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L'EDUCACIÓ MUSICAL
A LES ESCOLES DE L'ATENEU IGUALADI DE LA CLASSE OBRERA
Es evident que la música en el nostre renaixement nacional ha constituït un element essencial de vulgarització i expansió patriòtica. Solament
amb la literatura i les arts plàstiques no s'hauria pas desvetllat l'esperit
català amb la intensitat d'avui dia.
Amb tot, cal reconèixer que actualment la joventut viu allunyada i
distreta de la música, l'art popular per exceliència. Per aquesta causa s ' é s
iniciada d'algun temps ençà una manifesta decadència en els Orfeons, els
quals una influència tan decisiva han tingut en el desvetllament del nostre
esperit patri, ço que ha demostrat que cap altra manifestació espiritualitza
i enardeix l'ànima popular com la música, que si fos oblidada pel poble,
la decadència tot just iniciada tindrà conseqüències lamentables per a l'art
musical nostrat i per al nostre renaixement nacional.
En canvi si des d'ara es generalitzes la preocupació de fer estimar la
música als infants i d'ella ens sérvíssim per a la formació de la seva
ànima, no s'estroncaria pas la brillant tradició iniciada per En Clavé, continuada i perfeccionada per l'Orfeó Català, Orfeó Gracienc i tantes altres
admirables entitats chorals. Ans el contrari, vindria una època encara més
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gloriosa, més definitiva, puix que a l'esperit patriòtic s'hi uniria i generalitzaria l'esperit de perfecció artística fonament cabdal de tota obra que
pretengui ésser duradora.
Tota acció cultural per quedar solidificada té de radicar a l'escola.
Sortosament els pedagogs comprenent-ho així, es preocupen ja seriosament
de l'educació musical del poble coincidint tots a reconèixer la capdal importància que per a l'educació de l'infant té l'art dels sons.
I certament que la preocupació actual dels nostres pedagogs é s ben
justificada. A Catalunya, prescindint d'algunes però ben honroses excepcions, es pot dir que sols han cantat els adults. La música, la veritable
música no ha penetrat gairebé a l'escola i en la majoria de les que s'hi
canta, no es segueix cap norma ni orientació determinada. Els professors
de l'ensenyança primària resten encara avui completament desorientats
respecte les normes a seguir en l'educació dels petits alumnes.
Naturalment que no tenim nosaltres la ridícula pretensió de creure'ns
en possesió d'unes normes i orientació definitives. E l móximum a q u è aspirem é s contribuir amb el nostre esforç a cercar la solució m é s pràctica
i més en caràcter amb la nostra organització escolar; una solució basada
en normes simplíssimes i que faciliti als professors de música i primera
ensenyança, els mitjans de proporcionar a la mainada d'arreu de Catalunya
els beneficis d'una educació musical, ço que tant pot influir en la formació
de l'esperit dels alumnes i en els costums i orientació de llur vida futura.
É s innegable que el mitjà fonamental per a l'ducació del sentiment de
la tonalitat i per el desenrotllamet de l'organisme vocal, és la veu.
La gimnàstica dels membres exteriors pot exercitar-se amb l'esport en
ses múltiples manifestacions, però cap exercici és comparable al del cant,
que ben orientat, constitueix la gimnàstica respiratòria per excel·lència,
d'un valor profilàctic i espiritual de gran trascendència en la formació i
desenrotllament de l'individu.
Nosaltres reconeixem, la importància que en l'educació musical de
l'infant té la gimnàstica rítmica i creiem que tots els esforços per fomentarla seran pocs, però no oblidem que ella tan sols resol una part del problema que al nostre entendre no és pas el més important, tot i essent-ho molt.
De les nostres observacions, n'havem tret conseqüències que ens han fet
veure un perill en les c a n ç o n s amb gestos, si no són executades amb les
degudes precaucions, procurant evitar el cansanci que en molts casos forçosament té de produir a l'infant l'execució simultània del cant i del gest.
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Apartem dels alumnes l'automatisme i dels professors la sistematització rutinària dels procediments. Donem-los a compendre que cantar no
és cridar, ç o tan corrent, i que per tots els mitjans deuria evitar-se, puix
són molts els adults que pateixen afeccions de l'organisme vocal a conseqüència d'excessos i esforços realitzats en la infantesa al seguir procediments mancats de tota lògica en l'educació musical que reberen.
Aquets perills tan sols poden evitar-se prenent com a base essencial
per a l'educació musical a l'escola, l'emissió i col·locació de la veu.
Els nostres alumnes, molt especialment els que concorren als graus
elementals de les nostres classes, procurem que jamai cantin forçadament
sinó piano, a mitja Veu i en una tessitura limitada a llur edat i condicions.
D'aquesta faisó al pas del registre inferior al superior s'efectua al seu
degut temps, inconscientment, naturalment. Nosaltres deixant obrar a la
naturalesa ens limitem a exercir una acció guiadora, procurant que l'infant
procedeixi sempre, amb saludable domini de la rutina; posem tota la nostra
voluntat en el desenrotllament del privilegi atorgat per Déu a l'home de
donar forma artística els seus nobles sentiments, puix que la veu esdevindrà emesa naturalment bella i dolçament timbrada, sempre que cantant
interpretem amorosament un estat enlairat de la nostra ànima.
Ens é s impossible exposai en un article el conjunt d'idees orientadores
que ens ha suggerit la pràctica i que pensem publicar al seu degut temps.
El mètode que seguim és basat en normes simplíssimes a l'abast de tots
els professors que posseeixin una lleugera intuïció musical.
Direm tan sols que l'educació musical a l'escola la dividim en dos
períodes: d'educació l'un, i d'ensenyament l'altre.
El període d'educació comprèn dels 4 o 5 als 9 o 10 anys, i el període
d'ensenyament, o sia d'educació musical conscient, comprèn dels 9 o 10,
als 13 anys.
Els nostres alumnes del primer període, cultiven amb preferència les
cançons i jocs d'infants, marxes rítmiques, e t c , i lleugeres nocions de t è c nica; i als alumnes del segon període els dediquem preferentment a la
interpretació de la cançó en la seva forma més pura, i conjunts vocals a
diverses veus.
Pel que respecta a la tècnica musical en el període d'ensenyament, els
mateixos alumnes escriuen el mètode anotant les indicacions del professor,
les pautes, notes i altres signes musicals, amb una acurada i graduada
ordenació.

