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Esteve Sunol
l'Esteve SuRol ha desaparegut del món dels vius! No veurem més
aprop nostre aquell home tot entusiasme, tot simpatia per les coses
d'art, tot amor per la Catalunya renaixent, tot intuïció de tot lo
noble que fortifica i eleva l'esperit!
E l trobarem a faltar aprop nostre cada vegada que estiguem en
vibració d'esperit en els moments actuals d'aixecament de l'ànimi
catalana; i el trobarem a faltar perquè no havem conegut home en el qual s'armonitzés tant
amablement la clarividència i la cordialitat, l'intuïció penetrant i la sinceritat vibrant d'afecte
i simpatia.
EP l'historia de l'època de creixença de I'ORFEÓ CATALÀ, hi restarà son record com el
d'un esperit elegit, qui més ha ajudat i encoratjat la nostra institució.
Sempre més recordaré el dia que'l vaig conèixer després d'un assaig treballós de I'ORFEÓ, allà en l'antic casal del carrer de

Dufort, avui desaparegut; com se m'acostà amb

aquell encoratjador brill de sa mirada i amb aquelles paraules vibrants d'entusiasme. I ja
mai m é s ens deixà l'amic, privada i públicament : ell exterioritzava en els periòdics amb
sa prosa galana, els nostres ideals, la nostra obra i els nostres projectes, i amb el contacte
d'aquell temperament

prenia alè, força i convicció la nostra intuïció jovenívola, atreta

per la poixanta força del renaixement de l'ànima catalana.
Memorable serà per a I'ORFEÓ l'escalf de sa propaganda en l'esforç de ressorgiment
de l'art clàssic religiós, que ell sentia amb tota la seva ànima d'artista i de creient : articles, estudis i elogis entusiastes que preparaven aamirablement al públic per a aquella música nova de tant vella i d'una modalitat esveradora per a la nostra distreta i sensual modalitat moderna. EU n'endevinava tota la sublimitat, i amb força ho clamava a la gent per-
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què paressin esment i posessin fe a la veu de l'art del temps passat, robusta en la fe i seient
de tota ciència governadora de la forma. E l l no dubtava, com molts dels professionals, que
quasi en feien burla : ell n'havia rebut el sentit perquè no tenia altra preocupació que la
bellesa i la dignitat essencial de la música divina.
Mes no solament nosaltres rebérem l'ajuda noble i eficaç del lleial amic : ell la donava
espontàniament a tota manifestació artística o patriòtica, que en aquell temps sovintejaven per la frisança primaveral que neguitejava tota la vida espeiitual de Catalunya.
Particularitzant en el camp musical, recordem el seu campionat er defensa i propaganda
de l'obra de cultura intensiva feta pel mestre Nicolau amb les seties ae concerts simfònics,
organitzades algunes per la Catalana ae Concerts, i altres pel mateix mestre ajudat d'algún entusiasta amateur, d'aquells pocs que estàn disposats a sacrificar-se, amb dany material, en pro d'allò que proclamen estimar i reverenciar. Com sempre que a la nostra terra
s'aixeca un home per son voler o treball singular, se sentiren les veus de contradicció i negatives que tiren a enxiquir i rebaixar allò que diuen defensar i propagar, certa misèria innata que tenim arrelada ben enains i que és causa que, quan ens en aaonem, tot just som
a temps ae desfer allò a que havem contribuït de privació de creixença i d'optimisme, coses
que tota obra nova necessita. E n aquest cas concret, com en altres, en SuRol se redreçà
amb el gest valent i ardorós de sempre; però l'amargor concient de lo penós ael cas característic del nostre moment històric se li transformava, dintre son esperit viu i vident, en una
ironia punyent, fina i cruel, que resultava el càstic més escaient, just, i fins bell, que la justícia maltractada requeria.
E l nostre amic ha deixat un llibre, intitulat Memòries, publicat fa alguns anys, on ha
comprès, en articles escrits en prosa galana, tots els seus entusiasmes artístics i patriòtics, tot el seu temperament intens, totes les seves aficions i dalers, tot allò que en ell havia
fructificat en propaganda ael renaixent esperit català; on s'aplega l'estudi seriosament pensat d'una obra artística amb la sàtira irònica que flagella el costat viciós o riaicol de part
del nostre element artístic cultural; on l'impressió poètica o descriptiva d'un paisatge de
la terra s'acobla amb la nota humorística o d'enginyós passatemps. D'aquest llibre podria
despendre-se'n tota l'autobiografia de l'època

més delitosament viscuda de son autor, i

més profitosament gaudida pels que tinguérem la sort de tractar-lo i estimar-lo.
Mes, per conèixer tota l'activitat d'en Suitol, tot el seu temperament privilegiat, s'ha
de recordar tot el seu treball perioaistic, des de que feia crítiques musicals a L a Renaixença
fins a les seves campanyes artístiques i notes diàries polítiques a L a Veu de Catalunya. Tot
el seu esperit clarivident i amable, tota la seva frescal ironia, es manifestaven esplèndidament en aquelles notes inoblidables de L a Veu.
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Mes, tot d'una, en Sufiol desaparegué del camp de la lluita de les idees i sentiments
que sobreïxen en les planes ae les publicacions heralds de les causes col·lectives. Fou que en
SuBol va ésser criaat a un càrrec importantíssim en una gran companyia ferroviària, i
aquell lloc no li permetia distreuie'sen res m é s , o , més segu:, no'l oeixava lliure per moure's
amb aquella llibertat d'esperit tant esplèndida en ell, en la brega de les idees que suren en
el nostre moment de renaixença catalana.
Aquell home era encara un home de ciència, un home de mètode, i les dèries del lliure
jòc de l'imaginació i del sentiment, i els entusiasmes pel ressorgiment de sa terra, no l'havien distret de son dever individual, fonamental de sa vida; i a i x í la confiança més honrosa
l'aixecà a un lloc preeminent en sa especialitat, encara que deixant un buit grandíssim en el
camp de lluita de les idees que mouen els esperits més desperts en les publicacions periòdiques.
Mes el bon amic no canvià pas, malgrat la seva nova posició; i, encara que no podia
exterioritzar públicament sos entusiasmes, no faltava, sempre que podia, a tota manifestació dels amors de toti sa v i d i . I nosaltres, després de cada èxit més o menys important
de I'ORFEÓ CATALÀ, no teníem plena satisfacció fins que'ls ulls penetrants i la paraula cordial d'en Sufiol ens daven l'enhorabona.
Ara ens faràs falta, encara, al nostre costat, cada vegada que un sentiment intens d'art
ens somogui, cada vegada que haurem fet un esforç per cantai dignament l'inspiració d'algún geni. Mes jo estic segur, amic, que encara llavors te sentirem aprop nostre, com en els
grans dies de la vida se senten aprop les persones estimades que són entrades en l'eternitat!
LLUÍS M I L L E T

Les cròniques del Pare Villalba
del Congrés Nacional de Música Sagrada
BENVOLCUDÍSSIM COS:.) 0 pots pensar-te la sorpresa que va causar-me la teva immensa carta
arribada ja farà unes tres setmanes. Acostumat a rebre, de cent en
quaranta, quatre ratlletes de la teva grossa lletra (qüe tu qual·lifiques immodestament i pomposament de carta, i bon goig si arriben
a telegrama), imagina't el meu esbalaïment al descloure ta darrera
missiva i trobar-me amb vuit planes de lletra que no semblava teva
per lo menuda i apretada; vuit planes que sobreeixíen fins a vessar pels marges una abundor
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de ratlles més o menys verticals que, al creuar-se amb les horitzontals, foimaven un capritxós engraeliat que'm costà Déu i ajuda de desxifrar. Al davant de tant insòlita prodigalitat
epistolar, va sobtar-me la temença de que te'n passés una de grossa, i vaig apressar-me a
llegir la teva lletra amb febrosa inquietut; mes aviat vaig tranquilitzar-me al veure que no's
tractava de res que pogués afectar-te personalment, i la meva angunia esdevingué curiositat vivlssima i creixent interès a mida que avançava en la lectura.
Poc podia sospitar jo lo que t'empenyía a escriure'm tan fóra mida, perquè, en efecte,
tal com tu suposaves, res sabia de les cròniques del Congrés de Música Sagrada que havia
publicat, en la revista L a Ciudad de Dios, en els números corresponents als aies S i 20 de
janer i 20 de febrer del present any, el Rnd. P. Lluís Villalba de l'Escorial.
Res sabia jo d'aitals cròniques; mes. amb lo que tu me'n aeies, amb la sensació d'estranyesa que'm confessaves t'havien produit, i amb la sèrie ae dubtes que'l llur contingut
despertava en l'esperit teu, n'hi hívía de sòbies perquè em dalís pei llegir-ies. si la teva petició formal de que't donés el meu parer sóbres punts deteiminats no m'hagués imposat ja
l'obligació de conèixer-Ies detingudament.
Insistentment me demanaves, a més, que la meva opinió fos estampada en lletres de
motlle, i això ja no m'en tant planer, perquè, a més d'haver-te de donar l'explicació deta
llada que m'exigies sóbres un punt que m'afecta personalment, me feia basarda embrancar-me en la discussió de criteris i apreciacions de persona que'm mereix tots els respectes;
però la consideració que'm feies que companys i amics teus se trobaven, com tu, desorientats
per les sorprenents opinions i afirmacions del P. Villalba, m'ha decidit a dir-hi públicament
la meva, 1 aquí va aquesta carta oberta.
Una de les coses que dius que t'ha deixat perplexe en les cròniques del P. Villalba és
la manera com parla de nosaltres, dels catalans. T'acora el dubte de si ha volgut, en mig
d'elogis que semblen dictats per la més gran sinceritat, sembrar-hi unes puntetes d'ironia
i uns granets de causticitat a fi que, tot i retent-nos l'homenatge de que'ns creu mereixedors,
no'ns esvaeixi l'orgull ni'ns pugi al cap la fumera oe l'encens.
E s aquesta una qüestió, carissim cosí, que per a un pobre músic com jo, no acostumat
a desentrellar altres intencions que les que s'amaguen al dessota de la pauta i de les notes
que la guarneixen, és assats difícil de dilucidar. Confesso que tot allò que diu, dels «gritos
y arrebatos fulminantes de regionalisme», en aquella eloqüent paragrafada apologètica oel
temperament castellà, «socarrón, despejado y sereno, curado de fríos y calores y de espantós,
oe abatimientos y de exaltaciones, icflexivo y calculador», e t c , e t c , e t c , «que alberga a
todos benévolo y sonriente y les oye sin inmutarse»; tot allò altre oe «que algunas veces he
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pensado que si no existiera ese temperamento central tan bien equilibrado y tan sereno,
andarían a la greRa hasta comerse vivos esos que tan aguaamente sienten su espíritu regional»; tot això no lliga gaire amb lo que ha dit abans : vull dir allò de «que son muy suyos.
que son muy regionalistas, que sólo aprecian lo propio, bueno; ^y qué? Pues no me parece
mal que así sea.»
Potser ni tu ni jo ho hem entès bé, o potser el P. Villalba, allunyat de les coses d'aquest
món, considera les qüestions del catalanisme i del regionalisme sota l'aspecte que eren considerades a l'època en que's parlava de la «autonomia bien entendida», destinada a apaivagar l'exaltació morbosa aels clàssics «cuatio locos» baladrers. Potser es això, o potser és
la «socarronería» del tempeiament castellà que li ha vingut a la ploma sense atalaiar-se'n.
Siga com vulga, jo crec que n'hem de prescindir, d'aquest dubte, i hem d'agrair-li ben
de veres i sense reserves mentals les corals paraules de lloança que té per als catalans en
general, i les molt falagueres, encar que immerescudes, que dedica an aquest ORFEÓ CATALA,
de les files del qual forma part el que t'escriu aquestes ratlles. Dem-li grans mercès de tot
el bé que diu de nosaltres, i no'ns preocupem de res més.
M'estranya més, en el P. Villalba, músic com és, que digui dels nostres músics, al parlar
del concert donat per I'ORFEÓ CATALÀ en honor dels congressistes, que troba «més veritat,
més vida, més art, i fins més vena en lo que de la vena popular prengueren que en lo que
és de propria vena»; i afegeix que és «com si s'haguessin empenyat en demostrar que senten
més llur pàtria que a sí mateixos, que són més catalans que persones». Com recordaràs, cantàrem, en aquell concert, diverses obres originals, entre elles L a Mort de l'escolà i Divendres
Sant, d'en Nicolau. (Esmento sols aquestes perquè són les de m é s extensió.) iNo et semblen,
aquestes dues obres, prou aptes per fer ressortir la personalitat d'un músic? I en el mateix Don Joan i con Ramón, d'en Pedrell, malgrat els temes populars que l'inspiren, ^no
s'hi aferma tot un temperament, tota una visió peculiaríssima, tot un art fondament sentit i fondament pensat? J a recordes si n'hi ha de veritat i de vena, en L a Mort de l'escolà;
junts hem comentat més d'una vegada el sentiment viscut i l'art sublim que s'enclouen en
aquell Divendres Sant; també hem conversat llargament, tu i jo, de la força evocativa del
Don Joan i don Ramón, de tintes arcaiques tant suggestives, d'accents dramàtics tant punyents... Doncs tot a i x ò passà pei alt al P. Villalba, o, si ho notà, no ho trobà suficient per
determinar la personalitat original dels nostres músics. Comprenc que no li agradessin aquestes obres, que no fessin vibrar en son esperit cap nota de simpatia; però, que no'ls regonegui personalitat, és ben estrany.
Donin-se, no obstant, per aconortats els nostres músics, si de conort ha de servir-los,
•'anar en bona companyia als llims a que els condemna el P. Villalba. Creu, cosí del meu
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cor, que lo que diu de Bach és per fer quedar blau a l'home més sanguini i rubicunde de la
terra! M'explico perfetament el teu esverament i la carta de vuit planes : ni que fos de setze
m'estranyaria. T u , l'adorador de Bach; tu, que contemples amb ulls de tendresa inefable
l'armari que tanca els majestuosos volums de les seves obres completes a casa del nostre
afortunat amic Gibert; tu, que caminaries set hores seguides per valls i muntanyes per anar
a sentir, no un motet ni una cantata del gran mestre, sinó un senzill preludi i fuga tocats
per la Landowska en el simpàtic clavicèmbal; tu, haver de llegir, en lletres de motlle, que'l
músic dels teus amors «és més músic que poeta»; que «no uneix la música i la lletra»; que «no
sempre poetitza amb la música»; que «ni l'expressió ni el sentit acompanyen la colossal
obra» (el motet Singet dem Hernn, que cantàrem en el concert de referència); que, per
acabar, «Bach es un soberano artifice; no llega a tanto como artista. A fuerza de música, le
sobra la poesia...» M'extranya que no't ferissis.
Me demanes, en la teva carta, entre exclamacions incoherents i saborosissims comentaris que demostren l'estat d'agitació del teu esperit, que't digui, per caritat, en quines
raons pot fonamentar el P. Villalba el seu judici respecte d'un músic que tu, jo, el Dr. Schweitzer. Pirro, D'Indy, i fins « 1 moro Muça, si tant m'apures» (són paraules teves, i les repeteixo
per lo gràfiques), convenim en considerar el més gran dels músics-poetes, el MÚSIC-POETA
per excel·lència.
La pregunta és ben ociosa, volgut cosi : t'explica el mateix P. Villalba que, a més ael
motet que va sentir-nos cantar, ha vist altres obres ae Bach i ha llegit la seva gran Missa.
i sols en el Sanclus a'aquesta darrerà ha trobat un sentit estètic molt fort, un pensament,
una inspiració i un moment sublim d'art. Què vols fer-hi, si no hi ha trobat res més? Me dius
que convinaría fer-li sentir VAria de la Suile en re. Home! Ja la deu haver sentida, perquè
la toca tot-hom.
Si als músics catalans i a Bach ja sabem positivament que'l P. Villalba els condemna
als llims, no és tant fàcil de deteiminar el judici que li mereix Cabezon, perquè, al ressenyar
la conferencia donada per en Gibert sóbres música orgànica, no està conforme el P. Villalba
amb l'afirmació, feta pel conferenciant, que Cabezon s'avançà a la seva è p o c a : ans al contrari,
creu que Cabezon és molt de la seva època, i lo que haurà succeit és que tota aquella època
devia avançar-se. Això m'ha fet meditar molt. Que si Cabezon s'avançà a la seva època, i que
si la seva època s'avançà a si mateixa (i vinga donar-hi voltes)... he acabat per fer-me un
embull i deixar-los córrer. A hores d'ara Cabezon i la seva època encara deuen apretarde
ferm per veure qui passa al davant de l'altre. A mi tant se me'n dóna.
I ara som al punt negre, estimat cosi: ara jo haig de parlar de mi mateix, i sols el pensar-hi em fa posar de mal humor, car no sabs encara prou bé lo que m'amoïna el perill de fer-
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me sospitós d'immodestia. Seré tant curt com me permeti l'esclariment dels punts que'm
demanes.
Dius que t'estranya que en Millet, en la seva monumental conferencia, no fes constar
que la Cantiga 139 d'Alfons el Savi havia estat ja executada dos anys enrera en un concert
donat pel P. Villalba, i que també et sorprèn que, havent estat ja transcrita pel pare esmentat aquesta Cantiga, jo n'hagués fet una transcripció nova per a executar-la en la conferencia d'en Millet. Això no ha de sorprendre't gens ni mica, perquè ni en Millet savía que
aquesta Cantiga hagués estat executada, ni jo que'l P. Villalba l'hagués transcrita.
En quant als Goigs de Brudieu, l'historia ja és més llarga i complicada. ,< Recordes que,
al parlar-te d'aquest gran músic i de l'admiració que m'inspirava la seva tècnica i l'altíssim valor artístic de les seves composicions, vaig relatar-te com en Pedrell fou qui procurà a I'ORFEÓ
el plaer de coneixe'l, proporcionant-nos la transcripció d'uns fragments dels Goigs i del madrigal Les Sagetes que amor tira? Doncs ara el P. Villalba ens ha fet saber que aquestes transcripcions (la dels fragments dels Go/gi almenys) foren fetes per ell. Grat n'hi hem de saber,
per mé·! que no hem pogut aprofitar-les del tot : dels Goigs, el P. Villalba sols ne va transcriure fragments, com ja he dit, i són la tornada primera, el primer goig i la tornada final.
Al fer jo, amb la col·laboració de l'amic Fornells, fa uns dos anys, la transcripció de totes
les obres de Brudieu que s'han pogut trobar fins avui, i que's redueixen, malhauradament,
al sol Llibre de madrigals, vaig notar que, en la transcripció que de la tornada final posseíem
a I'ORFEÓ, s'havia oblidat el transcriptor, per inadvertencia, dugués veus de les sis a que
està escrita la susdita tornada, que quedava reduida a quatre amb evident perjudici de l'obra,
que, amb la tornada final a sis veus, tal com l'escrigué Brudieu, reb un coronament grandiós.
Poc afortunat va estar el P. Villalba si és d'ell també la transcripció del madrigal Les Sagetes
que amor tira, car el va transcriure per a les veus de soprano, contralt, tenor i baix, mentre
que l'original està escrit per a dos sopranos, contralt i tenor; i, constant l'obra de quatre
estrofes de vers, posades totes en música pel mateix Brudieu, va oblidar-ne tres, transcrivint sols la primera. Vet-aquí l'historia de les obres de Brudieu, i desvanescuts els teus dubtes de si havia jo volgut adornar-me amb plomes d'altri al dir-te que la transcripció dels
Goigs que's cantaren en la conferencia d'en Millet era feta meva.
I ja som a la darrera de les cròniques del P. Villalba, si és que crònica pot dir-se de la
severa catilinaria amb que obsequia els músics laics que han tingut la debilitat de dir quelcom respecte de la música religiosa.
Veig que, de tot lo escrit pel P. Villalba amb motiu del Congrés de Música Sagrada,
és aquesta darrera part la que s'enduu les teves simpaties, car trobes que té raó en moltes
de les coses que diu. Certament que sembla tenir-ne, de raó, en certs moments; i fins i tot
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pot afirmar-se que la té sobrera quan critica valentment els qui, parlant del que ha d'ésser
la música religiosa, concedeixen igual o major importància a les opinions dels laics que a les
màximes dels Sants Pares relatives an aquest particular. Tots ens hem d'afilerar incondicionalment al seu costat quan diu que Sant Agustí, Sant Joan Crisòstom, Sant Bernat, «todos
esos genios de la ciència, de la piedad y de la belleza cristiana, hablan de las suaves emociones, de los dulces e inefables sentimientos, de la blandísima unción de la música religiosa
y de sus serenfsimos efectes; algo siempre jugoso, siempre sentido, flexible, blando, dulce,
hermoso, emocionante, que es como rocío al corazón combatido de las arideces de la vida,
como lluvia deleitosa y refrescante al alma abrasada por las fiebres de las luchas interiores.»
Sí, això ha d'ésser la música religiosa, i és en aquestes màximes que hem de cercar lo fonamental de la seva concepció. Però ^és que'ls laics, al parlar de la música religiosa, han dit
mai res contrari al criteri dels Sants Pares? Jo no ho he sabut veure, i aquí es on comença
a coixejar l'argumentació del P. Villalba. E n efecte : si rea que s'oposi a les prescripcions
dels Sants Pares han dit els laics al parlar de la música religiosa, iquin m i l hi ha en esmentar les opinions d'aquests laics sempre i quan se concedeixi la deguda primacia a les dels
Sants Pares?
A més, hi ha laics i laics, en aquesta qüestió, encara que'l P. Villalba, amb una simplicitat que enamora, ens els ofereixi a munts i ben barrejats en una paraaa de lot a quaranta
cènl/ms. Indubtablement que'l bon P. Villalba ha d'ésser home de grans distraccions i ben
obüdadiç : més d'una vegada li deu haver succeit de cercar les ulleres sense adonar-se que
les porta. ^Com pot ésser, si no, que faci objecte dels seus anatemes a un Liszt, quan tothom sab que aquest home de cor gran, aquest compositor meritísim i pianista formidable,
dedicà, en les darreries de sa vida, atenció preferent a la música religiosa, estudiant amb
veritable amor els vells mestres de la polifonia i deixant escrites obres prou serioses i ben
orientades per a oferir el més viu contrast amb les dels professionals de la música d'esglesia de
la seva època? Voldria tenir temps i espai per parlar-te'n com cal, de Liszt, estimat cosí;
però aquesta carta ja va prenent proporcions alarmants, i ho deixarem per a fer-ne conversa
en aquelles delitoses estones de sobre-taula que'm dediques quan les meves ocupacions
me permeten destinar uns quants dies a passar-los al costat teu en la vella i quieta ciutat
que t'hostetja.
Tornant a la dèria del P. Villalba contra'ls laics malaventurats, haig de dir-te que'm
sorprèn en gran manera la preferència que dedica a Wagner: el cita infinitat de vegades, i
ja deus haver observat que n ototes per a elogiar-lo. E l s agravis de que, segons el P. Villalba,
s'ha fet culpable Wagner envers la música religiosa, són els d'haver escrit L a Posta dels déus
i haver-se permès qualque desfogament literari destinat a donar la seva opinió sóbres la ma-

