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IGOR STRAWINSKY

W Y^ °ítre n"m prestigiós dins del camp de la música que des d'ara s'in-
I J corpora a la història de /'Orfeó Gracienc, un altre mestre il·lustre

que ha dirigit la nostra massa coral, que ha constatat la seva vàlua i

que li ha dedicat els més fervorosos elogis. I amb ell tota la crítica musical d'e
Barcelona ha reconegut una vegada més els mèrits contrets per YOrfeó Gracienc,
fent possible amb el seu entusiasme, amb la seva ductilitat, amb la seva seguretat i
justesa, l'execució de les obres corals més difícils de la música antiga i moderna.

L'audició de la formidable obra del mestre Strawinsky la Simfonia dels Salms
ha estat sota tots els aspectes un gran èxit de públic i de crítica, un graó més en

Yescala ascendent de /'orfeó Gracienc que dóna la millor prova de la seva vita¬
litat amb la seva evolució de música popular a la gran música simfònica moderna
fins a esdevenir l'instrument obligat de totes les grans manifestacions musicals que

■aquí se celebren.

La Junta directiva, que ha tingut el goig d'escoltar les lloances que ha merescut

l'actuació de YORFEÓ dels llavis més autoritzats, que ha constatat l'esforç de supe¬
ració realitzat per tots els seus elements, la bona voluntat esmerçada per tots en el
compliment de llurs deures, es complau a adreçar a tots els cantaires, als mestres

auxiliars i molt especialment al mestre Balcells, qui en la seva qualitat de Director
porta la màxima responsabilitat i la tasca més feixuga, el seu més cordial regraciament
per l'obra duta a terme, que no és més que una nova anella de la cadena gloriosa que

lliga /'Orfeó Gracienc al renaixement espiritual de la nostra terra.
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Desenvolupament historie de la guitarra clàssica
(Acabament)

Francesc Tàrrega va veure la llum l'any 1852 a Villarreal, poble de la pro¬
víncia de Castelló, ben prop de Catalunya. Als vuit anys començà els estudis de
guitarra amb un mestre anomenat "el cec de la Marina". Ben aviat arribà a vèncer
les grans dificultats d'aquest instrument. Els seus anhels de millorar-se, però, units
a la imperiosa necessitat de guanyar-se la vida, varen determinar-lo de traslladar-se
a València.

La vida de Tàrrega en aquesta ciutat fou plena d'angúnies i de contratemps, fins
que el ric comerciant Antoni Conesa va protegir-lo perquè pogués dedicar-se inten¬
sament a l'estudi de la música.

Fou aleshores quan es traslladà a Madrid, on va cursar en el Conservatori el
piano i la composició. Indecís encara Sobre si optaria pel conreu de la guitarra o del
piano, va presentar-se per primera vegada davant del públic madrileny, al teatre
Alhambra, on donà un recital de guitarra. El gran èxit obtingut el va decidir a dedi¬
car-se definitivament a aquest art. Al cap de poc temps era tan popular el prodigiós
guitarrista, que l'anomenaven "el Sarasate de la guitarra".

Més tard va a París i a Londres, on obté èxits sorollosos. Després emprèn una
tournée per les principals ciutats espanyoles, que confirmen els seus triomfs colossals
mai no superats.

Però, a desgrat dels èxits i degut a la seva exagerada modèstia, Tàrrega fruïa
més tocant en la intimitat, on es reservava el millor del seu art per als deixebles i
amics.

El guitarrista Emili Pujol ha dit d'aquest geni de la guitarra: "En voler enlairar
el seu art, allunyà la guitarra del seu caràcter plebeu, internant-se en l'estudi dels
millors clàssics: Bach, Mozart, Beethoven. Les seves execucions, d'una sonoritat
purissima; la tècnica més perfecta, i el temperament i criteri musical més ben equili¬
brats, es reunien en un grau màxim d'elevació. La sorpresa, la curiositat, o l'admira¬
ció, desapareixien en les seves audicions i era la seva intensitat emotiva la que absor¬
bia l'esperit dels seus oients, enlairant-los a les regions més immaterials de la
música." Aquest judici és un dels més bells i encertats que s'han fet de l'art excels
del gran mestre.

Tàrrega era un home tan bondadós que es feia estimar de tothom. La seva vida
està plena de sacrificis exemplars en bé de l'art que cultivava, sacrificis que els guitar¬
ristes actuals no li agrairem mai prou.

Malauradament l'excés de treballs i d'estudis acabaren per truncar la seva preada
existència quan encara no havia complert la seva obra. Morí a Barcelona als cin-
quanta-set anys', el 15 de desembre del 1909. Castelló de la Plana va erigir un monu¬
ment a la seva memòria.

L'obra de Tàrrega és de les més grans que registra la història de la guitarra,
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puix que, a més d'ésser el més eminent executant, ens ha llegat una escola pura,
racional i d'una solució perfectament equilibrada que dóna més relleu als seus cons-
ciensosos i extraordinaris coneixements de la tècnica guitarrística. Com a compositor
ha estat d'una gran fecunditat, i ha deixat una bona quantitat d'obres inspiradíssimes
dintre el més seriós romanticisme, entre les quals figuren un bon nombre de preludis,
estudis, valsos, serenates, danses, masurques i fantasies originals, així com trans¬
cripcions de Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Albè-
niz, Malats, etc., etc.

