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E l Cant gregorià
Fonament i font d'inspiració de la musica orgànica'
'orgue, unic instrument essencialment religiós i digne d'aixecar sa veu
a la casa del Senyor, es nomenat amb justícia rei dels instruments.
D'ençà que Mozart va proclamar-lo com a tal, ningú l i ha disputat
una gerarquia tant alta, que encara s e m b l à a Berlioz poc enlairada,
com pot veure-s en son Tractat d'Instrumentació, on, després d'adjudicar el titol de monarques tant a l'orquestra com a l'orgue, fixaMs
c a r à c t e r s radicalment diferents d'una i altre, i nomena emperador al nucli orquestral i pontífex a l'orgue.
En tot temps i lloc l'orgue ha sigut objecte d'un potent chor de lloances; i , per enrobustir-lo, fins s'hi han afegit veus que no tenien el sant costum de pregar. Si "ns fixem en una sola
època, veurem com, coincidint amb notables avenços de l'art modern de construcció d'orgues,
després del cataclisme de la revolució francesa, el desvetllament del sentiment religiós i la
ventada del romanticisme trobaren nous i apassionats accents per alabar aquest instrument.
«L'orgue es creació genial del cristianisme», exclama Chateaubriand; «es la veu de l'Esglesia
cristiana i l'eco del món invisible», afegeix Lamennais; «es l'unic concert, l'unic gemec que fa
barrejar i confondre -Is cels i la terra», canta Victor Hugo.
«L'orgue — diu Balzac — es, en veritat, l'instrument m é s gran, ardit i magnífic de quants
ha inventat l'enginy de l'home. Es, ell sol, una orquestra completa. Obeint a una m à experimentada, ho pot expressar tot. Quant m é s s'escolten ses armonies gegantines, millor se com* Conferencia llegida en la sessió solemne del 23 de novembre del I I I Congrés Nacional de Musica Sagrada.
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prèn que res com aquesta concertació terrenal de cents de veus pot omplir la distancia entre
l'home agenollat i un D é u amagat darrera la llàntia resplendent del santuari.»
Per la llur part, els compositors d ' ò p e r a introdueixen l'orgue en el teatre com a fort contrast amb l'orquestra : aquesta glosa les passions humanes, mentre que l'intervenció d'aquell
serveix per representar l'ideal religiós, el més enllà embolcallat dins el vel del misteri. Aquest
es el procediment d'Auber, Hérold, H al év y , Donizetti, Gounod, Meyerbeer...
Aquelles volades líriques, i l'ús que fan de l'orgue "Is pomposos autors profans del segle
passat, constitueixen, d'una banda, un bell homenatge a tant important instrument; m é s
per altra banda potser ha c o n t r i b u ï t a desviar el concepte que cal formar-se del orgue litúrgic,
el qual es precís no confondre amb l'orgue de saló o de concert.
Sembla deduir-se, de certs brillants passatges literaris, que l'orgue es omnipotent a l'esglesia, i que tot gravita al seu entorn. I , de fet, en temps no massa allunyat, molts organistes
ho creien així i s ' a t r i b u ï e n la part del lleó durant les cerimònies sagrades, interrompent-les
per explaiar-se amb estrafalaries improvitzacions. Me plau imaginar que actualment semblants
abusos han sigut arrencats de soca i arrel.
A v u i . sense deixar de regoneixer els meravellosos recursos de l'orgue, ans b é assenyalant
com cal emplear-los discretament en el temple, s'han escrit de d i t instrument coses m é s
raonades i exactes. Escoltem, per exemple, el P. A m b r ò s Kienle, de l'ordre de Sant Benet:
«Cap instrument se sembla a l'orgue com a força, plenitud i varietat de veus. Des dels suaus
I finissims sospirs de l'eolina fins al clam del t r o m b ó baix, des de la feble flauta fins a la t r o m peta estrident, des de les delicades veus de solo fins a l ' e x u b e r à n c i a de les mixtures, els m a t i ç o s
de que disposa per graduar la seva força són nombrosos, innombrables en un instrument
d'alguna i m p o r t à n c i a . E l mateix orgue que fa estremir les voltes del temple durant l'entrada
d'un prelat, poc després s'humilia : t a l un colós que oblida sa força i son poder, tant quan
acompanya sol·lícit el cant del chor com quan continua sol, amb suavitat, modèstia, recolliment; amb enteresa sosté m é s tard els c à n t i c s del poble, i termina les cerimònies del culte
amb majestuosos i opulents acords.»
En aquest paràgraf se fa evident la doble missió de l'orgue en el temple com instrument
acompanyant i com instrument a qui es permès fer-se sentir tot sol, en certs moments, quan
el cant ha cessat.
Com acompanyant, l'orgue restringirà la seva força, s ' e m p e t i t i r à , se col·locarà de bon
grat a segon terme. No ha d'originar-se mai un pugilat entre l'orgue i les veus : quan aquestes
eleven pregaries al Senyor ( í p e r ventura pot ésser la musica religiosa a l t r a cosa que una
oració continuada i fervent?), l'orgue no ha de fer més que sostenir-les, no entrebancant mai
llur marxa, no ofegant-les. Especialment si -s tracta d'acompanyar el cant gregorià, l'orga-
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nista h a u r à de convencer-s que solament es demanada sa cooperació com un mal menor, i ,
revestint-se d'humilitat cristiana, o b r a r à amb la més gran circunspecció en m a t è r i a de sonor i t a t i de teixit armonic.
Com instrument de solo, l i es p e r m è s a l'orgue sortir de la seva reserva i fer gala de ses
imponderables belleses. E m p e r ò l'organista -s recordarà sempre que no es pas el lluïment
personal lo que ha de cercar, mostrant un virtuosisme extemporani, sinó que •! fi que ha de
proposar-se es l'edificació dels fidels i l'augment de llurs afectes piadoses. Ben sadollat de
l'esperit de la litúrgia, an ella se s o t m e t r à en totes les circumstancies.
La responsabilitat de l'organista catòlic es molt gran. Que no s'exposi, doncs, a ésser
pedra d'escandol comunicant a sa musica deixos profans, blans acords de voluptuosa armonia, melodies evocadores de les vanitats i futileses mundanes; que no 's deixi influenciar per
les reminiscències del teatre o del concert, a fi que no -s doni •! cas que ell t a m b é exerceixi
una influencia dolenta en aquells que l'escolten ficant-los per les orelles el record de la sirena
enganyadora. A i , si l'organista no es plenament conscient de la seva missió!
Ben lluny de mi -1 desig que tot art modern sigui exclòs del temple, que l'Esglesia aixequi
un mur inexpugnable que s'oposi al progrés de la musica; m é s jo veig el perill que l'orgue
adopti tots els refinaments melodico-armonics de la musica moderna, totes les vaguedats
d'un art decadent, i la gent prudent c o m p a r t i r à la meva opinió que en semblant m a t è r i a es
necessari procedir amb circumspecció i criteri grandissims.
L ' a r t profà contemporani, mirall fidel de l'estat de les nostres societats, es fondament
sensual. An ell podrien ésser aplicades les paraules bíbliques : «Tota carn havia corromput son
c a m í sobre la terra.» Ú n i c a m e n t comptades i honroses excepcions s'han sostret a l'estigma
comú.
L'organista ( i en general el compositor religiós) que no "s vulgui esgarriar pels camins de
perdició de l'art contemporani, h a u r à d'esser enfortit pel preciós viatic d'una sòlida educació
dins de les m é s pures tradicions de l'art eclesiàstic. El compositor que encara confia poder
extreure un poc de mel d'entre mig del verí modern, h a u r à de cercar en un eficaç a n t í d o t
l ' i m m u n i t a t contra -Is seus efectes perniciosos.
Aquest a n t í d o t no es altre que -ICant gregorià; i , realment, no -s concebeix que, prescindint d'ell, per bones que siguin les intencions del compositor, se pugui crear musica digna
del temple valent-se exclusivament dels medis artificiosos de la composició i de la turmentada
armonia moderna.
A v u i j a no es possible considerar el Cant gregorià com una vellura, com una curiositat
històrica més o menys interessant, p e r ò no en consonància amb la nostra modalitat, amb els
nostres sentiments. A v u i ja no es lícit discutir el valor, l'oportunitat del Cant gregorià.
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més, qui pretengui minvar sos

mèrits d e m o s t r a r à

no coneixe-1 ni superficialment.

En els tres documents que com pedres miliars marquen les etapes de la restauració de la
musica sagrada (la Carta pastoral del Patriarca de Venècia en 1895, el famós Motu proprio.
i el recent Reglament per a la musica sagrada a Roma) ens es prescrit d i t Cant amb preferència, i , en alguns moments de la litúrgia, amb exclusió de tota altra musica. D i u el primer dels
tres documents esmentats, anticipant-se als demés:
«L'Esglesia ha sabut crear i proposar un doble genre de musica que satisfà les tres qualitats que acabem d'enumerar», les quals són : la santedat, la bondat de formes i l'universalitat.
«El primer genre es el cant estrictament litúrgic, es a dir, el Cant gregorià, que l'Església
Romana,, tal com consta per la t r a d i c i ó de m é s de dotze segles, ha rebut del gran pontífex
Sant Gregori i ha estès, juntament amb sa litúrgia, per totes les esglésies del món : cant que,
per la santedat de son origen i de sa forma, es l'unic que l'Esglesia proposa com a vertaderament propri, i l'unic, per tant, que acull i prescriu en els seus llibres litúrgics; que, com obra
d'art, ha causat sempre, i causa encara, l'admiració de quants se dediquen a l'estudi de la
musica, i es, a m é s , superior a tot gust nacional privat: que t o t el món l'ha acollit sempre, i
l'acull encara, com a musica vertaderament universal. Per a i x ò , i sense cap ajuda de c o m p à s
0 mida, ofereix a l'intel·ligent imparcial un c a r à c t e r de grandesa, una armonia plena de noblesa
1 una fecunda varietat d'afectes, fins en la mateixa repetició de les melodies, que responen
perfetament als sentiments de la naturalesa.»
Prossegueix la Carta pastoral : «L'altre genre es la polifonia clàssica, particularment
propria de l'Esglesia Romana, que en el segle x v i a r r i b à a l'apogeu de sa perfecció per obra
de Pierluigi de Palestrina, i ha continuat després, en aquell segle i en el següent, produint
composicions de tant gran bondat litúrgica i musical que causen avui mateix, malgrat el
progrés de la musica moderna, l ' a d m i r a c i ó del m ó n . Aquesta polifonia clàssica, inspirant-se
en el Cant gregorià, serva en sa forma un c a r à c t e r de santedat i misticisme tant notable, que
l'Esglesia l'ha jutjada sempre perfetament apta per al temple, declarant-la única digna d'ocupar un lloc al costat del Cant gregorià; i . essent extremat el seu valor com art, per això mateix
pertany, no menys que "1 Cant gregorià, al patrimoni universal de totes les nacions.»
D'aquest passatge 's desprèn clarament que, si l'Esglesia incorpora a son tresor a r t í s t i c
l'admirable floreixement polifònic, no es solament pel complicat treball contrapuntistic,
ni per la riquesa del teixit de les veus, ni pels efectes sorprenents p r o d u ï t s per ses agregacions
sonores, sinó, ans que tot i molt principalment, p e r q u è aitals fruits de l'enginy h u m à s ó n
sublimats, santificats, per l'alè fecundant del Cant tradicional gregorià.
El Motu proprio formula concretament aquesta llei : «Una composició religiosa serà m é s
sagrada i litúrgica quant m é s s'acosti, pel seu aire, inspiració i sabor, a la melodia grego-
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ríana; i serà tant menys digna del temple quant més s'allunyi d ' a q ú e s t model sobirà.»
Circumscrivint-nos a la musica orgànica, es absolutament necessari insistir sobre aquesta
orientació gregoriana. Més que les veus que són per llur naturalesa refractaries a les crueses i
rebuscaments d'última hora, l'orgue litúrgic e s t à m e n a ç a t d'una invasió de profanitat i
modernisme; perill del qual ens hem de guardar mentre sigui temps.
Existeix actualment, a Espanya, un brillant ressorgir de la literatura d'orgue; més. com
que la joventut es generosa, la nostra moderna escola, que es molt jove, vessa sobre "1 pentagrama tot lo que sent i tot lo que sab, sortint, naturalment, alguns cops, del marc litúrgic.
Tanta inspiració, tanta ciència (una i altra pletoriques, sortosament), es precís que "s canalitzin ben francament, com han tingut el mèrit de fer-ho alguns autors, dins de la corrent
gregorianista, a fí que produeixin fruits m é s madurs, relativament dignes d'esser oferts
reverentment a la D i v i n i t a t .
S í : sadollem-nos d'art gregorià. I , quan aquest art h a u r à entrat en els plecs m é s interiors
de la nostra conciencia artística; quan s ' h a u r à fos indissolublement amb la nostra idiosincracia musical; quan el considerarem com interpretador dels nostres pensaments; quan serà •!
medi natural d'expressió dels nostres sentiments més íntims; quan les paraules de les nostres
pregaries siguin realçades per les fluctuacions celestials de llurs melodies; llavors, llavors
solament, podrem agafar la ploma i servir-nos ara dels medis tradicionals redivius, ara d'alguns recursos propris de l'art modern purificats de tota escòria. I , si al mateix temps que
procedim amb fe ben ferma, procedim t a m b é amb profunda humilitat, allò que 'ns faltí 'ns
s e r à donat per gràcia.

