Any VIII

Març de 191

Num. 87

REVISTA MUSICAL
* * CATALANA * ^
BUTLLETÍ D E L**ORFEÓ C A T A L À »

Paraules den Tolstoi
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Records

veus-aqul que na Wanda Landowska ha tornat a triomfar entre nosaltres. Per a tots aquells que, per fortuna, tenen encara prou força
per a poder creure, aquest novell triomf de na Landowska constitueix
quelcom, en veritat, d'extraordinàriament bo, d'extraordinariament dolç, ja que representa també •! triomf de l'art ver, del gran
art!... Car mireu que es una ben dolça i una ben rara cosa, per a tota
aquella classe de lleminers que vostès saben, això de veure una artista triomfar senzillament,
honradament, sense efectismes, sense concessions, sense cabotinisme i sense servir-se, sobre tot,
ni una sola vegada, de madona la Martingala!... Però, si molts han fruït, darrerament, sentint reviure, com per miracle, mantes pagines oblidades, molt poquets són, comptadissims,
els qui, com nosaltres, han tingut ocasió de sentir en l'intimitat la Sra. Landowska, i de parlar
amb ella, llargament, no sols dels vells mestres que, com es sabut, tant admira i estima,
sinó també, ademés, de la musica de la seva terra, de la musica de Polònia, i de les seves cançons i dances!... Per la nostra part, no oblidarem pas jamai aquella vetllada passada a casa
en Joaquim Cabot, aquella altra passada a l'Hótel d'Anglaterra, i aquella darrera passada,
en fi, a la sala de Juntes de I'ORFEÓ CATALÀ. Hi ha quelcom, sobre tot, que serà per a tots
nosaltres, sempre inoblidable; i es la manera com Mme. Landowska parla de les seves cançons i com les canta. Quina delícia, sentir-la! I que dolça, que musical resulta, en aitals casos,
la llengua polonesa! Oh aquelles cançons, totes aquelles cançons, i , per damunt de tot, aquelles Mazurkes\... Chopin revisqué, verament, entre nosaltres, mentres l'amable pianista les
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cantava. I eren populars!... Es. doncs, ell, com ja es sabut, qui s'havia impregnat, qui s'havia
nodrit de totes elles! Tots ho sabiem, això, els que les escoltàvem; però quin goig. per a tots
nosaltres, el viure-ho, el comprovar-ho! La Mazurka, sobre tot, la típica i original Mazurka. té
quelcom, sempre, d'altament suggestiu. I ja ho deia, amb força raó, na Wanda Landowska :
per a sentir el seu ritme no basta pas, no. ésser músic, i fins un bon músic: es necessari, indispensable, ésser polonès i haver-la dançada!...
Sentint aquella musica, que tant bé "ns parlava de la Polònia, de la bella ànima de la
Polònia, una idea "s presentà sobtadament al nostre esperit, i no sapiguerem pas resistir-hi :
— Ens les haveu d'enviar, senyora, aquestes cançons. — vàrem dir-li.
— Sí : vos les enviaré!...
Veu-nos aquí esperant-les!

Però no es pas precisament de na Wanda Landowska que voliem avui parlar, per més
que, com s'ha vist, no hem parlat sinó d'ella: es de l'Enric Lew-Landowski, marit de la senyora
Landowska. Es d'ell, sí, que voliem sobre tot ocupar-nos, tot recordant alguna de les anècdotes del comte Lleó Tolstoi que 'ns contà darrerament.
L'Enric Lew-Landowski es un home simpatiquissim. Es. ademés, un conteur deliciós.
Ens parlà, doncs, llargament, den Lleó Tolstoi. Com ja es sabut, l'Enric Lew-Landowski
i la seva esposa anaven cada any, pels volts de Nadal, a casa den Tolstoi. El coneixien, doncs,
molt, l'havien estudiat molt, i l'estimaven i els estimava molt. L'art de na Wanda Landowska, tant simple, tant sincer, havia de plaure, forçosament, an en Lleó Tolstoi; i na Wanda
Landowska, tant aimant també de tot lo superior, havia necessàriament de sentir pel vell
somniador la més fonda veneració. En Landowski·ns contà, doncs, entre altres coses, aquesta
anècdota den Tolstoi'.
En Tolstoi i en Tschaikowsky eren molt bons amics. 1 ambdós s'escrivien. Un dia s'executà un Quartet de l'autor de la Simfonia patètica, i en Tolstoi anà a escoltar-lo. Ara bé :
en Tschaikowsky, que, com s'endevina, devia observar el seu amic Tolstoi, vegé perfectament,
amb gran satisfacció seva, que, al termenar l'Andante de l'esmentat Quartet, les llàgrimes
apareixien als ulls den Tolstoi... I ja comprendràs, llegidor, amb quina emoció registrà aquest
fet l'autor de l'obra executada. Després d'aquest concert, i ple encara son esperit del dolç
record tolstoià, en Tschaikowsky, com en altres temps, escrigué a l'amic Tolstoi. Però aquella
vegada (oh cosa extraordinària!) no rebé pas resposta. Li endreçà encara altres lletres, moltes
1) Es tant curiosa, tant nova, qus hem volgut tambí contar-la, desds aquestes planes, amb permís del
senyor Landowski.
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altres; però mai, ja mai més rebé {hélasl) cap més resposta!... Ja -s comprendrà fàcilment quant gran seria l'extranyesa den Tschaikowsky i amb quina dificultat armonilzaria
(si això era possible!) aquestes dues realitats : per un costat l'emoció, les llàgrimes den Tolstoi; per l'altre '1 silenci, inacostumat, de l'escriptor amic. ^Com trobar, en efecte, una solució
un xic lògica an aquelles dues realitats?... La perplexitat den Tschaikowsky degué ser grossa!...
Amb tot, no oblidà pas jamai aquella famosa audició del seu Quartet, i , tot joiós i ple d'orgull,
ho contà tot en les seves Memòries. — Vaig demanar, un dia, an en Tolstoi — ens deia en
Landowski — si l i agradava la musica den Tschaikowsky. «— Oh! no — respongué : — es
ben dolenta!» Vaig alesores recordar — afegia en Landowski — lo del Quartet d'aquell mestre,
tot lo referent an aquella certa audició de l'esmentat Quartet, i tot lo que •! compositor rus
ne deia, en fi, en les seves Memòries, i vaig preguntar an en Tolstoi si recordava i fet i si havia
llegit aquelles Memòries. Me digué que no, però que, fins en el cas que fos cert, el vessar algunes
llàgrimes, en certs casos, no significa pas re. «— Sí "us ían pecigolles — afegí en Tolstoi —
riureu : íno es veritat? Ara bé : .-voldrà això dir que -1 que -us les ha fetes sigui necessàriament un gran humorista}... Doncs, anàlogament, si algú, amb les seves extravagàncies, consegueix excitar-vos fins al punt de fervos vessar, si voleu, algunes llàgrimes (doneu-me un
bocinet... d'oignon y també us faré plorar!), això no voldrà pas dir tampoc que aquest hagi
de ser forçosament un gran,artista/»

Medita, llegidor amic, les paraules den Tolstoi.
F. LLIURAT

Respectucf homen«tg« a J U L I T A

FARNÉS

L a Cena Santa
DIVINO
Armonitzacio de Mn. J . F A B R E

A poc a poc

Nom

-N—tr
I

r a i l mottd

de Diu glo- rl • 11 - ca-d«,

»c

•

A limpa

ta del Nou Tei-ta-ment, Ma •

I

—

ri

•

a, Ver-ge Ilo - a - da, dalt

k i*

«o/to

raH.

del

Cel

fo-reu do - ta-da de

"t'

llum

de

gra-d-a. A-mén.

De

llum

de

1

/•aH.

-f—r~

f i* r r =

gra-d-a. A - m í n .

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALÀ
Nom de Déu glorificada,
acta del Nou Testament,
Maria, Verge lloada,
dalt del Cel fóreu dotada
de llum de gràcia. Amén.
La Cena santa i sagrada
s'ha pastat aquest Sant Pa.
Dintre l'Hostia consagrada
bon Jesús en creu està.
Prometerà l'Etern Pare,
Verge i Mare triomfant.
Dintre '1 ventre de vós. Mare,
s'es criat l'Esperit Sant.
Espiga tant delicada,
quan nasqué, Verge -us deixà.
Nou mesos l'haveu portada
i amb vostra llet se crià.
La garba d'aquell Forment,
per Judes Iscariot,
per trenta diners d'argent
l'han venut als sacerdots.
I pels carrers lo llevaren,
a Jesús, près i lligat;
caminant lo trepitjaren
fins a casa de Pilat.
— Ecce homo — els diu Pilat: ja es prou batut lo Forment :
no sia tant maltractat,
garbellat per tanta gent.
Tolle, tolle, fem farina :

crucifiquem el Forment.
Vingué com a llei divina :
mori en pasta de torment. —
Los rulns {rabins}) són gent malvada :
tots criden : — Vaja al molí :
mori en creu d'una vegada :
no resti •! Forment així. —
Los ruïns són rigorosos :
promptament lo n'han pastat :
los forns foren sangonoses
i en la creu l'han enfornat.
I aquell Pa tant preciós
cogueren dalt de la creu.
De foc foren los dolors
de sa Mare quan lo veu.
Majestat està inclinada.
Qui aquest Pa contemplarà
l'ànima tindrà salvada
dignament qui lo rebrà.
Bon Jesús : quan vàreu néixer
portàveu corona d'or,
i ara la portau d'espines
per nosaltres pecadors.
Qui dirà o oirà la Cena
tots los divendres de l'any
traurà un ànima de pena ;
la seva si està en treball.
Qui l'haurà feta dir
molts perdons haurà guanyats :
quants pecats ne farà al dia
tots li seran perdonats.
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«El Final de D. Alvaro"
Drama líric en un acte 1 dos
quadres, musica de Conrado
del Campo, lletra de Fernindez Shaw, estrenat en el Teatre Reial de Madrid, la vetlla
del 4 de Març de 1911.