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALA

69

teria; opinió que, segons el P. Villalba, apareix massa sovint barrejada amb la dels Sants
Pares en els discursos que avui se fan de música religiosa, «en los discursos de música untada con una erudición de alquiler y una filosofia vergonzante». Aquí sí que l'argumentació
del P. Villalba coixeja de debò, i fins de totes dues cames, caríssim cosí : tant té que veure
L a Posta dels déus amb la música religiosa com l'aviació amb l'art de tocar les castanyoles.
Ni Wagner pensà fer música religiosa a l'escriure aquesta obra, ni aquells déus mereixien
altra música que la ben teatral i profana que'ls destinà Wagner. Vols cama més coixa? Doncs
anem per l'altra. (iQuina culpa hi té Wagner si els dissertadors de música religiosa l'han donada per retreure la seva opinió cada dos per tres? Ara sí que les croces són imprescindibles. Jo estic plenament convençut de la bona fe del P. Villalba i de l'esperit zelosíssim que
l'anima en la seva creuada en pro de la música religiosa : és per això que aquestes estranyes
confusions sols podem atribuir-les a una distracció d'aquelles de que't parlava, com també
hem d'atribuir al seu esperit eminentment oblidadiç la greu omissió en que incorre al parlar
de Wagner. Me refereixo, com ja pots suposar, a Parcival. E s aquesta una obra que, malgrat
la seva destinació teatral, conté fragments d'un sentiment religiós tant accentuat (la consagració del Grial, per exemple), que ja el voldrien per a elles moltes missetes que corren per
aquest món amb totes les aprovacions i visto-bueno necessaris a la llur circulació. No cal
que't recordi, estimat cosí, que Wagner, per escriure Parcival dignament, per a dotar-lo d'aquell
esperit de religiositat que convenia a l'assumpte, va dedicar durant llarg temps una atenció
obstinada a la música religiosa; que anà a cercar els documents d'estudi a les déus més
pures; que d'aquest estudi en va néixer una admiració tant gran per Palestrina, que, per a
millor viure i penetrar-se de l'estil d'aquell gran mestre, volgué donar una execució lo més
perfeta possible del seu sublim Stabat Mater i volgué publicar-ne la partitura curosament
transcrita i amorosament enriquida d'encertadíssimes indicacions de temps i matiç; i tant
amunt la posava, l'obra de l'antic polifonista italià, que no dubtà en manllevar an aquell
mateix Stabat Mater els tres acords inicials d'un sentiment tant místic pera donar-los lloc preferent en la seva obra dilecta, en aquest Parcival que'l P. Villalba omet de manera tant
fresca.
J a veus, per tot el que acabo de dir-te, volgut cosí, que la raó no abona tant sovint
com tu et creies el P. Villalba en el darrer de sos escrits. J a veus que les qüestions cal sempre estudiar-les sota tots els aspectes; i, per confirmart-ho, vaig a fer-té una senzilla observació : ^no't sembla que, si els religiosos en general, i especialment els que a la música sagrada es dediquen, no haguessin oblidat massa sovint les màximes dels Sants Pares, no hauria arribat l'art religiós a l'extrem de decaïment i postració a que arribà, i no haurien tingut
els laics (i els religiosos mateixos) ocasió de donar opinions i consellar remeis ben inútils
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a un cos sà i vigords? Doncs, si d'això en treus la justa conseqüència, convindràs amb mi
que, si en quelcom han contribuit els laics a l i restauració de la música sagrada iniciada
d'uns quants anys ençà, dignes són de millor tracte que'l que'ls dóna el P. Villalba. Aquí
tens el venerable Pedrell : i q u è no ha fet, el bon mestre, per la dignitat de l'art religiós a
Espanya? Amb la ploma i amb la paraula, amb literatura i amb solfes, ha estat un campió
decidit de la bona música d'esglesia. amb una fe i un entusiasme a prova de desenganys.
Perquè jmira que n'ha sofert, el bon mestre! L a seva publicació Hispània: Schola Musica
Sacra hagué d'interrompre's per falta de suscripció : j i pensar que, només a raó d'un exemplar
per capella de música, n'hi havia per enriquir-se! L a monumental edició de les obres de Victoria, aquest calvari que ha anat pujant malgrat la no-suscripció de què s é jo quants prelats, comunitats i capelles de música, és un altre exemple del que't dic. I pensa que'l que ha
fet en Pedrell a Espanya, ho féu a França Bordes, i que cada país deu tenir algún o altre
laicot d'aquests per sumar-lo al martirologi dels restauradors de la música sagrada.
Veritat és que'l P. Villalba sois parla de 1a música religiosa que esciiuen els laics... per
al teatre. Res : una altra distracció.
Cosí del cor, ja és hora d'acabar aquesta fenomenal carta. No ha de fer-ho sense abraçar-te estretament ton cosí
FRANCESC P U J O L

Expansions
Sobres el plaer d'escoltar música
Per a X . . .
. . . I vós me deieu, car amic (fent-vos així ressò d'un prejudici prou conegut i prou gastat, i fins prou acceptat, en un mot, per mants esperits selectíssims), que, no essent músic,
no essent tècnic, no essent artista, no's pot, tal volta, fruir plenament de la música.
I jo us responia (ho recordeu?) que tinguéssiu fe en vós, que tinguéssiu fe en ella, que escoltéssiu... i que tot, en aital cas, vos apareixeria clar...*
Me plau parlar-vos encara, avui. d'això : de l'art de saber escoltar, amar i ben fruir de
l'art dels sons.

• •*
•

Crec i n ú t i l fer notar que l'amic ideal a qui m ' a d r e ç o é s , evidentment,

sensible a l a bellesa musical. No

sab de m ú s i c a , és cert; emperd frueix oint u n a simfonia de Mozart, una simfonia de Beethoven, una p à g i n a wagneriana o un simple

litd de

B r a h m s . C a r , de no é s s e r a i x í , j a podria

tscoltar,

j a , que res, res...

li /àra iamai donat!
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La primera objecció, per de prompte, contra la temença ja esmentada, serà la següent:
que la tècnica (fins la més completa, la més experta, la més coneixedora, en fi, dels més abscondits secrets de l'art de fer, de modelar, de construir una obra d'art) no ha creat mai res.
Es, ha sigut i serà sempre (únicament!) l'humil sirvent de l'idea, de l'esperit, de ço... sabeu?...
que presta vida a l'obra d'art.
Pot, doncs, ja, creiem, ben afirmar-se (en tot cas, així ens ho sembla) que, no essent el
mètier. com acabem de recordar, sinó l'instrument precioslssim del qual l'artista es val per
realitzar ço que sent, que pensa o que somnia, pot fruir-se de l'idea, de l'esperit i de la mateixa essència, en fi, d'una producció artística sense... ni pensar (jo us ho ben asseguro) en
els trucs del métier.
En altres termes : no és pas necessari haver pintat per fruir d'un Van Eyck, d'un Memling,
d'un Goya o d'un Velàzquez; no és pas necessari haver escrit (escriure, vull dir. en el sentit
de crear literatura) per vibrar intensíssimament davant d'una sentida pàgina del Dant, de
Shakespeare o del nostre immens Lull; no és pas necessari, en fi, posseir el secret d'una flor
per fruir... no és veritat?... de la seva forma, de la seva grada, dels seus colors i, a més, del
seu ben subtil i embriagador perfum...
Pot afegir-se el següent : que'l plaer d'analitzar, d'entendre (d'entendre

tècnicament,

vull dir), de fer l'autopsia a una obra d'art (i perdoneu l'expressió), i el plaer senzillíssim d'aspirar-la, de gustar-la, de sentir-la..., són dos plaers independents*. Mentre el profà, Vamateur,
frueix, doncs, intensíssimament (talment algú a qui un poder ben superior an ell atrau, distreu, captiva...) davant d'una obra bella, pot succeir aixó : que'l músic, que'l pintor, que
l'escultor (que'l tècnic, en un mot); resti algún cop calmós, fret, i fins gaire-bé insensible a les
qualitats íntimes d'una producció artística.
Oh! Si la riquesa espiritual o sentimental d'un home, d'un artista (i empleo el mot artista
en el sentit de professional d'una bella art qualsevol); si la delicadesa, bondat i finor, en una
paraula, de la seva sensibilitat, fos sempre ben a l'alçaria dels seus coneixements tècnics; si,
en altres termes, quant més ric fos en fórmules, clixés, malícia, coneixements, esdevingués
també, a l'ensems, més ric en sensibilitat... aleshores, ben certament, l'artista, el tècnic,
fruiria, en efecte, sempre, a tota hora, mòlt més que'l simple aficionat, que'l senzill amateur.
que l'humil enamorat de les coses joliues... Emperò no és pas així, no és pas així!... Pot, doncs,
donar-se el cas, repeteixo, que algú, sense ésser tècnic, ami les belles coses, desitgi les belles
coses, senti

les belles coses, i sigui, en una paraula, un subtilíssim receptor... i que d'altres,

al contrari, ben rics en coneixements, ben replens d'ells, emperò sense finor, sense desigs,
sense amar, en un mot, ço que crea les obres d'art, ço que les motiva, que les anima, que les
explica... siguin realment incapaços de sentir simplement, fondament, ço... sabeu?... que als
primers tant captiva!...
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Repeteixo, per tant, que'l plaer d'esguardar, de contemplar i, sobre tot, de ben sentir

una producció artística, i el plaer d'entendre-la tècnicament (o de podur-la entendre), són dos
plaers independents.
Però encara hi ha més : el goig que l'artista experimenta davant d'un joliu acord, d'una
bella preparació o d'una destra resolució d'aquest acord; el goig que sent el músic davant
d'una modulació imprevista, joliua, ardída; la pregona delectació que sent el tècnic tot seguin t
àvidament l'enginyós desenrotllament d'una producció musical, la bella i justa ordenació
d'una obra d'art; el plaer que'l fi coneixedor experimenta a tota hora enfront de totes les
sorpreses, de tot l'interès i de totes les delicies que proporciona, en un mot. una bella escriptura; són. en realitat, profundíssims. Però s ó n . amb tot (i jo crec quj és just. que és l ò g x i
que fins és natural que sigui així), menys pregons, menys intensos... que'l que sent l'artista
0 l'humil amador de belles coses al contemplar-les. enamorat, en llur conjunt.
I és que. dels dos plaers, el darrer, sense cap dubte, és superior al primer. E s , a més,
el plaer principal, essencial... i tot el demés {tot, ho sentiu bé?) és evidentment secundari.
1 es comprèn que així sigui. Tota obra d'art, en efecte (perdoneu si us ho recordo), és necessàriament filla d'un moment d'emoció, de vibració (vibració espiritual o sentimental), i té
per objecte el provocar-la, el despertar-la... Com? De quina manera? Això poc ha d'importar-nos... no és veritat?... amb tal, naturalment, que l'expressió de l'artista sigui clara, sigui
bella; i amb tal. ja no cal dir-ho. que tot el que ella conté, que'l que viu dins d'ella, arribi,
ben destrament. fins a cada un de nosaltres!...
Però encara queda algún caire força important de la qüestió, que també vull recordarvos.
Vull parlar de l'influencia, ben evident en tots els esperits, dels canvis i de les modes,
dels corrents d'opinió que apareixen, sovint, a través de l'Historia i mercès als quals (i oblidant quasi sempre el valor intrínsec, el veritable sentit, realment, de certes obres d'art) tothom (així els profans com els mateixos artistes) se decanta envers aquesta o aquella tendència, envers aquesta o aquella escola, segons sigui... l'ambient que l'envolta, el seu temperament, les seves habituts, els seus amics, la seva cultura, las seves lectures, e t c , etc.
Agafem-ho de lluny i fullegem l'Historia. (Oh! No us cansaré pas, no temeu! i citaré
tant sols, a l'atzar, alguns fets de l'Historia).
Quan els piccinistes i els gluckistes se barallaven... ni els darrers creien gaire en el primer dels citats músics, ni els altres en el talent del celebrat autor d'Armida.
Quan, durant el segle x v m , sorgí a Alemanya aquella nova escola, aquell art nou (car...
no és veritat?... a cada moment de l'Historia n'apareix un, d'art «OM!), la finalitat del qual
era, com és sabut, la de cantar lliurement en lloc de continuar ço que feren els clàssics..
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d'aleshores, els contrapuntistes; ni els seguidors de la novella tendència (els revolucionaris)
hagueren pogut acceptar preferentment una pàgina bastida segons l'antiga escola (una pàgina
de J . S. Bach, per exemple), ni els tradicionalistes hagueren pogut sentir gran simpatia envers cap producció dels... revolucionaris/
Recordem-ho : fou l'amor a la melodia ço que dividí ja els músics i aficionats alemanys
setcentistes en dos partits ben oposats : els uns (els clàssics) seguien les petjades de Haendel i
de J , S. Bach; els altres (els... modernistes), les de Keiser, Graun, Joahnn Stamitz, Telemann,
Hasse, Matthesson, etc. *
I cap d'ells, naturalment (cap dels susdits partidaris de l'una o de l'altra tendència),
se trobava prou ben situat, per músic que fos, per ben judicar les produccions dels demés.
Quan, en fi, durant el primer temps del wagnerisme, es combatia (i res de més just, per
altra part) aquell convencional, enlluernador i pertorbador espectacle

que no cal pas no-

menar, ningú haguera cregut, per exemple... que Rossini tingués talent!...
Si de les visions d'ordre general, d'ensemble, passem ara a parlar de les opinions dels músics (filles sempre, naturalment, de la llur particular manera de veure i de sentir), veurem
aleshores un tant gran nombre d'aberracions, de canvis, d'originalitats, i... per qué no
dir-ho?... d'equivocacions, que acabarem ben prompte per dubtar, fins i tot, de gaire-bé
tots ellsl
Per a Berlioz, per exemple, l'art de Palestrina (del sublim i delicat Palestrina!) era quelcom de gaire-bé menyspreable! Als ulls del gran romàntic, l'art de l'inspirat artista del cinccents, i la miqueta d'impressió agradosa que d'ell podia desprendre's, no era degut... sinó als
poquets acords perfets que contenia. Infantil, tot allò, per tant; jòcs de nins, de noiets,
podríem dir-ne, que fossin armonistes.
Quan Schumann parlava de la tècnica de Mendelssohn, ho feia amb veneració. Mendelssohn, als ulls de Schumann, era senzillament un mestre. (Consti que no anava errat, car,
de tots els romàntics, Mendelssohn fou pot-ser el més clàssic i el que millor posseí, sobre tot,
els secrets de la forma.) Mendelssohn, en canvi, no sentí pas, sembla, la mateixa veneració
envers la tècnica del seu amic Robert Schumann. A més, tots els crítics regonegueren (i han
•

Tots aquells m ú s i c s prepararen l'art de Mozart, per exemple,

I fins del mateix Beethoven. Inútil dir

sonata i la sim/onla que avui
clàssiques. I . . . el que s ó n les coses!... aixf com ells (els modernistes del segle x v i n ) , tot pledejant en
l a melodia, de l'art lliure, de l'e/usió musical, tractaven de vells, de d e c r è p i t s , d'antics, als Haendel 1 als

que, tot combatent les formes creades pels contrapuntistes, ne crearen d'altres : l a
nomenem
favor de

J . S. B a c h (i l ' a r t , sobre tot, que aquells compositors representaven), així tractaren t a m b é m é s tard als simfonistes i als conreadors de sonates els r o m à n t i c s del segle dinou. Avui, en canvi (la v i d a

viciats,

enamorats de

VambUnt musical, de

continúa/).

les sonoritats, de les troballes, en fi, dels modcrnlssims

enllepolits,

armonistes,

ja fa bell temps que comencem a somriure quan, per atzar, parlem encara de les efusions, de les con/essions i de
les expansions sentimentals dels p o b r i ç o n s r o m à n t i c s ! . . .
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anat regoneixent després) que si Mendelssohn era un mestre, científicament parlant. Schumann no era sinó un... instintiu, un indisciplinat...
Avui, en canvi, no hi ha, crec jo, cap músic que. a l'esguardar enrera vers les figures de
Schumann i de Fèlix Mendelssohn, no descobreixi ben prompte el següent fet : que, així com
la del darrer esdevé ja grisa, borrosa, la del primer conserva encara, en realitat, una gran
part de son relleu.
Altres contradiccions :
Pregunteu a d'Indy. per exemple, què pensa de l'art, purament sensoriel, com diu ell.
dels impressionistes francesos. Pregunteu-li. a més, què creu de Franz Liszt, de Grieg o de
Ricard Strauss. Pregunteu a Saint-Saéns què pensa, precisament, del Poema, originalíssim.
del famós mestre hongrès. Digueu-li també si creu. realment, en l'escola novíssima dels seus
compatriotes... Pregunteu a Debussy què pensa de la Forma, del d'indysme. de l'estructura
o arquitectura d'una producció musical... Demaneu, en fi, al venerable amic F . Pedrell.
què sent, per exemple, envers L'Etranger, Peüéas et Mélisandre, Ariane et Barbe bleue; envers
tota la moderna música francesa, en un mot; o envers THl Eulenspiegels lustige Streiche!...
Fèu. sí podeu, l'experiència que us proposo, i ja veureu, amic, què succeirà i què apareixerà de sobte, i com per art màgica, al davant dels ulls vostres... •
No ho dubteu pas : mants factors ofusquen, doncs, també l'artista, el tècnic, el professional, i el posen, com queda vist, en situació ben difícil per fruir, capir i ben sentir (amb humilitat, senzillament, serenament) ço que's desprèn d'una obra d'art.

*• *
I vós me dèieu, car amic (fent-vos així ressò d'un prejudici prou conegut i prou gastat,
i fins prou acceptat, en un mot. per mants esperits selectíssims). que. no essent músic, no
essent tècnic, no essent artista, no's pot, tal volta, fruir plenament de la música.
I jo us responia (ho recordeu?) que tinguéssiu fe en vós, que tinguéssiu fe en ella, que escoltéssiu... i que tot. en aital cas, vos apareixeria clar...
F. L L I U R A T
(De U rayista

•

Catalunya.)

