
REVISTA

ORFEÓ GRACIENC
MARÇ DEL 1935 e BARCELONA



ANY XVIII MARÇ DEL 1935 N.° 1 7 3

, M BAS

E .

LA NOVENA

La tardor enguany començà sota el signe de Mart i aquest déu és poc pro¬pici a Íes manifestacions artístiques. L'Orfeó Gracíenc ha romàs durant
iiargs mesos exteriorment inactiu; eis cants eren ofegats per esdeveni¬

ments lamentables, eis temps no eren adequats per a les manifestacions musi¬
cals i patriòtiques, /'Orfeó no era sol·licitat per les corporacions oficials .que
ja no seguien ei nostre ritme i eis nostres orfeonistes es lliuraven a la tasca
pacient i silenciosa, externament silenciosa, dels assaigs sense altra finalitat
immediata que la continuïtat de la tasca i el perfeccionament del conjunt. Però,
de mica en mica, les aigües tornen al seu curs, el ritme es reprèn, i /'Orfeó
torna a cantar en públic l'obra cimall de Beethoven, la "Novena".

Joia, joia! Novament torna a sonar el cant més inspirat a la germanor dels
homes sobre la terra, a l'alegria de viure, a l'eufòria dels sentiments més en¬
lairats. I mentre cantem aquest himne grandiós en el qual la música i la poesia
s'agermanen i es completen amb una fusió gairebé perfecta, sentim que els
nostres cors bateguen novament confiats, sentim que el ritme vital segueix imper¬
torbable i que després de la tardor trista i de l'hivern boirós s'acosta novament
la Primavera, una primavera prometedora com totes, amb sentors d'ametllers
florits i brots de ginesta. Sentim que res no ha mort, que les coses vives i pe¬
rennes segueixen el seu curs i que les estrofes maragallianes prenen per a
nosaltres un sentit actual i transcendent que ens invita a l'acció fecunda, a
renovar el culte als ideals, a continuar, en un mot, la nostra tasca, que no té fi
perquè els ideals no s'assoleixen mai, però que té finalitat perquè, malgrat els
esculls i les marrades, cada dia ens hi acostem més.

Més llum!, deia Schiller pocs moments abans de morir, fent obrir els
batents de la seva finestra. Més llum!, diem també nosaltres; més llum que
il·lumini la nostra terra i els nostres homes en el cami dur i penós, però també
segur i gloriós, de la seva Renaixença!
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UN ASSAIG AMB EL MESTRE

PAU CASALS...

N assaig amb el mestre Pau Casals és una joia per a l'esperit. Per la
nostra part, diríem que, arribada la temporada de concerts de prima¬
vera 0 de tardor, potser esperem amb més daler el primer assaig amb

el mestre Casals que no pas el mateix concert.
Assistint a un assaig dirigit pel mestre, i molt més si sou dirigit per ell,

hom comprèn que algun dels músics de la seva orquestra hagi pogut dir:
Mestre, per tocar a la seva orquestra no hauríem de cobrar, sinó de pagar.

Un assaig amb el mestre Pau Casals és una lliçó pràctica de música pura;
els secrets del seu art incomparable s'hi fan visibles amb lluminosa transpa¬
rència i hom, seguint els seus consells, s'hi sent una mica artista, perquè
comprèn la part alíquota de responsabilitat que li pertoca en la interpretació
de l'obra.

"No hi ha notes comparses, totes són primers actors", diu el mestre, i, en
efecte, cada nota exigeix un to, un valor, una intensitat i un matís; í quan
heu aconseguit de donar-li tots aquests elements heu de repetir-la altre cop,
perquè ara el mestre us exigeix l'emoció justa per a auriolar la seva estruc¬
tura tècnica amb el nimbe lluminós de l'art, talment com ell fa amb el seu
violoncel.

És clar, la massa orquestral o coral no arriben a la sublimitat de les inter¬
pretacions del mestre, i és això precisament el que constitueix el goig de
l'assaig: aquesta lluita fragment per fragment, frase per frase, nota per nota
per a assolir aquella sublimitat que ell desitja i que nosaltres, més impotents,
pressentim també i ens enforcem a aconseguir.

El mestre Casals us parla de l'expressió que cal donar a cada nota, i
sempre troba la paraula justa per ,a fer-vos comprendre el seu pensament;
i si alguna vegada la seva paraula no és prou expressiva, només cal mirar el
seu rostre, la seva actitud, els seus ulls closos i el cap decantat enrera per a
sentir-vos identificat amb ell i comprendre el que vol. I quan la sort us acom¬
panya i a l'últim arribeu a expressar el fragment amb aquell matís que us
esgarrifa d'emoció, us adoneu com el rostre d'en Casals s'il·lumina de joia i
tots plegats, ell i nosaltres, agafem nou alè per a envestir els altres fragments
amb el mateix braó i el mateix desig de perfecció. I és així com l'assaig devé
un goig de l'ànima i com l'esperit s'eixampla de satisfacció després d'aquella
immersió en l'atmosfera de l'art pur.

