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Ai professorat músic espanyol
EXPOSICIÓ PERMANENT a la Casa Sobrequés de l'ins¬
trumental complet per a orquestrina presentant els nous

models perfeccionats

Saxofon "Monopole Conservatori"
alt, tenor i baríton,

sonoritat i justesa perfectes. Mecanisme de precisió, espá¬
tula d'octava única.

Trompeta "Monopole Conservatori"
en do i si b., nou model 1932, corredera d'afinació amb la
bomba del tercer pistó, pistons de nàcar; model provat pel
senyor Foveau, professor del Conservatori de París, primer
trompeta solista de l'Acadèmia Nacional de Música de París.

Trombó-jazz de vares
model americà, boquilla especial platejada.

Violí-jazz -- Vfolifon
extraordinària sonoritat, propi per a grans locals.

Jazz-band professional complet
Exigiu la marca «MONOPOLE CONSERVATORI»

EXPOSICIÓ i lloc de venda:
Casa Sobrequés. -— Girona. — Telèfon 344

GRANADA. - SUITE DE DANZAS ANDALUZAS, POD E. LEHMBERB.
I.—Albaicin Ptas. 3,—
II. — Sacro Monte » 2,50
III. — Alhambra » 2,50
IV.— Généralité » 3,—V.—Fiesta » 3,—

Reunido » 10,—
Música. —MANUEL VILLAR. — Granada
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CASALS, L'ILLUMINAT

Quan el mestre Casals pren el seu màgic violoncel per a revelar-nos lapotència del seu foc interior, es renova el miracle de creació i son
llenguatge musical assoleix les altituds més augustes i pures i les profun¬
ditats més expressives de l'ànima humana. * Un recital del mestre, té
la virtut d'aplegar sempre el nucli nombrós de fervents admiradors seus,
atrets per aquell so que captiva i brolla amb inefable gràcia de l'instru¬
ment que és tan consubstancial amb la vida espiritual del nostre gran ar¬
tista. * Cada audició es fa indeleble al cor dels qui l'escolten. Rosada
divina d'un món de claredats que el nostre enyora! Eco celestial d'una
pau que l'home ambiciona! Allunyament de les innobles lluites que endo-
len els nostres dies i cant de consolació damunt la humanal misèria! Pre¬

gària del pensament joiós que la virtut perfuma i el camí de la terra ens
aclareix com una lluminosa esperança! Totes les nobles suggestions des¬
vetlla el so ungit de religiositat del violoncel del mestre insigne. * Amb
quina delicadesa de matisos interpretà el Concert en si bemoll, de Boche-
rini! I amb quina amplitud i grandesa sorgien les notes del bellíssim Con¬
cert en la menor de Schumann! I, sobretot, aquella arquitectònica Sisena
Suite de Bach, on la suprema jerarquia de Casals es manifesta verament
triomfal. Ja en el Preludi, cantat amb ardor d'il·luminat, sentírem resu¬
mides totes les veus del món dels divins ensomnis que ens transporta l'art
essencialment interna del violoncel·lista, amb la seva visió pregona dels
moments de lúcida penetració de l'obra del taumaturg d'Eisenach. Una
emoció que vorejava la commoció ens envaïa i escoltàvem, en adoració, la
línia serena que vibra en la «Courante» per a fer-se vigorosa en la Sara-
banda i prendre la immortalitat poemática en la Giga. * El Bach de Ca¬
sals— no hi ha un alt paral·lelisme metafísic entre el creador i l'intèr-
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prêt?— és el que ha arribat al fons de l'ànima eternal i ha esqueixat tots
els replecs dels clarsobscurs de la música i ens ha dut, casta i nua, la llum
de la Veritat que és la fortitud de l'Art. * Vetllada memorable, la del
darrer recital de violoncel, al Palau de la Música Catalana, de Barcelona!
Volem consignar, per damunt de tot, la gran emoció i el sentiment inten-
síssim que ens produí el mestratge i la perfecció de la seva tècnica inimi¬
table i el so del seu cop d'arc, tan segur, que ens deixà il·luminada l'ànima
amb una plenitud parella a les meditacions de Plató, a la contemplació de
les primitives i sacres imatges del Cima'oue i als ressons, bategants d'hu¬

manitat, de la mar serena sota el misteri creador del clar de lluna.

