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Eliamsi omnes, ego non.

S

SANT PEEE

'imposa una reforma, y aquesta es la d'excloure severament de
les audicions públiques tota obra que no sia absolutament original; vui dir que Jes transcripcions, reduccions, ampliacions y
arreglaments, sia 'I que-svulga llur valor, haurien de considerar-se,
tot lo més, com subjectes d'estudi privat.
Les obres que no poden oferir-se al públic aital com va concebir-Ies son autor, no han de presentar-se d'altra manera.
Modificar una obra antiga per medi dc duplicacions sonores,
complements armònics y adornaments ab el pretext d'embellir-la;
0 bé tocar ab un instrument una obra escrita per a un altre, ab la
pretensió d'augmentar son valor o de facilitar la seva vulgarització,
es, en el fons, una enorme mixtificació artística.
La veritable bellesa no admet aquestes deformacions.
E s cert que-ls nostres avant-passats les varen acceptar; però
ells ignoraven també mil coses que'l menys avançat d'entre nosaltres no voldria avui ignorar.
L'adquisició de les grans obres (al nostre alcanç, actualment,
per molt mòdiques sumes) era difícil y costosa fa cinquanta anys.
•Més d'una fantasia y d'una transcripció podrien justificar aixís la
seva existència.
Però -Is temps no són els mateixos. Les fonts corren, avui, per
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a tothom; a tots son accessibles... Y lo que, ara fa mig segle, era
quasi una necessitat, avui ja no te raó d'esser.
Ademés, ^no se·ns castigaria ab severitat si goséssim retocar
ostensiblement una obra de Velàzquez, d'Albert Dürer, de Miquel
Àngel, o de qualsevulga altra realització tangible del sentiment
h u m à ? ^ P e r q u è , doncs, hem d'aplaudir els que deformen oberiament, ab vergonyosa desaprensió, les obres d'un Johann Sebastià
Bach, d'un Hamdel, d'un Schubert o d'un Chopin?...
L'Obra ha d'esser sagrada pera nosaltres. Respectem-la si volem
ésser respectats nosaltres mateixos. Deixem a lo senzill la seva senzillesa, y les seves proporcions a lo petit : tot lo demés serà vandalisme pur.
L a música no « s la paraula d'un Crist, però es la veu de
l'Humanitat : profanar-la es també un crim.

V
*.

Par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellemenl
en nous que nous l'apercevons
i m m é d i a t e m e n t par nous itiémfs
et en avons une connaissance intérieure...

DISCARTCS

Cal donar an els estudis tècnics (en el sentit musical de la
paraula), y sobretot an els estudis d'anàlisi, tanta o més importància
que an els estudis instrumentals. Això -ns conduirà a orientar-nos
per a cercar la nostra música, a jutjar ab més encert, y d'una manera més concient, si -1 valor estètic de l'obra -s troba en proporció
al treball material que exigeix la seva execució, y a eliminar, un
cop per tots, dels nostres programes, aquelles la dificultat de les
quals se trobi en desproporció evident ab l'emoció que puguin provocar, obres anormals qual dinamisme excessiu dissimula barroerament l'ausencia de substància y la debilitat de concepció.
An aquesta categoria pertanyen totes aquestes obres hipertro-
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üades, renyides ab el bon gust y la lògica, que-ls de l'ofici anomenem «de gran tècnica o de virtuositat trascendent»... esquer preferit
del petit burgès, que acut a oïr-les com acut la xusma an els caòtics
discursos dels xerraires de carrer; obres que s'escolten ab els nirvis
y s'aplaudeixen perquè l'oïr-les no exigeix cap esforç, cap emoció,
cap inteligencia.
Aquestes obres sense interès, tristes en mig de la llur vanitat,
buides d'expressió, obstrueixen el nostre camí, y ab la llur infernal
cacofonia apaguen, a voltes, la veu de l'Art, y en son nom s'imposen a les multituts fàcils.
Diguem-ho d'un cop : aquestes obres, no sols no tenen res que
veure ab el veritable Art, sinó que són la negació de l'Art mateix.
Són obres nocives, perquè l'empleu que s'hi fa de la virtuositat es
tant desmesurat, que aquesta perd ses qualitats d'estimulant energètic, y passa a desempenyar les tristes funcions de verí estètic.
Són paranys ab els quals certs virtuosos moderns, ab més
enginy y astúcia que art, se llancen a la caça furtiva en els boscos
sagrats de la Glòria.
-Més el llur triomf es efímer.
J. JOAQUIM

NIN

Acabarà)