S i els m ú s i c s no estan d'acord (no poden estar d'acord); s i els artistes s'equivoquen,

desvien; si lins els m é s serens, en (i (i els m é s

documentats)

o exageren, o es

s ó n v í c t i m e s , ben sovint, de l a llur particular manera

de veure i de sentir, de l'arablent que respiren; si en totes o en g a i r e - b é totes les opinions l l u r s apareix, en un
mot. una part massa grossa de...

sublectivismi;

j u d i c a , amic, ç o que s u c c e i r à quan els que parlen lleugerament

dels m ú s i c s o de l a m ú s i c a s ó n gent indocumentada, sense

amors,

moure, criticar, baladrejar... que'l llur Inexplicable alrivimintl

sense

fi 1

sense altre

rtssort, en

fi, que 'Is faci
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L a Música de demà-passat
Conte futurista
L Sr. Leycodeçons, compositor de música, pensava, amb tota amargor,
que la música futurista d'aïr era esdevinguda l'escola actual.
Doncs, així, ja estàvem atrassats. Ara l'imitació de tots els crits,
xiscles, estrèpits i sorolls possibles, serà lo que constituirà tot el cabal
musical conegut i ben usat aleshores. E l repertori de l'Opera representarà Sim sui chukratapum, drama líric-dinamital, en dos
derrumbaments i quatre explosions. Així mateix posarà en escena
Patapifola la ques lo que feu, epopeia musical en tres càrregues de cavalls i quatre assaltsviolencies-pilladures. A l'Opera Còmica donarien Pipit, albada en dos actes; i també hi seria
clàssic el Ballet des Gargarythmes.
Per això Leycodeçons meditava ple de melangia. I , al cap de les seves profundes meditacions, una idea lluminosa li va esclarir la pensa. I va cridar:
— J a és fet! J a et tinc! Una vegada que han sigut posats en lírica tots els sorolls de la
naturalesa, des de les converses i murmuracions del boscos fins a les volades dels aucells,
jo vaig a fer més encara : vaig a posar en música els silencis. E l silencisme : vet-aquí la
música de l'esdevenidor.
Leycodeçons acumulà pauses, silencis, i damunt d'ells força calderons, i així va deixar acabada en menys d'un any una simfonia silencista que era una primorositat. L a va intitular Motus.
Cal dir que tot París, el tot-París de les estrenes, acudi a assaborir la novitat simfònica.
Doscents músics estaven col·locats en el foso afinant llurs instruments. Únicament era visible el director, que estava tot sol en el seu pòdium, a l'escena. E n mig de la major expectació, va llevar el braç i començà a portar el compàs amb la batuta. Els músics callaren amb
el millor conjunt. Com havem dit, l'atenció dels espectadors era religiosa : se sentia fins
el somriure de les mosques.
L'impressió va ésser meravellosa.
A la fi el públic podia fruir d'una música discreta, reposada i sense dissonàncies. E l director d'orquestra, banyat en suor, va parar. Llavors sortiren les ovacions més entusiastes,
i, el jorn següent, els crítics dels periòdics pujaren fins als núvols la bellesa d'aquella música, la simplicitat d'aquella tècnica, on no hi havia ni una sola nota de més.
E l silencisme estava fundat!
Cal dir que va tenir gran fortuna, perquè va ésser simpàtic fins als musicòfobs, accessible a tots els amateurs que tocaven d'oido, i permeté que fins els sords poguessin dedicar-se
amb tota fe a la crítica musical.
,„ ,
(D« U Journal.)

HENRY F A L K
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Des de Berlin
^ ERITABLEMENT, Berlín esdevé el gran centre, anava a dir el gran mercat, de la
música. Sembla que seria més natural que fos Paris que anés adquirint aquesta
gran preponderància, ja que la Ville Lumière és el gran centre per excellencia. E n efecte, mentre, des de la mort de Wagner, la música francesa ha
vist créixer de faisó extraordinària l'estol dels seus compositors, l'Alemanya ha anat quedant-se enrera, malgrat els seus Strauss, Reger, Humperdinck, Pfitzner i Schonberg. L a
revista musical parisenca 5. / . M., al confiar-nos l'organització de sis concerts de música de
cambra, francesa, ens ha donat una bella ocasió de provar an els que no ho sabien que a l'hora
actual se treballa a França, musicalment, amb gran delit.
Continuant encara aquestes breus consideracions generals, preguntaré ; ^Per què Berlín veu encaminar-se vers ell tots els artistes? Vénen per fer diners} Ne fan menys que en
cap més part. Però, en tot cas, estàn segurs de tenir, bona o dolenta, una ressenya en els
grans diaris. Sovint, l'artista desconegut, no té, a la seva sala buida, sinó els crítics de servei. Però què hi fa! ^No és, per ventura, la llur presencia la que és, sobre tot, necessària, ja
que són ells els que han de donar el llur criteri? E l dia que'ls grans quotidians de París se
decideixin a donar regularment bones ressenyes (ajudant així a les revistes musicals que no
poden donar l'abast). París esdevindrà el centre artístic, com ja és el centre musical.
Vaig a provar de parlar ràpidament de tot alló que la present temporada ha ofert
de més interessant.
Pianistes : Alfred Cortot, Raoul Pugno, triomfen en els concerts filarmònics que dirigeix en Nikisch; i en Ricard Vifies i Geneviève Debely es fan aplaudir en els concerts de
la 5. / . M. Mencionem també els èxits habituals dels Rosenthal, Eugeni d'Albert i Emil
Sauer, i les vetllades interessants de l'excel·lent Maria Cervantes, de Friedmann i de les
Srtes. Bimpard i Drewet. Wanda Landowska mereix parlar-ne apart. L a seva sessió de clavicèmbal fou deliciosa, i l'èxit que conquistà ben merescut. Havent sigut ara nomenada professor de la Hochschüle, de Berlin, els berlinesos tindràn més sovint el gust de sentir-la.
Citem encara Leonid Kreutzer, Ansarge, Lucien Caffard, Zadora i Vianna da Motta, i parlem dels violinistes. E l s primers noms que se m'acuden són els d'Enesco i en Manén, del
qual els catalans poden sentirse- orgullosos i que no sentim prou sovint a Berlin. Hem aplaudit t a m b é Bassermann, Bumester, Spiering Elornberg, Hermann (dels concerts Chevillard),
Fle^ch i Henri Marteau.
Els violoncel·listes són menys nombrosos, i no poden citar-se'n sinó els noms de Pau
Casals, Jacques Gaillard. Becker i Marix Loewensohn.
Aquest darrer ha sabut conquerir ben aviat una gran nomenada a Berlin mercès
al seu gran talent i a la gran atenció que dedica a son Quartet i al triomf dels joves músics
francesos i estrangers (sis concerts de la 5. / . M. i dinou sessions de música de cambra, amb
programes sempre diferents).
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Són, evidentment, els concerts simfònics els que atreuen, sobre tot. l'interès. Citem
els de la Konigliche Kapelle, amb Ricard Strauss con a director; els que dirigeix Nikisch.
0 Oskar Fried, i els que Weingartner ha dirigit a Fürstemvald, ja que no podia fer-ho a
Berlín, com és sabut. E l s programes dels concerts Nikisch no acostumen a oferir grans novitats, i un hom hi admira, sobre tot. l'extremada virtuositat del director. No obstant, haig
de citar un Karnaval-Obertura, de W. Braunfels, i una Schauspiel-Obertura. d'Eric Komgold,
un compositor de catorze anys. L'obra d'aquest darrer no ha pas despertat solament un
èxit fill, sobre tot, de la curiositat : ha provocat, a més, l'admiració més sincera. Nikisch
ha dirigit també la Simfonia burlesca, de Josep Mraczck. E n aquesta producció el seu
autor s'ha proposat traduir musicalment les entremaliadures de Max de Moritz. Malaventuradament, a Mraczck li manca, crec jo, Vesprit i Vhumour indispensables per exterioritzar tot allò.
En els concerts que dirigeix l'Oskar Fried les novitats acostumen a ésser abundoses,
1 mereixen, gaire-bé totes, l'acollida entusiasta que un públic sobre tot jove acostuma a
dedicar-los. E n Fried ha dirigit molt bé la Sèplima, de Bruckner, i E l Cant de la terra, de
Mahler, una de les millors obres del mestre i que ha sigut millor acollida que la seva Novena
Simfonia, executada en els mateixos concerts. Desgraciadament, s'ha de confessar, pel
que respecta als concerts que'ns ocupen, que les novelles produccions ofertes no són pas
sempre ben interessants. E l poema simfònic Schlemihl, de Reznicek, per exemple, no mereixia pas, creiem, l'honor d'ésser executat. E l bell èxit d'en Pau Casals, que tocà, el mateix
dia, el conegut Concert de Schumann, dissipà, afortunadament, la mala impressió. E l s E m i grants, d'Oskar Fried, són ben escrits; però la declamació dels versos de Verhaeren no és
gaire feliç, malgrat l'art exquisit amb que'ls digué la Srta. Durieux.
Entre'ls nombrosos concerts celebrats, he sentit viu plaer de poder assistir al que ha donat aquí darrerament el mestre Lamote de Grignon amb l'Orquestra Filarmònica. Malgrat
les dificultats que forçosament havia de trobar aquí per ben portar a cap els seus propòsits,
el compositor català sabé fer-se admirar al mateix temps com a compositor i com a director d'orquestra. A causa de l'excessiva extensió del programa, format exclusivament d'obres d'en
Lamote de Grignon, se suprimí Hispànicas, que'ns hauria presentat sens dubte un aspecte
interessant, ben nacional, del compositor que'ns ocupa. Els seus lieder i L a Nit de Nadal
foren acollits amb viva simpatia. E l Poema romàntic fou, al meu entendre, la part més interessant del programa ; fou, a més, on se revelà la veritable originalitat i el temperament
musical del mestre. I acabo aquesta correspondència després d'haver parlat d'aquesta darrera sessió i tot expressant els meus desitjós que esdevinguin cada dia més nombrosos els
concerts de música estrangera organitzats a Berlín. AI mateix temps que'ns plauen força,
aquestes audicions ens instrueixen.
EMILI H E I N T Z - A R N A U L T
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Des de Brussel·les
POPULARS. — E l àarrer que s'ha efectuat fou dirigit pel mesne Sylvains Dupuis. Oirem dues pàgines de música amb programa : Wallenstein, de
d'Indy, i Don Juan, de R . Strauss.
E l solista del dia fou el nostre Pau Casals. Despertà, com sempre, el
més viu entusiasme.
joNCERTS

CONCERTS YSAYE. — N'he sentit un des de la meva darrera correspondència. Fou enterament consagrat a Ricard Strauss.
Veus-aquí el programa : Guntram (Obertura); Mort i transfiguració; T i l l Eulenspiegel:
Vida d'Hèroe.
Pot discutir-se tant com se vulgui el conegudíssim mestre alemany, emperò hi ha quelcom
que ja va essent indiscutible : i és que avui l'hem ja de considerar, sense cap classe de dubte, no
solament com un dels mestres de més fibra, veritablement, de la terra que'I vegé néixer, sinó
també com un dels més grans músics d'arreu. Es, a més, crec jo, el més gran wWuóscontemporani. L a seva audàcia no té límits, realment. Strauss, pot dir-se, és una força. Pot discutir-se,
repeteixo, tant com se vulgui, el valor real d'aquesta força, però quedarà sempre essent això:
una força. Quelcom ve resultant també cada dia més evident : que la primera matèria de
la qual se sol valer Strauss no és pas sempre tot lo superior que fóra de desitjar. Però, amb
tot, fa coses curiosíssimes : coses com ningú, avui, seria, tal volta, capaç de fer-les! ^Haig
d'afegir que aquest festival Strauss ha despertat aquí el més viu interès, i que, amb tot i
tractar-se de produccions ben conegudes, quasi totes, s'ha aplaudit xardorosament tot lo
de l'atrevit autor d.'Elektraf
CERCLE ARTÍSTIC — Haig d'ocuparme. ràpidament, de dos concerts.
E l primer fou dedicat, una vegada més, als músics italians dels segles x v n i x v m . Deru
(el ben conegut violinista) executà amb força cura un Concert de Nardini, un altre de T a r tini i, per terminar, la Chacona, de Vitali. L a Srta. Rollet cantà, a m é s , deliciosíssimament,
belles pàgines dels dos esmentats segles.
E l segón concert que he oit, organitzat per l'entitat que'ns ocupa, fou també interessantíssim. Fou dedicat a la cançó popular belga. Ernest Closson dissertà llargament sóbres
el susdit tema, i digué coses encertadíssimes. Va fer notar, amb raó, que no hi ha pas, en
realitat, una cançó popular belga (com no hi ha, afegiré jo, un idioma belga ni una raça belga):
hi ha, solament, recordà Closson, això : la cançó popular flamenca i la cançó popular wal·lona.
L a flamenca és, sembla, molt més rica que la waliona, i és també més estudiada. I jo parlaria amb gust, ara, així dels flamencs, que conec perfetament, com dels walions; però,
si això feia, m'allunyaria, forçosament, de la matèria de la qual haig de tractar, precisament,
i, en lloc d'escriure una senzilla lletra, rapidíssima. parlant de lo més important que aquí he
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sentit durant aquests darrers temps, escriuria tot un article. Per altra part, crec haver ja
parlat, algún dia, en una de mes antigues correspondències, d'algunes de les característiques
de les dues ben curioses races, absolutament antitètiques, que constitueixen la joliua
Bèlgica.
L a bella conferencia de l'Ernest Closson fou il·lustrada, que podríem dir, per medi d'una
trentena de cançons, que cantaren molt bé la Srta. Rollet i els Srs. Surlemont i Van der SchrickSOCIETAT J . S. BACH. — Vaig a parlar també de dos concerts. E n el primer d'amdós
vaig sentir tres cantates del vell mestre de Leipzig : E s erhub sich ein Slreil; O Ewigkeil·
du Donnerwort; Mer han en neue Oberkeet. L a darrera d'aquestes cantates és ben humorista.
Considerada des d'aquest especial punt de vista, és, crec jo, altament representativa. I veusaquí un aspecte del vell Bach (l'aspecte d'home humorista) ben poc conegut.
Els solistes d'aquest primer concert foren Julius Buths, pianista, director del Conservatori de Dusseldorf, i Marcel Demont, professor del Conservatori de Brusel les. E l primer
executà correctíssimament el Concert en fa menor, i el segón (amb Julius Buths) la Sonata
en mi bemol.
I passem al segón concert.
Fou també ple d'interès. Ens oferiren el Concert brandeburguès en /u major; la Sonata
en sol, per a clavicèmbal i viola de gamba; Suite en do major, per a violoncel, i algunes pàgines vocals : l'aria de Zéphyrus; Frische Schatten, d'Eole calmat. Cançons espirituals, etcètera; totes molt ben cantades pel tenor Walter (un veritable especialista d'aquesta classe
de música, que'ls barcelonins coneixen ja, si no vaig errat). E n fi, escoltàrem també alguna
cantata.
Dos concerts importantíssims, que fan gran honor a l'ardit Zimmer, qui amb tanta
cura els prepara sempre.
Citem, per terminar, els solistes de la darrera sessió.
Foren (a més del tenor Walter, ja esmentat) Pau Grümmer, un violoncel·lista vienès
de gran talent; Minet, Heylbroeck i la Srta. Demont.
ALTRES CONCERTS. — Citem, per exemple, l'organitzat darrerament pel Quartet Carpay. E l programa era de gourmet, realment. Admiràrem, una vegada més, bells Madrigals
de Roland de Lattre, Costeley, Jannequin i Scandello.
Sentint-los. un hom no's cansava de preguntar-se : «—^Per què no pot gustar-se més
sovint aquestà música, absolutament deliciosa, que'l segle xvi ens llegà?» Oírem també joliues pàgines del segle x v m p e r a viola de gamba, que van Neste executà amb força curaLa Sra. Mahy-Dardenne cantà, a més, tot un aplec d'antigues cançons. E l s acompanyaments
de tot això foren confiats a la Srta. Ewings. I fou el clavicèmbal l'instrument escollit per
als susdits acompanyaments. L a Srta. Ewings executà, en fi, damunt del ben personal instrument que'ns ocupa, una bellíssima Sonata de Paradisi.
E l tercer concert de la Societat Filarmònica fou confiat a Teresa CarreRo. Obtingué un
èxit gros. Recordo, sobre tot, una execució admirable dels Estudis simfònics, de Schumann.
I no puc pas parlar (ja s'endevina) de tots els concerts, més o menys interessants, que
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han anat efectuant-se aquí durant aquests darrers temps. Citaré a corre-cuita els més importants : les sessions beethovenianes donades pel Quartet Capet, que tot-hom va a aplaudir,
(al dir tot hom vull dir tots els veritables aficionats): recital Kreisler (un dels millors violinistes contemporanis); tercer concert del Conservatori (del qual m'oblidava de parlar).
Dubois volgué executar algunes pàgines de dos compositors morts l'any darrer ; Jan
Blockx i J . Massenet. Del darrer s'executaren els fragments simfònics de la música que
escrigué pera les Erynnies, de Leconte de Lisle; del segón un Tryptyquesymphonique (Jour
de Morts, Noil i Pàques). L'obra del mestre belga, modesta, es ben curiosa, ben suggestiva. Lo de Massenet ens va aparèixer, en canvi, ben envellit!...
Dubois volgué també commemorar el Centenari de Wagner. Executà, doncs, la Marxa
túnebre del Siegfried, l'Encantament del Divendres Sant, del Parsifal, i Y Obertura d ' E l
Vaixell lantasma.
Sentirem també, en fi, una pàgina berlioziana : Harold en Italie.
TEATRE DE LA MONEDA. — Maurici Kufferath i Guidé, directors d'aquest teatre, acaben de fer conèixer el programa (saborosíssim!) amb el qual compten festejar el Centenari
de Wagner.
Veus-el aquí:
Aquest festival comprendrà sis representacions i un concert ; tot dirigit per Otto Lohse.
E l concert s'efectuarà el dia primer de maig, i s'hi executarà lo següent : Preludi, escena
del Divendres Sant i escena final del primer acte (del Parsifal); Novena Simfonia de Beethoven.
Espectacles wagnerians : 26 abril. E l Vaixell fantasma; 29 abril. Tristany i Isolda;
5 maig. L ' O r del Rhin; 6 maig. L a Walkyria; 8 maig, Siegfried; 10 maig, L a Posta dels déus.
J a en parlarem.
Entretant els esmentats directors de la Moneda ens han ofert una novella representació
de la... Traviata! Són eclèctics, decididament!
A. M.