J. THARRATS

L'HUMOR DELS M I SILS
Haus Richter i Hermann Levy (dos «enormes» directors wagnerians), en¬

cara que amics, eren molt rivals.
Malgrat la rivalitat, l'amistat subsistia fins l'extrem de donar-se parers

mutus respecte a les seves interpretacions musicals.
Un jorn, Levy dirigia el «Tristan».
Richter que assistia a la representació, anà complimentés al quarto a

felicitar en Levy.
— ¡Molt bé! M'has agradat molt.
Levy, per bé que agraït, no deixà de comprendre que en l'elogi hi havia

quelcom d'insincer.
— No exageris, home, no exageris. Diga'm, què hi has trobat? Siguis

franc; no siguis taujà.
— Bé, doncs, si ho vols, allà va (reprengué Richter): el tema del «Pre¬

ludi»... el del «desig d'amor»... ha mancat de passió. Els violoncels l'han
tocat mansoiament. Tal volta és així. Però a mi em plau més amb molt
més foc. Semblava que tots els violoncels fossin casats.

I justa!... llavors a «Bayreuth», només n'hi havia un de solter!!!

La propaganda! Oh, la propaganda!
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Al S. Carlo de «Lisboa» la temporada anava malament. Havien fra¬
cassat diversos tipos que gaudien d'una certa anomenada.

L'empresari, en Casali no savia com engiponar-se les per redreçar la
«saison».

Un «divo». Un «divo» d'empenta m'ho arreglaria això ben bé, es deia
tocant-se la clepsa.

I... busca que busca (cerca que cerca, que és més filològic) n'ensopegà
un... sense feina.

Realment, havia tingut anomenada famosa. Emperò era ja relíquia viva.
— No hi fa res. «Lisboa» no el coneixia.
Començà la propaganda i l'anunci del debut amb Eigoletto (obra de

compromís).
S'armà un aldarull que tot «Lisboa» es disposà a gaudir-lo... Ja som

al dia de la funció.
El primer acte passà sense pena ni glòria.
El segon, el segon, el sentirem; pensà la gent inconmoguda. Trans-

corregué el segon i... que si vals. El tenor no convencia.
Cap a les acaballes, un minyó molt pentinat i molt atent, es gira cap

al seu voltant, i en veu alta crida:
— «Senyors, facin-me el favor de dir-me si senten el tenor. Perquè jo,

el veig gesticolar extraordinàriament, marcar l'escena com si fos un ener¬
gumen i... francament, em sembla cosa de pelícola... no m'arriba sa veuh

La propaganda! Oh, la propaganda! Ja us dic jo!

Una pinta (un altre divo!) demanà un cop a en Sabater en un assaig:
— Mestre, en confiança: ¿aquest Wagner, era realment bo?

B. GÁLVEZ BELLIDO

FESTIVAL BACH

L'Associació de Música Da Camera, de Barcelona, confià, per gaudi delsfilharmònics, el seu concert del 21 de març darrer al mestre Millet, el
qual dedicà íntegrament la vetllada, composta de tres Cantates, al vell i
noble Joan Sebastià. * Tres Cantates de Bach! Música inefable, robus¬
ta, divinament profunda; polifonia alada, acords entre cel i terra, però amb
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esclats de llum celestial. Altificació de la Mort en la més corprenedora i
alta harmonia que ha passat damunt la terra. La veu de Bach! Tota l'enyo¬
rança del més enllà palpita en ella! * En aquestes vetllades la figura del
mestre Millet, en una consagració definitiva, pren un no sé què d'apostòli¬
ca. La ciaredat i la perfecció que assoleixen l'Orfeó Català, commouen i ens
comuniquen la més intensa espiritualitat i, àdhuc, la nostra catalanitat
se'n sent vivament joiosa. * Mai no sabriem abastament expressar la
nostra fondíssima gratitud al mestre eminent i a la gran falange coral cata¬
lana. Vulgui Déu que ben aviat poguem oir noves audicions d'aquest mag¬

ne festival bachià. —J. T.