DESDE MUNIC

T

AL com s'havia anunciat, s'han anat r e a ü t z a n t , l'una darrera l'altra, totes les
festes musicals que ab motiu dc l'actual Exposició s'han donat en aquesta
bella ciutat, veritable empori de l'art.
Diria-s que-ls muniquesos, a copia de manifestacions d'art, volen conquerir
'a capitalitat espiritual de l'Europa, disputant-la an els grans centres europeus,
rom París, Berlin, etc. Y que ho van conseguint, atraient l'atenció de tot Europa y
Amèrica, n'es una palesa prova " l nombre considerable d'estrangers que durant
' • ítiu h i ha hagut a la capital b à v a r a . No n'hi ha per menys.
L a magnifica Exposició d'art m u s u l m à ha sigut el principal objectiu d'aqueixa
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temporada pròdiga en manifestacions d'art, a les quals cal ajuntar les nombroses
exposicions particulars de t o t a mena, y altres festes, com per exemple les delicioses
reproduccions vivents de quadros de Boucher, Watteau y altres.
A b això crec que'ls lectors de la REVISTA podran tenir una idea de quina es
l'activitat artística d'aquesta moderna Atenes.
Y ara, circumscrivint-me a lo que m é s interessa als lectors de la REVISTA MUSICAL CATALANA, vaig a ressenyar succintament, per a no fer intermenable aquesta
crònica, les m é s importants festes musicals pel mateix ordre que s'han donat.
Sots les magistrals direccions de Fischer, primer, y després de M o t t l , s'han
donat distinctes representacions de L ' A n e l l del Nibelung. Aquestes representacions
a m é s de l'interès que oferien les interpretacions dels dos grans kapellmeisters alemanys (l'un deixeble de Wagner, Fischer), oferien l'encís de llur mise en scène.
d'una perfecció meravellosa. Cada part en sí de la Trilogia, oferia una especial particularitat en aquest sentit, que acredita d'única, m'atreveixo a afermar, la presentació de Munic. Malgrat aqueixa perfecció, però, es molt curiós fer notar que, a La
Walkyria, la cavalcada (per la representació real de la qual els elements empleats
resulten sempre insuficients, per b é que's faci) no h i surt, suplint-se aquesta, ab molt
bon acert, ab grans nuvolades que a la claror dels llamps se veuen córrer d'ací d'allà.
A un medi per l'estil se recorre cn el final à ' E l crepuscle dels déus per a no treuro sa
tràgica impressió ab l'artifici escènic, el qual queda velat suament per una boira
que d ó n a encara major grandiositat a la commovedora escena que clou la Trilogia.
Alternades ab VAnell, s'han donat varies representacions del Trislany y Isolda,
Els Mestres cantors y Les Fades. L ' i n t e r p r e t a c i ó fou magistral, c o m e n ç a n t pels directors M o t t l y Fischer, passant pels cantants y acabant pels chors. L a presentació,
així mateix, esplèndida.
Respecte a Les Fades, siga-m p e r m è s dir-ne quelcom m é s , car ben poca cosa
se-n sab, puix crec que sols se·n donaren una o dues representacions l'any 1888.
Wagner no pogué veure-se-la representada.
L'obra mostra ben b é que es de j o v e n t u t , tant pel llibre, d'un accentuadíssim
romanticisme, com per la música, comblerta d'influencias d'estils. N o t é , doncs,
res d'extrany que h i vegem ben marcades les tendències dels grans d r a m à t i c s Weber
y Gluck, o l'exquisida gràcia mozartiana en l'aspecte jocós de l'obra, que també In
figura, rendint t r i b u t a la forma establerta per l'època.
L a presentació bella a tot ser-ho, empleant-se per a Ics mutacions, que son
varies, el sistema de dues escenes alternants, j a empleat altres vegades en teatres
de Munic mateix.
Cicle Bcethoven, Brahms, Bruckner. — Consagrats quasi per complet an aquests
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tres grans simfonistes, s'han donat dotze concerts, els programes dels quals me
sembla recordar que-s publicaren a les planes d'aquesta REVISTA. Dic «quasi per
complet» p e r q u è , al costat dc les nou simfonies de Bcethoven, la primera, segona y
quarta de Brahms, y la quarta, quinta, sè-ptima y octava de Bruckner, s'hi ha inclòs
la en do de Schubert, l'Escocesa de Mendelssohn, la segona de Schumann, la Fantàstica de Berlioz y el Faust-simfonía de Liszt.
L'execució del cicle ha anat a càrrec del director vienès Ferdinand Lowe y de
l'orquestra Konzerverein de Munic.
Aqueixes dotze sessions han sigut dotze solemnitats, dotze refrigeris musicals
ben reconfortants en aquestes èpoques estridents y estragades. jQuina bellesa y tranquilitat t é aqueixa música despresa en absolut dels sistemàtics originahsmes tant
corrents en els nostres inquiets dies! Jo no sé q u è ho fa, però "1 cas es que tota aqueixa
música oïda suara, malgrat el caràcter y tendència especial de cada obra, sempre
queda serena, jove, e s p o n t à n i a y equilibrada. Crec, no obstant, que l'explicació
de l'equilibri y joventut eterna d'aqueixa música la podem trobar en el fet de que
cs creada allunyant la vista del m ó n per a enlairar-la amunt, amunt...
De l'interpretació 's pot dir que fou notable, especialment en Beethoven per
la claredat assolida. Cal exceptuar, no obstant, d'aquest judici, principalment, la
Fantàstica, l'interpretació de la qual considero un xic equivocada. Siga perquè an
el temperament den Lòwe la manera r o m à n t i c a de Berlioz no se l i adecua prou
bé, o que l'obra no havia sigut prou treballada, el cas es que no obtingué -1 relleu
necessari.
Pritnera audició de la V I I I Simfonia de Gustau Mahlcr. — Per fi hem pogut oir
en tota sa magnificència la tant anunciada com esperada obra simfònica.
El reclam m o n s t r u ó s que s'ha fet a la darrera obra del notable compositor y
director austríac, ha posat en expectació tot el m ó n musical. No n'hi havia per menys,
car se tracta d'una obra excepcional y d'un compositor ultra-modem que ocupa un
lloc preeminent entre les principals figures musicals contemporànies.
L'obra es verament excepcional, tant pel seu caràcter filosòfic-musical com pels
elements orquestrals y chorals intervinents, que sumen un total de 1,000 executants,
dividits en 8 solistes, 140 executants d'orquestra ab piano, orgue, a r m ò n i u m , celesta,
campanola, mandolines, e t c ; 500 choristes entre homes y dònes, y 350 nois dc
•'«Escola Central de Munic».
L'estrena t i n g u é lloc, el dia 13 de Setembre, a la gran sala de festes de l'Exposició
comblerta de gent; repetint-se únicament l'endemà.
L a direcció a n à a càrrec del proprí autor.
E l caràcter de l'obra, m é s que de simfonia, es d'un gran poema, ont se segueixen
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les tendències ja mostrades per Mahler en altres simfonies seves (com per exemple
la Segona, estrenada l'any passat a Barcelona), que consisteixen en exposar musicalment el pensament filosòfic que informa l'obra, el qual va desenrotllant-se a cada una
de ses parts. L'idea fonamental de l'octava sembla respondre al propòsit de l'afirmació
de la D i v i n i t a t , com ho mostra l'important intervenció y desenrotllament, pompós
en sa primera part, de l'himne Vent Creator Spiritus (el tema del qual i n t e r v é en tota
l'obra); Esperit Creador que es invocat com remei y f i de l'Humanitat.
Aixís la descriu el notable crític W i l l i a m R i t t e r : «La V I I I Simfonia de Mahler,
cíclica a sa manera, puix tot h i es engendrat pel primer tema del Vent Creator, es una
immensa composició decorativa, executada per una m u l t i t u t y proposada a les mult i t u t s ab un f i d'edificació, a la vegada sagrat y profà, m é s tendint a sublimar lo profà
per lo sagrat. L a finalitat es fer retornar el m ó n modern al culte de l'Esperit Creador
y proposar-U de fondre en una sola adoració l'Erós antic ab l'Esperit Sant catòlic en
cl curs d'una gran festa pomposa ont tots els poders y influencies de la suggestió musical cooperen. Essent l'humanitat entera Faust, recorre immediatament an el Faust de
Goethe pera fer esdevenir clar son pensament an ella mateixa, per a desprendre
d'ella mateixa les trascendents paraules de que està plena.
»Vine a nosaltres, esperit creador, y fes-nos comprendre que enllà de totes les
experiències, de totes les desfallences de la vida, això sol persisteix, indemne y
gran, font de t o t , superior a t o t l'amor, y que sobre les ales de l'amor nosaltres entrem a l'eternitat. jGloria al Pare, al F i l l y al Sant Esperit, el nom dels quals es amor
prop de Qui arribarem per l'amor y Qui per l'amor ens atrauen vers Ells.»
L'obra dura una hora quaranta minuts, y es dividida en dues parts sols per una
petita pausa. Sa primera part, de forma, es propriament el primer temps d'una simfonia, essent aquí ont apareix en t o t a sa bellesa l'hermós tema principal Vcni Creator
Spiritus, que es executat per tots els elements que intervenen í n t e g r a m e n t , excepte 'Is solistes, durant tota la primera meitat. L a segona part enclou en una sola llargada ds altres temps (Scherzo, Adagio-Finale), intervenint en els diferents episodis
els v u i t solistes, que h i representen, cada un, un personatge diferent.
Una de les característiques d'aquesta obra, deixant la de les esplèndides sonoritats mahlerianes, es la bellesa imponderable dels chors. La forma choral de Mahler
es veritablement excepcional en els nostres temps. Son tractament de les veus, de les
quals coneix tots els secrets, es ben personal pels riquíssims efectes que n ' o b t é y que
esdevenen un nou y i m p o r t a n t í s s i m element sonor.
Una altra particularitat d'aquesta obra, si bé en un aspecte diferent, es el car à c t e r , podríem dir-ne eclèctic, dels diferents temes que enclou, que diríem pertanyents
a tots els gustos y escoles musicals de tots els temps : tant es llur variat caràcter:
això an el meu entendre perjudica y desnaturalitza bon xic l'ambient total de l'obra-
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Essent això un defecte capital de la Simfonia com es natural ha sigut cl m é s
notat y retret pels crítics, an els quals un seu confrare, en un bell estudi que dc l'obra
fa, els contesta en els següents termes : «Veus-aquí una música que separa en parts
els sufragis dels cenacles y crida directament al poble, a tots els pobles de la terra;
veus-aquí una música que no-s preocupa n i un moment de les modes del dia y devé
cap a la plena melodia espontània, sense preocupar-se d'esser tatxada de vulgar ode
trivial. H i ha temes que semblen recullits al carrer: són la mateixa veu del carrer,
elevats a proclamar a Déu, E l l mateix.»
Certament, alguns n ' h i ha que ho són o ho semblen; m é s un hom no pot menys
d'estimar-los t a m b é , malgrat llur vulgaritat, per sa faustuosa presentació y desenrotllament, fet ab una mestria colossal, ont se mostren tots els recursos d'un mestre de
la tècnica.
L'obra es veritablement única, tant per sa concepció com pel desenrotllament:
es, en una paraula, malgrat se digui lo contrari, essencialment musical encara que
sembli a estones que vulgui supeditar-se la música a l'exposició del concepte filosòfic.
Xo es pas així, repeteixo; car sempre es la música preponderant, puix ella es, segons
l'idea exposada per a glorificar l'idea motriu y el tex per ésser l'ampliació d'aquesta
en totes ses parts. •
Veus-aquí ds moments capdals : Ja hem dit qued Vent Creator era lo m é s hermós de l'obra, afegint ara, per adonar-ne una idea un xic precisa, que es com una
immensa veu (la veu del món) demanant clemència al Criador; veu que va adquirint
diversos accents suplicants; ques transforma, finalment, en un dolorós y insistent
prec. Sobressurten ademés, entre altres fragments, el troç que glosa l'idea de V l n jirma nostra corporis, d'un deliciós caient, y el colossal final, que es una potent ona
de sons (veus y orquestra) que s'enlaira per l'espai.
A la segona part, hi tenen important intervenció ds solistes, les parts corresponents als quals són totes hermosíssimes. Foren interpretades ab gran art pels millors
cantants alemanys y austríacs.
T a m b é hi ha, en el c o m e n ç a m e n t de la segona meitat, un important fragment
purament simfònic, de tintes obagues, riquíssim d'inspiració y orquestració. S'imposen, així mateix, entre altres importants troços que no cito per a abreviar, el chor
d'anacoretes y el d'infants en forma fugada; els fragments de l'escena de Faust, y
sobretot el grandiós final, de caràcter místic, ample y majestuós, com un cant de pau
y esperança d'una legió de benhaurats.
L ' è x i t fou meridional, ab crits y tot.
L'audició dc la Missa Solemnis, de Beethoven, ha constituït un altre aconteixement ben digne de ressenyar.
Fou executada t a m b é per la «Konzertverein» y pels chors de la «Societat d'Amic§
de la Música», dc Viena, y dirigida per Franz Schalk,
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Entre -Is solistes, tots de primera fila, figura -1 tenor Walter, tant admirat dels
barcelonins.
L'impressió d'aquesta obra es e x t r a o r d i n à r i a , tant per lo que en sí es com obra,
com pol seu símbol musical, ben optimista y força trascendent en nostres dies, orfes
d'idealitats sobrehumanes y fredament escèptics y positivistes.
Beethoven, en sa Missa en re no es com el Bach de la en st menor, tot ell pau y
serenitat, dolcesa y confiança vers Aquell que un dia concedirà an els justos la benhaur a n ç a eterna; Beethoven no ho es pas sempre, aixís : es turbulent, adolorit; es un desesperat; es, en un principi, la representació de l'humanitat del nostre segle que,
trista y desesperada, cerca esma-perduda la pau que l i manca, trobant-la al f i a dolls
cn la bondat divina; es cl Món, cansat de les tenebres, que cerca a la f i la L l u m consoladora de l'Altíssim. Aquesta l l u m anhelada l'entreveu en el fons de ses negrors, y
allavors se transforma, en l'esperit de! gran Beethoven, per a l ' H u m a n i t a t , en sons
suavíssims, que són el bàlsam dolç y acariciador que la consola en els seus dolors,
Y , quan això es, aquells accents desesperats y aquells crits dolorosos demanant
socors per a l ' à n i m a atribulada, desapareixen, devenint una oració, un himne de
lloança a D é u , ple de confiança en l'assoliment de la perduda pau.
L'execució certament fou notable m é s no assolí pas aquella perfecció que exigeix
una obra de t a l magnitut.
Altres han sigut les manifestacions musicals desde la Setmana Strauss ençà,
d'entre les quals sols esmentarem les notables representacions cn el teatre de la
Residència, de Don Joan y Les Noces de F i g a r ó , de Mozart.
L a particularitat d'aquestes representacions fou la reducció de l'orquestra segons
l'època del mestre, dirigida aquella per M o t t l desde i fianoforte que l i servia pera
acompanyar el recitativo secco. L'efecte total fou deliciós. L a presentació esplèndida:
ja no cal dir-ho.
Y acabo aquesta intermenable crònica deixant-me la ressenya del Festival de
Música francesa darrerament donat, que faré a la p r ò x i m a , si D é u ho v o l .
Munic, 21 Octubre.

T. F.

DESDE SUIÇA

G

inebra. — Fins ara no hem tingut m é s q u e i s concerts d'estiu, es a dir els concerts d'orgue d'una part, y de l ' a l t r a i s del Kursaal y del Parc des Eaux-Vivcs.
E n el Parc, hem t i n g u t la satisfacció de sentir algunes de les obres den Vicents
d ' I n d y , el cèlebre compositor, director de la «Schola Cantonum de París.
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E n el programa hi havia una llegenda per a orquestra, Sàlvia florida, segons un
conte de R. de Bonnières; Sonata en te, a l'estil antic, data de 1886; Simfonia cn sol,
per a orquestra y piano, que ha promogut gran entusiasme; y en Vicenta d'Indy,
que dirigia les seves obres, ha estat aclamat bona estona després de la confortadora
manifestació artística quens havia donat.
U n organista virtuós, molt jove, en Carles Paller, ha donat pel Setembre un
gran concert, molt encertat, a l'iglesia de Versoix, prop de Ginebra. Han pogut apreciar-se les seves qualitats de bon músic y la seva fina virtuositat.
Els concerts d'orgue de Sant Pere han estat molt poc concorreguts enguany.
N ' h i ha hagut vint-y-cinc, en els quals trenta-cinc solistes s'han fet sentir.
U n violoncelista de pervindre, en Màrius Vcrgé, s'ha presentat darrerament
en un dels concerts d'orgue donat per en Bastard al Victoria-Hall. Aquest jove artista ja havia tocat una vegada a Ginebra, l'any passat, en un concert de l'iglesia
de la Madalena y havia fet sensació interpretant el Concert de Saint-Saéns, una
Sonata de Beethoven y VElegia de P a u r é . Aquesta vegada ha tocat una de les magnífiques sonates per a violoncel sol de J. S. Bach, j u n t ab un dels hermosos nocturns
de Chopin. E n Màrius Vergé ha tocat meravellosament, ab una expressió intensa y
una bella sonoritat.
L a u s a n a . — E l 9 d'Octubre, a la Catedral, van donar un festival Saint-Saéns, en
d que-! mestre cn persona va portar el seu concurs. Una gran gentada va anar a
rendir homenatge an cn C. Saint-Saéns, que aquell dia complia setanta-cinc anys.
E l programa comprenia diverses obres d'orgue y V Oratori de Nadal per a chor
mixte, solos y orquestra. L a part d'orgue la va executar el compositor mateix. Va
ser una gran solemnitat artística.
L a Suïça musical encara està molt ensupida : alguns recitals d'artistes m é s o
menys coneguts, y veus-ho aquí tot.
A Ginebra la temporada d'hivern s'inaugurarà "1 5 de Novembre ab el primer
dels concerts d'abonament, que seran dèu com de costum, dirigits pel mestre Stavenhagen ab els següents : per al piano, la Sra. Chéridjian-Charrey, y els Srs. E . Consolo, A . Cortot y Rud-Ganz; per al violí, els Srs. P. Berber, C. Plesch y J. Thibaud;
per al cant, les Srcs. E. Biarga y Calo, y el Sr. De la Cruz-Pròlich.
LLUISA BOSCH v P A G È S
Ginebra, 18 d^Octubre 1910
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"ELS PIRINEUS" A BUENOS AIRES