Des de París
^ESPRÉS d'uns quants anys d'anyorívola absència, deguda als atzars de la vida, m'ha
sigut permès reveure París i fixar-hi novament els meus penats. Coneguda
aquesta circumstancia pels bons amics de I'ORFEÓ CATALÀ, amb la llibertat que
permet una amistat antiga m'han obligat velis nolis a fer-me cronista dels
aconteixements musicals que ací s'esdevinguin i puguin interessar els lectors de la REVISTA
MUSICAL CATALANA. Cal, doncs, resignar-se i emprendre la tasca, demanant un cop per
sempre mil excuses per la meva poca traça.
Tal la vaig deixar, tal la trobo, la magna vila de París : la mateixa vivacitat, la mateixa
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energia, la mateixa barreja d'aturdiment i reflexió, la mateixa curiosa alternativa de frevolitat i sapiència, la mateixa misteriosa confluència dels camins del bé i el mal. Els boulevards, enlluernadors, són, com sempre, una Babilonia; els piíssims voltants de Saint-Sulpice
no han pas deixat d'ésser una Sió.
I retrobo les mateixes manifestacions d'art, i, a poca diferencia, els mateixos artistes,
influïts necessàriament pel dualisme que acabo d'assenyalar, 1 ben sovint deliciosament inconseqüents amb ells mateixos
No hi ha grans canvis. És cert que he cercat debades el Conservatori en son lloc tradicional :la secular institució ha abandonat l'antic santuari i ha volgut rejovenir-se; mes en
el fons és la mateixa. E n Fauré és el de sempre: passen els anys, la neu corona sa testa,
però ell se manté dret, elegant, ben parisenc, somrient, en son fur intern, de l'ironia del destí, que l'ha fet continuador de l'obra de l'acadèmic autor de Lodoïska i Les Dues jornades.
Els concerts del Conservatori van perpetuant-se, així com els concerts Lamoureux I
Colonne, conservant cadascú sa fisonomia propria, encara que alguns braus directors d'anys
enrera que jo coneixia (Georges Marty, Edouard Colonne) han desaparegut. Els teatres de
l'Opera i de l'Opera Còmica segueixen llurs respectives tradicions, acontentant els gustos de dos
públics ben diferents. La Société Nationale de Musique va fent la viu-viu; la Société Bach,
que vaig veure néixer, va vegetant. Pul·lulen, com en altre temps, les audicions de música de
cambra i els recitals de solistes de totes mides.
Passant a la ríue gauche, m'ha sigut grat visitar la Schola Cantorura. Aquell santuari
d'art encara s'amaga modestament en la quietut del vell barri de Saint-Jacques, a l'ombra
de la cúpula del Val-de-Grace. Bordes i Guilmant se n'anaren a la gran Schola del cel; però
D'Indy no s'ha mogut de son lloc d'honor. E l mestre ha envellit un xic, mes son rostre seriós reflecteix, com abans, el triomf de la voluntat. Amb tot (i veus-aquí una de les delicioses inconseqüències a que he al·ludit més amunt), en certs moments sos llavis dibuixen un
somrís bondadós i ple d'indulgència quan escolta les entremaliadures d'algún de sos amics
que fou menys sage que ell (tal un Albéniz amb sa Iberia), o d'algún de sos deixebles que no
ha seguit ses petjades (tal un Sévérac amb ses descripcions del Llenguadoc o de la Cerdanya).
Arribat de fresc a París, i entretingut per les mil distraccions de la rive droite, potser no
hauria emprès tant aviat el devot romiatge a la Schola si no se m'hagués dit arreu que l'artista del dia a París era cabalment Vincent d'Indy. L'aconteixement musical del passat mes
de janer ha estat la represa de Feruaal a l'Opera. L a partitura dormia a l'arxiu de l'Opera Còmica, on fou representada l'any 1898; essent una bona idea treure-la d'un oblit injustificat,
car és una de les obres més importants del teatre líric modern. Fervaal ha reaparegut victoriós, amb sa música vivent pel ritme, pel color, per les combinacions armòniques, pels forts
efluvis melòdics. L'influencia wagneriana s'ha fet més visible ara que abans, però no ha minvat sos mèrits ni ha refredat el bon acolliment del públic. L'obra ha sigut posada en escena
amb gran cura. Messager ha dirigit l'orquestra, i MUe. Bréval, el tenor Muratore i el baríton
Delmas han encarnat els tres personatges principals.
Els llorers de D'Indy han reflorit també en els concerts Lamoureux amb la trilogia Wallenstein, formosa obra de joventut que ha quedat de repertori, i amb el poema simfònic Jorn
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d'estiu a la muntanya, una meravella de tècnica de composició i d'orquestració, i al propri
temps una poderosa evocació de naturalesa. E n aquesta obra s'ha resolt el problema d'unir
les severes exigències de la forma musical amb els afalacs de l'actual impressionisme. Una
ovació sorollosa ha subratllat cada una de les execucions d'aquest poema, dirigides per l'autor mateix.
Quan la Pasqua arriba terminen a Paris els nomenats grans concerts. Veus-aquí lo més
important que'ns han donat durant aquest primer trimestre de l'any:
E n el Conservatori : les Escenes de Faust, de Schumann. Molt bona interpretació, sota
la direcció d'André Messager. Faust, Mr. Maguenat; Mefistòfeles, Mr. Delmas; Margarida,
Mme. Gall. Un vell abonat, que porta al trau la roseta de la Legió d'honor, va dir-me, molt
formal, desprès de l'audició d'aquesta obra mestra:*—Aquesta música, malgrat ses bones
intencions melòdiques, no té el charme de la de Gounod.» Evidentment!!
Per ventura Les Estacions, d'Haydn, tampoc posseeixen grans atractius? Jo m'ho preguntava al reparar l'actitut gaire-bé indiferent del públic que escoltava una obra tant delitosa. Perquè realment ho és, de delitosa, aquella música del pare Haydn, tant fluida, tant
pintoresca, per moments, goso dir, tant impressionista; i, a més, tant ben plantejada, tant ben
desenrotllada, tant equilibrada en ses combinacions dels solos, chors i orquestra.
En canvi el públic s'engresca cada vegada més amb Les Benaventurances, de César
Franck, que Gabriel Pierné ha ofert fa poc als concorrents dels concerts Colonne. I és verament consolador veure com se va estenent, sense violència, amb la sola persuasió, l'influencia benèfica d'aquell gran compositor, que molts dels que avui aplaudeixen conegueren fent
humilment sa via en aquest món, sense predicar noves doctrines ni capitanejar revolucions.
E n els concerts Lamoureux s'han fet sentir reiteradament importants fragments de
Parsi/al, que tot-hom ha escoltat reverentment, desitjant familiaritzar-se anticipadament
amb obra tant excelsa, que l'any vinent ens serà permès veure representada.
A Tescena he vist dues obres velles que semblen joves : Armida. de Gluck, a l'Opera,
i L'Incoronazione di Poppea, de Monteverdi, en el teatre de les Arts; i dues obres noves que
no tindràn llarga vida : Carmosine, d'Henry Février, i L e Carillonneur, de Xavier Leroux,
representades, respectivament, en el teatre de la Gaíté i a l'Opera Còmica.
F . A.

Des de Suïça
L moviment musical de la temporada ha sigut particularment intens. Me seria
difícil resumir-ne en poques linies els elements essencials, careis aconteixements
artístics s'han estalonat fins a arribar a Pasqua.
Els grans concerts de Ginebra, Lausana, Basilea, Zuric, Berna, i els de
Sant-Gall, són els que formen la basa més sòlida de la nostra vida musical.
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Els que periòdicament se celebren a Ginebra sota la direcció mai interrompuda de
Mr. Stavenhagen, han tingut ja fi. Hi hem sentit solistes molt notables : els violinistes Hugo
Hermann (Concerto de Beethoven), F . von Vecsey (Concerto de Tschaikowsky), Manuel Quiroga (Simfonia espanyola de Lalo); els pianistes Frederic Lamond (Concerto en mi bemoll,
de Mozart), Hans Rebold (Concerto n.0 2, en la major, de son mestre B. Stavenhagen): i,
com a solistes de cant, Mmes. Debogis i J . Durigo, i el baríton Froelich.
Primeres audicions (orquestra) : Concerto n.0 2, en la major, per a piano i orquestra,
de B. Stavenhagen: obra molt interessant, admirablement escrita i treballada, de rica orquestració. Dos Preludis de Sant Sebastià, de Debussy: meravelloses pàgines que foren extraordinàriament apreciades. Novena Simfonia, de G. Mahler. (L'execució d'aquesta obra va
ésser l'aconteixement més gran de la temporada i suscità apassionades discussions, lo qual
prova que's tracta d'una obra de real valor. Obra forta, imposant-se fins als que amb més
hostilitat van a escoltar-la, se distingeix, a més, per sa sinceritat i, sobre tot, per sa intensa
vida. Hi retrobem el vigor de pensament i la meravellosa orquestració que ja havíem admirat en les altres simfonies del mateix autor. L'èxit que obtingué fou considerable.) Himnes
per a cant i orquestra, de C. Ehrenberg; obra molt distingida i encisera, que aconseguí una
excel·lent acollida. Ma mère l'Oie (Suite), de M. Ravel; curiosa tanda de curtes peces infantils, d'una sensibilitat refinada. La Simfonia en si bemoll, de E . Chausson, és d'una forma
artística indiscutible; els temes són de gran bellesa. Le Baruffe Chiozzote, de Sinigaglla; obertura molt brillant, que fou inspirada per una comèdia de Goldoni. Darrera d'ella, el Concerto grosso en sol, de Haendel, produí un gran efecte. Per prin era vegada, tan bé, sentírem una de les composicions més famoses de J . Brahms : la Rapsòdia, per a solo de contralt i chor d'homes.
E l concert de Nadal va atreure tots els aficionats a Sant Pere, sense haver d'estranyar-nos, ja que figurava com a solista Mme. Debogis. Sempre és una alegria nova l'oir sa
veu. tant pura i d'una bellesa tant ideal; però lo més admirable que trobem en aquesta
gran artista és el sentit musical perfet amb que realitza les seves interpretacions. Sense
preocupar-se de fer ressaltar els seus propris medis, aquesta incomparable cantatriu se
preocupa únicament de traduir el pensament fidel dels autors que interpreta, fins en els
detalls més ínfims. Art superior, dintre la més gran perfecció, és, en veritat, el que'ns ofereix Mme. Debogis, per lo qual mereix ésser classificada l'eminent cantatriu entre les millors
de l'època actual.
Jacques Thibaud ha passat en triomfal tournée, fent-se aplaudir aquí, com en les demés
ciutats romandes, amb un programa de virtuós.
A Ginebra i a Lausana, el gran pianista Risler, ha donat una superba tanda de vuit
concerts. Hi ha fet sentir : Clavecin bien lempéré, de Bach; les dèu Sonates darreres de
Beethoven; obres de Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Franck, Saint-Saèns, Granados.
Fauré i Dukas. E n una d'aquestes audicions hem fruit d'una obra deliciosa que no coneixíem encara : les Goyescas, d'en Granados, que va encisar-nos per complet. Cap descripció
podria expressar tot quant d'aquestes pàgines meravellosament escrites se desprèn. E s una
obra magnífica. E l s aficionats a la bona música es donaren bona pressa d'assistir a les refe-
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rides sessions, plenes d'interès, apreciant en son just valor l'interpretació, tant personal i
tant plena de vida, d'Eduard Risler.
Altre recital de la Guiomar Novaes ens oferí un bonic programa, compost de la Sonata
en re menor de Beethoven, Preludi i Fuga de Bach, Carnaval de Schumann, Preludis i Masurkes de Chopin, etc. Aquesta petita pianista, que havíem ja tingut el gust d'escoltar en
un dels concerts clàssics, té un talent prodigiós. Un hom queda positivament sorprès de veure
una criatura tant jove no tant sols en possessió d'una tècnica que és la perfecció absoluta,
sinó, sobre tot. assimilant-se amb una concepció artística tant forta el pensament i l'estil
de les obres més diverses. Son concert deixà a tot-hom encantat.
A Lausana vaig tenir la satisfacció grandíssima de sentir els dos il·lustres virtuosos
Casals i Bauer en un programa de gran bellesa : Beethoven, Bach, Schumann i Brahms.
No's pot somniar un conjunt més precís, més perfet; una comunicació de pensament més
íntima. Fou una vetllada d'art superior, que'ns va deixar un profunde record. E l públic
que omplia la sala festejà aquests meravellosos artistes amb llargues ovacions. E l mateix
gran èxit obtingueren en llur concert de Ginebra.
En el Teatre de Lausana, l'Orquestra Simfònica donà un concert extraordinari sota la
direcció de Gustau Doret. L'eminent pianista Paderewski prestà an aquesta vetllada de grat record el concurs preciosíssim de son talent, universalment regonegut. Componien el programa:
Obertura de Leonora, de Beethoven; Concerto n.0 2, en fa menor, de Chopin, per a piano
i orquestra; Preludi a L'Après-midi d'un faune, de Debussy. i Marxa hongresa, de Berlioz.
E l cèlebre pianista donà, del Concerto de Chop'n, una interpretació plena de vida, inspirada i genial, que li valgué un èxit triomfal; i, per correspondre a les aclamacions del públic, l'admirable artista va haver d'asseure's novament al piano, amb gran satisfacció de
tota la sala.
«PARSIFAL» A ZURIC. — L a primera representació de Parsifal tingué efecte en el Teatre
de la ciutat, davant d'una assistència enorme.
L'obra de Wagner va causar una profunda impressió en el públic, que, respectant la
voluntat del mestre, s'abstingué d'aplaudir durant el curs de l'espectacle.
Al final de la representació, no obstant, l'assistència va aclamar llargament els actors;
però aquests no volgueren presentar-se de nou a l'escenari.
No podria pas terminar aquesta correspondència sense afegir qualques mots sóbres
una commovedora manifestació que va celebrar-se en honor del meu antic mestre de composició, Mr. Barblan, organista de Sant Pere a Ginebra i professor del Conservatori. Amb
motiu de complir-se els vint-i-cinc anys de professorat d'aquest meritissim mestre, els
millors artistes que ha format per a l'orgue li oferiren, sota'ls auspicis del Conservatori,
dos formosos concerts a Sant Pere, amb interessantissims programes, donant-li així la més
bella prova d'estimació a la qual un mestre pugui aspirar. E n dits concerts, oírem, amb la
més gran joia. qualques de sos antics deixebles, esdevinguts a llur torn organistes molt notables; essent també bastants d'ells compositors dels que més prometen : MM. Montillet,
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organista de Sant Josep; B. Nicolaï, org?nista de Sant Francesc; Albert Barbier, de Sant
Antoni; E . Bonny, de Sant Gervasi, i Ch. Faller. del nou temple de Lyó. Executants i compositors donaren a un públic nombrós i recollit una bella mostra de la fructuosa activitat
d'aquell a qui tot Ginebra rendia homenatge en la present ocasió. Des de fa vint-i-cinc
anys, no solament amb una competència universalment regoneguda, sinó amb una paciència i un despreniment admirables, el mestre Barblan inicia el jovent en el més noble estil
de l'orgue, li descobreix els secrets de la composició, li comunica son entusiasme pel gran
art. Ha fet reviure en aquesta ciutat l'esperit dels Frescobaldi, dels Buxtehude, dels Bach,
dels quals és ell, per son mètode i la naturalesa del seu geni, el directe i digne descendent.
Fundà l'escola d'orgue de Ginebra, i aquesta escola ha donat en diverses ocasions paleses
proves de la seva força.
LLUÍSA BOSCH i PAGÈS
Ginebra, abril de

1913

Escola Choral de Terrassa
Quaresma de 1913
V SESSIONS S E L E C T E S D'ART
['Escola Choral, l'entilat per excel·lència cap-davantera i promotora
dels corrents culturals que d'uns quants anys encà vénen donant una
creixent i respectable significació a la simpàtica i industriosa ciutat
de Terrassa, ha portat a cap enguany, durant la passada Quaresma,
seguint el costum fa establert, una magnífica seria de V Sessions Selectes d'Art, que han cridat poderosament l'atenció.
Aquestes Sessions musicals que organitza cada any l'Escola Choral començaren, ara fa
uns quatre o cinc anys, de la manera més humil del món, i han anat creixent de l'un any a
l'altre en magnitut i en esplendor, aconseguint interessar-hi la més escollida i culta societat
terrassenca, fins a arribar a les Sessions d'aquest any, que, pel valor dels programes i pels
valuosos elements que cooperaren a l'acció de l'Escola Choral. revelen un ambient cultural
i artístic a Terrassa com potser difícilment se trobaria en cap altra d'aquestes, tant actives i
tant dignes d'atenció, segones ciutats catalanes.
Encara que sigui sols somerament, volem que quedin consignades a les pàgines d'aauesta
REVISTA les belles i exemplars iniciatives de l'Escola Choral, entitat a la qual felicitem ben
coralment per la tasca meritosa que realitza i pels èxits de tot ordre que va assolint.
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Com era natural i de justícia, fou dedicada la primera Sessió Selecta a l'estudi i demostra-

ció del mètode d'educació pel ritme del Prof. Jaques-Dalcroze, l'iniciació del qual a la nostra terra, com no ignoren els nostres llegidors, se deu al mestre Joan Llongueras, secundat per
sos deixebles de l'Escola Choral. Aquesta Sessió, que anà precedida d'una conferencia del
propri Llongueras, fou gaire-bé una repetició de la Sessió celebrada, el dia dels Reis a la
tarda, en el Palau de la Música Catalana de la nostra ciutat. E l mestre i els deixebles donaren
una idea ben clara i definida del que és la Gimnàstica Rítmica, i evidenciaren palesament la necessitat d'introduir aquest originallssim mètode a l'educació general de les nostres generacions.
En Llongueras, evidentment, és un home que va directament de cara a l'esdevenidor, i ens
inquieta a tots amb les seves iniciatives, totes plenes de saludables revelacions. Voldríem
que la seva obra fos compresa i apreciada com se mereix, i esperem que Terrassa sabrà adonar-se a temps de l'importància que té per al seu futur desenrotllament el secundar i apoiar
pródigament tots els plans culturals i artístics d'un home com en Llongueras, tant personal
i tant actiu. Prengué part en aquesta sessió la Srta. Maria Ehrengut, deixeble de Dalcroze, qui
donà a conèixer d'una manera exquisida les interpretacions plàstiques de les següents composicions musicals: Riverie, de Strauss; Fantasia en re menor, de Mozart; A l convent, de Borodine, i Dança d'Anitra. de Grieg.
L a segona Sessió Selecta anà a càrrec d'una orquestra de trenta professors sota la direcció del mestre Llongueras, amb la valuosa cooperació del violinista terrassenc Sr. Vicenç
Vellsolà, deixeble aventatjat del mestre Ainaud. E l programa d'aquesta Sessió era el
següent, escollidíssim:
! . • part: Menuet, Largo, Lento i Menuet, del Concert en s i b. de Haendel; Dues Gavotes
de YObertura en r« de J . S. Bach. i Sarabanda i Gavota de la 3.* Suite anglesa del mateix
autor.
2. » part: Concert en re men., de Tartini; Romança, de Beethoven; Aria, de J . S. Bach.
(Pel Sr. Vellsolà acompanyat de l'orquestra.)
3. » part: Gavota d'Armida, de Gluck; Paduana del Banchetto musicale, de Joh. Nerm.
Schein; Menuet i Passapied del Castor í Pollux, de Rameau; Sicilienne, de Boccherini; Ultima primavera, de Grieg.
Aquesta Sessió deixà altament satisfet el públic per lo ben triat que fou el programa i
per lo ajustat que sorti tot ell, posant de manifest una vegada més com el mestre Llongueras
té condicions excel·lents per a director d'orquestra. E l Sr. Vellsolà estigué a gran altura i
demostrà els progressos enormes que de l'un any a l'altre realitzava. L'Ajuntament de Terrassa hauria de fer algún sacrifici per ajudar els estudis del Sr. Vellsolà, que, jove com és,
demostra tenir condicions de gran artista.
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L'Escola Choral omplí la tercera Sessió Selecta amb el següent magnífic interessant programa:
1. » part (música popular): Caní dels joves (himne), A la porta de sa aimada i E l Testament d'Amèlia, d'en Morera; Cançó de breçol (hol·landesa), de Weyts; Cançó de lladre (primera audició). E l F i l l del rei i Magall (provençal), d'en Llongueras.
2. » part

(música religiosa antiga): Príncep d'amor (choral), de J . S. Bach; D e i a nit de

Nadal i de la victorià guanyada per Nóstre Senyor sobre la mort i l'infern (primera audició) i
Càntic de la Benaventurada Verge Maria (segle xvi) (primera audició), de Delsarte; Credo
i Sanctus de la missa /Eterna Christi munera. de Palestrina.
3. » part

(música religiosa moderna) : Vine. oh vine, Sol de vida (choral), de Max Reger;

Sanctus i Benedictus del Rèquiem d'en Morera; Veni Creafor, Ave Maria i Domine non secundum, de César Franck.
Els cantaires de l'Escola Choral posaren tot llur esforç i llur voluntat en l'execució d'aquest programa refinat i difícil; però, en honor a la veritat, cal dir que l'Escola Choral no
estigué encertada com altres vegades, degut potser això a la llarga absència del mestre Llongueras i a la falta material de temps amb que hagué de donar-se l'extens programa.
Amb tot, ens hem de doldre vivament que'l públic terrassenc no fes més honor a la seva
Escola Choral omplint el teatre com en les altres Sessions i encoratjant-la amb la seva presencia, que bé és digna d'això i molt més (encara que tingui defectes) per l'acció intensa que,
com dèiem al començar, ve realitzant a Terrassa.
L a quarta Sessió Selecta revestí un caràcter de solemnitat musical, per estar tota ella
encomanada a l'incomparable ORFEÓ CATALÀ, que feia més de déu anys que no havia anat
a Terrassa.
Aquesta Sessió despertà un interès extraordinari; tant, que alguns dies abans ja quedaren despatxades totes les localitats.
E l Teatre Principal estigué, en aquesta Sessió, brillantíssim com mai, i el públic no's
cansà d'ovacionar seguidament la primera entitat musical d'Espanya. Val a dir que'l programa, i més la manera perfeta d'executar-lo, s'ho

mereixien. Vegin-se les composicions

que's cantaren :
1. » part : Cant de la senyera, d'en Millet; Cançó de Nadal, d'en Romeu; E l s Vailets,
d'en Martínez Imbert; Cançó de breçol, d'en Sancho Marraco; L'Hereu Riera, d'en Cumellas
Ribó; L a Mort de l'escolà, d'en Nicolau.
2. » part : Canteu al Senyor un càntic nou (Motet n.0 1, a vuit veus en dos chors), de
J . S. Bach.
3. » part : Negra sombra (balada gallega), d'en Montes; E l Cant dels ocells, d'en Millet;
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Muntanyes del Canigó (glosa), d'en Manén; L a Sesla, d'en Noguera; Credo de la Missa Papa
Marcel, de Palestrina.
Tractant-se de I'ORFEÓ CATALA, és per demés citar aquesta o aquella altra composició,
perquè totes foren interpretades d'aquella manera genial de la qual sols el mestre Millet sab
el secret. Algunes composicions, entre les quals Muntanyes del Canigó, del mestre Manén,
qui assistí a la festa, foren repetides en mig d'aixordadors visques i aplaudiments.

