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Expansions
De la necessitat de ben analitzar les nostres impressions musicals
abans de decidir-nos a judicar-les i a classificar-les
Per a X . . .
«—A l'evocar amb vós — me dèieu — força pàgines ja viscudes, ja passades, però èncara vives, no obstant, en mon esperit, i al cercar entre totes elles alguna impressió musical,
una se me n'acut, pel damunt de totes, que vull contar-vos...» I em diguéreu (ho recordeu?)
que l'havíeu sentida, assaborida, certa vetlla d'estiu, des de casa vostra. L a música sortia —
dèieu — d'un d'aquells grans cafès barcelonins avui desapareguts, i arribava fins a vós tota
voltada d'aquell estrany misteri que comunica a la música (i a totes les coses) això : la distancia. Quelcom ajudava — afegíreu — a despertar en vós la dolça impressió sentida : l'hora,
la solitut... i l'estat especial, en fi, en que, sensible com sou (sensitiu com sou, anava a escriure) tot això vos submergia... I vibràveu encara (ho recordo prou bé) tot parlant-me, vehementíssimament, d'aquella impressió... musical.
Vaig aturar-vos prompte (ho recordeu?) i, serè, vaig preguntar-vos... què era ço que
havíeu sentit. Vau respondre'm que no ho sabíeu pas, que no ho havíeu sabut mai, i que,
per altra part, ben poc vos importava... Però una cosa m'afirmàreu : que fou

quelcom

de deliciós, d'absolutament deliciós, i que jamai cap música havia pogut impressionar-vos
tant agradosament, tant dolçament, i tant profundíssimament com aquella.
1 aleshores, cruel (ho confesso), vaig procurar convèncer-vos d ' a i x ò : que aquella impressió tant delitosa que avui recordeu encara, i que amb tant calor me detallàveu, no fou
pas deguda a la música, no, com suposàveu... sinó, sobre tot, a tots els demés factors, per
vós mateix descrits, que en l'esmentat moment vos envoltaven. Vaig afegir, a més (engres-
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cant-me també en la meva obra... diguem-ne destructora... constructora, però, en el fons,
penseu-vos-hi bé), que la música que recordàveu era segurament dolenta; i que lluny d'haver sigut, com suposàveu, l'element principal al qual fou un dia deguda la vostra impressió
sentida, no havia sigut (creia jo) sinó una humil... comparsa}. Serví, tot lo més (vaig afegir),
per ajudar-vos a despertar, per treure-vos, per breus moments, de l'agradosa... réueríea la qual
estàveu aleshores entregat... Vau, doncs, fixar-vos en la música, principalment (continuava
jo), de la mateixa manera que, sense la música (o fins amb la música i tot), vos haguéreu fixat,
per exemple, en l'aleteig d'un ocell, en el xisclet d'un lloro... o en la fiblada d'un mosquit!
I ara soc jo, car amic, el que, escollint també (com féreu vós), entre'ls pobrets records,
alguns dels que més se semblin al recordat per vós, vaig a oferir-vos-els. I ja veureu, amic,
com ço que vós sentíreu, també ho he sentit jo. Afegiré, però, que, fins durant els curts
instants de l'impressió... i amb tot i ben fruir-la (quan passen... no és veritat?... cal aprofitar-les), no vaig pas deixar-me enganyar, com féreu vós (i perdoneu, vos prego, la meva
excessiva franquesa), i vaig procurar donar, tot seguit, a cada un dels factors que havien
contribuït a despertar-la, l'importància que li pertocava.
Vaig, doncs, a oferir-vos dos clixés : l'un fou impressionat a Bruges, la bella ciutat flamenca; i l'altre en una de les més amagades, més confortables i més sanitoses cases pairals de la nostra Catalunya.

Un dia, vagava, doncs, tot sol, pels vells carrers de Bruges. Fruía intensament, calmosament... sentint en mi la suggestió originalíssima d'aquella ciutat curiosa. L a deixava fer.
L a deixava fer i, vençut, anava entregant-me, àvid, al dolç moment que passava. Assaboria, en fi, una d'aquelles hores... sabeu?... (tant rares, tant breus, tant exquisides) que aquell
amic comú, que vós coneixeu prou, ne diu passades (que no cal pas confonare amb les perdudes*.) i que jo, com també prou sabeu, ne dic viscudes. De cop, el Carillon vibrà, i anà esgranant, des del Bejjroi, les seves notes. Fou un moment delitós. Ara bé : no sabria pas dirvos, car amic, ço que'l timbre, absolutament cristallí, de les seves campanes, despertà en
mi. Noteu que ja l'havia sentit : l'havia sentit des de la Qrand' Place, des de l'Hotel i des de
força dels vells carrers de Bruges. Però en el moment de l'impressió, de l'emoció, de l'encís del qual vos parlo, em trobava, precisament, perdut, solet, en un dels més ombrívols
i allunyats carrers de la ciutat. Les aigües del canal (aquelles aigües... sabeu?... llises, tranquiles, endormiscades talment, de les quals [ho recordeu?] vos he sovint parlat) exercien
en mi la llur acció. Tot, al voltant meu, era gris, patinat, callat. Les formes que contemplava,
i fins el color (o l'absencia de color) de tot allò, m'obsessionava. I de prompte, com vos he
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dit, el Carillon sonà. I vaig entendre'l, i vaig sentir-lo, i vaig fruir-lo profundíssimament.
Pregunto jo ara : fou la música, una vegada més, ço que m'impressionà?