En aquella època es destacaren els guitarristes' Doctor Severí Garcia Fortea,
Josep Brocà i Miquel Mas; i més recentment, Joan Nogués, Lleó Farré i Josep
Cirera.

L'impuls que Tàrrega donà a aquest art va fer que emprengués un gran ressor¬
giment en sentit ascendent, fins a l'actualitat, i creant un estol de mestres concertis¬
tes que contribueixen a expandir-lo. Citaré d'entre els homes, el meu mestre Miquel
Llobet, Emili Pujol i Daniel Fortea, tots tres deixebles de Tàrrega; Andreu
Segòvia, Sàinz de la Maza, Domènec Prat, Alfred Romea, Francesc Alfonso, Joan
Parras i d'altres; i d'entre les dones, Josepa Roca, Josepa Robledo, Rosa Rodés i
Josepa Cruzado, per no esmentar-les totes, a més' d'una pléiade d'excel·lents professors
i aficionats que col·laboren al seu deixondiment.

Eminents compositors moderns han escrit per a guitarra obres ben inspirades.
Falla, Turina, Salazar, Chàvarri, Moreno Torroba i Agustí Grau, espanyols;
Russell, Petit i Zamazeuilh, francesos; Ponce, mexicà; Alfons Broqua i Carles Pedrell,
uruguais, i algun altre.

No han deixat de produir també pàgines ben notables els propis guitarristes.
Llobet, Pujol, Fortea, Prat, Segòvia i Sàinz de la Maza, per no citar-ne d'altres,
tenen infinitat d'obres compostes a més de nombroses harmonitzacions i transcripcions.

Els resultats d'aquest gran desvetllament de la guitarra l'han portat a emprendre
un vol considerable, fent que arreu del món s'hagi imposat en els més exigents
cenacles musicals. Són moltes les nacions que compten amb un. crescut nombre de
bons aficionats i notables professionals, especialment Alemanya. Però on es marca
més la seva preponderància és a les Amériques, particularment a la del Sud, i sobretot
a la República Argentina.

Allí, a més de les moltes acadèmies i centres d'ensenyament d'aquest art, són
poques les cases, siguin del baix poble, de la classe mitjana o de l'adinerada, on no
es trobi una guitarra i algú que més o menys la puntegi. És molt corrent en els
salons de les classes distingides de veure-la polsada per senyoretes que s'acompanyen
un triste, una vidala, una viilonguita o altres cants del seu naixent folklore musical,
del qual per cert senten un orgull ben justificat. S'hi compten una infinitat de
guitarristes (més dones que homes), la majoria pertanyents a famílies distingides, i
aiguns d'ells notables i excel·lents concertistes, tals com Domènec, Prat, Antoni Sinò-
poli, Rodríguez Arenas, etc., d'entre els homes, i Maria Lluïsa Anido, Lalyta
Almiron, Irma Haydée Perazzo, Cèlia Rodríguez Boqué, Petronella Betnaza, Maud
Medcalfe, Haydée Fiorini, etc., entre les moltes dones. És molt lloable de remarcar

que tots ells s'esforcen i s'honoren divulgant l'escola de Tàrrega, i que comencen
ja a definir, dignificant-lo, el ressorgiment seriós i clàssic d'aquest art en aquella
República.
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No puc deixar en oblit els violers que també han fet molt a profit d'aquest art,
en esmerçar-se a millorar contínuament les condicions auditives de la guitarra. Ben
famós és el constructor espanyol Antoni de Torres, dit 1'"Stradivarius de la guitarra",
que durant el segle passat produí una gran quantitat d'instruments de qualitats
immillorables.

Les guitarres de Torres, avui ben escasses, han assolit preus inversemblants, fins
a l'extrem que una d'elles va ésser venuda a Barcelona per 27.000 pessetes. Deixebles
de Torres foren els no menys cèlebres constructors Manuel Ramírez, de Madrid,
i Enric Garcia, de Barcelona.

En els nostres' dies es destaquen per la seva perfecció les guitarres construïdes
pels acreditats violers Simplicio, Santos, Esteso i Estruch.

La guitarra l'han cantada en tots els temps els més inspirats poetes d'arreu del món,
Emplenaríem milers de volums si transcrivíssim les selectes i diverses crítiques, resse¬
nyes històriques, poemes, lloances, etc., fetes' en honor de les seves qualitats excep¬
cionals; i aquesta dissertació es faria interminable si us contés els fets curiosíssims
i les nombroses anècdotes referents a la vida, per molts conceptes interessant i
accidentada, d'aquest expressiu i harmoniós instrument; però sí que no vull acabar
sense afirmar-vos que, si s'analitza el seu procés històric, hom en dedueix dues con¬
clusions ben categòriques. És l'una, que el poble, aquest gran infant de cor noble
i generós, impulsat ja sia per la tradició, l'instint, el sentiment, o pel seu intens
romanticisme, no ha abandonat mai la guitarra en les seves davallades, ans al con¬
trari, l'ha emparada amb afecte, i n'ha fet la seva íntima i fidel companyona, corres-
ponent-li aquesta tan amorosament, que l'ha ajudat a cantar amb fervor les seves
més' sentides penes i joies. L'altra, és que ha estat un dels instruments que en èpoques
passades ha assolit més grans triomfs, ja que en aquells temps de magnificència
fou aclamat i afavorit per reis i prínceps, i brillà esplendorós en tots els reialmes
i palaus, per a fer gaudir les emotives sensacions que desperta amb les seves mera¬
velloses belleses. Per això jo esmerço amb fe i perseverança les meves jovenívoles
activitats per a ajudar a enlairar la guitarra, fins a acons'eguir-li el prestigi que li
correspon i el lloc honrós a què té dret per la seva història gloriosa.