Assitir a un concert de l'Orquestra Pau Casals és una llaminadura; però
si haguéssiu assistit a la gestació d'aquell concert, si haguéssiu vist l'obra
desmuntada peça per peça i sabéssiu per quins procediments i viaranys s'ha
arribat a aquell resultat, el goig que en copsaríeu seria incomparablement més
gran i en el moment solemne de l'audició sentiríeu aquell calfred que comença
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a les plantes dels peus i us arriba al front inundat de suor i us sentiríeu trans¬
portat a la regió de les emocions pures.

Els que hem tingut la sort d'ésser dirigits i assajats diverses vegades pel
mestre Pau Casals ja coneixem aquest goig i cada any esperem aquest primer
assaig com un esdeveniment excepcional en el qual arribarem una micà més
enllà que en l'any anterior.

Després d'un assaig a I'Orfeó Gracienc, el mestre Pau Casals invariable¬
ment pren dues copes grans de te, d'aquest te casolà—com ell diu—que
enlloc del món troba tan saborós com ací, i entretant es desgrana una con¬
versa que és un digne corol·lari a l'assaig. Ell es troba bé a casa nostra i
nosaltres ens trobem millor al seu costat.

A vegades ens sembla impossible que aquell senyor protegit per l'abric,
la bufanda i el capell, xuclant la pipa i conversant planerament sobre temes
diversos, sempre interessants, sigui aquell artista que el món considera com
un semidéu, que ha estat honorat i homenatjat per tots els països i per gent
de totes les races i que uns moments abans us portava com si us agafés per
la mà a les més pures regions de l'art.

Per a estimar l'art d'en Pau Casals cal haver sentit les seves meravelloses
interpretacions; però si no heu assistit als seus assaigs, i millor si hi heu pres
part, encara no el coneixeu prou.

Un assaig amb el mestre Pau Casals és un goig pur.

A. Sabater i Mur
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UNA VISITA A BEETHOVEN

(Records d'un músic jove)

(Continuació)

OM expressar el que passà en el meu interior quan al cap d'una hora em
portaren un fragment de paper de música, damunt el qual estaven es¬
crites precipitadament les ratlles següents?

"Perdoneu que no pugui rebre-us abans de demà al migdia, car estic
molt ocupat avui, preparant un paquet de música per al correu.

Demà us espero.— Beethoven."
Vaig caure involuntàriament de genolls, els ulls amarats de dolces llàgri¬

mes, i vaig donar a Déu les gràcies per aquest insigne favor. Les meves ale¬
gries es manifestaven en forma salvatge i em vaig lliurar dintre la meva peti-
tissima cambra a les més folles contorsions. Ignoro quina mena de ball devia
executar durant el meu deliri; però recordo encara amb quina confusió vaig
aturar-me de sobte en semblar-me sentir que algú m'acompanyava pels aires
la tonada d'un dels meus galops. Retornat ja a sang freda per aquesta il·lusió
irònica, vaig agafar el capell i vaig sortir de l'hotel, llançant-me pels carrers
de Viena, lleuger, feliç com un estudiant en vacances. Les meves contrarietats
m'havien fet oblidar fins aleshores que vivia a Viena, i vaig meravellar-me
del brillant aspecte d'aquesta ciutat imperial. En el meu estat d'exaltació tot
se m'oferia a través d'un prisma dels colors més seductors. Vaig llegir els
cinc cartells d'espectacles per al dia: en un d'ells es llegia en grosses lletres
l'anunci de Fidelio, música de Beethoven.

¿Com podia estar-me de semblant festí, malgrat el llastimós estat de la
meva bossa?