UPOSEM per un moment que un director d'escena lírica extrangera,
desitjós de donar a conèixer obres noves al seu públic, í havent sentit
parlar de l'estrena d ' H Final de Don Aluaro, volgués recollir el parer
de la premsa espanyola amb el propòsit de representar dita obra.
Doncs bé : la lectura dels grans periòdics li trauria segurament tot
desig de fer-ho. No obstant, aprofitant aquells tant còmodes bitllets
circulars, i volent visitar la Cort, surt per a Madrid, i "s dirigeix al Teatro Reial, on veu anunciada, a darreries de la temporada. la primera representació de l'esmentada obra espanyola.
La seva sorpresa, al veure relegada an aqueixa època l'estrena del drama liric, se canvia en
estupor al presenciar l'espectacle. L'orquestra toca •! preludi amb un entusiasme que no
priva, per això, que -s trasllueixi la manca d'assaigs. S'alça després la cortina, apareixent una
decoració d'una celda que 's redueix a una tela sense pintar.
Canta Don Alvaro un Himne al Sol, que déu inundar-lo i que allí passa per una petita
finestra... En la segona escena, que -s desenrotlla en les rialleres serres de Còrdova, descobreix
les tètriques roques de la Tetralogia i els ramatges que apareixen en el Tristany. Uns pastors
que vénen cantant van vestits de napolitans i tirolesos. En fi, una mise en scène apedaçada,
en la qual l'empresa no hi ha invertit una miserable pesseta. Després de tot això, el director en qüestió se 'n va desilusionadissim sens cap dubte; emperò menys mal que ha
tingut una compensació, car en mig de tot això ha oït musica veritable, musica que sona a
cosa nova. L'ambient que manca en la mise en scène sobreïx en l'òpera, í d'aqui que se "n
vagi cap a la seva terra amb una trista opinió respecte de l'apreci que aqui "s té a l'art nacional.
Aquesta mena de conjura de l'empresa i de la critica ha tingut, per això (cal confessar-ho),
honroses excepcions. No han faltat alguns crítics que han vist clar el mèrit de l'obra; però,
malauradament, llur veu no ha arribat al gran públic. No han mancat tampoc elements del
teatre que s'han dedicat amb amor, posant-hí tot llur interès, a que la representació A'El
Final de Don Alvaro fos brillant. Inútil empeny! La falta d'ambient i la mesquinesa amb que
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s'ha posat l'obra, el nul apoi que li ha donat la crítica, i fins l'incomprensible ausencia del
públic, han contribuït que l'obra hagi passat com a cosa indiferent i sense importància.
1, no obstant, l'obra den Conrado del Campo marca un punt culminant en l'historia de
la musica dramàtica espanyola. Prescindint del renaixement musical català, es la primera
veritable òpera espanyola que s'ha representat en el Reial i sigui digna de passar les fronteres. En ella 's veu l'afirmació, en el concert mundial, d'una musica netament espanyola,
d'una importància tal, que es comparable a les modernes escoles russa, francesa i bohèmia.
De dita musica, d'avançada tècnica, d'inspiració espontània i noble, d'encerts dramàtics
ferms i acabats, crítics coneguts, malgrat això, s'han atrevit a dir, per exemple, que era una
promesa per a l'esdevenidor, o bé han incorregut en ingenuitats que revelen el desconeixement més elemental de la composició musical al dir que -s notava en el segon quadro la fadiga
del compositor!... Seria la fadiga del crític, perquè •! compositor no escriu pas la seva obra
d'una sola tirada desde la primera fins a l'ultima nota. Wagner començà la seva Tetralogia
per la Mort de Sigfrid; i qui sab si en Conrado del Campo va començar la seva obra per aqueixa
mateixa segona escena, acabant pel preludi.
Més deixem a un cantó aqueixes humanes debilitats, i passem al comentari tècnic d ' £ /
Final de Don Alvaro.
L'obra, per son caràcter dramàtic, se prestava poc a un treball temàtic complicat. No
obstant, els temes que apareixen estan tractats, desde •! principi fins a l'acabament, amb la
més admirable varietat de desenrotllament, tant simfònic com orquestral. El motiu principal, que podríem anomenar de l'unió d'amor, i que, en efecte, descriu el procés passional dels
dos aimants, encalça a l'acabament una importància que impressiona l'oient sincer.
El preludi de l'obra representa l'historia amorosa de Don Alvaro i Leonor. Això explica la violència i el color rutilant de l'orquestració, en la qual s'engarcen nombrosos dissenys de
caràcter espanyol que creen l'ambient. Ademés el mateix tema principal té savor espanyol.
Per una transició de caràcter místic que reprodueix el tema principal confiat al violi
sol, entrem de ple a la primera escena, on el tema "s transforma segons la marxa del poema,
com quan Don Alvaro recorda "Is seus amors amb Leonor. Per altra transició en 50/ major
entra •! cant de trilla original de l'autor, de modalitat antiga, l'extraordinari color del qual se
deu a l'agropació veritablement nova de fagot i flautí amb armonics de violi. Oim un característic tritó cantat per dos clarinets. Aquesta moderna disposició orquestral es, naturalment,
molt distanciada en tota l'escena, el cant de la qual s'armonitza amb una successió de quintes en el metal.. L'escena s'acaba per una nova transició mimica, en do menor, del tema dolorós de Don Alvaro, expressat pel violoncel, arribant en aquest moment a \'Himne al Sol.
L'orquestració es molt dividida, fent-se admirar l'hermós procés modulatiu, com en tot
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el drama (cal fer-ho constar, car es un dels aspectes del talent, tant original, den Conrado
del Campo). Al final tornem al to de sol major en que havia començat l'escena. Passem
llavors a una transformació rítmica plena de color. I el drama comença amb agitació en els
ritmes \ cromatisme en la tonalitat: es el duo tant fort de Don Alfonso i Don Alvaro, que
canvia de caràcter en un ^ amb les paraules : Dios, que nos ves, de forma escolàstica i
d'orquestració molt compacta i carregada, puix amb ella -s proposa descriure lo que passa en
l'esperit dels protagonistes. En el moment més àlgid de la disputa l'orquestra emplea. per
consegüent, tots sos recursos. Al anar-sen ambdós adversaris se presenta una darrera transició,
interessantissima al cant de irilla. jQuina novetat en aqueix troç simfònic que toca l'orquestra
davant l'escena buida! Els dos homes han sortit desafiats vers la montanya; en tant que l'orquestra descriu llur carrera ferotge, resolent-se a poc a poc tot aquest dramatisme en una
musica de color local, d'ambient cordovès, la musica del camp apacible i indiferent...

Comença el segon quadro, i oïm tot seguit el tema de la penitent, de Leonor, unit
sempre a un tema feréstec, el qual retorna més expressiu en la pregaria, que es, en efecte,
tant en la musica com en el poema, una oració en plena montanya. El tema, que ofereix
gran novetat armonica, està confiat a la corda. El chor següent, tant hermós i d'una polifonia
senzilla i flexible, se termena per un fragment orquestral molt vibrant i alegre. El chor,
amb bonics efectes de sonoritat llunyana, desapareix a poc a poc; i comença l'escena sexta
amb un interludi que precedeix l'entrada en escena de la penitent Leonor, i el motiu del
qual es el tema principal, ara sense passió i quelcom religiós, mesclat amb les primeres indicacions de la tempestat.
Leonor canta la seva pregaria acompanyada pel violí sol. El tema feréstec se desenrotlla aquí amb tendresa malinconica. L'oració s'acaba amb una trista escala descendent de terceres majors en la corda més alta. La tempesta s'anuncia, i va creixent
sempre fins al final. Surten després Don Alfonso i Don Alvaro; i al caure mort el germà de
Leonor, al trobar-se la penitent amb son aimant perseguit per tant fatal destí, se presenta
el moment més simfònic de tota l'obra. Sona -1 tema d'amor a tota orquestra amb tràgic
entusiasme. La tempesta s'aferma, i comença un veritable poema simfònic, al qual s'uneixen
les greus veus dels monjos, que canten un majestuós i polifònic Miserere. L'encert del compositor es gran aquí, car consegueix descriure una tempestat que no recorda ni Beethoven ni
Wagner. Allò es nou; i a l'apareixer, per f i , en mig de l'orquestració esplendent, el gran tema
d'amor, de caràcter espanyol, amb modificació rítmica, i cantat pels violoncels, les violes,
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el trombó, la trompeta, el corn anglès i el clarinet, sentim, commoguts, que -1 drama que
s'acaba es verament espanyol, i que la seva inspiració, per més moderna que sigui, es, no obstant, castiça; no podent negar ja, amb ell. que existeix el drama liric espanyol.

No cregueu que E l Final de Don Alvaro sigui una revelació del talent den Conrado del
Campo. Ja s'havia pogut apreciar-lo, en la iSinfónica» i en els concerts da camera, per sos
poemes simfonies i sos quartets. Ademés, Conrado del Campo es dels compositors espanyols
que més prestigi comencen a tenir a l'extranger. S'han tocat quartets seus amb veritable
triomf a Burdeus, Le Havre, Milan, Sant Petersburg, i suara mateix a París, on acaba de fer
una aparició sensacional, segons carta que he rebut del director de la secció parisenca de la
«Societat Internacional de Musica».
Esperem, doncs, en l'hermós esdevenidor den Conrado del Campo i de la moderna escola espanyola.
HENRI COLLET

El Cavaller de la rosa
Comèdia murioal en tres
actes, llibre d'Huc de Hofmannsthal, musica de Ricard
Strauss, estrenada al Teatre
Reial de Dresde I dia 26 de
Janerde 1911.