Exposició de Carnets-foto de Cobles-Orquestres-Orquestri-
nes de Catalunya a la casa de música Sobrequés de Girona

ANY I
Solemnialment en fou inaugurada l'exposició d'enguany on gairebé totes
les entitats instrumentals de Catalunya han exposat els seus respectius mo¬
dels. L'acte inaugural que fou dedicat a la premsa, constituí una vetllada
selecte, a la qual hi donà un marcat relleu la cooperació del notable violi¬
nista Jaume Baró, interpretant mestrivolament les obres següents: «Cançó
amorosa» i «Serenata», Morera; «Czardas», Monti; «Sonata», Haendel, i

«Serenata», Kubelik.
Jaume Baró és un excel·lent executant; les seves interpretacions acusen
un gran respecte als autors, als quals tracta amb estimable consciència.
Senzill en la presentació i alhora comprensiu en la modalitat que encarna
les pàgines dels mestres que interpreta. Fou justament ovacionat i obligat
a bisar algunes de les obres executades. L'acompanyà al piano el mestre

Sobrequés, compartint amb el solista l'èxit conquerit.

A l'acte hi vegerem representada tota la premsa en les persones següents:
Josep M.a Clarà per Diari de Girona i La Veu de Catalunya; Sot per L'Auto¬
nomista de Girona i El Sol de Madrid; Dalmau per Scherzando; Oliva per
Día Gráfico; Bota per La Publicitat; Moner per La Vanguardia; Moré per El
Noticiero Universal. Anotarem als senyors Carrera, Fiol i Turón (J.) del
Jurat qualificador i Turón (E.) pel Teatre Albèniz. El comentari únic el
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constituí el triomf de l'exposició, la seva oportunitat i originalitat, com
també l'èxit meravellós de la vetllada celebrada.

Heus aquí les entitats instrumentals que han acudit a l'exposició: «Giro¬
na», de Girona; «Brillant-Jazz», de Girona; «Els Montgrins», de Torroella
de Montgrí; «Jazz-Hip-Hip», de Barcelona; «L'Unió», de Cassà de la Selva;
«Folquer», de Martorell; «L'Arbucienca», d'Arbúcies; «Els Unies», de Cas¬
sà de la Selva; «Artistic-Jazz», de Capellades (dos models); «La Principal»,
de Llagostera; «Unió Artística», de Vidreres; «La Selvatana», de Cassà de
de la Selva; «Jazz-New-York», de Tortellà; «Unió Artística», de Palafru-
frugell; «Fatxendes Jazz», de Sabadell; «Piana-Gumà», de Barcelona;
«Arenys», d'Arenys de Mar; «La Catalana», d'Amer; «Barcelona Albert
Martí», de Barcelona; «Nois d'Olesa Monné», d'Olesa de Montserrat; «La
Principal», de Santa Coloma de Farnés; «La Principal», de Palafrugell;
«Planas», de Martorell; «La Principal», de La Bisbal; «La Principal», de
Cassà de la Selva; «Broadway'd Jazz», de Girona; «Nois d'Olesa Sales»,
d'Olesa de Montserrat; «La Principal», de Sabadell; «Nova Armonía», de
La Bisbal; «Boys and Giris Orchestra», de Barcelona; «Mozart», de Sitges;
«Principal», de Tortellà; «La Nova Barcelona», de Barcelona; «La Princi¬
pal», de Terrassa; «Excelsior's», de Girona; «L'As», d'Anglés; «Dazz-Ling-
Jazz», de Sant Feliu de Guíxols; «Serratins», de Ripoll; «Els Fonts», de
Manlleu; «La Principal», de Girona; «Nova Ripollesa», de Ripoll; «La
Principal OlotiDa», d'Olot; «Antiga Pep», de Figueres; «Mendoza», de Fi¬
gueres; «Jazz-Teem», d'Olot; «Torrents», de Barcelona; «The Merri Jazz»,
de Torroella de Montgrí; «Black Blue-Jazz», d'Anglés; «The Merry Jazz»,
de Bagur; «Oriental-Jazz», de Girona; «L'Avenc», de Sant Feliu de Palla-
rols; «New-Jazz-Baby», de Girona; «Oriental-Jazz Els Verds», de Mataró;
«Principal del Vallés», de Sabadell; «Emporitana», de Verges; «Mickey