52

BUTLLETÍ DE L*ASSOCIACIÓ PROTECTORA

Ningú que conegui l'escola graduada s'estranyarà que això pugui
realitzar-se amb relativa perfecció, ni dubtarà de l'eficàcia d'aquests procediments que nosaltres havem emprat amb tant falaguer èxit, que ens ha
estat suggerit el projecte de publicar el mètode que del nou curs pensem
utilitzar de model en les nostres classes i que facilitarà la tasca dels
nous alumnes.
Nosaltres havem tingut ocasió de comprovar l'evolució que s'opera en
les aficions i aptituds dels alumnes mercès a la influència benefactora que
en la classe col·lectiva exerceixen uns alumnes sobre els altres, i segurament també degut a l'obstinació amb què havem mantingut el principi
educatiu de no canviar de tema fins a comprovar-se la comprensió absoluta
de tots els alumnes. Aquest procediment tan lògic l'havem seguit, també,
en les interpretacions rítmiques o cantades, amb l'intent de inculcar de bon
començ a l'alumne el màxim esperit de perfecció possible.
La prova ha estat feta en un curs amb cent deu infants pertanyents al
quart i cinquè graus de l'escola. Gairebé cap dels alumnes havia rebut
educació musical ni format part de cap organització de cant.
En provar-los la veu una vintena no van aconseguir entonar els primers graus de l'escala en do major. Una cinquantena forçant la veu entonaren defectuosament fins el s i 5 i do 4, i els restants, amb dificultat la
majoria, assoliren el
4 i / Í Í 4. Ni un sol posseïa una veu privilegiada.
Comptats foren els que demostraren una certa intuïció musical, i alguns
en absolut refractaris a l'entonació.
Subjectats, des del començ del curs, a una disciplina musical, avui
s'observa en quasi tots ells un veritable fervor per la música, essent
aquesta l'assignatura que, en general, conreen amb més entusiasme.
Actualment tots llegeixen i entonen a vista una lliçó fàcil de solfeig.
Dividits en diverses veus en els conjunts de veus, tots, fins els més refractaris en l'entonació al començament del curs, canten individualment la veu
que els correspon.
Essent indispensable que els infants, en cantar, utilitzin els dos registres, de gairebé tots ho havem aconseguit menys de dos o tres dels més
gnns, que, iniciant-se en ells un canvi prematur de veu, ni tan sols havem
deixat que ho intentessin.
Naturalment que no havem aconseguit de tots una veu privilegiada, ni
completament agradable en molts (això tan sols és privilegi de la natura),
però la música, que indubtablement ha contribuït a endolcir el caràcter dels

DE L'ENSENYANÇA CATALANA

53

petits cantaires, la fe i l'entusiasme desvetllant llur sensibilitat, han fet el
miracle d'aconseguir una compenetració amb les obres que interpreten,
únic mitjà de donar a la veu el color i la bellesa que sols l'ànima pot poduir.
L'emissió és fàcil i la veu relativament extensa, efectuant-se el pas d'un registre a l'altre amb tota naturalitat.
De tot el que havem manifestat, deduïm que si exceptuéssim els anormals de l'oïda i defectuosos orgànicament, tots el infants són aptes per
participar dels beneficis d'una educació musical.
Els resultats naturals que produirà una elemental i sòlida educació
musical a l'escola seran manifestats pel desig irresistible que sentiran els
alumnes d'actuar, també, en hores extraordinàries.
Si el professor es mostra satisfet de l'atenció dels alumnes i de la interpretació que assoleixen les cançons que els ensenya, serà natural que
els alumnes sentin la ingènua Vanitat de fer participar als pares, als amics i
al públic de una execució artística en la qual aporten llur noble contribució i que, a l'ensems, dóna idea de la refinada educació de llur esperit. En
bona lògica cap raó seriosa no pot impedir als infants l'esbarjo del cant collectiu organitzat, ans al contrari, fomentar-lo, constituirà una natural i excel·lent tasca pedagògica.
A nosaltres ens repugnen certes exhibicions individuals dels infants,
però trobem justes, racionals, i gairebé de necessitat, les demostracions
col·lectives quan representen la realització de un noble esforç i un ideal.
Més direm: ho trobem perfectament pedagògic i útil a l'esperit de l'infant.
Tant de bo tinguéssim pròxim el dia que cada escola constituís un acurat chor infantil i que cada infant sentís la necessitat i el noble orgull de
contribuir a la formació artística del seu poble.
Tant de bo que les exhibicions i demostracions artístiques dels infants
de les nostres escoles sovintegessin i servissin de llaç d'unió entre els infants d'una escola i una altra escola i d'un poble a un altre poble.
No cal esmentar la necessitat, avui més que mai urgent, que això é s
realitat, ni ponderar la trascendència que tindria per a l'esdevenidor de
l'art musical a la nostra terra.

