concerts a càrrec d'aquests ar¬
tistes, una manifestació d'art pulcre i elevat.
Trobàrem a mancar obres d'autors nostres.
El segon, a càrrec de M. Teresa Borràs Tor¬

res, qui cantà amb encert tot el programa,
compost d'autors antics, moderns i catalans.
Notàrem una falta d'acoplament amb la seva
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pianista acompanyant, que ho féu bastant des¬
encertat.

Desitgem que la nova entitat contintii amb
eís seus propòsits i tingui força èxit.

J. S.

ORFEÓ GRACIENC

El concert que amb motiu de la diada de
Santa Cecília ens oferí l'Orfeó Gracienc i el
novell Quartet vocal "Orpheus", tingué lloc
amb un èxit brillantíssim.
La primera i segona part del programa anà

a càrrec del Quartet "Orpheus", el qual, amb
les seves primeres actuacions ja es fa remar¬
car per la seriositat de les interpretacions, la

fusió de les Veus i el bon gust amb què esco-
lleix tots els programes què canten. Cal que no
defallegin i continuïn amb fe el camí emprès
segurs de triomfar.
Entre altres obres, cantaren "El Rossinyol"

Morera, "Magali" Grive, "Serenata" Català,
"Jovenívola" Millét i "Entre flors" de Nicolau.
La tercera part anà a càrrec de l'Orfeó Gra¬

cienc, qui, sota la direcció del mestre Balcells,
cantà com sempre brillantment obres de Mi¬
llet, Botey, Nicolau, Morera (amb la nova i bri¬
llant sardana "Al mar llatí), Schubert i Grieg.
No cal dir que totes les obres obtingueren la
interpretació justa i perfecte que el mestre
Balcells i els seus cantaires en tots els seus

concerts ens té acosumats.
J. S.
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LA MUSICA A
PARIS

La temporada de concerts hom pot dir que
es troba ja en un moment d'intensa activitat.
Dels teatres remarcarem les representacions

de "El cavaller de la rosa; "Walkyria", a l'O¬
pera, i amb uns plens a vessar la de "L'Arles-
siene", a l'Odeón, baix la direcció d'En H.
Wolff.
Totes les principals orquestres han actuat

amb concerts interessantíssims, sobresortint
els concerts Colonne, que en un programa
monstre ens feren oir, baix la direcció de
Mr. G. Piernè, la Missa en si menor de Bach i
la Novena Sinfonía del músic de Bonn. Tam¬
bé s'ha donat uns festivals interessants de mú¬
sica russa i de Wagner.
Però allò que nosaltres creiem pot interes¬

sar més als lectors de "Vibracions" és el con¬
cert de Pau Casals a la sala Pleyel.
Indubtablement, Pau Casals és un màgic del

violoncel, arreu del món on vagi serà sempre
admirat, hom en ell no sap triar, és impossi¬
ble davant un artista tan complert voler-ne
destriar matisos. Amb Pau Casals no sabeu

què admirar més : el sò, l'arc, la dicció, el me¬
canisme, tot en ell ho trobeu en una mida tan
justa, que el més exigent el troba un concer¬
tista perfecte.
El programa, compost d'una sonata en mi

menor de Brhams, un suite de Bach i en dar¬
rer terme quatre obres netament espanyoles,
la dansa 5 de Granados i L'intermezzo de Go¬
yescas, Pau Casals semblà en aquesta darrera
part fer concessió al nou gust que per aques¬
ta música es manifesta d'un quan temps ençà
a París.
Acomplerta aquesta exigència de la moda,

i per acallar els vibrants aplaudiments que el
públic de la Société Phylarmònique de París
li tributava a peu dret, ens interpretà mag¬
níficamente quatre melodies clàssiques, que
sens dubte s'adiuen més al seu temperament.
No cal dir que Pau Casals estigué feli-

císsim, i que mercès a ell hom escoltà la sona¬
ta de Brhams, músic aquest ben dotat i apro¬
fundit, que pouà en el més pregon de Bee¬
thoven, traient-ne, però, només l'ampulositat
i densitat d'aquest músic teutó.
Pau Casals, repetim-ho una vegada més,

