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Entorn de Chopin
L bell i v i b r a n t discurs que pronuncià en Paderewski, a Lemberg,
quan se verificaren allí les festes en honor de Chopin, ha sigut
discutit. A r a b é : després d'haver llegit aquell discurs (o, en tot cas,
una bona part d'ell), i després d'haver conegut t a m b é quelcom de lo
que a propòsit d'ell han escrit desseguida 'is seus comentadors, hem
cregut, llegidor, que fóra potser interessant de traduir lo essencial de
tot això, i de parlar t a m b é , desde aquestes planes, d'alguna de les qüestions suscitades
entorn d'aquell discurs.

En Paderewski p r o n u n c i à , doncs, un discurs brillantissim, i -s declarà, valentment, ben
partidari del credo nacionalista. Digué, entre altres coses, el conegut pianista : «L'idea que l'art
es cosmopolita es força generalitzada. Com moltes idees generals, aquesta es t a m b é falsa.
Sols la ciència, filla de l'esperit h u m à , no coneix fronteres. L ' a r t i la mateixa filosofia, com tot
lo que té -1 seu origen en el fons de l ' à n i m a humana i es degut, a la vegada, al sentiment i a
la raó, tenen n e c e s s à r i a m e n t un sagell ben nacional.» Digué t a m b é , parlant ja de Chopin i de
la seva musica : «Cap dels grans homes als quals el destí ha confiat la tasca de cantar l ' à n i m a
polonesa pogué revelar aquesta arythmie. I es que ells eren poetes, i esclaus, per lo tant, del
sentit l i m i t a t de les paraules; car, per bella i per rica que sigui la nostra llengua, no pot pas
dir-ho tot. E l l era músic; i la musica, la seva musica sobre tot, pot solament expressar aquella
espècie de fatalitat dels nostres sentiments. Musica melangiosa i agitada, plàcida i forta;
musica que s'emancipa de'tota disciplina mètrica i ritmica, i no soporta pas el metrònom, pot
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dir-se que ella ú n i c a m e n t deixa entreveure i fa comprendre fins a quin punt el nostre poble, la
nostra terra, la Polònia sencera, v i u , sent i obra i n iempo rubato.
P e r ò per q u è l ' à n i m a del poble parla t a n t fortament en l'obra de Chopin? per q u è -1 crit
de p à t r i a surt taat clar i t a n t purament del seu cor, talment com una d è u que brollés de les
profunditats de la terra?
U n home senzill del poble, un polonès a q u i -1 gran art sigui poc conegut, no escoltarà
amb gaire gust, i fins s e n t i r à cert ennuig, enfront de les obres d'un Bach, d'un Mozart o d'un
Beethoven. Totes les llurs complicacions sonores, tant a r t í s t i q u e s , tant riques i tant clares per
a aquell que e s t à preparat, no ho seran gens per a ell.
P e r ò que -s canti una melodia de Chopin, i l ' a c t i t u t del polonès canvia desseguida.
Mazurkes, els ritmes de les quals són de d a n ç a ; nocturns melangioses, estudis extraordinaris, sonates heroiques o balades, que evoquen l'epopeia; tot ho sent i c o m p r è n , car tot es
ben seu. t o t es polac.
Així es que "1 polonès, escoltant Chopin. escolta la gran veu de tota la seva raça. Desde
la tendra Berceuse fins a les dues grans sonates, t a n t e x t r a o r d i n à r i a m e n t fermes, t o t es,
per a ell, t o t a sa v i d a . tota la vida del seu poble, que sent passar...
D e s p r é s d'haver-la abandonada Chopin, la seva p à t r i a ha experimentat una terrible
opressió... Ens ho privaren tot : la parla dels nostres pares, la fe dels nostres avant-passats,
el culte dels records sagrats de l'antigor, els trajos, les costums, els cants nacionals. Slovacki,
Krasinski, Mickiewicz. L'unic del qual no "ns privaren fou Chopin. I Chopin encarna t o t lo
que se "ns interdia... Era -1 contrabandista que, a travers d'inofensives pagines musicals,
feia passar el patriotisme polonès interdit als seus germans dispersos en les fronteres del
país. Era "1 sacerdot que "ns proporcionava -1 sagrament de la pàtria.»
Ja no 's pot parlar, creiem, amb m é s convicció n i amb m é s entusiasme del nacionalisme
de Chopin. I no hem t r a d u ï t , del discurs den Paderewski, sinó lo que fa m é s directament referència al m ú s i c honorat. P e r ò s'ha de llegir lo demés! Com parla, el conegut pianista, de la
seva aimada Polònia, i com vibra, en aital cas, la seva prosa! Són terribles, veritablement,
aquests bons polonesos, quan se tracta de la seva terra!
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Per a en Paderewski (i per a força d'altres!) Chopin fou, doncs, un músic essencialment
polonès. P e r ò veus-aqul que tothom no ho ha pas pensat així. L ' A . de Bertha, per exemple,
publicà, darrerament, u n article força curiós, dedicat an en Paderewski, en el qual deia,
entre altres coses : «Me sembla, no obstant, que, mercès al vostre entusiasme, ben comprensible, per altra part, heu anat un x i c massa lluny al presentar el geni de Chopin com exclusivament polonès
El gust amb el qual exposa les seves idees, la mesura amb que sab retenir l'exuberancia de la seva imaginació, l'elegància del seu estil, l'ordenament tant judiciós de les seves
composicions, t o t denota ben clarament que tenia sang francesa a les venes.
Biològicament, pot explicar-se aquesta veritat per l'origen lorrain del seu pare; psicològicament, s'apoia sobre "1 fet que visqué a F r a n ç a la meitat de la seva vida. A r a b é : avui ningú
nega ja l'influencia que •! medi que l'envolta exerceix en l'home.
Tenint compte d'aquestes dues raons, s'arriba forçosament a la conclusió que M geni
•de Chopin se compon, meitat per meitat, d'elements francesos i d'elements polonesos. Pot,
doncs, dir-se, en altres paraules, que, si la seva inspiració es polonesa, la seva manera d'expressar-la pertany a l'escola francesa.
Les seves poloneses tenen molt caràcter, es evident; però Weber i Beethoven n'escrigueren
t a m b é de superbes. L a forma de les mazurkes l i pertany, al contrari; e m p e r ò es primitiva i
restringida. Respecte a les seves sonates, concerts, balades,

nocturns, estudis, scherzos,

preludis i valsos, estic c o n v e n ç u t que sentint-los, el vostre camperol, Sr. Paderewski, no hi
comprendria pas gran cosa!
En resum, Chopin es a la Polònia lo que en Franz Liszt a la Hongria. Estimen el llur
terrer, p e r ò la llur carrera artística els n'ha allunyat. Són respectivament francès i alemany,
amb un xic de color polonès o hongarès.»1
Això, evidentment, no ha pas agradat a na Wanda Landowska, que es tant patriota, tant
polonesa, t a n t entusiasta com el mateix Paderewski, i ha escrit desseguida, sobre -1 particular, coses Uuminosissimes, que volem traduir.
Diu. doncs, la Sra. Landowska :
«L'admirable discurs que en Paderewski pronuncià a les darreres festes de la musica
polonesa, efectuades a Lemberg, acaba de provocar noves discussions a propòsit de la nacionalitat de Chopin. E l Sr. de Bertha, en un article publicat a L a Vie Musicale, de Ginebra,
i reproduït per algunes revistes parisenques, ens recomana de no oblidar que, si bé es veritat
1) A. dt Bertha: Chopin (La Vie Musicale. 15 Janer. 1911).
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que aquest gran compositor t i n g u é una mare polonesa, el seu pare era lorrain i no ha de ser
pas considerat, doncs, com un geni exclusivament polonès, sinó «com un compost d'elements,
mig francesos i mig polonesos.»
A q u í una petita rectificació s'imposa. E l besavi de Chopin era polonès : era un c o r t e s à
del

rei Stanislas Leszczynski, a qui havia acompanyat

a Lorraine. S'anomenava Nicolas.

Szop (llegeixi-s Chop). Vers 1714 o b t i n g u é a u t o r i t z a c i ó del rei per obrir a Nancy un negoci de
vins en companyia d'un compatriota seu, en Joan

Kowalski (kowal, ferrer). Seguint e l

costum establert aleshores, els dos associats varen t r a d u i r els llurs noms en francès, i el llur
vi p o r t à la marca « F e r r a n d i Chopin». El fill den Nicolas Szop, Jean-Jacques Chopin, era mestre
d'estudi, i el seu fill gran fou el pare den Frederic Chopin. Aquests documents, poc coneguts
a F r a n ç a , existeixen en els arxius de Nancy.
Per la meva part, concedeixo poca i m p o r t à n c i a a tots aquests paperets i certificats d'origen. El creador de l ' ò p e r a a F r a n ç a , L u l l y , i el gran reformador de l'òpera, Gluck, no tenien
pas una gota de sang francesa a les venes. Claude Daquin era d'origen p o r t u g u è s ; Henri
D u m o n t , Gretry i , si no m'equivoco, César F r a n c k ' , eren belgues : a i x ò no "Is impedeix, no
obstant, d'esser i de considerar-sels, ben justament, compositors francesos.
El Sr. de Bertha -ns parla de les profundes influencies franceses que t i n g u é Chopin.
^No podria citarnos noms? Berlioz? Chopin no podia soportar ia seva musica. ^Els clavicembalistes francesos? Els ignorava. Això no vol pas dir que no 's pugui trobar a les seves obres,
quelcom de francès. E l seu evangeli era -1 Clavecin bien tempéré. A r a bé : en Bach se deixà
influir molt pels clavicembalistes francesos. L'altre d é u de Chopin fou Mozart, el qual. amb
tot

i agradar-li parlar mal de F r a n ç a i dels seus músics, fou no obstant el m é s francès dels

alemanys. P e r ò t o t a i x ò són, com se veu, influencies indirectes i llunyanes. ( L a cultura francesa? Chopin l'ha rebuda n i m é s ni menys que tot europeu l'esperit del qual sigui conresaL
Es, no obstant, interessant de remarcar que, fins a la f i de la seva v i d a . Chopin no a r r i b à j a m a i
a assimilar-se la llengua francesa : t r a d u ï a sempre literalment el polonès, i guardava tanta
fidelitat an els modismes i locucions del seu pals com a les seves dances i c a n ç o n s populars.
Per q u è Chopin no seria un compositor polonès? ^ P e r q u è tenia un xic de sang extrangera?
P e r ò .(amb quin m o t i u seria considerat com un autor francès? Es p e r q u è •! seu besavi havia
afrancesat el seu nom per a la m é s gran comoditat dels seus clients lorrainsi
Que -s busqui a l'historia de l'art, i a la literatura musical, desde l'Edat mitjana : no 's
t r o b a r à pas un exemple d'un geni tant eminentment nacional com Chopin, que en cap moment
de la seva vida deixà de pensar a m b amor en la seva terra, i les obres m é s insignificants del quat

1)

Aquest, en efecte, era fill de Liè/i.
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estan impregnades de la nostàlgia dolorosa de les planes nadiues. Transportat a Mallorca, en
mig de les belleses sublims de l'illa daurada, no pensa sinó en el modest paisatge nevat de
Polònia; i no -s deixa pas seduir un instant per la musica adorable d'Espanya, fidel als ritmes
o, millor d i t , a Yarythmie de les nostres dances nacionals.
«Era necessari ésser polonès — digué Liszt — per escriure la musica de Chopin, car s'hi
sent tot lo que pot representar d'emocionant i de solemnial un poble que segueix son propri
enterrament.»
«Lo que -ns atrau vers ell — deia per altra part en Schumann — es la seva forta individualitat nacional; i , si ' I poderós t i r à del Nord sabia -Is enemics perillosos que contenen les
mazurkes de Chopin, no permetria pas la llur execució, car són vers canons sots les flors.»
Se critica als polonesos el llur chauvinisme. E l nacionalisme agressiu d'acaparament, es,
sí, condemnable; m é s el llur nacionalisme es més aviat defensiu. Se senten orgullosos de veure I
país que ha produït els més grans genis disputar-los els llurs. P e r ò que -ns sigui permès
de fer remarcar una vegada m é s que les llurs reivindicacions són ben justificades, i que '1
gran cantaire de Polònia representa '1 tipo del geni nacional m é s pur, més sincer i més indivisible. «Es prou gran — diu en Bertha — per a que 's pugui repartir la seva glòria entre França i Polònia.» E m p e r ò no som pas tant repartidors. Ho hem sigut, malhauradament, tres
vegades : fou malgrat nosaltres i contra la nostra voluntat. Esperem que tindrem més sort,
al defensar els nostres genis, que la que tinguérem al defensar el nostre terrer.»1