MANUEL BORQUNÓ
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CRÒNICA D E L A PROTECTORA
ACORDS DE LA SESSIÓ DEL DIA 14 DE MARÇ
Sota la presidència de N'Albert Bastardas comença la sessió a dos quarts
de set en punt.
Són presentats i acceptats els socis següents: els colectius, Agrupació
d'alumnes i ex-alumnes de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis del Dte. VIII,
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria de Manresa i
Avenç del Nacionalisme Republicà de Sant Andreu; i els següents individuals:
65 de Barcelona, 3 d'Horta, 1 del Poble Nou, 3 de Sant Andreu, 2 de Sant
Martí, 1 de Sarrià, 1 de Constantí, 1 de Figueres, 2 de Gandesa, 2 d'Hospitalet del Llobregat, 4 d'Igualada, 4 de Malgrat, 2 de M anresa, 2 del Prat del Llobregat, 25 de Sant Carles de la Ràpita, 2 de Sant Celoni, 7 de Santa Bàrbara,
1 de Santes Creus, 2 de la Seu d'Urgell, 8 de Tarragona, 5 de Valls, 1 de Verges, 2 de Vilafranca del Penedès, I de Vilavert, 1 de Madrid, 1 de Concepció,
5 de Rosario de Santa Fe i 17 de Buenos Aires.
S'agraeix un donatiu de 24 pessetes del Pomell de Joventut «Nou Esclat»
de Sant Martí.
La Comissió Editorial comunica que s'està efectuant la 2.a edició de la
Gramàtica Catalana, curs miijà, del Sr. Pompeu Fabra i del Cartipàs Català
n.05 i la tercera edició del n.0 1, i que ha acordat encarregar l'adaptació de la
Gramàtica Catalana-Anglesa al Sr. Pere Arnalot, i la confecció de la Geografia comercial al Sr. Rossend Serra i Pagès.
Es dóna compte d'haver-se ja signat el contracte amb el Centre de Dependents.
La Comissió de Foment comunica que el dia 17 al vespre el Sr. Grant i
Sala pendrà part a Tacte inaugural de la Comissió Delegada de Malgrat, que el
dia 18 el Sr. Miquel Guinart anirà a Caldetes, el dia 19 el Sr. B. Oliver al
Vendrell i que el dia 22 diversos oradors aniran a Sant Andreu.
Dóna compte també de la celebració d'un acte de propaganda a Santa Coloma de Gramanet on hi anà el Dr. Josep Riera i P u n t í i d'un a Sant Feliu del
Llobregat on hi anaren els Srs. Roig i Llop i Tomàs Iduarte, i d'una conferència a Caldetes on anà el Sr. Armand Caraben.
Es llegeix l'acta de constitució de la Comissió Delegada de Sant Celoni,
segons la qual la Junta ha quedat constituïda com segueix: President, Pere Comas i Besa; Tresorer, Eduard Casadevall; Vocals, Menció Besa i Antoni Matas;
i Secretari, Martí Domènech.
Les Comissions Delegades de la Seu d'Urgell, Sant Carles de la Ràpita,
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Vendrell, Caldetes, Blanes, Figueres, Palamós, Camprodon, Igualada, Manresa. Santa Bàrbara, Lleyda, Falset, Sant Celoni, Valls, Sallent, Tortosa, Ripoll
i Horta, comuniquen sobre assumptes de tràmit La de Camprodon demanant
un lot de llibres per al seu mestre oficial que és concedit. La de Vilavert comunica la seva nova Junta que ha quedat constituïda de la següent manera:
President, Joaquim Rossell; Tresorer, Josep Freixa; i Secretari, Josep Maria
Panadès.
La de Tarragona envia l'acta de la seva darrera reunió general, en la qual
es va elegir la següent Junta: President, Pere Lloret; Tresorer, Jordi Pedrol;
Vocals, Josep Bofarull i Antoni Iborra; i Secretari, Ramon Casares, Els nomenaments són ratificats
La de Malgrat donant dades per a la celebració de Tacte inaugural de la
Comissió Delegada; la de Vilafranca del Penedès enviant el cartell del Concurs
de lectura i escriptura catalanes i Història de Catalunya celebrador el dia 8
del mes d'abril; la de Santa Coloma de Queralt enviant una fulla de propaganda; i la de Molierusa demanant llibres que són concedits.
La Comissió Delegada d'Iquique comunica sobre assumptes de tràmit; la
de Rosario de Santa Fe, envia propostes; la de Buenos Aires presentant el
Sr. Josep Payró i Parellada, enviant propostes i comunicant que la seva nova
Junta ha quedat constituïda de la següent manera: President, Teodor Banús;
Tresorer, Ermengol Vila i Valls; Secretari, Manuel Carol; Vice-Secretari,
Josep Roviralta; i Vocals, Joan Espinach, Joan Cunill. Pere Sera i Isern; la de
Palmarito de Cauto envia $ 6S.25 i la de New-York envia un Manifest adreçat
als catalans d'aquella República perquè s'iiiscriguin a la nostra Associació.
Es llegeixen comunicacions de l'Escola Mossèn Cinto, programes del Patronat de Cultura de Canet de Mar, notes de l'Escola Catalana de Manuel