No, mil

voltes no. Car (ho recordo perfetament) ço que'l carillonneur executà durant l'instant mai
oblidat que vos recordo, era... sabeu què?... un vals dels més vulgars. Amb tot, repeteixo,
l'impressió fou pregona. I és que, com en el cas que'm contàreu, la música no fou, en
realitat, sinó un factor secundari. Ella, realment (i amb tot i ésser dolenta), pogué semblar,
durant uns curts instants, l'element principal. Ben pensat, però, no fou pas ella, no (ja he
dit que era dolenta), ço que m'impressionà : fou la ciutat, fou l'hora... i el sò (res més que'l
sò!) de les campanes. Jo, a més, me trobava en una situació tant especial, tant a/vopds//,
que, no ho dubteu pas, si en lloc d'executar una... composició musical (qualifiquem-la així)
hagués el carillonneur fet vibrar, a l'atzar, mitja dotzena de campanes del Carillon del qual
parlem (amb tal, solament, de donar als sons un xic de ritme... i fins sense ritme i tot), l'encís hauria sigut idèntic... o pot-ser encara més pur!
I anem per Yaltre.

• • •
Alguns amics, des d'un dels porxos d'una d'aquelles tant característiques cases pai.
rals que tots coneixem prou, callats, units, llaminejàvem l'hora. Erem lluny de ciutat, molt
lluny, entre muntanyes. E l sol, a poc a poc, anava abandonant-nos.

Res se sentia sinó

la remor suavíssima del gronxament dels arbres. Sobtadament una cançó muntà... Ningú
es mogué, ningú articulà un sol mot. Prou sentíem tots que, si l'humil cantaire arribava a
veure'ns, prest, avergonyit, emmudiria... I la cançó, lliurement, simplement, naturalment
prengué volada. Sortia dels llavis d'una dóna en un moment d'instinctiva i natural expansió.
Jamai, tal volta, he millor sentit i millor assaborit que aquell cap-vespre tota la flaire que's
desprèn d'una cançó.
E n el cas que dic (un bon xic diferent, val a dir-ho, del cas que ja vos he contat i del cas
que vós també em contàreu), la música, realment, penetrava en nosaltres : era un factor
principal; era bella, era bona. Amb tot, jo vos ben asseguro que la mateixa cançó sentida en
un lloc tancat, entre gent mudada, entre gent distreta... no hauria pas despertat en tots nosaltres la mateixa impressió que la que'ns provocà precisament aquell cap-vespre. Ergo (i fins
quan la música és bella, quan la música és bona), l'hora, l'ambient, el nostre estat d'esperit,
tot ço que respirem, en fi, tot ço que sentim i tot ço que'ns envolta, en un mot, ajuda a impressionar-nos.

• ••
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L a conclusió ae tot això? E s aquesta : que, quan escolteu música, i quan, tot escoltant-la,

sentiu un xic de plaer, d'emoció, vos fixeu bé, per de prompte, si realment és la música el
que vos els proporciona. Obrant a la lleugera, atribuint-ho tot sempre a la música, pot donarse el cas, com ja haveu vist, que qualifiqueu de bo, de bell, i fins de gaire-bé sublim, si vós
voleu... quelcom ben dolentet.
Aneu amb compte, a més (un cop segur que és la música, realment, ço que ha provocat en
vós un xiquet d'impressió), en judicar-la, en classificar-la. Fruir, sentir, és cosa fàcil... amb
tal d'ésser sensible, com dèiem l'altre dia, a l'art dels sons. Judicar, classificar... ja és m é s difícil, creieu-ho, molt més difícil... per més que, com vós sabeu prou bé, siguin molts (massa!)
els que lleugerament, fàcilment... barroeríssimament, parlin sovint (com qui no diu res!)
d'això... sabeu?... tant delicat, tant subtil, tant intangible, realment, que als més serens, que
als m é s coneixedors i als més experts, en fi, ben sovintet escapa!...
F. L L I U R A T
(De la revista Catalunya.)

Joan Millet y Pagès
Necrologia llegida pel propri autor en la vetllada que r«Orfeo Català»
celebrà '1 dia 12 de febrer prop-passat *
SENYORES Y SENYORS:
i S P L I C A N d'una gran Santa que, entra'ls favors y privilegis que rebé
de Deu en aquesta vida terrenal, n'hi hagué un de molt singular que
havia de deixar en l'ànima d'aquella criatura elegida un rastre fons y
perdurable. Aqueixa excepcional manifestació del divina! amor fou
la de deixarli enfonzar la vista en les interioritats d'un cor humà,
més inaccessibles que les coves pregones de les grans montanyes y
fins podríam dir més insondables que les entranyes de la terra. Y esplican que lo que allà
dins vegé la Santa fou tant horrible, tant pahorós, que no poden donarne idea les més tremendes tempestats de la Natura ni'ls més grans trastorns meteorològichs. L a Santa n'apartà
*

Atenent els desitjós de l'autor publiquem el present treball amb sa ortografia original. (N. de la R.)