En Paderewski i na Landowska estan evidentment en lo cert, i n i n g ú es avui c a p a ç de
negar que en Chopin fou, en efecte, un ver cantaire nacional. P e r ò (sempre •! famós peròl)
ifou l'autor de la Berceuse un músic únicament polonès? Creiem que no. Fou, sí, un músic
essencialment, i per damunt de tot, polonès; però no fou pas (repetim-ho), un músic únicament
polonès. Ja -ns explicarem.
En Bertha, malgrat la seva ben evident serenitat i amb tot i el seu ben remarcable
bon sentit, ha desafinat, creiem, i la picada de dits de na Landowska es ben justificada. ^Quins
són, en efecte, els músics francesos l'influencia dels quals pugui assenyalar-se en les obres del
gran artista polonès? Que ho digui el Sr. Bertha, si pot dir-ho. L i queda evidentment el recurs
de parlar, com j a fa, de l'influencia del medi (la coneguda teoria!) i de servir-se, destrament,
com t a m b é ja fa, de qualque generalitat. P e r ò això són recursos que, si bé impressionen, per
I) Mercuri dt Frane; l , IV, 1911.
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un moment, no logren pas convèncer. En Frederic Chopin visqué, en efecte, una bona part de
la seva vida, a P a r í s . P e r ò , amb t o t i viure a P a r í s , ^quin era, p r e g u n t a r í e m al Sr. de Bertha.
l'ambient que l'envoltava, i vers on se dirigien, musicalment, les seves preferències? ^Quina
era, per a l t r a part, la moda que llavors regnava, i quin era, en definitiva, l ' a r t que Chopin
preferia? L ' ò p e r a italiana ho invadia t o t (cal recordar-ho), i l ' a r t a la moda era aleshores,
com es sabut, l'italià. A r a bé (i a i x ò es ben significatiu!) : en F. Chopin assistia a les representacions italianes, l i agradava •! bel canto, admirava la Malibran, anava sovint a casa de
la Sra.

Freppa, professora

de cant, i allí tenia, en f i , llargues sentades amb son volgut

i admirat amic Bellini. En F. Chopin v i v i a a P a r í s , es cert; coneixia els artistes francesos;
però, musicalment, lo que m é s l i agradava, lo que m é s aimava... i lo que influïa en ell, per a
dir-ho en una paraula, eren els italians, era •! bel canto, era la melodia italiana, era, Sr. de
Bertha, l ' a r t i t a l i à . Pot ja, doncs, llançar-se, creiem, aquesta afirmació : si alguna influencia
r e b é en F . Chopin (i <qui pot viure, qui pot crear, q u i pot sostreure-s totalment a t o t lo
que -ns envolta?), aquesta no fou pas, en realitat, francesa, no : fou italiana.
El Sr. de Bertha creu, amb tot, que «el gust amb que Chopin exposa les seves idees, la
mesura amb la qual sab retenir l ' e x u b e r à n c i a de la seva imaginació, l'elegància del seu estil,
l'ordenament tant judiciós de les seves composicions, t o t denota ben clarament que tenia
sang francesa a les venes». T o t a i x ò e s t à molt bé, p e r ò no s ó n (repetim-ho), sinó generalitats;
generalitats que d'igual manera poden acceptar-se que rebutjar-se. Per altra part, preguntaríem nosaltres; ^Es, doncs, veritablement indispensable ésser francès, haver-se educat a F r a n ç a
o haver-se deixat influir per la c u l t u r a francesa, per ésser elegant, per tenir bon gust, per ésser
ordenat, i per posseir, en fi. el sentiment de la bella armonia i de la proporció s e m p r e ' à d e q u a da? <Es que no s'ha v i n g u t i que no "s ve sobre tot a t r i b u i n potser un xic massa a l'art, a la disciplina i al bon gust francesos, qualitats que devegades no tenen potser re que veure ni amb
l'art francès ni amb la cultura francesa, n i , en f i , amb l'influencia francesa? ^Es que, ademés.
no han caigut tal volta alguns, m é s d'una vegada, en aquesta exageració)
Això es precisament (per q u è no dir-ho?) lo que podria haver succeït al correctissim Sr. de
Bertha al parlar, com ha fet. de les influencies meitat poloneses, meitat franceses, den F. Chopin. Per la nostra part, repetim, fóra del c a r à c t e r ben nacional de les seves obres, no veiem
sobre t o t en elles a l t r a influencia, ben evident, que la dels italians que l'envoltaven.

I veus-aquf un aspecte de la personalitat de Chopin (l'aspecte italià), an el qual no s'ha
dedicat, creiem, la deguda a t e n c i ó , i que fóra ben interessant d'estudiar. En J. Chantavoine
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(el conegut escriptor) escrigué un dia, sobre "I particular, un bell estudi (curt però saborosissim) que no hem pas oblidat i que ara precisament creiem o p o r t ú de recordar. Deia, entre
altres coses, el Sr. Chantavoine : «Chopin, que serà un home a la moda, comença per ser un
infant de la moda. El seu gust era •! del seu temps : ja, en 1826, la Gazza ladra l'impressiona;
i quan, a punt d'anar-sen vers Reinerz, compon, com adeu a son amic Kolberg, la melangiosa polonesa en s i bemol menor, pren per motiu del trio i n t i t u l a t A u revoir un tema d'aquella
corprenedora Gazza ladra mercès a la qual ha plorat, sens dubte, alguns dies abans, amb son
amic. Durant el viatge no deixa d'assistir a cap vetllada d'òpera italiana : s e n t i r à així. a
Berlín, en 1828. el Ferran Cortes, de Spontini, i / / Matrimonio Segreío, de Cimarosa; a Varsòvia,
en 1829-1830, el bel canto de l'Henriqueta Sontag fa furor, i el jove Frederic s'extasia escoltant
els diminuendo i els parlamento de la famosa p r i m a donna; en 1830, a Dresde, assisteix a la
representació del Tancredi i de L a Donna del Lago. Posseeix tant bé •! seu repertori italià,
que pot acompanyar de m e m ò r i a una aria d'Otello. A Viena olrà "I Slège de Corinthe, de Rossini. Cosa digna d'esser remarcada : en les cartes que escriu, Chopin s'extén molt sobre'Is mèrits
de les cantaires, sobre la llur manera d'interpretar les àries o les òperes italianes : no diu
un mot dels concerts, tant nombrosos a Viena, que l i hagueren donat ocasió de familiaritzar-se amb la musica alemanya, oratoris de Haydn i simfonies de Beethoven.
París a c a b a r à de fer-li desenrotllar la seva afició envers l'òpera italiana : Chopin, que se
sembla tant a Musset (sense parlar de la llur comunitat d'aventures amb la bona Sand),
comparteix l'admiració d'aquell envers la Malibran; la declara sens rival, i fins superior a la
Pasta. L'òpera italiana brilla aleshores, a París, amb son més v i u esclat, amb E l Barber de
Sevilla, Otello, L ' I t a l i a n a a Alger, amb la Malibran, els Rubini, els Lablache. etc. : Chopin
es un fidel i un e n t u s i a s t a . » ' D i u , t a m b é , l'esmentat Chantavoine : «I («quins elements, en la
seva educació a r t í s t i c a i en la seva cultura professional, fóra de la seva originalitat i de l'obsessió dels ecos polonesos, podien comparar-se amb un tant fort element (l'element italià,
evidentment)?».
D i u . en f i , en Chantavoine, parlant j a dels italianísmes que -s descobreixen a les obres de
Chopin : «S'han de citar, a l'atzar, alguns exemples? Ne trobarem al mig del Scherzo en m i
major (op. 54), en l'admirable cantilena en do sostingut menor, en la primera part de la Sonata
en s i menor (op. 58), en el segon tema, inquiet i esmaperdut; en el largo de la mateixa Sonata,
etcètera. Devegades la s e m b l a n ç a amb les cavatines italianes sembla j a una imitació, com en
l'episodi en re major del segon Impromptu (op. 36), i sobre tot en VAllegro de concert (op. 46)
I) y#a<i Chantaroin* : L'Ilalianúwn de Chopin. Courritr Uiuical, de P»ri»; ÍJ de Janer de 1910).
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que sembla tret ben directament de / P u r i t a n h . Afegeix encara : «A Chopin no l i agrada pas
solament la melodia dels italians : l i agrada la llur armonia, aquelles successions de terceres o
de sextes, agradables a l'orella, faciles í a la vegada riques de sonoritat, que uneixen dues
linies m e l ò d i q u e s com en els duos del repertori, o com se veu caminar cap el t a r d els enamorats, ben j u n t s i amb els llavis damunt dels llavis. A d e m é s , aquelles terceres o aquelles
sextes, quan els reflexos del menor les entristeixen, ^no canten, amb veu sempre afalagadora,
l'infinit de la tristesa i de la melangia? Aquestes fórmules se troben, en l'obra de Chopin, quasi
a totes les pagines: en els preludis (n.0 13); en els valsos (op. 34, n.0 1, set valsos p ò s t u m s n.0 2 y
n.0 4); en les mazurkes, on tanta gent no vol veure-hi sinó la P o l ò n i a (op. 17, n.01; op. 24, n.01;
op. 30, n.0 3; op. 4 1 , n.0 2; catorze mazurkes p ò s t u m e s n.0 10); en els nocturns (op. 37, n.0 2);
en les poloneses (op. 44); etc.
Així com el treball t e m à t i c de la sonata, rigorós, l i sembla poc familiar i fins penós,
les vastes sinuositats de les amples cantilenes l i son fàcils. I les deixa volar ben lliurement,
les reprèn, les repeteix. Devegades, després d'haver-les exposades en solo, les presenta novament
en forma de duo, a la tercera o a la sexta, com se fa t a n t sovint en l ' ò p e r a italiana quan el
tenor i la soprano agafen novament plegats u n tema presentat, abans, per l ' u n dels dos.»
En Chantavoine s'ocupa encara dels adorns de Chopin, que compara t a m b é , ben encertadament, amb els ornaments vocals dels virtuosos del bel canto, i fins atribueix, en f i , el seu
famós rubato (tant c a r a c t e r í s t i c de l'estil de Chopin) a l'influencia dels italians.
Acceptada, en f i , l'influencia de que parlem, a i x ò no v o l pas dir, naturalment, que
en F . Chopin ens hagi j a d'apareixer m é s petit de lo que es en realitat. Chopin queda sent, al
contrari, malgrat els seus italianismes, un dels artistes no solament m é s genials, sinó, a d e m é s ,
més personals que hagin jamai existit. A m b tot, no podia pas sostreure-s, evidentment, a
l'influencia de lo que l'envoltava. Sensible, doncs, com era, a la bellesa italiana, bé havia de
guaitar-la, b é havia d'escoltar-la... D ' a q u í a l'extasi, a l ' a b a n d ó , no hi havia sinó u n pas...
I "s d e i x à vèncer, captivar, seduir... exactament com qualsevol amateur contemporani.
T r a d u i r é , en f i , per acabar, aquestes darreres paraules, perfectament justes, de l'article
den Chantavoine. D i u , doncs, per termenar, el distingit musicòleg : «Amb t o t , no havent conegut Chopin l ' a r t italià per l ' I t a l i a , sinó l ' a r t italià t o t sol i l ' I t a l i a a travers de l ' a r t italià,
no p a r t i c i p à de l'inspiració directa que creà 'Is Rossini, els Bellini, els Donizetti i , després,
els V e r d i . E l gust italià no entra, doncs, en ell s i n ó indirectament, i j a f i l t r a t per l ' a r t i adoptat
per la moda. L'influencia que ell experimenta no es s i n ó una influencia d ' i m p o r t a c i ó . L a seva
sensibilitat es, per altra part, t a n t original, que modifica desseguida les s u b s t à n c i e s de la qual
se nodreix i que s'assimila. L'aire italià adquireix, en la musica de Chopin, una morbidesa
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indecisa, que no t é pas el dels italians a u t ò c t o n s : aquest art enlluernador se descompon, en
mans de Chopin, en matisos irisats, corprenedors, opalins; no es j a sinó un perfum llunyà
quelcom d'afectat a voltes, o d ' i n g è n u a m e n t nostàlgic. Per a definir-lo es necessari aquest
mot, evidentment i m p u r : italianitzant.t
Al rebre, en efecte, l'influencia dels mestres italians, jcom se transforma, en mans de
Chopin, lo per ells suggerit!...
Chopin fou, doncs (repetim-ho), com afirmen, amb força r a ó , en Paderewski i na Landowska (i com afirmen, a d e m é s , tots els que de Chopin s'han ocupat), un músic eminentment
nacional, eminentment polonès. A m b t o t ( i a i x ò era inevitable), no fou pas únicament polonès.
I , quan no fou polonès, no fou pas francès, no, segons sembla creure •! Sr. de B e r t h a : fou italià.
Tenim així que, després de la nota nacional, o de la nota personal (tant vigorosa, tant suggestiva, tant inconfundible quan d'ell se tracta), lo que m é s domina en la seva obra, lo que h i
queda, es, en efecte, lo inspirat pels italians.
r. L L I U R A T