E

L mestre Pedrell se troba altra volta entre nosaltres de retorn de l'Argentina.
Les altes consideracions y l'ambient glorificador que allí l'han envoltat no l'han
fet pas renegar de la seva p à t r i a : per ingrata que aquesta siga envers son f i l l honorable, el Mestre l i duu un amor massa fondo, y l l u n y d'ella no h i pot viure pas. Y "s
compren que així sigui, p e r q u è , com les obres den Pedrell, no n ' h i han d'altres més
amarades del sabor de la terra : n ' h i poden haver de m é s colorides, de mes castiecs
aparentment; m é s aquella força expressiva que neix de dintre y que es la més
pura essència de la nostra manera de sentir, es debades cercar-la m é s manifesta que
en el mestre tortosí.
Així ho han comprès b é "Is esperits fins d'aquella terra llunyana, sabent distingir entre "Is genres diversos de la nostra e x p o r t a c i ó musical. A b delicat gust y ab
clara comprensió s'han fet prou càrrec de lo que representa y de la trascendencia
que p o r t a r à en l'evolució dels nostres gustos el desenrotllament de les idees sobre
lo que ha d'esser el ver drama líric nacional, tant excelentment posades en pràctica
pel mateix mestre Pedrell a la seva inspirada obra Els Pirineus, y, m é s tard, en aquell
admirable drama de passió y de fatalisme que-s nomena L a Celesiina y en la no menys
notable producció, inèdita encara. E l Comte A r n a u .
Disposats a extractar de la premsa b o n a e r e n ç a lo que m é s directament se refereix
an el Mestre y a l'obra seva allí representada, veus-aquí que-! mateix mestre Pedrell
per una part, en les seves saboroses Quincenas musicales de L a Vànguardia, y per
altra •! P. Otano en la Revista Musical de Bilbao, ens donen quasi ja la feina feta.
Tres dies m é s tard de l'estrena ú ' E l s Pirineus en el Teatre Colón (10 de Setembre), el mestre Pedrell escriu, impressionat vivament per l'èxit grandiós de la seva
obra, lo que segueix :
«Sabia yo, ó me figuraba, que la obra sorprendería tanto por la forma como por el fondo
.y tendencias decididamente nacionalistas, acostumbrados à que se les den por música espanola à esos buenazos argentinos todas las inepcias de tangos, peteneras y demàs currincherías
musicales que brotan espontàneamentc de las orillas del medrado Manzanares; però no que
entrase tan profundamente en el alma del publico, à pesar de haber puesto toda la carne al
asador, algo excepcional, en suma : lucido núcleo de prestigiosos can tan tes, una orquesta de
primera, una masa coral discretísima, acertadas decoraciones de nuestros Vilomara, Moragas
y Alarma, el derroche de trajes de la sastreria Hermanos Peris, de Valencià, etc; cobijado
todo esto en un esplcndido teatro, uno de los primerosde Amèrica. Sabia yo, ó me figuraba,
todo esto, repito, y pensaba : jserà que hayamos venido à buscar aqui à los buenos espafloles patriotas, nobles y entusiastas, mas espanoles y mas amantes de Espana en el extranjero
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que cn la madre pàtria, que, por psicologías y nostalgias anímicas enrevesadas, arrojaron,
al desembarcar en las màrgenes del Plata, cl fardo de miserias que trajeron de allà? (Habrà
que venir a buscar aquí el fallo acerca de la mal planteada y mal entendida cuestión de la
opera espanola como tierra de promisión, y reparaciones de olvidos, indiferencias y desapegos de arte homicidas, merced à los estímulos y noble acogida del publico argentino compenetrado con Espana por afinidades de raza 6 ideales de arte comunes? No lo sé, pero lo parece
por lo que he presenciado y visto con asombro, por la manera cómo unos y otros, todos à
una, se han asimilado cuanto han oído...
Para música vamos, decia en una de mis pasadas Quincenas; y puesto que, efectivamente, para música hemos ido, para música latina, nacional y de sabor del terruno, estudiemos cómo y de que manera intuïtiva ha penetrado aquí la buena nueva de ciertos patrióticos in ten tos de arte propio. Intuitivaraente he dicho, y esta es la palabra. Ciertos y determinados libros la trajeron, aunquesin cl cjemplo no era fàcil explicarse tales intentospatrióticos. Una breve antologia de ejemplos escogidos entre lo mucho que se ha escrito aquí
sobre este tema, pondrà de rclieve esos vislumbres de intuición. Decía La Nación: «La base
de que se sirve para levantar el edificio es lògica, tradicional y completamente espanola.»
La enumera, y afiade : «Y el drama lírico espaiiol (aun cuando no se haya Ucgado à comprender tampoco por la mayor parte de los músicos las razones y los sentimientos que pucdan animar à un artista à dar vida à una forma de arte completamente nacional) existe
de hecho... y seguramente surgirà una nueva era para la Espana musical.» No ha pasado
desapercibido el noble intento «de hacer pasar por el alambique del arte contemporàneo la
melodia popular, voz de las muchedumbres, inspiración ingènua y primitiva del gran cantor
anónimo.» Este mismo diario {La Nación) ha hecho notar con singular adivinación cómo
puede «herirse la sensibilidad del auditorio interesàndole por una obra que (dada su forma
èpica y rehgiosa) no es realmente teatral, é imponiendo à aquellos héroes aislados y en cierto
modo simbólicos, como s» vivieran, un drama amidado con las mds modernas pasioncs.*
Las exigencias de espacio no me consienten ahondar sobre este interesante tema, pues no
quiero pasar por alto otros extremos. Este, por ejemplo, que pxido acarrear lamentables
consecuencias : Había soltado alguien, con reconocida falta de prudència, que la companía
cspafiola venia à hacérselas, ó, cuando menos, à contender con el arte italiano. Recogió el
Kuante con sensatez y alteza de miras el llustre critico de arte Napoli-Vita, y en elmàsimportante periódico de la colònia. La pàtria degli ilaliani, escribió que «la iniciativa patriòtica
del maestro Goula es una prueba del fuego que el arte espanol rilenla ncll' Argentina, no haWéndose conseguido síno ad oggi a jarne guizzavc llamas de entusiasmo en la misma madre
pàtria. E l maestro Goula fa sua la iniciativa del... compositor Felipe Pedrell... ed ü Pedrell
islesso volle ai suo fianço, duce c consiglisrc, ncll'arduo cimenlo. Nosotros no creemos— anade
"itencionadamente el conspicuo critico — que la tentativa pueda, de ningún modo, arrebataf al Arte teatral italiano la supremacia que ha ido conquistando de dos siglos acà en el
mundo, y estamos convencidos de que, si aun Espana riaüacciasc un serio di nuova vitalilà
masicale alle tradizioni splendide dell'arte nazionale ibèrica del secolo X V I , dell'arle che cantó
' Morales, i Guerrero, i Victoria, i Cabezón, i Ginés Pérez, ningún dano, antes bien un elemento de saludable emulación ne verrebe al teatro lírico italiano, sin que tengamos necesidad
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de recoger las inocentes y nccias insinuaciones que han corrido por alií... Sin fobie campanísticas y con simpatia seguiremos los esfuerzos del raaestro Goula, deseando que, sobre todo,
el arte latino pueda obtener un nuevo titulo de elogio. La nueva evolución del arte musical
espanol, cuya vitalidad era andata sfiegnendosi nelle banalità delle zarzuele, si va maiurando
lentamenle da anni con tenacia, da crilici e da ieorici... Si la prueba que ahora se realiza y
que nos abre las puertas del majestuoso Colón tiene éxito feliz, la Spagna poird dire d i avere
avtita dall'America una nuova ricliezza.»
Así hablan el lenguaje de la sensatez y el de la verdad, como lo ha probado después, por
anadidura, el ilustrado critico, escribiendo uno de los mas documentados y sentidos juicios
que se han publicado sobre la trilogia. Cuando se entra en la obra como él tuvo el privilegio
de hacerlo, hay que conceder que la verdacera crítica, por milagro de asimilación de la
obra criticada, vuelve à crearia.»
E l P. Otano amplia la informació, donant compte de l'ambient que regnava
a Buenos Aires en vigílies de desembarcar allí 'Is nostres artistes que havien sortit
de Barcelona '1 dia 2 d'Agost en el magnífic vapor Tomasso d i Savoia.
D i u aixís :
«Entretanto el ambiente de Buenos Aires no había permanecido írío para nuestros
artistas : los periódicos y revistas se ocupaban de ellos con elogio, haciendo una labor verdaderamente patriòtica. Notaré en particular el articulo de Caramanchel (R. Catarineu) en
La Prensa, de Buenos Aires (25 de Agosto); hermoso resumen de la vida y personalidad de
Pedrell. «Pedrell — dice — es un artista extraordinario y excepcional. ^Es un precursor
ó es un triunfador? E l tiempo ha de decirlo. Sea como íuere es grande. Elrespeto con quele
miran varios espíritus superiores (discípulos suyos se Uaman Granados, Vives, Albéniz y
otros tales) harto lo confirma. La envidia con que le saheren ciertos afortunados industriales del arte, sanciona su mérito.»
Y José André, en Arle y Lelras (Septiembre 1910), habla del «fundador del teatro lírico
espanol» con un entusiasmo acaso excesivo, pero muy simpàtico, porque es el entusiasmo de
un extrano que se interesa por nuestras cosas mas que nosotros mismos. «Sentimos — dice
— una verdad elocuente, una sinceridad que nos llega al alma, en las canciones de Rayo de
Luna (Z.os Pirineos), que no experimentamos ante la ampulosa y hueca declamación de los
dioses wagnerianes.»
Per a donar idea de la magna festa que constituí la representació d ' £ / s Pirineus
y del entusiasme que d e s p e r t à en aquell públic cosmopolita "1 llenguatge noble del
nostre mestre, l'eminent Pedrell, copiem íntegre l'article que l ' e n d e m à de l'estrena
publicava •! diari bonaerenc L a Nació-n :
Colon. — Con Los Pirineos. del maestro Felipe Pedrell, quedó anoche inaugurada la
temporada de òpera espanola.
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Por hoy no haremos màs que dejar constància del hermosísimo éxito obtenido por el
maestro catalàn y su poderosa obra, que con tan buenos auspicios inaugura los espectàculos.
Desde el prólogo hasta la última escena resonaron constantemente los màs vivos aplausos ;
el entusiasmo era grande cn el numeroso publico, y se ha rendido al Sr. Pedrell la màs viva
y merecida prueba de admiración y de simpatia.
Obra de arqueólogo, en cierto modo, y de folk-lorista, obra de reconstrucción històrica
y de profunda erudición, la partitura de Los Pirineos no puede apreciarse, ni aproximadamente, en todo su valer en estàs ligeras y concisas crónicas. El maestro Pedrell, consagrado
desde mucho como cl màs eminente y hondo de los compositores espanoles, ha escrito una
obra de caràcter épico y religioso, seria c imponente, sin una pàgina frívola, y que realiza
de la màs elevada manera el noble intento del autor «dç hacer pasar por el alambique del
arte contemporàneo la melodia popular, voz de las muchedumbres, inspiración ingènua y
primitiva del gran cantor anónimo.»
Esta obra, de caràcter arcaico, però reavivada por una voluntad de arte que transforma la matèria prima en pàginas que resisten la comparación con las mejores del arte moderno,
no había sufrido la prueba de la representación teatral màs que cuatro veces en el Liceo, de
Barcelona'. La de anoche le ha sido, como dijimos, del todo favorable.
La ejecución del magnifico prólogo dió lugar à la primera ovación. E l maestro Pedrell,
entre sus interpretes, acompanado del Sr. Segura Tallien, que había cantado con noble
acento la parte del Bardo, recibió el primer homenaje, aureolado, puede decirse, por los ecos
del «ialeluya!» y los acordes del motete que cierran este primer actoy que resonaban todavía
dominadores en el ambiente.
Pué la mejor manera de entrar en el drama. En el drama no, porque no lo hay en la
obra, si no en la epopeya de los héroes pirenaicos, representantes de una civilización desaparecida, y que el Sr. Pedrell íué presentando en los tres actos con una precisión de líneas, una
verdad de acentosy una fidelidad en la evocación, que sólo tanta imaginación como la suya
unida à tanta erudición, tan to instintounido à tan to arte, podria presentar hiriendo siempre
la sensibilidad de su auditorio, interesàndole por una obra que no es realmente teatral, é
imponiendo à aquellos héroes aislados, y en cierto modo simbólicos, como si vivieran, un
drama anudado con las màs modernas pasiones.
Vivo íué el entusiasmo con que se acogió la canción de la muerte de Juana, pàgina
Hena, se ha dicho, dereminiscencias catalanas y moras; canto que invoca la pàtria desaparecida, de un sentimiento muy comunicativo, y que en los labios de la Sra. Julià nada perdió
de su sabor y de su melodiosidad.
Recrudecieron los aplausos cuando el Sr. Segura Tallien cantó el triste serventesio en
loor de la pàtria, pàgina de igual estilo y de contextura semejante à la anterior.
Diferente y profunda impresión pareció causar el cuadro de la Abadia de Bolbona,
del que anticipan las tintas obscuras y graves los intervalos disminuídos de la corta introducción. Pasemos hoy por alto los diàlogos entre Sicart, el conde de Poix y Rayo de Luna,
(1) Foren més representacions les que-s donaren en el Liceu; ademés, el pròleg s'ha executat a Venècia,
La Haya, Burdeus, etc.
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para decir el efecto grande que produjo sobre el público la pàgina robusta y dramàtica del
cortejo fúnebre.
En el tercer acto el color cambia : se inicia otra vez por la canción la muerte de Juana,
entonada siempre por Rayo dc Luna, octogenària, que cava ya su pròpia fosa. Resuena en
este acto, constantemente, desde los acordes de las trompas almogàvares que lo inician, en
la misma canción de la Estrella, que el arte de la Sra. Gaitano hizo repetir, en el canto de
guerra de Kayo de Luna, coreado por los almogàvares, la nota patriòtica y viril, que cierra
la obra magníficamente y que arranco los últimos aplausos de admiración y de simpatia
al autor y à los intérpretes.
De entre éstos, después de los que hemos citado antes, mencionaremos al Sr. Izquierdo,
que se impuso en el papel de conde de Foix, y al Sr. Munoz, muy bien en el de cardennl
Legado, y particularmente al maestro Goula, que ha concertado y presentado la obra con
una energia verdaderamente juvenil y con un talen to siempre vivo y pronto.»
Acabarem aquesta ressenya fent nostres les s e g ü e n t s paraules del P. Otano,
q u e s llegeixen en cl referit article de la Revista Musical :
«El triunfo de Pedrell, mas que triunfo personal, lo es de todo el arte nacional, y en esc
sentido lo han comprendido siempre los extranjeros. Por esto, todos los que miramos con
carino la causa común del arte espanol, hemos de alegramos, hemos de animamos. Ahoraes
tiempo dc que todos, grandes y pequenos, unidos por el amor y estrechados por el lazo de
unos mismos intereses, nos lancemos al público y hagamos una campana general, beneficiosa à nuestro arte y à nuestros artistas. Mucho pueden los que estàn en contacto con públicos : cllos poseen la virtud de atraer y fascinar, de entusiasmar y mover.Todo esto hace
falta, para que algi'in dia dejemos de ser pequenos, rastreros, carcomidos por las miserias;
para que pronto lleguemos à dominar las cumbres en que descansan la verdadera grande/a,
la verdadera caridad y el verdadero espiritu nacional. Que esto sea luego un hecho.»
A lo qual solament hem d'afegir : A m é n .