BUTLLETÍ DE L'ORFEÓ CATALÀ

117

ab tristesa els ulls y ab espant el cor, fet a les contemplacions espirituals y banyat contínuament de les llums de l'esperança.
Y es per la Uey del contrast, contínuament palesa als nostres ulls, que se m'ha acudit
a mi evocar aqueix recort per començament d'aquesta breu necrologia. Per la lley del contrast, dich, perquè sobre la negror d'aquell cor atormentat y tempestuós sembla que's gosa
un hom en mirar y contemplar la blancor del cor de la Santa, a qui Deu volgué mostrar fins
a quin punt de confusió y de tortura pot arribar el cor humà que s'aparta de sa lley immudable y eterna. Figurauvos solament un cor hont hage fet niu l'odi, nat directament del infern, y per aqueix torment del odi podeu considerar la tortura de tantes passions folles, que
no sempre l'home sab resistir y cau en llur esclavitut, comprometent la seva pau present y la
futura. Fàcilment se compren, senyors, l'horror de la Santa al contemplar les tempestats
d'aquell cor humà que Deu li deixà veure.
Y l'horror, es clar, havia d'esser més gros per aqueix contrast de que 'os parlava. Afortunadament, el cor humà no necessita sempre que'ls curiosos o previnguis s'aboquen a escudrinyar ses interioritats misterioses. Els bons cors son plàcits per naturalesa y pacífichs per
consuetut y llur secreta vida se transparenta en la noble y serena llum dels ulls y en la Uealtat y esponjament de la paraula. No cal estudiaries : s'os presentan devant sens que'ls hagueu
cercat may, y, aixís y tot, no'ls trobareu nous : vos semblarà que ja fa temps que'ls coneixlau, que ja fa anys que'ls estimavau. A la primera mirada dels qui'ls posseheixen la mà s'os
allargarà per ella meteixa estrenyent per instint l'altra que també s'haurà allargat cercant
la vostra y, com a fruyt d'aquesta inesperada coneixença, feta sense cerimonioses presentacions, sens intervencions agenes, vos ne quedarà dins del vostre cor una espècie de goig sens
núvols, un benestar inesplicable : si no os sentlau prou bons, vos semblarà que 'os obligan a
esserho; si anyoravau l'amistosa companyia d'un cor excelent, la tindreu ja y 'os semblarà
que 'os sentiu menys sols y menys desamparats en aquesta vida. E l s bons cors els trobareu
com la mirada lluminosa y el florit somrís d'un infant que topau sovint en el vostre camí y
que, ab sols mirarlo, si'l sabeu mirar, sense conèixervos, s'os fa amich y 'os allarga les manetes
y fins s'os en puja a la falda. E n l'home de bon cor hi trobau desseguida una amistat qu'en
el meteix moment de nàixer vos sembla ja vella.
Això es lo que'm passà a mi, senyors, ab en Joan Millet. Nos trobàrem un dia fora de
Barcelona, no'ns haguérem de dir els noms, nos estrenguérem les mans y fórem amichs per sempre més. E l seu cor l'havia vist jo abans en sa obra dins del ORFEÓ CATALX; ara se'm presentava ab la seva llum y el seu somrís. Poca cosa me tocava fer a mi en el naixement d'aqueixa
amistat : el cor den Joan Millet bastava per tots dos. Els qui no tinguéreu la felicitat de
conèixerlo ho podeu judicar, com jo abans, per la seva obra.
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L'ORFEÓ CATALÀ, nat a la primera empenta com una empresa artística y patriòtica, in-