í0r'

Festa de Joventut
NS plau força donar publicitat al cartell d'aquest torneig jovenivol que
Vllustració Catalana ha tingut la bella pensada d'organitzar. L'idea no
pot pas ser més simpàtica, i creiem que la secundaran tots els que aimen
l'art de la nostra terra. A i x i mateix confiem que •! jovent català no "s
farà sord a la crida, permetent oferir al públic de la primera festa una
tria abundosa ben rublerta d'ideals i d'esperances, que en l'esdevenir
han de traduir-se, sens dubte, en hermoses realitats.
D i u aixi l'esmentat cartell :
«HI ha entre nosaltres una nombrosa jovenalla aficionada a totes les arts, i sobre tot a la poesia, que fa sos primers tanteigs sense arriscar-se encara a la publicitat, tant desitjada i tant temuda
especialment de les jovenetes. Es clar que l'afició no vol dir aptitut, i que una gran part dels que -s
delecten i -s commouen en la contemplació de les obres d'art no tenen facultats a bastament pera
produir-les; però també es veritat que n'hi ha molts amb prou sentiment, amb prou força, amb prou
enginy, per sortir-ne victoriosos, sens faltar-los, moltes vegades, altra cosa que un bon consell donat
a temps, o un major estudi de la forma, o les ensenyances de la vida.
De l'existència d'aqueixa jovenalla, de sos dubtes i de sos anhels, podem donar-ne fe nosaltres,
que -n rebem seguidament les palpitacions. Però, al costat i al darrera dels que -ns han près per confés, n'hi ha sens dubte d'altres que 's confessen en diferents parròquies, i de segur més de quatre que
no 's confessen en lloc; i aquesta es una força espiritual que no podem deixar perdre ni desorientar,
que hem d'aprofitar totalment per l'engrandiment constant de la nostra terra.
Per això hem resolt fer una crida a tantes aptituts inconegudes i disperses, invitant als joves
no pas a un certamen que esperoni als vanitosos i espanti als encongits, sinó a una festa d'amics,
de família si -s vol, aont oadaú comparegui tal com es, ni presumit ni vergonyós, per treure-n una
m ú t u a i noble emulació. Per evitar la molèstia natural als qui poguessin trobar-s'hi amb notòria
inferioritat tement poc o molt la més llunyana desconsideració, farem una tria, amb criteri verament
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paternal, i cridarem a la festa a tots aquells que demostrin una o altra qualitat positiva que 'Is permeti figurar dignament eh aquest aplec de joventut. Els qui quedin fóra d'aquesta primera selecció
no s'han pas de descoratjar: amb un xic més d'edat o d'estudi triomfaran en una altra festa consemblant que promourem després, si a Déu plau.
Sense temes fixos ni limitacions de cap mena, que ms envií cadaú lo que més l i agradi de lo
que haja fet en el ram de sa particular afició. Nosaltres ne farem tres seccions : Literatura, Art i M u sica; i un Jurat especial de cada secció farà la tria de les obres que -ns hauran sigut presentades.
Tots els autors de les triades, nois i noies, rebran una recompensa apropriada en record de la festa
Els tres Jurats estaran constituïts per les següents prestigioses personalitats :
LITERATURA
D . JOSEP FRANQUESA I GOMIS, Mestre en Gai Saber.
D. MIQUEL S. OLIVER, literat publicista.
D . NARCÍS OLLER, novelista.
ARTS
D. BONAVENTURA BASSEQODA, arquitecte.
D . MANEL FUXA, esculptor.
D . ARCADI MAS I FONTDEVILA, pintor.
MUSICA
D. LLUÍS MILLET, director de VtOrfeó Català».
D . ANTONI NICOLAU, director de l'Escola Municipal de Musica.
D. MELCIOR RODRÍGUEZ D'ALCANTARA, compositor.
CONDICIONS PER CONCÓRRER A LA FESTA
Tots els treballs s'hauran d'enviar a Vllustració Catalana (Mallorca, 287) abans del mig-dia
del 15 d'Agost vinent, acompanyats d'un plec clos, amb el títol i el lema de l'obra presentada,
•contenint el nom de l'autor, l'edat i el domicili.
Les obres de Literatura i la lletra de les de Musica han de ser escrites en català.
Corresponent a l'objecte d'aquesta festa (que no es altre que encoratjar al jovent somniador en el camí dels seus ideals), els autors que hi concorrin en les seccions de Literatura i Art no
podran tenir més de vint anys, ni més de vint-i-dos els de la secció de Musica.
Un cop feta la tria, s'obriran els plecs corresponents a les composicions escollides, i s'avisarà
particularment als respectius autors a fi que (amb la cèdula, partida de pila o altre medi) justifiquin
l'edat declarada.
Complet aquest requisit, s'anunciarà oportunament el dia de la Festa, en la que -s faran
conèixer les obres distingides, se proclamaran els noms dels autors i se i s entregaran les corresponents
recompenses.
Totes les obres que se -ns enviin han de- ser rigorosament inèdites, amb el ben entès que, si
qualsevulga de les distingides pels Jurats fos publicada abans de la festa, ne serà eliminada absolutament, perdent son autor tot dret a la recompensa oferta.»

Desde Suiça

L

A P a s s i ó (segons Sant Mateu), de J. S. Bach, ha estat executada, a la Catedral de Sant
Pere, per la «Societat de Cant S a g r a t » baix la direcció de l ' O t t o Barblan.
Els solistes eren : Mme. Debogis. la veu de la qual es tant hermosa i l'estil tant perfet'
Mlle. Camila L a n d i , de qui ja es conegut el bell temperament; en Plamondon, de Paris, a qui
estava confiada la penosa part del recitant, p e r ò la veu del qual, dolça i flexible, se plegava admirablement a tots els sentiments expressats; i en Fròlich de la Cruz, que feia la part de
Crist, tant noble i tant p a t è t i c a .
Solistes, chors i orquestra han estat excelents : per a i x ò aquesta manifestació va ser un
exit complet, una veritable glorificació de l'art religiós.
Hem sentit, en el darrer concert clàssic, la Simfonia domestica, de R. Strauss, que ha apassionat tants públics. En 1904 l'autor va dirigir-ne ell mateix la primera audició a New York.
i aquesta obra cèlebre va c o m e n ç a r el seu vol per Europa amb Francfort, Berlin, Amsterdam.
Leipzig i Brusseles. com a primeres estacions.
En la primera pagina de la partitura se llegeix aquesta d e d i c a t ò r i a : «A ma estimada
muller i al meu nen»; i es sapigut que en aquesta simfonia Richard Strauss ha volgut descriure la seva manera de viure en familia.
No escoltant aquesta obra m é s que desde " l p u n t de vista musical, un hom queda corprès
per l ' e x t r a o r d i n à r i a , la desbordant riquesa de tota mena que c o n t é . Es d'una sensibilitat i d'una
e m o c i ó corprenedora : encanta per la seva alegria i la finor dels seus detalls. Exigeix una massa
orquestral considerable : cent v u i t professors! Es l'obra d'un m ú s i c que fa la glòria de la seva
terra.
L'orquestra va ser excelent com a conjunt, matisos i a n i m a c i ó r í t m i c a . L ' e x i t no ha sigut
d u b t ó s ni un instant, i rares vegades una obra tant atapalda ha p r o d u ï t tal impressió.
Després dels darrers acords, el públic, molt entusiasmat, va aplaudir llargament; i les diverses vegades que va cridar el distingit director d'orquestra, en B . Stavenhagen, va demost r a r - l i ben bé com havia sigut apreciada la mestria amb la qual havia portat aquesta obra
t a n t complicada.
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L'aconteixement musical de la temporada d'òpera ha sigut, sens dubte, la creació de
Gwendoline, escrita sobre un llibret de Catulle Mendès, musica de Chabrier. Veus-aquI, per
cert, vertadera bella musica potent i variada en sos ritmes. Abunda en melodia i no sacrifica
les veus : es, abans que tot, entusiasta, i la seva orquestració plena de relleu. Els chors són de
primera i m p o r t à n c i a , molt difícils i molt hermosos. En f i . l'obra es d'un bell estil literari.
Abans d'acabar aquestes ratlles deixeu-me dir-vos amb quina satisfacció he llegit l'interessantissim article den Jean-Aubry sóbres L a Musica Espanyola moderna, publicat a La Vie
Musicale, orgue oficial, per a la Suïça romanda, de l'iAssociació dels Músics Suiços».
Particularment a la Suiça romanda, hi ha molts músics que tenen una idea ben especial
de la musica espanyola : es veritablement de doldre que ni "s donin la pena d'aprendre a conèixer aquesta musica.
iQue seria bonic de celebrar un concert de musica espanyola moderna, sobre tot a Ginebra
com aquell que va ser donat a l'Havre! Cal fer conèixer t a m b é a Suiça la riquesa melòdica
d'aquesta hermosa terra que -s nomena Espanya.
LLUISA BOSCH i P A G È S
Ginebra, Maig de 1911.