L Teatre Reial de Dresde, que ha tingut l'honor de posar per primera
vegada les obres precedents de Ricard Strauss, E l Foc de Sant Joan,
Salomé i Elektra, ha sigut també el que ha donat la primera representació d ' f / Cavaller de la rosa.
Si aquest honor li ha sigut reservat, cal dir que bé s'ho mereix,
car el Teatre Reial de Dresde sab fer les coses esplèndidament i
amb tots els elements necessaris per encalçar resultats tant brillants com el de la memorable vetlla del 26 de Janer.
Bé pot calificar-se de memorable aquella nit. quan. durant el curs de la representació.
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autor i artistes varen ésser aclamats' fins a vint vegades pel públic entusiasmat. El director
d'orquestra, E. de Schuch, participà ben justament d'aquestes manifestacions per la manera
admirable amb que conduí tota la representació.
Donant, seguidament, compte textual de les opinions que respecte a l'última obra de
Strauss han anotat els crítics de les revistes europees més importants, dedicarem al llibre
unes poques ratlles : no pas amb esperit crític, car per això -ns mancarien elements de judici,
més sí com a narració de lo que esdevé en E l Cavaller de la rosa, per a millor guiatge dels que
vulguin tenir esment d'aquelles opinions.
ACCIÓ DE L'OBRA
Es tradició que, el galant que vol en justes noces maridar-se, cerca un amic que porti en son
nom, a l'escollida, una rosa d'argent en penyora d'amor i de fidelitat. L'amic que porta aquesta
comanda es nomenat el Cavaller de la rosa, i es aquest el titol que Huc von Hofmannsthal ha donat
a! llibre, lleuger 1 sobtil com una intriga de Regnard.
El segle xvm es en aquest llibre amb totes les seves entremaliadures, amb totes les seves parsimònies aristocràtiques, àdhuc amb les seves llibertats característiques... I es aixelebrat com una
comèdia de Beaumarchais, i participa de l'infantilisme picaresc de Molière.
Som a Viena en temps de Maria Teresa. En el palau dels prínceps de Werdenberg, bé s'hi coneix
l'ausencia del senyor feldmariscal, el príncep, que es a la cacera de l'ós, car la princesa 's troba, al
alçar-se -1 teló, en Íntim coloqui amb Octavi, donzell hermós i atraient, en la mateixa cambra on la
nit se dèu haver passada.
Més, aviat, els transports galants són interromputs per l'arribada inopinada del cosí de la princesa, el baró Ochs de Lerchenau, qui ve a fer-li assaber les seves pròximes noces, i a pregar-li que
vulgui escollir d'entre les seves coneixences un cavaller per fer ofrena de la rosa d'argent a la bella
Sofia.
Entretant Octavi ha tingut temps de disfreçar-se; tant traçudament, que 'I més entès no hi veurà
nas el donzell amat de la princesa, més una gentilissima cambrera de sa companyia.
El baró, que es devot de beutats accessibles, no perd pas la bona ocasió que s'ofereix a les seves
aficions galants i combleix a Octavi de belles dites i d'enterbolidores propostes.
El lector perspicaç endevinarà que '1 donzell Octavi dit íntimament Quinqui, serà ' I Cavaller
de la rosa que mi senyora escolleixí per portar a Sofia l'emblema de la fidelitat en nom de l'enamoradiç baró de Lerchenau.
Partit aquest, mi senyora la princesa -s compon. L'escena, aleshores, pren aires de forta intimitat, o sembla que va a prendre-ls; però ve a desfer-los una invasió de personatges que arriben : uns
a demanar quelcom a la poderosa dama, i a prestar-li llurs serveis professionals els altres. 1 són,
aquests -personatges : quatre nobles tronats, la modista, el perruquer, un venedor d'animals exòtics,
un notari, un tenor italià, etc.
Aquesta escena produeix un efecte brusc, com de cosa interposada i sobrera... Però hem dit que
ens mancaven elements de judici.
A fóra aquest pas de comèdia, tornen els amors d'Octavi i la princesa; més aquesta es ara talment canviada, que no sembla la mateixa. I això no pas per la mestria amb que s'es composta, sinó
tot simplement perquè la descoberta d'una arruga traïdora, o d'un posat madur, que i mirall ha reproduït mentres se pentinava, li dóna advertiment que "Is anys no passen en va i que bé caldrà renunciar
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a l'amor d'Octavi per no encadenar el destí d'un jovincel al d'una dóna que no trigarà a ésser vella.
Mi senyora la princesa ha fet, amb això, un pensament de dóna entenimentada. Octavi ho regoneix, lo qual prova que la joventut no es incompatible amb la raó.
Aquest final de primer acte ha de deixar un
gran repòs en l'esperit de la bona gent. I això es
també un dels secrets d'aquesta moderna literatura
teatral que està donant la volta al món.
Retrobem a Octavi, en el segon acte, en una
sala del palau del senyor de Faninal, pare de Sofia,
la promesa del baró de Lechernau. Octavi es ara i
Cavaller de la rosa. i ve a complir la comanda d'entregar a Sofia la penyora d'amor i de fidelitat del
seu promès.
Si '1 lector toma a ésser oerspicaç, maliciarà tot
seguit que Octavi, al veure a Sofia, la troba bella i
escaient. I ho endevinarà. Com endevinarà que ella,
la promesa del baró, troba que Octavi es un gentil
donzell.
I , es clar, mentres el baró i el senyor de Faninal,
son futur sogre, estan en el saló immediat fent els
capítols, el Cavaller de la rosa creu més profitós parlar per compte propri que per comanda d'altri, i
volen paraules d'amor entre l'escaient Sofia i el
gentil Octavi.
Tot això bé fins aquí. Més... les parets tenen
orelles; i, si no les parets, els que hi estan darrera
a l'aguait, apostats per ordre del baró, qui, a jutjar
per aquest detall, ja no les devia tenir totes.
Els espies interrompen el dolç coloqui, i aleshores esdevé una gran confusió de crits, renys i
llàgrimes, i àdhuc sorgeix un duel entre •! baró i el
Cavaller de la rosa. Aquest, com que es jove i enamorat, fa recular a tothom brandant la seva espasa,
fins a fressar-se camí per eixir.
El baró resta atuït; però ben aviat una missiva
flairosa, de sentors femenines, li torna l'esperit. La
carteta no es altra que la resposta amable d'aquella
suposada cambrera (el mateix Octavi), a qui i baró
Octavi Rofrano, B l Cavalltr dt la rosa
havia demanat hcra i lloc.
Déu ésser amable la resposta, car en el darrer acte acut el baró a l'hostal galant on ha de tenir
lloc l'encontre.
Però allí no esperen al baró més que noves trifulgues. Octavi ha dissimulat testimonis per tots
els endrets de la sala. També es entre ells el bon senyor de Faninal, qui serà testimoni de les infidelitats del seu futur gendre.
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La cambrera -s dóna a conèixer, els testimonis apareixen, i acuden, per a més puntualitzar, una
banda d'infantons que criden amb totes llurs forces : «— Papàl Papà!»
La confusió del malhaurat baró no ha de remarcar-se. En parell cas qualsevol de nosaltres faria
un posat semblant.
Tot adquireix ara, en l'escena, un aire de parodia, a punt de descendre a lo grotesc. L'entrada
inopinada de mi senyora la princesa (a qui no havíem
tingut el gust de veure d'ençà del primer acte) ve a
alçar un xic la situació, presentant-se tota penetrada
de la seva missió redemptora.
El Cavaller de la rosa acaba bé : Octavi i Sofia
assoliran la volguda benhaurança, 1 a la princesa II
restarà el dolç consol d'esser ella la qui -Is l'haurà
proporcionada.
OPINIONS DE LA CRITICA
No es pas tot molt arrodonit en aquesta follia.
Algunes supressions, sobre tot en el tercer acte, no hi
serien de massa. L'insistència dels bordets en regoneixer l'autor dels seus dies es grotesca de debò, i
el decorat de l'acte final enquadra malament amb el
cast amor d'Octavi i Sofia. Però què hi fa! aital com
es, l'obra considerada com a llibret d'òpera, està molt
ben escrita, encara que 'I costat irònic de les coses no
desapareix, per dir-ho així, ni un instant de l'escena.
Es això mateix lo que trobo a la sorprenent
partitura de R. Strauss. Massa espiritualitat {trop
d'espril), una garbosltat I un humor lleugerament
uniforme, d'una extremada exuberància, resumint-se
en certa manera, en un sol paper : el de l'orquestra.
Els curts instants de lirisme són insuficients per
deixar prendre alè a l'auditori. No 's pot, durant
quatre hores (entreactes compresos) tocar la corda
d'un mateix sentiment, sense produir un xic de
lassitut. I quan, després de tanta verbola, Octavi i
Sofia canten el lied final, tant ignocent : «Es un
somni, un somni impossiblel» el to es massa bruscament abaixat per no sobtar. La partitura de Strauss,
Sofia ds Fanlnal
tota de mosaic, no s'até a un mateix motiu : els
fragments solts s'hi troben bastant nombrosos : i jo no crec que Strauss posseeixi, en aquest
particular, les qualitats que -s requereixen per abarcar una obra de certa extensió en son conjunt i
per donar-li l'unitat necessària. Certament el poema influeix en gran manera, car es ell que condueix
el treball del músic. En això Salomé i Eleklra són superiors al Cavaller, d'un doll més seguit.
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Aquestes reserves fetes, hem de convenir que la partitura es un miracle polifònic, ritmic i armonic. Dient que ha calgut a l'admirable conjunt del teatre de Dresde, un mes aproximadament, d'ensaigs diaris per a ben posar l'obra, se compondrà
desseguida les dificultats que comporta aquest espectacle.»— FRANK CHOISY.
( L t Cuidi Musical, de Brusseles.)

Com d'habitut, es la seva prodigiosa tècnica orquestral la que ha aixecat, en la nit de l'estrena, l'entusiasme d'una sala plena d'intelectuals, d'artistes i
de personatges coneguts. Lo que Strauss ha sapigut
fer amb una dotzena de motius de valsos vieneses,
en conjunt bastant corrents, es inexplicable. La complexitat de la seva orquestració (mai feixuga, sinó
exquisidament fluïda) té quelcom de miracle. Sens
dubte procedeix per fragments, segueix l'acció pas
a pas, no sense resultar-li nombrosos estirabots agradoses, a voltes un xic fadigants, encara que en situació. I , si en el primer acte les múltiples subtilitats sonores, espècie de pedretes d'un gran mosaic,
no concorden pas sempre amb l'efecte de conjunt,
on el segon el prodigi 's compleix i s'emporta als més
rebels.

I
i

Confesso que aquesta tensió perpetua, aquesta
ubriaguesa no interrompuda, no deixa de provocar
una certa fadiga. El xampany que 'ns aboca la musica de Strauss ens espatlla °1 paladar i -ns amossa la
sensació. Aixi, el tercer acte, manté d'una faisó
massa uniforme '1 to en aquest mateix diapasó.
Malgrat aquestes reserves (equina obra n'està
exempta?) no 's pot regatejar-li la distinció de l'escriptura orquestral. jQue lluny que som de l'emfasi
de Mahler, i quant més mordent ens sembla, al seu
costat, la verbola de Strauss! Se discutirà a no poder
més sobre -Is mèrits à'El Cavaller de la rosa. Se li
retreu ja l'abundor de valsos, fóra de lloc en el segle
Octavi, dins el tocador de la Mariscala
del minuet, i la banalitat de molts motius en terceres o en sisenes! Segons el meu parer, tot això
desapareix en l'unica preocupació del mestre en escriure una partitura vivent, activa, destinada a
subjugar l'auditor més encara que Wagner. Aquesta via ino arribarà a conduir el compositor alemany
fins a la pantomima? Jo m'hauria ben passat de la tasca dels actors : tant la simfonia era impressionadora. joganera, follament exuberant o sentimental, pretenciosa, i, a voltes, feixugament realista.»—
DIEOO D'ALÇENTUA.
(IÍ Courrier Musical, de Paris.)
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Explicar aquí l'argument per peces menudes, es impossible; i es una bona llàstima, car aquest
seria •! sol medi d'explicar la musica. El vals, el famós vals, el primer vingut «que feia fer a Cortot
una d'aquelles cares», no hi desempenya pas el
paper, el paper-opereta que s'havia suposat. Per de
prompte són varis. Però •! vals genre musical es per
tot : punxa, esperona, irrita i torna i retorna a l'estat de continua promesa; promesa que contínuament
gira, corre i s'amaga en el primer acte, se desplega
en el segon, i en el tercer alcança proporcions fabuloses i funambulesques; però seria injust declarar-la
l'ax o l'obsessió de la partitura, una partitura que,
per la meva humil part, me permeto trobar tota bonament fabulosa. Jo sentia alguns de vosaltres preguntar-se, després de la representació à'Elektra, que
seguí, en el Teatre del Príncep Regent, al Festival
Francès, «si allò era verament una obra d'art». Extranya preocupació davant de lo actual. Evidentment,
trobareu lo d'ara un monstre, i jo concedeixo que n'es
un, en efecte. Però, en veritat, més m'estimaria haver
posat an el món un monstre així, viu, que tot lo
que 'us plaurà oposar-li d'equilibrat i de sensat que
tingués la fredor d'un bibelot. Hi ha aquí quelcom
d'excessiu i d'enorme, àdhuc en lo exquisit, que no
té cap pretensió d'esser clàssic segons les vostres
idees. Això va tant bé amb Rabelais, Víctor Hugo i
Rodin, com amb Shakespeare i Gustau Mahler, o com
amb Bcecklin i Bruckner : l'assumpte no hi fa re,
ni •! vals ni lo extravagant. I , si en els detalls del text
se pensa en el barroc anacrònic de Fritz Erler, en els
detalls de la musica, se pensa en el molt més fi i faceciós dels Díez, dels Hengeler, dels Gcffcken i dels
Pellar, i àdhuc en el del rus Alexandre Benofs. En
quan an aquests anacronismes, dos mots d'explicació : un xic de cosa a lo Mozart i àdhuc premozartinià, per aqui i per allà, s'avé amb el veinatge
del vals vienès de gust més pur d'aïr, i el tot s'adapta
extraordinàriament a les maneres molt especials i
molt personals i ultramodernes, segons sembla de
Strauss. Aquest cop podrà parlar-se de l'expressió
frenètica del mal gust vienès; i , si tant se vol, se
Octavi, vestit de cambrereta
podrà epílogar sobre Ochsenkavalier i Rosenkavalier. Re privarà una obra generosa i forta d'anar
cap al seu destí en despit dels bromistes i del xist fàcil. La critica d'aquí s'extasia davant dels
actes I i I I I . Perla meva part, jo prefereixo •! segon. L'escena de l'entrega de la rosa deixarà per
sempre més en la musica la sensació mateixa de l'argent i del satí, com la sensació de l'opal llunar ha
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trobat la seva expressió inoblidable en la darrera escena, i, més encara, hi ha trobat, en exquisida
relació amb la naixença virginal d'un primer amor en un cor d'infant, y en el cor del segon infant,
un fresc amor per a la joveneta ingènua succeint a l'iniciació voluptuosa d'una bella padrina. Oh la
pobre mariscalal... Guardeu-vos de prendre, com
alguns han fet, per una broma vienesa, o per una
colecció de pagines curioses o mirifiques, una obra
d'una escriptura tant experta en fines notacions de
sentiments. Hi ha més encara, molt més, enormement. El darrer mot sobre £1 Cavaller de la rosa,
com sobre les simfonies de Mahler, no som pas nosaltres els qui i direml Jo l'envejo als nostres decendents, i sobre tot els envejo lo que 'Is reserva una
musica tornada, a la fi, a la veritable vida, a una
vida que no sigui més que la vida condensada de les
obres d'art (una gota d'essencia de rosa persana dins
d'un treball d'orfebre), però que sigui com la sang
vermella en les galtes d'Octavi i de Sofia.» — WiLLIAM RlTTER.
(Rtvut Musicale, de Lyon.)