formada, naturalment, per l'esperit de reivindicació y de restauració qu'en aquells temps
senyorejava tots els cors catalans, podia dirse ja cap a la meytat de la dècada de 1890 a 1900
que havia assumit y concentrat tota la quin ta-essència d'aquell poderós moviment sentimental que fou el despertador de totes les energies nacionalistes. Jo, qu'he estat sempre enemich
de fer les coses à fortiori, que, si s'ha tractat, per exemple, de tenir un himne nacional, no
m'ha agradat que's fes artificiosament a preu fet, sinó que m'ha plagut, y fins modestament
hi he ajudat, que sortís espontàneament de les meteixes entranyes de la música popular,
jo crech fervorosament que, si'l dia, més o menys tardà però infalible del triomf, se buscàs
un guió que hagués conquerit prou mèrits per precehir als triomfadors en el camí de l'apoteosis, aqueix guió hauria d'esser la nostra estimada Senyera, feta y batejada en els grans temps
den Joan Millet, la qual, per assolir major glòria, sufrí persecució y captiveri, a fi de que
se li pogués dir com a l'honrada donzella d'un drama dt-.n Tamayo, ofesa per un brètol:
«L'insult dona major brill a la teva puresa.»
Sí, I'ORFEÓ era, y es encara, l'exèrcit militant del sentiment nacionalista, aixís com els
Jochs Florals n'han sigut y'n son el símbol. Y això senzillament es l'obra d'aqueixos dos hòmens units providencialment per una germandat natural que ha fos en un sol nom familiar
dúes glòries brillantíssimes. L'un ha portat a la gran obra tot el geni d'una poderosa intuició
artística y tots els miracles d'un cor creyent y patriota; l'altre hi posà totes les energies del
seu caràcter privilegiat, obert a totes les grans influencies, coneixedor de les organisacions
vigoroses resistents als temporals y a les persecucions y fins als meteixos corchs interns, encara
més destructors y més temibles. L a ferma y sòlida constitució del ORFEÓ CATALA es indubtablement l'obra den Joan Millet, ell fou qui li donà aqueixes arrels fondes que li permeteren
desplegar ben aviat ses branques pomposes y florides qu'escamparen el llur perfum per totes
les contrades de Catalunya, que l'aniràn escampant, en virtut de tant vigorosa empenta,
per tots els pobles de! mon aymadors de les grans manifestacions artístiques. L'esperit den
Joan Millet no se'n ha anat ni se'n anirà d'aquesta casa. y tots els qui poch o molt hem d'entrevenir en les interioritats de sa vida fecunda tenim la ferma convicció de que no hem de fer
més que seguir el seu exemple per arribar a assolir els cims qu'ell havia vist en somnis.
Però, com qu'en tot lo que ha sigut fet ab giny y destresa sol haverhi més de lo que s'hi
ha volgut posar, resultà desseguida als ulls dels clarividents que I'ORFEÓ CATALÀ ultrapassava
els límits d'una associació artística y patriòtica. L'obra del ORFEÓ, per aqueixa liey natural
quasi may desmentida, pel fons sentiment que la nodria y per la sòlida organisació que
havia rebut, fou considerada com una obra social digna del general afecte. Jo recordo ab íntima y particular complacencia aquelles paraules que li endreçà el Bisbe de Vich, Dr. Torras
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y Bages, el dí^ en que I'ORFEÓ li feu visita en el seu palau, a primers de juliol de 1900, paraules
que havían de deixar fondíssim rastre en el cor den Joan Millet, pel qual sembla van un premi : «Vosaltres — vingué a dir als orfeonistes — portau pel mon a l g í h a cosa més que'l perfum
dels vostres cants y l'olor del vostre patriotisme : hi portau un admirable exemple de germanor y compenetració social qu'es una de les vostres grans honres y un segell de sobirana
distinció que 'os fa encara més amables.» Han passat dotze anys ben llarchs y jo 'os asseguro,
senyors, que una de les més grans satisfaccions qu'he tingut durant ma pobre colaboració
en I'ORFEÓ CATALA ha sigut el sentir, ab no gayre diferencia, aqueixes mateixes paraules en
el Palau Bisbal de Barcelona, sortides de boca d'un altre Prelat que ha vessat sobre'ls
nostres choristes tot l'afecte del seu cor bondadós el dia que'ls ha arribat fins a l'ànima.
Però deixaumhi insistir un moment en aquella primera visita a Vich del ORFEÓ l'any 1900
que incidentalment acabo de recordarvos. No solament esplica en mi aqueixa insistència un
doble amor patriòtich sinó la circumstancia de qu'ella fou ocasió d'estrènyers més la meva
amistat, per mi tant preuada, ab en Joan Millet. No'ns trobavam may que no'n parlassem.
Ell la desitjava de tot cor y aqueix noble desitxseu figurauvos com m'acabava d'encendre
a mi la set de que fos una realitat hermosa. E n totes les poblacions de Catalunya ha estat,
y serà, la visita del ORFEÓ CATALA una gran festa, però a Vich havia d'assolir, per moltes rahons que fora llarch espllcar, les proporcions d'un aconteixement excepcional. Hi havia per
cumplir el gran desitx un obstacle vulgar, vulgaríssim, però invencible: el gasto considerable
de l'espedició que no trobavam medis de cobrir. Passàrem ab aquesta angunia tres o
quatre anys fins que arribà el venturós dia de que, presidit més o menys directament
l'Ajuntament per un home patriota y de gran caràcter, s'encarregà aquell de respondre
dels gastos. Dia fou d'alegria immensa per tots els vigatans ei dia en que la determinació
municipal (ou coneguda. Tothom se preparà per rebre dignament tant honrosa y simpàtica
visita. E l meteix Ajuntament volgué que I'ORFEÓ se'n portàs un testimoni del amor y de
l'admiració de la Ciutat y pensà, com tothom, en un I h ç per-la Senyera. Però aqueit llaç
havia d'esser digna d'ella. Què s'havia de fer, per lograrho? E r a ben senzill : acudir al meteix
autor d'aquella. Y veusaquí. senyors, com s'ajunta a aquest recort meu personal den Joan
Millet el d'una altra ànima gran com la seva, germana de la seva, tant estimada com la seva,
grata y inoblidable com la seva per I'ORFEÓ CATALÀ : l'ànima y el nom de i Gallssà, l'home
mocest y útil. cor enamoradíssim de la seva Pàtria a qui rendí ay! per tan breu temps les
esquisides flors del seu art delicat y elegantíssim y els tresors magnífichs de la seva cultura;
el servidor humil y abnegat de la causa nacionalista que, per voler ésser dels darrers en les
fileres dels patriotes, tal vegada l'Historia el pose entre'ls primers perquè haurà esbrinat
que li pertoca. E n Gallissà dibuixà aquell llaç y miraulo penjat en la Senyera, brodat per
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mans també humils de qui digué ell, en carta per mi memorable, que mereixej-ian brodar, en
el dia somiat del suprem ressurgiment de la Pàtria, les banderes de la victorià.
Desd'aleshores, conf he dit abans, la meva amistat ab en Joan Millet fou més estreta.
Nos havia acabat d'unir un sentiment local que dins del seu gran cor sentí vibrar ab força.
Per altra part, la marxa ascensional de l'obra del ORFEÓ s'anava accentuant dia per dia y
hora per hora y tots dins del ORFEÓ nos hi trobavam com a casa nostra. E r a com un gran amor
de familia ple de benestar y dolçura. Semblava que aquelles cançons populars ab que'ls choristes adormian els nostres sentits guardavan tota la mel dels llabis de les nostres mares, y
que venia d'això el parentiu, aqueixa estreta germanor que a tots plegats nos lligava. Y veyam
sobre de tot això la tutela podríam dir paternal den Joan Millet sostenint la pau, la suavíssima tranquilitat d'aqueixa gran familia.
Mes ara me recordo, senyors, de que segurament la meva obligació al ocupar aquesta
tribuna era la d'esplicarvos fil per randa, dintre'l breu temps que m'es concedit, l'obra material y precisa den Joan Millet dintre del ORFEÓ CATALA durant els gloriosos nou anys de la
seva presidència. Sí, de segur que aqueixa era la meva obligació y aixís ho vaig entendre jo
meteix de bon principi. Y perquè ho vaig entendre aixís vaig fer cercar en els archius de la
casa memòries d'aquells nou anys y altres papers que fessen pel meu objecte, que havia d'esser una necrología ordenada, ab totes aquelles regles que'ns ensenyava «1 Catedràtich de
Retòrica ab un cert somrís aleshores per nosaltres enigmàtich però que de segur volia dir
que may cap orador d'empenta n'havia fet cas ni les havia practicades. E l nostre meteix
excelent y benvolgut company el Mestre Pujol, quan n'hagué de parlar den Joan Millet.
arràn de la seva mort, en la REVISTA MUSICAL, semblà fugirne també de la minuciosa esplicació de les fites presidencials del gran tutor del ORFEÓ, torbat a cada instant pel doll de sentiment que s'emmena la seva ploma. L a figura den Joan Millet es de les que s'imposan pel
conjunt. E s tant gran y lluminós aqueix conjunt que l'analisame els detalls sembla que 'os
torba en l'admiració que la primera contemplació vos ha despertada.