He dit

l
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L'HOMENATGE A EN FRANCESC VINYES

UN MAÓ MÉS

N una certa ocasió fou encarregat a un establiment un joc de cadirals destinats
a la sala de sessions d'una acadèmia científica; era en aquells' temps en què
el treball, no estandarditzat com ara, el feien els fadrins començant i acabant

les peces per si sols, a tot estirar ajudats per un aprenent. Un dels fadrins del mo-
blista, a qui escaigué de fer la cadira presidencial, feia el treball amb tanta cura i
tant d'amor, posant-hi tant els cinc sentits que arribà a cridar l'atenció dels seus

companys de feina, gent força indiferent i àdhuc barroera per al treball. Una petita
qüestió, que avui seria l'origen d'un d'aquests conflictes anomenats socials, induïa
els altres fadrins a treballar de mala gana, la qual cosa contrastava amb la manera
de feinejar de l'esmentat fadrí.

Un dels seus companys, amb to irònic s'adreçà a l'artesà, i li preguntà per què
posava tanta cura en una feina que seria tan mal agraïda per l'amo. A la qual cosa

respongué el fadri :
—Aquest cadiral no és per a l'amo, sinó per a l'Acadèmia tal, i si un dia s'escai¬

gués d'haver d'asseure-m'hi jo em plauria força que estigués ben fet i fos ben còmode.
I com que el món dóna tants capgirells el fadrí va encertar i arribà un dia que,

president de l'Acadèmia, va asseure's al cadiral que ell mateix havia fet amb tanta
cura.

Explicada l'anterior anècdota sense altra intenció que la que el lector vulgui
donar-li, passarem a donar compte de l'acte que l'Ateneu Eciclopèdic Popular
celebrà en homenatge i a la memòria del que fou eminent artista, Francesc Vinyes.

Era el 12 de novembre, set dies abans de les eleccions'. La ciutat bull; mítings
encesos pertot, vagues generals declarades, altres a punt de declarar-se; de tant en
tant un artefacte esclata i destrueix uns productes del treball, qui sap si alguns
d'ells fets amb tanta cura i tant d'amor com el cadiral d'aquell fadrí. Organitzacions
formidables maquinen malvestats i daltabaixos destructors; entretant en una sala
llarga i estreta d'un primer pis del carrer del Carme, un obrer, president de la
Secció musical de l'A. E. P., parla davant d'un públic nombrós, silenciós i devot,
de dur a terme la regenració artística del nostre primer teatre; sóm, diu ell, els
hereus espirituals del tenor Vinyes'.

Després del president, parla en Joaquim Pena, qui ens explica la vida de l'home¬
natjat i algunes anècdotes de la ja llunyana lluita wagneriana al Liceu.

* * *
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Després d'en Pena parla en Ventura Gassol, corn a conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. En Gassol està afònic a conseqüència de la campanya

electoral.
D'entre totes les seves paraules fervents, cordials i plenes d'emoció, sobresurten

uns mots com uns xiprers en un paisatge desolat, amb els quals ens' diu, tan discre¬
tament com pot, que en aquell ambient reduït i reclòs és l'únic on el seu esperit se

sent embolcallat per una atmosfera pura, perquè allí els homes mostren els millors
dels seus caires i els cors bateguen per un mateix sentiment enlairat i les ànimes s'hi
senten germanes.

I acabà demanant un aplaudiment per en Pena, l'home tenaç que, una darrera
l'altra ens ha donat a conèixer en català totes les millors obres musicals, petites i
grans, que de trenta anys ençà ens han arribat de l'altra banda de les fronteres.

Finalment la secció d'homes de I'Orfeó GraciEnc, un altre estol de gent tota
afectada per les lluites que de balcons enfora trasbalsen nostra Barcelona benaurada,
canta per dues vegades 1'"Himne a l'arbre fruiter", la cançó de Maragall i Morera
immortalitzada per en Vinyes :

Cantem plantant,
plantem cantant

que tot és vida ;
els bons plançons
amb uns bons cants

fan més florida.

La nostra obra qui sap qui la veurà acabada, però, sia com sia, ja hi ha un maó
més, un maó que els que la continuaran ja se'l trobaran posat.

Per a l'edificació del temple de Salomó, diu la llegenda, tan estimada era l'apor¬
tació de l'elefant com la de la formiga.

I acabat l'acte, uns per allí, altres per allà, tots s'escampen; i fins que ens tornem
a trobar per a posar un altre maó.