Jazz», d'Anglés; «La Lira», de Sant Celoni.
L'exposició podem garantir que ha estat visitada per tot el professorat
músic de Catalunya, com també per una gentada extraordinària, la qual
coincidia en afirmar l'èxit assolit per la casa Sobrequés. Cal fer un elogi
ben complet a l'artista Joan Turon per la acurada presentació i bon gust

en la distribució. Per ell també el nostre aplaudiment.
* *

Reunit el Jurat qualificador i previ examen dels models de carnets presen¬
tats ha emès el següent
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VEREDICTE
Primer premi. — Quinze fantasies-seleccions per a orquestra-orquestrina.

Es concedeix a l'orquestrina «L'As», d'Anglès.
Segon premi. —Deu fantasies-seleccions per a orquestra-orquestrina.—Es

concedeix a l'orquestrina «Serratins», de Ripoll.
Tercer premi. — Cinc fantasies-seleccions per a orquestra-orquestrina o
cent ballables.—Es concedeix a l'orquestrina «Artístic Jazz», de Capellades.
Primer accèssit: Es concedeix a «La Principal Olotina», de Olot.— Segon
accèssit: «Jazz New-York», de Tortellà.—Tercer accèssit: «Orchestre Ex¬

celsior's», de Girona.
El Jurat qualificador: Joan Carrera, Eduard Fiol i Joan Turon. — Girona,

Abril de 1934.

Les orquestrines llorejades poden passar a la casa Sobrequés. — Giro¬
na.—Telèfon 344 a recollir els respectius premis.

*
* *

Abans de cloure aquesta ressenya creiem just adreçar nostra felicitació a
les entitats instrumentals que han acudit a l'exposició. A la casa Sobre¬
qués, organitzadora de tan bell projecte, fem extensiu el nostre elogi. La
seva iniciativa s'ha vist indubtablement compensada per l'èxit més mera¬
vellós. Que el triomf conquerit en el primer concurs celebrat, serveixi a
tots de estímul per al desenvolupament de noves activitats i que aques¬
tes vagin orientades per les nostres orquestres amb mires sempre al bon
gust que és en definitiva la tònica que ha de informar els concursos succes¬
sius que se'ns anuncia per anys futurs. L'exposició celebrada enguany
ha significat una crida al bon sentit artístic; les properes a celebrar anyal¬

ment en serà una ja resolució definitiva. — M. C. R.

N 0 T I C 1 A U I
Del alcalde senyor Tomàs hem rebut una afectuosa comunicació partici¬
pant-nos haver pres possessió de la presidència del Ajuntament de la ciu¬
tat. Agraim l'atenció envers nosaltres tinguda, a la qual corresponem
amb una ben cordial salutació, oferint-li alhora una decidida cooperació
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per a tot allô que per damunt de les petiteses d'ordre polític, signifiqui
un amor al major desenvolupament de les activitats culturals de la nostra

vida ciutadana.