Ribes, carta de l'Escola Catalana de Sentmenat, i comunicació de les Escoles
Catòliques per a fills d'obrers agraint la seva remesa de llibres i de Pere Mosells de Solsona sobre la creació d'una escola català en aquella població, que
passa a la Comissió Tècnica.
Altres comunicacions: dels Srs. Joan Montanya i Amadeu Saboya demanant un augment de les seves beques, acordant-se no poder accedir-hi; del
Sr. Casimir Mallorquí, fent una proposta per a quedar-se l'exclusiva dels
anuncis del BUTLLETÍ acordant-se passar-ho a la corresponent ponència; dels
Senyors Marti, pvre de Roda de Vich; Bonaventura Armengol, d'Andorra la
Vella; Lluís G. Borés, de Madrid; Joan B. Albarés, de Fernando Póo; Manuel
Bardi Gil, de Gandesa; Salvador Torrell i Eulàlia, de Reus; Josep López, de
Torredengimeno; Antoni Mercader, de Vilalranca del Penedès; Francesc Farré, de Borges Blanques; M.a Mercè Enric Otero, de Valls; Tomàs Ubach,
Climent Rigolfas, Artur Pibernat, Joan Albareda, Joan Ferrer i Pal, J. Vila-
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seca i Bas, R. Trullà i Soler, M . Gené i Jover, Josep M.a Trullols, I . Bo i
Singla, Aureli Agell, R. Cases, Joan Sangenls, i Germanor Catalanista, de
Barcelona; La Barretina Torellana, de Torelló, sobre propaganda; del Sr. Josep Marigó de Camagüey. demanant detalls per a ensenyar ell a una filleta en
la nostra estimada llengua catalana; del Sr. Lluís Millet, agraint el condol per
la mort del seu germà. Demés de l'Ateneu Democràcia del Dte. VII, demanant
un conferenciant, passant-se la comunicació a la Comissió de Foment; de la
Joventut Nacionalista Republicana de Reus, comunicant que han delegat al
Sr. Antoni Casa -ovas per a formar part de la Junta de la Delegació, ratificantse el nomenament; de l'Ateneu Obrer convidant a l'acte inaugural de curs; de
Nostra Parla, Secció Valenciana, agraint la remesa d'un Mapa de terres de
llegua catalana; del Centre Recreatiu de la Vansa, demanant llibres, acordantse tenint en compte els acords anteriors no poder accedir-hi; de l'Avenç del
Nacionalisme Republicà, enviant la seva proposta de soci; del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, convidant al festival a benefici del Monument a Pep Ventura; de l'Orfeó Gracienc, accedint a cedir el seu
local per a celebrar-hi una reunió preparatòria de la constitució de la Comissió
Delegada de Gràcia; del Centre Excursionista de Catalunya, cedint el seu
saló perquè s'hi pugui celebrar el curset preparatori del X Concurs Nacional
d'Història de Catalunya; del Centre Català i Foment Català de l'Havana, Centre Català de Mendoza i Centre Català de l'Assumpció (Paraguai), comunicant
les seves noves Juntes.
Es dóna compte de que el Conseller Sr. Puig i Esteve va assistir en representació de la Protectora als actes inaugurals de les Escoles Baixeres i Farigola, que el mateix Conseller junt amb el Sr. Ruiz i Porta visitaren l'alcalde
accidental Sr. Maynés per demanar la Cooperació de l'Ajuntament per u les
Colònies Escolars de l'Associació; i dels resultats de la reunió de la Comissió
del monument a Rafel de Casanova, a Moyà, el qual serà una escola catalana.
Es pren nota amb satisfacció que a Palamós s'hi dóna un curset de Gramàtica Catalana; que la Comissió Delegada del Poble Nou, està acabant
d'organitzar els treballs preparatius del Segon Concurs de Lectura i Escriptura
Catalana i que la Comissió Delegada de Santa Coloma de Gramanet està planejant la instauració d'una escola catalana, comptant amb una subvenció de
2000 pessetes d'aquell Ajuntament.
Es prenen els següents acords: felicitar el senyor Josep M.a Capella per
la catalanització dels elements de propaganda dels seus productes; adquirir
ICO exemplars del «Llibre de les Mares» de Francesc Flos i Calcat, passant-los
a la Comissió Tècnica; passar a la mateixa Comissió una moció perquè siguin
publicades en els diaris regles d'ortografia catalana; delegar el Sr. Pere Manen
perquè formi part de la Comissió d'Escoles del Centre Català d'Hotta i Santa
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Eulàlia, i passar a la Comissió de Foment l'organització d'actes de propaganda
a Horta i a Hospitalet del Llobregat.
Finalment es reben, el fullet «La crisis del Regionalisme en Aragón»;
i Programes de l'Esbart de Dansaires, de l'Agrupació Escolar Tradicionalista.