A. Sabater i Mur
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Corma. Donald F. Tovey, Bela Bartok, Igor
Strawinski, Serge Prokofieff, Alfred Cor-
tot, Frederic Lamond, Miecio Horszowski,
Harold Bauer, Alfred Casella, Marcel
Maas, Eduard Steurmann, Manuel de Fa¬
lla, Joan B. Pellicer, Carles Pellicer, Ben¬
vingut Socias, Blai Net, Frank Marshall,
Frederic Longàs, Alexandre Vilalta, Pere
Vallribera, Joan Gibert Camins, Josep M.a
Roma, Carles K. Corma.
Violinistes: Jelly d'Aranyi, Adila Fachiri,

Rosa Garcia Faria, Eugène Isaye, Fritz
KreisJer, Jacques Thibaud, Mathieu Crick-
boom, Enric Casals, Francesc Costa, Eduard
Toldrà, Joan Massià, Manuel Giménez, Pau
Ibarguren.
Violoncel·listes: Pau Casals, Horace Britt,

Maurice Maréchal, Gaspar Cassadó, Diran
Alexanian, Maurice Eisenberg, Raya Gar-
busova.

Flautistes : Josep Vila, Esteve Gratacòs.
Clarinetista: Josep Nori.
Trompa: Willem Valkenier.
Arpista: Rosa Balcells.
Organista: Vicenç M.a de Gibert.
Sopranos: Elisabeth Schumann, Germaine

Martinelli, Mia Peltenburg, Concepció Ba¬
dia d'Agustí, Andreua Fornells, Mercè Plan¬
tada, Carme Gombau, Mercè Strobel, Maria
Espinalt.
Contralts: Hermine Kittel, Susan Metcal¬

fe de Casals, Concepció Callao.
Tenors: Georg Maikl, Georges Jouatte,

Hermann Brünig, Emili Vendrell, Joan Ro-
sich, Salvador Recasens, Bonaventura Dini,
Pere Paulí, Ricard Lara, Vicenç Martí, Jo¬
sep Draper.
Barítons: Josep Grœnen, Charles Panze-

ra, Emili Sagi Barba, Enric Domínguez,
Josep Moreno, Emili B. Forgas, Ricard Fus¬
ter, Marian Pedrola.
Baixos: Jean Kling, Anibal Vela, Conrad

Giral.

Cors: Orfeó Català, Orfeó Gracienc, Or¬
feó de Sans, Escola Choral de Terrassa.
Autors de les obres executades

Albèniz.

Bach (J. S.), Bach (J. C.h.), Bach (F. E.),
Barberà, Bartok, Bax, Beethoven, Berlioz,
Bizet, Blancafort, Bloch, Boccherini, Borodin,
Bossi, Boulanger (Lili), Brahms, Bruch (Max),
Bruckner, Bruneau, Buttei worth.
Campmany (Montserrat), Campo (C. del),

Casademont, Casals (E.), Casals (P.), Case¬
lla, Cassadó (G.), Cassadó (J.), Català, Ci-
marosa, Corelli, Cornelius, Couperin.

Chabrier, Chausson, Chavarri, Cherubini,
Chopin.
Debussy, Destouches, Dohnany, Dukas,

Duparc, Dvorak.
Enesco, Erkel.
Falla, Fanelli, Fauré, Franck (C.).
Garreta, Gerhard, Glazunoz, Gluck, Gold-

mark, Granados, Graniger, Grœner.
Hasndel, Halfter, Haydn, Hoist, Honegger,

Hubay, Humperdinck.
Indy (V. d').
Karlowicz, Kodaly, Korngold, Krein.
Lalo, Lamote de Grignon (J.), Lamote de

Grignon (R.), Lazzari, Lekeu, Liadov, Liszt,
Loeffler.
Magnard, Mahler, Malipiero, Manén,

Martí (M.), Massana, Mendelssohn, Millet,
Moor, Moreno Gans, Morera, Mozart, Mus-
sorgski.
Nicolau.

Obradors.

Pagès, Pahissa, Pedrell, Pizzetti, Proko¬
fieff, Pujol (F.).
Rabaud, Radnay, Rameau, Ravel, Reger,

Respighi, Reznicek, Rimski-Korsakow, Ro¬
drigo, Rossini, Roussel.
Saint-Saëns, Samper, Schillings, Schmitt,

Schœnberg, Schreker, Schubert, Schumann,
Scriabin, Serra (J.), Smetana, Stock, Strauss
(R.), Strawinski.
Tansman, Telemann, Toldrà, Tschai-

kowski, Turina.
Verdi, Vivaldi, Vives.
Wagner, Wasilenko, Weber, Webern,

Weiner, Wolf.
Zador, Zamacois.