— El notable violoncel·lista Gàlvez Bellido ha donat concerts al Ateneu de
Madrid, a l'Associació de Música de Penyarroya i a la Societat Filharmò¬
nica de Castelló de la Plana. Integraven els programes dels recitals, obres
de Mozart, Kreisler, Tartini, Beethoven, Pugnani-Kreisler, Albèniz-Gàlvez,
Falla-Gàlvez, Rubio i Arbós. La crítica musical fa remarcar com aques¬
tes audicions han constituit altres tants triomfs pel notabilíssim concertis¬
ta. Cooperaren juntament amb en Gàlvez Bellido, la pianista Faustina Ro¬
vira i la violinista Neus Gas, els quals compartiren el triomf conquerit.
— En el LXVè concert simfònic popular que donà la Banda Municipal de
Barcelona en l'antic Palau de Belles Arts el dia 25 de març prop-passat,
executà dues obres del músic sitgetà n'Antoni Català, organista i mestre
de capella de la església de Pompeia, titulades, la primera, «Glossa del
Ball de la Moixiganga», i la segona, «La processó de Sant Bartomeu», sar¬
dana premiada en un concurs celebrat a Girona a l'any 1919. Ambdues
obres foren dirigides pel seu autor, que ademés d'ésser un inspirat compo¬
sitor, resulta també un intel·ligent instrumentista i un excel·lent director
d'orquestra. Ei públic premià amb perllongats aplaudiments les obres del
mestre Català, fent-los extensius als professors de la Banda Municipal que,
amb llur brillant actuació de sempre, cooperaren al millor lluïment de les

obres del mestre sitgetà.

— Han estat anunciats els concerts de primavera que la Orquestra Pau Ca¬
sals donarà al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Es donaran sis
audicions dirigides pel mestre Pau Casals amb la col·laboració dels mestres
directors Albert Wolff, Enric Wolfgang Korngold i Ricard Lamote de Grig-
non, i de concertistes vocals i instrumentals, entre aquests el nostre mentís¬
sim violinista i director Eduard Toldrà. Aquestes audicions es celebraran
els dies 11, 19 i 25 abril, al vespre, i 15, 22 i 29 del mateix mes, a la tarda.
Les primeres audicions per l'Orquestra Pau Casals són abundoses: obres
de Mozart, Berlioz, Mendelssohn, Joan Strauss (pare i fill), Josep Strauss,
Franck, Lalo, Chabrier, Fauré, d'Indy, Ricard Strauss, Tovey, Milhaud,
Korngold. En qualitat d'estrena figuren, a més, en el programa d'aquesta
tanda, dues produccions de Ricard Lamote de Grignon i Frederic Mompou.
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Publicacions rebudes
Missa pro defunctis. — Ed. Psalterium. — Roma. — És la melodia gregoriana
transcrita i harmonitzada pel mestre Casimiri, el qual, tot i mantenir-se
fidel a la tradició solesmense, s'aparta d'aquella simplicitat, tant caracte¬
rística i tant popularitzada, del mestre J. Bas; i empra un ropatge més fol¬
gat, un acompanyament més harmoniós; així i tot aqueix no ofega la melo¬

dia, sols li serveix de suport, sòlid i modern.

Missa pro defunctis, 3 voc.—Autore R. Casimiri. — Com l'anterior forma part
de l'edició Psalterium. Es una missa a tres veus mixtes, alternant amb el
cant gregorià. Obra escrita l'any 1922 no ha perdut la seva frescor, sem¬
bla del dia; tota ella està molt ben treballada, guardant sempre una relati¬
va facilitat. Les veus es mouen dintre una tessitura no gens extrema,
especialment el cantus; per quin motiu és recomanable fins als chors de

mitjana vàlua o que no disposen de veus escollides.

S. P. R. Repertorium.—Vol. VII.—Ed. Psalterium.—Roma. —Ací tenim un

volum interessantíssim, publicat baix la cura i estudi del Mestre de Cape¬
lla del Laterà. No més cal donar la taula de les obres que conté per fer-se
càrrec de la seva importància i interès. Vegeu-la: 1) Pecantem me quotidie,
5 veus. Palestrina. (Escola Romana). —2) De profundis, 6 veus. Gabrieli.
(Escola veneciana).—3) Dum aurora finem daret, 6 veus, Marentius. (Escola
veneciana).—4) In spiritu humilitatis, 8 veus. Cruce. (Escola veneciana).—

5) Stabat Mater, Seqüència a 8 veus. Palestrina. (Escola romana).