ACORDS DE LA SESSIÓ DEL DIA 26 DE MARÇ
Sota la presidència del Sr. Albert Bartardas comença la sessió a dos quarts
de set del vespre.
Són presentats i acceptats els socis següents: 26 de Barcelona; 2 de Sant
Andreu; 12 d'Amposta; 4 de Badalona; 1 d'Esplugues del Llobregat; 1 d Hospitatet del Llobregat; 3 de Mora d'Ebre; 6 de Sabadell; 1 de Sant Andreu de Llavaneres; 34 de Sant Carles de la Ràpita; 2 de Sant Vicens dels Horts; 5 de Santa
Coloma de Gramanet; 26 de Santa Cristina d'Aro (entre elis 24 infants); 11 de
Terrassa; 2 de Tortosa; 1 de Valls; 5 del Vendrell; 5 de Vich; 1 de Vilanova i
Geltrú i 4 de Tarragona.
Havent-hi a Amposta nombre suficient de socis per a constituir-se la Comissió Delegada s'acorda encarregar la seva formació.
Es dóna compte d'una atentlssima comunicació de la Sra. Teresa Calveres
de Pascual oferint 1.000 ptes. per a l'obra de la Protectora a la memòria de
les filles seves, Albertina i Monsterrat, agraint-se moltissim el noble gest.
També s'agraeix un donatiu del Sr. Eugeni Ibóiiez, d'Iquique.
La Comissió d'Higiene Escolar proposa la compra de divers material acordant-se accedir-hi; però demanant abans que facin un pressupost aproximat de
ço que necessitin
La Comissió de Foment comunica que ha designat el Sr. Roig i Llop perquè doni una conferència a Badalona i el Dr. Riera perquè prengui part a la
Diada de la Llengua, a Mataró i proposa que es feliciti el Sr. Massó Llorens per
l'èxit obtingut a l'aconseguir que sigui declarada l'oficialitat de la nostra llengua
en el Gran Teatre Liceu.
La Comissió Editorial presenta per a la ratificació del Consell els següents
acords: Noves bases per al pagament de drets als autors; acceptar l'Aritmètica
i Àlgebra d'En Lluís G Castellà afegint-hi un bon nombre de problemes, i a la
seva petició concedir-li 500 pessetes a compte de les despeses; que siguin 4.000
els exemplars a publicar de l'Història de Catalunya elemental; acceptar la proposta de la casa Julius Groos, d'Heidelleg, enviant de seguida les 6C0 pessetes
demanades a canvi de l'exclusiva de la traducció; assignar per cada un dels
llibres a publicar dels contractats amb el Centre de Dependents 500 pessetes
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als autors i als adaptadors; no acceptar la proposta del Sr Delfí Dalmau per a
adaptar unes Gramàtiques que proposa; el Consell ratifica aquests acords.
La Comissió Tècnica presenta unes bases per a aplicar com a norma de
criteri a la successiva concessió de subvencions que són aprovades. També són
aprovades les següents propostes de la mateixa Comissió.
Accedir a les demandes d'augment de subvenció de l'Escola Catalana de
Sentmenat i Escola del Poble Nou; però per aplicar les Bases aprovades, demanar una informació precisa i especificada del seu pressupost normal de despeses i ingresos.
Accedir a la petició de llibres feta per la Comissió Delegada de Sant Carles de la Ràpita, si és un sol donatiu, ja que en cas d'ésser un subministre regular estranya en el nou règim de subvencions.
Contestar al director del Col·legi Model de Sant Lluís d'Hospitalet del
Llobregat i al Sr. Xavier Muntadas, de Terrassa, que d'acord amb les bases
aprovades no sa'ls pot concedir subvenció fins que cada una de les Escoles tingui la gerència econòmica a càrrec d'un Patronat, la creació del qual es pot interessar dels elements de les corresponents Comissions Delegades.
No poder atendre a la petició feta per la Comissió Delegada de Falset perquè es concedeixi subvenció a determinades Escoles de la localitat, ja que la
Comissió entén que s'ha de refermar el seu criteri que solament s'han de
subvencionar escoles totalment i públicament catalanes. Això no vol dir que
no es pugui concedir algun lot de llibres en via d'estímul a alguna de les dites
Escoles, i a aquest objecte es cedeixen 100 exemplars de l'Ortografia Catalana
a l'Escola oficial d'aquella localitat.
Tenint en compte una carta del Sr. Pere Mosella, de Solsona, en la qual
sembla que es demani que la Protectora s'encarregui de sostenir una escola a la
qual ells contribuirien amb el local i una quantitat fixa, la Comissió acorda que
se l i comuniqui que a això no s'hi pot accedir, exposant-li com l'ajudaria la Protectora i demanar-li un pressupost probable perquè es tinguin dades més precises per a poder acordar amb tota justícia.