« O R F E Ó CATALÀ»
INAUGURACIÓ D ' U N P L A F Ó DECORATIU

I

NAUGURANT-SE la temporada musical del Palau de la Musica Catalana ab el Concert
repàs que "s donà -1 dia 16 d'Octubre, se féu coincidir el descobriment al públic del
magnífic plafó que decora •! vestíbol que dóna accés a la sala de concerts; valuosa obra
d'art oferta a I'ORFEÓ CATALÀ pel seu autor D. Miquel Massot.
Essent, doncs, aquest acte un veritable aconteixement, la Junta, ab molt bon encert,
volgué que'ls primers que fruissin de les belleses d'aqueixa obra d'art pictòric fossin els
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socis de I'ORFEÓ, y per això cap ocasió més propicia per a fer-ho que aqueix dia, que es
l'aplegament mensual dels socis en animada y artística reunió.
Entre la primera y segona part del concert sc féu l'inauguració en presencia de tots
els socis, la qual consistí en la simple entrega de l'obra a I'ORFEÓ CATALÀ feta en nom de
l'autor pel seu digníssim president, Sr. Cabot.
Reunits els senyors socis protectors, la secció choral y la Junta Directiva en el vestíbol,
el Sr. Cabot explicà en breus paraules que, volent cooperar, com tants altres benfactors, a
l'obra de I'ORFEÓ CATALA, el jove autor de la que s'anava a descobrir havia volgut contribuir-lii fent-li present de sa primera gran obra per a que engalanés les parets del nostre
Palau de la Música Catalana. «A tal objecte, doncs,—digué •! Sr. Cabot — el jove y distingit
artista, lluny de sa terra per residir a París, treballà de ferm en llur costosa empresa, que poc
a poc anava prenent cos per virtut d'aquella fe indomable que donen les grans accions, fins
a devenir la bella composició que suara descobrirem.
Bona part hi té, també, — afegí •! senyor president — el pare de l'artista, qui ha encoratjat sempre al benemèrit autor y ofertor dc l'obra de que en aquest moment faig entrega
a I'ORFEÓ CATALA en nom seu; esplèndid desprendiment, del qual tingui la seguretat que la
nostra institució l i servarà eterna reconeixença.» Una afectuosa ovació esclatà seguidament,
endreçada al Sr. Massot, qui "s trobava al costat del senyor president; ovació que s'aconseguí
ab la que's féu a l'obra en el moment d'esser reculiida la bandera catalana que la cobria,
y que's traduí en vives demostracions d'agraiment y admiració a l'autor.
De l'importància artística de l'obra no son pas nosaltres qui n'havem de parlar, y
majorment després de lo que n'ha dit la premsa artística y diària. Dels seus mèrits podran
jutjar-ne bon xic els qui no hagin vist aquest bell plafó, perla reproducció que en el suplement adjunt ne pubhquem.
Com a mostra d'agraiment a l'esplèndida donació del Sr. Massot, la Junta Directiva
y alguns socis l i dedicaren un dinar, que ensems serví de coral despedida a tant notable y
benfactor artista català.
Que per molts anys!
RECITAL A L F R E D ROMEA
La guitarra, com instrument de cambra, no ha assolit pas encara tot el favor que-s
mereix. Els seus conreuadors són pocs, y 's prodiguen encare menys si tenim en compte •!
nombre de deixebles que ha deixat el malaguanyat Tàrrega, l'admirable mestre de guitarra.
An el deixeble predilecte d'aquest, el ja eminent concertista Llobet, que té fixada la seva
residència habitual a París, no hem pogut sentir-lo en públic, d'una porció d'anys ençà, per
falta d'un lloc apropriat que no posi en perill la sonoritat de l'instrument; perquè aquella
seva vibració tant íntima, aquella sensibilitat dels seus acords, que-s diria s'evaporen com
f i perfum d'una flor, no vol ésser tampoc exterioritzada davant d'una gentada de gustos
barrejats : al contrari, cerca l'ambient propri, necessita sers amics, cors sumisos, que per
endavant li tinguin entregada la voluntat. Per això es la guitarra l'instrument expressiu per
excelencia : es l'únic que plora, com diu molt bé •! ]X)ble; y ja sabem que'ls més grans dolors
se confien solament als que saben compartir-los.
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El Sr. Romea, en el recital que'ns va dedicar a la sala s'assajos la vetlla del dia 8, no
volgué fer pas ostentació de gran virtuositat. Modest en ses pretensions, ens oferí un bonic
programa que revelava prou bé les bones fonts ont ha begut. Sors, Aguado, Tàrrega, Romea
y Mas, al costat dels clàssics autors Haydn, Gluck, Mozart y Beethoven, foren interpretatí
ab seriós estil y plena convicció, mereixent el concertista forts aplaudiments, que·s feren
sentir, sobretot, ab més xardor a l'acabar la darrera composició, després de la qual va haver
d'afegir-ne encara una altra, el Sr. Romea, fóra de programa.
Fou una placívola vetllada, que deixà ben impressionat el concurs.