amb el seu art impecable enlluerna les multi¬
tuds, i tal vegada dignifica, si així ho voleu, als
autors.
Dos altres concerts força interessants han

sigut donats a París pel chor de "Cosaques du
Don". D'aquest chor és de remarcar la pro¬
funda emotivitat que causen les seves cançons,
plenes de melangia, que totes foren dites su-
perbament per aquest chor de 36 homes, tots
ells d'un veu escollida, plena, donant tots els
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registres, des del baix més profund a la con¬
tralt més expressiva.
L'anunci d'aquest chor féu que s'acabessin

les localitats als Camps Elissis vuit dies abans
d'actuar. El públic no en sortí defraudat, ova¬
cionant llargament a Gergi Garoff, el diminut
i admirable cosac que dirigeix aquest chor su¬
perb.

J.

FIGUERES

Amb el concert del 18 d'octubre, s'inaugurà
el Curs de 1'"Associació de Música de Figue¬
ras", el qual va ésser executat per la novella
Orquestra Simfònica de Girona, dirigida pel
jove mestre Ismael Granero.
Es començà el programa amb la coneguda

obertura del "Don Juan", de Mozart, que fou
dita amb força empast de sonoritats i justesa
de ritmes, pel qual hem de confessar que
ens produí una bona impressió la referida
Orquestra i el seu Mestre Director.
A aquesta obra seguia l'Aria en re de Bach,

la qual entrà en l'auditori i fou molt aplau¬
dida.
La "Donzella de la Costa", del mestre Jun-

cà, és una obra en la qual està bastant treba¬
llat el tema popular de "La Filadora", i que
si no fossin alguns petits defectes d'orquestra¬
ció, es podria col·locar en un bon lloc. No obs¬
tant, fou l'obra més aplaudida de la primera
part.
Finalitzà aquesta amb la "Marcha Militar,

núm. 2", de Schubert, a la qual el mestre li sa¬
crificà un xic el ritme, per a donar-li una in¬
terpretació personal. Fou repetida, a instàn¬
cies del públic.
La Primera Simfonia de Beethoven, ocupa¬

va el lloc preferent en el programa. Té la in¬
fluència mozartiana, així com els primers in¬
tents de la reforma que de la Simfonia va fer
l'autor.
No s'escatimaren els aplaudiments al final

de cada temps, en el que foren vençudes bri¬
llantment totes les dificultats que conté l'es¬
mentada partitura.
El "Yol del Moscardó", de Rimsky-Korsa-

koff, fou la nota culminant del concert, puix
va sortir molt ajustada. Cal fer constar la col-
laboració del solista de flauta, de quins difí¬
cils passatges de l'obra en fa una execució
perfecta. Fou molt aplaudit, junt amb els de¬

més professors de l'orquestra, que no podem
deixar d'esmentar.
El caramel del concert fou el "Vals tris¬

te", de Sibelius, que per la seva forma té un
segell marcadament vulgar.
"Serra Amunt", la Sardana del nostre Mo¬

rera, va donar per acabat el concert, del qual
el públic, més distingit que nombrós, en va
sortir satisfet.
La nostra felicitació al mestre Granero, i

Professors de la Orquestra, als quals desitgem
que continuïn amb perseverància l'obra que
estan portant a terme, per a el bé de l'Art i de
Girona.

X.

PALMA DE MALLORCA

La casa "Eleizgaray y C."" d'Azpeitia ha
confiat a l'organista i musicògraf mallorquí,
mossèn Joan M. Thomàs, dues audicions a

l'orgue que va instal·lar el juliol passat a la
Sala "Donras Artis" de Palma de Mallorca.