Tenint en compte la demanda de l'Escola Mossèn Cinto que se l i concedeixi una subvenció extraordinària de 1.500 pessetes per a compra de material, proposa al Consell que se'ls demani que precissin la quantitat i naturalesa
del material que es proposen adquirir, per tal de poder estudiar si procedeix o
no la concessió.
La Comissió entén que la joguina «Les 4 regles» no és aplicable a l'Escola i
per tant no procedeix a l'adquisició.
Proposa que el Tècnic Assessor sigui pensionat per a visitar en viatge d'informació a càrrec de la Protectora les escoles de Bèlgica i Suïssa, i que per
gaudir les pensions votades per als mestres de les Escoles Catalanes es designi
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els Srs Josep Parunella de l'Escola Mossèn Cinto i Abelard Fàbrega de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera.
Les Comissions Delegades de Terrassa, Valls, Vendrell, Mora d'Ebre,
Arenys de Mar i Girona, sobre assumptes d'administració i de tràmit; la de
Vich enviant el report de la seva actuació durant l'any darrer, comunicant una
important nova sobre la instauració en aquella ciutat d'una escola catalana i la
seva nova Junta, President, Josep Bayés; Tresorer, Miquel S. Genis; i Secretari J. Anglada que és ratificada, la de Badalona comunicant també la seva nova
Junta que ha quedat constituïda de la següent manera: President, Pompeu
Fabra; Tresorer, Marian Cuxart; Vocals, Joan Clapés i Joan Ferrer i finalment
Secretari, Carmel Casanovas; la de Sant Carles de la Ràpita, demanant un lot
de llibres per a repartir entre les escoles d'aquella població que és concedit, i
la de Vilafranca demanant que es tingui en compte la petició que tenen ja feta
perquè es celebri allí el XI Concurs Nacional d'Història de Catalunya, pregant que es cursi una comunicació a la Mancomunitat de Catalunya i demanant
un llibre que indica per a repartir als concursants del Concurs que estant a
punt de celebrar.
La Comissió Delegada d'Iquique comunica queia Junta Directiva ha quedat
constituïda com segueix: President, Estanislau Obach; Tresorer, Emili Oriol;
primer Secretari, E. Batlle Saqués; segon Secretari, Lluís Cluselles; Vocals,
Francesc Roca i Cristòfol Rubió i demés envien l'estat de comptes. La Comissió Delegada de Concepció sobre diversos assumptes. La de New-York agraeix
les atencions que es tingueren amb el President del Centre Nacionalista Català
durant la seva estada en aquesta ciutat.
El Patronat de l'Institut Feminal agraeix l'augment de subvenció concedit i
la Rvda. Mare Superiora de Carmelites de la Caritat de Vilafranca del Penedès
demana uns llibres que són concedits.
Es llegeixen comunicacions de Bonaventura Armengol, d'Andorra la Vella;
Candi Beltriu, d'Amposta; Jaume Niubó, de Sant Joan Vilatorrada; Ramon
Urriza, de Lleyda; Ricard Carcasona, de Sant Vicens dels Horts; Josep M.a Bossa, de Escaldes d'Andorra; Joan B. Albarés, de Fernando Póo; buccessors
de F Geli, de Girona; Enric Sala Moles, Carles Maestro, Lluís Vidal, Lluís
Gené, Josep M.a Vilaseca, C Guilera, i Josep Espriu, de Barcelona, sobre
diversos assumptes de propaganda.
Altres comunicacions de l'Excm. President de la Mancomunitat de Catalunya corresponent a una afectuosa salutació nostra; de l'Ajuntament de Barcelona comunicant l'acord de concedir 200 pessetes per una llotja del Concert
Antoni Sala; del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya acompanyant comunicació pel Centre Nacionalista Català, de New-York en la qual
se'ls comunica l'acord de la concessió d'un lot de llibres per a la seva Biblioteca;
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de l'Institut d'Estudis Catalans enviant el lot a què fareferència l'anterior acord;
de l'Associació de la Premsa Diària, de Barcelona comunicant la seva nova
Junta; de la Lliga Nacionalista de Santa Coloma de Gramenet agraint la conferència que s'hi va donar; del Casino Regionalista de la Bordeta comunicant la
seva nova Junta i convidant a diversos actes que s'hi van celebrar als quals
va assistir el Sr. Pau Romeva i Ferrer; de Nostra Parla, Ateneu Nacionalista
Verdaguer, Avenç del Nacionalisme Republicà, Casal Català de Caldetes i
Galanies de Mataró, sobre assumptes de propaganda.
Finalment s'agraeixen el Report documentat de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona i «Els Mestres Cantaires de Nuremberg», enviats
per l'Associació Wagneriana.