No vull cantar més les excel·lències de l'art gregorià i gregorianitzant; tampoc m'entret i n d r é en detalls purament tècnics, ni d o n a r é regles nues i àrides; treball, per altra banda,
ben difícil i subjecte a discussió. Serà més profitós que -ns acostem tot seguit als grans mestres
de l'orgue i escoltem llurs ensenyances pràctiques. No c a l d r à recórrer tota la literatura o r g à nica, viatge que fóra llarg i penós : truquem a les portes del geni espanyol, Antoni de Cabezón,
i a les del geni universal, Joan S e b a s t i à Bach.
Prematurament, i quan l'orgue era encara una ombra del que havia d'esser temps a
venir, va florir a Espanya una brillant escola primitiva d'organistes. L'historia t é escrits els
llurs noms; però, entre ells, sorgeix com estrella de primera magnitud el nom de l'organista
i clavicordista de cambra de Felip I I Antoni de Cabezón, el patriarca de l'orgue. Cabezón no
solament sobrepuja i eclipsa -Is seus compatriotes, sinó que s'anticipa notablement a la floració de les escoles italiana, francesa i alemanya.
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La seva figura queda dibuixada, amb trets inesborrables, pel seu f i l l , en el pròleg que

precedeix les obres publicades per aquest *. Hernando de Cabezón ens conta com, essent el
seu pare cec des de sa infància, en canvi tingué meravellosament oberts els ulls de l'enteniment per penetrar els m é s pregons misteris de la musica. I Hernando parla del seu pare no
sols com artista, s i n ó t a m b é com home i com cristià, fent ressaltar ses grans virtuts, especialment l ' h u m i l i t a t i la caritat.
El seu retrat es el de l'organista ideal; més, llegint-lo, tenim el ferm convenciment que
no ha sigut dictat per un apassionat amor filial, s i n ó per la veritat i la justícia mateixes. Obrim
les obres de Cabezón, resucitades pel nostre venerable mestre Pedrell, i tot seguit ens deixarà
enlluernats la vena d'or purissim que hi descobrirem.
No sabríem encarir prou la noblesa, l'aristocràcia d'esperit que -s fa patent en totes ses
composicions; l'elegància del gentil-home, i a l'ensems la gravitat, la serenitat de l'asceta;
la solidesa, la m a t u r í t a t de l'home tècnic, agermanades amb la santa llibertat, amb el goig
espiritual del qui transita pels camins del Senyor. E l l fa seva la definició de l'objecte i fi de
la musica religiosa formulada pel seu il·lustre contemporani Cristòfol de Morales : «Donar
elevació i austeritat a l'ànima.» En efecte, ses creacions, que semblen reproduir els altíssims
conceptes dels escriptors místics de l'edat d'or de la literatura castellana, posseiren (i al reviure
posseeixen encara) la facultat miraculosa d'arribar fins a l ' à n i m a ; i , com diu fra Lluís de
Lleó, «aquella que en l'oblit està dormida, cobra novament el seny i la perduda m e m ò r i a de
son primer esclarit origen».
I i e n quina font beu Cabezón una tant gran virtut? En el Cant gregorià.
L ' a r t orgànic, com t o t art instrumental en els seus primers passos, pot dír-se que encara
no tenia llenguatge, procediment, propris. Sa escriptura era semblant a l'escriptura vocal:
la musica per a tecla podia ésser cantada, i , inversament, molta musica choral era transcrita
per a tecla. A r a b é : si l ' a r t vocal polifònic se basava en el Cant gregorià, es natural que la
musica orgànica, a l desprendre-s de l'arbre de la polifonia vocal, c e r q u é s apoi en el mateix
Cant gregorià.
Molts cops la musica o r g à n i c a comentava una melodia litúrgica; més, fins quan glosava
una tonada popular o s'explaiava amb un «taner de fantasia», la peça tenia un marcat caient
gregorià. 1 no podia ésser altrament, j a que, havent-se a p r è s la musica, pot dir-se, d'una
manera exclusiva a l'Església, tant la musa popular com l'inspiració personal de t o t artista
havien adoptat n e c e s s à r i a m e n t l'aire, el ritme, el mode del cant eclesiàstic.

• Vegl-s la transcripció de lo més sallent de dit pròleg en el número d'aquesta REVISTA corresponent al mes
de mar; de 1910, pagines 83-84.
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Cabezón no se sostreu an aquesta llei. I quan glosa, per exemple, el timbre popular nomenat Cant del Cavaller, no sabem descobrir res de profà en aquella musica : la tonada no pot
ésser més gregoriana, i el c a r à c t e r de tota la composició no desdiu de la melodia. D ' a l t r a part,
Cabezón se fonamenta gaire-bé sempre en melodies litúrgiques.
Més vejam p r à c t i c a m e n t com procedeix:
Exemple : Pange lingua. (Phil. Pedrell. Hispaniae Schola Musica sacra. Vol I I I , p. 17.)
En aquest breu interludi 's regoneix al moment la melodia del Pange lingua a temps ternari, el tempus perfectum de la musica proporcional representat

pel cercle, que, segons el

simbolisme d'aquella època, suggereix l'idea de l'infinit, de la perfecció.
Els o p o r t ú fer notar ara un fenomen la presencia del qual constatarem tant amb la música
de Cabezón com amb la de Bach : qualsevulga que fos l'estat de cristallització o paralització
rítmica del Cant gregorià ( m a t è r i a que no hem de discutir ací), que d i t cant estigués més o
menys empresonat dins del motlle de ferro del compàs modern, que tantes malifetes ha comès
en l'economia r í t m i c a de tota musica, a m d ó s autors, amb la claredat de visió del geni llur,
van ésser gregorianistes pràctics. Si no tornaren a la cantilena gregoriana sa llibertat original (i a i x ò n i estaven en estat de fer-ho n i ho haurien pogut fer sense exposar-se a que - l i
fidels no la regoneguessin o fossin escandalitzats al sentir-la variada, estrafeta), en canvi van
teixir entorn de la melodia una garlanda de florits contrapunts que destrueixen tota rigidesa
i són una resurrecció de les jubilacions gregorianes.
Aquest es el cas del Pange lingua que acabem d'escoltar. La composició es a tres veus:
mentre la veu central diu l'himne, les parts superior i inferior juguen, per dir-ho així, amb la
més gran independència del cant, més sense perjudicar-lo : són llaços que no l'ofeguen, sinó
que '1 cenyeixen tendrament, amorosament.
Examinem ara tres Intermedis escrits per alternar amb les estrofes del Ave mar is slella.
Tots tres estan escrits a quatre veus. Si en el Pange lingua •! tema apareixia lleument velat
pels aeris moviments contrapuntistics, aquí •! tema es embolcallat per una vestidura més
densa, per u n teixit m é s a t a p e ï t , p e r ò que tampoc l'ofega. Les veus se fan molt m é s expressives,
s'imiten més estretament, repetint els mateixos conceptes, m é s sense la m é s petita sequedat,
sense sobressalts, sense esforç, vessant sempre naturalitat i sentiment.
Ha de notar-se, en el segon intermedi, que 'Is dibuixos contrapuntistics s ó n iniciats amb
les mateixes primeres notes de l'himne, fins que •! tema íntegre entra en la part superior. L a
fantasia de l'autor vol que algunes de les notes de la melodia apareguin alterades cromaticament. Aquesta llibertat que s'ha p e r m è s amb el text musical litúrgic, no pot ésser censurada
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si -s t é en compte la formosa realització a r t í s t i c a d'aquest intermedi, el qual surt guanyador com
a flexibilitat tonal.
En el tercer intermedi "1 tema entra tot seguit en una veu interior : la corresponent a la
part de contralt en un chor a quatre veus. Fou per una feliç i piadosa associació d'idees que
Cabezón, a l'escriure aquesta composició, va recordar la melodia de la Salve Regina solemníal,
fent que les entrades successives del tenor, del soprano i del baix comencin amb les primeres
notes d'aquell cant. Després la musica torna-s suplicant; un senzill retard que passa per les
veus produeix una força expressiva molt intensa; una à n i m a atribulada eleva a Déu una pregaria anguniosa i anhelant; m é s tot seguit reneix, amb una progressió admirable, la confiança
i la fortalesa. En Pedrell t é r a ó de demanar si '1 mateix segle x v i , tant fecunde en composicions
sublims, n'ha p r o d u ï t gaires de superiors an aquest tercer intermedi, meravella de contrapunt
i d'inspiració.
Exemple : Ave maris stella, \ . ' , 2." i 3.' intermedis. (Phil. Pedrell. Hispaniae Schola M u sica Sacra. V o l . I I I , p. 48.)
Aquestes miniatures no "ns revelen m é s que un aspecte de Cabezón, i podrien fer creure
que, apareixent en els c o m e n ç o s de la musica orgànica, el seu geni estava cohibit i caminava
a les palpentes quan deixava de reproduir exactament la melodia gregoriana i conresava - I
genre desenrotllat i independent. L l u n y d'això, dominant els procediments de l'epoca i mestre
consumat de la forma, en els seus Tientos deixa brollar lliurement l'inspiració. Exposa un
motiu, el glosa, el porta de l'una veu a l'altra en discret diàleg, el desplega, el transforma,
l'engrandeix, sense divagar ni titubejar,"portant a cap sense defalliment un plan preconcebut,
arbitrant una forma arrodonida, perfeta.
Els Tientos de Cabezón haurien d'esser llibre de text de l'organista litúrgic; ses notes
haurien de ressonar tots els jorns sota les voltes de les nostres catedrals.
Els nostres il·lustres avant-passats glorificaren el Senyor cada un d'ells a sa faisó, segons
sa vocació i son art rels uns bastiren immortals monuments de pedra, altres pintaren o esculpiren l'ideal beutat somniada; aquests aixecaren la veu en prosa nombrosa o en dolls de
poesia, aquells s'uniren en el prodigiós concert de la polifonia vocal; i no va mancar un A n t o n i
de Cabezón que, amb l'audacia del geni, t r a g u é de l'infancia i la tutela la musica orgànica i
u n í •! rei dels instruments al concert universal.
Escoltem un Tiento basat en la Salve Regina : es d'una magnificència que fa emmudir tot
comentari.
Exemple : Salve Regina. (Phil. Pedrell. Hispaniae Schola Musica Sacra. V o l . V I U , p. 46.)
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Al parlar de Joan S e b a s t i à Bach no -m costaria gaire traspassar els limits que m'han
sigut assenyalats, mogut pel desig vehement de fer aimar el geni de l'orgue; desig molt m é s
vehement p e r q u è prou sé que Bach, pel fet d'esser protestant, no troba gràcia als ulls de
molts catòlics.
Es cert que -ns havem de doldre que Bach no nasqués en el si de la nostra santa Religió.
Fou una planta escollida que, per un misteri que no -ns es p e r m è s esbrinar, florí fóra del jardí
de l'Esglesia Catòlica. No obstant. Déu, misericordiós, p e r m e t é que produís fruits de pietat i
edificació.
Bach, boi respirant una atmosfera d'error i de sequedat espiritual, fou no solament un
home sens taca. de vida i costums exemplars, sinó, a més, un v a r ó just que sapigué servar el
sagrat tresor d'una devoció acendrada i l ' à n i m a del qual s'enlairà f r e q ü e n t m e n t en místiques
contemplacions. Són testimoni del seu fervor els devots epígrafs amb que e n c a p ç a l a v a ses
composicions : 5o// Deo glòria, Jesu juva. I n nomine Jesu.
Semblant al nostre Antoni de Cabezón, Bach era modest i caritatiu. A qui "s mostrava
admirat al veure-1 fer prodigis a l'orgue, contestava amb tota senzillesa : «— No -n tinc cap,
de mèrit : tot es qüestió d'estudi. A qui treballi tant com jo he treballat, no l i c o s t a r à arribar
aon jo he arribat.»
Sota -1 t i t o l del Orgelbüchlein (Petit llibre d'Orgue), se veu escrit: «A la glòria de l ' A l tíssim i per al profit del proïsme.» A m b aquestes paraules queda Bach retratat de cos sencer.
Tant en temps de Bach com abans i després, pot dir-se que l'unica expansió de la religió
reformada ha sigut el choral, malhaurada degeneració del Cant gregorià, amb el qual no pot
ésser comparat. Caldria una investigació llarga i sumament complicada per establir com i
quan el cant tradicional s ' a n à refredant i petrificant, paral·lelament, crec, al refredament de
l'esperit cristià, la renovació del qual fou el pretext oficial de la mal nomenada reforma.
Que M choral protestant p r o v é del Cant gregorià, es cosa ben provada : en aquell se regoneixen
fàcilment les notes de moltes melodies litúrgiques. Més ja no hi trobem l'esperit, la santa
llibertat rítmica, la riquesa melòdica que mai s'estronca, l'intenció fondament expressiva,
del Cant gregorià : el choral protestant es uniforme, invariable, reglamentat; el seu cant sil'labic : no parla gaire al cor.
iCom es que 1 geni de Bach no va ésser marcit per l'alè gelat del cant luterà? Deixant
per damunt de tot els designis de la Providencia, concedirem en primer lloc una bona part a
l'empenta, a la força del geni, a ses admirables endevinacions. En segon lloc no oblidem que
Bach, avid d'il·lustració i perfeccionament, va recollir totes les ensenyances i orientacions, de
qualsevol banda que vinguessin. Conegué perfetament l'art italià, í l ' a c a t à copiant de sa propria mà obres de Palestrina, L o t t i , Caldara, Marcello, Albinoni, i (com pot veure-s en el
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preciós manuscrit conservat a la biblioteca de l ' I n s t i t u t Reial de Musica Religiosa, de Berlin)
les obres de Frescobaldi, publicades a Venècia, l'any 1635, amb el titol : F i o r i musicali d i
diuerse compositione, Tocatie, K y r i e , Camoni, Capricci e Ricercari i n partitura a 4 u t i l i per
sanatori. A u t o r i Girolamo Frescobaldi, organista d i San Pietro d i Roma. No acontentant-se
amb l'unica feina de copista, volgué transcriure i arreglar (millorant-les, naturalment) altres
obres. Els tres Concerts d'orgue, tant coneguts, són de Vivaldi, així com el primer temps d'un
quart Concert i setze transcripcions per a clavi. D ' u n tema de Corelli i d'un altre de Legrenzi
nasqueren sengles fugues inspiradissimes, que seran sempre peces favorites de tot bon organista.
Els ecos que ressonaren a sos oïts germanies, arribats de
«il bel paese la do ve i l si s u o n a » ,
n e c e s s à r i a m e n t c o n t r i b u ï r e n a suavitzar, a ductilitzar el seu esperit. 1 succeí que Bach, obligat
a acompanyar el cant formalista del poble, de cap manera q u e d à satisfet amb l'aridesa del
choral. Encara que sembla estimar-lo, empleant-lo c o n t í n u a m e n t en ses cantates i revestintlo amb tots els refinaments de sa ciència armonica, semblant persistència no ha d'atribuir-se
més que a son respecte per una cosa establerta i sancionada, car al mateix temps no "s descuida d'usar lliurement el choral; i , així, veiem com, en les composicions per a orgue, l i confia -1
paper de canto fermo, enllaçant-lo amb les m é s grans subtileses del contrapunt posat sempre
al servei d'una enlairada inspiració, o bé l'adopta com tema de fuga, o bé "1 varia i l'ornamenta,
enriquint-lo, trencant el seu motlle, en una paraula, gregorianitzant-lo de bell nou.
Exemple : K o m m , Gott, Schòpfer, heiliger Geist. (Bach-Gesellschaft ed. Orgelwerke, I I ,
p. 142.)
Aquest choral es senzillissim d'estructura : es una doble exposició de l'himne Veni Creaíor Spiritus, a la veu superior i sense interrupció melòdica la primera, al baix i amb un repòs
entre cada membre de frasa la segona. L a primera estrofa es acompanyada per uns dibuixos
breus, entretallats, temerosos d'ofegar-la;