,

Però entre'ls nombrosos y admirables detalls de l'obra del insigne President n'hi ha un
parell o tres que han de quedar entre nosaltres ab actuallitat perenne. No parlo j a de l'obra
artística, brillantíssima, quasi increïble, que portà a cap I'ORFEÓ dintre d'aquells nou anys
gloriosíssims, en la qual, si no hi pogué posar l'esforç tècnich, hi aplicà tot l'immens entusiasme de la seva ànima escullida. Si 'os parlàs d'això, me sentiria obligat a parlarvos d'aquella
memorable tarde d'un dia de Jochs Florals en que'ns agafà a D. Marian Aguiló y a mi, al
acabarse la festa de Llotja, y se'ns emportà, seguits d'altres amichs, entre ells el meteix
Gallissà, cap al carrer de Dufort a sentir I'ORFEÓ CATALÀ, que tenia concert-repàs, com cada
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primer diumenge. Perquè el gran Patriarca de la nostra Literatura, el gran culliter del romancer popular, no l'havia sentit encara may TOrfeó, y en Jo?n Millet ho devia saber y poch
podia consentirho. Quan anam ab I'ORFEÓ pel mon y estudio ab el natural afany l'efecte que
causa en tanta diversitat de públichs, que, al c^pdevall. vé a ésser el meteix, es dir una revelació,
me solch recordar del efecte que causà al insigne poeta. Perquè fou axò mateix : una revelació. Primerament, aqueixa espècie de sublimació de la cançó popular, delseuidol,li produhí
impresió fonda, ben fonda, ab tot y que l'ilustre folklorista era un bon xich enemich de les
armonisacions, y s'esplica, havent copsada ell tantes vegades la cançó en ses fonts originals,
en tota sa diafanitat y puresa. Però ja se'n havia fet càrrech de que l'armonisació era el vehicol que l'havia de tornar al mon de les coses vives y per ço la perdonava. Aqueix vehicol
guiat per I'ORFEÓ era massa brillant y massa artístich per que'l gran cor d'aquell home, obert
sempre a les belles sensacions, no'n rebés tota la seducció y tot l'immens aroma. Però hont
veritablement esclatà d'entusiasme fou en l'execució de la música polifònica. Allò si qu'era
nou per ell, la realisació probablement d'un somni que may s'hauria atrevit a esperar. Cantà I'ORFEÓ VO magnum misteriurrú de Victoria, y, acabat aquell vibrant -alleluia que s'emmena les ànimes, en Joan Millet y-jo el miràrem. No se li havia de preguntar res : aquelles llàgrimes grasses que li solían caure dels ulls en totes les grans ocasions li mullavan les galtes.
Jo crech que aquella revelació tingué per ell ressons d'eternitat. E l mal que l'havia de
matar tenia ja arrels molt fondes. Però aquell dia en Joan Millet havia aprofitat la tarde.
Havia fet un devot nou del ORFEÓ CATALÀ, y quin devot!
Mes deya jo, senyors, — y perdonàu tantes digresions — qu'en la tasca presidencial den
Joan Millet hi havia dúeso tres coses que han d'esser sempre actuals, que han d'esser considerades pels seus successors com Ueys obligadores a les quals may podràn sotstraures. Una d'elles fou
la seva vivísimasolicitut per que I'ORFEÓ CATALA fos conegut directament en tot Catalunya y
fora de Catalunya. Mercès a aqueixa sabia porfídia del insigne President, durant aquells anys
gloriosos els nostres choristes visitaren quasi totes les principals poblacions de Catalunya, y
això servi a la nostra institució no solament per que'ls seus mèrits, posats de relleu per la
premsa barcelonina, poguessen ésser apreciats y estimats directament, sens intermediaris, per
tots els catalans; no solament per que aqueixa empresa valgué per que'ls orfeonistes disfrutassen del pler de conèixer aqueixes localitats hont ja a la bestreta se'ls estimava y hont llur
arribada era per ells un triomf y pels altres ocasió d'una gran y espressiva alegria, sinó que
servi també per guardar al ORFEÓ, ja desde'ls primers anys de sa vida, de tota nota de centralisme, d'esclusivisme barceloní, que tant poch s'hauria dit ab la gran amplitut de ses aspiracions patriòtiques y artístiques.
Tot al revés, senyors : en temps den Joan Millet no s'acontentà I'ORFEÓ ab passejar