CATALUNYA
BARCELONA
Gran Teatre del Liceu. — En cl proper número donarem compte de l'estrena de
La Veslul, de Spontini, anunciada en aquell teatre per al dia 30 de Novembre; l'interpretació de la qual òpera, baix la direcció del mestre Lluís Mancinelli, ha sigut confiada als artistes següents : Sres. Russ (Julià) y Zacconi (La Vestal màxima) y Srs. Vaccari (Licini),
De Marco (Cinna) y Brondi (El Pontífex màxim).
Recital Bonaterra. — Feliç idea fou la del pianista Sr. Bonaterra de donar el seu concert
presentació en la ben acondicionada sala del «Fayans Català», com aixís mateix demostrà
bon encert en escollir l'hora: cap al tard. Y es que aqueixa mena de sessions exigeixen, per a
que obtinguin l'ambient adequat, una sèrie de condicions especials : res millor, doncs, pera
conseguir-les, que donar-les en un lloc recollit y en hora quieta. Un selecte auditori "s congregà per a fer la coneixença ab dit concertista, qui "s presentà ab un programa de tal.
Veus-el aquí : — Preludi y fuga en la menor (Bach-Liszt); Sonata ob. x z i (Beethoven); Les
Papillons, ob. 2 (Schumann); Fantasia, ob. 49 (Chopin); Fulles de tardor, «Suite» (Bonaterra); Sis estudis, de l'ob. 25, (Chopin).
Certament, un programa aixís es ben capaç de demostrar si les múltiples condicions
que exigeix sa interpretació les té l'executant; car, de no posseir-les en absolut, va a risc de
comprometre sa personalitat.
Diem això perquè, an el nostre entendre, varis són els debutants ben notables, y que
van proveïts de bones qualitats, que, per un equivocat afany de demostrar-les sacrifiquen
bon xic llur personalitat: aquest es, per a nosaltres, l'únic defecte que·s pot retreure an el
pianista Lluís Bonaterra.
Ben proveït de tècnica y d'un bon gust y criteri poc acostumat, se'ns presentà en el
recital del dia 26 dels corrents. L'execució que-ns donà de l'hermosa fantasia de Chopin n'es
una palesa prova; obra que fou dita exquisidament. Lo mateix pot dir-se dels sis estudis del
propri autor, sobretot l'estudi en Ja major; executats sense oblidar-se ni un moment del ritme,
y ab una quadratura gens propries d'un debutant.
Les ben adquirides facultats, all;\ ont les mostrà millor, com se veu, va ser ab Chopin,
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l'interpretació del nud fou lo millor del programa; sense que vulgui dir això que-n valguin
de menys les exceients execucions de l'obra do Schumann y del Preludi y Fuga de BachLiszt, ont, al costat de les ja esmentades aptituts, lluí "1 seu correcte y senzill mecanisme.
Respecte a la Sonata de Beethoven (y an aquesta composició -ns referíem a l'apuntar les
anteriors observacions) els nostres judicis, si bé són laudatoris per l'esforç gegantí que significa
l'escomesa d'una obra d'aital magnitut, no ho seran, però, tant com fóra d nostre desig
tractant-se d'un temperament com el del Sr. Bonaterra, prometedor dels millors auguris per
a sa difícil carrera; car l'equivocació que molts sofreixen l'ha tinguda també ell al proposar-se l'interpretació d'aqueixa sonata; interpretació veritable, que no s'obté més que ab un
coneixement tant complet dels secrets del dir, que no s'adquireix ni ab els estudis ni ab la
més portentosa tècnica, sinó a copia d'anys y de l'experiència que dóna •} penetrar en cl
regne immens y quasi insondejable de l'obra beethoveniana.
Y la Sonata oh. m es una de les que ho es més, d'impenetrable; tant per sa abstracta
concepció com per sa dificultosa tècnica.
La «suite» Fulles de tardor, de la que era autor el propri executant, es una obrela força
ben escrita y ab complet coneixement de tots els recursos pianístics, rica de ritmes y de
caràcter melangiós sense esser ploraner; condició ben estimable.
Fou molt ben tocada.
Aquest es el nostre sincer judici del talent den Lluís Bonaterra. — F .
GIRONA
La casa Sobrequés y Reitg celebrà, el divendres dia 21, l'onzè concert de la tanda que
porta organitzada en el Coliseu Imperial. E l programa d'aquest concert fou encomenat al
reputat trio Pichot-Costa, els quals artistes interpretaren plegats el trio de Brahms, en
si major, op. 8, y el de César Franck, en fa menor, op. ï .
En Lluís Pichot desempenyà la segona part, tocant en el violí les següents composicions : Minueíto (Mozart); Berceuse (G. Fauré); Humoresky (A. Dvorak) y Polonesa, en la
(Wieniawski).

N O T E S BIBLIOGRÀFIQUES
ENRIC LICHTENBERGER : Wagner. Les Mailres de la musique. — Direcció de Joan
Chantavoine. (Fèlix Alcan, editor. París).
Aquest volum, continuació dels notables anteriors, tots ells biografia y a la vegada
estudi crític dels més grans músics, reuneix també excelents quaütats. No podia menys de
ser aixís essent degut a la ploma dc Lichtcnberger, conegut en el món wagnerísta, sobre tot,
per sa magistral y voluminosa obra Ricard Wagner poeta y pensador.
Claredat diàfana, propría d'escriptor francès, y complelivilat, vui dir, agotament de la
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matèria, dintre •! caràcter popular y de divulgació de l'obra : veus-aquí "Is seus principals
mèrits.
El llibre està dividit en dues parts: la vida y ï'obra de Wagner, seguit tot d'una conclusió.
La vida -s relata detalladament y ressalten en ella, de mà mestra, la incertitut dels començaments de Wagner com a futur artista; les necessitats materials y prosaiques que van
aclaparar-lo fins a la mort; les relacions ab els seus amics; l'ajuda intermitent del rei de Baviera; la creació varia y accidentada de les obres; etc. En la part dedicada a ï'obra, es digne
de notar-se •! començament, que fa ressaltar la naturalesa, a la vegada instintiva y reflexiva, de Wagner; l'universalitat de les seves aptituts, y la seva concepció total de les coses,
com mai en cap artista havia tingut lloc. «Una naturalesa aixfs, tant polí/ona, escapa a les
nostres classificacions habituals», diu Lichtenberger. Després pregunta : «Es Wagner, principalment, un poeta? Es un músic? Es un actor, com diu Nietzche? La vacilació es permesa
al contestar». Potser la resposta adequada, dic jo, se troba solament en les meves teories
sobre Wagner y l'obra Parsifal : Wagner es un vident, un profeta, ocult sota la vestidura
aparatosa y brillant de l'artista.
Al parlar, l'autor, de l'entusiasme jovenívol de Wagner per la pobra obra La Mula
di Poríici, d'Auber, ens acut, com sempre, l'idea de que-! criteri musical de Wagner no era
sòlid com la seva inspiració d'artista, y que, com molts dels seus wagneristes teòrics, l'argument simpàtic y la lletra d'una obra •! distreien dels pecats y deficencies musicals.
Molt bè està "1 fragment que observa com ja desde ses primeres obres propendeix
Wagner als símbols: L'Holandès errant, simbol de la set de repòs humà; Tannhduser, de la
lluita entre les dues tendències humanes: terrenal y celestial; Lohengrin, de l'artista, de
l'ideal suprem descendit entre -Is homes, y esvahint-se al seu contacte impur. Ho encerta
t a m b é Lichtenberger al fer notar la gran superioritat musical de Lo/iengri» sobre Tannhduser
y obres anteriors, donant-se en Lohengrin més importància al motiu conductor, y deslligant-se
del we/iswíc de l'òpera antiga.
Digne es de notar-se també "1 fet curiós, y remarcat moltes vegadesen l'estudi que·ns
ocupa, de que Wagner s'esí trompé l u i méme en la comprensió dels seus drames, y, sobre
tot, en L'Anell del Nibelung. Aquí l'intuició de Wagner, filosòficament pessimista, va ser
mès encertada que la seva reflexió, optimista y revolucionaria aleshores, y va divorciar-sen. Tal fet, fa notar encertadament l'autor, no es més que una conseqüència de les
dues impulsions radicalment contraries de Wagner, en lluita en ell durant tota sa vida;
l'afició a lo sensual y terrenal, y l'afició a lo ideal y celestial, o, en altres termes, l'optimisme y el pessimisme. Aquest jiessimistne schopenhaurià va convertirse en pessimisme cristià en Parsifal, segueix explicant Lichtenberger, realitzan aixís Wagner la seva
evolució darrera, que, desde l'ateïsme y idees revolucionaries de les primeres èpoques, va
acabar ab el cristianisme manifest y l'adoració del nom de Jesús en la divina obra final.
Relata Lichtenberger aquella meravellosa impressió de Wagner en un Divendres sant, la
qual va impulsarlo a crear Parsifal, y exposa també les extranyes teories del mestre,
en sa darrera època, sobre la redempció humana per medi del vegetarisrae, y sobre la superioritat de l'Art enfront la Religió; teories que-ns mostren encara, segons jo penso, els
darrers esclats d'aquella mateixa lluita entre l'intuició suprema de l'artista y la relativa-
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ment dèbil reflexió del filosop : l'artista plenament dintre del món cristià; l'home y el
pensador entreveient-lo confusament, sense atrevir-se a posar els peus en la terra promesa.
Donada aixís una breu idea de l'importància de l'obra de Lichtenberger y dels seus
encerts, y passant a les llacunes o deficencies observades en ella, citaré, en primer lloc,
aquella deficencia clàssica en la qual cauen tots els wagneristes que són més literats
que músics: l'absencia absoluta de critica musical al tractar de la música de Wagner. No
sembla sinó que Wagner no hagi escrit res no inspirat; no sembla sinó que totes les seves obres
estiguin a igual alçada genial, y siguin iguals en aquest sentit, Rienzi, Lohengrin. Els Mestres, Parsifal, etc. La crítica, el judici que no conté la distinció del bé y del mal, no es crítica
ni judici. Y molt més es de lamentar aquesta llacuna tractant-se de l'obra de Wagner,
la qual ens presenta un cas de desigualtat entre les primeres composicions y les darreres,
realment excepcional y únic. Fins el dir com Lichtenberger y altres, que Rienzi es una obra
encara feta segons el model de l'òpera antiga, però de música brillant, y superior a la de Meyerbeer, es un error de criteri. Deixant apar comptats fragments, Rienzi està tot ell faltat d'inspiració y correcció, y hi ha molta més quantitat d'inspiració total, en mig les seves fórmules fredes y antipàtiques, en Dinorah o Els Huguenots. Error es també el dir que «Wagner
es sempre ell mateix de l'un cap a l'altre de L'Anell del Nibelung». jQuina diferencia
d'estil musical no existeix entre L'Or del Rhin y E l Capvespre dels déusl
La conclusió del llibre de Lichtenberger conté planes interessants. Enalteix a Wagner
dient que avui dia la seva música es la que millor s'adapta, potser, a la generalitat del públic coneixedor; que Wagner es el que ha integrat y diferenciat més la música, segons el
llenguatge de Spencer; que es el creador d'una llengua musical nova y d'un Art nou; que
realitza aquell art únic somniat pels romàntics Hoffmann, Schiller, Schelling. etc; que es
el més gran geni alemany y de tots els temps. Més, al costat d'aquest enaltiment de l'obra
de Wagner, y seguint Lichtenberger el seu temperament fret y imparcial, exposador no més
del pro y el contra, temperament ja manifestat en altres obres seves, sembla caure un xic
en contradicció, al parlar de les corrents modernistes actuals, que se separen de Wagner; al
dir que aquest es ja històric, y que"! període heroic de l'art de Wagner s-ha acabat. Aquesta
es una opinió ab la qual no puc estar conforme, tenint en compte ds grans errors d'apreciació
encara existents sobre l'obra de Wagner, y sobre tot l'incomprensió de la finalitat del seu
Art y de la seva divina obra Parsifal. Si es cert, com diu Lichtenberger en la seva important
obra, que l'art de Wagner clou el període romàntic; si es cert que ha realitzat la suprema
diferenciació y integració de la música; en tal cas, la música y l'art decadent modernistes
actuals no poden ser més que un fenòmen transitori, en espera de un ideal nou; y, mentres
aquest ideal no aparegui, el darrer astre que brilla esplendorós en el cel de l'Art es encara
la meravellosa y sintètica creació nomenada l'art de Wagner. — M . DOMÈNECH ESPANOL.