Començava l'obertura en el moment mateix que entrava en el paradís.
Vaig reconèixer de seguida que era un arranjament de l'òpera donada

abans amb el títol de Leonora. No pot negar-se que amb aquest arranjament
havia guanyat; però això consistia en bona part en el fet que l'autor del
segon llibre oferia al músic més ocasions per a desenvolupar el seu brillant
geni. Fidelio posseeix sens dubte finals admirables i molts altres trossos de
delicada factura. Jutgeu, doncs, la meva admiració en sentir aquesta nova
obra mestra. Una joveneta tenia al seu càrrec el paper de "Leonora". Aquesta
actriu semblava estar identificada des de la seva més tendra edat amb el
geni de Beethoven, perquè deia el seu paper amb una energia poètica capaç
de commoure l'ànima més insensible: es deia Schroeder. ¿Qui no coneix avui
la celebritat de la cantatriu que ara porta el doble nom de Schroeder Devrient?
A ella pertany la glòria d'haver revelat al públic alemany el valor sublim de
Fidelio, i jo vaig veure aquella nit el públic del paradís de Viena fascinat,
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fanatitzat pel seu meravellós talent. No vaig poder tancar els ulls en tota la
nit. Era massa el que jo havia sentit i el que esperava veure l'endemà, perquè
els meus sentits es deixessin captivar per la feble il·lusió d'un somni. Vaig
romandre, doncs, despert, tan aviat lliurant-me a un èxtasi ardent com pre¬
parant les meves idees per a la solemne entrevista que m'era promesa. A la
fi aparegué el nou dia, i vaig esperar amb ansietat l'hora convinguda per a
presentar-me. Quan aquesta sonà, tremolava fins al moll dels ossos, embriac
de la felicitat que finalment podria gaudir després de tants contratemps.

Però encara m'esperava una altra prova terrible. Vaig trobar tranquil·la¬
ment recolzat a la porta de la casa de Beethoven un home, un dimoni, l'avorrit
anglès. L'endiablat personatge havia sembrat l'or de la corrupció i el fon¬
dista s'havia venut al meu implacable enemic. Aquell havia llegit la lletra,
que no era tancada, de Beethoven, i n'havia revelat el seu contingut a l'anglès.

En veure'l vaig sentir-me banyat per una suor freda. Tot el meu entu¬
siasme, tota la poesia dels meus somnis, de sobte varen gelar-se. Em trobava
novament sota les urpes del meu àngel dolent.

—-Veniu—va dir-me de seguida que em veié—. Anem, entrem a casa de
Beethoven.

Vaig voler desorientar-lo negant que fos aquell el motiu que em portava
allí; però ell em féu callar contant-me per quins mitjans havia sabut el meu
secret i assegurant-me que no em deixaria fins que hagués vist, junt amb mi,
Beethoven. De seguida vaig provar de demostrar-li com era de descabellat
el seu propòsit: tot fou debades. Amb creixent enuig vaig voler-li buscar
raons: inútils esforços. Finalment vaig pensar que podria sortir-me d'aquesta
contrarietat amb l'ajut de les meves cames; vaig pujar els graons de quatre
en quatre, i vaig estirar amb violència el cordó de la campana. Però abans
que m'haguessin obert la porta, l'anglès m'havia atrapat i se m'arrapava
enganxat a la meva roba.

—Jo tinc—^va dir-me—algun dret sobre els vostres faldons, i no els
deixaré anar fins que seré davant de Beethoven.

Vaig girar-me amb fúria, resolt a passar de vies a fets, per deslliurar-me
d'aquell dèspota, quan vaig veure que obria la porta una criada vella, d'as¬
pecte torça esquerp, la qual, veient aquest conflicte, es disposà a tancar-la.

En el comble de l'angúnia vaig cridar dient el meu nom i assegurant que
Beethoven mateix m'havia citat per a aquella hora. Però la vella no semblava
convençuda (tan gran era la desconfiança que li inspirava l'anglès) i anava
a tancar, quan Beethoven aparegué a la porta del seu despatx. Vaig avançar
per excusar-me; però al meu darrera arrossegava l'endimoniat anglès, que
no m'havia deixat ni em deixà fins que estiguérem front a front amb Beetho-
\en. Vaig dir-li el meu nom, que no pogué sentir a causa de la seva com¬
pleta sordesa; però semblava endevinar que era jo qui li havia escrit la
vigília. Va dir-me que passés, i al moment, sense torbar-se gens ni mica
davant la reserva impassible de Beethoven, l'anglès lliscà darrera meu fins
al despatx.

La situació vergonyosa en la qual em posava l'increïble procedir del
meu company em llevava la serenitat d'esperit que m'hauria calgut per a
apreciar tota l'extensió de la meva felicitat. Cal convenir que Beethoven no
tenia en el seu exterior res que seduís. Anava vestit amb una bata vella, que
se cenyia al cos amb una faixa de llana vermella. La seva abundosa cabe¬
llera grisa li emmarcava el rostre, els trets ombrívols i gairebé durs del qual
no eren pas els més a propòsit per a posar fi a la meva torbació.
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Ens vàrem asseure al davant d'una taula coberta de papers; però una
preocupació penosa ens dominava a tots.