A part dels programes ordinaris, inspirats
en el més pur eclecticisme, s'han donat con¬
certs especials o Festivals consagrats als
mestres Pedrell, Garreta, Falla, Wagner,
Strauss, Strawinski, Beethoven, Schubert,
Schumann, Berlioz, Schoenberg i Manén,
com també a la música alemanya, france¬
sa, italiana, catalana i a les interpretacions
del Faust, de Goethe.
Especial esment mereixen la sèrie de Fes¬

tivals Beethoven commemorant el centenari
de la seva mort'; els de Schubert amb el
propi objecte; l'única audició fins al dia
d'importants fragments de La Celestina, de
Pedrell, amb la col·laboració de l'Orfeó Ca¬
talà; els concerts organitzats per l'Associació
Wagneriana i dirigits pel famós mestre
Kussewitzki ; la presentació a Barcelona del
cèlebre compositor rus Strawinski ; la pri-



656 REVISTA

mera audició per la nostra Orquestra de
la Novena Simfonia de Beethoven amb no¬
tables solistes alemanys i l'Orfeó Català ;
la sèrie dirigida pel gran Richard Strauss,
executant gairebé tots els seus poemes sim¬
fònics; la reproducció de la Novena de
Beethoven en el seu centenari amb una

extraordinària massa coral, formada pels
Orfeons Gracienc i de Terrassa; les estre¬
nes a Barcelona de la Missa en mi bemoll
de Schubert i els oratoris La Creació, de
Haydn, La damnació de Faust de Berlioz
Haydn; La damnació de Faust, de Berlioz
(en la seva forma original i amb eminents
solistes francesos); Psalmus hungaricus, de
Kodaly; David penitent, de Mozart, i la re¬
producció de I.a nit de Nadal, de Lamote
de Grignon, collaborant en tots ells I'Orfeó
Gracienc, com també la reproducció de Les
Estacions, de Haydn, amb l'Orfeó Català, di¬
rigit pel mestre Millet.
Una nota altament emocionant constitueix

la col·laboració dels dos grans mestres Vin¬
cent d'Indy i Eugène Isaye (aquest amb el
doble caràcter de violinista i director). L'ac¬
tuació d'un i altre en els nostres concerts

fou, per atzar ben singular, la darrera que
efectuaren en la vida llur, poc temps abans
de deixar aquest món.
Tampoc cal oblidar la presentació a Bar¬

celona dels dos famosos compositors moderns
Arnold Schœnberg i Arthur Honegger, per a
fer-nos conèixer importants obres llurs. L'o¬
ratori d'Honneger, El Rei David, que inter¬
pretà l'Orfeó de Sans, fou a cura de l'Asso¬
ciació de Música de Camera, entitat que
constitueix un dels ferms puntals de la nos¬

tra i que en els nombrosos concerts de- mútua
col·laboració ens ha donat ocasió d'admirar
alguns dels cèlebres concertistes abans esmen¬

tats. Així mateix alguns concerts de Qua¬
resma foren organitzats per l'Empresa del
Teatre del Liceu.

Foren també força interessants les dues
col·laboracions del Teatre íntim que diri¬
geix Adrià Gual, per a donar a conèixer
El burgès gentilhome, de Molière, amb mú¬
sica de Strauss, i el poema Manfred, de
Lord Byron, amb música de Schumann. Si
l'acurada declamació d'aquesta última obra
hagués pogut acompanyar-se, com la pri¬
mera, de la presentació escènica, no dub¬
tem que l'efecte en el públic hauria estat
més gran encara.

L'Orquestra Pau Casals ha actuat força
vegades fora de la nostra capital. Una de

les seves efemèrides més glorioses assenya¬
la la seva presentació a París l'any 1924,
cooperant a les festes de la VIII Olimpíada.
Tres concerts hi donà, dos al teatre dels
Champs-Elysées i un al Palau de l'Ajun¬
tament, amb recepció oficial, assolint arreu
àmb noble orgull els èxits més falaguers.
Ultra aquesta sensacional sortida a l'es¬

tranger, la nostra Orquestra ha recorregut
sovint les terres catalanes, recolzada gaire¬
bé sempre en l'organització de les respec¬
tives Associacions de Música, l'abnegat es¬
forç de les quals és ben digne de consig¬
nar-se. Així hem donat repetits concerts a

Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell,
Vic, Olot, Figueres, Sant Feliu de Guíxols,
Palamós, Terrassa, Masnou, Vilafranca del
Penedès, Mataró, Manresa i Vendrell. En
aquest vila nadiua d'En Pau Casals, la
nostra Orquestra organitzà un gran home¬
natge al seu Mestre, que hom recorda prou
encara.

Pocs dies fa que hem tributat altre ho¬
menatge a I'Orfeó Gracienc, com reconei¬
xença per les seves nombroses col·laboracions
en els nostres concerts.

Com si no fos prou encara tot això que
En Pau Casals ha realitzat amb la seva

Orquestra, cal afegir-hi el seu magnànim
gest en crear 1 'Associació Obrera de Con¬
certs, fent així assequible la fruïció d'a¬
quella a les classes més humils. Aquesta
fundació, sense parell en el món, ha donat ja
el fruits més saborosos, aconseguint formar
un públic de concerts verament exemplar.
No podem cloure aquesta breu relació

sense retre un just tribut d'agraïment al
Pationat de la nostra Orquestra. L'exis¬
tència d'aquest nucli de bons patricis que
amb llur generosa adhesió i assistència cons¬

tant contribueixen a l'obra del Mestre, ha
fet en bona part possible que aquesta cor¬
poració no hagués de sucumbir com totes
les que la precediren, i arribar, no sense
penes i treballs, a la data d'avui.
Mes, per a assegurar-li una vida lliure

d'angúnies i perills, que permeti al Mes¬
tre Casals desenvolupar els seus plans ar¬
tístics en tota l'extensió que ell albira, cal
que aquest Patronat augmenti força encara,
acoblant-se sense trigança en els seus ren¬
gles tots els que es diuen amants de l'art
musical. Sols aixi el nostre públic filharmò-
nic es farà digne del gran artista, assegu¬
rant l'existència de l'Orquestra per la qual.
ho sacrifica tot el seu egregi fundador.
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A LA MEMORIA DE FRANCESC VINYES

El dia 12 del mes passat, a la tarda,
tingué lloc a l'Ateneu Enciclopèdic Po¬
pular una sessió-homenatge a la memòria
del gran tenor Francesc Vinyes.