Aquesta

Sessió pot dir-se verament que fou el clou de la seria i que deixà una pregona i inesborrable
impressió al públic intel·ligent de Terrassa.
L a quinta i darrera Sessió Selecta estigué a càrrec de la renomen'da Orquestra Simfònica
de Barcelona, que dirigeix el mestre Lamote de Grignon. Una seria de contratemps imprevistos sorgiren en l'organització d'aquesta Sessió, veient-se l'orquestra, a la fi, obligada, per
tenir compromisos alguns dels seus professors amb una empresa de Barcelona, a reduir-ne
el nombre i a modificar en part el programa.
Amb tot, aquest quedà ben interessant i fou executat a meravella. E l programa definitiu fou el següent:

^

part : Simfonia en sol men., de Mozart.
2.» part : L a Flauta màgica (obertura), de Mozart; Sieg/ried-Idyll, de Wagner; Aria,
de J . S. Bach.
3 * part : Simfonia n.° 7, de Beethoven.
E l públic, també molt nombrós i selectíssim, ovacionà el mestre Lamote i els seus executants, obligant-los a tocar, al final, una peça extra-programa, que fou una formosa Gavota
d'Jfigenia a Aulida, de Gluck.
Les Sessions Selectes d'Art, anyals, de l'Escola Choral, són cada any esperades amb més
delit a Terrassa, i constitueixen la més forta manifestació, no solament artística, sinó també civil, de la ciutat. Elles són ja quelcom de tradicional a la veïna ciutat, gràcies a l'esforç
inaudit de l'Escola Choral, amb el seu mestre Llongueras al davant; esforç que ben de veres
voldríem que fos imitat en totes les ciutats importants de la nostra estimada i renàixent
Catalunya. — X .
T e r r a s s a , abril 1913.
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Palau de la Música Catalana
Concerts de Quaresma
' E R a la Quaresma d'enguany fou organitzada una tanda de sis concerts,
els quals van celebrar-se en les corresponents dates de 21, 24 i 28 de febrer, i 3, 7 i 15 de març.
Per a la direcció general dels tres primers se contractà el mestre Ignatz
Waghalter, del Deutsches Opernhaus de Berlín, qui, al cap de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, donà palesa prova del seu talent de director,
dlstinglnt-se d'una manera especial en l'interpretació de les obres modernes. Sota aquest aspecte la nostra Orquestra el secundà admirablement, produint vera sensació
la Simfonia patètica, de Tschaikowsky, l'execució de la qual en la present tanda no creiem que hagi
sigut aquí mai superada. En l'interpretació dels clàssics el mestre Waghalter se mostrà sempre correcte, denotant un coneixement perfet de les obres executades, que dirigí amb fermesa i valentia.
En canvi, interpretant Wagner, l'influencia ael teatre, segurament, el fa decantar bon xic a
l'efectisme. Una de les característiques del nou director és la vivesa amb que porta, en general, els
moviments. Alguns d'aqueixos, com per exemple els ae l'última part de la Noi/ena Simfonia de Beethoven, no deixen de sorprende, si bé aconsegueix també efectes de gran bellesa que acusen una
personalitat i un temperament excepcionals. E l mestre Waghalter deixà aquí, doncs, un grat record,
i cal comptar-lo, per sos mèrits, entre'ls bons airectors que coneixen llur mititr.
A més de les Simfonies esmentadas de Tschaikowsky i de Beethoven, els programes dels tres
primers concerts contenien la Setena Simfonia de Beethoven, la Simfonia en sol menor de Mozart,
diversos fragments de Wagner extrets de Tristany i /solda, E h Mestres cantaires i Tannhauser; el
poema simfònic, de Borodine, E n les estepes de l'Asia central: i, com a novitats, l'aixerit Scherzo d'en
Lamote sobre la cançó popular L a Filadora, el preludi del tercer acte de l'òpera Acté, d'en Manén,
V Obertura acadèmica, de Brahms, i E l Cigne de Tuonela, de Sibelius. Aquestes últimes composicions, cal consignar amb satisfacció que foren acollides pel nostre públic amb el més franc aplaudiment. Deixant apart l'obra de Brahms, autor que ha passat ja a la categoria dels mestres indiscutibles, les tres restants, filles del nostre temps, són d'una factura impecable, portant a més Imprès
el segell de raça, que les fa doblement estimables.
Com és de suposar, I'ORPEÓ CATALÀ cooperà en l'execució de la Novena Simfonia, junt amb
els solistes vocals Sres. Felicia Hallama i Dachs de Guiteras, 1 Srs. Bosch i Navarro; cantant, a més.
en la primera part del segón concert d'abonament, el Moiil n." 1, de J . S. Bach, Canteu al Senyor
un càntic nou, que tantes ovacions ha proporcionat ja a la nostra institució i tantes alabances a
son mestre, en Lluís Millet.
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El quart concert, celebrat el dia 3 de març, fou consagrat, en sa major part, a la cançó o, millor

dit, al //Vd modern, ja que, descomptant tres números de Schubert, els demés eren firmats per Brahms,
Wolf, Strauss i Weingartner. La Sra. Felicia Hallama, soprano de Berlín, va mostrar-se, en l'interpretació de tant bell programa, exquisida artista, concient de lo que canta, lo qual sab traduir
fidelment, atemperant-se de la manera més perfeta a les diverses modalitats de sentiment que cada
fragment imposa, per lo qual va guanyar-se molt justament l'admiració plena de l'auditori. Si en
el registre agut sona sovint un xic Ingrata la seva veu, en canvi en el registre mig és d'una dolcesa
I d'un vellutat amoixador, que plau del tot a l'orella. D'una concentració més intima les melodies
de Brahms, d'una espiritualitat més delicada les de Wolf, i d'una expansió més fogosa les de Strauss
i l'única de Weingartner que figurava en el programa; totes elles eren prou valuoses per dispensar-nos
d'assenyalar aquí preferències. E l públic, si hagués gosat, hauria demanat la repetició de la major
part dels expressats lieder, que constituien certament un magnífic regal artístic; però no sabé abstenir-se'n en les que més fondament l'emocionaren, accedint-hi de la manera més galant la
Sra. Hallama. Entre aqueixos últims recordem l'inspiradlssima Oda stifica, de Brahms, amb
alguna altra de Wolf l de Strauss.
Acompanyà a la notable cantatriu berlinesa el pianista Sr. Vives, elogiat per nosaltres diferents vegades, i que ho mereix més avui, encara, per la difícil tasca que s'imposà i per lo encertadament que va desempenyar-la.
La segona part d'aquest concert l'integrà el bellíssim poema choral, del mestre Nicolau, Captant,
que fou, com sempre, admirat, i proporcionà an els seus interpretadors, els infatigables choristes de
I'ORFEÓ, un èxit dels més grans.
L'eminent violinista català Joan Manén, amb son talent prestigiós, donà un interès del tot
excepcional als concerts cinquè i sisè de la sèrie. E l nom d'en Manén porta sempre aparellat el record d'ovacions xardoroses produïdes per l'encís d'un violí únic, amb sens igual perfecció manejat.
Més avui no és solament el virtuós, lo que admirem : és també l'interpretador i l'artista creador, a
qui l'experiència (que'ls anys fan créixer) ha temprat els impulsos jovenívols, fent resplendir ja en
les seves execucions l'equilibri, la serenitat, el sentiment pregón que són privilegi dels grans mestres.
Les obres que sentírem an en Manén, en la tanda que'ns ocupa, foren : Fantasia escocesa, de Max
Bruch; Concerto, de Beethoven; final de la Sinfonfa espaüola, de Lalo; i les originals del propri concertista Cançó, Estudi i Capritx n." 24 de Paganini; totes elles acompanyades per l'Orquestra, que
dirigí, amb sa regoneguda pericia, el mestre Lamote. Les dues primeres composicions, de les esmentades d'en Manén, d'un notable bon gust, produïren immillorable efecte; però més sorprenent resultà
l'audició del Capritx de Paganini, el qual ha vestit en Manén a la moderna amb una orquestració
rica, enjogaçada i fulgurant, que s'adiu perfetament amb el caràcter de la composició, fent prendre
an aquesta un vol que sorpendría, de segur, an el mateix Paganini. L'orquestració d'en Manén, plena
de troballes, és d'un gran mèrit artístic, tant per sa tècnica com per sa novitat. E l públic escoltà
l'obra embadalit, i ovacionà l'incomparable artista i coautor com mereixia.
Un altre músic de la terra, el mestre Lamote de Grignon, alcançà també, en aquests concerts,
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merltissims llorers : com a director expert, en l'acompanyament dels números del solista, i en l'interpretació, principalment, de la Simfonia en si menor de Borodlne, 1 de mantes pàgines de Mozart,
Gluck, Berlloz, Dukas; com a autor, en l'audició del magnífic Poema rominlic (les primícies del qual
foren ofertes fa poc als socis de Í'ORPEÓ CATALA), en les belles melodies Cap al tard, Les Aranyes 1
Es juny.', cantades amb força intenció i amb tlmbrada veu per la Srta. Fornells, 1 en la repetició
del Scherzo, ja esmentat, que agradà encara més que'l primer dia.
Fóra d'abonament, fou donada, el diumenge 9 de març, a la taroa, una sessió extraordinària
per en Joan Manén, amb la cooperació del pianista Sr. Ardévol. S'hl executà un programa eclèctic,
si bé dintre la serietat que demana el genre íntim de cambra. Beethoven, Bach, Gluck, Daquin,
Borodlne, Strauss, Moszkowski, Hubay, Martini i Paganini desfilaren sota la curosa execució dels
referits mestres. De Beethoven s'executà la coneguda Sonata dedicada a Kreutzer, i, per a violi sol,
en Manén ens regalà una delicada interpretació de VAdagio-Allegro en do de Bach. Les transcripcions que'l mateix Manén ha fet de les boniques peces Ballet, de Gluck; Cu-cut, de Daquin,
i Gavota, de Martini, satisferen ael tot a l'auditori, que les aplaudí extraordinàriament i demanà llur
repetició. Després de les composicions Au couvent, de Borodlne; La Font aïllada, de Strauss, i Polonesa, de Moszkowski, interpretades amb singular gust al piano pel Sr. Aroèvol, el gran virtuós posà
terme al concert fent prodigis en l'execució de / Palpiti, de Paganini (edició original), que tocà precedida d'una obra nova de l'Hubay, Humoresque, dedicada al propri concertista.
L'auditori que assistí an aquest notable concert (si bé una mica reduït, molt devot en canvi)
sortí del Palau plenament satisfet, donant per ben aprofitada la tarda. — S.

Orfeó Català
V E T L L A D A NECROLÒGICA
A L A MEMÒRIA D E L Q U E F O U P R E S I D E N T
L'«ORFEÓ

CATALÀ.

D. JOAN

DE

M I L L E T I PAG ÉS

Complint l'acord, que en vida encara de l'homenatjat prengué la junta Directiva, de col·locar
a la sala de Juntes el retrat del que fou, durant un llarg període d'anys, dlgnissim president de la
nostra Institució, D. Joan Millet i Pagès, s'organitzà per al dia 12 de febrer un concert en memòria
seva, el qual anà precedit d'una formosa necrología deguda a la ploma del secretari de I'ORFEÓ,
D. Lluís B. Nadal, que fou llegida pel propri autor. Aquest treball, que tindrem el gust de publicar
en el pròxim número, rublert de belles Imatges i de gratlsslms records, complagué extraordinàriament l'auditori, que alabà tant lo pintoresc del seu estil com la sinceritat I l'amor que l'inspirà.
Tot-just apaivagats els aplaudiments que coronaren la lectura de l'esmentada necrología, del
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Sr. Nadal, el chor de I'ORPEÓ, disposat a l'hemicicle entorn del retrat de D. Joan Millet, que presidia l'acte, entonà el bell càntic espiritual A l Cel blau, original del mestre Millet. Impregnada de piadosa unció i de fe cristiana, la mística cançó, entonada en aquells justos moments, impressionà de tal
manera, que a molts dels presents els espurnejaven els ulls. Fou un digne tribut rendit a la memòria
del que amb tant intens amor havia estimat sempre a I'ORPBÓ.
Finida la primera part de la vetllada, que amb breus 1 eloqüents paraules havia obert l'actual president, D. Francesc Matheu, començà el concert vocal, el programa del qual era integrat per les següents composicions:
Canteu al Senyor un càntic nou, de J . S. Bach; Muntanyes regalades, d'en Manén; Captant, d'en
Nicolau; Els Segadors, d'en Millet.
E l magnífic Motel de Bach, més admirat com més se'l va coneixent, produí en el públic un esclat grandiós d'entusiasme; elogiant-ne tot-hom l'execució pel nostre chor, que ha assumit amb ella
una nova victorià, el raereixement de la qual ningú li regateja.
Com a primera audició figurava en dit programa la glosa del cant popular Muntanyes regalades,
deguda al celebrat violinista i compositor Joan Manén. E s una pàgina vibrant, de molt colorit, de
linia cantelluda, acabant amb uns acords plens d'esclat, que produeixen a l'auditori el més gran efecte. Els aplaudiments amb que fou acollida la composició d'en Manén imposaren la seva repetició.
Captant, el bellíssim poema del mestre Nicolau, feia alguns anys que no'l cantava I'ORPEÓ. Al
reprendre'l, de nou s'ha manifestat la magnificència de l'art sobirà que avalúa totes les obres del director àe l'Escola Municipal de Música; art que, unit a una sensibilitat gran, filla del temperament
d'artista que en tant elevat grau posseeix el mestre Nicolau, presta a les creacions d'aquest un poderós
encís, que regoneixen propris i estranys. Són concepcions vitals creades per espontani impuls amb
inspiració generosa, que, sorgides del cor, ens duuen també el ressò d'una ànima ardent.
La multitut d'episodis que s'enclouen en la tendra i ben humana poesia de Mn. Cinto, eren (cal
regoneixe-ho) un gros perill per al músic; mes el mestre Nicolau els ha traduït amb tal riquesa de
matiços i amb tal justesa d'expressió, i ha sabut lligar-los amb tal art, que l'unitat del conjunt no'n
sofreix lo més mínim. Es un quadro palpltant de vida i ple d'humanitat, que commou, enterneix
i encisa.
Al final de la composició el públic esclatà en un aplaudiment formidable, tributant an el mestre
Millet i els seus cantors una ovació llarguíssima.
Era ja passada mitja nit quan el chor atacà els primers acords del nostre himne, amb el qual,
com és de consuetut en les festes íntimes de I'ORPEÓ, terminà la vetllada necrològica a la memòria
del company inoblidable Joan Millet i Pagès. — S.
EXCURSIÓ A T E R R A S S A
E l dia 18 de març I'ORFE 3 CATALÀ anà an aqueixa industriosa i culta ciutat a donar un concert,
el qual, tant pel programa com per l'execució, constituí un aconteixement musical que l'inteliigent
públic terrassenc celebrà amb grans aplaudiments.
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Diverses foren les obres que's tingueren de repetir per lo molt que agradaren, especialment la
glosa de les Muntanyes del Canigó, d'en Manén, poc ha estrenada.
Aquest concert, quarta de les Sessions Selectes d'Art organitzades per la benemèrita Escola
Choral de Terrassa, que amb tant d'entusiasme dirigeix l'esforçat mestre Llongueras, complagué
força a l'innumerable públic que omplia l'espaiosa sala del Teatre Principal; públic la cultura musical del qual quedà palesament demostrada a l'apreciar en tot son gran valor el colossal Molel de
J. S. Bach, Canteu al Senyor un càntic nou. L'ovació que coronà l'execució de tant magnifica obra
és d'aquelles que I'ORFEÒ recordarà sempre amb goig.
Les demés obres del programa foren també força aplaudides.
En un dels intermedis els choristes foren gentilment obsequials pels organitzadors de tant
notables com exemplars Sessions Selectes d'Art.
Vegin-se les obres que's cantaren en aquest concert:
Primera part :. Cant de la senyera, d'en Millet; Cançó de Nadal, de Mn. Romeu; Els Vailets, d'en Martínez Imbert; Cançó de bre;ol, d'en Sancho Marraco; L'Hereu Riera, d'en Cumellas i
Ribó; La Mort de l'escolà, d'en Nicolau.
Segona part : Canteu al Senyor un cintic nou (Motet n.0 1), de J. S. Bach.
Tercera part : Negra sombra, de Montes; E l Cant dels ocells, d'en Millet; Muntanyes del Canigó,
d'en Manén; L a Sesta, d'en Noguera; Credo (de la Missa del Papa Marcel), de Palestrina.
En la secció corresponent els nostres lectors trobaràn ressenyat més extensament aquest
concert de I'O.'FEÓ, així com les demés Sessions Selectes d'Art de les quals formava part.

Després del III Congrés de Música Sagrada
R A D U I M de tres importants revistes italianes diferents paràgrafs ae les
extenses ressenyes que respecte ae dit Congrés publiquen, totes elles
plenes d'entusiasme per aquesta notable manifestació cultural i per la
nostra música.
Són de la notable revista de Turin Santa Cecilia les següents notes,
firmades per l'excelent crític D. Rostagno, que assistí al Congrés:
«I vingué el tant desitjat concert ae I'ORFEÒ CATALÀ.
Molt temps abans ae l'hori fixada pel concert, el gran saló a'auaicions del Palau de la Mu:ioa Catalana fou ocup-U centímetre per centímetre : a fóra, una gran gentada intenta en va entrar.
Els aoscents cinquanta cantors de la meravellosa societat • se disposaren enfront del pú•

L ' O R F E Ó CATALÀ fou fundat per l'actual director, el mestre Millet, si no anem errats, l'any 1894, a

l'objecte de fer c o n è i x e r i desenrotllar l a m ú s i c a catalana. I n s t i t u í l a cèlebre F e s t a de l a Música Catalana, que h a
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blio : cent homss correctament en negre, cent senyoretes amb vestits blancs, i cinquanta nens,
que prengueren lloo tot mirant tranquilament la gentada que aplaudia, talment com si allò fos
un espectacle ae caaa ala que quasi no li interessés.
Tota aquella massa ocupa completament l'hemicicle, enquaarant-la bellament les escultures
representant aamiseles habillaaes ae mosaic, que toquen instruments ae totes les èpoques, és a air,
una orquestra històrica que comença per l'arpa primitiva i acaba pel nostre tambor!. Al mig, en
el lloc d'honor, el rei dels instruments, l'orgue.
Entra l'estenaara ae la societit, la senyera : tots se posen arets. Quatre braços l'alcen enèrgicament, fent-la voleiar dues o tres voltes. E l mestre Millet puja a la peanya, i, en el moment de
donar el senyal, totes aquelles veus esclaten en un atac quasi selvatge:
«Al damunt dels nostres cants
aixequem una senyera
que'ls farà més triomfants.»
Una esgarrifança ens corre per les venes, els ulls s'enaigüen, un nus estreny la gola. No són
veus que canten : són cors que criden, vers al cel, llur pur i apassionat amor per la pàtria, que somnien gran i lliure.
Aquells aoscents cinquanta no cantaven per al públic a'espectaaors : cantaven per a ells. Les
paraules i les notes ae l'himne a la banaera els enlairen, els entusiasmen fins al paroxisme : de
lluny veiem en llurs ulls el brillar de l'emoció interna. Els atacs de cada frasa són aonats, especialment pels infants, amb una impetuositat quasi brutal; els aguts són llençats amb indescriptible
energia; els accents d'algunes paraules sotraguegen la massa com un sol home : espectacle que
encara avui (després de quasi dos mesos de distancia) ens commou, que mai més s'esborrarà de la
nostra memòria!
No farem la crònica de la festa per no repetir que cada peça fou un triomf de I'ORFE 3 CATALÀ
1 del seu gran director.
E l programa era dividit en tres parts : — (Aquí transcriu íntegrament el programa.) —
La música catalana al costat del colossal Mout de Bach! —(Se refereix al n." 1, Canteu al Senyor un-canüc neu.) La comparació hauria pogut ésser perillosa, i, pel contrari, l'impressió que'n
resultà fou que totes dues coses eren dignes d'igual admiració.
La creació d'art, tant més serà internacional com més conservarà sincerament el caràcter del
seu origen. La música catalana és gran precisament perquè és sincera i perquè és l'expressió viva
de les aspiracions i dels sentiments d'un poble noble, treballador i poeta.»
De la conferencia que sóbres el Caní popular religiós donà el mestre Lluis Millet el dia 23, el
propri cronista, delegat, en cl Congrés, de l'important revista musical ae Turin Santa Cecília, en
parla en els següents termes:
«Si el mestre Millet meresqué la nostra admiració per haver fundat i conduït a tant alt lloc
I'ORFE j CATALÀ, la seva gran ànima de cristià i la seva incomparable cultura en matèria de
folk-lore religiós fa acatar la testa amb veneració. Escoltant-lo teixint l'historia del cant popular
cristià des dels primers segles al segle xvi. amb un llenguatge, més que d'historiador i teòleg,
digne d'un Sant Pare; sentint els diversos exemples de tants cants donats amb express'ó admirable per una part de I'ORFEÒ CATALÀ dirigida pel mestre Francesc Pujol, el nostre pensament se
n'anava a Itàlia, on en matèria de cant popular religiós estem bastant enrera. I, no obstant, pensàvem, la bella tradició estudiada pel mestre Millet és força semblant a l'Italiana : si a Espany? hi
ha les Cantigas del rei A'fons el Savi, nosaltres tenim un ric i devot material que espera solament
un Millet per reveure la llum. Oh! Si els nostres compatriotes fossin estat presents al cantar-se els
Goigs del Rosari i aquella tornada a la qual tot el públic s'ajuntà al chor en un grandiós unissó, la
íet sorgir com per encant una nodrida falanja de compositors i d'estudiosos del folk-lore regional. Actualment,
en el fort de la seva florida, la seva obra té una influencia grandlssima en la cuUura general i artística, no sols
en la catalana, sinó també en l'espanyola. Aquesta entitat és considerada i estimada pel poble com l'Institució
mís representativa dels seus ideals.
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qüestió del cant popular fóra resolta en un moment per la major glòria de Déu i per la veritable
edificació de l'esperit cristià.
D.