Palau de la Musica Catalana
Concerts «Orquesta Sinfónica de Madrid»
'OVAMENT, la meritissima orquestra madrilenya que dirigeix amb clara
inteligencia i mestre F. Arbós, ha funcionat en el nostre Palau de la
Musica, oferint-nos cinc sessions memorables, dues d'elles amb la cooperació de I'ORFEÓ CATALÀ.
Les obres executades per les dues entitats plegades foren la mística
escena que clou el primer acte de Parsifal, mai prou alabada, I el magnífic pròleg d'Els Pireneus, del mestre Pedrell. L'efecte bellissim que produïren ambdós fragments fou exalçat per tothom. Si "1 primer corprengué com sempre per l'intensitat
de la seva expressió emotiva, no impressionà menys, pel seu vigor i per la seva noblesa, l'admirable
creació del mestre tortosi, el grandiós final de la qual. amb son onejar d'armonles, s'enduu tots els
sufragis. E l Sr. Segura, encarregat del paper de Bardo, amb els mestres Arbós i Millet, foren aclamats durant llarga estona pel públic, que aixi mateix solidtava la presencia de l'autor.
La «Sinfónica de Madrid», en les obres que executà ella sola. se ns mostrà més perfeta, si hl
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oap, que l'any anterior. L'equilibri que guarden les parts integrants dol conjunt es tal, que no
creiem que pugui ser superat per cap de les orquestres més famoses de l'extranger. Apart d'això,
s'ha de comptar amb l'extraordinari zel que cada professor posa en son treball, convertint-se a
l'hora del concert en vers sacerdots que sacrifiquen tota la llur voluntat, totes les llurs energies,
a la major glòria de l'art. Així devenen, les Interpretacions de la «Sinfónica», d'un encís tant gran,
que fins l'obra més secundaria guanya en bellesa i creix en interès.
Com de costum, Bach, Beethoven i Wagner han sigut t a m b é i s autors preferits en els programes de la tanda de enguany. I que i públic no s'ha dolgut d'aquesta preferència de la «Sinfónica»
ho diu prou l'exit gran que ha acompanyat l'audició de les obres d'aquells mestres. El primer, amb
el Concerto de Brandeburg en sol major, dos Chorals i un Preludi, obtingué •! bis de dos'fragments ;
el Choral variat de la Cantata 140 i VAndante de l'esmentat concerto. De Beethoven s'executaren
les Simfonies V i l *

i V I * (Pastoral), junt amb les obertures d'Egmont i Coriolano; podent-se

comptar l'audició d'aquelles Simfonies (la Pastoral, especialment, resulti un primor d'execució)
entre les més felices que recordem. Els més celebrats fragments dels drames musicals de R. Wagner.
a més de l'obertura Faust i VHuldiguns-marsch, ompliren llarg espai de cada programa, i de torna
ens foren oferts, encara, els Remors de la selva i la Cavalcada de les walkyries; i ja sabem quant
llueixen aquestes esplendoroses pagines executades amb la rara perfecció que obtenen sempre 'Is
músics de l'Arbós.
Altres obres menys conegudes, i algunes també oferint l'alicient de llur primera audició en la
nostra ciutat, meresqueren una rebuda de les més excelents. En primer lloc hem de citar el poema
simfònic del jove compositor C. del Campo, inspirat en la Divina Comèdia (cant x x x i v de VInfern).
Per la claredat de les idees, el ben estudiat plan de son desenrotllament, la riquesa de l'orquestració i l'ajustada interpretació del sentiment general del tema escollit, el poema den Campo va
captat-se les simpaties de tot l'auditori, el qual, després de festejar l'autor (que formava entre i s
primers violes de l'orquestra), volgué escoltar per segona vegada la remarcable obra que en tant bon
lloc posa i nom d'aquell. El quadro musical de Rimsky-Korsakow, Sadko, es també una pagina
notable, plena de color i de sentiment distingit, que realça una orquestració tant original í primorosa com la de les demés obres del malaguanyat compositor rus. Igualment característiques eren les
selectissimes pagines que la «Sinfónica» 'ns oferí de Berlioz (La Reina Mab), Smetana (La Promesa
venuda) i Albéniz (Catalonia). D'aquest darrer s'executaren, encara, Evocación i E l Puerto, tant garbosament instrumentats per l'Arbós; essent obligada la repetició de l'ultim número, com ho fou
t a m b é , darrera d'ell, la Catalonia.
Dos mots solament ens falta dedicar a les obres de més cos, que no hem mencionat encara :
les Simfonies Primera de Schumann, Segona de Brahms i Sisena de Tschaikowsky. La Primera
simfonia de Schumann no t é l'importància de la Rhenana, ni tampoc de la Quarta del proprl autor;
però no vol pas ser, per això, despreciada del tot, ans creiem que, si 's familiaritzés el públic amb
ella, hi trobaria prou belleses per lamentar el seu injustificat oblit. Amb la simfonia de Brahms si
que no hi hagué discrepàncies de judici. L'obra del mestre hamburgués, d'una solidesa, d'una
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serenitat i d'un equilibri que, guardant la proporció del geni, fa pensar a voltes amb la de J. S. Bach,
guanya cada dia més admiradors : tant se va consolidant amb el temps. A l costat de Brahms, jque
mesquí que resulta l'art de Tschaikowsky, la buidor del qual mal s'encobreix dintre l'aparatositat de la PaUlical L'acolliment que ' I públic del Palau dispensà an aquesta fou dels més reservats. i N o es això una prova palesa del bon sentit que guia ' I nostre públic? — J. S.

Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE DEL LICEU — El diumenge de Pasqua s'obriren de nou les portes del Liceu per
donar començament al Festival Wagner, que, igual que l'any passat, organitzà, amb la cooperació de
valuosos elements, l'empresa d'aquell teatre.
Com ja saben els nostres llegidors, el cicle wagnerià d'enguany comprenia tota la tetralogia
L'Anell del Nibelung, junt ab Tristany i /solda i Tannhàuser.
Desempenyà la part de protagonista d'aquestes dues darreres obres l'eminent tenor català Francisco Vinas, que hi desplegà tota la magnificència del seu art, que tants aplaudiments l i ha valgut
aquí i arreu. En les patètiques escenes finals d'ambdues obres, difícilment trobaríem artista que -i
superés. L a potencia de la seva veu, l'eloqüència del gest i l'emoció que sab comunicar a la frase melòdica sugestionen fortament el nostre públic, que ha reconegut sempre en en Vinas una de les glòries
catalanes que brillen més a l'escena lírica.
An en Vinas (que decididament, segons diuen, pensa abandonar el teatre) ha fet bon costat un
altre artista català cada dia més en progrés, en Segura-Tallien, excelent Wolfram i digne Kuwernal,
que ha merescut igualment l'aprovació general del públic del Liceu.
De l'elogi més gran s'han fet dignes també lesSres. Kaftali Ruszkowska, ales quals haviem trobat
ja oportunitat d'alabar en altres ocasions. La primera, en el difícil paper d'Isolda, va elevar-se fins
a les regions més pures de l'art; i la segona, en la part d'Elisabeth de Tannhàuser, conquerí i s sufragis
més complets de l'auditori per la gràcia, la bella distineció i l'aire jovenívol que sapigué comunicar
a la pietosa donzella de la Turingia.
El desempeny general de VAnell, tot conservant alguns dels més prestigiosos elements de l'any
passat, com on Borgatti (l'incomparable Siegfried i , a la vegada, l ' unic tenor wagnerià, podríem dir,
entre Is italians), en Masini Pieralli, en Segura Tallíen i la Ruszkowska, ens ha ofert alguns canvi»
aventatjosos, com per exemple la Kaftal, la més perfeta Bnmnhilda que ham sentit després del'Adiny,
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i l'artista encarregat dol paper d'Alberlc, Sr. Minolfi, molt superior al que va dosompenyar-lo l'any
passat. E l tenor que tingué a son càrrec les parts de Loge i Sigmund, d'una veu poc dúctil i ' d'escassa
experiència a l'escena, no consegut pas l'acolliment den Vaccari, així com tampoc l'artista que desempenyà -1 paper de Mime consegul fer-nos oblidar l'excclent impressió que on el mateix paper ens causà,
l'any passat, en Spadoni.
Discrets la Srta. Benincori en la vou de l'auoell i en una de les ondines, 1 el Sr. Mugnoz en Fasolt
i Hunding, els demés interpretadors no feren, en los llurs parts secundaries, cosa digna de menció.
I en últim terme (no pas, por cert, el menys considerat) ens toca parlar dol mestre director, l'ànima de tota execució musical i quasi diriem el responsable de l'oxit assolit per l'obra que s'executa. Reconeixent com el qui més l'incontestable talent dol mostro Kaehler, que quatre anys enrera "ns donà
l'interpretació més perfeta de La Walkyria que recordem, hom do confessar que l'ilusió que 'ns forom
a l'anunci de la seva vinguda ha sortit fallida on part, perquè no sempre ha alenat en l'orquestra la
vida, el foc, el colorit que presten a l'execució l'Interès més viu. Es oort que en los escenes més dramàtiques de la tetralogia l'emoció ha arribat bé a son punt culminant; però allà on l'intenció de la
frase, la claredat del dibuix o la joia més viva -s feien necessaris no ha arribat pas l'intensitat d'exprossló al mateix grau. Més que a la falta d'energia del mestre, creiem, per això, que aquella desigualtat
se dèu al conjunt de l'orquestra, els professors do la qual se veuen constantment obligats a atendre
batutes dels més oposats temperaments, i això -Is priva de guardar aquella unitat d'estil i aquell
aplom que la perseverancia d'un sol mostro pot obtenir d'una orquestra. £No ho realisaron així, l'any
passat, treballant una llarga temporada amb el mostro Boidler? També hem do considerar la grossa
fadiga que resulta dols assatjos I l'execució d'un programa do tant pes i compromís com el que s'ha
donat suara on el Liceu. Tot plegat dispensa prou, doncs, el mostro Kaehler dels reparos quo hom
volgut posar a la direcció actual de L'Anell.
Oblidant les petites tares quo acabem d'aduir, direm, per f i , que '1 Festival Wagnerià ha fot resplendir de nou la glòria cultural de la nostra estimada ciutat; i , si bé 'Is barcelonins no han respost tant
units com el darrer any, l'artística manifestació celebrada al Liceu ha tingut prou poder i prou
ressò per atraure gran nombre de persones forasteres quo han mantingut en aquella sala •! caliu do
l'entusiasmo, festejant tots plegats, ciutadans i forasters, els artistes i els mestres (no oblidem en Lamo
te, ol qual, sense -Is assatjos preliminars, ha dirigit també algunes representacions), que posaren llurs
energies més preuades al servei de l'art, el qual rares vegades s'ha manifestat més esplendorós quo on
la grandiosa producció de Ricard Wagner, que per segona vegada hem tingut el plaer d'oir.
Les vint-l-quatre funcions de la temporada, compreses les quatre funcions de tarda, s'han
repartit entre quatre cicles de L'Anell, quatre representacions de Tristany i altres tantes de
Tannhàustr. — ] . S.
«ATENEU BARCELONÈS*. — Concert Darné. — L a Srta. Concepció Darné es, evidentment,
una de les deixebles més simpàtiques del mestre Vidiella. Es t a m b é una de les més inteligents i do
les que m é s aimen sincerament lo que executen.
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Veus-aquI lo que tocà, la vetlla del 24 de Maig, en el concert que "ns ocupa ; Capriccio (Scarlatti);
L* Rappel des oiseaux (Rameau); Prélude, Sarabande i Toccata (Debussy); Sonata en fa sostingut
menor (Schumann); Ària (César Franck); Silhouetten (n.04 i n.06) (Max Reger); Encantament del foc
(Wagner-Lisit).
Tot ho executà, la Srta. Darné, amb força traça. Sobressorti, no obstant, al nostre entendre, en
les obres de Scarlatti i de Rameau, i , en general, en les fineses i en els passatges de notes senzilles.
Aquests darrers l i sortiren, cal confessar-ho, amb una claredat ben remarcable. Estigué molt bé
també, en VAria, de César Franck, i en les Siluetes, de Max Reger. La Srta. Darné, es, realment
una de les deixebles més distingides del mestre Vidiella.
El públic, força nombrós, l'aplaudí ferm, i obligà la gentil concertista a executar una pagina fóra
de programa, — X .
«ASSOCIACIÓ MUSICAL DE BARCELONA». — Aquesta societat, quelcom retreta desde fa un
parell d'anys, ha instalat son domicili social en el «Circol Artístic», del Passeig de Gracia, on ve donant
sos concerts de camera. El 208, celebrat el dia 24 d'Abril, va consistir en un recital de piano a càrrec
del jove concertista Ezequiel Martin, un de tants deixebles com honren aqui l'escola del mestre Vidiella.
El seriós programa del recital comprenia diverses obres de Handel, Gluck-Saint-Saíns, Mozart, César
Franck, Chopin, J, Turina, Brahms i Kullak. Per sobre de totes ressaltaven el Preludi, Aria i Final,
de C. Franck, i la suite característica Sevilla, den Turina : avi i nét, podríem dir, ja que en Turina,
un pur sevillà trasplantat a París, cursa la carrera musical a la «Schola Cantorum» baix la direcció del
mestre d'Indy. El veinat d'aquestes dues obres es clar que porta a la ment una porció de consideracions que •! curt espai de que disposem ens priva d'explanar. Diguem no més que la composició magnifica de Franck, pel seu equilibri, pel seu fons i per la seva admirable construcció, l'hem de catalogar
entre les més felices del celebrat autor, ja que no s'hi troben pas els desmais o les desigualtats
que perjudiquen tant moltes de les altres obres de Franck. Concebuda dintre l'ambient purista de la
«Schola», sempre afecta a laforma preconitzada amb tant de zel per en d'Indy, la suite den Turina no
deixa d'oferir una inspiració ben personal, filla llegitima de la musa popular andalusa. D'aquest noble
maridatge n'ha nascut, doncs, una obra forta, sadollada de poesia i de color, que sedueix ja desde i s
primers compassos a qui bé l'escolta. Dels tres números de que consta la suite, es el segon. Pas d'una
cofradia a mitja nit, el que produeix més forta impressió; peró no desmereix gens al costat seu el primer.
Sota -Is tarongers, on s'exhala i més pregon sentiment de l'artista.
En Martin, a l'escolliries predites composicions, demostra i seu gust delicat, procurant aportar
també an els seus programes un sagell de novetat que no presenten sempre, malhauradament, les
audicions de tants pianistes com arreu se prodiguen. En l'execució de totes les peces en Martin posà
de relleu les qualitats que més l'afavoreixen: bon gust en el fraselg, pulsació ben graduada, ús moderat
del pedal i pulcre mecanisme. Per altra part, l'entuslasme que sent per l'art i la fe amb que treballa,
fan esperar molt den Martin, que, jove encara, no se 11 pot exigir pas avui aquella perfecció cabal
que l'experienda, acompanyada de l'estudi incessant, logra vèncer amb els anys.
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El pler amb que fou escoltat el novell concertista el demostrà bé prou l'auditori festejant-lo
amb xardorosos i perllongats aplaudiments. — C
CONCERT BENÈFIC. — Invitats per r«Academia Calasanoia», assistirem al concert que a benefici
del «Centre Obrer Calasanci» tingué lloc al Saló Reig la tarda del dia 9 d'Abril. El programa era ben
bonic 1 temptador, puix a més de laSimfonia Heroica de Beethoven, comprenia la Simfonia inacabada,
de Schubert, les obertures d'ifigenia a Aulida i Egmont, i una Gavota i un Minuet extrets del concert
en re d'A. Gallardo.
Els elements que constituien el conjunt orquestral eren diversos, funcionant, al costat dels professionals, nombrosos joves de la bona societat barcelonina que a l'art dels sons dediquen les llurs hores
d'esbargiment. Conduïts pel mestre Tomàs Buxó, aquests simpaties instrumentistes desempenyaren
l'interessant programa amb una cohesió notable i un entusiasme dels més comunicatius.
L'elegant auditori alli reunit, si bé quelcom distret duran t l'execució de les obres, aplaudí l'honrosa
tasca de l'improvisada orquestra, i alabà l'encert del mestre Buxó, el qual, amb batuta vigorosa, dlri
gi conscienciosament el dificil programa detallat.
A tots plegats endrecem la més coral enhorabona.
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA. — Una vegada més el nostre primer centre d'educació
musical ha demostrat les excelencies de les seves ensenyances amb la presentació dels seus deixebles.
Fou amb motiu del repartiment de premis corresponents als cursos 1906-7 1 1907-8 que "ns
poguérem convèncer de lo que deixem d i t , car en aquest acte, que amb gran solemnitat tingué
lloc a la Sala de Cent per les darreries de Maig, se féu la revelació de veritables artistes.
El Sr. Serraolara (que, en representació de l'alcalde, presidí la sessió), després d'haver entregat
els premis als alumnes dels referits cursos, pronuncià un discurs saludant i felicitant els premiats
i llurs professors per la tasca tant brillantment duta a terme, encoratjant-los a seguir la carrera
tant bellament començada, car, digué, la musica, de totes les belles arts, es la més hermosa, per ser
la que millor pot expressar els més nobles sentiments de l'ànima humana.
Terminada aqueixa primera part de l'acte, els alumnes premiats oferiren, en un bell concert,
els exquisits fruits del llur treball.
Primerament, en conjunt Instrumental que dirigí -1 mestre Nicolau, director de la nostra Escola
Municipal de Musica, s'executà '1 poco adagio cantabile del quartet ob. 73, n.0 3, de Haydn, produint
un excelent efecte la disciplina i escola demostrada pel joves artistes executants.
Després d'aquest fragment, demostratiu que la nostra Escola de Musica no sols crea excelents
artistes solistes, sinó que també n'educa per a aquell altra medi on l'artista ha de supeditar el temperament a l'efecte del conjunt, vingué la presentació individual dels deixebles de les classes de cant
i piano, que per cert donaren excelents resultats, com se veurà a continuació.
Vcus-aquí les composicions, bellament interpretades pels diversos deixebles :
Herodiade, de Massenet; aria cantada per Ricard Villarroya. La Srta. Eulària Torres (premi de
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piano do 1907) tocà Sonata appassionata, de Beethoven; la Srta. Manuela Rodríguez cantà una aria
d* LtsÀltgres comares de Windsor, de Nicolai; la Srta. Rodríguez i el Sr. Villarroya cantaren Duetto,
de Stradella; la Srta. Montserrat Guiu (premi de piano de 1908) executà Al·legro maestoso, de
Chopin; la Srta. Dolors Vilaplana cantà una aria de Samsó i Dalila, de Saint-Saénsi les senyoretes
Andreua Fornells i Dolors Vilaplana cantaren en català i admirablement l'escena segona de Tacte
segon de Lohengrin, de Wagner, traducció den Joaquim Pena.
Per acabar, el conjunt vocal cantà d'una manera exquisida, la gran Cantata La Pina, de
C. Manelli (segle xvn), que dirigí •! professor Lluís Millet.
La nombrosa concorrencia que omplia l'espaiosa Sala de Cent, premià amb veritable justícia
l'exquisit treball dels joves artistes i llurs mestres, an els quals, després de ser vivament felicitats,
llurs deixebles victorejaren i aclamaren entusiastament.
Rebin tots la nostra més coral felicitació, i especialment el mestre Nicolau; l'llustre i savi
Director de l'Escola Municipal de Musica, que tants bons fruits dóna i tant de bé fa a la nostra
cultura musical. — F.
MATARÓ
L'iOrfeó Mataroni», amb les tres seccions de senyoretes, homes i nois, dirigit pel mestre Mn. Josep
Molé, amb la cooperació de diversos elements valuosos, ha celebrat durant la passada Quaresma
alguns importants concerts que bé mereixen ésser consignats a les planes d'aquesta REVISTA.
En el primer d'ells, una orquestra de corda i trompes, dirigida pol mestre Antoni Fors, interpretà
diverses composicions clàssiques i modernes, entre les quals sobreeixi '1 preludi de l'òpera Clitla,
del reputat compositor mataroni D. Joan Borràs de Palau, que meresqué un acolliment molt xardorós.
L'·Orfeó» s féu aplaudir en el mateix concert interpretant molt bé la brillant composició de
Grieg, Pàtria nova, i alguns fragments extrets dels poemes simfonies de Gounod Callia i Mors et vila,
corrent els soli d'aquestes obres a càrrec dels orfeonistes Srta. E. Moragas i Srs. Agell i Trias, i del
baríton Sr. Vila.
En el concert celebrat el dia 25 de Març, hi prengueren part, en obsequi a l'«Orfeó», la renomenada
soprano Srta. Teresa Bertran, el violinista Sr. Vidal i el pianista Sr. Fors. L'interès principal d'aquest
concert radicava en l'audició del Miserere dol mestre Mn. Blanch, que, pel bell efecte que produí, va
haver de repotir-se en l'últim concert de Quaresma.
A la sala de festes de r«Orfeó Mataroníi va tenir efecte, per fi, el diumenge. 21 do Maig, un concert
públic, en el qual l'esmentat «Orfeó» desomponyà d'una manera notabilissima l'escollit programa que
donem a continuació! que prova i bon gusti l'inteligent direcció que guia a l'aplaudida entitat choral
de aquesta populosa ciutat llevantina.
VouS-el-aquí :
Quan mon marit de fóra ve, madrigal del segle x v i . de Roland de Lassus; Adeu. germà, madrigal
del segle x v i . de Waelrant; Cant de les mares, de Vives: La Verema, de Roland do Lassus; Montanyes
regalades, de Sancho Marraco; Sota de l'olm, de Morera: Les Gintsteres, de Balcells; E l Plany, de Mo-

148

REVISTA MUSICAL CATALANA

rera; Negra sombra, balada gallega, de Montes; Els Tres tambors, de Lambert; L ' H i v t r n (estrena),
de Lully; Oh quin bon «col, de Roland de Lassus; A mor de filí, de Sancho Marraoo; La Calma, de Guanyabéns. — Z.
SANT F E L I U D E G U Í X O L S
Fou una sessió ben interessant la que se celebrà i dia 17 de Febrer en el «Casino Cuixolense».
En son programa figurava una part de concert, i una altra d'exerdds de gimnàstica rítmica i cançons amb gestos, resultant ambdues selectes i atractives en tots conceptes.
En la primera, la Srta. Martínez i els Srs. Dalmau i Sagrera, interpretaren el trio en do menor,
op. 1, de Beethoven, essent objecte d'espontanis i ben merescuts aplaudiments. Ademés, el senyor
Dalmau, notable violinista que posseeix una tècnica extraordinària, hi tocà la Serenata, de Drdla, i
la Jota Aragonesa, de Sarasate, recollint a son final aplaudiments abundoses. No menys sorollosos
els obtingué t a m b é la Srta. Martínez, la qual, en l'estudi op. 25, n." 2, de Chopin, demostrà posseir
qualitats ben excelents de pianista.
Els exercicis de gimnàstica rítmica, executats per les simpàtiques nenes, cridaren fortament
l'atenció de tothom, no sols per la gran seguretat i elegància amb que foren realitzats, sinó també
per la tendència educadora d'aquestes noves teories gimnàstiques de Dalcroze, l'infadigable mestre
suïç, la propagació de les quals a la nostra terra sempre serà d'aplaudir.
El professor Sr. Mòllera, organitzador de l'hermosa festa realitzada, rebé, al final d'aquesta, encoratjadores 1 entusiastes felicitacions. — B . E.
SANT S A D U R N Í DE N O I A
La societat choral d'aquesta vila «Unió Saturninense» celebrà, el diumenge dia 5 de Març. en son
propri local (com acostuma tots els anys, en temps de Quaresma, en obsequi als socis protectors),
una vetllada llteraria-musical, a la qual tinguérem el gust d'assistir, quedant admirats dels avenços
que han fet els choristes d'aquesta antiga societat en el cant de peces per demés compromeses per a
qui, com ells, de oït tant sols aprenen; com són : L'emigrant (Vives), Cançó de taverna (Mendelssohn),
Sant Dilluns (Otto), Cançó de no/í (Grieg), TannhSuser (Wagner) i E l Pom de flors (Clavé). La sardana
den Francesc Peracaula, director del chor, fou cantada amb una justesa i una afinació per demés
notables. Tendrivola porta per nom aquesta nova sardana, la melodia de la qual es d'un caient ben
català. Desde aquestes ratlles l i dirigim la nostra sincera felicitació. La concorrencia que emplenava
el local així 'Is ho demostrà amb sos continus aplaudiments. També tinguérem una agradable sorpresa
al sentir per primera volta •! jove concertista de clarinet Conrat Cardús, qui amb precisió i gust extraordinaris executà, acompanyat del pianista Sr. Peracaula, una peça de C M . Webcr; i el violinista Sr. Montagut, qui executà una Romanza Andaluza, de Sarasate; essent sumament aplaudits.
Els esmentats senyors formen part de l'orquestra «La Principal», de la present vila; la qual, entre
les orquestres de fóra, comença a ocupar un bon lloc pels avenços que està fent en l'Interpretació de
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peces de factura moderna i d'autors d'anomenada mondial. Els chorístes alternaren amb lectures
de poesies catalanes les composicions musicals. També 'n llegí amb bona entonació i claredat una
de na Dolors Moncerdà la Srta. Pepeta Llucià. Felicitem coralment a la societat per son generós
i noble intent de fer cultura entre i s socis i veïns per medi de vetllades com aquesta, que suposen
un treball gran í cansat en els chorístes i una gran fermesa i paciència en llur director, en Francesc
Peracaula. — J.
TERRASSA
«ESCOLA CHORALi. — Sis sessions selectes d'art.—Aquest es Ja i tercer any que l'íEscoIa
Choral», de Terrassa,