Aquests recitals han tingut per objecte, més
que res, per lluir les excel·lències i recursos del
magnífic instrument, no obstant d'incluir els
programes una bona part de música que per
si sola ja bastaria per eternitzar l'orgue, mal¬
grat alguna veu que es pugui aixecar en con¬
tra.
Ens referim a les obres de Bach, Mendels¬

sohn i Schumman, que figuraven en els pro¬
grames. Mossèn Thomàs va executar també
unes curioses variacions de Daquin sobre la
nadala catalana, "El desembre cingelat", que
serviren per demostrar la riquesa de sonori¬
tats antigues—terzias, quintes, nasards, oris i
cornetas—de l'orgue Eleizgaray. A continua¬
ció vàrem sentir la transcripció d'una obra de
Wagner, que es va tocar precisament per ac¬
centuar el contrast entre les velles sonoritats
i les reminiscències orquestrals de l'orgue mo¬
dern, oposades al gust i al just criteri de mos¬
sèn Thomàs.
El notable organista fou molt aplaudit des¬

prés de cada peça, i a petició de la concurrèn¬
cia va tocar com a plus la magnífica "Tocca¬
ta i fuga en re menor", de J. S. Bach.
L'esmentat instrument fou el primer de

Mallorca que posseeix els moderns recursos
de "combinacions lliures", "piano-pedal auto¬
màtic", "transpositor tubular", "teclats rever¬
sibles" i "crescendo de registres", i és en l'ac-
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tualitat l'únic que té dits "teclats reversibles"
i "crescendo de registres".
Per a succesius concerts, la Casa Eleizga-

ray ha invitat tots els organistes de la Cate¬

dral, Parròquies i Convents que ja han actuat
en públic a Mallorca.

J. MAS PORCEL.

illllllll!llllllllllllllllllll!ll!!!ll!IUIII!!!!l!!lllllllllllllll!llllllll!!llll!lllll!lllllllllllllllilllllll!llllllll!l!l!IM

SABEM QUE...
Amb motiu de la diada de Santa Cecília,

l'Orfeó Sarrianenc, dirigit per mossèn Angel
Obiols, donà un extraordinari concert al seu
local social.
Cantaren obres de Morera, Lamotte de Grig-

non, Millet. Obiols, Wagner, etc. També hi
hagué una audició de sardanes per la cobla
"La Principal de Cassa de la Selva".
La cantatriu Carme Bau i Bonaplata esta

preparant una sèrie de concerts.

L'Orfeó Barcelonès va donar un concert al
Teatre Escola, amb la cooperació de la Cobla
Barcelona.

*
Ha arribat a Barcelona, de retorn de la seva

tournée per l'estranger, el violoncel·lista An¬
toni Sala, que donà un concert a mitjans
d'aquest mes.

*
Amb motiu de les noces d'argent de l'Or¬

feó de Sabadell, que dirigeix En Josep Planes,
el "Diario de Sabadell" li ha dedicat un extra¬
ordinari, amb profusió de gravats i articles.
El notable baríton, Màxim de Rysikoff, i la

senyoreta Consol Gatell, varen donar un con¬
cert al Centre Moral de Poble Nou. També
prengué part en el mateix concert la Cobla
Barcelona.

*
L'Unió Ràdio Barcelona donà al Teatre Prin¬

cipal de Tarragona un interessant concert.
Hi prengueren part l'Orfeó Tarragoní, el vio-
lenista Català i el pianista Xavier Gols.

Amb motiu del sisè aniversari de la seva

fundació, l'Orfeó Castellarenc, baix la direcció
del seu mestre, N'Antoni Griera, donà un in¬
teressant concert a Castellar del Vallés.

L'Associació de Música de Vic confià el seu

concert de novembre al Quartet Kuhner, de
Brussel·les.

★
A l'entitat Joventut Catòlica, l'Orfeó Manre-

sà, dirigit per En Miquel Blanc, va donar un
interessant concert.

★

L'Agrupació Coral "La Llàntia", d'Iguala¬
da, celebrà uns actes honorant la memòria
d'En Clavé. Hi assistí una representació de
l'"Unió de Societats Corals i Orfeons de Cla¬
vé". L'Agrupació Coral cantà "Els Xiquets de
Valls" i "Els pescadors".