RtnTA'JNO.»

Traduïm també, de l'extensa ressenya que'l mestre de capella de Sant Joan de Letran, Monsenyor Cassimiri, publicà en la docta revista musical de Roma Rassegna Gregoriana, els següents
paràgrafs:
Mons. Cassimiri, al parlar de la conferencia que'l P. Nemesi OtaRo féu sóbres la Música litúrgica moderna, diu lo següent respecte de la música sacra espanyola i l'Orfeó Catalunya, que'n fou
aleshores l'interpretador:
«Un programa exclusivament de música sacra moderna d'autors espanyols vivents. I és necessari regonèixer que'ls exemples corroboraven la teoria exposada pel P. Otano sóbres la manera
de sentir i escriure música moderna al servei de la litúrgia. Notàrem particularment, per la prudent
admissió dels procediments armènies i contrapuntístics moderns, VAve Regina, d'en Pedrell; Christus i Miserere, a sis veus, de Goicoechea; L'Ave verum, bastant bonic, d'en Mas i Serracant; L'Anima
Cristi, de Valdés; i, com a genial per l'ardidesa, el Tantum ergo, del P. Otano, i la Sancta Maria, de
Lambert, que vol ésser, més que ardida, audaç.
L'execució, en conjunt, fou generalment bona, encara que en qualque moment alguna composició semblava desitjar una altra interpretació i major vida. No obstant, pot nomenar-se admirable al pensar que'ls doscents cincuanta executants, homes i nois. no són més que obrers i fills del
poble, d'una vila de poc més de cinc mil habitants, però dirigits i sostinguts per una gran ànima
d'apòstol de la restauració musical, el reverend sacerdot D. Gabriel García. A mi em plau rendir
públicament, des d'Itàlia, al valerós Mn. Garcia, un franc tribut d'admiració, lo qual assenyalo
com exemple ben digne d'ésser imitat. Car es necessari també que'ls italians sàpiguen que Mn. García, fa uns dotze anys, començà la seva obra de restauració musical i social, a Cassà de la Selva, amb
pocs infants; obra que anà progressant de dia en dia, afegint-se an els petits els grans, fins afermar
aquesta admirable societat choral. Avui \ Orfeó, 10 que a Itàlia nomenaríem societat choral, compta
més de doscents cinquanta choristes, té casa propria amb el corresponent saló de concerts i biblioteca musical, i, sobre tot, posseeix el mèrit d'haver-se pogut presentar davant d'un públic internacional, del qual meresqué justos aplaudiments.
Molt bé, Mn. Garcíal Molt bé, choristes de l'Orfeó Catalunya, de Cassà de la Selval»
A l'ocupar-se del concert extraordinari que I'ORFEÓ CATALÀ dedicà als congressistes, Mons. Cassimiri ho fa en els següents termes:
«L'ORFEÓ CATALÀ, com és sabut, és una de les glòries més autèntiques de la Barcelona musical.
Sols amb l'entusiasme dels artistes i socis protectors, capitanejats per l'il·lustre director Lluís Millet, en pocs anys ha aconseguit un alt i envejable grau d'admiració del món musical, nacional i
estranger.
L'objecte primordial de I'ORFEÓ, fi per al qual nasqué, fou el de la cultura de la música vocal
principalment, i d'un mode especial la de la clàssica època del cinecents. Avui I'ORFEÓ CATALÀ
compta tres grans seccions vocals (veus virils, infantivoles i femenines) amb un conjunt numèric de
doscents cinquanta; des de fa dèu anys publica un propri periòdic musical, la REVISTA MUSICAL
CATALANA; havent inaugurat, no fa gaire temps, el grandiós Palau de la Música, amb tot lo necessari i útil.
Com se veu, tot això són coses fetes seriosament, amb laboriositat 1 constància, amb ver i
durable entusiasme, i, més que tot, amb fe : no la sola fe en la força material, que moltes vegades fal·leix : la fe en l'alta missió religiosa i civil que una tal institució és cridada a exercir en pro
de la cultura de la ment i del cor del poble. I, veritablement, I'ORFEÓ CATALÀ, en tot el seu programa
i en totes ses manifestacions artístiques, ha proclamat altament, i sempre junts, el seu ideal musical
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i els seus ferms principis cristians. I és per això que Barcelona, que sent orgull d'una tal institució,
saluda amb viu entusiasme, sempre que apareix, la senyera de! gloriós ORFE ;, que és el simbolde
l'ànima que palpita en els nobles cantors.
La Serata d'onort fou certament vetllada de gran gala, a la qual, a més dels Emms. Cardenals
de Valladolid i Sevilla, i dels Excms. Bisbes presents al Congrés, i de les més grans notabllitats intel·lectuals i artístiques de Catalunya, assistiren més d'un miler de congressistes.
L'interès del programa i la celebritat ae I'ORFEÓ CATALÀ justificaven l'ansia de l'extraordinari auditori...»
Després de transcriure el programa del concert, diu lo següent respecte de la nostra música
1 de la seva execució:
«L'execució de cada peça fou magistral; la direcció meravellosa.
Foren particularment festejades les execucions de les cançons on més sentit i viu era el recora
del cant tradicional de Catalunya; melodies plenes de dolça malenconia, diria quasi oriental, i
que en certs moments ens recordaven bastant de prop alguna fórmula melòdica del modo eolio que
tenim en el repertori gregorià, i qualque cantioela que viu encara, amb santa tenacitat, a les verges
muntanyes de la Calabría i de la Cerdenya.
No és pas possible assenyalar quina fou majorment gustada o més calorosament aplaudida.
No's pot, no obstant, deixar d'esmentar la superba execució del Motel a vuit veus de Joan S. Bach.
L'ORFEÓ CATALÀ sofrí triomfalment, amb la grandiosa i difícil composició polifònica del gran músic
d'Eisenach, la prova del /MOCO : el públic ho comprengué, i ja abans d'acabar esclatà en aplaudiments interminables i sonors.
L'il·lustre director, el mestre Lluis Millet, fou merescudament festejat : a son inestimable
mèrit, a son entusiasme i a la seva heroica constància es deu, certament, que la gran família de
I'ORPEÒ CATALÀ pugi a tant noble altura...»
S'ocupa també Mons. Cassimiri, amb grans detalls, de les sessions privades, d'una de les quals,
la que major interès despertà entre'Is congressistes, parla així:
«El saló d'assaigs estava pleníssim; l'expectatlva era gran, molt gran. Acte seguit d'arribar
l'Excm. Sr. Arquebisbe de Valencià s'obrí la discussió, que aviat fou anímadíssima. Es convingué-desseguida en la necessitat de la fundació a Espanya d'una Escola Superior de Música Sagrada;
mes l'amor propri de diverses regions féu allargar el debat, pel desig d'acollir-la algunes en Uur sí.
No obstant, la gran majoria dels assistents a la sessió, per no dir la totalitat, no dubtàrem en regonèixer, i afirmar amb vot entusiasta, que, en les actuals circumstancies, cap més altra ciutat donava majors garanties, pels elements artístics i els mestres que posseeix, que Barcelona. iVisca,
doncs. l'Escola de Música Sagrada de Barcelona!»
Respecte de la conferencia del mestre Millet, diu lo que segueix el mestre de capella de Sant
Joan de Letran:
«L'interès de la tarda (interès per a tot-hom, fins per al gran públic que hi assistí) fou la conferencia amb exemples que donà el mestre Millet sóbres el Cant popular religiós. Diversos elements
de I'ORFEÓ CATALÀ (aquesta vegada sots la batuta del sub-director, el mestre Francesc Pujol, docte
i simpàtic conreador de l'art) han près lloc a l'hemicicle, i el mestre Millet, saludat amb grans aplaudiments, comença la seva conferencia.
iCom és possible donar-ne una relació, encara que succinta, quan la conferencia ocupa, en l'edició impresa regalada als oients, trenta-oinc pàgines d'un petit caràcter elzevir? Certament el mestre
Millet estigué insuperable.
Ple ae fe, a'amor, envers el tresor de l'antigor; fort a'una ciència profunaa ae la matèria que
tractava 1 de tot allò que s'hi relaciona; conduí l'auditori des del primer segle del cristianisme avall,
avall, fins a la gloriosa època cinccentista. Amb una comparança plena de tenaresa i genialitat,
comparà el cant gregorià a Maria, i el cant popular religiós a Marta ael Sant Evangeli, totes dues

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALA

97

enamorades del Redemptor, però Maria amb un més pur amor de l'ànima; afirmant que amdós cants,
nasqueren al-mateix temps. Recordà després les temptatives dels herètics dels primers segles, els
quals, per divulgar en el poble llurs heretgies, se serviren del cant popular més en ús; de la mateixa
manera que'ls primers Sants Pares, Sant Efrem, Sant Gregori i Sant Hilari de Poitiers, escrigueren
per al poble himnes i cants. Parlà, després, de Sant Ambrós, el veritable fundador dels himnes llatins, en les popularissimes melodies dels quals és fàcil trobar una influencia gregoriano-romana, com
per exemple en l'himne Deus creator omnium. Procedint després amb aguda Investigació estètica
i critica de l'edat mitjana, cita la notabilíssima seqüència Laetabundus, i passa a l'època oe la reforma luterana amb els seus chorals, parlant particularment del drama litúrgic i els seus misteris,
en els quals sobressortiren els cants populars religiosos. E l seu parlament fou comentat amb exemples musicals antics, lais, cançonetes, lamentacions i càntics, plens de tanta suavitat 1 flaire, que
arribaren a commoure fins a fer saltar les llàgrimes.
jQuin meravellós tresor ha sabut guardar en son si la clàssica terra espanyola!
L'interès del públic va sempre creixent, perquè, en les cançons religioses, que I'ORFEÒ CATALÀ
executa magistralment, hi regoneix les seves cançons tiadicionals, les cançons de les muntanyes i
de les valls oe Catalunya, de Castella, de Viscaia i d'Andalusia, i no pot menys d'emocionar-se per
la doble raó estètica i patriòtica. Es digne de notar-se, especialment per la seva originalitat, la reproducció d'una breu melodia que s'alterna amb el res del Rosari oe Sant Antoni de Padua (tal
com s'usa encara a les viles de la costa catalana) i que I'ORFEÒ digué admirablement, reproduint-la
amb tota fidelitat; mes lo que exaltà l'assamblea en pes fou el final de la conferencia del il·lustre
mestre Millet. L'ORFEÓ, després dels comentaris del conferenciant, cantà els Goigs a la Verge, d'en
Brudieu, compositor català del segle xvi. La tornada de les estrofes dels Goigs tenia d'ésser cantada
pel poble, per a lo qual s'havia distribuït an els oients el text i la melodia. Fou el paroxisme oe l'entusiasme. Fins jo, en mig de l'entusiasme de les tres mil veus unides als sons dels grans orgues del
Palau, recordo haver-hi contribuït amb tot el meu entusiasme. L'assamblea, de peu dret, esclatà en
una grandiosa ovació : llàgrimes de veritable i dolça emoció saltaven dels ulls per la gran germandat de l'art i la fe, mentre que, cor-presos i amb veu emocionada, repetíem, alternant contínuament
amb I'ORFEÒ, la melodia popular.
La terça jornaaa es tancava, i es tancava amb un sant entusiasme artístico-rellgiós. Perquè
l'il·lustre mestre Millet no és solament un crític i un oocte en matèria d'art musical, sinó que és
l'home oe pregón sentiment religiós i sincerament catòlic que acobla la fe i l'art, fent, en la seva
Barcelona, veritable obra de restauració artístico-crlstiana I portant I'ORFEÒ CATALÀ a l'admiració
franca i sincera de tot el món.
Tant-de-bò, car mestre Millet, que vós i el vostre ORFEÓ trobéssiu imitadorl»
Extensament s'ocupà també del I I I Congrés de Música Sagrada l'important revista romana
La Civiltà Catòlica, de la llarga ressenya de la qual extractem alguns paràgrafs que fan referència
als principals actes i acords del mateix, i que són els següents:
«L'obra culminant del Congrés consistí en les cinc conferencies amb audicions en les quals fou
palesada egregiament la grandesa de la música religiosa. L'il·lustre P. Nemesí Otano. S. J . . tractà
de la Música litúrgica moderna, mostrant la seva realització en l'obra de l'escola espanyola (Pedrell,
Goicoechea, Valdés, Mas i Serracant, Sancho Marraco, Lambert). E l monjo benedictí P. Gregori
Sufiol, savi i potent organitzador del moviment gregorià a Espanya, estudià amb intens i pregón
sentit artístic i litúrgic les qualitats essencials del cant gregorià, això és, la santedat, la bondat de
formes l {'universalitat. Altal visió no podia ésser més completa, ni podia donar-se un triomf més
esclatant per als principis gregorians en aquell dia, quan foren aclamats per persones vingudes de
totes parts d'Espanya. Les qualitats espirituals I estètiques del cant litúrgic (elevació sobrenatural,
unció 1 sentit místic, espontaneïtat, expressió melòdica, senzillesa, originalitat, riquesa de gradacions i de sentiment, adaptació litúrgica) foren demostrades amb meravellós efecte i magnificència.
El fascicle estampat de les melodies que's cantaren, i que fou distribuït als congressistes, donà esplèndida prova de l'estructura artística, poixança d'expressió i espiritualitat del cant gregorià, amb
altal eficàcia, que valgué per un curs complet. Fmi la conferencia amb el cant de I antlfona Ubi
charitas et amor. Deus ibi est, que fou proposat com a síntesi gloriosa de l'art I l'esperit cristià, i com
a himne universal de la música gregoriana.
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El mestre Gibert, organista eminent, tractà del Cant gregorià com a fonament i d-'u d'inspiració en la música orgànica, comentari exemplar dels grans mestres Cabezon i Bach. D. Lluís Millet,
director de I'ORFEÓ CATALÀ, en una magistral conferencia, va estudiar l'evolució del Cant popular
religiós com a germà bessó del gregorià. Presentà el seu origen en l'himnologia litúrgica, son desenrotllament en l'edat mitjana, la seva forma a Espanya amb els Misteris i les Contigües, la seva
actual supervivència, i l'influencia que en l'edificació cristiana ha exercit en nostres dies, acabant
amb el cant dels Goigs a la Vergi', d'en Brudieu, mestre català del segle xvi. Aquest treball, que fou
distribuït imprès, ha sigut considerat pels crítics com lo millor publicat modernament. Es una síntesi magnifica de l'esperit religiós i artístic, feta amb aital elevació d'idealisme catòlic, que apar
un tractat patriòtic de la música. Finalment, l'insigne mestre D. Felip Pedrell, docte patriarca de
la restauració polifònica, tractà d'aqueixa forma de l'art cristià de la manera que sols ell ho pot fer,
descrivint les personalitats de Guerrero, Palestrina, Victoria i Joaquim de Pres. A fi d'ésser més
completes les audicions de les capaals produccions de l'Esglesia, el dia de Santa Cecília ya cantar-se
la missa O quam glorio um, de Victoria; i l'últim dia, en el Pontifical solemne de la Catedral, la missa
gregoriana Fons bonilatis, per un chor de més de mil executants.
L'actual Congrés indica un gran avenç fet en la restauració ae la música sacra. E l triomf del
cant gregorià no podia ésser més gran. D'altra part, tots els que de diferents punts d'Espanya assistiren an aquest Congrés, pogueren convencé's de l'existència a'una escola espanyola ae música litúrgica moderna, i de la poixança del moviment d'art religiós que té a Barcelona son principi i cap.
Des d'eixa ciutat s'és escampat el gregorianisme per obra del monjo de Montserrat P. Suflol. I en
ella existeix el meravellós ORFEÓ CATALÀ, judicat com una de les primeres institucions musicals del
món, el qual, ja d'ençà de molts anys. ha portat arreu la música popular i polifònica, realitzant
l'ideal de restauració de l'il·lustre musicògraf Pedrell. Per açò, en aquest Congrés, fou determinat
establir a Barcelona la primera Escola Superior de Música Sacra, com un medi segur d'assolir la
plena formació dels artistes cristians. Aquest és un dels principals fruits pràctics del Congrés, el
qual aprovà també la fundació de l'Associació Ceciliana Espanyola, de la qunl són presidents els
il·lustres mestres Ripollès, Valdés i Pedrell.»

Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE DEL LICEU. — La companyia Caramba, que actuà en el Liceu durant la Quaresma, és realment lo jnés notable que dintre'1 genre d'opereta s'ha presentat de molts anys ençà
a Barcelona. Un quadre d'artistes força homogeni, en el qual se'n destaquen alguns de tant relleu
com les Sres. Ivanisi, Chaplinska i Bassi, i els Srs. Pasqulni, Zoffoll, Micheluzzi, Majeronl i Tessari;
una mise en sccne rica i vistosa, sempre apropriada i del més bon gust, amb delitoses efectes de llum;
i un repertori ben triat entre lo més modern; són atractius prou grans, no cal dir-ho, per despertar
l'interès i enlleminir el públic des de la primera nit.
Els elements que integren la companyia Caramba, fa llarg temps que corren plegats pel món,
i així es comprèn l'èxit que arreu els acompanya, gràcies a l'acabada perfecció de conjunt que ofereixen. Artistes (principals i secundaris), chors, vestuari, llum i decorat, tot se fon tant esquisidament dintre'I més elegant i rialler ambient teatral, que'ls sentits de l'oít i la vista en gaudeixen
per igual.
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Es lo que no ha volgut entendre mai la Direcció o Empresa del nostre Liceu pel que respecta
a l'òpera gran. Variant constantment el personal, i àdhuc el mestre director, és impossible oferir
mai cap conjunt acabat. La feina sempre és nova, i la falta d'assaigs se fa avinent d'una manera sensible, sense que hí pugui haver mai entre'ls artistes aquella confiança o seguretat que solament el treball constant i comú arriba a assolir. D'això se'n ressenten principalment els nostres compositors;
perquè, si hi hagués aquí un bon quadre d'artistes permanent, les obres noves tindrien més llarga
durada, i moltes d'elles quedarien, sense cap dubte, de repertori : ara, tal com se fan les coses,
es il·lusòria tota temptativa que's vulgui implantar del tant desitjat teatre líric nacional. 1 no diguem res sóbres la presentació d'escena, car ja sab tot-hom que la rutina i l'estalvi del cèntim posen
constantment en ridícol el pretès bon nom del Liceu. Cert és que de tant en tant se'ns ofereix ocasió d'aplaudir el bon desig de l'Empresa; però aquelles proves, amb tot i rendir sempre llur profit
(entre altres exemples podríem citar la represa de Tannhàuser d'ara fa cinc anys), no sovintegen,
per desgracia.
Tornant a la companyia d'opereta, el gran èxit de la qual en el teatre que'ns ocupa ha motivat les precedents línies, solament ens resta dedicar un mot a les obres que donà a conèixer. D'aquestes, s'emportà tot el favor del públic la distingida producció del mestre vienès a la moda, Franz
Lehar, titulada Eva. Ella sola podríem dir que sostingué la temporada, perquè alcançà un considerable nombre de representacions. Altres dues meresqueren també gran acceptació per la gràcia i
finor de llur música, així com per l'esplèndida presentació escènica que les acompanyà : ens referim a les operetes Capriccio antico, del jove mestre Hartulary Darclée. i La Bella Risette, del reputat
Leo Fall. Per altra part no deixaren de despertar certa curiositat les restants produccions novelles,
entre les quals recordem : // Zingaro barone, de J . Strauss; L a Reginetta delle rose, de Leoncavallo;
Amor gitano, de Lehar, i el E l Capità Fracassa, de Mario Costa.
E l sorollós èxit que alcançà l'esmentada Eva, i la renovació constant d'obres que amb aquella
alternaren (totes elles, per cert, admirablement desempenyades), fou motiu suficient, doncs, perquè
es vegés la gran sala del Liceu extraordinàriament concorreguda, com poques temporades s'hagi
registrat amb una assiduïtat tant gran.
L a temporada de primavera, inaugurada el dia 23 de març, terminà el 27 del mes següent.
En el quadre de companyia hi figuraven artistes de gran nomenada, com la Maria Barrientos,
la Cecília Gagliardi i el mestre Mancinelli, al costat d'altres igualment estimats per llurs mèrits,
entre'ls quals recordem la Carmelita Bau-Bonaplata, els tenors Palet, Scampini i Famadas, el baríton Viglione-Borghese 1 el baix D'Angelis.
L a Barrientos, en vigílies de marxar a París per inaugurar el nou teatre dels Champs Elysées,
renovà les ovacions triomfals de l'hivern passat fent admirar de nou el seu gran art en La Sontmbula,
II Barbiere 1 l'acte terç de Lucia.
Una altra artista catalana que, tot-jusl al començament de sa carrera, té guanyada ja una
reputació excel·lent, la Bau-Bonaplata, desempenyà amb bona fortuna la protagonista de Madame
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Butterfly, creixent encara més en la part de Marguerlda de Mefislofele, on, junt amb el Sr. D'Angelis,
alcançà un èxit dels més assenyalats.
La Sra. Gagllardl, de qui hem alabat en altres ocasions el noble estil i l'admirable escola de
cant, se'ns mostrà en tot l'esplendor de la seva veu; triomfant en totes les obres on prengué part,
1 d'una manera molt assenyalada en l'acte quart de Gli Ugonotti, que'ns donà la nit del seu benefici, secundada amb gran lluïment pel nostre paisà el tenor Palet.
L'única novitat de la temporada fou l'òpera en tres actes, del mestre Lluis Mancinelli, Ero t
Leandro, posada sota la direcció del propri autor. Estrenada a Anglaterra l'any 1897, és, aquesta,
una obra on se troba més l'influencia de Meyerbeer que la de Wagner. L a factura mostra, doncs,
certes fórmules ja envellides; mes, en certs indrets (en el tercer acte, sobre tot), l'espontaneïtat
de la melodia I una expressió ben ajustada al sentiment dels personatges aconsegueixen interessar
de veres l'auditori, que ha de regonèixer en dit treball una mà experta en l'art dramàtic.
Fou una nova ocasió, per tant, de testimoniar an el mestre Mancinelli tota la simpatia que per
ell sent el nostre públic, el qual, a més de l'autor A'Ero e Leandro, ovacionà molt justament els dos
millors interpretadors de l'òpera nova : la Sra. Gagliardi i el Sr. Viglione-Borghese.
Veus-aqui ara el nombre de representacions que obtingueren les diferents obres donades en el
transcurs d'aquesta curta temporada:
La Bohème, cinc; Aida 1 Sansone e Dalila, quatre; Madame Buterfly, Ero e Leandro i Mefistojtle, tres; La Sonambula, II Barbiert i / Pagliacci, una.
ASSOCIACIÓ MUSICAL D E BARCELONA. — U n programa força atractiu fou ofert als socis
de l'Associació el 27 de febrer. Dedicat a la música de cambra, foren sos interpretadors el reputat
pianista Tomàs Buxó 1 els ardits joves que constitueixen el Quartet Renaixement: Srs. Todrà, Recasens, Sànchez i Planàs.
Integraven dit programa, corresponent al concert 220 de la societat musical que'ns ocupa, el
Quartet en sol de C. F. M. Bach; la Sonata en sol menor, per a plano i violoncel, de Haendel; el Quintet.
òp. 34, de Brahms, i el Quartet en la menor, òp. 132, de Beethoven.
L'interpretació d'aquestes obres, sempre fidel a l'esperit que les informa, constituí una nova
victorià per als esmentats artistes, que poden justament vanagloriar-se de la perfecció que, en el
difícil genre que vénen conreant amb tant de fervor, han arribat Ja a assolir.
No'ns oblidem de consignar que'l Quartet de C. F. M. Bach, lo mateix que la Sonata de Haendel,
figuraren com a primeres audicions.
INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR PER A L A DONA. — Continuant la
seria de conferencies audicions, tant instructives com amenes, que en aquell simpàtic centre femení fa
dos cursos ve donant el jove professor Ezequiel Martín, dedicà aquest les sessions cinquena i sisena
de la tanda an els contemporanis de J. S. Bach i an els precursors de Beethoven, respectivament.
Els autors escollits per Il·lustrar dites sessions foren Haendel, Graun, J . B. Martini, C. F . M.
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Bach, Haydn, Clementi i Mozart. De cada un d'aquests celebrats mestres, se'n llegí una noticia biogràfica; i, de les llurs obres executades, també se'n féu un petit anàlisi per a la llur major comprensió.
Apart d'altres composicions més conegudes, en Martín interpretà molt bé, al piano, fent honor a
l'escola del mestre Vidiella, una Sarabanda 1 un /"aíacaí/ed'Haendel, d'exquisida factura; una Giga,
molt interessant, de Graun; un bell Rondà de Carles Felip Manuel Bach, i la cèlebre Fantasia en do
menor de Mozart; mereixent de l'auditori interminables ovacions, que l'obligaren a repetir més d'una
de les esmentades obres, escollides, per cert, amb un tacte ben lloable.
L'èxit de les conferencies que'ns ocupen ha anat creixent de tal manera, que l'espaiosa sala on
se celebren no pot donar ja cabuda a l'extraordinari concurs que hi fa cap. Poden, doncs, vanagloriarse'n igualment el distingit concertista Martín i la Junta d'aquell Institut, organitzadora de tant
selectes audicions. — S.
MATARÓ
L'Orfeó Mataroní celebrà, en la seva sala de festes, el dia 9 de febrer, son primer concert de
Quaresma, amb la brillant cooperació de l'Orfeó Seràfic Marià, d'Arenys de Mar, dirigit pel mestre
Eloi Riera.
Veus-aqul el bonic programa que hi desempenyà el notable orfeó d'Arenys:
Primera part : Himne a la senyera, d'en Lambert, per les seccions d'homes i nois. La Pastoreta, d'en Vives; Primavera, d'en Casademont; La Complanta d'en Guillem, d'en Nicolau; Jovenivola,
d'en Mlllet; Les Flors de n.aig, d'en Clavé; per la secció de homes.
Segona part : Marxes rítmiques i can(ons amb gestos, d'E. Jaques-Dalcroze {La Casa tota petita; L a Ronda del nen que no vol menjar les sopes; La Ronda dels petits gnoms de la muntanya; Reuididididididitití; La Cacera); per la secció de nens, acompanyada al piano pel subdirector, en Xavier
MaimL
Tercera part : La Non-non dels papellons, d'en Pujol; Ave Maria, ae Victoria; per la secció
d'homes. Sub tuum presidium, de Bach; Primavera eterna, d'en Morera; per les seccions d'homes i
nois. L'Emigrant, d'en Vives; Himne de l'arbre fruiter, d'en Morera; per les dues seccions d'homes de
l'Orfeó Seràfic I l'Orfeó Mataroní.
L'èxit més complet coronà l'execució d'aquestes peces.
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VICENTE M.1 DE GIBERT : Chopin : Sus obras. — Hijos de Paluzíe. Barcelona.
Són tan rares, a la nostra terra, les ocasions que un hom té de poder-se ocupar d'algún dels nostres llibres consagrats a la música, i són tant comptats, a més, els músics catalans (hispànics, en general) que's dediquen amb seny (saben lo que fanl) a la musicologia, que, al trobar-nos, ae cop»enfront
d'un llibre publicat aquí, escrit per un dels nostres, una fonda alegria ens omplena. I ens preguntem,
joiosos : «— iSi representarà, aquesta producció, el feliç començament d'una era nova?... ^Si comença-.
rem, en fi (que ja va essent hora!), a fer el que fan els demés?...» I un hom somnia, tot seguit, en veure
un dia ingressar els nostres futurs estudis, les nostres humils troballes, en aquell camp immens on
s'agita, com és sabut, l'Activitat d'arreul
Abans de parlar, doncs, del llibre més amunt indicat, sigui'ns permès, per de prompte, felicitar
ben coralment el seu actiu autor. Sigui'ns permès felicitar també, ben efusivament, els Srs. Paluzíe,
editors, per la llur gesta, gaire-bé nova, veritablement, entre nosaltres. Segons tenim entès, el llibre
de l'amic Gibert serà el primer d'una futura seria. Els Srs. Paluzíe, editors, volen, doncs, fer, creiem,
quelcom de ben anàleg al que vénen ja fent, per exemple, des de fa ja alguns anys, els editors parisencs Alcan i Laurens. Tant-de-bò que'l bell projecte es realitzi, i que poguem així tornar també,
als de fóra de casa, a canvi dels llibres que ben sovint rebem, algún dels nostres llibres!
Tots els que coneixen en Vicenç M.a de Gibert saben prou bé que a ningú millor que an ell podia
encomanar-se la redacció del primer llibre de la col·leció Paluzíe. En Gibert posseeix, en efecte, totes
les especials qualitats que's fan indispensables per ben portar a terme aquesta mena ae treballs. Es
un excel·lent tècnic; posseeix, a més, una bella cultura general; coneix aquells idiomes estrangers que
tot bon musicòleg no pot pas ignorar (sense ells les nostres investigacions serien evidentment limitades, i no poaríem, per altra part, posseir mai la documentació de darrera hora); sab escriure (i entenc,
per saber escriure, no solament la facultat de saber-se expressar, sinó la de saber ordenar, construir,
que podríem dir-ne); i, en fi, és artista. E l seu llibre plau, doncs, desseguida (i havia forçosament
d'ésser aixi!) per la sobrietat, per la mesura, per la cura i pel bell oraré amb que està escrit. Expressada ja aquesta impressió primera, diguem ara ae què es compòn la producció que'ns ocupa.
Com el títol ja indica, més que un estudi biogràfic ae Frederic Chopin, és, sobre tot, un estudi
de les seves obres. Però, abans d'ocupar-se'n, en Gibert, ben encertadament, ha volgut situar-les.
E l llibre consta, doncs, de dues parts. En la primera en Gibert estudia, per de prompte, la Formación
artística de Chopin, influencias y gustos; Melodia, ritmo y armonia. Los dos estilos de Chopin; E l Italianismo de Chopin; E l Alma polaca- i, en fi. E l Foeta del piano.
Són cinc treballs molt curts (massa curts!), serenament pensats i rublerts tots ells d'observacions
justíssimes. Més que l'anècdota fàcil, més o menys agradosa, de segona mà, el llegidor trobarà en
els susdits treballs tot allò estrictament indispensable per ben aclarir i ben fixar quiscun dels aspectes
estudiats de la personalitat de Chopin.
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I ara una confessió : Entre'ls estudis ja esmentats, n'hi ha un, sobre tot, que m'ha particularment interessat : el consagrat a Vitalianisme de Chopln. No, certament, perquè sigui superior als
demés, sinó perquè tracta d'un aspecte chopinlà pel qual sento, des de ja fa alguns anys, una certa
predilecció. Al pot tar an aquestes mateixes planes, no fa pas gaire temps', l'eco, que podríem dir-ne,
d'aquella polèmica que en Paderewski suscità un aia a propòsit de Frederic Chopin, i al comentar,
humilment, des de la REVISTA MUSICAL CATALANA, lo que arreu s'havia anat dient entorn de certs
aspectes de la ben suggestiva personalitat del popularissim mestre polonès, ja vaig parlar dels seus
iialianismes, i vaig comentar aquell estudi de Chantavolne (que en Gibert cita també) consagrat an
això: als italianismes de Chopin \ Quan vaig llegir aquell article, vaig tot seguit acceptar-lo, naturalment, ja que'm parlava de quelcom que a mi, modest admirador de Chopin, m'havia també cridat
l'atenció. Com a prova del que vaig dient (1 ja que l'ocasió és realment oportuníssima per ocuparse'n), vaig a parlar ara, amb permís del llegidor, d'un llunyà record meu.
Fa ja alguns anys, estudiava jo, a París, amb Charles de Bériot. Vaig treballar, durant alguns
dies (seguint les indicacions del meu mestre), la Sonata en si de Chopin. Ara bé : mentre, solet en la
meva cambra parisenca, tocava el primer temps de l'esmentada Sonata, l'italianisme de la segona
idea:

etc.

així com el d'algun altre passatge de la susdita Sonata, em sorprengué fondament. 1 tant viva, tant
insistent, tant pregona fou en mi, llegidor, aquella impressió recordada, que, després d'haver tocat,
un aia, davant de Bériot, el ja esmentat primer temps, vaig de sobte preguntar-li, assenyalant-li
la segona idea : «— No us sembla, mestre, que això italianeja?» Va sorprendre'l la pregunta (prou que
ho vaig veure!); i, després de pensar-hi un moment, va contestar-me que... no. No vaig pas insistir,
perquè ell era el mestre i jo un modest deixeble... Però, al despedir-me d'ell, vaig dir-me in petto,
imitant Galileu : «—E pur s i muoue.* I vaig continuar creient (l segueixo crelent-ho encara) que
allò, en efecte, italianejava!'
La visió d'aquest aspecte de la personalitat de Chopin me ve ja, doncs, repeteixo, un xic ae lluny.
I després de demanar ben humilment perdó per lo massa personals dels darrers mots... vaig
a tornar a ocupar-me del llibre de l'amic Gibert.
1. REVISTA MUSICAL CATALANA (maig a novembre de 191112. Jean Chantavolne : L Italianismt dt Chopin {Courrier Musical, de P a r i s [ I . ' janer 1910]). — M í ï que un
estudi, proprlament dit, s ó b r e s la q ü e s t i ó que'ns ocupa, l'article de Chantavolne representa u n bell aplec de
materials per a un estudi.
3. D e s p r é s he tingut el gust de llegir els s e g ü e n t s mMs del mestre V . d'indy a p r o p ò s i t de l'esmentat
primer temps de l a Sonata en q ü e s t i ó : «On peut se rendre compte par cette citation que cette phrase — (se
tracta de la segona Idea del primer temps de la Sonata en w ) — a p r i s avolr c o m m e n c í d'une (açon tout à fait
s í d u i s a n t e , se perd ensulte en de plats itttlianismis...> (V. d ' i n d y : Cours de composition musicaie. Deuxiime livre.)
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En la segona part del seu llibre (força més llarga, evidentment, que la primera, que li serveix
de preparació), en Gibert s'ocupa, respectivament, en diferents estudis, ae lo següent : Les Rondés,
Las V'ariaciones, Los Conciertos, Los Estudiós, Los Preludios, Los Impromptus, Las Sonalas, Las
Polonesos, Las Maiurkas, Los Valses, Los Nocturnos. Varias obras. Las Baladas i Los Scherios.
Al parlar de les produccions de Chopin, en Gibert podia fer-ho de diverses maneres. Podia oferir-nos, de cada una d'elles, una interpretació personal. Podia anar citant, si no, lo escrit, respecte
d'elles, pels més autoritzats comentadors. Podia, en fi, servir-se del material proporcionat pels darrers
i barrejar-hi, quan l'ocasió es presentés, la seva visió personal, ja sigui subratllant lo escrit pels
esmentats comentadors, ja rebutjant-ho ardidament, ja prescindint-ne, en un mot, quan l'opinió
personal fos massa viva. Es el darrer camí el que en Gibert ha volgut seguir. I ho ha fet, confessem-ho,
amb tot l'encert i amb tot el tact desitjats. Quelcom atrau, per de prompte, el llegidor : la sinceritat,
la serietat i la seguretat amb que tot ço que'ns ocupa ha sigut escrit. Res ae l'elogi lleuger, infantil,
sistemàtic, nl de la critica malèvola, lleugera i també sistemàtica : mesura, serenitat... aquestes són
les qualitats que per damunt de tot brillen, ben ostensiblement, en les pàgines que'ns ocupen. I, això sí
(i veus-aqul una de les qualitats que més m'agraden, sobre tot, del llibre a'en V. de Gibert) : quan
quelcom li desplau, a travers l'obra tota de Freaeric Chopin, ho diu clarlssimament, sense por, sense
eufemismes. 1, quan quelcom li agrada, ho proclama també ardidament, amb ben sincer entusiasme. Mai cau, però, en el perill (jovenívol, que podríem dir-ne) de l'elogi altiràmbic. E n Gibert
no's descompòn mai, no exagera mai, i, serè (sempre serè), no perd en cap ocasió aquell bell equilibri que tot home de sà criteri i de bon gust no sabria (nl que ho volguésl) abandonar. En tots
els treballs que'ns ocupen hl palpita, doncs, sempre, per damunt de tot, l'afany, ben sanitós, de
perseguir sobrlament la nota justa, el mot just, la forma també justa per expressar-ho tot. Res,
doncs, de romanticisme fàcil, femení, l ja ben passadet de moda. Visió, més aviat, absolutament
tranqulla. absolutament serena, d'un Chopin vist des d'ara... 1 tal com apareix avui als ulls de l'observador (de l'observador ben conclent d'allò que esguarda...).
Algunes de les apreciacions d'en Gibert sorprenaràn, tal volta, els almadors sistemàtics ael delicat Chopin. Pensant-hl, veuràn, però, que'l crític que avui ens ocupa té raó. En Gibert, per altra
part, segueix galre-bé sempre les petjades ae Nlecks (el biògraf més notable ae Chopin), de Kleczynskl, Uszt (Llszt-Sayn-Wittgensteln, hauria d'escriure "si), Schumann, Flnck, Vllleby, Valetta,
Huncker, etc. No oblida, en fl, quan l'ocasió es presenta, ae picar també els dits al pobret Barbedettel
Un llibre, per terminar, ben fet, agraaabllísslm, que tots els pianistes l bons aficionats han de
llegir, han de posseir. — F . L L .

L i ON EL DAURIAC ; Meyerbeer. — Féllx Alcan. París.
La casa Alcan, de París, continúa enriquint la seva ja bastant completa col·lecció A'Els Mestres de la Música. Després d'haver-la començada, no fa pas gaires anys, amb el Palestrina, de Miche
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Brenet; després d'haver publicat el Cisar Franck, ae d'Indy; el J . S. Bach, de Pirro; BetlhoMtt, de
Chantavoine; Mendelssohn, de Bellalgue;Smetana, de Ritter; Rameau, de Laloy; Moussorgski, de Calvocoressi; Wagner, de Lichtenberger; Gluck, de Tiersot; Liszt, de Chantavoine; Handel, de Rolland;etc.,
etc.;ara acaba d'oferir-nos un darrer llibre consagrat a Meyerbeer. Aquest ha sigut molt encertadament
encomanat a Lionel Dauriac, l'autor de Rossini, de VEssaisurVespril musical, de La Psycologit daus
l'opira français, 1 d'algún altre llibre.
Era molt difícil, avui, parlar de Meyerbeer. Era molt difícil aconseguir despertar un xic d'interès tot ocupant-se, precisament, d'un músic per qui ningú en sent ja... A més, l'espectacle que
Meyerbeer conreà amb tanta traça, l'òpera o teatre romàntic (amb tots els seus trucs, les seves ficelles
I les seves hiilories),és]z ben lluny de nosaltres. I això malgrat els poquetsanys que en realitat ens en
separenl... Repeteixo, doncs, que la tasca de Dauriac era ben dificill
Com tots els llibres de la col·lecció Alcan, aquest consta de dues parts : en la primera es parla
de la vida del mestre estudiat; en la segona s'estudien (tant detalladament com l'espai, assenyalat anticipadament, permet), les seves principals obres.
La part biogràfica d'aquest llibre és ben curta, ben poc sucosa; però això no és pas culpa del
biògraf. Pel que respecta a la vida de Meyerbeer, la documentació és escassíssima. Tots els biògrafs
se veuen, doncs, reduïts a repetir aproximadament lo mateix. La segona part del llibre que'ns ocupa
(dedicada a l'obra, com queda ja dit) comprèn lo següent : L Període alemany : L'oratori. Déu i la
natura.— I I . Període Italià: Robert le Diable, Les Huguenots, Struensée, Lt Prophète.—III. Les darreres
obres de Meyerbeer: L'Etoile du Nord, Le Pardon de P'.oérmel, L a Marche aux flambeaux, Schiller
Marsch, L'A/ricaine. Segueix després una llarga Conclusió, I el llibre acaba amb l'indispensable Cat.Ueg de les obres de Meyerbeer i amb la no menys indispensable Bibliografia.
Totes aquestes planes estàn escrites amb força imparcialitat. Dauriac va assenyalant tot allò
que ell creu positiu de l'obra meyerbeeana I tot allò que ell creu ben francament defectuós. La seva
Conclusió, sobre tot, conté apreciacions ben raonables. Diu, per exemple : «La caiguda de
Scribe fou fatal a la música de Meyerbeer : aquesta música era singularment del seu temps, i ho
era exclusivament. D'aquí la seva disgrúce. L'art de Scribe-Meyerbeer és un art passat de moda;
altrament dit, un art condemnat.» Diu també : «Meyerbeer me sembla haver imaginat musicalment
quelcom d'equivalent al genre històric i decoratiu en pintura.» Justissim. Traduirem encara els següents mots, que enclouen, creiem, una veritat : «...Lo que farà que Meyerbeer duri encara a travers de l'historia, després de les seves obres i de les qualitats diverses que aquestes obres revelen,
és la seva influencia* Això és incontestable. 1 és innegable, per tant (com ho fa també notar,
finament, Dauriac), que «els defectes de Meyerbeer han quedat a les seves obres : les qualitats de
Meyerbeer han passat a les dels seus successors...». Les qualitats, pot afegir-se, i fins també alguns
defectes. L'influencia meyerbeeana en força de les obres dels seus contemporanis i dels que escrigueren després d'ell, és, doncs, evident. Tant evident, que fins el propri Wagner se deixà influir.
I és ben curiós, això : que fins el que matà i enterrà el meyerbeeisme hagi sigut influït per
això, precisament, que tant valentment sabé odiar i després combatre...
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E l curós escrlptoí Lionel Dauriac ha tret, en fl, del lema que's proposà tractar, tot el partit que
se'n podia treure. ^Ha aconseguit, amb tot, fer-lo interessant? No m'atreviria pas a dir-ho. En tot
cas, però, consti que la culpa no haurà pas sigut del tot seval... — F . L L .