G. JEAN-AUBRY : Programa d'on concert de música espanyola.
A França s'ha iniciat fa temps un moviment de simpatia vers nosaltres. Són ja coneguts
els èxits obtinguts a la nació veïna per l'Isaac Albèniz; ningú ignora els treballs que sobre d
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nostre Pedrell han vingut escrivint els musicòlegs francesos; l'amic Collet publicà, fa dos
anys, a l'important revista parisenca 5. / . M . , un ben documentat y llarg treball sobre la
música espanyola (lo referent a Catalunya fou, sobre tot, extens); les obres den Manuel
de Falla y den Joaquim Turina són ben conegudes dels parisencs; y, en fi, el nostre confrare
G. Jean-Aubry acaba d'organitzar a Le Havre un concert, força important, dedicat, tot
sencer, a la música espanyola. L'Aubry -s proposa, segons ens escriu, organitzar altres
sessions a París, Londres, etc. Ara bé : en Jean-Aubry acaba d'enviar-nos el programa
d'aquest primer concert. Es força interessant (diguem-ho desseguida). Consta, per do
prompte, d'una molt poètica Evocació, en la qual l'Aubry canta, en bell francès, les excelencics dc la música, o, millor dit encara, de l'art modern hispànic, y s'ocupa, tot passant, den
Pedrell, de l'Albèniz, de l'Olmeda, den Marquina, den Benavente, den Baroja, den Zuloaga
y den Blay. Acaba, per a termenar, ab aquestes paraules : «Du sein d'un fleuve pur qui
longtemps sommeilla, une fleur radieuse, monte et s'épanouit...» Després d'aquesta pàgina,
realment exquisida, l'Aubry presenta alguns estudis biogràfics y bibliogràfics sobre 'Is autors executats : Pedrell, Albèniz, Morera, Turina, Falla, del Campo, Olmeda, Villar y Pérez
Casas. Aquests treballs, encara que forçosament sintètics, són justos y ben documentats.
Y veus-aquí una bella gesta que tots els músics espanyols han d'agrair.—F. L I .

L'Opera clàssica : I . Orfeu — I I . La Vestai. Versió catalana adaptada a la música y versió
castellana lliure de Joaquim Pena. — A. Verdaguer. Barcelona.
La nova publicació que acaba d'emprendre l'infatigable y inteligent musicòleg Sr. Pena,
obeeix al desig de que-! públic se familiaritzi ab un cert nombre d'obres que, si bé no són,
malhauradament, les que més priven en el repertori dels nostres teatres d'òpera, el llur
coneixement es indispensable per a l'orientació del bon gust y del millor criteri.
Acabada la tasca del teatre de Ricard Wagner pel propri Sr. Pena, ab la qual han vingut
alternant les traduccions dels drames lírics moderns més notables, es molt d'agrair la nova
tasca empresa, a la que desitgem tot l'èxit que·s mereix; perquè, com diu molt bé "1 mateix
traductor, puntualitzan l'importància d'aquelles obres «encara avui fresques y xamoses
a travers del temps»,—y per això les nomenem clàssiques,— «elles soles constituiexen la veritable òpera, la qual, ab totes ses fases y convencionalismes, no morirà mai; aquella que
tant menysprearen els trèvols públics de la seva època, que arreconaven els cantaires-màquines y que combateren a sang y a foc els compositors-operistes, però que fou la primera
pedra del drama musical, ont aprengué Wagner y hauran d'apendre-hi encara les generacions vinents».
La biblioteca L'Opera clàssica "s publica en Ihbrcts de forma manuable per a seguir les
representacions, contenint el text íntegre, traduït a la vegada al català y al castellà en planes correlatives. La traducció catalana es en la forma de l'original (vers o no), exactament
aplicada a la música y, per tant, apta per a servir en les representacions en la nostra parla.
An els volums, ja publicats, à'Orfeu, dc Gluck, y La Veslal, de Spontini, seguirà
Euryanthe, de Weber, la representació de la qual està anunciada en el cartell de la temporada
actual del Liceu. Després vindran Alces/e, E l Franc íriador (Der Freischütz), Josep, i "
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Flauta màgica, Fidelio, les dues Ifigenies, E l Casament secret, Orfeu (de Monteverde), que
(ou la primera òpera, escrita l'any 1600, etc, etc.
S. BARTOLÍ : Sis cançons populars catalanes transcrites fàcils per a piano. —Casa Dotesio.
Barcelona.
Ha sigut una bella pensada la de donar a l'estampa aquest flairós ramell de tonades
populars transcrites per a piano, que componen les següents cançons : Els Tres tambors. E l
Mestre, E l Mariner, La Filadora, E l Pardal y E l Mestre.
Ben conegudes totes elles (les cinc primeres formen part del recull de l'Alió) per lo molt
que s'han cantat en públic, no hi ha dubte que trobaran en tot Catalunya y arreu l'aculliment ques mereixen; perquè, fent-les aptes per a tothom qui coneix un xic el piano, tampoc
les presenta en Bartoli massa despullades d'armonía, ans al contrari, cercant sempre la
forma pianística, ha procurat, en son natural desenrotUament, donar-li un atractiu dc
presentació original, que ostenta, a la vegada, un caclicl ben refinat.
Rebi l'autor l'enhorabona, y que pogtiem aplaudir-lo prompte en la publicació de noves
transcripcions que escampin arreu les nostres belles tonades populars, molt mes riques dc
matisos de lo ques creu.
C. MARTÍNEZ IMBERT : Dos chors : La Moreneta, a tres veus ab acompanyament de piano.
Lo Cohet, a tres veus soles. — Sociedad Anònima Casa Dotesio. Barcelona.
Les dues composicions que acaba dc publicar el reputat mestre compositor D. Claudi
Martínez Imbert prestaran hàbil servei als orfeons que compten ab nodrida corda dc veus
blanques, y també als colegis ont se conreua seriosament la música.
La primera, escrita sobre lletra de Mossèn Cinto, es força aixerida y ab un aire popular
molt escaient, que s'adiu perfectament ab l'esperit de la lletra.
La segona, escrita a veus soles sobre la coneguda faula, den Doria, Lo Cohet, vol esser
dita ab molta esperitositat y gran justesa d'expressió. Es, per lo tant, de més dificultat
que l'anterior, però d'efecte segur sempre que l'interpretació hi ajudi un xic.
Abdues porten ben marcat el segell característic del mestre que les ha compostes.
JOSEP M\LET, PBRE. — 0 vos omnes, motet a solo o chor ab acompanyament d'orgue.
Tanquam ovis, a solo y chor ab acompanyament. Ave Maria, a solo o chor y orgue. —
De venda en els principals magatzems de música.
Mossèn Mulet se coneix que ha estudiat ab amor els bons mestres polifònics, dels quals
en alguns endrets, imita bé -Is giros melòdics. Per això "s fan recomanables les seves obretes, puix ademés de ses bones condicions d'escriptura (armonía conecta y desenrotllament
natural), la tessitura empleada en elles s'acomoda perfectament a les veus més corrents.
Potser abusa l'autor de la cadença picarda, ab la qual termena precisament cada una
de les tres composicions. D'elles l'O vos omnes, ben sentit, sembla la més espontània.
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NOVES
Festa de la Música Catalana. — El concurs musical, instaurat per I'ORFEÓ CATALÀ,
que ab creixent èxit ve celebrant-se desde ía cinc anys, tindrà lloc, pròximament, en
el Palau de la Música Catalana.
Els nombrosos concursants, acrediten prou bé l'importància d'aquesta gran festa
musical, en la que prenen part, cada vegada més, meritíssims compositors de la nostra
terra y de fóra d'ella.
Malgrat el brillant èxit artístic aconseguit per la Festa de la Música Catalana, no
serà, malhauradament, la d'aquest any, lo joiosa que voldríem, car s'hi trobarà 1 gran
buit produït per haver passat a millor vida "1 nostre eminent mestre, president de la festa
d'enguany, en Josep Garcia Robles, y els Uorejats compositors en Celestí Sadurní y en
Josep Masó y Goula.
Y els hi trobarem a faltar perquè l'un ens haurà privat de la seva valuosa y honorable cooperació y del bell discurs que, com obra sortida de sa sempre jove ploma, hauria
sigut rublert de poesia y d'enfortidor encoratjament per a la nostra obra; y els dos premiats, desapareguts ben prematurament per cert, de la bona companyia que en aqueixa
diada ens hi haurien fet al recullir els merescuts llorers que en noble lluita havien conquerit.
Déu tingui a la Glòria eterna als bons y anyorats amics, que no altra cosa mereixen
ells, car ab el llur gran cor y ingeni ja l'havien conquerida a la terra; y siguin els aplaudiments y llorers que tenien ben guanyats el nostre tribut d'admiració an aquests bons artistes catalans!
Heus-aquí, ara, alguns dels principals premiats de la Festa de la Música d'enguany:
En Joan B. Lambert, el jove y celebrat compositor ha obtingut el primer premi, o
sigui la Flor natural, ab la seva hermosa composició inspirada en la poesia patriòtica den
Guimerà Agonia; Mn. Lluís Romeu, de Vich, ha obtingut l'accèssit al premi del bisbe auxiliar Dr. Cortès (a. C. s.), no adjudicat; D. Rogeli Villar, ab clQuarlel en la menor, Hispània, ha guanyat el de r«Ateneu Barcelonès»; el del «Centre Excursionista de Catalunya»,
en Josep Masó y Goula (a. C. s.), ab la seva explèndida colecció de cançons populars,
concedint-se d primer accèssit a la Srta. PUar Roca, chorista de I'ORFEÓ CATALÀ, y una
menció honorífica a Xavier Cortils, de Palma; el de la «Lliga Regionalista» l'ha obtingut,
ab la seva colecció de melodies Imatges, el mestre Josep Cumellas y Ribó; el de r«Associació Musical de Barcelona», el mestre C. Sadurní y Gurguí (a. C. s.) per les seves tres melodies per a cant y orquestra.
L'accèssit al premi, no concedit, de 500 pessetes, ofertes per «uns aimants de la música de la terra», l'ha merescut, ab el seu chor mixte Brindis de Pasqua, Mn. Marian V i iias; el de la Casa Dotesio, per les seves transcripcions de música antiga, el jove Francisco
Fornells; y el de la Secció choral de I'ORFEÓ CATALA s'ha partit entre les dues belles cançons populars, armonitzades pels mestres Josep Sancho Marraco y Josep Cumellas y