Ningú no parlava, i Beethoven se sentia visiblement contrariat d'haver
de donar audiència a dues persones, quan ell no n'esperava sinó una. Final¬
ment em digué amb to brusc:

—Veniu de L***?
Em disposava a respondre; peró Beethoven em detingué i, presentant-me

un paper i un llapis, em digué:
—Escriviu si us plau: jo no sento res.
Jo ja tenia notícia de la sordesa de Beethoven, i per aixó les seves pa¬

raules, articulades amb veu ronca, no em causaren cap sorpresa brusca. "Jo
no sento res." Viure enmig de la pobresa i les privacions, no tenir en el món
altre consol ni altra alegria que el pensament del seu poder com a músic i
dir-se a cada hora i a cada minut: "No sento res"! I en aquesta sola frase
vaig llegir tot el secret de l'aspecte poc favorable de Beethoven. Vaig com¬
prendre tota la raó d'aquella tristesa profunda impresa en la seva fesomia,
Í'ombrívola expressió del seu esguard i el despit concentrat habitualment
sobre els seus llavis. No sentia resi... Ple de torbació, emocionat i amb prou
feines amo de mi mateix, vaig escriure algunes excuses acompanyades d'una
breu explicació de com, a les meves espatlles, l'anglès s'havia introduït fins
allí. Aquest, per la seva banda, romania immòbil, en silenci, i molt satisfet
de si mateix enfront de Beethoven, el qual, després d'haver llegit les meves
ratlles manuscrites, preguntà força bruscament a l'anglès què desitjava d'ell.

—Tinc l'honor...—digué l'anglès.
—Senyor—digué Beethoven—, jo no hi sento i no puc parlar més. Es¬

criviu el que desitgeu de mi.
L'anglès reflexionà un instant i, traient-se de la butxaca un elegant àlbum

de música, me l'allargà dient;
—Molt bé. ¿Voleu escriure que jo prego al mestre Beethoven que exa¬

mini les meves composicions i que, si troba algun passatge que no mereixi
la seva aprovació, tingui la bondat de marcar-lo amb una creu?

Vaig escriure una per una les seves paraules, amb l'esperança de veure'm
lliure de la seva presència. Ho havia endevinat. Beethoven, després de llegir
les meves ratlles, deixà caure sobre la taula l'àlbum de l'anglès, i amb un
estrany somriure va dir-li:

—Ja us el tornaré, senyor.
El meu gentleman, encisat, s'aixecà, féu una exagerada reverència i es

retirà.

Vaig respirar a l'últim. La fesomia de Beethoven perdé també una mica
de la seva austeritat. Em contemplà alguns segons i em digué:

—Aquest anglès em sembla que us ha turmentat constantment. Consoleu-
vos amb mi. Fa molt temps que estic lluitant amb aquestes odioses perse¬
cucions. Vénen a visitar un pobre músic de la mateixa manera que anirien a
veure una fera estranya. Em fa pena l'haver-vos confós amb aquesta mena
de gent. La vostra lletra testimonia que les meves composicions us satisfan
i aixó em proporciona un plaer, perquè ja gairebé he renunciat a conquerir
els sufragis de la multitud.

Ricard Wagner

(Continuarà)

(De Novelas y Pensamientos. Tro d. V. Blasco Ibiñez.)
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RECITAL DE VIOLÍ PER LA SENYORA ELISABETH
COEMANS DE PÉREZ FARRAS

La senyora Coemans és poc co¬
neguda en l'ambient musical de Bar¬
celona. Amb tot, això no fou cap
inconvenient perquè precisament per
I'atractiu del seu nom al local de
I'Orfeó Gracienc s'hi aplegués tota
una multitud predisposada a aplau¬
dir fervorosament la distingida ar¬
tista.

L'aparició de la senyora Coemans
a l'escenari fou acollida amb un

aplaudiment unànime de la nombro-
síssima concurrència. Aquella ovació
tan plena i tan cordial devia ressonar
d'una manera especial, més en el
cor que en les orelles de l'artista;
peró la seva serenitat no vacil·là ni
un instant: unes inclinacions de cap
i la seva actitud plena d'austeritat
tallà l'aplaudiment gairebé amb la
mateixa unanimitat que s'havia pro¬
duït. Les primeres notes del Concert
en re, de Mozart, s'escamparen per
la sala enmig d'un silenci absolut.
La senyora Coemans resta com abs¬
treta amb el violí penjant d'una mà;
la seva silueta negra es retalla sobre
el fons de l'escenari mentre la se¬

nyoreta Martí-Caliu desgrana en el
piano la magnífica introducció. In¬
tervé el violi i l'obra mozartiana s'im¬
posa per la seva vàlua excepcional,
ofegant un sentiment que hom hau¬
ria cregut predominant en l'audito¬
ri i en les artistes.
Acaba la primera part i els aplau¬

diments ressonen altre cop amb el
mateix enfervoriment d'abans.
Aixó és un concert i l'artista triom¬

fa pel seu art.