122

REVISTA MUSICAL CATALANA

la seva Senyera per tots els indrets del Principat; també volgué anar.-y anà. a Mallorca,
a fer lo que encara en podríam dir el jurament de les illes, a reconèixer y refer el lligam
nacional ab les Balears, y, indirectament, ab les Pythiuses, tant catalanes com aquelles.
L'èxit obtingut a Palma per TORFEÓ, igual enterament als conseguils a Catalunya, provà
més ?loqüentment que qualsevulga altra cosa que aqueix lligam històrich es un lligam actual;
que'l sentiment popular dels mallorquins, quan es hora, sab demostrar ab la més viva eloqüència, que l'identitat de raça, de Ilenga, de costums, de poesia se sobreposan a totes les convencions y a totes les intrigues polítique" de tot' el' temp-; que'ls Segadors se senten y s'entenen y obran com una evocació per tot hont Felip V deixà el rastre de sa reyal venjança; que
may poden desavenirse els qui passaren per unes meteixes glòries y per unes meteixes penes;
que may la sanch se torna ayga.
LLUÍS B. N A D A L
(Acabarà.)

Des de Brussel·les
| ONCERTS YSAYE. — Aquesta entitat musical ha volgut celebrar, com tot-hom, el
centenari de R. Wagner. Hem tingut, doncs, també el corresponent concert wagnerià. E l programa del susdit concert (que'l mestre Otto Lhose dirigí) fou el següent : Obertura à'El Vaixell fantasma, Preludi i F i n a l del Tristany i Isolda, fragments simfònics à'El Cap-uespre, primer acte de L a Walkyria (menys el començament) i
Obertura de Tannhàuser. Tot era, doncs, prou conegut. E l s solistes foren M. Kurt i el
tenor Hensel.
Sessió, en realitat, ben preparada, que obtingué el més gran èxit.
Després del concert wagnerià la societat dels Concerts Ysaye ens oferí un festival FranckEn J . Lassalle dirigí la Simfonia en re del mestre val·ló, el Preludi de la segona part de Redempció, alguns fragments simfònics de Psyché i Le Chasseur maudit. Tot això ho hem sentit altres vegades més ben executat. Sort d'en Cortot, que, malgrat els acompanyaments
improvitzats de l'orquestra, executà admirablement els Djinns i les Variations symphoniques. Lo demés anà sols mitjanament.
E l darrer concert Ysaye fou consagrat a la música francesa, i fou dirigit pel mestre
V. d'Indy. E l s músics francesos produeixen bastant, actualment, i era impossible, per medi
d'un sol concert, fer un resum ben complet de l'actual moment francès. Sols s'executaren,
doncs, algunes de les obres capdals de la moderna escola francesa. Veus-les aquí : Simfonia
en SÍ bemol, de Chausson; Preludi de L'Aprés-midi d'un faune, de Debussy; Faunes et
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dryades, d'Alb. Roussel; Isiar, i la Symphonie sur un chant montagnard irançais, de d'Indy. ( L a
part de piano d'aquesta darrera obra fou executada per R. Pugno.) A més, la Srta. Croiza
cantà dues melodies de Duparc ( L a Vie antérieure i Le Pays oú se fail la guerre) i un trocet
d'Eros vainqueur, de P. de Bréville.
I la música francesa no ha pas fet cap mal paper en aquest concert : ben al contrari.
La noble Simfonia de Chausson ha sigut escoltada amb viu interès; la pàgina debussysta...
no ha ja sorprès tant com altres vegades (un hom s'hi va acostumant... i ai del dia que'l debussysme ens sigui ja familiar!); les coloracions orquestrals d'Istar han impressionat, com
sempre; i la Sim/onia, del propri d'Indy, sobre un tema montanyenc francès, ha despertat,
com de costum, el més viu entusiasme. Crec sincerament que l'esmentada Simfonia és, no
solament de lo millor del mestre d'Indy, sinó de lo millor que s'ha escrit a França aquests
darrers anys. E s una producció sentida, ben sentida, i lo fondament sentit ha sigut, a més,
expressat sense por, francament. D'Indy ha canviat potser un xic, després, i sembla com
que, a voltes, hagi anat sentint por de dir les coses... I és una gran llàstima, car ja ha ben
provat que sab ben dir-les!
CONCERTS DEL CONSERVATORI. — Hem sentit una bella execució del Franciscus, d'Edgar Tinel. E s , diuen, el millor oratori del plorat director d'aquest Conservatori. L a vida,
així mundana com religiosa, de Sant Francesc, es ben rica en situacions musicables, i en
vius contrasts, sobre tot. I Tinel ha sabut aprofitar-ho. Hi ha, en aquesta producció, pàgines realment admirables, que quedaràn. Sentint-les, pensava lo següent (i ho pensaven d'altres, n'estic segur) : que és ben curiós, realment, l'espectacle que ofereix Tinel conservant, ardit, terc, invencible, les seves conviccions, la seva fe, el seu credo, malgrat els
modernismes, els impressionismes, els cromatismes i les estrindencies, rareses i desgavells
moderns. E l moment present és, sobretot, pròdig en agitacions, en originalitats (que devegades resulta... que no ho són gaire) i en assaigs de tota mena. I, malgrat això. els ulls fits en
certs músics (en J . S. Bach, sobre tot), Tinel se conservà pur, reflexiu, serè. Curiosíssim,
ho repeteixo.
Franciscus fou escoltat amb viu interès. Hi ha coses, a l'esmentada partitura, que
guanyarien, segurament, essent un xic més curtes, menys ampliades. Però hi ha pàgines
absolutament superiors. Citem, per exemple, Lux seterna {chor), Balada de la pobresa. Càntic
al sol i Cant de l'amor, e t c , e t c , i el començament, sobre tot, de la segona part de l'oratori.
L'obra ha sigut dirigida amb amore per l'actual director del Conservatori, L . Dubois,
í molt ben cantada pels Sr. Plamondon, Seguin, la S r i . Mellot-Joubert i els Srs. Ansseau