ACORDS DE LA S E S S I Ó DEL DIA 5 D'ABRIL
Presideix el Sr. Albert Bastardas.
Són Presentas i acceptats els socis següents: Col·lectius: Centre Industrial Vicense, Orfeó Vigatà del Conservatori de Vich, i l'Orfeó Sallent! de
Sallent. Individuals: 16 de Barcelona, 1 de Sarrià, 1 del Poble Nou, 3 d'Arenys
de Munt, I de Badalona. 5 de Balaguer, 6 de Figueres, 1 d'Hospitalet de Llobregat. 2 de Lleyda, 1 de Manresa, 1 de Montblanc, 2 de Palafrugell. 10 de
Sabadell, 12 de Sant Feliu de Llobregat, 1 de Valls, 4 de Vich, i 2 de Vilanova
i Geltrú.
Les Comissions Delegades de Montblanc, Arenys de Munt, Santa Coloma
de Queralt, Mataró, Igualada, Sant Carles de la Ràpita, Palafrugell, Manresa,
Vilanova i Geltrú, Balaguer, Sant Feliu de Llobregat, Figueres, Hospitalet i
Sallent, comuniquen sobre assumptes de tràmit i administració; la de Valls
demanant uns lots de llibres que són concedits; la de Santa Cristina d'Aro
demanant un donatiu per a la suscripció oberta per a una làpida dedicada
a Mn. Baldiri Rexach. que es concedeix; la de Vilafranca demanant que la Protectora s'interesi perquè s'instauri com a Festa Nacional la Diada de Sant
Jordi, passant-se la proposta a la Comissió Tècnica, i donant noves del Concurs de Lectura, Escriptura i Història de Catalunya que s'hi ha de celebrar el
dia 8 del mes que som; la de Sabadell comunicant la celebració d'un Concurs
de Lectura i Escriptura que s'ha de celebrar el dia 29 de juny i demanant un
professor de Gramàtica Catalana per a un curset a celebrar al Centre Català;
i la d'Iquique presentant el soci d'quella Delegació en Josep Font i Gali.
Es llegeixen comunicacions de l'Escola del Casal Català de Caldetes i Ateneu Igualadi de la Classe Obrera demanant augment de subvenció; de l'Escola
de Sentmenat enviant el presupost de l'Escola. Totes elles passen a la Co-
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missió Tècnica. Demés del Chor Infantil de l'Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera demanant el Patronatge de l'Associació per a una demostració pedagògica musical que projecten celebrar a la nostra ciutat, acordant-se accedir-hi.
Altres comunicacions: de N'Antoni Niubó, Joan Rosich, Teixits i Sederies S. A., Carles Maestro, de Barcelona; Lluís Q. Borés. de Madrid; Pere
Barrubés, de Pobla de Masaluca; Josep Mercè, de Lleyda; Ricard Carcassona,
de St Vicens del Horts, i J. Busquets, d'Ullastrell, sobre propaganda; de
F. Xavier Piera, d"Olot, sobre la publicació de llibres, que passa a la Comissió
Editorial; del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, comunicant l'acord de concessió de 50 col·leccions de les Obres complertes de Mossèn Cinto Verdaguer, el qual acord és agrait; de la casa Cuyàs, S e n C , enviant
invitacions per a les sessions que ha organitzat, agraint-les; del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, comunicant que han acordat nomenar el senyor En Ferran Boter i Mauri delegat seu amb plenes facultats per a resoldre tots els detalls referents a la publicació de textos comermercials; del Centre Excursionista «Avant», de Manresa, comunicant l'obertura
d'un curset d'Ortografia i Gramàtica Catalana; de la Joventut Nacionalista de
Torelló i Orfeó Sallentí. de Sallent, sobre propaganda; de l'Ateneu Barcelonès
convidant a la sessió reglamentària anyal; dels periòdics «Foment», de Reus;
«Renaixement», de Vendrell; «Costa de Ponent», de Vilanova i Geltrú; «Avant»,
de Vilafranca del Penedès; «Renovació», de Tarragona; «Eco», d'Amposta; «La
Lluita», de Rubí; «El Dia», de Terrassa; «La Veu del Fresser», de Ribes;
«Sempre Avant», de Borges Blanques; «Urgell-Segarra», de Mollerusa; «Galanies», de Mataró; «Vida Nova», de Tàrrega; «Revista», de Sabadell, i «El Gironès», acceptant l'inclusió d'uns fulls de propaganda, i del Centre A . de
Dependents i el Casal Català, incloent unes llistes de suscripció per al monument a En Pep Ventura i pel seu Casal, respectiu.
Es pren nota que el Dr. Riera i Puntí ha pres part a la diada de la Llengua
Catalana de Premià i que els dies 7 i 8 es donaran conferències a Vilafranca i
Mollerusa a càrrec dels Srs. Romeva i Grant i Sala.
Els Srs, Culí i Quer expliquen l'excel·lent impressió rebuda durant la seva
visita a Vich, confiant que ben aviat podrà portar-se a la realitat la construcció
d'un edifici escolar acordant-se continuar les gestions.
Es prenen els següents acords: concedir un Premi de 150 pessetes pel
Concurs per a premiar Cançons adaptades a l'Escola pel Conservatori de
Música de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera i augmentar els honoraris de
la senyoreta Bibliotecària i del Comptable.
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CONCURS DE COMPOSICIONS MUSICALS
PER E L S INFANTS
I . Premi de 250 pessetes, ofert per l'Ateneu Igualadi a la millor
composició per a chor a tres o quatre veus d'infant de 8 a 13 anys. Extensió de sol 2 a sol 4.
H. Premi de 250 pessetes, ofert pel Molt Il·lustre Ajuntament d'Igualada al millor aplec de cançons populars catalanes harmonitzades per a
chor d'infants a tres o quatre veus. Extensió de sol 2 a sol 4.
Es recomana als compositors tinguin cura d'escullir cançons les lletres
de les quals, sense ésser precisament les ja destinades pel poble a la mainada, per a les quals ja figura un premi en la present convocatòria, no pugnin amb el caràcter i els sentiments dels infants.
III. Premi de 225 pessetes, ofert per l'Excm. Sr. Manuel M . " Girona
al millor aplec de cançons originals a una veu, amb acompanyament de
piano, pròpies per a ésser executades per infants de 9 a 15 anys, individualment o col·lectivament. T a m b é podran ésser cantades per adults. Extensió de s i 2 a sol 4.
Gairebé tots els poetes de la terra tenen escrites i publicades poesies
que sense ésser escrites precisament per a la mainada, resulten apropiades
lo mateix per els infants que per els adults.