Durant el descans és materialment
impossible donar un pas pels corre¬
dors; la concurrència no para de fer
comentaris. Quantes cares conegu¬
des! No intentarem d'anomenar nin¬

gú. Els que no hi són tampoc no
hi haurien cabut!
A la segona part la distingida vio¬

linista ens fa sentir: Follia, de Core-
lli; Cançó, de Morera; Rícordi, de
Borràs de Palau, i Dansa del diable,
de Verd-Cassadó.

Els qui descobreixen una eminent
artista en la senyora Coemans resten
profundament sorpresos; ni ho sos¬
pitaven ni esperaven una vetllada
d'art tan selecta.
Acabada la segona part apareix a

l'escenari una monumental corbeille
de flors, materialització d'uns afec¬
tes que es troben en la impossibili¬
tat de manifestar-se personalment.
Darrera d'aquestes flors n'apareixen
d'altres i altres que són col·locades
sobre un rengle de cadires al fons de
l'escenari.
El públic és tot a peu dret; l'o¬

vació es fa interminable i es referma
sorollosa quan la senyora Coemans
es retira de l'escenari sense haver
perdut ni un sol instant una sereni¬
tat que molts dels concurrents no
poden mantenir.

I ve la tercera part, última del
concert, iniciada amb un d'aquells
incomparables joiells de Bach, un
Grave, que l'artista interpreta amb
gran emoció; després tres obres de
Kreisler: Echan Rosmarin, Liebesleid
i Liebesfreud, i encara, fora de pro-
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grama, la Révérie, de Schumann, en
les quals la senyora Coemans asso¬
leix moments de veritable sublimi-
tat, que causen una profunda emo¬
ció en l'auditori.

El concert acaba. Com si hagués
estat una consigna, el públic mani¬
festa la seva adhesió posant-se a
peu dret; és la posició de respecte.
Un públic sense fer altra cosa que
posant-se dempeus, sense moure's
del seu lloc, sense fer altra manifes¬
tació sorollosa que la dels seus
aplaudiments, és un públic que im¬

posa. I en realitat no li calia fer res
més: acudir al concert, omplir tots
els llocs i posar-se a to de la dis¬
tingida dama que oferia el seu art
a la més sublim de les finalitats a què
l'art pot aspirar.
No calien discursos, ni crits ni cap

altra manifestació; a voltes el silenci
arriba a una eloqüència absoluta, y
el concert de la senyora Elizabeth
Coemans de Pérez Farràs fou això:
la melopea del silenci eloqüent.

A. S. M.

CONCERTS PAU CASALS
W CONCERT DE LA SERIE

Aquesta temporada el mestre Ca¬
sals ha inaugurat la sèrie de con¬
certs amb un programa fet a base
d'autors catalans.
A aquestes manifestacions tan

nostres hi hauria d'assistir un pú¬
blic nombrós i atent. Desgraciada¬
ment, passa molt a l'inrevés. Amb
un públic atent els nostres músics
s'estimularien i per obligació haurien
d'anar-se perfeccionant, fins que en
sortiria ben definida l'escola catala¬
na, que seria tinguda en compte per¬
tot; i, quant al públic nombrós, no
sé si cal que es digui una vegada
més les coses que s'obtindrien... Re¬
petiré, però, la més elemental. ¡Quin
ajut tan gran no fóra per al mestre
Casals l'omplir el "Palau" en aquests
concerts! Segurament que no s'hi pen¬
saria gens a oferir-nos unes sèries
més completes i obtindríem una ma¬
jor extensió dels concerts d'orques¬
tra a tot Catalunya i una perfecció
tan gran en la sonoritat que segu¬
rament la nostra orquestra fóra co¬
titzada entre les millors del món;

i, seguint aixi el problema del pú¬
blic en els concerts, arribarem a fer
una conclusió, que és la següent:
que si no aprofitem ara, que tenim
un prestigi com el mestre Casals, per
a donar ales a la nostra actuació,
no tindrem mai més aquesta oportu¬
nitat. El que havia de fer el mestre
ja ho ha fet. Ell ens ha creat una
orquestra, ell ens ha fet una Asso¬
ciació Obrera de Concerts que és,
potser, un cas poc corrent al món;
ara, doncs, siguem nosaltres al cos¬
tat del mestre.