m é s , aviat s'uneixen, se cohesionen i s'estenen

en amples ondulacions, en les quals un hom no sab q u è ha d'admirar m é s : si la puresa de la
polifonia, o "l sentiment de pau i de repòs dintre la vida i el moviment. ^No es veritat que Bach
ha cobert la nuesa del pobre himne rigid, ert dins del p a t r ó del choral protestant, donant-li
un ric vestit que recorda -Is tresors ritmics gregorians?
Triem ara una obra m é s complicada : el tercer n ú m e r o de la triada de grans preludis o
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fantasies sobre chorals que porten aquests titols : Kyrie, Gott Valer i n Ewigkeit {Kyrie, Déu
Pare en l'eternitat), Christe, aller Welt Trost (Crisi, consol de tot el món), K y r i e , Gott heiliger
Ceist (Kyrie, Déu Esperit Sant). Els tres preludis se basen respectivament en el Kyrie, el
Christe i el darrer K y r i e de la missa Fons Bonitatis. Són tres monuments de la polifonia
orgànica.
No es estrany que Ms Kyries Fons Bonitatis inspiressin a Bach unes creacions tant superbes. Aquests Kyries eren conegudissims, i havien sofert menys els ultratges del temps i dels
homes, car formaven part de la litúrgia protestant de Dresde i de Leipzig, que va conservar
durant un llarg periode les tradicions i fins les cerimònies del culte catòlic. Així veiem t a m b é ,
entre les obres d'un .altre compositor protestant, Heinrich Schütz, un K y r i e a quatre veus i
baix continu súper missam Fons Bonitatis.
El tercer K y r i e de Bach es el més opulent, per estar escrit a cinc veus i tenir major desenrotllament de forma. Es cert que "1 tema que l'ha engendrat desapareix, destroçat en curts
fragments, sepultat en les profunditats del baix; però l'edifici que s'alça sobre d'ell es una
catedral sonora. I , no ho oblidem, la roca incommovible damunt la qual s'afermen els fonaments d'aquesta catedral es el Cant gregorià.
Exemple : K y r i e , Gott heiliger Geist (Bach-Gesellschaft ed. Clavierwerke, I , p. 190).
Un dels temes predilectes de Bach era -I choral Allein Gott i n der H ò h ' sei Ehr' (Glòria a
Déu en les altures), que va inspirar-li onze preludis i una fuga, sense comptar una seria de
variacions que daten de la seva joventut. Cal assenyalar que •! tema del choral es pobrissim,
i no 'ns sabríem explicar que Bach l'estimés tant si no sabéssim que es derivat del Glòria
de la missa L u x et Origo. No hi ha dubte que Bach vegé més enllà de la ratlla mesquina del
choral. Ignorem fins a quin punt estigué documentat per conèixer el text gregorià del dit
Glòria; però •! fet es que sempre que •! va tractar gregorianitzà, vull dir que sa musica s'impregnà en forta dosi dels c a r à c t e r s propris de l'art gregorià.
Veus-aquí un dels susdits preludis. Fixem-nos com desapareix el choral per deixar en
llibertat la variació, la qual se descapdella folgadament i ampla, com foren amples i folgats
els vols dels àngels quan baixaren del cel entonant el Glòria i n excelsis Deo, et i n terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Exemple : Allein Gott i n der H ò h ' sei Ehr'. (Bach-Gesellschaft ed. Orgelwerke, I I , p. 125.)
No puc assenyalar tots els aspectes del Bach gregorianista, que sols a la lleugera he d i -
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buixat. Tant-de-bo que hagi portat el convenciment als qui no estaven encara convençuts
que molta part de Joan S e b a s t i à Bach es patrimoni nostre; que mantes vegades la seva inspiració va coincidir, per dir-ho així, amb l'esperit de la nostra litúrgia i del cant que l i es
propri. Crec (sense que a i x ò sigui obstacle per sotmetre-m, com tot seguit ho faria, a allò
que algun dia pogués llegirslar-se en sentit contrari per raons que actualment no podem preveure i que sempre un catòlic hauria d'acatar)... crec, dic. que podem deixar entrar en els
nostres temples la musica o r g à n i c a de Bach que no excedeixi en proporcions a la duració que
permeten certs moments de les cerimònies sagrades. No "m sembla que sigui inconvenient que
moltes de dites obres estiguin basades en chorals protestants, ja que, com he d i t , l'origen de
la major part dels chorals es el Cant gregorià. Es clar que -ns veurem obligats a prescindir de
certes composicions fonamentades en chorals que són com un c r i t de guerra protestant i que
foren un m o t i u just d'escandol. En aquest cas se troba -1 choral E i n feste B u r g ist unser Gott
( U n fort castell es el Déu nostre), a t r i b u ï t a Luter, i , a m é s , divulgat en el món musical a causa
de la seva i n t e r v e n c i ó en Els Hugonots, de Meyerbeer.
Cabezón i Bach ens ensenyen que •! Cant gregorià es una basa sòlida, una font d'inspiració purissima per a l'organista litúrgic; l'unica basa ferma, l'unica font d'aigües cristallines,
goso a dir. Si a l g ú dubtava encara, estic cert que tota ombra de dubte se l i h a u r à esvanit, no
per medi de la meva escassa eloqüència, sinó per v i r t u t dels exemples escollits, executats
amb tant d'encert i tanta a u t o r i t a t per mon benvolgut amic i , m é s que colega, mestre don
Eusebi Daniel.
No t e r m i n a r à fredament aquesta conferencia amb paraules meves, s i n ó amb el preludi,
en forma de fuga, de Bach, W i r glauben a l l ' an ei nen Gott (Tots creiem en un sol Déu), colossal
afirmació de fe inspirada en un choral format per fragments del Credo Cardinalis.
Exemple : W i r glauben a l l ' an einen Gott (Bach-Gesellschaft ed. Clavierwerke, I , p. 212).
VIGENTS M.a DE G I B E R T
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Des de Sant Petersburg
Concerts Kubelik
)OAN Kubelik es el virtuose per excel·lència, i així no es d'estranyar que en sos concerts predominin els troços purament tècnics. E l públic que h i assisteix es del tot
especial, i , se pot dir, compost de gent insensible i profana en l'escola dels vells
mestres italians, com t a m b é sords a les melodies de Bach i de Mozart. Àvids
d'equilibri tècnic, en ell troben el llur idol insubstituïble.
Si com a violinista es Kubelik una meravellosa aparició, com a virtuose es l'exclusiu,
l'incomparable.
Son arquet, graciosament lleuger, recorda l'aleteig del papelló subtil i joguinós. Els obstacles m é s escabrosos l i esdevenen suaument planers i no destorben en res son vol màgic.
Sa faisó de tocar es delicada i noble : se llegeix en ell un refinament femenil i una tendresa
d ' à n i m a veladament apassionada. No obstant, se pot dir que, per més que admira profundament, no arriba a captivar.
Per captivar l'esperit, elevant-lo a les regions serenes embolcallat amb dolces xarxes
d'acords i melodies, se necessita posseir el diví foc de l'artista i arribar a l ' à n i m a dels oients
per les vies del sentiment. I Kubelik no es artista : Kubelik no crea.
No obstant, la sala d'espectacles s'ha vist sempre plena, i j a no cal dir que son pas per
aquesta capital ha deixat l'estela que deixen sempre -Is astres de gran magnitud.
p. F E R R É S - C O S T A
Sant Petersburg, desembre de 1912.