organitza, amb molt bon encert, durant la temporada de

Quaresma,

una sèrie d'audicions selectes. Enguany s'han vist coronades, aquestes sessions, pel major dels èxits,
ja que l'abonament quedà del tot complet abans de començar la primera sessió. Això demostrà evidentment com Terrassa comença a apreciar i a estimar en lo molt que val l'obra de la seva meritissima
primera entitat musical.
La primera de les sis sessions tingué lloc el diumenge dia 5 de Març, i anà a càrrec del «Clrcol
Musical Bohemi», de Barcelona (quaranta professors d'orquestra) i de la massa de cantadors de r«Escola Choral». Figuraven a la primera part del programa la Simfonia n." 1 de Haydn, la cèlebre gavota
d'/figenia a Aulida, de Gluck; una Berceuse de Bordíer, i el Minuet gòtic, de Boellmann. Aquesta
part fou dirigida amb molta juStesa i seriositat pel mestre director del «Circol Musical Bohemi», en
Llorenç Simó, qui escoltà nodrits aplaudiments, que no callaren fins a obtenir la repetició de la gavota
de Gluck i la Berceuse de Bordier, que digué molt bé i solista d'oboé,el nom del qual sentim no recordar ara. Formaven la segona part la Simfonia n.01 de Beethoven i el Recitatiu i chor final de la primera
part del magnífic oratori La Creació, de Haydn. Aquesta part fou dirigida pel mestre Joan Llongueras,
qui deixà a tothom sorprès per la seva destresa en la direcció de l'orquestra. Obtingué matisos excelents; i alguns temps, com per exemple i primer, Vandante cantabile i X'allegro moltó e vivace final, foren
dits amb una justesa i amb un color verament extraordinaris. El fragment de La Creació, de Haydn,
fou interpretat brillantment i repetit per fer callar els aplaudiments del públic, que aclamava elr
mestres, els professors de l'orquestra i els cantants.
La segona sessió, del dia 12 del mateix mes, fou encomanada a l'Enric Granados, qui, exceptuant
el poema Las Estrellas, repetí i mateix concert donat la nit anterior al Palau de la Musica Catalana.
Fou una cosa verament notable, en aquest concert, l'observar el recolliment admirable del públic que
omplia de gom a gom l'espaiós saló. En Granados fou ovacionat, sobre tot a l'acabar les Coyescas,
que digué magistralment i alcançaren un exit formidable. Repetí la Piice, de Scarlatti, i tocà fóra de
programa una de les seves dances espanyoles. Tothom se desféu en elogis i en frases d'admiració per
en Granados, que podem dir triomfà del tot i deixà a Terrassa un record inesborrable.
En la tercera sessió hi prengueren part la Srta. Carme Bertrand, soprano-dramatica. 1 els Sr». V i cenç Vellsolà, violinista, i Josep Ullés, pianista. El saló de l'tEscola Choral» estava, com en les anterior»
sessions, completament ple de la més selecta concorrencia, que aplaudí amb entusiasme. La Srta. Bcr-
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trand, acompanyada al plano pel mestre Sr. Llongueras, omplí la segona part del programa cantant
pulcrament D i u lloat per la Natura, de Beethoven: La Flor del lotus, de Schumann; B l Rei dels virus.
de Schubert; Quando miro, de Mozart; La Professà, de César Franck; 1 L'Aucell profeta, den
Granados.
En D i u lloat. La Flor del lotus i La Professà es on estigué més bé la distingida soprano. El senyor
Llongueras contribuí valentment a l'interpretació de tots els autors, i a l'ovació final correspongué la
distingida artista cantant, acompanyada de piano i violí. La Cançó de Solveig, de Grieg. Els Srs. Vellsolà i Ullés, omplint la primera i tercera part, impressionaren agradablement l'auditori. Minuet,
de Mozart; Serenata, de Drdla; Segona mazurka, de Wieniavski; Concert n.0 19, de Kreutzer; i4«rfan/t·
cantabile, de Tartini; Sarabanda, de Handel; Adagio, de Schubert; i Romança, de Svcndsen; foren
les obres que "ns feren sentir. Sens distincció. pot dir-se que en totes estigueren força b é i s e x e c u t a n t s .
havent de remarcar en el Sr. Vellsolà (deixeble del mestre Ainaud) una néta i exquisida dicció 1 un
tecnicisme visiblement afiançat desde les darreres ocasions que havíem tingut de sentir-lo.
En una agradabilissima sessió de teatre líric per a nens i nenes consistí la quarta d'aquestes
notables sessions selectes d'art. Se posaren en escena, amb tota proprletat, les següents interessants
obres : La Barca de Caron, arreglo escènic d'uns diàlegs de Llucià de Samosata, lletra i musica
den Joan Llongueras. Aquesta obra produí bona impressió, encara que, al nostre entendre, no es del
tot propria per ésser representada per nois de tretze o catorze anys, perquè no poden tenir encara
la suficient penetració per subratllar convenientment l'agudesa sobtil i irònica de la major part de
les frases. Noces de Papellona, capritx en un acte i en vers, original del poeta francès Mauri ce Bouchor.
Traducció catalana d'Alexandre Gall i Joan Llongueras. Musica popular i de Gluck. Aquesta obra
es una petita joia. Els petits deixebles del mestre Llongueras, ja acostumats a moures graciosament,
l'interpretaren meravellosament, sobre tot les nenes. La presentació esplèndida. L'ovació del públic
fou delirant. Flors de montanya, la visió de naturalesa exquisida, lletra del pintor Vancells i musica
del mestre Llongueras, fou la que, sens dubte per manca d'assatjos, sortí menys ajustada. Es de doldre,
perquè l'obra es encertada de debò. Els decorats dels Srs. Vancells i Viver cridaren poderosament
l'atenció.
La quinta secció selecta anà també a càrrec dels nens i nenes, i consistí en una Audició de
cançons amb gestos i estudis calistenics de Jaques-Dalcroze. Ja es proverbial la seguretat amb que
maniobren els petits deixebles del mestre Llongueras, la gràcia dels llurs gestos i l'afinació amb que
canten. Se donà a conèixer, com a primera audició, la cançó Saltant a la corda, que fou força aplaudida,
com totes les demés.
L'·Escola Choral» clogué aquesta sèrie brillant de sessions artístiques amb un notable
concert de musica vocal a càrrec de la massa choral que dirigeix el mestre Llongueras. En la primera
part del programa, dedicada exclusivament a la musica religiosa, figuraven les següents composicions : D i u de mort i D i u de vida, choral de Bach; Sanctus, de Palestrina; O Salutaris (primera audició),
den Mas i Serracant; Sanctus i SÍ;IÍÍÍ;'CÍMS (primera audició) de la Missa de Rèquiem, i Ave Afar/a (primera audició), den Morera; i el cèlebre Domine non secundum (primera audició), el Veni, Crealori
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VAue Maria de Cosar Franck. El ohoral de Bach l el Sanctus. de Palestrina, foren cantats amb perfeta
seguretat i afinació. L'O Salutaris, den Mas i Serracant, fou dit amb vertadera unció religiosa, resultant irreprotxable i mereixent els honors de la repetició. L'Ave Maria del mestre Morera es una
pagina admirable i exquisida, on s'endevina tot seguit la mà d'un gran mestre. El Veni, Creator i
Domint non secundum. de César Franck, corprengueren extraordinàriament la concorrencia, que no
deixà d'aplaudir fins a conseguir la repetició de la darrera d'aquestes obres. Es realment una portentosa pagina musical, que l'tEscola Choral» interpretà magistralment i que ha de conservar entre
les obres predilectes del seu extèns repertori, ja que l i ha de valer sempre un exit tant entusiasta
com merescut. La segona part. a càrrec de la secció d'homes, la componien : VEmigrant, den Vives;
Jovenívola, den Millet; Caíalonia al mar, den Morera; Adeu, petita rosa, de Jaques-Oalcroze; la tant
fresca com descriptiva i característica Cançó de taverna, i l'emocionant Comiat, de Mendelssohn.
Aquesta part fou desgranada també sense vaoilacions i amb aquella seguretat i aplom característics
en els benemèrits cantaires de l'tEscola Choral».
Cal verament felicitar l'tEscola Choral» per haver sabut tant esplèndidament portar a cap
aquestes sis sessions selectes d'art que acabem de ressenyar. No creiem que en cap altra d'aquestes
segones ciutats de Catalunya sigui possible portar a cap una empresa com aquesta. Es un esforç
altament lloable, que pot servir de lliçó exemplar. Així, així, es com cal treballar per Catalunya :
encarnant en la vida del poble les més altes manifestacions de l'art i de la cultura.
Digne de tot elogi fou també (i volem fer-ho remarcar expressament) la compostura del públic
durant tots els concerts. En la ciutat més culta 1 filarmonica del món no -s trobaria major atenció
i més respecte per l'artista i per la seva obra. Es una cosa que satisfà i omple d'orgull que tots els
artistes, al passar per Terrassa, no tinguin prou boca per alabar la correcció i la cultura del públic
d'aquesta ciutat. L'obra de l'·Escola Choral» no ha sigut pas en va. Avant i fòral — Y .

V1CH
La musica religiosa està aquí verament d'enhorabona. Els esforços fets per l'infadlgable mestre
de Capella de la nostra Catedral, Mn. Lluís G. Romeu, aidat de bons 1 entusiastes amics, han reeixit
completament. Cal fer notar que hi contribuí en gran manera l'exit inoblidable de la primera execució de la Missa del Centenari den Balmes, en que tingué part tant principal I'ORPEÓ CATALÀ.
Desde aleshores el cant alternat entre la Capella i el poble pot dir-se que no ha sofert interrupció. La referida Missa tornà a cantar-se aqui, a l'iglesia de la Mercè, per Santa Cecília, i per Nadal a
la Seu. Després vingué la Quaresma, i s'estudià i executà per la Capella i el chor popular, cada dia
més bregat 1 més entusiasta, la Missa propria de les Dominiques del temps. D'aquesta manera pot
dir-se que s'es aconseguit ja que l'intervenció del poble, no solament en les misses, sinó en altres
funcions religioses, tornés a ésser un hàbit que ha servit per a que aquestes, especialment les de la
Catedral, se vegin molt més concorregudes que abans; lo qual ha obligat al Capítol a fer uns magnífics bancs, quasi podríem dir senyorials, que omplen la nau major de la Basílica, la fusta dels
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quals ha sortit d'aquells quatre sobergs i anyorats teixos que s'hagueren de traure dels Claustres
perquè feien malver els fonaments d'aquesta grandiosa obra de la xiv.* centúria.
H i havia gran expectació per les funcions de Setmana Santa. La Capella correspongué dignament an aqueixa expectació. L'acte de la benedicció de rams i palmes augmentà amb la perfecció
del cant els seus ordinaris atractius. Però on se l'esperava, a la Capella, era a les matines i laude* de
la tarda del Dijous Sant. Regularment aquesta funció se la solien fer sols els residents 1 la Capella;
però ara ja fa uns tres o quatre anys que la gent hi va. Aquesta vegada ' I concurs era molt nombrós.
T a m b é era temptador el programa que havia fet públic la premsa local. Era •! s e g ü e n t :
Responsoris del primer nocturn : Omnes amici m t i , Velum ttmpli i Vinta mea electa, de Palestrina.
Del segon nocturn : Tamquam ad latronem, Tenebrx factx sunt i Animam meam, de Victoria.
Del terç nocturn : Tradiderunt, Jtsum tradidit i Caligaverunt oculi mei, també de Victoria.
El Miserere fou de Palestrina, i el Benedictus de Viadana.
En quant a l'execució, tothom estigué conforme en que no podia demanar-se més. Tant els
choristes majors com els nois, ho feren admirablement; destacant, segons consuetut, el Caligaverunt,
que difícilment pot sentir-se millor.
El complement de la gran setmana fou el pontifical de Pasqua florida. Se repetí la Missa del
Centenari, dirigint la Capella Mn. Romeu, i el nutridissim chor popular Mn. Miquel Rovira. La novetat la tinguérem en el cant de Tertia. A n el chor ordinari se n'hi j u n t à un de seminaristes interns, altre
de jovenets de l'Escolasticat dels Maristes, i alguns nois de la Calistenica. El resultat fou cxcelent,
i l'auditori quedà admirat de l'execució. Tot el Propri de la Missa fou cantat amb igual delicadesa,
en pura notació gregoriana, pels mateixos joves maristes junt amb els sots-xantres.
En quant al total de la Missa i a VAlleluia de l'Ofertori, que ja s'es fet obligat, dominant-ho
la Capella i el chor popular, no cal dir que sortí ajustadissim. Altra novetat agradabilissima fou la
seqüència Victimse Paschali, atribuïda a Notker. autor del segle x. Fou verament una festa superba,
que deixarà llarga memòria.
Ara "1 cant popular religiós s'es extès ja a totes les iglesies, i no hi ha festa una mica important
en que no se senti. I no cal dir lo que va contribuint això a l'afició i al bon gust musical, cada dia
més depurat entre -Is vigatans. Per llur part, ni Mn. Romeu ni -Is seus valents cooperadors pensen
desdir, i s'apliquen cada dia amb major zel al foment d'aqueixa obra religiosa i artística alhora. — L .