BUTLLETÍ DE L'OBFEÓ CATALÀ

295

Ribó, Cançó de breçol y E l Dimoni escual. An aquest premi s'hi han concedit alguns accèssits, dos dels quals han sigut obtinguts pels mateixos guanyadors del premi.

Una revista musical de l'extranger donava, en un dels seus números passats, la noticia
de que l'aplaudit violinista compositor en Joan Manen havia acabat una òpera nova que duia
el titol d'El Camí del Sol. Dita nova l'acullírem en el nostre darrer número, y, naturalment,
tenint en compte aquell nom y la personalitat de l'ilustre concertista, nosaltres creguérem,
mancats d'altres detalls, que's tractava d'una adaptació del tant celebrat drama den Guimerà, més la nostra creença resulta equivocada, ja que, segons ens comunica l'eminent
poeta, l'única persona que·s troba degudament autoritzada per a fer una òpera de la tragèdia E l Camí del Sol, segons pactes establerts de comú acord, es el mestre Lamote de
Grignon, qui té ja quasi llesta la partitura.
L'obra a que's referia indubtablement l'esmentada revista extrangera suposem que
deu ser la que ha de dur per títol E l Pros, de la qual ens informà -1 mateix autor Manen
aquest estiu passat.

*
A propòsit del celebrat compositor català y estimat colaborador nostre, en Joan Manen
ens plau manifestar que la seva òpera Ac/é s cantarà aquesta mateixa temporada en el
Teatre Real de Wiesbaden.
La direcció artística del teatre vol presentar dita òpera ab més luxe, si possible es, que
als teatres de Dresden y Colònia, y ha donat ja les oportunes ordres per a ques pinti un
nou decorat y per a la confecció de vestimenta.

La Srta. Lluïsa Bosch y Pagès, quc·ls nostres lectors coneixen prou bé per les interessants correspondències que desde Suïça envia a la REVISTA MUSICAL CATALANA fa alguns
mesos, es també una notabilíssima professora d'arpa, ben reputada a Ginebra, ont resideix
habitualment desempenyant una càtedra en aquell Conservatori.
Aquest estiu passat, doncs, la Srta. Pagès ha recorregut bona part de la Suïça alemanya
prestant son concurs en diversos concerts, que l i han valgut forces alabances. Parlant d'un
d'ells, el periòdic Rheinlhaler, d'AItstatten (S.-Gall), dedica a la nostra compatriota les
següents ratlles, que ab molt gust traduim :
«El jóc de l'arpa, que per molts oients va constituir una novetat, se féu remarcar per
una grandissima seguretat d'execució y una cura exemplar de les coloracions dinàmiques.
La dificultat que ofereix l'acompanyament del motiu principal ab suaus dibuixos arpegiats
que corren del registre més baix fins al més elevat, fou vençuda ab gran mestria. Tant el
fort més accentuat com el més dolç pianíssim, tant l'execució mecànica com l'interpretació
expressiva, revelaren un complet domini de l'antic instrument. Solament desitgem que la
Srta. Bosch ens proporcioni ben aviat una altra hora agradosa de concert.»
Rebi la nostra gentil colaboradora la més coral enhorabona.
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La Missa del Centenari den Balmes a Paris. — L'estrena de aqueixa obra tindrà lloc,
dintre pocs dies, a l'iglcsia de Sant Francisco'Xavier d'aquella capital.
L'audició de l'hermosa missa del distingit compositor y organista vigatà Mn. Lluís
Romeu se deurà al P. Dudon, jesuita, qui 'n quedà enamorat quan la seva estrena per
I'ORFEÓ CATALA a la Catedral de Vich; cl qual n'ha demanat una copia a Mn. Romeu, ab el fi
de fer-la conèixer.
L'obra serà executada ab gran cura, car té fama, l'iglesia de Sant Francisco Xavier,
d'esser de les que més s'avenen a les actuals disposicions sobre la música religiosa.
Felicitem de tot cor al seu notable autor, felicitació a la qual sens dubte s'unirà la de
tots els aimants de la música catalana, an els qui tant grata nova creiem omplirà de goig,
lo mateix que a nosaltres.

L'empresa del Tcatro Real, de Madrid, ha admès, per a ésser estrenada dintre poques
setmanes, una òpera nomenada E l Final de don Alvaro, la música de la qual es deguda al
reputat compositor D. Conrado del Campo.
Desitgem al simpàtic violista de l'tiOrquestra Simfònica.) d millor èxit en sa nova manifestació d'autor dramàtic.

Monument a Pergolesi. — Poc a poc cada poble va honorant els seus músics més llustres, fent-los l'honor que mereixen. Suara l i ha tocat el tom al delicadíssim Joan Baptista
Pergolesi en la propria ciutat d'ont es fill, que cs Jesi.
El monument es ben digne de la seva enlairada personalitat, tant per l'idea que enclou
com per sa importància artística.
L'obra es de l'esculptor florentí Alexandre Lozzarini, a qui fou premiat el projecte
en públic concurs convocat ab motiu d'escaure-s aquest any el segon centenari de la naixença de Pergolesi.
Veus-en-aquí la descripció. Damunt d'un pedestal s'alça la graciosa figura encasacada
d d mestre en actitut expectant al sorprendre "1 so, que es simbolitzat per un jovencel que
toca l violi. Més en primer terme "s veu l'hermosa forma d'una dóna que representa d cant,
y a la part anterior hi figura un clavicordi que segueix la linia decorativa general del pedestal, del qual brolla abundosa cascada simbolitzant l'ona melòdica.
Ademés de la dedicatòria y de l'escut de Jesi, hi ha gravades, en el cantó posterior,
qualques notes del famós Slabat Maler.
El monument es tot de marbre de Carrara, y amida cinc metres de llarg per altres
tants d'altura màxima.
Pergolesi morí als vint-y-sis anys, y deixà escrites, a més del seu meravellós Stabaí
Maler, les següents composicions quems proven sa íeconditat :
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Catorze obres dramàtiques o oratoris : San Guglielmo ducu d'Aquitania (Nàpols, 1731);
// Maeslro d i Musica (id., 1731); Saluslia (id., 1731); Amor fa l'mino cieco (id-, 1731);
// Geloso schernilo (id., 1732); Lo Frato'nnamorato (1732); / / Prigionier superba (1733); La
Serva padrona (1733); Adriana i n Sirià (1734); Livieita é Tacollo (1734); L'Olimpiadc
(Roma, 1735); Flaminio (Nàpols, 1735); La Morle d i San Giuseppe.
Música religiosa : ü n Dies i r a y nombrosos motets. Sis cantates : A te torna i l tuo F i Icm; Chi non ode chi nan vede; Dite che oigni momento; Giasone; Orjeo y Ove tu mio ben
nou set.
Àries, duos y trios; un quartet. En fi, 30 trios per dos violins y baix xifrat; un concert de
violi ab acompanyament de quartet; una simfonia per violoncel y baix xifrat; y nombroses
sonates.

*

L'any que ve, se farà a Viena una Exposició Internacional de Música y de Teatre, durant la qual s'organitzaran varies representacions d'òperes y operetes de tots els països.
Aquestes representacions seran donades en francès, en alemany y en txec pels pensionats
dels teatres de Paris, Berlin, Munic, Lemberg y Praga. De la direcció d'aquestes representacions n'estaran encarregats Fèlix Weingartner, Mahler, Muck, Mottl y Ricard Strauss.

La primera representació dc E l Cavaller de Ics roses, dea Ricard Strauss, tindrà lloc
definitivament a Dresde 1 25 de Janer proper. Les particel·les estan ja distribuïdes, y els
assatjos començaran ben prompte. Les decoracions y vestuari seran executats baix croquis del pintor vienès Roller.
Una vegada estrenada a Dresde, se representarà desseguida en els teatres de Bremen,
Francfort, Hamburg, Leipzig, Mayença, Munic, Nuremberg y Viena. A l mateix temps
s'estrenarà en italià a la Scala, de Milan; en hongarès a Budapest, y en txèc a Praga.

Ens diuen de Munic que es esperada ab gran interès l'estrena del gran oratori del compositor Carl Bleyles Crist a l'Infern, escrit sobre un text de Gcethe. L'audició d'aqueixa
obra exigeix 500 executants.

El comixjsitor txèc Anton Dvorak, director que fou del Conservatori de Praga y un
dels més entusiastes propagadors de la música popular de son país, acaba d'esser monumentat a Horitz (Bohèmia). Es un tribut més que merescut, que honora an aquella
vila.
El més admirable dels pianistes moderns, en Ferruccio Busoni, intèrprete ideal de les
obres de Beethoven, ha donat fi al petit curs de perfeccionament que l i demanà i>er quatre

298

REVIST* MUSICM. CATALANA

setmanes el Conservatori de Bàle. L'insigne artista ha manifestat en la revista Basler
Nachrichten tota la satisfacció que havia sentit provant a la major part de sos deixebles,
que executaven ab suma perfecció, y que considerava sa estada a Bàlc com una de les satisfaccions més grans de la seva vida. En el concert que donà com a despedida executà i
Concerto en do menor, de Beethovcn, la Fanlasla sobre Dow Juan, de Liszt, y dirigí, ademes,
son Concerto per a piano, que digué magistralmente Mr. Egon Petri, un de sos millors
deixebles.