Presidí el conseller de Cultura de la
Generalitat i s'assegueren amb ell a l'es-
trada el president de l'Ateneu, senyor

Prieto, els membres de la Secció de
Música i el musicògraf Joaquim Pena,
qui havia de desgranar una conferència
glossant la figura de Vinyes.
Feta la presentació, el conferenciant

començà la seva peroració. S'ocupà de
l'aspecte educador de tota l'obra de Vi¬
nyes.

L'assenyalà com a bon ciutadà i exem¬
plar patriota i esmentà diverses iniciati¬
ves que tingué, d'entre les quals es des¬
taquen la Festa de l'Arbre Fruiter, que
instituí amb el bon propòsit de despertar
en els infants l'amor a la Naturalesa,
particularment als arbres.

Parlà del debut de Vinyes al Liceu
l'any 1888, amb Lohengrin, sota la di¬
recció del mestre Goula, i recordà nom¬

broses i ben interessants dades' de la vida
artística del gran cantant.
Remarcà que Vinyes fou el primer

artista que cantà en català al Teatre
Reial de Madrid, i acabà la seva dis¬
sertació expressant el desig que es faci

una edició popular de la magnífica obra
El Arte del Cantor que escriví Vinyes, i
que està curulla de sàvies ensenyances i
profitosos consells, els quals haurien d'és¬
ser divulgats a totes les escoles de músi¬
ca de Catalunya.
L'auditori, que havia escoltat amb

marcadíssim interès la ben documentada

conferència, aplaudí llargament Joaquim
Pena, qui fou molt felicitat en acabar.

Seguidament, Ventura Gass'ol parlà i
digué que si ell continuava ostentant el
càrrec de conseller de Cultura de la

Generalitat, faria tot el que estigués al
seu abast perquè la idea de Joaquim
Pena es dugui a terme.
Fou també molt aplaudit.
Seguidament la Secció d'homes de

I'Orfeó Gracjenc, sota la batuta del
mestre Balcells, cantà YHimne de l'Ar¬
bre Fruiter, de Morera, que fou molt
aplaudit i que calgué bisar.
Acabat l'acte visitàrem detinguda¬

ment l'exposició de records de la vida
artística del gran cantant, instal·lada en
els salons de l'Ateneu, i que crida pode¬
rosament l'atenció pel crescut nombre
de vestits i armes que usava el malagua¬
nyat artista en les seves inoblidables in¬
terpretacions.

S. S. B.
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ROSA BALCELLS AL CÍRCOL ARTÍSTIC
Amb el suggestiu enunciat d'"Una

hora de música per als dissabtes", el
Círcol Artístic tingué l'encert d'orga¬
nitzar tres selectes sessions', la segona
de les quals, que tingué lloc el dia 4 del
mes passat, fou confiada a l'arpista Rosa
Balcells.
Un distingit i nombrós auditori, en¬

tre el qual veiérem rellevants persona¬
litats del nostre món musical, emplenà
completament la sala d'actes de l'aris¬
tocràtica entitat, fins a fer necessari que
hom habilités la sala immediata on el
concert tenia lloc.
Rosa Balcells en aquest concert es mos¬

trà una vegada més aquella arpista ex¬

cepcional que tots coneixem i que tant
admirem; i avesada a comptar per
triomfs les seves actuacions, en la vet¬
llada del Círcol Artístic n'assoli un al¬
tre que podrà afegir als ja ben nombro¬
sos que porta aconseguits davant de tots

els públics que han tingut el goig d'as¬
saborir el seu art exquisit.
El programa que executà Rosa Bal¬

cells fou el següent: Primera part: Giga
(de la i.a partita), J. S. Bach; Igaudon,
Rameau; Tocatta, Lreillet; G ra tuljany

/ i Gran sonata, Dizi. Segona part: Six
Noels, Debussy - Lily Lask'ine; Im¬
promptu Caprice, Pierné; Carrillon,
Chapuis; Margarida dolorosa, filant,
Zabel, i Impromptu, Fauré.
L'auditori escoltà amb veritable unció

totes les obres i prodigà a la concertista
entusiàstics aplaudiments, obligant-la, a
més a més, a repetir Margarida doloro¬
sa, filant, que impressionà vivament pe!
seu magnífic estil i per la meravellosa
interpretació que li donà Rosa Balcells.

És amb veritable goig que constatem
aquest nou i esclatant èxit de la nostra

gentil orfeonista, a la qual felicitem de
tot cor des de Revista. S. S. B.