★
Al Teatre Modern, de Tarragona, va donar

un concert la Filarmónica de Madrid, baix la
direcció del mestre Pérez Casas.

★
A l'Ateneu Barcelonès es va donar una audi¬

ció d'obres del compositor guatemaltec Alfred
Wyld.
Foren executades per l'autor, amb la col-

laboració de la sopran Concepció Bondia d'A¬
gustí.

★
L'Orfeó Garriguenc celebrà amb actes extra¬

ordinaris la festa de Santa Cecília, commemo¬
rant a la vegada el desè aniversari de la fun¬
dació d'aquesta entitat.

★
La Banda Municipal donà un concert sim¬

fònic popular a la barriada de Sant Martí.
Executaren obres de Wagner, Grieg, Beetho¬
ven, Ventura, Giménez.

★
El tenor Lluís Canalda ha estat contractat

per a cantar Sigfrid, a la Scala de Milan, diri¬
git per Sigfrid Wagner.

★
En la "Haister Saal" de Berlin ha donat un

concert la guitarrista catalana Roseta Rodés.
★
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En el teatre Principal tingué lloc un festival
organitzat per l'Orfeó Popular Olotí.

Començà la festa amb la presentació de l'Es¬
bart de Daneaires del propi Orfeó, acompa¬
nyat de la Cobla "La Principal de La Bisbal".
Seguidament, l'Orfeó Popular Olotí, baix

l'encertat mestratge de mossèn Farró, cantà
amb molta cura i voluntat diverses composi¬
cions, que la concurrència aplaudí amb fort
entussiasme.
Excel·liren en "La cançó del lladre", San¬

cho Marracó; "Montserrat", Giró, i "A sol ba¬
tent" i "La sardana de les monges", Morera.
La tercera part, constituïda per una selecta

audició de sardanes, anà a càrrec de la nota¬
ble Cobla "La Principal" de La Bisbal.

★
A Mataró l'Ajuntament ha creat una Escola

de Música, dirigida per B. Gàlvez, i amb el se¬
güent professorat: Solfeig, Teoria, Harmonia
i Fagot, senyors J. Llorà i J. Miracle; Violí i
Violt, J. Soler; Violoncel, Contrabaix i Piano
(pràctica d'acompanyament), Interpretació,
Música da camera i Conjunt, B. Gàlvez; Flau¬
ta, Oboe i Corn Anglès, E. Gassol; Clarinet i
Saxofon, P. de Castro; Trompeta, Trompa (al¬
ta), Bombardino, Trombó i Baix (Tuba), se¬

nyors J. Godó, F. Riu i J. Pou.
*

"National Music League", és unt interes¬
sant institució existent als Estats Units. La
presidente és Mrs. Otto H. Kaln; vice-presi-
denta, Mrs. Christian R. Holmes, i director,
Harold V. Willigan.
L'objecte d'aquesta associació és guiar a els

joves artistes en la seva carrera, una vegada
han abandonat les aules. Els futurs artistes
s'han de sotmetre a l'examen d'un jurat que
dictamina sobre les seves condicions artísti¬
ques. El número de candidats que anualment
es presenta a aquests concursos és d'uns cinc
cents.

★
Han començat ja, a l'Orfeó Gracienc, les

classes de Solfeig, Teoria, Vocalització i con¬
junt choral del present curs.
Així mateix, han estat represes les lliçons

de dansa rítmica i de plàstica que, sota la di¬
recció de l'entesa professora senyora Ivonne
Attenelle de Giménez, s'han donat amb gran
acceptació en els dos darrers anys.
Totes aquestes ensenyances són completa¬

ment gratuïtes per els fills del senyors socis
de l'Orfeó Gracienc.

L'Associació de Música de Vilafranca del
Penedès ha confiat el seu concert d'inaugura¬
ció del present curs al prestigiós Quintet Ca¬
talà. En aquest concert, els reputats artistes
que integren aquest conjunt entrenaran una
nova composició d'un jove autor català: el
Trio per a piano, violí i viol·loncel de Ricard
Lamotte, fill de l'il·lustre director de la nostra
reputada Banda Municipal.
Amb aquesta seran ja quatre les obres im¬

portants dels nostres compositors que aquest
Quintet té en repertori, amb les quals pot fer
un programa del més pujat interès, totalment
d'obres catalanes.