Musicalment el primer acte es el millor dels tres :
es fi, bastant discret, d'una ironia a voltes molt divertida, i l'instrumentació no destorba "Is cantors.
Com Salomé, el Rosenkavalier es ben bé l'obra
d'una època de decadència; obra en la qual, per
altra banda, se retroba tot el talent i tota la poixança tècnica de l'autor de Mort i Transfiguració,
que representa (cal dir-ho ben alt) tot un altre
ideal.»
(i< Míntstrel, de Paris.)

mm
i m

«Strauss es tota la musica dramàtica de l'Alemanya contemporània. Es la branca més vigorosa
sorgida del tronc wagnerià, l'unic en el qual circula la saba mentres el rest s'asseca. Humperdinck,
Max Schillings, Pfitzner, Weingartner, Frienzl,
Eugeni d'Albert, guarden del mestre de Bayreuth
qualques excelsnts secrets de factura; més llur obra,
Anina, la graciosa italiana
amb tot, no es més que un diminutiu de la seva.
Llur temperament no té pas la força d'alçar o d'apartar la massa confusa de les reminiscències. Llur
individualitat no es prou poderosa per expressar ses reaccions intimes al contacte de la vida. Solament
Ricard Strauss consegueix realitzar ses proprietats personals, fer obra original. Sa fantasia s'empeny
en tots sentits; més la seva irresistible inclinació a diversificar-se a dispersar-se sobre mil objectes, ve
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corretgit per una necessitat, no menys imperiosa, d'unitat. Strauss ha tocat tots els genres. Passa
indiferentment del drama a la comèdia, i en tot deixa l'empremta de la seva personalitat. Després
de Salomé, després d'Elektra, veus-aquí -1 Rosenkavalier. El compositor ens allunya dels drames
sombres, i 'ns condueix a Fenersnot, sa primera temptativa en la comèdia lírica. A dir veritat, el Rosenkavalier no afegeix re a la definició que les obres
anteriors ens donen del geni de Ricard Strauss; més,
per una mena d'esclosió regular i de creixença continua, aquest mateix geni no cessa d'engrandir-se, de
depurar-se.
Dins del camo que li ha traçat el Uibretista,
Strauss s'hi fa lloc i dóna tota sa mesura. Té ell,
ja ho sabem, esfereïdora necessitat d'acció, de sensacions. Sa potencia de visió es ilimitada. E" l'intensitat de la seva impressió, no es pas ell mateix lo
que cerca expressar desseguida : es, al contrari, lo
que no es ell. No podia ésser, altrament, que no restés
en certes pagines del Rosenkavalier, joiosament objectiu. Més, sempre i per tot, s'hi descobreixen recons
d'adorable poesia, d'exquisida sensibilitat. Cap assumpte podia permetre-li millor projectar son temperament sobre l'humanitat, expressar la concordancia, l'armonia de la seva naturalesa amb les disposicions Intimes i subjectives de son ànima de poeta.
Aqui, el mateix cor, per a així dir l'inteligencia. El
tret dominant del Rosenkavalier, com brollador Inextingible de l'emoció, es el lloc que Strauss dóna al
sentiment. Retrobem el creador de Till Eulenspiegtl,
més flexible, més liric, més sensible que mai. Es aquí
que la seva ànima hi es tota sencera.
No tindríem més que la meitat de Strauss si
no miréssim més que la poesia sentimental de la
seva musica. Son lirisme està atemperat pels elements descriptius i còmics que li vénen d'aquest medi
aixordador. Al costat de les escenes patètiques se
troba una part bufa, i àdhuc burlesca, de lo més
ben trobat, almenys en lo que 's refereix a la musica. S'endevina que Strauss s'hi ha trobat a tot pler.
La manera del seu estil, l'hilaritat dels seus instruUn lacai del Cavaller d i la rosa
ments de fusta, ens ho diuen bé prou. El seu natural
no l'inclina pas a reproduir l'eslorç i el moviment de la vida en totes les seves direccions : Strauss
no "s preocupa més que de la vida mateixa. Veus-aquí •! perquè de la seva verbola tempestuosa, de la
seva gran joia, i lo pintorescament còmic de la seva obra. Veus-aquí -1 perquè de la seva bufoneria,
que no es, en resum, sinó una reproducció singularment ampliada de la realitat. El baró, Faninal,
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els lacais i tots els comparses de l'acció, formen una coleccíó de grotescs hàbilment modelats.
No hi ha ni un compàs d'aquesta partitura tant complexa que no visqui de llurs substàncies
melòdiques i rítmiques (de les dels elements temàtics)
La riquesa del llenguatge simfònic del Rosenkavalier
no consisteix pas solament en l'abundor dels temes,
sinó, i sobre tot, en les diferents inflexions que pren
el mateix tema, segons l'interioritat del sentiment, en
les incesants i fecundes combinacions que determina
l'augmentació o l'aixamplament. Ningú es tant sortós
com Ricard Strauss en la transformació dels temes.
L'encadenament lògic, el desenrotllament orgànic de
les seves idees, la soliditat de llurs fonaments tonals,
semblen arrencar de la gran tradició clàssica. Que la
força, l'originalitat, la brusca altivesa de certs accents,
recorden manifestament tal o qual leitmotiv dels poemes simfonies, no "s pot negar. Don Juan, Don Quichotte, Till Eulenspiegel, la Simfonia domestica, la
Sonata de violi, 11 proporcionen ritmes virils i vigorosos. Sa fecunditat d'invenció, no n'esdevé, amb
això, menys sorprenent. Així mateix l'estil ens
apareix forjat amb materials empleats amb predilecció pel mateix Strauss en altres obres seves.
Se poden regoneixer fàcilment els seus arabescs de
treset, els seus dibuixos flotants, les seves successions de tercera, de quarta i de sisena, els seus trets
cromàtics ascendents, els seus salts furibundes d'octava, els seus capritxoses intervals melodies, ses
games descendents per tons sencers. 1 continua
usant combinacions extranyes, desconegudes, per
als efectes d'armonia que pot treure-n, fent-ne un
empleu curiós. La seva polifonia resta d'una audàcia
i d'una complexitat increïble, però sense confusió:
totes !es impossibilitats materials, tots els tours-dejorce als quals el seu geni contrapuntistic se lliura,
desapareixen tot naturalment en la claredat del
conjunt. L'escriptura del Rosenkavalier sorprèn per
sa nitidesa de cristall, per ses armonies envellutades, 1 també per la gràcia esclatant, ingeniosa i
guspirejant del diàleg. Strauss ha sapigut domar l'emE l Negre, amb el capell del Cavaller d i la rosa
branzida fogosa i les brutalitats inconscients a les
quals la seva endimoniada naturalesa "ns havia, per dir-ho així, avesat. L'intima poesia de l'assumpte no resulta pas esclafada sota 'I pes d'una orquestració de plom : el geni de l'instrumentació
aconsegueix els darrers limits. De més a més el Rosenkavalier s'imposa per la espontanitat i la
sinceritat de l'inspiració.» — LAZARE PONNELLZ
(5. / . M-, Butlletí de la Societat Internacional de Musica, de Paris.)
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•Probablement tot el món musical convé que Strauss no es Mozart, i no -s pot fer cap càrrec al
primer per no posseir el geni de l'unic Wolfang Amadeu. Però lo que "s pot esperar d'un compositor
de la categoria de Strauss es que tingui -1 sentiment de l'estil, i aquest li falta.
Això arriba a un grau extraordinari en la seva ultima obra. Una pitjor barreja d'estils que la
que 's troba en Der Rosenkavalier es dificil i maginar-la. Que Mozart ha sigut près com a model, se veu,
en el llibret, no solament en l'ambient, sinó en els personatges, que -n recorden d'altres de Les Bodes
de Figaró. Però en la musica no "s troba per en lloc un sol alè de l'esperit de Mozart, a no ser en el duet
en sol, manllevat, quasi nota per nota, al duet entre Pamina i Papageno de La Flauta màgica. Una
única temptativa de minuet degenera desseguida en l'inevitable vals. 1, desde •! segon acte, els valsos
se succeeixen d'una manera alarmant, i, amb llurs modulacions sobtades i sorprenents, devenen, a la
llarga, insoportables. Naturalment, tractant-se d'un compositor que posseeix la potent individualitat d'un Strauss, no falten fragments hermosos, pagines verament exquisides. El primer acte, considerat en conjunt, es sens dubte el millor, el més perfet: el seu final es tal vegada lo més emocionant
que ha escrit Strauss. En el segon, l'arribada del Cavaller es d'una gran bellesa; però desde aquest
moment l'obra comença a decaure llastimosament, fins a arribar, en el tercer acte, lo més avall possible.
Únicament, poc abans d'acabar l'obra, Strauss ha reeixit novament, escrivint una pagina de
veritable valor. El tercet per a veus de dóna compensa tota la terrible tanda de valsos que precedeix.» — DR. EDGAR ISTEL.
( T h i Monthly Musical Record, de Londres.)