GRUP FOTOGRÀFIC
Premi extraordinari del VI CONCURS ANYAL

La Junta directiva de I'Orfeó ofereix una COPA D'HONOR, que serà adjudi¬cada a la millor fotografia a judici del Jurat, d'acord amb les bases següents:
I. Podran optar a aquest premi tots els socis de /'Orfeó Graciknc.
II. El tema serà lliure i no es donarà preferència a cap procediment fotogràfic.Solament serà tingut en compte el mèrit artístic.
III. Les proves hauran de tenir 18 per 24 centímetres com a mínim i 50 per 60 cen¬tímetres com a màxim, exclòs el marc, i seran presentades en cristall, al'anglesa o emmarcades.
IV. Cada soci podrà presentar fins a tres fotografies amb opció al premi.V. Les obres aniran acompanyades d'una plica tancada, amb el lema i la indi¬

cació de Premi Extraordinari a l'exterior i el nom de l'autor a l'interior.
VI. El terme d admissió serà del 20 al 23 de desembre del 1933 i l'obertura de

l'exposició s'efectuarà el 24 i serà clausurada el 7 de gener del 1934.VII. Totes les obres hauran d'ésser inèdites.
VIII. La fotografia premiada restarà de propietat de I'Orfeó.IX. Les obres no premiades podran ésser recollides dintre els primers quinzedies després de clausurada l'exposició.
X. El fall del Jurat serà inapel·lable.
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GRUP EXCURSIONISTA

L'EXCURSIONISME CATALA I LA COMMEMORACIÓ
DEL CENTENARI DE LA RENAIXENÇA CATALANA

L'últim acte organitzat pel Comitè
organitzador del Centenari de la Renai¬
xença Catalana fou a càrrec de l'ex¬
cursionisme català i consist! en el des¬
cobriment d'una làpida dedicada a YOda
a la Pàtria, situada en un planell vora
el poble del Montseny.
Tingué lloc el dia 12 del mes passat.

Es reuniren, malgrat el temps plujós,
un bon nombre d'excursionistes. Ja el
dissabte s'avançaren alguns representants
d'entitats' excursionistes els quals mun¬

taren un campament vora de Can Cer¬
vera, lloc on havia de celebrar-se l'acte
commemoratiu.
Al matí del diumenge els acampa-

dors i molts d'excursionistes arribats de
Barcelona en autocars, organitzaren pe¬
tites excursions a llocs propers sense fer
cas de la pluja que no parà en tot el
dia. A quarts de dotze arribaren a Can
Cervera els senyors Maspons Anglasell,
Saltor, Vila, Blasi i l'alcalde i els' con¬
sellers del poble del Montseny. Tot
seguit a l'entrada de Can Cervera, puix
que el temps no permetia de fer-ho en
el lloc indicat, glossaren el significat de
la festa amb bells parlaments els senyors'
Jover, qui obrí l'acte i cedí tot seguit
la paraula al senyor Pau Vila, el qual
recordà el molt que els excursionistes
havien contribuït al desvetllament del
poble català amb llurs recerques per
tal de difondre i donar a conèixer les

belleses de la nostra terra i els records
històrics servais en tants de llocs, ço

que desvetllà a tants d'artistes' per a
cantar les excel·lències de la nostra terra

sota tots els aspectes. Cità els noms

d'Aribau, Parceris'as, Piferrer, Rigal,
Víctor Balaguer, Mossèn Cinto i d'al¬
tres.

El senyor Saltor, president de la
F. E. E. C., després d'agrair l'assistèn¬
cia dels presents féu vots perquè una
altra reunió sigui per a posar una altra,
placa al cim del Matagalls', honorant la
plena llibertat catalana.
Clogué els parlaments el senyor Mas¬

pons i Anglasell, que remarcà el tremp
dels excursionistes, la qual cosa els per¬
metia de dur a terme aquest acte mal¬
grat la contrarietat del temps. Amb
paraules càlides digué que a un poble
no se'l mata amb lleis ni persecucions.
Va recomanar la unió de tots els ca¬

talans per tal que la nostra generació
sigui com una anella de la cadena que
lliga l'exemple del passat i que han de
seguir les generacions futures.
A les dues tingué lloc un àpat pre¬

sidit pels directius federatius, les perso¬
nalitats esmentades i les autoritats del
poble del Montseny.
A quarts de quatre tothom es reuní

al voltant del pedró sobre el qual hi
havia la làpida de bronze, encastada
en un menhir pissarrós. Porta la següent
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llegenda: "1823-1933. A B.a C. ARI-
BAU l'Excursionisme Català" i la se¬

güent quarteta de 1 'Oda a la Pàtria:

Adéu, iii, vell Montseny, que des ton alt palau,
Com guarda vigilant, cubert de boyra é neu,
Guaytasper un forat la tomba del Juheu,
E al mitj delmar inmens lamallorquina nau!

El senyor Pau Vila llegí YOda a la

Pàtria i tots els reunits entonaren l'him¬
ne nacional.

Festa seriosa celebrada plovisquejant
i rodejats de boires'.
Tot seguit començà la desfilada d'ex¬

cursionistes cap al poble del Montseny,
on ens esperaven els autocars que ens

dugueren a Barcelona.
X.