★
S'ha celebrat ja amb gran èxit el primer

concert de la tournée que la Lliga d'Associa¬
cions de Música ha confiat a la novella i ja
consagrada Orquestra Simfònica de Girona,
que dirigeix Ismael Granero.
Aquesta sessió s'efectuà el proppassat di¬

marts, a l'Associació de Música de Palamós.
★

L'il·lustre mestre Pau Casals ha sortit cap a
l'estranger, amb l'objecte de verificar la seva
anual tournée de concerts. Aquesta vegada
l'excursió haurà d'interrompre's per donar
lloc a la sèrie de concerts que, com ja és sabut,
té anunciada l'Orquestra Pau Casals per al vi¬
nent mes de febrer. Per aquest motiu el mes¬
tre Casals ha hagut de renunciar o ajornar
moltes de les propostes que havia rebut per a
aquella data.
Com a principals novetats d'aquests con¬

certs, executarà Pau Casals per primera vega¬
da la gran "Suite en si bemoll", de Bach, per
a violoncel, i un concert per a violoncel i or¬
questra, de F. Weingartner, sota la direcció
del seu autor.

★
A Caldes de Montbui, fa molts dies que es

parla de si l'Ajuntament té el propòsit de crear
una Escola Municipal de Música, amb el fi de
fomentar l'afició a la música i fer possible la
formació d'una orquestra en aquesta vila.

★
A Valls, el vinent concert de l'Associació de

Música ha estat confiat a la compatrícia se¬
nyoreta Francesca Gibert, cantatriu.
L'acompanyarà al piano la senyoreta Jose¬

fa Tomàs.
★

L'Opera Covent Carden i l'Opera Nacional
Britànica de Londres s'han fusionat.

★
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sotto

EN UN CAMERINO DEL LICEO

L. Schipa : "Mi piace molto cantare l'Elixir
d'Amore".

Un admirador: ¡Molto bella! i cnella can¬
zone "io sono paveri".

Un famós crític-compositor, autor de l'ópe-
ra "La menta" o "Farigola" interromp viva¬
ment:
—Benche sembra fatta per me, io non l'ho

musicata!

QUI EN DONA MES
El senyor Pujol, en una conferència titula¬

da "El vol d'una cançó", ha donat quaranta i
tantes variants d'una melodia popular.
Nosaltres tenim un amic molt aficionat al

popularisme que d'una cançó, vol donar-ne, si
té iportunitat, tres mil tres centes vint i tantes
volades.
Sembla, però, que l'haver trobat un tan cres¬

cut número de variants és degut a què, així
com el senyor Pujol ha fet el seu recull per
comarques, el nostre amic ho ha fet per barris
(sembla que n'hi ha i tot alguna de l'altre
barri).
Nosaltres, com que no sabem veure la valor

musical de tantes troballes per enlloc, propo¬
sem que tant les unes com les altres siguin pu¬
blicades en fulles de calendari d'aquelles que
diuen: "La solución mañana".

L'ENHORABONA

La despedida del tenor Schipa del públic del
gran "Teatre del Liceo" va ésser un gran acon-
teixement artístic. En aquesta memorable fes¬
ta, a més de l'immortal obra mestre "L'elixir
d'amore", sentírem: "Amapola", "A Grana¬
da", "Gitana", "II ventaglio" i "Princesita",
que en el marc del Liceo aquestes obres pre¬
nien un gran relleu.
VIBRACIONS felicita al senyor Mestres, em-

pressari i organitzador d'aquesta festa, i fa
vots perquè la Junt del "Gran Teatre" no se'n
desfaci de la direcció de dit senyor, perquè
amb ell tindrem la seguretat d'arribar a sen¬
tir-hi, cantat també per un divo, el "No t'esti¬
ris, no t'arronsis".