IV. Premi de 175 pessetes, ofert pel Conservatori de l'Ateneu Igualadi a la millor sardana per a chor d'infants a tres o quatre veus amb acompanyament de piano. Extensió de sol 2 a sol 4.
V . Premi de 150 pessetes, ofert per l'Excm. Ajuntament de Barcelona
al millor aplec de cançons originals a dues veus amb acompanyament de
piano per a cantar-les els infants de 9 a 13 anys. Extensió de l a 2 a sol 4.
V I . Premi de 150 pessetes, ofert per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana al millor aplec de cançons populars catalanes a una veu
amb acompanyament de piano, pròpies per a ésser cantades a chor per la
mainada dels 4 als 9 anys. Extensió de do 3 a re 4.
V I I . Premi de 125 pessetes, ofert per la Mancomunitat de Catalunya
a la millor cançó patriòtica per a chor d'infants a l'unissò amb acompanyament de piano, pròpia per a ésser cantada a les Escoles de Catalunya. Extensió de do 3 a re 4.
V I I I . Premi de 100 pessetes ofert pel Diputat de la Mancomunitat
D . Josep O. Guanyabens al millor aplec de cançons originals a una veu amb
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acompanyament de piano, pròpies per a cantar-Ies a chor els infants de
4 a 9 anys. Extensió de do 3 a re 4
Les composicions que optin als Premis V I I i VIII deuran emmotllar-se
en el caràcter i la tessitura, als infants concorrents als graus elementals de
l'Escola Primària. Les que optin als Premis I , I I , III, IV i VI deuran ésser
apropiades per a executar-Ies els infants concorrents als graus superiors de
l'Escola Primària.
La cançó patriòtica corresponent al Premi V I I deurà ésser pròpia, en
caràcter i tessitura, per a executar-la tots els infants de les Escoles de
Catalunya.
En les composicions destinades als temes I , II i I V es recomana als
compositors no usin excesivament de les notes extremes.
La lletra de les composicions originals haurà d'ésser catalana i , en
igualtat de mèrit musical, es preferiran aquelles la lletra de les quals sia
millor, adaptant-se a les qualitats d'ingenuïtat, puresa de sentiments, esperit optimista i joiós, seriositat de caràcter i moralitat apropiades als temperaments dels nostres infants.
Les composicions, que haran d'ésser rigorosament inèdites, s'enviaran
al Conservatori de l'Ateneu Igualadí a nom de son Director, En Manuel
Borgunyó, recomanant-se que cada una d'elles porti un lema.
Terme d'admissió: Fins per tot el dia 30 de setembre de 1923.
Per a conèixer els autors premiats quan es publiqui el veredicte del
Jurat, es demanarà l'enviu d'uns quants compassos de les obres premiades,
acompanyats del nom i residència del guanyador del premi. Als autors premiats que no puguin assistir a la festa que s'organitzarà en son honor, els
serà indicat el lloc de la capital on podran passar a recollir els premis
dintre els tres mesos següents a la publicació del veredicte.
Les obres no premiades es retornaran mitjançant presentació del lema
i els sis primers compassos. Les que no sien recollides durant els tres mesos següents a la publicació del veredicte, l'Ateneu Igualadi es desentén
del compromís de guardar-les.
L'Ateneu Igualadí tindrà el dret d'executar, sempre que vulgui, les
obres premiades.
El Jurat serà compost dels Mestres següents: Lluís Millet, Joan Balcells i Manuel Borgunyó.
Igualada, abril del 1923.-E1 President de l'Ateneu Igualadi, E . Sabaté.
—El Secretari de l'Ateneu Igualadí, / . Gabarró.
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NOVES
EN PRO DE LA NOSTRA OBRA. Organitzades pel Casal Català de Caldetes el dies 4 i 18 donaren dugués conferències de propaganda en l'estatge social de la dita entitat els senyors Armand Caral>en i Miquel Quinart.
Així es cooperà a l'obra que realitza la Comissió pelegada d'aquella població, sostenint una Escola Catalana.
El dia 17 s'efectuà l'inauguració de la Comissió Delegada de Malgrat,
assistint-hi en representació de la Protectora el seu Conseller senyor
J. Grant i Sala. L'acte fou solemne, prenent-hi part oradors de la població
i de Barcelona, resumint el senyor Qrant i Sala.
El senyor Bartomeu Oliver, donà el dia 18 una conferència a la B i blioteca Popular del Vendiell, la qual era organitzada per la nostra Comissió Delegada en aquella població.
El president de la nostra Comissió de Foment, Dr. J. Riera i Puntí, va
pendre part en la Diada de la Llengua Catalana que es va celebrar a Mataró el dia 25.
CONCURSOS. Per a un diumenge del present mes d'abril estava anunciat el Concurs infantil de lectura i escriptura catalanes i història de Catalunya, que anualment organitza la Comissió Delegada de Vilafranca del
Penedès. Ja f l ressenyarem en el nombre vinent.
T a m b é estava anunciat per al dia '29 el que instituí la Comissió Delegada del Poble Nou, que s'ha hagut d'ajornar per coincidir amb aquesta
data la de les eleccions legislatives.

ELS PETITS CANTORS DE L'ATENEU IQUALADI. Aquesta notable institució cultural t é un conservatori dirigit pel mestre Borgunyó, qui s'ha
lliurat a una bella tasca d'educació musical prop dels infants que assisteixen
a les escoles Catalanes que sosté l'Ateneu. Després d'un llarg període de
treball normal, els resultats d'aquesta educació comencen a ésser vistents i
per a fer-los conèixer de tots els que s'interessen per aquestes nobles activitats l'Ateneu Igualadí ha organitzat una visita dels seus infants cantors a
Barcelona constituint una massa choral de m é s df cent executants que donarà un concert-demostració al Palau de la Música Catalana i pendran part a
la Festa d'Infants i Flors la celebració de la qual és farà coincidir amb aqueixa excursió artística que la Protectora ha acceptat sota el seu Patronatge.
Impremta «La Kenaixensa» Xuclà,

13.—BARCELONA

LES NOSTRES ESCOLES

L'ESCOLA DEL POBLE N O U

UN PANY DE PARET DE L'AULA DE PÀRVULS
Pintures de Josep Obiols

•

USA AULA AMB ELS INFANTS

UN ALTRE ASPECTE DE LA DECORACIÓ