*

Ab ocasió de les festes commemorant la fundació de l'Universitat de Berlin, el compositor Max Rcger ha sigut nomenat doctor honoris causa deia Facidtat de Medecina. Abans
la facultat de Filosofia de l'Universitat de Leipzig l i féu la mateixa distinció. A l mateix
temps que Max Reger, la de Berlin anomenà també doctors honoris causa a Mme. Cosima
Wagner y a Mr. Humperdinck.

Homenatge a Ricard Wagner a Venècia. — E l dia 26 del present mes tingué lloc a Venècia un homenatge a l'autor de Parsifal, que consistí en la inauguració d'un artístic y senzill
baix-relleu commemorant la mort del llustre compositor, costejat pels seus admiradors.
Figura al mig de la placa la testa del mestre voltada de llorers, llegint-se a son peu la següent
inscripció, composta per D'Annunzio :
Ijg X I I I

FEBRAIO

MDCCCLXXXIII
I N MEMORIAM
MCMX.
I N QUESTO PALAGIO
L'ULTIMO SP1RO Dl RICCARDO WAGNER
ODONO L E ANIME
P E R P E T U A R S I COME L A MAREA
QUE LAMBE I MARMI

El baix-relleu fou colocat en el Palau Vendramin-Calergi, ont deixà d'existir Wagner.
La cerimònia revestí gran solemnitat, pronunciant-hi bells discursos el poeta Gabriel
D'Annunzio y M. Max Rikof.

Obres inèdites de Wagner. — M. Jules Kapp se proposa publicar, en un volum titulat
Der Junge Wagner, varis treballs literaris y de crítica de Wagner fins ara inèdits. E l que ho
hagin sigut fins a l'actualitat es degut, segons se diu, a que Wagner se proposà, als quarantacinc anys, publicar una edició completa dels seus treballs literaris, eliminant d'entre ells
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un cert nombre d'obres de joventut que daten de l'any 1832. Entre lo que·s publicarà, hi
figuren sis jKHïmes y alguns esboços, vuit noveletes, sis articles de crítica, un gros nombre
d'articles de polèmica personal, uns estudis parlant de la Revolució de 1849, y un treball
que data de quan Wagner fou director d'orquestra de Dresdc y que porta per títol L'Orquestra reial.
L'obra sembla que serà editada per la casa Walmfried y formarà un volum de 500
pàgines.

*

Sembla que per fi, s'aclarit la situació nebulosa que envolcallava •! càrrec suprem de
l'Oiiera de Viena. El Consell Directiu d'aquell teatre, després de gran discussió, acordà acceptar la dimisió den Weingartner, nomenant com succesor seu en Hans Gregor, de Berlin.
En Weingartner cessarà en la direcció d primer d'Abril vinent, fixant sa residència a Itaüa
per a dedicar-se a la composició.

El més gran dels compositors contemporanis anglesos, Sir Eduard Elgar, acaba de publicar un concerto de violí del qual el cèlebre violinista Kreisler ha fet una creació en un
recent concert a Londres. Una obra d'E. Elgar crida sempre fortament l'atenció del món
musical. E l nou concerto es en s» menor y porta •! número 61. La crítica britànica l i ha fet
un acolliment magnífic.

Aquest hivern se donaran a Roma vint-y-cinc grans concerts simfònics, tenint lloc cl
primer el 6 de Novembre. Aquestes solemnitats seran dirigides per en Llorenç Perosi,
Kicard Strauss, F. Weingartner, Bruno Walter, Serafin, Max Reger, Vitale y Molinari.
Com solistes actuaran en Kubelik, l'Eugeni Isaye, W. Backaus, Godowski y la cantatiiu Lucille Marcel. En els programes hi ha inscrites qualques grans obres chorals, com
el Te Deum, de Bruckner; el Magnificat, de Bach, que tanta impressió féu en el públic
barceloní cantat pel nostre ORFEÓ; y el Jubilale, de Hsendel.

E I vell mestre Max Bruch ha acabat un Concerto de violí en fa sostingut menor. La
novella obra consta de dos temps, y va dedicada al cèlebre violinista Willy Hess. Les primeres audicions privades tindran lloc, a fi del mes que ve, ab l'orquestra de l'Acadèmia Keial
de Música, de Berlin; y les públiqueà el mes següent ab l'Orquestra Filarmònica. Aquest
concerto, que es el quart, del venerable músic, serà publicat a la primavera de 1911.

En Gabriel Parés, català rossellonès, chef de la tant renomenada «Banda de la Guardia
Republicana» de París, prendrà dintre poc cl retir, dedicant-se al professorat y a la composició; acceptant, emperò, la direcció d'una orquestra.
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L'dlnstitut de Gimnàstica Rítmica de Holleran» fa públic que no pot ja recomanar a
cap professors del mètode Dalcroze als conservatoris y escoles de música, puix totes les persones que podrien fer-ho tenen plaça. Així es que fins a l'estiu dc 1911 no podrà correspondre a les demandes, seguint son ordre. Això demostra la preponderància que va adquirint
l'obra pedagògica del mestre suiç.

Recentment ha tingut lloc a Brusseles un gran concert de gala ab motiu de la visita
de l'emperador d'Alemanya. Això "ns evoca un record molt curiós. Fa vuit anys fou encomanada una representació de gala al Covent-Garden, el teatre de l'òpera a Londres, ab motiu deia coronació del rei Eduard; representació a la que assistirien, a més de tota la família
reial, set sobirans. En un jorn quedaren despatxades totes les places, recaudant-se 425,000
francs. Els sillons d'orquestra costaven 250 francs. L'ornamentació de la sala, l'instalació
de la llotgia regia, els nous accessoris y els sous dels artistes muntaren a 120,000. Més...
oh dolor!... una indisposició repentina del rei féu sospendre la representació, la ceremonia
del coronament fou aplaçada, l'Empresa del teatre hagué de retornar els 425,000, y l'espectacle que havia de reportar un benefici de més de 300,000 francs ne deixà 60,000 dc dèficit
per les despeses fetes.

*

-"-.i -

Segons noticies, per allà •! mes de Janer de l'any vinent s'inaugurarà a Roma un gran
curs de l'Escola Superior de Música Sagrada.
Funcionarà, baix la protecció de r«Associació Italiana de Santa Cecília» en el palau
Farnesio.
El f i principal d'aqueixa Escola es formar mestres y directors de la Sclwla Cantorum,
especialment pel cant gregorià.
El curs serà intencional, y s'espera que hi asistiran molts alumnes de l'extranger.

La censura anglesa acaba d'autoritzar les representacions de Salomé, de R. Strauss,
a Londres y demés ciutats del Regne-Unit.

La «Royal Choral Society», de Londres, que compta avui ab quaranta anys d'existencia, ha inaugurat l'actual curs ab una execució magistral de l'Elie, de Mendelssohn, dirigida per Sir Frederic Bridge, admirablement secundat per Mmes. Nicholls y Kirkby Lunn,
y M . Buckle. Els executants eren mil; trescents d'orquestra, y setcents choristes.

La «Societat Filarraónica,» de Madrid, ha publicat els programes de la present tempora-
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da. Tindran lloc dotze concerts desde "1 21 de Novembre al 22 d'Abril : els tres primers
aniran a càrrec de Mme. María-Lluisa Dcl>ogis, soprano, y M . Jos. Lhévinne, essent consagrats a lieder y composicions pianístiques; seguiran tres sessions pel quartet Rose, de
Viena, y tres pel quartet Klingler, de Berlín; termenant ab tres esplèndides sessions de
sonates clàsiques y romàntiques interpretades pel vilonista Frederic Kreisler y el pianista
Harold Bauer.

Veus-aquí un floret de pensaments den Gcethe, bellament traduïts per en Joan Maragall,
els quals hem extret del número 112 de la Biblioteca Popular de «L'Avenç». Es aquest un
dels volums que més honoren la tant preuada colecció.
— La dignitat de l'art, ont se veu més es en el de la música, perquè en ella no hi ha
matèria que descomptar, sinó que es, en sí mateixa substància y forma, y aixís eleva y ennobleix tot allò que expressa.
— L'imaginació, sols l'art (y especialment la poesia) pot regir-la. No iii ha res més temible que imaginació sense gust.
— Una visió igualment forta de l'interior y l'exterior es cosa raríssima.
— El dilettantisme pres seriosament, y la ciència professada mecànicament, esdevenen pedanteria.
— E l públic vol ésser tractat com les dames : que no seds ha de dir sinó allò que ja
tenen ganes de sentir.
— Els mecenes fan avençar els artistes, y això està molt bé; però no vol dir que facin
avançar l ' a r t : l'art no més el fan avançar els mestres.
— E l magnífic cant de ITglesia Veni, Crealor Spirilus es propriament una invocació
al geni: per això commou poderosament als homes forts o de gran esperit.
— Jo puc prometre ésser Ueal. però imparcial no.
— Es inútil combatre allò que es vulgar, perquè resta eternament igual.
— Entre tots els pobles, els grecs són els que han somniat el més bell somni de la vida.
— Res hi ha més terrible que una ignorància activa.
— L'intehgent gairebé tot ho troba ridlcol; el sensat gairebé no res.
— L'art es el medi més segur d'isolar-se del món, y de penetrar-hi.
— Clàssic es allò que es sà; romàntic allò que es malaltiç.

Pocs dies abans de Nadal l'Scala, de Milan, inaugurarà la seva temporada d'òpera
ab Siegfried, de Wagner, seguida d'àprop per Simón Bocanegra, de Verdi. E l tercer espectacle serà E l Matrimoni secret, de Cimarosa, la darrera representació de la qual en el
mateix escenari data de 1828.
La primera novetat seròiAriana y Barba-Blava, den Dukas. Després seguirà la Saplio.
de Pacini, no representada a l'Scala desde 1778. La segona novetat serà E l Cavaller de les
roses, den R. Strauss.
També s'anuncia l'estrena de Flor de neu, música den Llorenç Filiasi.
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PUBLICACIONS REBUDES
MUSICA Y L L I B R E S
AMÉDÉE GASTOUÉ : Traiíé d'Harmonisalion du Chant Grégorien sur un plan nouveau.—
Janin frères. Lyon.
Missa propria sanclorum i n Hispània celebranda. — L . Schwann. Düsseldorf.
EM. ERGO : Dans les propylées de l'instrumentalion. — La Librairie Néerlandaise. Anvers
ACHILLE BERGER : Théorie scientifiquc du violon. — E. Demets. París.
D. ANDRÉ MOCQUERAU : Monographies Grégoriennes. Simples notes théoriques et pratiques sur l'Edition Vaticane. I . L'introil a I n medio. — Descleé et Ca. Roma.
P. MAURO SABLAYROLLES : E l acompanamiento del canto gregoriano. — Memòria presentada
al Congreso Municipal de Sevilla (12-15 Nov. 1908). — Desclée y Ca. Roma.
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