Tots aquests autors són del segle XVI, anomenats justament Prínceps de la
Música. Les obres d'aquest quadern poden adquirir-se separadament i

juntes formen un volum de 48 pàgines que's ven al preu de 15 lires.

J. PERRA M ON

IMPREMTA DALMAU CARLES, PLA. S. A. GIRONA



Edició Peters
be venda en totes
les cases de música

Província de Girona: Gasa Sobrequés. — Telèfon 344

Editorial de Música Boileau
Única casa espanyola que Ka publicat, en pul¬

cres edicions, totes les obres d'estudi i concert
dels grans mestres clàssics.
Exigeixin els senyors professors de música sem¬

pre l'Edició Ibèrica: és la millor presentada i més
econòmica que totes les estrangeres.

Provença, 285, BARCELONA. Tel. N.° 75,136

Edicions Musicals A. Leduc
Carrer Sant Honorat, 175. — PARÍS

Tractats d'ensenyança en francès i espanyol

Solfeigs, Teories, Armonia, Mètodes de piano, Violí, Cello,
Clarinet, Flauta, Trompeta, Saxofon, Trombó de pistons i de

vares, etc. etc.



Ensenyament del Violí
Curs de perfeccionament

E. TOLDRñ
Carrer d'ñragó, núm. 360, 2.a - BñRCELONñ

Henry Lemoine & C.ia—PARIS
EDITORS DE MÚSICA

Extensíssim catàleg d'obres en tots els gèneres
Obres de concert, religioses i d'estudi

Publicacions continues de totes les novetats.

J. Baró Güell
de Solfeig. — Teoria. — Harmonia. — Contra

punt.—Fuga.—Composició.—Instrumentació
Preparació per als alumnes que cursen el Magister*

Calderers, 1 - 2.on — GIRONñ

GUILLEM GARGANTA
Professor del Conservatori del Liceu

Pianista del «Sextet Granados» i del Quin¬
tet Catala».= Cursos Elemental, Superior
i Perfeccionament.-Elissa, 14. Barcelona.

Acadèmia Marshall
Piano elemental, superior i curs de perfeccionament

Teoria i Harmonia

Direcció: F. Marshall.—Rambla Catalunya, 106, pral.
BñRCELOHñ

ACADÈMIA CIVIL
DIRECTOR: F.c° Civil

firgenteria, 23, l.er - GIROMñ
Piano, Solfeig, Teoria, Harmonia, Composició

i Instrumentació.

Acadèmia Farga
Solfeig, Piano, Violí, Cel'lo, Guitarra, Mandoli¬

na, Cant, Composició, etc. Classes de conjunt ins¬
trumental. Lliçons particulars i a domicili.

Rambla de Catalunya, 114. — Barcelona

ñCñbÉnm ñiNñüb
Canuda, 31-2." (Sala Mozart). -Barcelona

Solfeig i teoria de la música. Harmonia. Compo¬
sició. Contrapunt i fuga. Harmonium. Cant. Piano.
Violi i viola. Música de Càmera. Conjunt instru¬
mental. Cel'lo. - Cursos generals.—Classes parti¬

culars a la Academia i a domicili.
Gran Sala d'Audicions

Curs de Violoncel
per

SñNTS SñQRERñ
Balmes, 158, 2.on—BARCELONA

RAFAEL SERRA
Solfeig, teoria, cursos: elemental i supe¬

rior de violí.

Lliçons particulars i a domicili.
Plaça de la República, 9-2.on. — GIRONA

Couesnon & O - París

Cornetins, trompetes i altres ins¬
truments.

Primers premis en totes les Expo¬
sicions.
La marca Couesnon & C.a és la

preferida per tot el professorat.
Set fàbriques.
Producció annal de més de 100.000

instruments.

F. Montserrat
Instruments de música

Unica fàbrica nacional

Nou de la Rambla, 31
BARCELONA