i Morissens.
CERCLE ARTÍSTIC. — H i hem sentit novament, el Quartet Schorg, que feia anys que no
havia vingut. Per la meva part no recordo haver-lo sentit més des de les sessions memorables, consagrades a Beethoven, que donà (amb ben poca gent, per cert) a la bonica saleta
de l'Escola Alemanya. Aquest perfet Quartet ha executat el Quor/e//nacaí'a/, daSchubert,
l'Op. 127 de Beethoven, i una bella obra d'un autor encara desconegut per a nosaltres :
E. van Dohnany.
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Després de la sessió consagrada a la música popular belga, i de la qual vaig parlar breument en ma darrera correspondència, la direcció del Cercle Artistique ens acaba d'oferir una
sessioneta dedicada al folk-Iore musical anglès. E m . Cammaerts parlà de la cançó popular
britànica, i de les seves diverses procedències : l'Irlanda, el País de Gal·les, l'Escòcia, i
l'Anglaterra pròpiament dita. Féu l'historia de l'esmentada cançó, i recordà que sols aquests
darrers anys s'ha començat a collir i a col·leccionar. L a part musical d'aquesta sessió fou
confiada a aos artistes de debò : Miss J . Sterling Mackinlay i Allan Glen.
Entre les dues sessions de les quals acabo de parlar, oírem també, en el Cercle Artistique, un bell recital de piano donat pel pianista Carl Friedberg
LIBRE ESTHÉTIÇUE. — J a ho he dit, crec, alguna altra vegada. Aprofitant l'ocasió d'exposar teles generalment extra-modernes (actualment hi ha notes de color mediterrànies), la
direcció de la Libre Eslhétique acostuma organitzar sessions musicals en les quals són exposades, que podríem dir, les pàgines més noves, més ardides, de l'actual moment. Considerades des d'aquest punt de vista, les sessions en qüestió són ja famoses. Afegirem que, generalment, són confiades a artistes ja ben coneguts, ben experts. Veus-aquí lo que he sentit
en els dos darrers concerts efectuats darrerament per l'entitat que'ns ocupa. Primer concert : Sonata, de Víctor Vreuls; Renouveau (cançó), del mateix; Petites litanies de Jésus.
de P. de Bréville, i dues paginetes de Chausson; Sonata per a piano i violoncel i Deux rondes
per a piano, de Josep Jongen. Segón concert : Suite, de D. Defauw; Quintet per a piano
i cordes, de Ch. Leirens; Nocturn, de Fauré, i YIslamey, de Balakirew (les dues darreres obres
molt ben executades per la pianista Srta. Guller); dues Melodies gregues (modernes), armonitzades por M. Ravel; dues Melodies de M. Inghelbrecht, i una Melodia de Grovlez (Cuitares et mandolines). Les darreres obres foren cantades per la Srta. Rollet.
ALTRES CONCERTS. — Citaré solament els principals : E l Quartet Capet ha donat dos
concerts (Quartets de Beethoven). Festival Bach-Beethoven : Bell esforç, realitzat, una
vegada més, pel valent Zimmer. Vam sentir (en tres concerts), algunes pàgines de Bach,
entre les quals citaré : una Sonata en 50/ menor per a violí (violinista Rebner); la Sonata
en mi major (Rebner i Dumesnil); i les cantates : Nun ist das Heil, Liebster Jesu, mein
Verlangen i Jauchzet Gott in alien Lauden. (Les dues darreres foren admirablement cantades
per la soprano Sra. Noordewier, una artista de real talent que recomano als amics del Palau
de la Música Catalana.) Després oírem la Missa Solemnis i la Novena Simfonia, de Beethoven. Ben interessant resulta t a m b é el concert donat pel chor Kaiserlicher Hof und
Domchor, de Berlín. Aquesta societat choral fou creada, l'any 1843, per Frederic Guillem I V . Fou dirigida, aleshores, pel mestre Grell. Actualment la dirigeix l'Hugo Rudel.
Consta d'un centenar de persones (vint veus d'homes i vuitanta veus d'infants). Cantaren : Kyrie, de la Missa del Papa Marcel; Adoramus, de Jacopo Corsi; Cruci/ixus, de
Caldara; el motet de Bach Der Geist nil/t; Weihe der Nacht, de Baussnern; Résignation (ben
estranya, ho confesso), de Wolf; Schlummerlied (deliciós), de Kabn, i VHymne, en fi, de
Strauss. Aquesta societat choral és senzillament admirable. Ho fa molt, molt bé.
Parlem encara, tot passant, d'altres sessions que he sentit : recitals Pugno, Backhaus
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i Friedberg; concerts donats pels Quartets Zimmer i Chaumont; sessions de //«ter donades per
Maria Philippi, Alice Thieffry i Thekla Bruckwilder; experiències, en fi, explicades per J a ques-Dalcroze i practicades per alguns dels seus deixebles.
TEATRE DE LA MONEDA. — Veus-aquí la novitat d'aquests darrers dies : Proserpine,
de Saint-Saèns. Aquesta producció del celebrat mestre francès s'estrenà a París (Opera Còmica) e! 16 de març del 1887, i després no ha sigut gaire representada. Sembla, no obstant,
que'l propri Saint-Saèns la considera com una de les seves millors creacions teatrals. Com és
natural, recorda sovint l'ambient especial (i fins les fórmules) que tant caracteritzen l'òpera
i l'òpera còmica que florien allà en els temps en que fou escrita. Però, considerada tal com
és (i fent abstracció, com és natural, de les modes, corrents i... cabòries actuals), l'obra és
realment ben notable. E l segón acte, sobre tot, és veritablement superb i fa gran honor al
venerable i gloriós autor de Samson i Datila.
Durant els dos mesos transcorreguts des de la meva darrera correspondència, a la Moneda han representat les següents- obres : Hànsel i Gretel, Rhena, L a Fille du Far-West,
Orjeo, Mignon, Lohengrin, Le Chant de la cloche i alguna altra producció que no recordo.
A. M.