NOTICIARI

—Durant el mes de desembre i fins el
dia 20 de gener tindrà lloc en el nostre
local un curset de gimnàs d'esquis, tots
els dilluns, dimecres' i divendres.

—També durant aquest mes de de¬
sembre tindran lloc unes converses per
l'amic Serrano, del C. E. del G., sobre
teoria de l'esport de l'esquí. La primera
d'aquestes converses versarà sobre l'abi¬

llament de l'esquiador. Les dates de les
converses les trobareu en el tauler d'a¬
nuncis del Grup.

—Hem rebut de l'Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana un dona¬
tiu— que agraïm pregonament — per a

ajudar a cobrir les despeses d'organit¬
zació de la nostra primera colònia in¬
fantil.

SECCIÓ

En la ressenya L'Orquestra Pau Casals a
l'Orfeó Gracienc, apareguda el mes passat
a Revista, donàvem compte d'haver rebut
una afectuosa adhesió del president del
Patronat, senyor Vidal i Quadres, el qual,
per trobar-se absent de Barcelona, no pogué
assistir a la festa.

Regraciem novament els mots d'elogi i en¬
coratjament que el nostre il·lustre amic ens
dedica i ens és plaent de transcriure'ls a
continuació a fi que puguin arribar a tots
els nostres cantaires. La lletra diu així:

Puigcerdà, a les deu del vespre del g oc¬
tubre 1933.—Senyor Balcells.—Molt estimat
amic: No vull que en aquestes hores en què

OFICIAL

esteu reunits fraternalment /'Orfeó Gra¬
cienc i l'Orquestra Pau Casals, per a retre
aquesta un just homenatge a l'insuperable
esbart enlairat per <vós a tan gran alçària,
em cregueu indiferent a tan bella festa.
Per això la meva pensa i el meu vell cor

d'artista es troben al vostre costat i us pre¬
guen que accepteu una entusiasta abraçada
en la qual càpiga tot /'Orfeó, sense excepció
de cap mena, i amb ell el seu digníssim i
illustre Mestre fundador.
El vostre apostolat a favor de l'educació

del nostre poble us fa mereixedors del nos¬
tre agraïment i de la nostra admiració.—
C. Vidal i Quadres.

La Junta directiva ha acordat celebrar Reunió general reglamentà¬
ria de socis el dia 13 del vinent mes de gener, a les deu del vespre.



Actes que celebrarà l'ORFEÓ GRACIENC
durant el mes de desembre

DIUMENGE, DIA 5.—Grup Excursionista. Visita infantil al venerable patrici
Apel·les Mestres. (Ajornada el mes d'octubre.)

Sortida de tot el dia als Turons de Céllecs. (Ajornada el mes passat.)
Grup de Festes. La Xocolatereta, comèdia en quatre actes, de Paul Gavault,

traducció per J. M. Jordà i Salvador Vilaregut.

DIUMENGE, DIA 10.— Grup Excursionista. Sortida infantil de mig dia.
Grup Fotogràfic. Excursió de mig dia a Sant Esteve de Sasrovires. Visita

a les caves del xampanv Nubiola. Per a detalls d'aquesta excursió s'ha de con¬
sultar el tauler del Grup.

Grup de Festes. La comèdia dramàtica en tres actes, de Marian Amat, La
joguina de l'amor, i la peça en un acte, del mateix autor, La primera entrevista.

DIUMENGE, DIA 17. — Grup de Festes. La interessant comèdia en tres

actes, original d'Alexandre P. Maristany, La riquesa de Simònides, i la peça en
un acte, de N. Vic, Mans enlaire!

DIMECRES, DIA 20. —Grup Fotogràfic. A les deu de la vetlla, projecció de
diapositius a càrrec de diversos socis.

DIUMENGE, DIA 24. — Grup Fotogràfic. Matf, a les dotze, obertura de l'ex¬
posició del VI Concurs anual.

Grup de Festes. Companyia de l'Ateneu Igualadi. Representació de Marínela,
obra en tres actes, escenificació de la novel·la de B. Pérez Galdós pels germans
S. i J. Álvarez Quintero, versió catalana d'Antoni Carner. EI sainet en un acte,
El triomf de la carn, de Santiago Rusifiol.

DIES 24, 25 i 26. —Grup Excursionista. Inauguració del Refugia La Mo¬
lina.

DIMARTS, DIA 26.— Grup de Fbstes. (Fora d'abonament.) La farsa en qua¬
tre actes de Duran Tortajada, Parents, amics i coneguts.

DISSABTE, DIA 50.— A les deu de la nit. L'Orfeó Gracienc dedicarà un
concert als senyors socis protectors, amb la col·laboració de notables artistes.

DIUMENGE, DIA 51. —Grup Excursionista. Visita al local d'«Orphea Films»
(Montjuïc).

Grup de Fbstbs. La comèdia en tres actes, de Ferran Soldevila, Un pare de
família, i el nocturn en un acte, d'Adrià Gual, Schuman en el vell casal.
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I FERRAN SOLANES |
¡ Constructor d'obres i tota mena ¡

de treballs de paleta
¡ Ramon i Cajal, 91, 1.er, 2." ¡
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