♦

El concert primer que ens ha ofert
aquesta temporada ha estat força
interessant. Ultra els mestres More¬
ra, Pujol, Pahissa, Zamacois, Casals
(Enric), Musset, Lamote de Gri-
gnon (R.) i Joaquim Serra, hi prengue¬
ren part la soprano Concepció .Ba¬
dia i la pianista Enriqueta Garreta.
No ens proposem fer una crítica de¬
tallada, però si que cal remarcar unes
obres: la de Musset í la de Serra.
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L'obra de Mussel, que fou pre¬
miada amb el "Premi Granados" ofert
per la Generalitat, i que per això tenia
un doble interès, satisféu bona part
del públic. Les Variacions de Serra
són una cosa excel·lent, tant per la
seva construcció harmónica com per
la seva orquestració brillant. La se¬

nyoreta Garreta féu ressaltar les be¬
lleses que conté la part de piano.
En resum, un concert ben agra¬

dable.
Sessions d'aquesta mena caldria

repetir-les més sovint per tal de com¬
provar els avenços que fan els nos¬
tres músics.

11.°^ CONCERT

En el segon concert, la nostra
meritíssima Orquestra Pau Casals
tocà de manera insuperable l'ober¬
tura La Preciosa, de Weber, joga-
nera i deliciosa obra del mestre ale¬
many, i la Simfonia de la "Reina",
de Haynd, de sonoritats exquisides,
tal com és d'habitud en aquest gran
músic. En la segona part s'execu¬
tà la primera de les dues audicions
que de la Novena Simfonia de
Beethoven ens ha ofert la nostra gran
institució orquestral.
L'execució d'aquesta gran obra

ha estat en aquest concert veritable¬
ment espléndida. Tant l'orquestra

com els solistes Concepció Badia
d'Agustí (soprano). Concepció Callao
(contralt). Bonaventura Dini (tenor) i
Ricard Fuster (baríton), com la nos¬
tra massa coral, forniren sota la
batuta del mestre Pau Casals una

execució brillant i espléndida de
debò. Tothom ha pogut llegir en els
diaris els elogis que s'han tributat
al mestre Pau Casals i als seus col-
laboradors, elogis que recollim des de
Revista per a fer-ne ofrena al gran
mestre català, a aquest home que
tant fa perqué la música simfònica
tingui vida a la nostra ciutat.

ÏIW CONCERT

En aquest concert oirem les de¬
licioses melodies de Mozart, inter¬
pretades de manera insuperable. Les
bellíssimes pàgines deLes Petits Riens
omplien la primera part, en finalit¬
zar la qual el públic, que en aquest
concert omplia totalment el Palau,
aplaudí xardorosament el mestre
Pau Casals i els seus selectes col-
laboradors.
La segona part l'omplia novament

la Novena Simfonia del gran músic

de Bonn, la interpretació de la qual
fou un nou formidable èxit de l'Or¬
questra Pau Casals, que tocà ma¬
gistralment els tres primers temps i
que culminà novament en l'immens
"Cant de joia" final, on I'Orfeó
Gracienc i els solistes Badia d'A¬
gustí Callao, Dini i Fuster, conduïts
pel mestre Pau Casals, es feren me¬
reixedors d'una ovació delirant del
públic, que premià llur treball
obligant a sortir repetides vegades
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a l'hemicicle el mestre, solistes i mes¬
tre Balcells.

Han estat dues audicions de la
Novena que ens han proporcionat un
goig inefable: El d'ajudar amb el

nostre modest però abnegat esforç
a conquerir nous llorers al mestre
Pau Casals i a la seva Orquestra,
ço que és per a nosaltres el premi
millor que podíem esperançar.

A. O. DE C. AUDICIÓ DE LA "NOVENA SIMFONIA"

La simpàtica Associació Obrera
de Concerts ha ofert als seus asso¬

ciats una extraordinària audició de
la Novena Simfonia, que tingué lloc
al Palau de la Música Catalana el
matí del dia 24 del passat mes de
febrer.
Amb la dicció a què ens té acos¬

tumats l'Orquestra Pau Casals inter¬
pretà, a la primera part, fragments
de Les Petits Riens de Mozart.