HECTOR VILLALOBOS I LES SARDANES

Héctor Villalobos ha dit que no es cansaría
de sentir sardanes: completament d'acord.
Hauria dit el mateix s'hi hagués sentit aque¬
lles sardanes poemàtiques que s'han escrit per
a tres, quatre, cinc, sis, set, o més cobles?

Creiem que hauria fet una ganyota expres¬
siva i haurit dit: va per ells.

VAL MES SOL...

Hem llegit el quadro de professors d'una
nova acadèmia de música, en la que ho ense¬
nyen tot, i ens ha estranyat que per la classe
d'orgue, que és un instrument que no té gai¬
res adeptes, hi hagués dos mestres.
En canvi, trobem molt encertat que per la

classe d'instrumentació no més n'hi hagi un
de mestre, puix que quan aquest es bo, deixeu-
lo anar, encara que sigui sol.

ART PROLETARI

A les planes de "l'Opinió", han sostingut al¬
guns escriptors, la majoria d'ells, polítics, una
apassionada polèmica a l'entorn del tema Art
proletari o Art tendenciós.
Heu's ací un tema artístic sobre el qual se¬

ria interessant conèixer el parer dels senyors
Civera Sormani, Pujol, Vives, Juli Borrell, Do¬
mènec Carles, etc. Potser aquests senyors amb
unes senzilles roselles, uns porronets, i unes
caputxetes, ens donarien la verdadera solució
per trobar un art que vagi directament al po¬
ble.

El millor material per a teulades
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Música pre Anar e Artis

Ríalo. 'C·l·l·nji·i 114 m Sal* 75163

Academia Ainaud
si, 2.° (Sale Mecart)

Selfelp I Teeria de le aideica, Harmonía,
CaaepoelclA, Centraient I Faga, Harné-
ninaa, Cant, Mane, Vieil I Vlela. MS.Iee
de Caaara Cenjnnt Inatrenaental;

Vlelencel

Caree, general. Cianea partlcnlar. a la
AtodCeala I a demlelllt

Gran Sala d'asdicisss

lié":

Acadèmia Albënlz
Trafalgar, 1, pral., 3.«

Directors J. Caminals 1 T. Rema

§£ '"--r - ' 'S S " ', , ¿HC-f" ^-4'^-1'-^=-,^

Solfeig, piaae, violf,
violoncel i composició
Sala d'audicions

-

■ores de Matrftenlai
de to a t 1 de 4 a 8

d'r.-ûf.¿* "'iii'i.^ii wr- "'"~r ■ rf -y r f - i - "T ri :r riirn'ï' '

Institut Musical
Acadèmia Ardèvol

Ferran, 34, 2*n

ENSENYANCES
Plano, Violi, Violoncel, Harmftninm
En els graus Elemental, Mig, Superior

Cursos de Virtuosisme

Ensenyances anexes obligatòries!

Solfeig/Dictat, Teoria, Cant gregorià, Sistema
del ?/t de tò «temperat, Harmonia, Contrapunt,
Fuga, Instrumentació, Composició, Direcció,
Pedagogia, Música «da camera», Acompanya¬

ment, Lectura a vista.
Orquestra "da camera"

Con)ent Vocal

Hores de classe: de 9 a 1 i de 3 a 8.
Cursos de 8 a 10 de la nit

Classes particulars a domicili. Inscripcions.
imatricules de 5 a 8

Apertura de curs 1d'Octubre

Vertrallans, 4, pral.

Solfeig, Teoria, Plano,
Violf I Violoncel

Sala d'audicions

ACADEMIA MARSHALL
rambla de catalunya, 106,pral. - icatn FnT«ç« ihmmIM) - telèfon 727x6

DIWBCTOmt SBCKRTS1UA. SFBDiagCTOa.
FRANK MARSHALL maria davalillo MAS SERRACANT

PIAN O -VIOLÍ -VIOLONCEL
La classe de Vieil eatarò sots la direcció del Mestre

jMARIAM PERELLÓ
CLASSES PARTICULA JR. S
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