III Congrés Nacional de Musica Sagrada
Conclusions
SECCIÓ PRIMERA
Tema primer. — El Congrés per a aquest primer tema reprodueix i fa seves les següents paraules del Reglament de Roma: Per conseguir el fi intentat en el Motu proprio es sumament necessària
l'acció positiva, enèrgica, il·lustrada, del clergue, així secular com regular; i , sobre tot, es precís que
els joves clergues o religiosos rebin, durant tot el temps de la llur educació en els seminaris, col·legis
eclesiàstics, Instituts religiosos, seriosa i solida instrucció en el cant litúrgic i en la musica sagrada.
El Congrés proposa que l'ensenyança sigui obligatòria i amb la sanció al final de curs.
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Tema segon. — El Congrés, seguint el mateix Reglament de Roma, proposa : Que •! minimum de

temps per a les classes sigui de dugués hores setmanals. Que la classe no sigui en dies de vacació ni
en hores de recreu. Que "Is cursos comencin ja des del primer any de la carrera i tots els alumnes indistintament sentin el benefici de l'ensenyança, almenys pràctica.
Per a això convé un llibre de text.
El plan detallat, en quant al nombre de cursos i forma dels mateixos, correspon als prelats determinar-lo.
Tema tercer. — EI Congrés creu convenient que 'Is seminaristes assisteixin a la Catedral, com
prescriu el Concili TridentI: «Alumni seminariorum debent Cathedrali aut aliïs loci ecclesiis inservire,
quod servitium ad hoc praesertim se extendir, ut in choro opera ministrorum everceant. Hoc servitium restringitur ad dies festives, sed non ad solemniores tantum.» (Ses. 23.) La raó d'això es perquè,
segons diu el mateix Concili, «alumni practica non careant exercitatione corum quae didicerunt»,
perquè •! poble fidel s'animi a associar-se al cant i perquè '1 culte guanyi en esplendor.
En quant als cursos de cant a que deuen pertànyer aquests seminaristes cantors i la forma en
que han ae prendre part, dependrà dels diversos plans d'ensenyança que s'hagin adoptat.
Tema quart. — El Congrés creu oportú:
a) Que l'autoritat competent imposi, on no hi estigui ja, la versió oficial del cant gregorià, en
la forma assenyalada pel Reglament de Roma. — b) Que l'interpretació sigui digna, devota i artística.
— c) Que "Is edictes de convocació per a oposicions a professor de cant i a cantor responguin a les
noves orientacions de la Santa Seu. — d) Que s'esculli un tribunal competent perquè pugui donar
garantia de la suficiència dels opositors. — e) Per a la bona interpretació del cant se fan necessaris
els assaigs col·lectius sota una direcció competent. — / ) Tenint-se en compte que l'obligació de cantar
correspon a tots els residents del chor, i que la tessituí a mitjana dels mateixos es la de baríton o tenor
baixet, proposa i Congrés que la veu dels soxantres correspongui an aquesta tessitura.
Tema quint. — El Congrés considera que es de suma importància •! cant del poble a les esglésies,
per quant els fidels assisteixen al temple per orar, i la llur oració ha d'éssei principalment col·lectiva,
i , segons paraules del Reglament de Roma, la veritable i genuína tradició eclesiàstica del cant i la
música sagrada es que tots els fidels s'associin per medi del cant a les funcions litúrgiques.
Els medis que proposa •! Congrés per aconseguir dit fi són els següents: Primer : Facilitar al poble
llibres manuals de cant. — Segon : Que 's formin nuclis de cantors en les associacions, parròquies,
escoles i col·legis. — Tercer : Que 's cridi l'atenció als fidels per medi de cartells i fulles aprovades,
invitant-los a prendre part en el cant. — Quart : Que, com diu el Reglament de Roma, els rectors
invitin els fidels a prendre part activa en el cant i treure del mateix tot el profit espiritual possible;
que se 'Is instrueixi principalment en l'esperit litúrgic i en el veritable sentit de les cerimònies, amb
les quals té estreta relació, ja sigui amb platiques, ja amb un manual de pietat extracte del Missal i
Breviari romans. — Quint : Que lo que hagi de cantar el poble sigui cant giegorià o altres cants religiosos de sabor popular, i sempre unissonants. — Sisè : El Congrés torna a insistir en que i Manual
de l'Adoració nocturna espanyola contingui les versions oficials de cant gregorià, i deplora que no s'hagi
fet així en les últimes edicions.

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALA

367

Tema sisè. — E l Congrés ratifica la confiança que l'anterior celebrat a Sevilla deposità en els
PP. Agustins de l'Escorial i els PP. Benedictins de Silos i Montserrat, referent a la reintegració d'alguns cants espanyols, perquè ben aviat tinguin acabat llur treball i el presentin directament a Roma
per a la seva aprovació.
SECCIÓ SEGONA
Tema primer. — Primera : En la part musical de la litúrgia catòlica ocupa lloc preeminent el
cant gregorià, ja per les seves propries qualitats intrínseques de fons i forma, ja per ésser l'unic que
l'Església considera com exclusivament seu, ja per ésser el model sobirà proposat per la mateixa
Església a tot cant i musica sagrats. — Segona : A l cant polifònic clàssic, per dret propi i , l i pertany
el lloc d'honor immediat al del cant gregorià : primer, perquè les 'eves formes i maneres procedeixen
directa i indirectament del model proposat per les normes eclesiàstiques; i , segon, per ésser genre
musical nascut i format a l'ombra i protecció de l'Esglesia. — Tercera : La musica cromàtica moderna
t é l'ultim grau en l'estimació de l'Esglesia per procedir d'una forma emancipada de la tutela eclesiàstica, i perquè, amb el seu contacte i parentiu amb la musica profana,esel mésexposat a separar-se de
la ruta assenyalada pel Papa a tota musica sagrada.—Quarta: El Congrés fa vots perquè, a les poblacions ont s'hagi establert el costum que i poble s'associi al chor en els cants litúrgics, s'introdueixi
la pràctica laudable de cantar exclusivament les melodies gregorianes en les grans solemnitats en
que "1 Prelat celebra de pontifical.
Tema segon. — El Congrés accepta com a norma •! que «una composició musical serà tant més
sagrada com més essencialment estigui informada per les qualitats característiques del cant gregorià
i l'esperit particular dels diversos actes i solemnitats eclesiàstiques».
Tema tercer. — E l Congrés aprova : Primer : que "Is compositors de musica sagrada s'inspirin
(fins en les obres litúrgiques) en les melodies populars d'expressió veritablement religiosa i de procedència legítimament popular. Segon : el Congrés estima que poden seguir-se, en l'ús de les melodies
susdites, dos procediments diversos i igualment acceptables : a) presentar la melodia en sa integritat
originaria, revestint-la d'una armonització convenient i adequada; b) inventar melodies originals que
revelin el caràcter i "s moguin en l'ambient de les melodies populais.
Tema quart. — En el supòsit que l'Esglesia no admet en el seu culte més orgues que -Is nomenats
litúrgics, el Congrés sent i afirma: — Primer : que la musica orgànica litúrgica ha d'esser d'estil lligat
i sever, d'andament metòdic ample i natural, amb preferència de construcció polifònica imitativa,
de concepció elevada i majestuosa suaument greu i dolçament insinuant en totes ses diverses formes;
musica a la qual puguin totalment aplicar-se les qualitats de santedat, bondat de,formes i universalitat propries de tota musica vocal sagrada. — Segon : que "1 millor criteri per interpretar les obres
orgàniques ha de fundar-se en el destí sagrat de l'orgue, en la dificultat especial de les execucions orgàniques, en l'elevat ofici de l'organista, en els caràcters generals de tota musica sagrada i especials de
les obres que s'executen, i en l'esperit místic de les diverses funcions litúrgiques en que 's pren part.—
Tercer : que "s fomenti l'estudi de l'escola clàssica espanyola.
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Tema quint. — El Congrés, interpretant l'esperit del Motu proprio i les paraules del Reglament

de la diòcesi de Roma, afirma que essencialment ha de reunir les mateixes condicions la musica extraliturgica que la litúrgica, ajustant-se, en els casos particulars, al sentiment que la literatura piadosa
exigeixi.
Tema sisè. — Primer.

El Congrés entén que són indispensables al compositor i a l'organista sa-

grats, dintre de llur respectiva categoria, ciència profunda i amor intèns al cant gregorià i a la polifònica clàssica, estudis complets d'arraonia, contrapunt, fuga, formes musicals, instrumentació en
general i especial de l'orgue, legislació eclesiàstica pertinent, i elementals coneixements del llatí com
llengua oficial de l'Esglesla.
Segon.

El compositor religiós ha de compenetrar-se de la doble missió que com artista i com

home dedicat a Déu té, essent, en el primer concepte, un educador del públic com apòstol zelós de lo
sant i artístic; i , respecte del segon, en tots els casos ha de sentir fondament i expressar amb fidelitat
sos alts sentiments i portar-se en tot com creient i fervorós cristià en ses manifestacions d'artista.