«Aquestes dues escenes (el monòleg de la princesa en el primer acte, i el tercet de la princesa Sofia
i Octavi al final del tercer) són les més importants de l'obra, i causen la més profunda impressió en
el públic. La musica d'ambdues es de gran bellesa lírica i poderosa expressió dramàtica; i l'habilitat
amb que '1 trio es portat desde un començament, aparentment trivial, porta la marca del geni. Pròxima
en importància es l'escena en que •! Cavaller presenta la rosa a Sofia. Poques vegades ha demostrat
Strauss el seu domini del colorit d'una manera més convincent que en aquestes tres escenes; i, no
obstant, la musica en totes elles es, esencialment, molt més simple que la que estem acostumats a
associar an el seu nom. Un encisador minuet mozartià en la primera escena d'amor entre Octavi
i la princesa, els duets entre Octavi i Sofia, d'una meravellosa delicadesa, i el treballat fugato
que serveix d'introducció al tercer acte, i que es, a despit de sa complexitat, una festa per als
esperits selectes, es, entre lo restant de l'obra, lo que ocupa un lloc prominent en la memòria.»
— A. KALISCH.
(Tht Musical Timts, de Londres.)

Correspondència d'August Spanuth, després de l'assaig general a Dresde l 24 Janer.
«

Musicalment, el primer acte es el millor, potser l'unic : tot ell es del mateix Richard Strauss de
sempre. Tot diu amb riquesa lo que ha de dir, i es digne d'especial lloança la ponderació de la dinàmica : els cantants se fan comprendre gairebé sempre, i l'instrumentació es poques vegades sobrecarregada. Tant-de-bo poguéssim dir lo mateix del segon i del tercer actel
Vers la meitat del segon acte l'orquestra devé completament straussiana. i porta a una termenació en la qual se diria que 's cacen pardals a canonades.
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En el tercer acte deixa anar totes les sonoritats, que ben sovint aixorden. Però Strauss pot excusar-se, donada la follia burlesca de l'escena.»
{Signalt, 25 Janer, de Leipzig.)

Cal remarcar que Strauss treballa amb les idees d'altres i que la seva sàtira an ells va endreçada.
Així ho fa, d'una manera magistral, amb el vals vienès, que ell vesteix amb un riquissim robatge
orquestral. D'inspiracions d'art creador gairebé no se n'hi troben, a la partitura; però està plena de
passatges soperbs...
Amb tot, es molt dubtós que l'exit final del Rosenkavalier respongui a la expectació del món musical. La montanya no ha pas donat a llum un ridicol ratolí, però tampoc una obra d'art que pugui
formar època. Es de suposar que la següent obra teatral de Strauss no serà esperada, com aquesta,
amb una impaciència histèrica : per més que no fóra extrany que Strauss, totes les obres del qual
tenen llur propria historia de réclame, trobés per a l'obra futura un nou mètode de reclam que tornés a posar a la gent en commoció.» — AUGUST SPANUTH.
{Signalt, I Febrer, de Leipzig.)

El Cavaller de la rosa volia retornar, amb tot l'avenç de la tècnica moderna, a les esmortuïdes
tradicions de la bella musica; volia portar l'òpera que espera la nostra generació.
El drama wagnerià, l'obra den Hunperdinck, la tragèdia lírica dels moderns italians, no han produït altra cosa que pures imitacions. L'impressió de la nova escola francesa, malgrat la fascinació
de les seves coloraines, no resulta teatral. En aquestes condicions, a l'apareixer en Ricard Strauss,
totes les esperances se dirigiren vers ell. Den Strauss, d'aquest discutit autor, se podia esperar la
nova òpera. I , si amb El Cavaller de la rosa no ha obtingut lo que -s desitjava, assenyala, no obstant,
un cami que obre la vista a nous horitzons. En això està, per a mi, l'importància del nou treball.
En altre lloc de l'article, Schmidt, afegeix :
Així com el llibretista retorna a la vella comèdia d'intrigues, en Strauss retorna als vells motius
musicals. Les linies melòdiques, que havia deixat entreveure en altres òperes, resulten aquí lo més
important, i dóna per aquest motiu, al cant, malgrat l'immèns ornament orquestral, major independència i eficàcia. També, per lo restant, retorna a lo antic, puix no "s contenta de construir a grans
trets, sinó que limita tots els cants.» — LEOPOLD SCHMIOT.
(Btrlintr Tagtblatt, de Betlln.)

Desde Brusseles

R

EPRENC amb gust la meva tasca de corresponsal. Déu faci que no l'hagi de tornar a interrompre, car m'es molt grat (haig de confessar-ho) el comunicar als llegidors de la REVISTA MUSICAL CATALANA les meves impressions respecte a lo més interessant que sento aqui. Com
en les meves correspondències passades, no parlaré, evidentment, sinó de lo més important
que aquí 's fa.
CONCERTS YSAYE. — N'he sentit dos. El primer anà a càrrec de la «Tonkünstler», de
Munic, que dirigeix en Josep Lassalle, i fou realment interessant. La «Tonkünstler» fou
formada, com es sabut, per elements de l'antiga «Kaim Orkester». No es pas encara (cal confessar-ho) una de les primeres orquestres germàniques; però es ja, innegablement, una de les
bones. Com en totes elles, la disciplina, la santa disciplina, constitueix una de les seves
principals característiques. En aquest concert s'executà un Concerto grosso. d'Haendel (molt
ben tocat); el Don Juan, de Strauss; el Preludi i Mort d'Isolda, l'obertura del Tannhàuseri la
Quarta Simfonia (?), de Mahler. Que se "n podrien dir, de coses, sobre aquesta soi-disant
Simfonia]... Guardem-les, però, per a millor ocasió, car el nostre propòsit, a l'escriure aquestes
ratlles, no es altre que i d'informar. Amb tot, no podem resistir el desig de dir, ben francament, que, al nostre modest entendre, en la polèmica entaulada avui, sovint, a propòsit
de les produccions den Mahler pels admiradors d'aquest mestre i pels seus reventadors (i perdonim la paraula), crec que ambdós s'erren per un igual. Els primers s'equivoquen, creiem,
atribuint an en Mahler qualitats o, millor dit, genialitats que encara no té (i que probablement no arribarà a tenir mai) : els segons exageren qualificant en Mahler d'artista sense
talent. Un xic de serenitat, senyors! Per la meva part, sentint aquesta Quarta Simfonia,
que tantes coses preté contar-nos, he aplaudit sincerament lo realment bell que he cregut
descobrir-hi (car els reconets interessants no hi falten pas!), i he aixecat les espatlles escoltant lo que m'ha semblat inferior, excessiu o (perquè no dir-ho?) equivocat. De totes maneres,
que en Mahler es un músic de talent, de molt talent, això, creiem, es innegable. Una paraula
encara : aquí, objectant (creiem que amb raó) que la forma de la Quarta en qüestió no es pas
la d'una simfonia, algú ha escrit que més aviat ha de donar-se-li •! nom de Fantasia. Potser
té raó aquest senyor critic (algún cop n'han de tenir!) Però veus-nos aquí, també, en plena
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polèmica. El qui, com en Mahler, sab fer parlar tant d'ell, en bé o en mal, alguna qualitat o,
millor dit, moltes qualitats deu tenir. Però deixem tot això i tornem a Vinformació. L'EIsa
Flith ha cantat el 50/0 de l'obra mahleriana, i ha ben dit. ademés, Die Allmacht, de
Schumann.
El següent concert Ysaye "ns oferia una novetat : la Simfonia en do major d'un compositor
belga encara jove : en L. Delcroix. Es una obra ben feta, sense pretensions literàries (fa temps
que, com tothom sab, estan de moda!), que ha sigut força aplaudida. Hem sentit també
amb gust dos poemes simfonies francesos : Lénore, den Duparc, i Viviane, den Chausson. Com
solista, l'Ossip Gabrilowitsch, pianista rus. ha executat un Concert den Tschaikowsky i
algunes pagines per a piano sol. Es un gran pianista. Sentírem també, en aquesta sessió, la
Joyeuse Marche, den Chabrier.
CONCERTS POPULARS. — N'hem sentit també dos. En el primer d'aquests dos concerts
oírem una Simfonia en dos temps (adagio i allegro), per a dues flautes i corda, den W. Friedmann Bach. Fou deliciós. Sentírem també, sots la direcció den Sylvain Dupuis, el Faust
den Liszt. Aquest concert (cal consignar-ho), era un bon xic consagrat a honorar la memòria
del genial pianista •! centenari del qual se celebrarà aviat. En Rosenthal (un massa bell nom
per a un tant extraordinari acròbata del teclat!) executà '1 brillant Concert en mi bemol, i
el concert s'acabà amb la Catalonia, de l'Isaac Albèniz.
El segon Concert Popular, del qual anem a ocupar-nos, fou també interessant. En Dupuis
tingué la bona pensada de fer-nos conèixer algunes pagines oblidades den R. Wagner i de
l'Hector Berlioz. Del primer s'executà una... Simfonia; del segon, una Obertura. Són dues pagines escrites, per ambdós compositors, durant la llur jovenesa. S'han escoltat, doncs, amb rara
curiositat. Deixi-sem afegir que la Simfonia den Wagner data del 1832, i que E l Corsari, de
l'autor de la Fantàstica, fou escrita l'any 1833, però corretgida més tard. La Simfonia den
Ricard Wagner no es pas encara... wagneriana. Es, sobre tot, beethoveniana. Així ho reconeix
aquí tothom. Cal confessar, no obstant, que en algun endret ja s'endevina l'autor que escriurà més
tard la Tetralogia; però, en general (repetim-ho), aquesta Simfonia es sobre tot beethoveniana.
Una de les coses que més criden l'atenció de qui l'escolta es, afegirem, la pasta orquestral.
Sona ja de superba manera. Respecte a l'obertura den Berlioz, direm solament que ja s'hi veu
desseguida que es l'obra d'aquell romàntic esbojarrat, boig de Byron, de Shakspeare i de
Beethoven, del qual s'ha pogut dir, amb tanta justesa, que ningú personificava millor, i
d'una manera més viva sobre tot, tot el Romanticisme!
En aquest mateix concert s'ha estrenat, ademés, el Chant de la Destinée, den Gabriel Dupont. Es un poema simfònic força remarcable.
La solista d'aquesta sessió fou na Leffer-Burckard, del Teatre de Bayreuth. Cantà molt
bé belles pagines den Beethoven, Weber, Strauss, Weingartner i Wagner.
CONCERTS DEL CONSERVATORI.— El concert que hem sentit fou consagrat a tres romàntics:
Schubert, Carl Stòr i Gustave Huberti. Del primer s'executà molt rebé la bella Simfonia en
do; del segon, els quadros simfonies escrits per al Chant de la Cloche, de Schiller; i, del tercer,
la Chanson de matelots, Aurore i Scène de chasse. En G. Huberti, que morí fa poc, havia sigut
el nostre professor d'armonia, i no hem pas oblidat encara'ls bons i força interessants moments
passats a la seva cambra de treball de St. Josse-ten-Noode, regirant solfes. Aquestes tres pagi-
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nes, executades darrerament en el Conservatori, daten del 1870. Són delicioses. El plorat mestre, deixeble den Fétis, era aquí molt considerat, i ocupava un alt lloc entre "b grans músics
belgues. Era professor en el Conservatori, membre de l'Academia, etc. Era un home força
simpàtic, que 'Is seus amics i deixebles no oblidarem pas.
CONCERTS DEL «CERCLE ARTISTIQUE». — Ja he dit, crec, alguna altra vegada, que aquest
«Cercle» organitza sovint soirées interessantissimes. Aquests últims temps hi hem sentit tres
sessions de Sonates, donades per l'Ysaye i en Raoul Pugno. Una d'aquestes sessions fou consagrada a Brahms. aquell pur músic que no envellirà i del qual s'executaren tres Sonates. Ens
oferiren també una sessió Beethoven, amb tres Sonates també, entre les quals, naturalment,
la Sonata a Kreutzer. Com novetat tocaren una Sonata den Sylvio Lazzarí. Encara que escrita sots l'influencia ben evident den César Franck, es interessant, i fou ben acollida. I a propòsit del mestre való : l'Ysaye i en Pugno executaren també la seva hermosa Sonata. Fou un
dels clous d'aquestes tres sessions.
TEATRE DE LA MONEDA. — La novetat d'aquests darrers temps ha sigut l'obra den Ludovic Stiénon, Ceci n'est pas un conte, que s'ha estrenat a la Moneda. Se tracta d'una obreta
lírica, en un acte, que -s donà per primera vegada a Toulouse fa un parell d'anys, i que s'ha
representat també a Ostende i darrerament a Anvers i en algunes capitals de l'America del
Sud. No fou pas, doncs, una vertadera estrena. L'assumpte es Ileugeret, sentimental, i giravolta entorn de dos personatges ja força coneguts : Pierrot i Colombina. La musica es interessant. No preté pas sorprendre a ningú, però es, com el libretto que l'ha inspirada, elegant i
agradable. Es una obra, en definitiva, plena de bon gust, armonica, equilibrada, que s'escolta
amb plaer.
1 ara, per acabar, un mot encara sobre •! darrer CONCERT DURANT. Aquest concert fou dedicat tot ell a la musica russa. Oírem una Simfonia den Borodine, una Simfonia den Rimsky
Korsakow, plena de bells ritmes i de belles sonoritats; Le Lac enchanté, den Liadow; una Serenata den Glazounow; i dos Concerts, per a piano i orquestra, den Rimsky i den Liapunow
respectivament. Ja s'endevina que la part de piano d'aquestes dues obres anà, evidentment, a càrrec del que millor toca avui aquesta classe de musica : en Ricard Vines. El seu
exit, merescudissim, fou extraordinari.
I veus-aquí tot lo verament interessant que hem sentit fins ara. — X .