Necrologia
P. BESTAR.

M . VIDAL. — T. RADOUX. — A. GU1LMANT,

A. JUDIC. — G. UAHLER

Ha mort en aquesta ciutat, a l'edat de cinquanta-sis anys, el distingit tenor de capella Frederic Bestar, el qual e n t r à a formar part, de molt jovenet, a la Capella de musica de Santa Maria
del Mar, essent deixeble de solfeig i composició del mestre Josep Barba, pbre., i d'orgue del mestre
Primitiu Pardàs. Més tard. trobant-se dotat d'una veu bastant ben timbrada, féu alguns estudis i
passà a Itàlia, on romangué quatre anys cantant amb molt d'exit en diferents teatres. A l retornar a sa pàtria entrà a formar part de la companyia d'òpera del gran teatre del Liceu. Era molt
respectat entre l'element musical per considerar-sel un vertader professor de capella. Deixa escrites algunes obres religioses dintre l'estil que havia après dels seus mestres.
De Milan ens ha arribat la nova de la mort d'un altre artista català, ausent de la pàtria molts
anys ha. Era en Melcior Vidal i Prats, nat a Barcelona en 1837, el qual s'havia consagrat desde molt
jove a l'estudi del cant. Dotat d'una hermosa veu de tenor, pastosa, dúctil, ben timbrada, que avalorava una excelent escola, perfeccionada baix la direcció de molt bons mestres, no trigà •! nostre
compatriota en conquerir-se un lloc envejable entre 'Is cantants de més llegitima nomenada i en ser
un dels tenors predilectes del públic, especialment a Itàlia i America, d'on havia recorregut, amb tanta
honra com profit, les principals escenes. A l retirar-se del teatre, després d'una meritissima tasca,
consagrà sos talents i sa consumada experiència a l'ensenyança del cant, fundant a Milan una acadèmia que adquirí en breu justa celebritat. Era en Melcior Vidal un mestre de primer ordre, i molt pocs
podien rivalisar amb ell en el dificil comès a que havia dedicat els darrers temps de la seva existència.
Entre altres deixebles seves que en l'escena lirica gaudeixen d'excelent reputació, podem citar la
Storchio i la Pareto.

Altres personalitats musicals, de l'extranger, han deixat d'existir aquests darrers mesos.
Una d'elles, en Teodor Radoux, director del Conservatori de Liège, era bastant conegut per les seves
obres chorals, escrites la major part per als concursos d'orfeons a Bèlgica i a França. Una de les més
renoraenades, el tríptic F t , Esperança i Caritai. l'íOrfcón Donostiarra» la donà a conèixer a Barcelona
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en la visita que ns féu ara fa un any. En Radoux havia escrit, ademés, algunes òperes, poemes simfonies 1 melodies, estimats dels seus compatriotes.
L'organista francès Alexandre Guilmant fou un excelent mestre i un home dels més actius.
F u n d à amb en Bordes i en V . d'Indy la «Schola Cantorum», de Paris; organitzà unes memorables
sessions d'orgue en el Trocadero; fou professor del Conservatori, organista de l'iglesia de la Trinitat,
i tingué temps, encara, de recórrer mig món fent-se sentir a l'orgue, i d'escriure obres orgàniques i
simfòniques de gran vàlua. Els nostres filarmonics pogueren admirar-lo, fa quatre anys, en dos magnífics recitals que donà al Palau de Belles Arts. Per cert que, en l'improvisació sobre dos temes populars catalans, el malaguanyat mestre deixà verament sorprès l'auditori : tal fou la fantasia que hi
desplegà.
En Guilmant nasqué a Boulogne-sur-Mer l'any 1837.
A l'edat de seixanta anys ha mort a Niça la cèlebre divette Anna Judic, creadora d'un sens-fi
de produccions passant del vaudeville a l'opereta. Ja a la posta de la seva brillant carrera, recordem haver-la sentida en un dels teatres de la nostra ciutat, conservant encara una veu fina, deliciosament timbrada, i l'exquisida manera de dir que l i havia donat tant de renom per tot arreu.
L'inesperada mort den Mahler ha causat profunde condol en el món de l'art. El renomenat
compositor que la Parca, implacable, s'ha endut a les tenebroses mansions als cinquanta-un anys
de vida, era una de les figures musicals més sobresortints del nostre temps. El seu nom havia traspassat totes les fronteres, i no fa pas gaire que, amb motiu de l'estrena de sa V I I I * Simfonia, a Munic,
consegui en Mahler atraure l'atenció del món musical envers la seva figura, de no menys relleu avui
que la de R. Strauss. Fou en el camp simfònic on desplegà en Mahler, principalment, la seva activitat
creadora. Fins a nou arriba •! nombre de les simfonies que escrigué; una de les quals, la segona, prou
recorden els nostres filarmonics el bell efecte que produi quan s'executà per primera vegada al Palau
de la Musica Catalana, dirgida pel mestre Andreas, durant la Quaresma de l'any passat. També la
primera simfonia (no tant interessant com l'altra) fou sentida a Barcelona interpretada per la «Tonkünstler», de Munic, el mateix any.
No es pas hora, encara, de formular un judici crític definitiu sobre l'obra mahlerlana. Lesopinions sobre aquesta se parteixen en els camps més oposats i contradictoris : mentres els uns l'exalcen fins als núvols, altres li regategen l'originalitat, el vigor, la distineció i l'equilibri de proporcions.
En canvi, com a director d'orquestra, en Mahler no tenia sinó admiradors, ja que pocs mestres arribaren al grau de suggestió que alcançà ell, imposant a l'orquestra, en els més mínims detalls, tota
la grandesa de ses concepcions personals.
D'origen txec, Gustau Mahler era nascut a Kalischt (Bohèmia) el 7 de Juliol de 1860. Seguí Is
cursos del Conservatori de Viena, 1 ben jovenet se llançà a la carrera de director de orquestra. De 1882
a 1888 dirigí a Hall, Olmütr, Laibach, Cassel, Praga i Pesth, passant més tard a Hamburg, on restà
fins a l'any 1897 època en la qual assumí les funcions de director de l'Opera de Viena, que conservi
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fins a 1908. Dirigí després, a Nova-York, els concerts de la «Nova Societat Filarmonica,» tornà a
Europa l'any passat, i féu sentir les seves simfonies a París, a Munic i en altres ciutats, amb un exit
dels més brillants.
A més de les simfonies esmentades, en Mahler produí encara nombrosos lieder i qualques
obres de genres diversos. El producte d'aquestes composicions representa una renda poc important:
així es que la fortuna que deixa en Mahler a la seva filla única es de les més modestes. El malaguanyat mestre fruïa de dues pensions com antic director de l'Opera hongaresa de Pesth i de l'Opera de
Viena. L'enterrament del seu cos, com ell havia disposat, ha tingut efecte, sens cap pompa exterior,
en el cementiri Grinzinger, de Viena. Que •! seu esperit frueixi de la pau eterna!

N oves
CURS NORMAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA I ESTÈTICA. — Amb la deguda autorització den
Jaques-Dalcroze, el mestre Joan Llongueras, director de l'«EscoIaChoraI», deTerrassa, donarà aquest
estiu (del 17 al 24 de Juliol) un petit curs normal per a la demostració i l'estudi del mètode de gimnàstica rítmica i estètica del renomenat professor suiç (desenrotllament del sentiment rítmic, musical i
plàstic).
Aquest curs està destinat als educadors en general, i d'una manera especial als mestres de musica
dels conservatoris, dels orfeons, de les escoles primàries, i també als mestres de gimnàstica i de dança
desitjosos de basar llurs ensenyances en un coneixement profunde de les relacions que poden establirse entre "1 ritme musical i els moviments corporals.
Veus-aquí la classificació dels exercicis de que "s compondrà l'esmentat curs : I . Exercicis per
al desenrotllament de l'instinct mètric. — I I . Exercicis per al desenrotllament del sentiment rítmic.
— U I . Exercicis per al desenrotllament del sentiment plàstic i del sentit de lesactituts. Unitat del
ritme plàstic i del ritme musical. — IV. Exercicis de matiç i fraseig plàstic en relació amb el matiç
i fraseig sonor. — V . Exercicis per a l'educació genera! dels moviments, de l'atenció voluntària i espontània, i el desenrotllament de la voluntat.
La Srta. Emma Gaschen donarà lliçons particulars, i tota classe d'informes pràctics complementaris, als participants en el curs que ho desitgin.
Les classes se dividiran en classes per a senyores i en classes per a senyors. Aquestes classes, no
obstant, podran reunir-se en classe mixta si i s participants ho desitgen.
Les demandes d'inscripció han de dirigir-se, abans del dia í.» de Juliol, an en Joan Llongueras
{Creu. 79; Terrassa).
El preu del curs es de 30 pessetes.
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CONCURS MUSICAL. — Desitjosa la «Sociedad Artistico-Musical de Socorros Mutuos» de donar

la major importància artística possible a la funció religiosa que cada any celebra en honor de la seva
patrona Santa Cecilia, obre un Concurs entre -Is mestres compositors espanyols, en el qual s'adjudicarà
un premi de 1,000 pessetes, donatiu de la dignissima presidenta d'aquella associació, S. A . R. l'infanta
D.» Isabel de Borbon, a l'autor de la missa que, a judici d'un Jurat competent, sigui digna d'aital
distincció.
Les bases del referit Concurs són les que segueixen :
1. » La missa (amb text llatí) ha de ser completament inèdita, a dues, tres o més veus, a dos chors
1 orquestra completa.
2. » La tessitura de les veus (excloent les de dóna) ha de ser l'usual en les capelles religioses
d'Espanya.
3. '

Se presentarà la partitura, amb una reducció per a orgue, abans de les dotze del mati del

dia 15 de Setembre del present any de 1911, en el domicili social (plaça dels Ministeris, 4, principal
esquerra).
4.»