SECCIÓ TERCERA
Tema primer. — El Congrés creu necessari que. per adquirir un ple coneixement de l'esperit i
raó d'esser de la musica sagrada, es de tot punt necessari estudiar diligentment les disposicions eclesiàstiques i la doctrina solida que d'ella "s desprèn.
Per això, a més de tornar a recomanar les obres espanyoles i estrangeres, de que en els anteriors
Congressos se va fer esment, aquest Congrés ho fa d'una manera especial de l'obra premiada Lo que
debe ser el músico sagrada, del Rvnde. Francisco Esteve, i de la col·lecció La Música religiosa y la
legislación eclesiàstica, del Rvnde. P. Nemesi Otano, que conté 'Is millors documents pertinents
al músic sagrat.
Tema segon. — E l Congrés fa vots perquè i s periòdics catòlics se prenguin amb el major zel la
propaganda i la sana orientació de la musica sagrada, sobre tot en les cròniques i ressenyes de les
funcions eclesiàstiques, a fi que no -s recomani o alabi res que sigui contrari a les prescripcions eclesiàstiques.
Així mateix el Congrés fa vots perquè l'acció de la premsa sigui efectiva i positiva en iccomanar
les bones execucions de musica religiosa i ajudar, amb articles encomanats a persones perites en la
matèria, tot el moviment d'aquesta reforma.
Per últim, el Congrés estima convenient que les Comissions diocesanes tinguin compte dels descuits que poguessin torceí la recta interpretació de les normes pontifícies, per a lo qual podrien cridar
l'atenció d'aquells a qui correspongui, a fi de remeiar en lo possible i s inconvenients esmentats.
Tema tercer. — E l Congrés, jutjant que, per dignificar l'art religiós i l'autoritat dels mestres de
capella, especialment en les Catedrals, i àdhuc dels organistes de les mateixes, es necessari elevar llur
dignitat a canonges de gràcia, que han de proveir-se per oposició; prega reverentment als Prelats
assistents al Congrés, apoiin aquesta instància davant del Govern.
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Havent acceptat els reverendissims Prelats i fet seu aquest desig de l'assamblea, aquesta unanimment acorda manifestat son agraïment a dits reverendissims Prelats.
Respecte del millorament de les capelles de musica, creu el Congrés que 1 medi més segur es
portar an elles, si de les Catedrals se tracta, elements vocals mixtes de la Schola del Seminari; i , si
de parròquies, els qui constitueixin voluntàriament el chor parroquial. Per retribuir aquests elements haurà de tenir-se present la recomanació del Cardenal vicari de Roma, de remunerar aquests
clements i assaigs, àdhuc suprimint, si així pot dir-se, an aquest fi, part de lo que s-inverteix en ornamentació, i especialment en els elements d'orquestra.
Es aspiració igualment del Congrés que, segons lo acordat i concedit pel Govern espanyol respecte dels beneficis dels cantors, vegin els Prelats d'aplicar la concessió per remeiar la penúria de veus
en les capelles.
Tema quart. — Per formar una generació jove, orientada i disciplinada en tot lo que a estudis de
musica "s refereix, el Congrés creu necessari pensar en fundacions d'escoles superiors de musica sagrada, on els estudis vagin encaminats exclusivament a formar músics i compositors eclesiàstics.
El Congrés creu que aquestes escoles han de formar-se allà on hi hagi elements aptes per al professorat;
però, per guanyar temps i aprofitar els elements que ofereix Barcelona, entén que Ms dignes professors
i mestres senyors D. Lluis Millet, D. Francesc Pujol i D . Vicenç M.» de Gibert han de formar una Comissió que, d'acord amb l'il·lustrissim Prelat de la Diòcesi, estudii i s medis perquè lo més aviat possible sigui un fet aquesta Escola a Barcelona.
Tema quint. — El Congrés, per aclamació unanim i entusiasta, declara constituïda l'Associació
Ccciliana Espanyola, i accepta el reglament proposat pel Rvnde. P. Nemesi Otano, S. J., amb les
modificacions que la mesa ha notat i que constaran en el programa que la presidència publicarà.
Per aclamació i Congrés elegeix President general de l'Associació al Rvnde. D. Vicenç Ripollès, de
Valencià, i per Vicepresidents al Rvnde. D. Juli Valdés, pvre., i al mestre D . Felip Pedrell, depositant
en ells tota sa confiança per a la constitució íntegra de la Junta Directiva i del Col·legi de Censors
de l'Associació.
El Congrés prega a tots els reverendissims Prelats s'accepti la Junta Nacional de Censors, demanada a la Santa Seu en el Congrés de Sevilla i otorgada per ella.
El Congrés creu, unanimment, necessària l'institució d'aquesta Junta Nacional pei informar
l'acció de les Comissions diocesanes.
Tema sisè. — El Congrés, per unanimitat i amb aclamació, fa vots perquè i Reglament del Cardenal Vicari de Roma s'accepti en totes les diòcesis d'Espanya, acomodant-la en els casos particulars
a nostres necessitats, i envia a tots els i everendissims Prelats d'Espanya una respectuosa súplica
perquè dit preciós i completissim Reglament sigui per tots acceptat i posat en vigor.
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Orfeó Català
L'IL·LTRM. SR. BISBE, D R . L A G U A R D A , A L ' · O R F E Ó CATALÀ»
Accedint I'ORPEÓ CATALÀ als desitjós del senyor Bisbe (expressats a la Junta en una carinyosa
comunicació), el dia 15 de desembre, a la tarda, la Secció Choral en corporació, presidida per la
Junta Directiva, a n à al palau episcopal a rebre l'honrés i immerescut homenatge que r i H t r m .
Dr. Laguarda l i dedicava per correspondre a la cooperació desinteressada que tingué en el
darrer Congrés Nacional de Musica Sagrada, el grandiós exit del qual ressenyàrem en el numero
passat de la REVISTA.
Reunit el Chor en el saló del trono, el senyor Bisbe, rodejat d'alguns senyors canonges, de la
Comissió Organitzadora del Congrés i de la Junta Directiva de I'ORFEÓ CATALÀ, aparegué en el saló
saludant amablement als choristes.
Entre 'Is concorrents a la festa figuraven, a més dels acompanyants de les senyoretes choristes,
alguns socis protectors de I'ORPEÓ, i diverses distingides dames i senyoretes i personalitats musicals.
El senyor Bisbe, des del trono, dirigí la paraula als reunits, començant sa peroracló, que féu en
valencià, pel record de la feliç i solemne celebració del Congrés de Musica Sagrada, en el qual, digué,
la tasca del nostre ORFEÓ fou l'admiració de tots els que tingueren la fortuna d'assistir a ses memorables sessions. Afegí que desitjava tenir els choristes aprop, al voltant seu, com aleshores, car volia
expressar-los personalment la simpatia i l'admiració profundes que per ells sentia i l'agraïment del
seu cor per l'importància que, mercès an ells, havia adquirit el Congrés.
Parlà, després, de l'admiració que'l món musical sent per la nostra institució, admiració que
manifestà comparteix ben sincerament. Emperò baix un altre aspecte digué que admirava I'ORPEÓ
CATALÀ, aspecte que, com pastor que ell era de la Diòcesi de Barcelona i prelat de l'Esglcsia, 11 era
molt simpàtic : el de la seva organització admirable i perfeta des del punt de vista de la moral; perfecció que hi troba en tant alt grau, que, digué, no dubtava en proclamar I'ORPEÓ CATALÀ com un
model i exemple d'associació cristiana.
S'estengué en aquesta modalitat de la nostra Institució, I digué que l'amor a Déu ha sigut una de
les circumstancies més importants que han dut a la glòria la massa choral de I'ORPEÓ, la qual diu que,
mercès an ella, ja havia realitzat, abans que 1 Papa Pius X donés el seu Motu proprio sóbres
musica religiosa, una magna obra en aital sentit fent conèixer i popularitzant els tresors musicals
religiosos dels nostres grans compositors.
Es verament una glòria immensa, afegí, per al món catòlic, que una dc les seves més perfetes
i notables entitats musicals sigui model de cristianisme.
Acabà després, el senyor Bisbe, donant les gràcies a I'ORPEÓ, al seu director, en Lluís Millet,
I als mestres que l'ajuden en sa tasca, tant admirable, i desitjant a tots interminables triomfs.
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Els choristes i els demés concorrents a l'acte aplaudiren durant bella estona, fins que •! senyor
president de I'ORPEÓ, en Francesc Matheu, féu ús de la paraula per agrair, en sentides paraules, al
senyor Bisbe, ses atencions i amables paraules d'alabança.
Digué que ' I ritual, en aquests casos, imposava donar les gràcies, i que així ho feia; més, afegí,
l'agraïment que tots sentim envers V . S., millor que jo l'expressarà I'ORPEÓ cantant, car ell «enraona,
quan canta».
Seguidament I'ORPEÓ S disposà per a l'execució del petit concert amb que volgué correspondre
als afalacs de l'Il'Im. Dr. Laguarda, cantant les següents composicions : les dugués Cançons de Nadal
dels mestres Romeu i Pérez, VAve-Verum de Saint-Saèns, l'O Magnum Misterium de Victoria; i,
per la secció d'homes, Negra sombra, de Montes, i el Cant dels aucells, d'en Millet, el sclo del qual
digué exquisidament la Srta. Andreua Fornells.
El senyor Bisbe, durant l'execució d'aquestes obres, demostrà vivament la seva emoció aplaudint entusiasticament i felicitant mestre i choristes al final de cada una.
La festa, de la qual I'ORPEÓ CATALÀ conservarà agradable i etern record (principalment per
l'amabilitat i l'afecte del senyor Bisbe envers ell i cada un dels seus components), acabà servint-se
l'exquisit i esplèndid lunch que -I Dr. Laguarda havia fet preparar per als invitats.
Era ben entrat el vespre quan I'ORPEÓ CATALÀ -S retirà del palau episcopal, on tant gentils i
dolces proves d'afecte havia trobat.
CONCERT E N OBSEQUI ALS SENYORS SOCIS D E L'«ORFEÓ CATALÀ»
PER L'ORQUESTA SINFÓNICA D E BARCELONA
El brillant cos orquestral que amb tanta fe i tant d'amor dirigeix el mestre Lamote de Grignon, i que amb tant d'exit ha col·laborat repetides vegades amb I'ORPEÓ CATALÀ, ha volgut significar
als socis de la nostra institució l'afecte gran que per ella sent organitzant el concert que hem assenyalat i que s'efectuà '1 dia 22 de desembre, al mati, a la gran sala del Palau, davant d'un auditori
nombrosissim i dels més atents.
El progi ama, dividit en dugués parts, comprenia les següents composicions : Obertura tràgica,
de Brahms; Segona simfonia, en s i menor, de Borodine; Poema romàntic, d'en Lamote de Crignon;
Dança anakota, d'en Nicolau, i L'Aprenent de bruixot, de Díikas.
No obstant l'importància general d'aquest concert, son interès principal radicava en les dugués
obres que per primera vegada s'hi feien sentir: la simfonia de Borodine i el poema del mestre Lamote.
La Segona sim/onia, del malaguanyat compositor rus, que a l'estranger ja té un exit consagrat,
es una obra de gran bellesa per la novetat dels temes, traslluint la procedència popular, i per son
magnífic desenrotllament. La simplicitat d'expressió, la sobrietat de Unies i la ben entesa coloració
orquestral fan imposar aquesta simfonia, molt superior a les que ja coneixíem de Tschaikowsky i
Glazounow, de la propria escola russa. El primer temps (indubtablement el més ben construït de
•a nova producció) cal fer constar que fou elogiat amb la més rara unanimitat.
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El Poema romàntic d'en Lamote de Grignon es una obra mestra que denota en son autor un perfet

coneixement de l'orquestra moderna, els efectes de la qual ha sabut ben aprofitar. L'obra -s fa admirar, doncs, per son equilibri, per sa fastuosa orquestració, per ses ben guardades proporcions i per la
generosa vena melòdica que l i presta, d'un cap a l'altre, emoció viva i intensa.
L'ovació que -1 mestre Lamote va rebre al final de la seva nova producció fou grandissima, i
an ella -ns associem nosaltres de tot cor.
De l'interpretació de les obres no hauríem ja de pai lar-ne, conegudes com són les qualitats essencials de l'excel·lent orquestra barcelonina; però si hem d'assenyalar l'importància de la seva tasca,
cada dia més elogiada per l'esperit que l'informa, denotant la Simfònica, a més, una perfecció major
en cada prova, que demostra la superioritat dels seus elements, així com la disciplina llur i l'entusiasme
que ha sabut inspirar-los el més ferm puntal de l'entitat, el mestre Lamote de Grignon.
No 'ns oblidem de consignar, per f i , el bell acolliment que obtingué la delicada composició del
mestre Nicolau, que •! públic volgué sentir per segona vegada, i la bona impressió que causà també i
solo de tenor en el poema d'en Lamote, cantat per l'orfeonista Sr. Panès.

OBSEQUI

DE L'ASSOCIACl'Ó A Ï R I NOS D ' A M I N A T E R R A , D E L F E R R O L

El passat mes de novembre, la nostra Associació tingué l'honor de rebre l'agradable visita dels
dos delegats de la simpàtica associació musical gallega Airifios d'a Mina Terra, del Ferrol, portadors,
per especial encàrrec, del valuós i interesant obsequi que dedicava an el nostre mestre Lluís Millet.
Aquest obsequi, de caràcter regional, consisteix en una artística panòplia, on, en escaient composició, figura la montera í la gaita i el tabal, els instruments nacionals, entrellaçats per una cinta que
porta una expressiva dedicatòria a I'ORFEÓ CATALÀ.
El mestre Millet, en nom propri i en el de I'ORFEÓ, agraí an els comissionats l'obsequi i l'atenció,
pregant-los en sentides paraules que traslladessin l'expressió dels nostres sentiments a la societat
Aírinos d'a Mina Terra, del Ferrol, i especialment al benemèrit patrici català, gran aimador de Galícia, de la nostra musica i de Catalunya, el general Comerma.

CONCERT E X T R A O R D I N A R I
El dia 1.' de desembre, a la tarda i davant d'un nombrosissim concurs, I'ORFEÓ CATALA repetí,
en un concert extraordinari, el programa del que amb motiu del Congrés de Musica Sagrada s'havia
dedicat als senyors congressistes.
Lo mateix ijue en aquella ocasió, l'exit més franc coronà la tasca dels nostres ardits orfeonistes,
an els quals, l'encertada interpretació que sota la diiecció del mestre Millet donaren a les obres de
la llista, proporcionà un nou triomf i llargs aplaudiments, per acallar els quals se van haver de repet i r , en algunes ocasions, les obres que 'Is motivaren, principalment de la primera part, en la qual f i gurava una esquisida tria de cançons populars.
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L'ovació més grossa, no obstant, se l'endugué 1 magnífic 7lío/eí n.0 I , de J. S. Bach, Canteu a l
Senyor un càntic nou (Singet dem Herrn ein neues Lied), a vuit veus, en dos chors, la segona audició
del qual se donava en aquest concert. L'exit, però, ja i suposàvem, car Bach t é entre •! públic barceloní nombrosos adoradors, principalment en el dels concerts de I'ORFEÓ CATALA, el qual, en sessions inoblidables, l i ha fet conèixer amb creixent exit la major part de la seva obra choral.
El Motet a que 'ns referim es un dels més importants, tant per sa concepció i sa esquisida escriptura com per sa extensió. La grandiositat i l'expressivitat dels tres números de que 's compon es
inusitada. L'obra, que per sa factura sembla composta a l'epoca en que Bach escrigué sa Missa en
si menor, té d'aquesta la pomposa exuberància de forma i la profunda expressió, que en alguns moments arriba als més alts cims de l'inspiració bachiana.
L'ORFEÓ, malgrat les complicacions polifòniques de les veus i les delicadeses inefables que '1
Motet conté, se sortí admirablement de la seva tasca, com ho demostrà -1 públic amb sos entusiastes
aplaudiments.
Vegin els lectors la llista d'obres que figuraven en el programa d'aquest concert:
, Primera part : E l Cant de la senyera, d'en Millet; Cançó de Nadal (popular), d'en Romeu; Sota
de l'olm (popular), d'en Morera; Cançó de breçol (popular), d'en Sancho Marraco; Els Vailets, d'en
Martínez Imbert; L'Hereu Riera (dança popular), d'en Cumellas-Ribó; La Mort de l'escolà, d'en
Nicolau.
Segona p a r t : Canteu al Senyor un càntic nou {Singet dem Herrn ein neues Lied) (Motet n.0 1),
de J. S. Bach.
Tercera part : Don Joan i don Ramon, à'en Pedrell; Himne a Santa Cecília, d'en Romeu; Ave
Maria, d'en Morera; Divendres Sant, d'en Nicolau; Al·leluia d'El Messies, de Haendel.

Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE DEL LICEU. — Inaugurada la temporada d'òpera, el 6 de novembre, amb el
Sigfrid, de Wagner, se succeiren les representacions sense oferir cap atractiu major, puix el repertori
d'obres ja gastat, si exceptuem el Romero i Julieta, de Gounod (producció desigual en la qual l'autor
de Faust se repeteix com en un mirall), tampoc aconseguí interessar pel conjunt de llur desempeny.
Si bé fou passadora l'execució que sota la direcció del mestre Falconi alcançà l'esmentat drama
de Wagner amb la Kaftal i en Rousseliere de protagonistes, en canvi la representació de La Walkyria,
pocs dies més tard, fou un complet fracàs.
Seguiren les demés obres precipitadament, sense ordre n i concert, i gràcies que •! delicat treball
de Stracciari en algunes d'elles distragué un xic la sala; més enlloc ha pogut brillar un bon quarteto
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d'artistes, ja que, si algun cantant se distingia entre -Is demés, mai faltava qui li deslluís la tasca.
Res més afegirem avui sóbres la marxa del nostre primer teatre liric, ni en elogi ni en censura.
Per altra part, com que les poques novetats anunciades no arribaren fins a les acaballes de la temporada, no serà fins al proper número, corresponent a janer, que 'Is dedicarem algunes ratlles.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA : Concert Elsa Oriol. — E l concert celebrat el dia 20 en el
Palau ens valgué -1 coneixement d'una novella artista, a la qual, dotada com està admirablement per
a la musica, no es gens dubtós augurar una carrera de triomfs. L'excel·lent ensenyança que ha rebut
del professor Enric Aínaud, es clar que ha ajudat força a la manifestació i desenrotllament d'aquells
dots naturals de que parlàvem, fent, tot plegat, de la Srta. Elsa Oriol, una violinista ja notabilissima,
a qui no dubtem en augurar un bon lloc entre "Is solistes de renom.
En el concert de referència la Srta. Oriol interpretà, acompanyada per l'orquestra, el bellissim
Concerto de Tartini, 1, acompanyada al piano pel reputat professor R. Vives, mantes pagines de Francoeur i Pugnani. El públic admirà l'Interpretació d'aquestes obres plena d'exquisideses, i tributà a
la joveneta concertista aplaudiments entusiastes en premi a la seva primorosa tasca.
Una nodrida orquestra, la basa de la qual constituïen els alumnes de l'AcademiaAinaud, executà
amb notable ajust i molta vida la Simfonia n." 13 d'Haydn 1 el cèlebre Largo d'Haendel, mereixent de l'auditori el més franc acolliment.
El mestre Ainaud, organitzador del concert que "ns ocupa, dirigí, a més, el conjunt orquestral
amb força talent i destresa.
SALA GRANADOS. — A càrrec dels excel·lents concertistes Crickboom i Granados van donai-se
en aquella Sala, els primers dies de novembre, dugués sessions que -s comptaran entre les memorables
de la casa.
Es admirable del tot la perfecció amb que avui domina -1 seu art el violinista Sr. Crickboom.
La potencia de sò, l'Impecable afinació i , sobre tot» la puresa d'estil, que es el segell que distingeix
els grans artistes de les mitjanies, justifiquen sobradament la reputació que a l'estranger frueix l'esmentat violinista. L'interpretació magnífica que donà a la Sonata en mi de J. S. Bach, constituí
per a l'auditori un ver encís. No menys digne I emocionant fou l'execució que alcançaren les Sonates
de Mozart, Beethoven i Franck que, junt amb el mestre Granados, ens féu sentir el Sr. Crickboom
en les referides sessions. A m d ó s a r t i s t e s reberen de l'auditori palesa mosti a de l'entusiasme que saberen despertar amb llur art refinadissim al servei de les més enlairades concepcions del geni.
Diverses pagines de Vitall.Tartini,Wieniawsky, Crickboom i Guridi completaren els programes
de tant selectlssims concerts. — S.
Força interès revestí per a nosaltres el setè concert que en aquesta Sala 's donà pel mes de
desembre, tant per les obres (Trio en re menor [òp. 49], de Mendelssohn; Sonata, de G. Lekeu) com
pels Interpretadors, entre i s quals figurava i jove violoncelista D. P. Marés, que 's donava a conèixer
al públic.