PAOLO LITT* : La Déesse Nue. — Edició «Libera Estètica». Florença.
Quan, a l'obrir un llibre, començo a veure-hi massa majúscules; quan veig que s'hi parla massa
del nostre Ser-Superlor, del nostre Jo-ldealista, d'Art Intensiu, etc.; o bé, per altra part, ae la Superba Evocadora, del Músic Creador dels Moviments de l'ànima, etc, etc; sento (ho confesso) un viu
aesig de tancar-lo I (Entenc que és molt més fàcil fer semblant ae air grans coses... que no pas
dir-lesl...). I el llibre de Paolo Litta, el ben conegut director ae la «Libera Estètica», de Florença,
apareix ben rublert, precisament, de tots els bells símbols que acabem de recordar. Es, a més,
sovintet, ben gauche d'estil... Batega en el seu fons, però, un noble desig : per això l'hem llegit.
Paolo Litta (com, per altra part, força artistes contemporanis) sent l'obsessió de la Dança.
I somnia en un art nou, purissim, mercès al qual un joliu cos de dóna aconseguirà ritmar, expressar,
veritablement, la música especialissima que algún compositor sabrà crear... Paolo Litta ens parla
d'una experiència feta a Florença en aquest sentit. Al fons d'una cambra col·locaren un vell tapiç.
Al mig de la cambra, una bella catifa. A una banda de la cambra, un piano de cua. Enfront de tot
això, quatre Escollits contemplaren, serenament, un bell cos nu de dóna que allà, damunt de la
catifa, subratllà i expressi, en fi, plàsticament, lo que'ls músics (un pianista, un violinista i algú
que tocava els ferrets) executaren...
Després d'aquesta experiència (que exigí, segons Litta, força assaigs), P. Litta, tot engrescat,
no s'està pas de confessar que... «La musique de chambre dansée était dono née».
P. Litta cau sovint (com succeeix gaire-bé sempre als enamorats de quelcom ben determinat...)
en més d'una exageració. Citem-ne algunes. Escriu, per exemple: «Serait-ce une chose vraiment si folle
que d'abandonner toutes les manifestatlons un peu surannées (?) de notre art musical actuel en y
introduisant à titre définitif le Poéme musical dansé?..* Diu també : «Jusqu'à présent, nul n'a osé
donner la méme importance à la danse — telle que nous l'entendons, — qu'à la littérature. la musique, la peinture, la sculpture—ces arts désormais consacrés par les dieux. Nul n'a pu soupçonner
que peut-étre en dehors des pirouettes et entrechats, il pourrait bien se révéler un Art nouveau
d'une telle intensité souveraine d'expression au point d'égaler, sinon d'éclipser méme tous les arts...»
I, després d'haver parlat de la Dança antiga, després d'haver cantat les excel·lències (que
sembla que seràn bastantsl) de la futura Dançarina, i després, en fi, d'haver-se ocupat, a més. de
força altres coses, diu Litta :
«II y aurait donc à l'avenir le Musicien Criateur des Mouvements de l'àme. II s'exprimerait
musicalement, sous forme de Danse.
La Déesse Nue est un hommage modeste à Celle qui vlendra.
A Celle que nous attendons.

^
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Viendra-t-ElIe un jour?
Une voix intérleure me l'affirme.
Peut-étre est-Elle plus près de nous que nous le pensons. Peut-étre est-EUe méme déjà là... Les
muslciens en tout cas l'attendent.
Son jour d'arrivée parmi nous sera celui d'une douce adoration, d'une joyeuse Epiphanle, oú
nos cceurs acclameront Celle qui nous ouvrira toutes grandes, les portes dorées des MusiquesFutures\%
1 jo acabaré aquesta nota desitjant també, com el Sr. Paolo Litta, que aparegui ben prompte la
Novella Música : aquella música ...sabeu
que haurà de fer-nos conèixer, que haurà de fer-nos
gustar, sembla, impressions rares, impressions fondes, impressions noves! — F . L L .

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters fi r 1912, herausgegeben von Rudolf Schi'artz. — Leipzig, 1913.
Hem rebut VAnuari de la Biblioteca Musical Peters, publicat per la casa editorial d'aquest
nom, corresponent a l'any pròxim passat. Comença, com sempre, donant compte del moviment de
la Biblioteca. Durant l'any ha augmentat d'uns doscents volums, i ha sigut visitada per 4,563 persones, que han demanat 10,826 obres, 6.864 de les quals són teòriques i 3,962 pràctiques.
Entre les primeres, deixant apart les publicacions periòdiques, han sigut les obres següents les
més estudiades : Bach, de Spitta; Quellen-Lexicon, de Robert Eitner; Músics cèlebres, de Heinrich
Reimann; Ma vida i Escrits, de Wagner; Beethoven, de Paul Bekker; La Vida de Beeihiuen, de
Thayer; Mozart, d'Otto Jahn; Gimnàstica rítmica, de Jaques Dalcroze, etc.
Entre les obres pràctiques, tenim en primer lloc els Denkmàler der Tonkunst {Monuments de la
música) d'Alemanya, de Bavlera i d'Austria; les partitures de L a Rosa del jardí de l'amor, de Pfitzner;
Salomé, Elektra, E l Cai aller de la Rosa, de Strauss; La Walkyria, E l Cap-vespre 1 Tristany, de Wagner; els Motels, de Bach; etc.
Els estudis musicogràfics que segueixen a l'àrida estadística són : Melodia i escala, per E . M.
von Hornbostel, que tracta de la formació de l'escala musical, seguint el principi de Slr Hubert H.
Parry : «Es bo guardar-se de l'error comú que pretén que les escales foren fetes primer i la música
després.» — Sobre la naturalesa, el desenrotllament i l'eficacia de Ricard Wagner : interessant treball
d'Hermann Kretzschmar, qui, bol regoneixent que encara no és arribada l'hora d'emetre un judici
definitiu sóbres l'autor de Parcival, no tem estudiar detingudament un home «en qui es troben unides fortament qualitats que poques vegades concorren en un sola personalitat: capacitat del talent,
profunditat i claredat de l'esperit, escalf del cor, tenacitat de la voluntat i del caràcter.» — Del mateix Kretzschmar és l'article Quelcom de general i de particular sóbres els efectes (en música). — La
poesia alemanya en la música de Beethoven, per Max Friedlaender. Beethoven és el primer músic
que honora els grans poetes alemanys, donant amb sa música major intensitat a les creacions llurs.
Comença sa vida fent de Klopstock sa lectura favorita, i corona sa carrera introduint VOda a la Joia,
de Schiller, en el grandiós final de la I X Simfonia. Si, per dissort nostra, no arriba a posar en pràc-
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tica l'idea, que l'afalaga molt temps, de compondre la música del Faust, en canvi X'Egmont 11 inspira
uns bellissims números incidentals. Del mateix Gcethe glosa en música dues cançons de Mignon,
E l Cant de maig. Nova amor nova vida. Plaer de la melancoi'a. Amb una banda colorida. Mar en calma
i viatge feliç (chor i orquestra). Cant de l'al·liança (chor i solos, amb acompanyament de clarinets,
fagots i corns). Honrat sigui l'home (cànon a sis veus). Prop de l'aimada {lied amb acompanyament de
piano a quatre mans). Gellert II dóna el text dels sis Càntics espirituals, Herder i Matthisson el text
de diferents lied r i canons. Per altra part Beethoven ha perpetuat el nom de poetes dels quals avui
ningú es recordaria : tal l'autor de la lletra del cicle A l'aimada absent, Alexis Isidor Jeitteles, jove
metge que va guanyar-se la més viva simpatia de Beethoven amb motiu de sa coratjosa abnegació
durant una epidèmia colèrica que afligí Brünn vers l'any 1815. — G.

N oves
CONCERT PIANISTIC MONSTRE : LA CRÍTICA I EL GUST MUSICAL A MADRID A MITJÀN SEGLE XIX.
El pianista compositor Gottschalk va viure, com és sabut, a Madrid.
Fou en novembre de 1851 quan donà un concert d'aquells que nomenaven monstres.
Era. temps de música guerrera, allò de descripcions de batalles, episodi sentimental dels ferits, etc,
etcètera : La Batalla de Inkerman, E l Sitio de Bilbao, E l Sitio de Zaragoza...
Precisament aquest és el títol de l'obra més suggestiva del dit concert, on el pianista esmentat
va executar E l Sitio de Zaragoza... a dèu pianos!! Era una bateria ae siti, veritablement.
Val la pena de llegir la descripció d'aquesta peça (per exemple de música de programa) feta per
la premsa d'aquells dies i que recorda molt bé el notable historiador d'art Carles Cambronero f.
Val la pena de deixar-lo en el característic esperit de la premsa de llavors. Diu així la descripció del
famós 5///o:
«El primer motivo, por medio del cual trata de expresar el autor el tumulto y el desorden de la
ciudad durante los momentos terribles del asalto, conslste en un slnnúmero de escalas cromàtlcas
descendentes, y en octavas, alternando con un canto, cuyo ritmo està marcado por unos acordes
fortlsimos. A poco se oye una reminiscència de la Marcha Real, en tono menor, que trae involuntarlamente — (és deliciós, aquest involuntariamente!)— à la memòria el dolor que se apodera de los sltlados, la angustia Indefinible que slente la madre al separarse de su hijo, la esposa del esposo, la
joven de su amante, en el supremo instante de acudir los hombres à la brecha, gulados del sentl-
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miento patriótico é irresistible de defender sus hogares. y con ellos los màs dulces objetos de su cariflo. Estàs duras despedldas estàn determlnadas en la fantasia — (és a dir, en la batalla per als dèu
pianos) — por medio de ejecuciones de un efecto inexplicable. Después se oyen à lo lejos clarines
que ejecutan la Marcha real, que representa à los zaragozanos marchando al combaté, cuyo estruendo
se anuncia por medio de canonazos que también resuenan à lo lejos. Durante un instante reina un
estrépito que va calmando poco a poco, como en sefial de que se ha suspendido la lucha. Vuelve a
oirse la Marcha real, fugada, altemando con la Jota, fugada tamblen.
Momento de descanso.
Tranquila la ciudad después de pasado el primer peligro, renace la alegria en los semblantes
de los sitlados, cuyo efecto se expresa en la fantasia por medio de la Jota, variada, primero piano y
después crescendo, basta terminar con un tutti los diez pianos, durante cuya ejecucion brotan torrentes de armonla de un efecto màglco. Después de la Jota se reproduce el estrépito, figurando un asalto,
por medio de escalas cromàticas descendentes, à las que sigue un juego de armonias imltativas de los
clarines. Componen el final la Marcha leal, fugada, variando de tonos; acordes à tutti, y un nuevo
crescendo de clarines, con los bajos fugados, sobre el tema de la Marcha real.
Lejos de haber confuslon en los sonidos, se oyen clara ydistintamente todas las melodias, sin
que se pierdan ni una sola nota, ni uno solo de los delicades dibujos con que Gottschalk ha bordado
su fantasia, aun a pesar del estrépito producido por la aglomeracion de armonias, que unas veces
como menuda lluvia, otras como una granizada que cayera con impetuosa fuerza en medio de furioso temporal, llegan à los oidos con pasmosa regularidad. E l piano de Gottschalk descuella sobre
todos, distinguiéndose de los demàs los sonidos que en él produce, como si fuera un instrumento de
diferente calidad en su esencia.»
• • •

V CONGRES INTERNACIONAL DE MUSICA. — E l Comitè de la Societat Internacional de
Música ha decidit que aquest Congrés tingui lloc a París a darrers del mes de maig de l'any vinent.
L'anterior Congrés, reunit a Londres, se celebrà pel juny de 1911.
• • •

LA MÚSICA A L'ESGLESIA. — Un corresponsal de la Tribune de Saint-Geruais, de Paris,
comunica que recentment ha sentit, en una església de Pau, durant la celebració d'una missa en honor
de Santa Cecília (naturalment, amb el corresponent horror), el duo de Samsó i Dalila arreglat per
a... guitarres i mandolinesll Per fer lluir més l'arranjament {?), se tocà en el moment de l'Elevació.

CENTENARI DE VERDI. — L a Comissió Executiva del Centenari del gran músic italià prepara, en celebració del seu natalici, grans festes musicals que tindran lloc a Milà durant el vinent
octubre. A més d'execucions extraordinàries de les principals obres del mestre, es cantaràn en el
teatre Scala, dues òperes i el Rèquiem en execucions models.
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FESTIVALS A MUNIC. — Els festivals musicals que durant l'estiu se donaràn en el teatre de
la Residència 1 en el del Prince-Regent consistiràn en vint representacions d'obres de Wagner, set
de Mozart i quatre de VAriana a Naxos, de R. Strauss. L'ordre d'aquestes representacions és el
següent: el cicle Wagner durarà del 9 d'agost al 16 de setembre, el Mozart del 30 de Juliol al 6 d'agost,
i les quatre audicions de la darrera obra de Strauss se donaràn els dies 8 i 20 d'agost, i 1 i 13 de setembre.
• • •

EN PAU CASALS A PARÍS.—Traduïm d'una revista musical la següent nota, que fa referència
a un incident ocorregut no fa gaire en una de les sessions dels Concerts Colonne, de Paris, del qual fou
principal actor el nostre eminent vloloncelista Pau Casals : «L'altre diumenge els Concerts Colonne se
vegeren privats, poc abans de començar, del preciós concurs de Mr. Pau Casals. Aquest violoncelista,
pic de geni i de vivacitat,—diu M. L . V.—no volguí prendre part en dit concert perquè Mr. Pierné,
director d'orquestra, havia comès l'imprudència de qualificar de dolent el Concerto de Dvorak que
figurava en el programa. Evidentment — continúa M. L . V. — Mr. Casals féu malfet de privar
als oients dels Concerts Colonne d'una audició anunciada, per lo qual, segurament, se veurà obligat
a indemnitzar poc o molt a la societat a qui privà del seu art incomparable; mes, posant apart tota
consideració pràctica, no trobo gens desagradable el gest de l'artista protestant sense reserves de la
condemnació d'una obra per un director d'orquestra 1 donant-li al mateix temps una severa lliçó. En
efecte, els interpretadors (virtuosos o directors) precisa que respectin les obres la realització de les
quals els ha estat confiada : poden perfetament abandonar an els crítics la penosa tasca de discutir el valor real dels compositors.»
• • •

HANS RICHTER ha celebrat a Hongria el 70.* aniversari de la seva naixença. Ha dit.ambt al
motiu, an els seus amics, que considera acabada la seva carrera de director d'orquestra des de
l'última vegada que dirigí a Bayreuth Els Mestres cantaires.

CONFERENCIES. — F a més de trenta anys que la Musical Association, de Londres, ve organitzant, cada hivern, una seria de conferencies sóbres temes d'erudició i de crítica musicals. Aquestes
sessions són sempre concorregudissimes. Les conferencies del present hivern han sigut Ja inaugurades. Jeffrey Pulver ha dissertat sóbres Les Antigues /ormes de la dança. Estan ja anunciades
altres conferencies sóbres L'Educació de la sensibilitat. Les Tocates de Bach, L'Orgue modern, La
Musica religiosa dels compositors anglesos, les Relacions entre la pintura i la música, etc.
iQuan, Senyor, podrem imitar, en aquest sentit, la seriosa Anglaterra?

EDUARD

ELCAR.

— Aquest eminent compositor anglès, les obres del qual desperten cada

dia major interès entre'ls públics europeus, acaba de compondre un poema simfònic, Intitulat
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Falsta't, l'estrena del qual tindrà lloc en un dels concerts dels festivals de lieeds que se celebraràn
el vinent octubre.
• • •

UNA NOVA OBRA DE STRAUSS. — Per a la pròxima inauguració de la nova sala de concerts que s'acaba de construir a Viena. l'autor de Sahn.i ha escrit una nova obra que. arrib el
títol Preludi de fes'a. ha dedicat a la Societat d'Amics de la Música.

«PARCIVAL» A P A R I S . — T r e s són els teatres que's proposen representaria darrera obra
de Ricard Wagneí així que la partitura hagi passat al domini públic : la Gran Opera, el Teatre
dels Camps Eliseus i la Sala Favart. E n aquesta darrera cantarà la part de Parcival el tenor
Rousseliere, i la de Kundri Mme. Litvinne.

Necrología
En Josep M.» d'Arteaga, mort a Barcelona el mes de jancr, era un professor de música distingit,
entre'ls més notables d'aqui, per la seva il·lustració, i molt estimat per son bell caràcter. Al començament de la seva carrera professional desempenyà una càtedra de piano en el Conservatori del Liceu,
que va haver de renunciar més tard per atendre el gran nombre de deixebles particulars que sol·licitaven la seva ensenyança. Durant alguns anys fou president de l'Associació Musical de Barcelona.
En els círcols literaris l'Arteaga tenia guanyat també un bon nom : havia escrit una seria de
treballs molt importants sobre lingüística, i, coneixedor de la llengua italiana, que posseía a la perfecció, an ell se deuen les traduccions an aquell idioma de les òperes f / í f i ïneus, d'en Pedrell, i E n ric Clif/ord, de l'Albéniz, utilitzades en les representacions de les mateixes que's donaren, fa alguns
anys, en el nostre Liceu.
Que la ssva ànima frueixi de l'eterna pau!

A V I S O S . — Havent-ae r e i m p r è s e l n ú m e r o 2 d a q u e s t a « R e v i s t a » , corresponent
al mes de febrer de l'any 1904, posem a l a v e n d a l a c o l · l e c c i ó completa dels v u i t
anys publicats, que pot adquirir-se a l m a t e i x preu de s u s c r i p c i ó .
—Per r e l l i g a r el n o v è v o l u m do l a « R e v i s t a Musical C a t a l a n a » s'han confeccionat unes a r t í s t i q u e s tapes, que p c d r à n a d q u i r i r - s e , a l preu de 2 ptes., a l a
L l i b r e r i a « L ' A v e n ç » , R a m b l a de C a t a l u n y a . 24. A l a m a t e i x a l l i b r e r i a enquad e r n a r à n els v o l u m s a l p r e u de 3 ptes. c a d a un (compreses les tapes).
Barcelona. — Tipografia L ' A v e n ç : R r m b l a de Catalunya, 24. — T e l e í o n 115
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«Escuela de Dobles Notas» i son «Auxiliar»
per a Piano

PREUS:

^ Escuela de Dobles Notas. Llibre complet, 12 p e s s e t e s .
j Separadament, en tres quaderns, 5 p e s s e t e s 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 música i a casa el seu editor, J . Sancho Condis,
Passeig de Gracia, 50, 2 . ° , ' i . " - B A R C E L O N A .
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