A la segona hom es delectà es¬
coltant la gran Simfonia de Beetho¬
ven, que Pau Casals conduí de ma¬
nera insuperable i al final de la qual
el públic ovacionà llargament el tre¬
ball acuradíssim dels col·laboradors
del nostre gran artista.
Fou un concert esplèndid, del qual

els nombrosíssims associats de l'As¬
sociació Obrera de Concerts sor¬
tiren altament satisfets.
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GRUP EXCURSIONISTA

ESPORTS
El dia 17 del passat febrer es va

celebrar a La Molina la IV cursa so¬

cial amb esquí. Hi varen prendre part
deu consocis, que es classificaren pel
següent ordre: Jaume Font, Josep
Pons, Francesc Castellví, Ferran So¬
lanes, Ramon Baqué, Palmira Cas¬
tellví, Mateu Bardagí, Josep Oriol,
Joaquim Ros i Anselm Bort. Per a
premiar els més ben classificats, ul¬
tra el trofeu Rhumprat i la copa de
I'Orfeó Gracienc, disposem de molts
premis donatiu del nostre Grup i de
diferents amics.

Aquest any s'ha disputat per ter¬
cer cop el trofeu Rhumprat, cedit per
J. Prat de la Riba, per a premiar el
primer classificat dos anys consecu¬
tius o tres d'alterns, i fou guanyat
definitivament per en Jaume Font,
primer classificat d'aquest any i tam¬
bé l'any passat. El primer any el
va guanyar en J. Paluzié.

El mateix dia 17 es va celebrar
també a La Molina la cursa infantil
interclub organitzada pel nostre Grup
amb el sol objecte de fomentar entre
els petits l'amor a l'esport de l'esquí.
El nostre Grup no presentava en¬
guany cap corredor. La cursa fou
disputada entre infants del C. Ex¬
cursionista Muntanyenc Barcelonès,

DE NEU
Centre Excursionista de Catalunj^a i
Club d'Alp.

En la categoria de set a deu anys
es classificaren els petits esquiadors
pel següent ordre: Rafael Cifuentes,
del C. M. B.; Josep Serra, Rafael
Tarragó i Pere Atserà, tots tres del
C. E. de C.
La classificació en la categoria de

deu a tretze anys fou la següent:
Josep Escabairó, Lluís Silvent i Igna¬
si Ros, del C. d'Alp; Enric Atserà,
del C. E. de C.; Enric Mir i Joan Rò-
denas, del C. d'Alp.
Aquesta és la segona cursa infan¬

til celebrada a La Molina. La prime¬
ra se celebrà l'any passat, també or¬
ganitzada per nosaltres.
El nostre refugi de La Molina es

veié força concorregut amb motiu de
les dites curses, essent també en bon
nombre els que les presenciaren, molt
especialment la infantil, que fou se¬
guida amb molt d'interès i simpatia
pels espectadors.
També per a la cursa infantil dis¬

posem de diversos premis donatiu de
l'Atracció de Forasters i de diferents
amics de l'esport i dels infants.
La data del repartiment de pre¬

mis d'ambdues curses la farem pú¬
blica oportunament.

NOTICIARI

Havent-se hagut d'ajornar per
causes alienes a la nostra voluntat el
festival artístic anunciat a profit de
la Colònia Infantil de I'Orfeó, aquest
acte tindrà lloc definitivament el dia 25
d'aquest mes, diada de l'Anunciació,
a la tarda.
—El nostreprimercicle d'excursions

per a minyons de catorze a divuit
anys és seguit amb força interès. Si¬
multàniament el nostre amic Antoni
Pujol, president del C. E. Perla, do¬
narà una sèrie de lliçons teòriques i
pràctiques d'orientació excursionista
reservades als assistents a les dites
excursions.
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Necrolò^ica

El dia 9 del passat mes va morir
el benvolgut i antic soci protector
Francesc Rodon i Sampere, el qual
en tot temps i ocasió havia demos¬
trat l'amor i entusiasme que sentia
per l'obra de I'Orfeó Gracienc.
Bona prova n'ha estat que durant
molts anys varen formar part de la
nostra massa coral les seves filles, les
quals excel·liren en tot moment com¬
plint llurs deures d'orfeonistes, com¬
pliment que sempre podia conside¬
rar-se com un reflex de la devoció
que el nostre plorat consoci tenia per
les manifestacions culturals i pa¬
triòtiques que acompleix la nostra
entitat.
A l'enterrament hi assistí una

bona representació de la nostra Jun¬
ta, acompanyada de bon nombre de
socis, sincera demostració de com
era estimat Francesc Rodon i de la
simpatia que ell, en vida, s'havia sa¬
but guanyar.
Acceptin la seva esposa i fills la

participació que en llur dol pren
I'Orfeó Gracienc.

*

La Junta directiva s'assabentà do¬
lorosament apenada de la mort ines¬
perada de la digníssima esposa del
fundador de la nostra entitat, Josep
Rodergas i Calmell.

Poques hores enditada a causa de
l'epidèmia de grip, i trobant-se el
nostre amic el dijous dia 14 de febrer
a I'Orfeó, fou avisat que la seva mu¬
ller havia sofert un atac de mort.