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALA

375

L'execució del Trio fou confiada als Srs. Longàs, Perelló i Marés (piano, violí i violoncel respectivament). Tal vegada l'interpretació 's va doldre un xic de la desproporció d'experiència del Sr. Perelló respecte dels altres dos, car mentre i violí aconseguia les exaltacions de l'interpretador concienciós, els dos instruments restants (principalment el cello, a causa de certa nerviositat del Sr. Marés)
quedaren qualques vegades a segon terme. Això féu que l'arquitectura de la bella obra de Mendelssohn
quedés quelcom confosa. No obstant, cada artista tingué en sa tasca moments veritablement inspirats.
En la segona part, una vegada més ens delectàrem oint la formosa 5iP«fl/a de Lekeu. E l jove compositor belga (mort malhauradament a la flor de la joventut) amb aquesta obra llegà a la musica un
bell exemplar comblert de sinceritat, de vibració i de joventut. La classificació dels tres temps ho
indica prou bé : aquell très modiré, contrastant amb la segona meitat v i l et passioné del primer temps,
i el très lent amb el très animé del segon i tercer respectivament, ens en parlen, de les passions fortament sentides de la joventut; com ens en parla també la forma, una mica incoherent en certs moments, i la duració, un xic allargaçada del darrer temps. Però i q u è es això davant de la forta musicalitat de cada número? Ben poca cosa, car lo que l i pugui mancar d'equilibri es suplert per l'inspiració
feliç dels temes i de llur desenrotllament.
Els mestres Perelló i Granados, an els quals ja havíem tingut el goig d'oir aquesta obra, l'interpretaren amb un profunde sentit, aconseguint traduir admirablement, amb llur exquisit art, l'exaltació d'aquelles belles pagines, filles d'una ànima vibrant d'emoció.
A càrrec del Sr. Marés estigué tota la tercera part, en la qual figuraven Cants hebreus, de MaxBruch; Serenata, de Dalcroze, i Variacions simfòniques, de Boéllmann. Es posseïdor, el violoncelista
Marés, d'un to robust i pastós, que l i permet matitzar formosament les frases. En canvi no 'ns plagué
tant en son estil, una mica mancat de quadratura, difícil de jutjar, no obstant, aquell dia, per ésser
piesoner de la traidora emoció que no deixa lliure quasi mai a cap debutant. — I . F.
ASSOCIACIÓ MUSICAL DE BARCELONA.—En aquestaentitat hi ha donat dos ínteressantissims
concerts el notable Quartet Renaixement. El primer hi tingué lloc la vetlla del 23 del darrer desembre,
executant-hi i Quartet òp. 125, n.0 2, de Schubert; el quartet De ma vida, de Smetana, i el Quartet òp. 18,
n.0 4, de Beethoven. E l de Schubert, un dels primers romàntics que serva a voltes la tradició clàssica
(ja sigui en la forma o en la placidesa de qualques dels seus temes) era primera audició. El segon i
el tercer temps, andante i menuetto-allegro vivace, molt més intensos que i s demés, són els que porten
el segell característic de Schubert. De ma vida, de Smetana, que ja coneixíem d'ençà del Cicle Històric donat darrerament en el Palau de la Musica Catalana, tornà a encisar-nos, d'una manera ben
especial en els temps I I I i I V (largo sostenuto i vivace; moderato). El de Beethoven fou una meravella
d'execució i de dicció per part dels del Renaixement, que li donaren àdhuc un tal relleu, que "ns permeté assaborir tot el prodigi de bellesa de que està saturada tota l'obra.
El segon concert tenia una valor molt més pujat que no pas el primer. La primera part estava
consagrada als clàssics purs : el Quartet en sol de C. F. M . Bach i la Sonata en sol menor de Haendel.
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El quartet (que es d'un dels fills del gran J. S. Bach) es ric d'armonia i proporció en el conjunt, i de
puresa i frescor en les frases. Es aquest músic, venint de la font abundosa del seu pare, el camí que
porta a l'art purissim, acurat i elegant per excel·lència de Mozart. La Sonata de Haendel, pera violoncel i piano, fou exquisidament dita per en Planàs i en Buxó. Es tota ella una magnífica mostra
de l'art grandiós del gran clàssic contemporani de Bach, distingint-se l'un de l'altre pel punt de sensualitat, de dolçura llatina que tenen les obres del primer, quan totes les del segon posseeixen una
profunda austeritat.
Omplia tota la segona part el prodigiós Quintet, òp. 34, de Brahms. Admirable de sonoritats,
pregonament i fortament germànica, es una obra que, en la forma romàntica, continua la tradició
que ha passat per Schumann i l'iniciació de la qual sembla veure-s en les darreres obres de Beethoven. Del piano n'estava encarregat en Tomàs Buxó, regnant en tota l'interpretació una fusió felicissima de tots els executants.
I -ns trobem, a la tercera part, amb l'assombrós Quar/e/, àp. 132, de Beethoven. Veritablement
sembla que en els concerts de quartets no pot faltar-hi mai el músic que potser podríem nomenar
amb justícia representatiu d'aquesta musica. Així com en les simfonies Beethoven se dirigeix i parla
al poble, a tot el món, en els primers quartets parla als amics : en els darrers quartets, i d'una manera
molt especial en el que ressenyem, ja es el Beethoven íntim qui parla als seus més estimats i preferits,
als unies que saben entendre-1.
L'execució de totes les obres d'aquests dos concerts meresqué l'aprovació de totes les persones
de bon gust que ompliren amdós dies la sala de concerts de l'Associació Musical, les quals ho demostraren cada vegada amb una ben merescudissima ovació.
A nosaltres no -ns queda altra cosa per fer que manifestar el vehementissim desig que la meritòria
tasca empresa amb tant braó sigui ardidament continuada per l'esmentada entitat. I àdhuc enviar,
d'aquestes ratlles estant, la nostra admiració pels executants: Tomàs Buxó, piano; Eduard Toldrà, violí
primer; Josep Recasens, violi segon; Lluís Sànchez, viola; i Antoni Planàs, violoncel. — J. QUINTANA.
INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR PER A LA DONA.— Ben digna de lloar
es la tasca que des del passat curs s'ha emprès el distingit pianista D. Ezequiel Martin en aqueixa
institució femenina. El cicle de conferencies-audicions que des de llavors ha desenrotllat, ha valgut
al jove artista un assenyalat exit, essent cada vegada més nombrós el triat concurs d'oientes que
segueixen amb viva atenció les interessants dissertacions del Sr. Martin, encertadament ampliades
amb mants exemples musicals.
La primera sessió del present curs, donada •! passat novembre, fou dedicada al gran cantor de
Leipzig. Joan Sebastià Bach, de la personalitat del qual féu el Sr. Martin una completa biografia,
acompanyada d'un afinat estudi de les composicions que esquisidament executà en cl piano. Aquestes foren : Partita a." 1 en si bemoll, dos Preludis, una Fuga, un Passepied i dos Minuets.
La conferencia següent, donada pel desembre, estigué dedicada a l'estudi i l'audició de cançons
i balls populars de diversos països, encara que les de Catalunya foren en major nombrf-. LVxitd'aques-
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tasessió fou extraordinari. Les delicades melodies populars ofeites al públic en bella tria pel Sr. Martin, tingueren 1Ü virtut de commoure de tal manera '1 públic, que per complaure-1 s'hauiia hagut de
repetir-les totes. No obstant, foren en gran majoria les repetides. L'armonització d'aquests balls i
cançons, bon nombre d'ells estrenats en la mencionada sessió,era deguda als compositors Closson,
Gade, Martin, O. iol, Salvat, Lamote de Grignon, Gibert, Pujol, Alió i Noguera. D i t això pot suposar-se
la varietat i l'interès del programa, al final del qual s'executà la formosa sardana, d'en Lamote de
Grignon, Rosa del Folló, que fou molt aplaudida.
L'ECO DE CATALUNYA. — Amb motiu de l'obertura de l'Exposició de Projectes de Cases per
a Obrers, que organitzà -1 Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de Palomar el dia 30 (festa
major de la barriada), aquesta societat choral donà un concert, amb les tres seccions, sota la direcció
del seu mestre, en Josep M.a Cornellà. El programa, que fou executat amb la perfecció a que -ns t é
acostumats la gent de l'Eco de Catalunya, fou el que segueix : Primera p a r t : L'Ensenya, d'en Cornellà;
Els Pescadors, d'en Clavé; Jovenívola, d'en Millet; A plesol, a'en Cornellà; E l Senyor rector, d'en Molera;
Gran Jota aragonesa, d'Alvira; Primavera eterna, d'en Morera. Segona part : La Verema, d'en Clavé;
Negra sombra, de Montes; La Filla del marxant, d'en Calduch; Els Mals companys, d'en Lambett;
Serenata, d'Otto; Himne de l'arbre fruiter, d'en Morera; La Filadora, d'en Mas. Hagué de repetir-se
la Jota aragonesa per posar terme als molts aplaudiments de la nombrosa concorrencia, obtenint una
veritable ovació -1 chorista Sr. Marigó per lo bé que cantà la cobla.
El Centre Nacionalista Català de Sant Gervasi organitzà una solemnial vetllada necrològica
dedicada a l'excels poeta de la nostra pàtria, i soci que fou de dit Centre, Joan Maragall, amb motiu
del primer aniversari de la seva mort.
El programa -s componia de tres parts. En la primera foren recitades les poesies L'Aufabrega,
Oda a Espanyo, La Sardana, L'Empordà, La Vaca cega. Les Ginesteres, un fragment del primer acte
de Nausica, i els Goigs a la Verge de N ú r i a , pels Srs. Batalla, Oliveras, Oliver (J. i B.), Capalons, i
l'eminent escriptor, i creador del Teatre íntim, Adrià Gual; fent-hi, a més, un bonic parlament sóbres
la personalitat d'en Joan Maragall el notable literat Ambròs Carrión. — En la segona part tingué
lloc la representació del segon acte de la tragèdia pòstuma Nausica, resultant un bon conjunt. —En
la tercera part, la secció d'homes de la simpàtica societat choral L'Eco de Catalunya executà, sota
la direcció del seu mestre Sr. Cornellà, les següents composicions amb traducció d'en Joan Maragall:
5 / a Déu plau, de Mendelssohn; Marxa de moliners, de Zollner; Serenata, d'Otto; Cançó de taverna,
de Mendelssohn; i la de lletra original del poeta remembrat Himne de l'arbre fruiter, d'en Morera.
Tant bell efecte produi l'interpretació d'aquestes boniques cançons, que per complaurei desig de les
famílies allí aplegades, que no cessaven d'aplaudir, els choristes hagueren de repetir la Marxa de
moliners, la Cançó de taverna i VHimne de l'arbre fruiter.
A dit important acte h i assistí tota la família del mai prou plorat Mestre i una distingida concorencia que omplia completament el local, demostrant amb ses manifestacions l'entusiasme per cada
una de les obres que h i foren llegides i cantades.
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en particular, serà la jornada del 22 de desembre, en la qual tingué lloc la gran festa inaugural de la
senyera que d'aqui endavant presidirà les audicions de l'esmentada entitat musical. L'encert i el bon
gust presidiren en l'organització i la celebració d'aquella festa : des dels artístics programes, pulcrament editats, fins al detall més petit.
La senyera, vertadera joia d'art, costejada per suscripció popular, es projecte del distingit artista igualadí Gaspar Camps, i brodada per la Srta. Franciscà Cambalia, de Barcelona.
Al matí de l'esmentat dia -s dirigi l'Orfeó a l'esglesia del Sant Hospital, on el Rvnde. Mn. A m bròs Parés benehí en la forma dc ritual l'estendard, els padrins del qual foren el celebrat mestre
director de I'ORFEÓ CATALÀ, en Lluís Millet, i la Srta. Franciscà Albin, oiganitzadora de la secció de
senyoretes de l'Orfeó del Noia.
Acte seguit se digué solemne ofici, essent celebrant Mn. Josep Molé, airector de l'Orfeó Mataroni,
i ocupant la sagrada càtedra •! Rvnde. Mn. Amadeu Amenós, beneficiat de Santa Maria, qui, despiés d'un bell exordi de salutació als cantors de l'Orfeó, va glosar els lemes de Fe, Pàtria i Amor.
que veia simbolitzats en la senyera, encoratjant a l'entitat musical perquè, inspirant-se en l'excelsitud d'aquells ideals, treballés i dignifiqués cl cant, que es fruit de la paraula que 'ns.ha donada Déu,
puix que així es com se faria cultura i art veritables. L'Orfeó va executar amb notable destresa la
missa Sine nomine. del gran Palestrina, que per cert es una obra de bastanta dificultat.
A l'eixir del religiós acte 's dirigí l'orfeó igualadí a cà la Ciutat per saludar el molt il·lustre Ajuntament i presentar-li la senyera. Fou rebuda la comitiva pel tinent d'alcalde Sr. Marsans i pels regidors Srs. Guitart, Baliu i Prat, trobant-s'hi també-I jutge de primera instància, Sr. García de la
Torre. Desseguida 'Is orfeonistes entonaren l'inspirat himne Cant de la senyera, compost pel mestre
Miquel Jordana, director de l'Orfeó, sóbres una lletra del llorejat poeta igualadí Jaume Bololx; essent
ovacionada la composició pel nombrós públic que emplenava la plaça, i sobre tot per les distingides
personalitats que presenciaven l'espectacle des del balcó consistorial.
A la tarda -s donà un concert benèfic, dedicat a la musica popular catalana, en el teatre de l'Ateneu Igualadí, on se reuniren les persones més prestigioses en cultura i sentiments artístics de la localitat, sens faltar-hi, com es de suposar, els insignes mestres invitats (Millet, Lambert, Sanxo Marraco,
Borràs de Palau, Mn. Molé, i Balcells, director de l'Orfeó Gracienc), com també el poeta Sr. Boloix.
Sota la batuta de l'intel·ligent director. Sr. Jordana, i amb la cooperació d'en Francesc Realp, les
tres seccions juntes de l'Orfeó saberen ben interpretaries peces Cant de la senyera. La Lluna, E l Mestre,
Els Tres tambors. La Mort de la núvia, L'Hereu Riera, Sola de l'olm. Cançó de l'herba de l'amor. M u n tanyes regalades. Les Ginesteres i Glòria de la Missa de Palestrina; la secció d'homes, L'Emigrant i
L'Empordà/ i la secció de senyoretes. Pregaria a la Verge del Remei, La Filla de Maria i L'Àngel
de la sòn.
Totes les obres foren aplaudides, i ovacionats llurs respectius autors amb vives mostres d'espontaneJtat.
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L'espectacle no podia ésser més afalagador, ni l'exit més complet. El nodrit estol de cantaires
(homes, senyoretes i nens), arredossats a l'entorn de l'artística senyera, dintre l'ample escenari del
susdit teatic (tot enllumenat com en les millors diades), produïa un cop d'efecte que mai oblidaran
els igualadins que tingueren la ditxa d'assistir-hi.
Coronà la festa una vetllada familiar que s'efectuà al vespre en el mateix estatge social de l'Orfeó,
on foren obsequíats amb un lunch tots els senyors orfeonlstes. les representacions convidades i els
mestres compositors que s'han esmentat, junt amb els Srs. Lamote de Grignon i Pecanins, directors,
respectivament, de l'Orquesta Sinfónica de Barcelona i de l'Orfeó Manresà, darrerament arribats.
Els brindis pronunciats foren xardorosos de patriotisme i germanor, distingint-se en gran manera
el correctissim i bell parlament llegit per l'insigne mestre Millet. saturat de galanura i de profunditat,
i en el qual el mestre féu historia del benemèrit ORPEÓ CATALÀ i tingué paraules d'encoratjament per
a l'Orfeó del Noia: essent, al final, ovacionat extraordinàriament.
El digne president de l'entitat igualadina. l'Oleguer Godó. agraí la presencia de tant il·lustres
mestres de l'art musical en una diada, com aquella, de vertadera joia, i que feia esperançar un gloriós
esdevenidor per a l'Orfeó del Noia sí tot-hom seguia treballant amb fervor i entusiasme, fixa la vista
en la sublímadora idea dc fer art i pàtria.
I nosaltres cloem aquesta mal girbada ressenya afegint: Tant-de-bo que Igualada en pes sàpiga
veure, com en la visió de son poeta, que la senyera de l'Oifeó del Noia
«es l'ensenya més hermosa.
el penó dels grans anhels,
la bandera més gloriosa,
l'estendaid dels jovíncelst.
C.
DISCURS DEL MESTRE MILLET
Amics:
Difícil era sustraure-m a l'invitació que 'm féu l'Orfeó del Noia, perquè apadrinés la benedicció de
la senyera. Perquè una senyera cs un símbol, i el símbol d'aquest ric drap, que amb les benediccions
Aú cel des d'avui presidirà Is vostre cants, es el símbol de l'ideal que ha anat formant-se i creixent
a l'entorn i al mig del cor de I'ORFEÓ CATALÀ de Baicelona, d'aquell nucli que ha xuclat els anys
de ma jovenesa i ha tingut tantes ànimes bones que l'han vivificat amb el calor de l'entusiasme
per l'art i per la pàtria. Si l'obra de I'ORFEÓ CATALÀ ha tingut prou força per servil d'exemple; si i
nostre crit ha sigut el crit providencial que ha despertat les canturies, que ja finaven, de l'ànima de
la pàtria nostra; veus-aqui la nostra glòria; encara que haguem sigut insti uments cecs de la mà de
Déu, qui sempre ha vetllat pei la perfecció d'aquest troç de terra que tant dolçament sona en nostre
cor amb el nom de Catalunya.
iCom podia ésser que jo -m negués a donar-vos compliment, si 'm convidàveu a un goig tant
gran com el de veure créixer i beneir la fíllada, el de veure florir un plançó d'aquell plançó que fa
vint-i-un anys plantàrem a la ciutat dels comtes?
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ningú fa res de nou : «Roda -1 món i torna al Born.»
Nosaltres, els que fundàrem I'ORFEÓ CATALÀ, tampoc vàrem fer res de nou.
Erem uns quants amics, tots joves, amb el foc verge de totes les il·lusions, que vàrem veure la
decadència dels chors d'en Clavé, del nostre músic immortal, i -ns en planyiem, d'aquella decadència.
Compreniem l'importància d'aquella obra, admiràvem la fresca inspiració, tant catalana, del músic
poeta, i vèiem que tot aviat moriíia per manca d'injecció de nova vida. Fou en l'any 1888. any memorable per la celebraéió d'aquella Exposició Universal deguda an aquell bon patrici, en Rius i Taulet:
en el Palau de Belles Aitssc celebrà un concurs d'orfeons, en el qual n'hi cantaren alguns de notabler.
nacionals i estrangers. Allò fou una revelació per a nosaltres. Sentirem la veu humana com l'instrument model de la natura; i , aquella sensació meravellosa, nova per a nosaltres, no -s borrà mai més
de nostre esperit. Vegerem. amb aquella bella manera de cantar, el poder de la resurrecció i perfecció
de l'art choral de Catalunya, i , amb aquell daler que es propri de la joventut verge de desenganys,
creàrem, sense amidar-ne les dificultats i la trascendencia, el primer ORFEÓ de la nova Catalunya.
No haviem fet cantar mai, amics; no teníem cantaires encara, ni experiència, ni instrument a propòsit
per crear-la; I , malgrat això, creàrem I'ORFEÓ CATALÀ.
Santa ignocencia! Si, santa; perquè en nostre cor germinava una idea noble i un entusiasme verge,
que es el tremp primordial per forjar tota obra bona.
Vegeu, doncs, tot el nostre m è r i t : el deixar-nos portar per un entusiasme generós i per un ideal
noble sentit amb sinceritat. •—1 tot lo demés?», me direu vosaltres. Tot lo demés havia de venir per
força. L'empenta estava donada : l'obra nostra, tant tendra i desvalguda, era la flor de nostra joventut, la estimàvem com el nostre primer amor; i ja sabeu que la bogeria del primer amor no s'esborra
mai del fons de l'ànima. La nostra obra era obra d'amor i no podia morir; i lo que no mor creix, i lo
que creix floreix, i fructifica segons el sol i les pluges beneïdes del cel.
Per aquell temps féu bon sol i les pluges foren fecundantes. L'esperit dels catalans vibrava amb
el sant amor de la pàtria renaixent, i això portà la floració de la cançó populai en nostre repertori.
Una cançó portà l'altra, fins que una n'arrelà que esdevingué '1 símbol de la llibertat de la terra nostra,
i els compositors crearen amb aquella llavor del terrer patri obres que jo us asseguro que'·s poden
comparar amb lo millor que de fóra casa arriba fins a nosaltres.
En aquella època arribaren t a m b é fins a nosaltres ressons de renovamnent de l'art musical religiós. Ne tastàrem mostres i -n quedàrem tots cor-presos : coneguerem l'art excels del cant gregorià,
el més sant i més pur baixat del cel per tornar a Déu amb lo més pur de l'ànima dels homes, l'oració;
i coneguerem la polifonia clàssica del segle x v i . i no paràrem fins que férem tot un concert d'aquella
musica tant perfeta de forma com alta d'inspiració. I veus-aqui que i nostre ORFEÓ fou el pottaestendard de la reforma de la musica religiosa en nostra terra.
Tot això ha vingut perquè havem viscut i perquè la nostra obra ha sigut obra d'amor.
No cal res més, amics meus, per fer obra llarga i forta.Vosaltres, que tant bé comenceu, fèu que
l'amor, el sant amor, la caritat, regni sempre entre vosaltres. L'amor, la caritat, es activa, no dorm
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mai : qui té amor treballa, i qui treballa progressa. L'amor es treball de l'esperit, i el treball de l'esperit va dret a Déu, l'ideal de tota perfecció, i a les seves coses. De les coses de Déu, l'art del cant
n'es una de les més meravelloses : estigueu contents d'exercitar-lo, i no us canseu mai de perfeccionar-lo. El nostre ideal ha d'esser fer-ho sempre millor : qui està parat recula. Avant, doncs, sempre!
Penseu que en aquest món totes les coses se fan velles, res es etern. Es precís, doncs, que 'Is joves,
els orfeons que han nascut de poc, treballin de ferm perquè no s'interrompi la cadena de la perfecció
sn l'art de la terra.
Res més : solament rebeu mercès del fons del cor per l'altíssima distinció que m'haveu fet al
fer-me apadrinar vostra senyera, que des d'avui es santa I , per lo tant, l'haveu de venerar com cosa
sagrada. Que ella porti sobre "Is vostres cants l'alè de l'inspiració perquè arribeu, com vos mereixeu,
al més alt lloc de l'art choral de Catalunya.
SANT S A D U R N Í D ' A N O I A
Amb ocasió de celebrar-se les fires d'aquesta vila, tingué lloc, darrerament, en el nou i esplèndid
local del Centre Agrícola, un concert instrumental que resultà verament notable. H i prengueren
part l'orquestra La Principal, de la mateixa vila, augmentada amb diversos professors barcelonins;
el jove concertista de violi Ramon Lluch, a qui acàba de concedir una pensió per ampliar sos estudis
a l'estranger la Diputació de Lleida, i l'excelient pianista Francesc Peracaula, que al mateix temps,
amb la mestria que li es característica, actuà de director.
Les obres de conjunt foren executades amb un ajust i una precisió dignes de tot encomi. En Lluch
provà posseir una execució extraordinària; i en Napoleó Montagut, en el violí, demostrà que va adquirint una seguretat i un aplom en l'execució, i un gust clàssic i sever en l'estil, que poden arribar a
convertir-lo en un concertista de primera fila. L'orquestra, dirigida per l'experta batuta d'en Peracaula, molt ajustada en tots els moments.
La concorrencia, molt nombrosa i distingida, sortí altament complaguda d'aquest concert.—J,