Desde Suiça

E

LS dos mesos que acaben de transcorre han estat fèrtils en concerts. Me limitaré a citar
en primer lloc aquells als quals he tingut el gran plaer d'assistir. El concert de la cèlebre «Tonkunstler Orchester», de Munic, fou per al públic ginebrí una vertadera fruició
artística. La gran sala del Victoria Hall estava curullada, i el públic entusiasmat : hi havia
de què. No -s podria trobar un equilibri més perfet en tots els registres. Tot s'armonitzà
amb una finura absoluta. Fou una delícia.
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El programa era molt bonic, variat, i interpretat de la millor manera. La part més important era la Simfonia fantàstica, de Berlioz. que ja han tocat sovint a Ginebra.
L'orquestra de Munic, baix la guia admirable del seu director, en Josep Lassalle, ha sapigut donar-la amb tal convenciment d'art, tal animació, una passió tant desbordant, que va
impressionar profundament els oients.
Molta gent al concert Marsick. Poques vegades se té ocasió de sentir un violinista que posseeixi tant hermosa i fina qualitat de sò. Ha sigut aplaudit molt calorosament després de
totes les seves produccions : Sonata en la (a Kreutzer), de Beethoven; Sonata n.0 I de SaintSaèns; etc. Ja fa molts anys que aquest gran artista va conèixer la glòria; i, a més dels seus èxits
personals per l'elegància del seu tocar, la seva puresa i la seva finura de sò, s'ha conquerit
una gran celebritat, formant deixebles com en Thibaud, l'Enesco i altres. L'Albert Prehfous,
director de l'oAcademia de Musica», es, a Ginebra, el representant de la seva escola.
Dos grans concerts han tingut lloc, amb molt d'exit, a Lausana i a Ginebra, consagrats a
les obres den E. Jaques Dalcroze i dirigits per l'autor. Una de ses millors obres es sens dubte el
Poema Simfònic en do menor per a violí i orquestra, que ja haviem sentit, l'any passat, en un
dels concerts d'abonament. En J. Dalcroze i els seus interpretadors han sigut molt festejats.
Hem tingut gran nombre de recitals de piano, entre -Is quals mereix especial menció el
de l'Alexandre Mottu, que va donar el Concert italià, de Bach; Preludi i fuga, de Max Reger;
un Nocturn i una Polonesa, de Chopin; Minuet, de Debussy; Triana, d'Albèniz, etc. Les seves
interpretacions varen ser molt artístiques.
Com sempre, els concerts clàssics baix l'excelent direcció den Stavenhagen, fan les delícies dels amics de la musica, i hi hem sentit alguns solistes vertaderament notables, com en
Carl Flesch en el Concert en re major, per a violí i orquestra, de Brahms; l'Alfred Cortot, que
va tocar el Concert en la menor per a piano i orquestra, de Schumann, amb una sentimentalitat exquisida; en Jacques Thibaud, amb el Concert en mi bemol per a violí i orquestra, de
Mozart; en Rodolphe Ganz, en el Concert en si bemol menor per a piano i orquestra, de
Tschaikowsky.
Per a orquestra varies primeres audicions : La Mar, tres esboços simfonies den Debussy;
obra original, molt interessant, que •! públic no va saber comprendre. Simfonia n.0 1, en re
major, de G. Mahler, que està lluny de tenir l'importància i la potencia de les dues següents
del mateix mestre i que varen fer tant profunda impressió, a Ginebra, l'any passat. En canvi,
la Simfonia n.0 3 (Heroica), en do major, de Hans Huber, es una obra considerable, de gran
potencia i bellesa. L'Huber (el reputat director del Conservatori de Basilea) es un dels millors
simfonistes dels temps moderns. La Simfonia n.0 1, en 50/ menor, de W. Kallinikow, ha
obtingut un vertader exít.
En Jacques Thibaud, després d'haver sigut molt festejat en el concert clàssic, va donar
un gran concert popular, que va atreure tot Ginebra musical.
El programa, molt ben compost, començava per una obra magnifica de Nardini. L'Allegro moderato va ser dit amb una puresa ideal, i l'Andante cantabile tocat amb una finura exquisida. Després venia -1 Concert en si menor, de Saint-Saéns; un Largo, de Bach; etc. Exit
grandiós per al meravellós artista que estima, comprèn i interpreta la bona, la vertadera
musica com mereix ésser estimada, compresa i interpretada.
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A Neuchàtel, el violoncelista Hekking, de París (sentit també a Ginebra), ha obtingut
un bell exit en el Concert de Lalo.
La Srta. Maria Philippi, que es una excelent cantatriu, s'ha fet aplaudir a Berna, Bienne
i Züric amb obres den Bach, Haendel i Brahms. La xamosa violinista hongaresa Srta. Stefi
Geyer, que un escolta sempre amb vertader plaer, ha tocat, fa poc, en diferents ciutats de
la Suïça alemanya. Per tot arreu li han fet ovacions caloroses.
A Lausana, ['«Orquestra Simfònica» continua la sèrie dels seus concerts. Pel Janer, el
gran pianista en Ricard Vifies, hi va obtenir un exit triomfal.
Ginebra, 8 de Març 1911.

LLUISA BOSCH I PAGÈS

Desde Mèxic

D

ARRERAMENT, tal com estava anunciat, r«Orfeó Català» ha celebrat un concert, baix el
següent programa : Z.'>l/7«/e««e(Bizet): «Quintet Jordà-Rocabruna»; L'E mi grani (Vives):
secció choral, director G. Ferrer Clavé; La Muse et le Poete (Saint-Saèns), duo per a violí i
violoncel, amb acompanyament de piano ; Srs. Rocabruna, Ferrer Clavé i Jordà; Els X i quets de Valls, Clavé : secció choral; Euierpense (Clavé) : «Quintet Jordà-Rocabruna»; E l
Barbero de Sevilla, cavatina (Rossini) : per la Srta. Consol Escobar; Serenata, Sant Dilluns
(Otto) : secció choral. La Pàtria nova (Grieg): secció choral i «Quintet Jordà-Rocabruna», director G. Ferrer Clavé.
El «Quintet Jordà-Rocabruna», format pels catalans Srs. Rocabruna i Torelló, violins;
Ferrer Clavé, violoncel; Jordà, piano i Mas, armonium, executà els números an ell confiats
d'una manera magistral. Llarg espai se necessitaria si s'haguessin de detallar la justesa i el
sentiment, que donà a l'interpretació : sols diré que es el millor quintet que existeix aquí i
l'unic que amenitza les festes del president de la Republicà.
Durant l'intermedi el president de r«Orfeó», D. Josep Rocabruna, féu ofrena d'una colecció de retrats de catalans llustres pera ser colocats en la sala de la biblioteca.
La Srta. Lluisa Escobar simpàtica mexicana, contribuí a l'exit de la festa cantant escollides peces, que li valgueren forts aplaudiments.
I r«Orfeó Català»? Molt bé. Semblen consumats cantants, i no aficionats. L'Emigrant
fou cantat amb gran sentiment i una justesa admirable : els choristes, al entonar-lo, sentien
l'anyoramènt de l'aimada Catalunya. Els Xiquets de Valls renovaven en els cantaires els records de les nostres festes. Serenata i Sant Dilluns foren, com totes, cantades amb gran justesa, causant molt efecte la segona. Pàtria nova, magistral. Tot quant se digués seria poc.
La concorrencia distingidissima. veient-s'hi moltes famílies mexicanes i el ministre plenipotenciari d'Espanya a Mèxic.
— En el concurs de grans cantates dedicades al Centenari de l'Independència guanyà -1
primer premi (pesos 5,000) el nostre paisà Lluís G. Jordà. — Z.