No cal dir com la trista nova cau¬

sà una profundíssima pena entre tots
els elements de I'Orfeó Gracienc,
puix que, ultra ésser la virtuosa se¬
nyora Concepció Torelló de Roder¬
gas digna companya del nostre amic,
ella, de molts anys abans, concorria
a I'Orfeó a tots els actes, puix que
estimava molt les manifestacions de
l'entitat, en la massa coral de la qual
sempre ha format part el seu germà,
l'entusiasta orfeonista Antoni To¬
relló.
Totes aquestes circumstàncies han

fent més sensible la mort d'aquesta
virtuosa senyora, i, comprenent-ho
així i volent la Junta interpretar el
sentir unànime dels socis, va acordar
assistir en corporació a l'enterra¬
ment.

Prova que aquest acord era la
justa interpretació del sentiment dels
qui constitueixen la nostra entitat,
fou la nombrosa concurrència de so¬
cis que, juntament amb les seccions
d'homes i nois, foren presidits per la
Junta directiva en ple.
A l'enterrament hi assistí una gen¬

tada immensa, veritable demostració
de com és considerat el nostre bon
company, apenat per aquesta des¬
gràcia, i del just prestigi que gau¬
deix, tant dintre els cercles intel·lec¬
tuals i patriòtics com en el món dels
negocis de la nostra ciutat.

Rebin el benvolgut amic Josep
Rodergas i filles i la família Torelló
el sentit condol de I'Orfeó Gra¬
cienc.



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

DIUMENGE, DIA 5. —Grup Excursionista. Segona sortida del Cicle d'ex¬
cursions per a minyons. Matinal a Santa Coloma de Gramanet, Torre Pallaresa
i ruïnes del poblat ibèric. Vocal, Garcia.

Grup de Festes. Sessió Frederic Soler (Pitarra). Cura demoro, comèdia en
un acte. La dida, comèdia dramàtica en tres actes.

Grup Excursionista
DIUMENGE, DIA 10. — Sortida matinal infantil al Rabassalet, can Florean,

Boba i La Pabassada. Vocal, Garda.
Grup de Festes. Vacances reials, farsa en tres actes, de Caries Soldevila.

Una vegada era un príncep... farsa en un acte i dos quadres, d'Apel'Ies Mestres.
Grup Sardanista. Nit. Extraordinària audició de sardanes a càrrec de la

cobla Barcelona.
Grup Excursionista
DIUMENGE, DIA 17. — Tercera sortida del Cicle d'excursions per a mi¬

nyons. A les serres de Sant Mateu. Vocal, C Montmany.
Grup de Festes. Sessió Albert Llanas. Perdiu per garça, comèdia en un

acte. Don Oonzaio o i'orguii dei gec, comèdia en tres actes.
Grup Excursionista
DISSABTE, 25 i DIUMENGE, DIA 24. — Als Rasos de Peguera, amb esquí.

Vocal. E. Montmany.
Grup Excursionista
DISSABTE, 25; DIUMENGE, 24 i DILLUNS, DIA 25. — A Montserrat. Vo¬

cal Pla. (Demaneu detalls.)
Grup Excursionista
DIUMENGE, DIA 24. —Matinal familiar a la font d'en Ribes. Vocal, Garcia.
Grup de Festes. Estrena Ai miiior de ia vida, comèdia dramàtica en un acte,

de Josep Villalón. Estrena Una vegada era un Hop, obra en tres actes, de Franz
Moinar; traducció catalana de L. Rodellas i Morales.

Grup SARDANtsTA. Nit. Audició de sardanes per la cobla Barcelona.
DILLUNS, DIA 25, Festa de l'Anunciació. — Concert a profit de la Colònia

Infantil de I'Orfbó Gracienc, amb la col·laboració d'Esteve Gratacòs, flautista;
Rosa Balcells, arpista i I'»Orquestra de Corda> dirigida pel mestre Joaquim
Constans.

DIUMENGE, DIA 51. —Grup Excursionista. Quarta sortida del Cicle d'ex¬
cursions per a minyons. Matinal a Santa Creu d'Olorde i visita a les pedreres
de la fàbrica de ciment Samson. Vocal, C. Montmany.

Sortida infantil de tot el dia a Sant Bartomeu de la Quadra i Molins de Rei.
Grup de Festes. Primera actuació del quadre amateur Artaua. Ei cardenai,

drama en quatre actes, de Parker; traducció catalana de S. Vilaregut.
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I FERRAN SOLANES fi —

I Constructor d'obres i tota mena |
I de treballs de paleta |
I Congost, 22, principal, 2." |
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