El Jurat se compondrà de cinc mestres compositors, en la forma s e g ü e n t :

Dos per la «Sociedad Artistico-Musical de Socorros Mutuos», essent un d'ells el primer viç-president, que presidirà •! Jurat; un pel «Conservatorio de Música y Declamación»; un per la «Real Acadèmia
de Beilas Artés de San Fernando»; un pel «Círculo de Bellas Artés».
5. '

L'obra quedarà de proprietat de la societat, a la qual se n'entregarà una copia, solicitant-sen

permís per a executar-la, si -s vol fer fóra de la festivitat de Santa Cecilia, a f i de que la seva audició -s
faci sempre amb la deguda forma artística.
6. *

La partitura portarà un lema igual al que "s posi en el sobre tancat que contingui "1 nom i el

domicili de l'autor.
Firmen el cartell del Concurs el primer viç-president, D . Emili Serrano, i el secretari, D . Lluís
Gracia.

DESDE SAN SEBASTIÀN.—Escriuen a un dels nostres confrares, desde la perla del Cantàbric :
«Dos artistes catalans que frueixen en el món musical de justa anomenada, en Domingo Sangrà
i en Josep Civil i Castellví, han alcançat aquí un exit sorollós amb motiu de la memorable sessió de
sonates que donaren darrerament.
L'hermosa Sonata en mi de J. S. Bach, per a violi l piano, i la deliciosa Suite en sol de Leclair,
foren admirablement executades per en Sangrà; la bella Sonata en do sostingut menor, per a piano, de
Beethoven, ens donà a conèixer en Civil Castellví com un pianista de gran talent; 1 en la Sonata en
la menor de Schumann, per a violi i piano, ambdós artistes foren aplaudidissims, ja que l i donaren una
interpretació tant xardorosa i apassionada com requereix aquella pagina monumental.
La Sonata per a piano den Domingo Sangrà, bella producció musical que acusa un músic de primer ordre, fou interpretada d'una manera admirable pel Sr. Civil, i meresqué de l'inteligent auditori
que l'escoltà ' I més brillant acolliment.»
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UNA NOVA PLAENT. — Els periòdics de Madrid han confirmat darrerament la nova d'haver
sigut nomenat director de l'orquestra del Real el conegut i ja reputat entre i s primers compositors
espanyols, dintre i genre dramàtic, Sr. Saco del Valle. Jove encara, aquest distingit músic ha fet
una carrera molt brillant, i un dels timbres de glòria que més l'honren es l'haver dirigit, l'hivern
passat, en el mateix Teatro Real, el Tristany i Isolda, de Wagner, amb un exit dels més satisfactoris.
Però lo que moltissima gent ignora es que sigui català l'artista de qui 'ns ocupem. Efectivament,
el mestre Saco del Valle, fill de pare també català, nasqué a Girona; i encara que les circumstancies
l'han obligat a residir quasi sempre a Madrid, sabem que sent per Catalunya un amor molt viu i està
desitjós que i s seus mèrits artístics tinguin una consagració definitiva a Barcelona.
Molt celebrarem que -s realitzin aviat els anhels del notable mestre compositor.

GRAN FESTIVAL A CERET—Amb motiu del 25» aniversari de la fundació de la societat musical
«L'Harmonie du Vallespir», el dia 2 de Juliol tindrà lloc a Ceret, la xamosa ciutat francesa dels Pireneus Orientals, que reposa en la riallera vall de Vallespir, un Gran Festival d'Orfeons i Bandes sots
els auspicis del Municipi de Ceret i el patrocini de la «Federació de les Societats Musicals del Mig-dia»,
presidit pel Sr. Déodat de Sévérac, autor de E l Cor del molí i Héliogabale.
Sembla que aqueixa festa tindrà una gran ressonància, prometent donar-li gran esclat la presencia
d'altes personalitats artístiques.
Veus-aquf, traçat a grans linies, l'ordre del programa que ha de regir el Festival:
l.r

Les societats hauran d'arribar a Ceret de bon mati.

2°

Ales dèu assaig de les peces de conjunt.

3.r A les onze desfilada de totes les societats, seguida de l'entrega de medalles d'honor als músics
més antics.
4.1 A les dues de la tarda reunió de totes les societats, en un punt determinat, per a dirigir-se
a les Arenes, o bé al gran patí de les Escoles.
L'ordre del Festival, que tindrà lloc allí, serà i següent : A ) Cada societat executarà una peça del
seu repertori. — B) Una marxa : Souvenir de Céret, composta per a l'acte pel director de r«Harmonie
du Vallespir», serà executada per totes les societats instrumentals. — C) Un chor: Salut au Vallespir,
'letra i musica de Mr. J. de Noell, cantat per totes les societats chorals i acompanyada per una banda.
— O) La cantada Lo Cant del Vallespir, poema català de Mr. Joan Amade, professor de l'Universitat de Montpellier, musica del mestre Déodat de Sévérac.
5.'
A les vuit del vespre, les societats se faran sentir en diversos punts de la ciutat, que tindran
assenyalats per endavant, amb triades peces del llur repertori.
6.*

Una medalla commemorativa amb diploma serà entregada a cada societat.
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VALUOSA OFERTA. — L'eminent musicòleg català ' I mestre Felip Pedrell ha ofert a l'Ajun-

tament de Tortosa, sa ciutat nadiua, cedir an aquell Museu municipal totes ses obres, biblioteca i
presents que l i han fet.
• • •

UNA DONACIÓ DEL REI JORDI V D'ANGLATERRA PER EL BRITISH MUSEUM DE
LONDRES. — El rei Jordi V d'Anglaterra acaba de donar, per al British Museum, de Londres, la
seva biblioteca musical. Aquesta s'havia conservat fins ara en el Palau de Buckingham. E l públic
no podrà, amb tot, profitar-ne fins que estiguin acabades les obres que s'efectuen actualment en
el British Museum. Aquesta colecció "s compon d'un miler de manuscrits i de tres mil llibres.
No se sab pas gaire bé com ha sigut formada aquesta biblioteca. No fou pas compresa en la sèrie
d'obres que en Jordi I I entregà, en 1757, al British Museum. Existia ja, no obstant, en aquella època,
i contenia, entre altres coses, les obres impreses dels músics anglesos del segle x v n , un volum de concerts autògrafs de Scarlatti, les obres den Giovanni Coperario, i altres rareses. La biblioteca s'enriquí,
sots el regnat den Jordi I I I , amb la colecció considerable dels manuscrits de Haendel, que comprenien
88 volums autògrafs i 41 volums de copies. Aquestes obres foren donades a la Biblioteca del Rei per
l'hereu d'Haendel, en John Christopher Smith, en demostració del seu agraïment per la pensió que
la reina mare l i passava.
Un altre donador, en Philips Hages, entregà per a la Biblioteca del Rei un manuscirt autògraf
de l'Enric Purcell contenint 46 odes, melodies i altres composicions.
Quasi totes les obres dels grans músics editades o reeditades durant el segle x i x , foren, en fi,
adquirides per a la Biblioteca reial sots el regnat de la reina Victoria. H i figuren, doncs, les millors
edicions de les obres de R. Wagner, Gluck, Cherubini, Gretry, Spontini, Boïeldieu, Herold, Berlioz,
Weber, Auber, Massenet, Puccini, Mascagni, etc.
Tots els músics i musicòlegs hauran d'agrair la bella generositat del rei Jordi V, ja que, mercès
an ella, força tresors musicals estaran aviat a la llur disposició.
• • •

CONCURS MUSICAL A VIENA — La «Societat dels Amics de la Musica», de Viena, amb motiu
del centessim aniversari de sa fundació, que celebrarà i vinent any 1912, acaba d'instituir un
premi de 10,000 corones per a premiar una gran obra orquestral junt amb chor mixte.
En aquest concurs hi podran concórrer compositors de totes les nacionalitats.

Els diaris de Lisboa vénen plens d'elogis per a un artista català, el tenor en Josep Farràs, que en
poc temps ha conseguit un dels primers llocs entre 'Is de son genre. En els principals teatres d'aquella
capital ha obtingut gran exit, no essent extrany queies millors empreses portugueses hagin procurat
inscriure son nom en el cartell de la pròxima temporada.
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BON EXEMPLE.—L'Ajuntament de Berlín acaba de votar una subvenció anyal de 75,000 francs
(una frioleral) a favor de l'orquestra de la «Filarmonica», a la qual imposa las següents condicions :
1. No podrà acceptar cap contracta fóra de la capital. II. Donarà, durant l'estiu, vint concerts populars en diferents endrets de la ciutat. Sense comentaris.

PER AL CENTENARI DE LISZT. — A Budapest s'estan organitzant les grans festes musicals
que s'hi celebraran el vinent Octubre amb tal motiu. El primer dia en Weingartner dirigirà, a l'iglesia
de Saint-Maties, la gran Missa de Liszt, representant-se al vespre, a l'Opera Reial, La Llegenda de
Santa Elisabet. L'endemà Hans Richter dirigirà -I Cristus, i Siegfried Wagner la Faust-simfonia.
En els programes d'aquests festivals, hi tindrà bona representació l'obra pianistica de Franz
Liszt, l'interpretació de la qual serà confiada als Srs. d'Albert, Lamond, Rosenthal, Sauer i Stavenhogen, i a la Sra. Sofia Menter.
• • •

UN PROGRAMA REGI. — Té veritable interès el programa musical que s'executarà en les
cerimònies de la coronació del nou rei d'Anglaterra, Jordi V, a l'Abadia de Westminster. En sa
combinació 's veu la m à d'una persona inteligent en el nostre art. A l'entrar el reial seguici, nombrosos chors, amb acompanyament d'orquestra i el gran orgue, cantaran un Psalm de Hubert Parry,
an el qual seguiran : dues antigues composicions del gran Purcell, el gloriós autor de la Sonata d'or,
que ja 's cantaren en la coronació de Jacobus I I ; el magnífic Veni, Creator Spiriius, de Palestrina;
Zadok, el sacerdot, de Hàndel, compositor tant volgut a Anglaterra i les despulles del qual jauen a
la mateixa Abadia de Westminster; Ofertori, de l'Edward Elgar, considerat avui com el millor
músic britànic; el cèlebre Tres vegades amén, i é l famós Orland Gibbons, nat en 1583; acabant amb el
Te Deum de Hubert Parry. Els executants seran 1,800, sense comptar les bandes militars que
prendran part en l'execució de la composició final.

UN MUSEU WAGNER. — S'acaba de fundar a Eisenac l'associació «Wagner Museumverein»,
la finalitat de la qual es construir un museu especial on seran conservats desde ara i s nombrosos
records de Ricard Wagner que posseeix dita ciutat i que actualment són depositats a la villa que en
els afores de Eisenac posseeix el novelista Fritz Reuter.

AVÍS. — Per a relligar el setè volum de la « Revista Musical Catalana s'han
confeccionat ones artístiques tapes, que podran adquirir-se, al preu de 2 ptes., a
la Llibreria «L'Avenç», Rambla de Catalunya, 24. A l a mateixa llibreria enquadernaran els volums al preu de 3 ptes. cada un (compreses les tapes).
Barcelona. — Tipografia «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon 115

Societat anònima Casa Dotésio
1 1 3, Portal de l'Àngel
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MUSICA : PIANOS : I N S T R U M E N T S
Cases a BILBAO. MADRID, VALENCIÀ, SANTANDER, PARÍS

EDITORS D'OBRES DE

P E D R E L L , A L B E N I Z , MORERA, NICOLAU, GRANADOS, MALATS, etc.
Representants dels PIANOS ERARD, els millors del món
ARMONIUMS C H R I S T O P H E E T E T I E N N E
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SANCHO

CONDIS

«Escuela de Dobles Notas» i son «Auxiliar»
per a Piano
/ Escuela de Dobles Notas. Llibre complet, 12 pessetes.
] Separadament, en tres quaderns, s pessetes cada quadern.
' Auxiliar, 3 pessetes.
Obres recomenades pels mestres Vidiella, Granados, Malats, Pellicer, Costa i Nogueras. Canals, Rodríguez Alcàntara, etc.

PREUS:

Se ven en tots els magatzems de musica i a casa "i seu editor, J. Sancho Condis,
Rambla de les Flors, 4, 2.0n - B A R C E L O N A .

A D O B L E 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. 41 £
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Traducció i publicació de JOAQUIM PENA
Un volum relligat de 100 planes amb sS CANÇONS

Text català i castellà 1 0 P E S E T E S
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