Catalunya
BARCELONA
PALAU DB LA MUSICA CATALANA — CONCERT COSTA : Força interessant resultà, en veritat, el concert donat darrerament, en el Palau de la Musica Catalana, pel jove violinista Francesa
Costa. Veus-en-aqui •! programa : Sonata (Haendel); Sonata (J. S. Bach); Fantasia escocesa (Max
Bruch); Fulla d'album {Wagnet-VJiüiehn)); Estudi de concert {Mí.Maichot); Andante del I I I Concert
(Saint-Saens); Caprítxo sobre VEstudi en forma de vals de Saint-Saèns (E. Ysaye).
En Costa, com algú recordarà, fou pensionat, fa uns tres anys, al sortir de l'Escola Municipal de
Musica, per a que anés a perfeccionar-se a l'extranger. Anà, doncs, a Brusseles, i s'inscrigué a la
classe superior de violí que dirigeix allí, en el Conservatori, l'inteligent professor Alfred Marchot. L'any
darrer, en fi, guanyà, en aquell Conservatori, un primer premi, amb la més gran distinció.
Els progressos que en Costa ha fet són, en veritat, realment extraordinaris. Avui es ja, cal confessar-ho, un violinista de primer ordre. Té un mecanisme excelent, toca amb una seguretat i una
ardidesa admirables, i diu, enfi,sobre tot, les pagines modernes, com un artista ja fet. Té, ademés,
en Francesc Costa, un temperament de vertader virtuós. Pot augurar-se-li, doncs, si no 's descuida
d'insistir, un esdevenidor brillantissim.
Afegirem, per termenar, que va haver de repetir VEstudi del seu mestre, i que tocà ademés dues
obres, ben interessants, fóra de programa. Un exit, en definitiva, que consignem amb goig. — X.
CONCERT GRANADOS : Que en Granados té ben guanyada la simpatia dels barcelonins, re ho
prova tant com l'hermós aspecte que oferia la sala del Palau la nit del seu recital.
Fresc encara l'homenatge que 'Is seus paisans i molts de sos admiradors de Barcelona volgueren
rendir-li fa poc pels seus mèrits indiscutibles, cap dels amics i admiradors seus volgué faltar, doncs,
al Palau de la Musica Catalana, la vetlla de l ' U de Març, amb ocasió de l'esmentat recital, per
testimoniar de nou an en Granados tot l'afecte que -Is té guanyat.
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Els mèrits den Granados com a compositor i com a pianista són prou regoneguts de tothom per a
que insistim sobre d'ells. Son estil personalissim ressalta en totes les seves composicions, a les quals
presta sempre aquell cachet distingit d'una expressivitat tant fina, d'un color tant intèns i d'una factura tant perfilada, que an els primers compassos delata ja -I temperament de músic exquisit que
posseeix en el grau més elevat el nostre Granados.
Després de l'assenyalat exit que anys enrera obtingué amb les seves originals Dances espanyoles, i del bell acolliment que meresqué més tard aquella gentilissima Marta del Carmen. injustament oblidada dels directors de teatre, en Granados havia de sentir-se novament temptat a tractar
el genre espanyol, que tant bé escau a sa manera de fer i de sentir; i el record de Goya, el genial pintor
de chisperos i manolas, devia acudir a la seva ment, disposant-se tot-seguit a musicar alguns dels
motius pictòrics del celebrat artista espanyol. La composició d'aquesta primera tanda de peces que
ha batejat en Granados amb el suggestiu titol general de Goyescas, se comprèn que ha sigut febrosa :
s'hi sent l'entusiasme de l'artista, i l'ànima hi vibra amb tota sa força creadora. L'impressió que
causen la primera vegada que s'escolten no es pas d'aquelles dominadores; però això es degut al
caràcter general de les obres den Granados, el qual es enemic de tota violència : en mig del sentiment
fondo que les inspira, hi plana sempre una dolça placidesa, que constitueix potser el llur major encís.
Els quatre números de la primera tanda de Goyescas, en l'estrena de la qual residí l'interès més
gran del recital den Granados, porten els següents títols : Los requiebros, Coloquio en la refà, Quejas
6 La Maja y el ruiseüor i El Fandango de candil. Amb una sola audició "s fa difícil assenyalar quin dels
quatre números es superior als altres : l'unitat d'estil els agermana tant bé, que plegats constitueixen
el més bell cos. El públic va rebre-ls amb aplaudiment sincer i entusiasta; semblant delitar-se, per
això, més amb els dos primers, que -s distingeixen, certament, per llur fina sobtilitat i llur intensa
poesia.
D'un genre tot oposat a les Goyescas es l'hermós poema Caní de les estrelles, que omplia la tercera
part del programa. Inspirat en una poesia de Heine i concebut per a piano, orgue i veus, en Granados
ha trobat, en la composició de tal poema, efectes nous de gran delicadesa i del millor gust, que fan
parelles amb la distinció dels motius, els quals van desenrotllant-se en mig de suaus i dolces armonies
molt en caràcter amb l'idea que -s descriu. Malgrat la seva extensió llarga, el poema s'escolta amb
força interès, deixant la millor impressió a l'auditori, tant per la novetat del seu conjunt com per la
noble inspiració que en tot ell brolla.
L'autor, que, com es de suposar, desempenyà la part de piano, va fer-se acreedor, a l'acabament
de! poema, a una franca i calorosa ovació, de la qual participaren igualment l'organista Mn. Colomer i el mestre Millet, que, amb els orfeonistes de la casa, conduí l'obra a la victorià més completa.
El programa de la nit contenia encara, en sa primera part, els Valsos poètics i l'Allegro de concert,
originals del mateix concertista; la Sonata en si bemol, de Scarlatti-Granados; i una estrena més :
Azulejos, de l'Albèniz; espècie d'arabesca on llueix tota la trassa pianistica tant admirada del malaguanyat autor à'Iberia. — J. S.

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALÀ

91

GRAN TEATRE DEL LICEU. — L'empresa d'aquest colisseu ha organitzat com l'any passat,
per a la temporada de primavera, tres cicles de la tetralogia L'anell del Nibelung, de R. Wagner, representats per eminents artistes.
El primer se farà 'Is dies 19, 20, 21 y 23 d'Abril; el segon els dies 27, 28, i 30 d'Abril i 2 de Maig;
i el tercer els dies 6, 7, 9 i 11 de Maig.
Les representacions de la tetralogia alternaran amb Tristany i Jsotda i Tannhàuser, corrent totes
plegades baix la direcció del celebrat mestre alemany W. Kaehler, que tant bon record deixà anys
enrera dirigint La Walkyria i Siegjried en el mateix teatre.
Entre 'Is artistes contractats per a prendre part en aqueix Festival Wagner, s'hi troben les senyores Kaftal, Ruszkowska, Verger i Mociska, i els Srs. Borgatti, Vifias, Masini Pieralli, Segura
Tallien, i altres de reputació no menys garantida.
A darreries de Quaresma s'han celebrat en el Liceu tres concerts pel renomenat violinista Franz
von Vecsey, i altres dos d'orquestra dirigits pel cèlebre kapellmeister Weingartner.
La concorrencia que assistí a dits concerts fou ben escasa : de manera que seria temerari formular
un judici definitiu sobre '1 mèrit dels artistes esmentats, que en condicions tant poc ajudades se presentaven.
El Sr. Vecsey es un violinista d'una tècnica fenomenal, i que treu, ademés, del seu instrument,
una potencia extraordinària de sò. Tocà obres de Tartini, Corelli, Wieniawski, Paganini, Bazzini,
Sarasate, Bruch i altres, que hem sentit ja per tots els violinistes, sens faltar-hi l'indispensable Xacona
de Bach. L'auditori premià dit treball amb llargs aplaudiments, que obligaren al concertista a tocar
altres peces de més a més.
L'acolliment que obtingué en Weingartner en els concerts d'orquestra potser no fou tant franc
com el que alcançà la primera vegada que dirigí a Barcelona; però ja hem dit que la fredor de la sala
no era gens a propòsit per estimular el mestre. No obstant, amb aquella energia (un xic nerviosa enguany) que caracteritza la manera de Weingartner, dirigí aquest les obertures de La Flauta encantada, de Mozart; Oberon, de Weber; Benvenuto Cellini, de Berlioz; Egmont, de Beethoven, i Els Mestres cantaires, de Wagner; logrant en cada obra bells efectes de colorit i de precisió que produïren la
millor impressió a l'auditori. No tant convincent fou la que deixà l'interpretació de la Simfonia
heroica, de Beethoven, que estigué mancada de relleu i de llum inspiradora.
En Weingartner se 'ns presentà, ademés, baix l'aspecte de compositor, amb la seva Simfonia
n.0 2, en mi bemol, i quatre Lieder, que cantà molt bé laSrta. Marcel, del Teatre Imperial de Viena.
Dites obres se recomanen principalment pel llur treball orquestral preferint a la Simfonia, que compta
solament amb un temps valuós (Vadagio, ma non troppo, cantabile), les melodies, d'un genre menys
pretenciós, i dues de les quals, les que duen els títols de Espectres vernals i Ets un infant, són d'un
sentiment ben distingit i d'una expressió ben trobada.
La Srta. Lucille Marcel, que posseeix una veu del més bell esclat i que modula amb un art superior,
se féu aplaudir encara en l'interpretació de dues Àries, de Mozart. enciseres; de tres Romances de
Berlioz {Absença, L'Espectre d'una rosa i L'Illa inconeguda), que no foren pas de lo menys interessant
de dites vetllades, i de l'aria Divinités du Styx, de Gluck.

92

REVISTA MUSICAL CATALANA

Esperem que en altra ocasió •! públic barceloní sabrà correspondre com se deu al prestigi de noms
de tanta (ama com els que han figurat en els programes dels referits concerts del Liceu. — S.
«ORFEÓ DE SANS». — El dia 19 de Març aquesta estudiosa entitat, que cada dia creix més
en importància, celebrà un concert de musica choral baix la direcció del mestre Estanislau Mateu,
amb la cooperació del professor Manel Bosser.
EI selecte programa, en el qual figuraven triades composicions dels reputats autors Bach, Jannequin. Josquin de Prés, Costeley, Mendelssohn, Schumann, Saint-Saéns, Nicolau, Millet, Morera,
Lamote de Grignon i Mateu, oferia ademés l'alicient de les següents estrenes : Amor es un jardí tant
florit (madrigal), de Roland de Lassus; Alborada gallega, de Veiga; Lloa l'Altistim (choral), de Bach;
Jesús ànima meva (duet de la cantata), de Bach, i El Soldat i la Donzella (popular), den Lambert.
L'exit més complet coronà l'interpretació de les esmentades peces, algunes de les quals van haver
de repetir-se a l'insistent prec de l'auditori.
•ORFEÓ GRACIENC». — Aquesta associació choral, que tantes vegades hem justament alabat,
ha celebrat en el transcurs d'aquest mes dos concerts populars en el Teatre del Bosc, de la barriada
de Gracia, els quals se vegeren bon xic animats d'una inteligent concorrencia.
Els triats programes, compostos de les peces vocals que més han cridat l'atenció en altres ocasions, alcançaren un desempeny notabilissim.
El mestre Joan Balcells i els seus orfeonistej foren ovacionats tot sovint. Unim el nostre aplaudiment an el d'aquells veïns, que tant bellament estimulen a l'estudiosa i simpàtica entitat artística
en l'obra de cultura que ve realitzant.
ANGELUS HALL. — En el Saló de Concerts de l'acreditat establiment dels Srs. Guarro germans,
s'hi vénen celebrant sovint importants audicions musicals dels notables aparells que representa dita
casa i dels quals hem parlat ja en altres ocasions amb l'elogi que -s mereixen.
En les dues audicions corresponents al mes de Març s'hi han executat, en el Piano-Angelus, obres
de Morart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Massenet, Sauer, Larregla i altres autors; en l'Orgue
concertal Mustel, composicions de Dubois i German; i, en l'admirable Welte-Mignon, la Sonata apassionata de Beethoven, interpretada per en Scharwenka, i el Concerto de Grieg, interpretat per Olga
Samaroff.
La nombrosa concorrencia que va assistir-hi era distingidissima.