- N oves
HOMENATGE AN EN MALAIS. — Amb el fi de perpetuar a Barcelona la memòria de son fill
preclar l'eminent pianista Joaquim Malats, acaba de constituir-se una Comissió organitzadora de
l'homenatge en projecte, el qual consistirà en posar en un dels parcs o jardins d'aquesta ciutat el bust
en marbre del malaguanyat artista, així com també que sigui col·locada una làpida a la casa on va
veure la primera llum.
Desitjant que sigui un fet lo abans possible I compliment dels actes de que hem fet menció,
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la Comissió ha cregut convenient i factible obrir una susciipció popular, la qual no dubtem que serà
rebuda amb entusiasme i corresposta per aquest poble que en tantes ocasions ha sabut testimoniar
d'una manera perdurable -1 record de tots aquells fills que amb els llurs mèrits han sabut honrar-lo.
A I'ORFEÓ CATALA, igualment que en els més importants centres de cultura i magatzems de
musica, s'hi ha obert llista de suscripció.

DALCROZE I L'ESCENA. — L'idea d'una íntima relació entre la musica i el moviment en l'escena, tal com s'inicià en els festivals de Hellerau passats, sembla que de mica en mica comença a
trobar adeptes en els nostres teatres. A Francfort tingué lloc un nou arranjament à'Orpheus, en
el qual la novetat més important consistia en l'execució de l'escena de l'infern per medi d'escales
tal com en Jacques Dalcroze havia assajat a Hellerau. La Nova Opera de Charlottenburg ha posat
un mestre sistema Dalcroze, i també en el Teatre Municipal de Praga té Hoc un curs Dalcroze.
A Viena, a la Srta. Luzi Perrottet, coneguda dels assistents a les representacions Dalcroze com una
de les deixebles de més talent, li ha sigut confiat pel director Gregor el nou estudi de la Venusbergszcene del Tannhauser segons l'edició de París.

QÜESTIONARI INTERESSANT. — i E s que la pobre Europa va quedant-se decididament darrera
de... Los Angeles, per exemple, en lo que 's refereix, sobre tot, a l'ensenyança de la musicologia? Vegi-s,
sl no, el següent qüestionari, que acaba d'esser presentat als deixebles del Conservatori de Los Angeles (Califòrnia), pel llur professor Sr. Zíelinski, perquè hi responguessin:
«1.

Quines foren les primeres nacions que conreuaren la musica?

2.

Què sabeu d'Hierò?

3.

Quin era •! sistema musical dels egipcis? Qui inventà la lira?

4.

Parli del sistema dels grecs.

5.

Qui eren els canonici i els musicil

6.

Qui era Sant Gregori? Què féu per la musica? Parli dels modos del cant pla, dels tons, dels

finals, etc.
7.

Qui era Boeci?

8.

Expliqui què s'entén per notació neumatica, alfabètica i mensuralista.

9.

Què sabeu del tritó?

10.

Què era l'arsis i la tesi per als grecs, i què es avui? Què es l'arsis en la musica gregoriana?»

Veus-aquí un qüestionari an el qual no tots els deixebles que assisteixen a les classes de musicologia dels nostres conservatoris sabí ien potser respondre^ I ja no cal dir que parlem únicament d'aquells
conservatoris on s'ensenya la musicologia.
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COSIMA WAGNER. — Sembla que la salut dc la viuda de Ricard Wagner inspira inquietud:
continúa tenint atacs cardíacs. Cosima Wagner (que, com es sabut, es filla de Franz Liszt i de la
comtessa d'Agoult), t é actualment setanta-dos anys.
• ••

BONA PENSADA. — La casa Steinway, de Berlin, ha creat, en ple centre de la ciutat, un sludio
musical, on ha preparat unaseria de jolius salonets que 'Is artistes, professors o deixebles poden llogar
per treballar-hi sense por de molestar ningú. Existeixen altres institucions semblants a Alemanya i
a Anglaterra.
SÓBRES UNA SIMFONIA DE SCHUMANN. — L'Orquestra Filarmonica de Zwickau, la vila
on nasqué Schumann, acaba d'executar una simfonia, en sol menor, de l'autor de Manjred, de la qual
no se sabia res feia prop de vuitanta anys. Se tracta d'una obra de joventut del mestre de Zwickau,
que havia ja sigut executada, a Zwickau mateix, l'any 1832, i després, l'any 1833, en un dels Concerts
Gewandhaus de Leipzig.
Aquesta nova, que molts diaris alemanys han publicat darrerament, acaba d'esser ampliada,
per un dels nostres estimats confrares, de la següent manera:
No 's tracta pas, per de prompte, d'una simfonia completa, sinó d'un primer temps de simfonia.
La troballa d'aquest manuscrit es deguda, segons un diari alemany, «a l'activitat del Sr. Wiede, d i rector de les mines de Weissenborn, prop de Zwickau, que la t r o b à a casa de la Srta. Maria Schumann,
germana del gran compositor, que v i u a Interlaken». Es evident que l'esmentada noticia no pot pas
ésser del tot exacta. Veus-aquí la ventat de tot a i x ò : Schumann tingué tres germans : Eduard, Carles
i Juli, i una germana, Emília; tots de més anys que ell. Emilia morí, als vint anys, d'una malaltia
cerebral anàloga a la que s'apoderà del pobre Schumann (i de la qual morí) als quaranta-sis anys.
S'ha confós, doncs, la germana de Schumann, de la qual acabem de parlar, amb una de les filles de
Schumann. Aquesta viu, en efecte, prop d'Interlaken, en un llogaret nomenat Gsteig.—Tornem a la
simfonia. Se creu poder arribar a trobar els temps que falten, i , amb tot, no "s posseeix, en aquest
moment, sinó "1 primer temps, com queda dit. Es, doncs, d'ell solament que 's pot avui parlar. Fou
executat, en efecte, a Zwickau, l'any 1832, i no va produir cap impressió durable. S'executà també,
sense exit, a Schneeberg. Schumann retocà després l'esmentada producció,! fou executada, durant
l'abril del 1833, en un dels Concerts Gewandhaus, de Leipzig. El Tageblatt parlà aleshores de «la riquesa
d'idees» del jove compositor. A partir d'aquella època l'obra r e s t à ignorada. El títol de la partitura
de l'unic temps que s'aoaba de trobar es com segueix : iPrimera Simfonia. Primer temps. (1832.) Robert Schumann.» E l 28 d'aquest novembre, el mestre Bürtner donà l'esmentada producció davant
qualques invitats. L'obra es, sembla, plena de vida, original, rublerta de bells cants i vessant arreu
frescor. Els artistes i aficionats de Zwickau se proposen, en f i , adquirir, per al llur Schumann-Museum el manuscrit original de VAllegro en qüestió.
Barcelona. — Tipografia L'Avenç : Rambla de Catalunya, 24. — Talefon 115
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«Escuela de Dobles Notas» i son «Auxiliar»
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PREUS:

^ Escuela de Dobles Notas. Llibre complet, 12 pessetes.
\ Separadament, en tres quaderns, s pessetes cada quadern.
' Auxiliar, 3 pessetes.

Obres recomanades pels mestres Vidiella, Granados, Malats, Pellicer, Costa i Nogueras. Canals, Rodríguez Alcàntara, etc.
Se ven en tots els magatzems de musica i a casa •l seu editor, J . Sancho Condis,
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