N oves
CARRERA TRIOMFAL D'«ACTÉ». — Per noticies rebudes d'Alemanya sabem que l'òpera Adé»
de! nostre amic i paisà en Joan Manén, ha sigut inclosa en el programa dels propers Maifestspiele,
o siga «Festivals de Maig», que està organitzant la ciutat de Wiesbadcn i als quals es segura l'assistencia de l'emperador d'Alemanya.
No cal dir lo molt que -ns ha complagut la nova.
DESDE GINEBRA. — Amb motiu del concert que l'Academia de Musica de Ginebra va donar
el dia 27 de Febrer per celebrar el vinticinquè aniversari de la seva fundació, la premsa d'aquella
ciutat suïça dedica molts elogis a la professora d'arpa de la mateixa institució, la nostra distingida
colaboradora na Lluïsa Bosch i Pagès, que en el referit concert prengué principal part.
•Mlle. Bosch — diu Le Journal de Genève — es certament la millor arpista de Ginebra. Va donar
una delicada i justa execució a una tanda de peces de l'antigor, entre les quals sobressortiren d'una manera especial Le Tambourin, de Rameau, i Les Muses dans la /orét, d'Adhemar de Flagny.»
Le Libérat genevois afegeix : «Mlle. Bosch va fer córrer els dits per la seva arpa amb una gràcia
encisadora. La seva agilitat es sorprenent; son indiscutible talent, així mateix, no guanya més que
admiradors.»
La Suisse, per f i , diu : «Mlle. Bosch, la graciosa arpista, ha interpretat amb una incontestable
habilitat diverses obres, entre les quals citarem Les Muses dans la /orét, que alcançà un gran exit, així
com també Le Tambourin, de Rameau».
Rebi la nostra inteligent corresponsal ginebrina l'enorabona més coral.
DESDE VALENCIÀ. — Els alumnes del Seminari C. Central de Valencià, per celebrar el tercer centenari de la mort del Beat Joan de Ribera, organitzaren darrerament una vetllada literarimusical. que presidí l'Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe.
Alternant amb diversos treballs literaris alusius a l'acte que -s celebrava, varen executar-se un
Líed i un Minue! de Schubert, per l'orquestra; el pròleg de les Benaurances, de César Franck; Oremus
pro Pontifice, bella composició choral del mestre Ripollès; un fragment de l'oratori La Cena del Senyor, de Perosi; i el primer temps de la cantata La Coronació, de Becker.
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CONCURS MUSICAL. — La secció de música del «Circol de Belles Arts», de Valencià, desitjant
estimular la producció artística dels compositors de la terra i divulgar les obres del genre simfònic
basades en motius populars, obre un Concurs de composicions inspirades en cançons o dances típiques
de la regió valenciana.
Els que aspirin a ésser premiats en aqueix certamen han de tenir en compte "1 propòsit de la Junta
que les obres premiades siguin conegudes i popularitzades lo millor possible, i , per lo tant, han de
procurar que les composicions estiguin orquestrades de manera que siguin susceptibles de reducció i
transcribibles per a diverses organitzacions instrumentals; i que la Junta veurà amb gust que, seguint
la tradició valenciana llurs composicions reflecteixin, virilment i amb tota fidelitat, les vigoroses
impressions de llum, d'animació i de sentiment característiques de l'energica vida valenciana, sense
que renuncïin per això an els poderosos recursos que 'Is brinda la lliure tècnica actual, ni a les sanes
tendències estètiques modernes.
Bases del Concurs. — Se concedeix un premi de 400 pessetes a la millor Suite simfònica sobre
cants populars valencians en quatre temps i per a orquestra.
Altre premi de 200 pessetes a la millor Rapsòdia sobre cants valencians per a orquestra. Queda
a la voluntat dels compositors el que la rapsòdia consti d'una o de varies parts.
Se concediran ademés dos accèssits, consistents en diplomes, a les composicions que segueixin
en importància a les premiades. Compondran el Jurat : un tècnic de la Junta Directiva del «Circol»,
un membre de la Secció de Musica i un mestre compositor elegit per sufragi entre 'Is músics concursants.
Les obres premiades i les actes on quedi consignat el veredicte del Jurat estaran a disposició de
tothom que vulgui examlnar-les, durant una setmana, a partir del dia que 's faci públic el citat dictamen, en el lloc social del «Circol».
El terme per a la presentació de les obres acabarà '1 dia 15 del proper Maig a les dotze de la nit.
Dites obres portaran un lema i aniran acompanyades d'un plec tancat contenint el nom í el
domicili del concursant.
Ademés, i en un altre sobre, cada concursant indicarà •! mestre compositor que ha de formar part
del Jurat.

TOURNEE PERELLÓ-VIVES. — Tot just arribats de l'excursió artística celebrada al Nord
d'Espanya, els notables concertistes Srs. Perelló (violinista) i Vives (pianista) sortiren novament de
Barcelona per tocar a Salamanca i a Màlaga, on han renovat els llorers de que per llurs mèrits se
fan mereixedors arreu.
A Salamanca tocaren lasonataen fa{La Primavera),de Beethoven.i la de Grieg,op.8;interpretant
en la segona part composicions de Paderewski, Debussy, Brahms, Guridi, Dvorak, Lalo i Granados,
a les quals van haver d'afegir quatre peces més fóra de programa.
Amb un programa semblant se feren sentir, el dia 15 de Març, a la «Sociedad Filarmónica» de
Màlaga.
Un periòdic d'aquella ciutat s'expressa en els següents termes referint-se a l'esmentat concert:
«El éxito alcanzado por los Sres. Perelló y Vives en los diferentes conciertos que han venido
celebrando en la excursión que estàn realizando por la Península era una garantia màs que suficiente
para poder asegurar que su brillante temporada artística había de tener en Màlaga muy digna continuación. Y, en efecto, así ha sucedido. Es Perelló uno de los màs exoelentes violinistas espafioles que
«n estos últimes tiempos hemos oido.
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Domina el instrumento con rara perfección. y sabé alcanzar de él efectos de interpretación y
ejecución sólo permitidos à los verdaderos artistas.

,
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Ricardo Vives, aparte del mérito que supone acompafiar con la discreción y cuidado con que lo
realizó las obras interpretadas admirablemente por Perelló, se hizo acreedor con verdadera justícia
à los unànimes plàcemes que escuchara por la esmerada ejecución que supo dar à la Leyenda, de
Paderewski; Arabesca, de Debussy, y Rapsòdia núm. 2, de Brahms; obras todas ellas muy conocidas
del escogido auditorio que anoche estaba allí reunido.
En resumen : el concierto no pudo resultar mejor : tanto Perelló como Vives se vieron obligados,
en vista de la insistència de los aplausos del publico, à interpretar otras composiciones que no figuraban en el programa.»
Per a que 's reconegui l'importancía de l'exit dels nostres paisans a Màlaga, direm que a la mateixa
societat s'han fet sentir, durant el present curs de 1910-1911, els reputats artistes Antoni Sala (violoncelista català), Harold Bauer, Fernàndez Bordas, Wanda Landowskai lacomtesaHélèna Morztyn;
estant contractats, ademés, per a fi de temporada, el Quartet Klingler (de Berlín),el flautista Mr. Gaubert (segon director de l'orquestra del Conservatori de París), i el cèlebre pianista Eduard Risler.

UNA SIMFONIA DE WAGNER. —S'anuncia la publicació per a dintre poc temps d'una simfonia, en do major de Ricard Wagner, la qual s'haurà reproduït després de vint-í-dos anys de no haverse tocat, el dia 13 de Febrer, amb motiu d'escaure-s aquest dia l'aniversari de la mort del seu autor.
L'audició d'aquesta interessant obra de la joventut del mestre ha tingut lloc a Berlín en
l'octau concert de la tanda que dirigeix Artur Nikisch.
Part del manuscrit d'aquesta simfonia havia restat fins ara entafurat a casa del cantant Fichatschek, no havent-se executat segurament per aquesta causa desde l'any 1888. La primera audició
fou donada a Berlín, per la Wagner-Verein, el 31 d'Octubre de 1887, conseguint ademés un bon
nombre d'audicions a Alemanya mateix, Àustria, França, Suïça, Holanda, Suècia, Dinamarca i
America.
El manuscrit de l'obra fou guardat més tard a Bayreuth, y restà quasi desconegut fins aquests
darrers anys.
PER A UN DICCIONARI INTERNACIONAL D'ESCRIPTORS I CRÍTICS MUSICALS. — L'Andrew de Temant, musicòleg anglès, recull material per a un diccionari d'escriptors i crítics musicals
de tot el món, desde is temps més llunyans fins als nostres dies. Totes les comunicacions relatives
an aquesta projectada publicació han de ser endreçades a l'A. de Ternant (25, Speenham Road,
Brixton, S. W., Londres).

AVÍS. — Per a relligar el setè volum de la «Revista Musical Catalana • s han
confeccionat unes artístiques tapes, que podran adquirir-se, al preu de 2 ptes., a
la Llibreria «L'Avenç», Rambla de Catalunya, 24. A la mateixa llibreria enquadernaran els volums al preu de 3 ptes. cada un (compreses les tapes).
Barcelona. — Tipografia «L'Arenç»: Rambla de Catalunya, 24. —Telèfon 115
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«Escuela de Dobles Notas» i son «Auxiliar»
per a Piano
[ Escuela de Dobles Notas. Llibre complet, 12 pessetes.
| Separadament, en tres quaderns, 5 pessetes cada quadern.
( Auxiliar, 3 pessetes.
Obres recomenades pels mestres Vidiella, Granados, Malats, Pellicer, Costa i Nogueras. Canals, Rodríguez Alcantara, etc.
Se ven en tots els magatzems de musica i a casa "1 seu editor, J. Sancho Condis,
Rambla de les Flors, 4 , 2O
. N - BARCELONA.

PREUS:

A DOBLE P R E U se compraran, en l'Administració de la REVISTA
MUSICAL CATALANA, exemplars (en bon estat) del número 2 de la
propria Revista, corresponent al mes de Febrer de l'any 1904.
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