Des de París
^OINCIDINT amb l'entrada joiosa de l'abril, va obrir de bat a bat ses portes el nou
teatre nomenat dels Camps Ellseus, però en realitat situat a l'avinguda Montaigne, tocant a la plaça de l'Alma.
J a és, doncs, una realitat la pensada del conegut empressari Gabriel Astruc.
Ell ha volgut fer un edifici seriós, perfetament apropriat a sos fins, i en gran part ho ha
aconseguit. L'exterior, encara que construït amb rics materials, és d'una sobrietat i una
correcció gaire-bé austeres, i inspira la confiança que adins l'art hi ha de regnar sense
intrusions estranyes.
E l Teatre dels Camps Elíseus és l'antítesi de la Gran Opera, la sumptuositat de la qual,
d'un gust un xic dubtós, sembla que no pot avenir-se més que amb el clinquant i la faramalla
dels Meyerbeers i dels Haiévys.
L'interior del nou teatre és senzill i elegant : cap ornament sobtat; res que trenqui
l'unitat de concepció. Sols dos artistes han intervingut en sa decoració : un escultor, Bourdelle, que ha executat uns notables relleus, i un pintor, Maurice Denis, els plafons decoratius del qual són un model d'armonía i espiritualitat. L a sala, que és sols de dimensions mitjanes (la cabuda és de menys de dues mil persones) està disposada de manera que tots els
espectadors presenciïn bé l'espectacle i siguin incomodats lo menys possible pels veïns. E n
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quant a l'escenari, ha sigut objecte preferent d'estudis, havent-s'hi aplicat tots els perfeccionaments de la mecànica i de l'electricitat. E l lloc de l'orquestra, tenint en compte els diferents genres que's conrearàn en aquest temple de l'art, és una plataforma movible que
pot. segons convingui, enfonsar-se a les profunditats wagnerianes o aixecar-se a les superfícies italianes.
Mes amb tot això no n'hi hauria prou si les misterioses lleis acústiques s'haguessin burlat de totes les previsions humanes, com tantes vegades ha succeït. Per fortuna, així que
l'orquestra va fer estremir aquelles parets, se pogué comprovar amb goig que aquest cop
l'acústica ha sigut dòcil als càlculs de l'arquitecte.
L'obra escollida per a l'inauguració, naturalment, havia d'ésser ben francesa. Astruc
va tenir la gosadia de fer-ne reviure una que dormia, almenys a París, des de l'any 1838.
després de quatre úniques representacions, que forèn tempestuoses : el Benvenuto Cellini,
de Berlioz. Era un acte de reparació. No obstantTel públic (més correcte que en altre temps,
és cert) no va aconseguir entusiasmar-se, i no és arriscat augurar a l'obra un altre llarg
somni. Amb tot, l'obra és altament interessant, malgrat sos grossos defectes i ses lamentables caigudes, inevitables si es té en compte el valor literari negatiu del llibret i l'inconsistència dels personatges. Des del punt de vista musical no's pot condemnar una òpera
que conté pàgines tant delicades com l'entrevista de Benvenuto i Teresa en el primer acte,
0 tant vivents com l'escena de Benvenuto i els seus treballadors a la taverna en el segón, i
sobre tot aquell quadre del Carnaval, prodigi de ritme, d'alegria, de vida, de realitat, tant
personal, tant berliozià.
-L'execució fou excel·lent, tant per part dels artistes com per la de l'orquestra, dirigida
per Weingartner. L'autoritària silueta de l'eminent kapellmeister alemany va fer arrufar
el nas a alguns patriotes (se tractava de l'inauguració d'un teatre francès); però an ell pertocava de dret empunyar la batuta, essent com és un dels més ardents campions de Berlioz i tractant-se en particular d'una obra que ha dirigit molt a Alemanya, terra sempre
hospitalària envers les obres del gran mestre romàntic.
L a segona òpera representada en el nou teatre fou FreischüU, de Weber. No cal estendre's sóbres aquesta obra, prou coneguda de tots. una de les més grans del teatre líric;
1 sols faré notar que fou donada segons sa versió original, és a dir, amb el diàleg parlat. L'interpretació meresqué iguals elogis que l'obra anterior. Fou també dirigida per Weingartner.
L a tercera vetllada inaugural fou en forma de concert compost de música francesa:
A la musique, de Chabrier; Phaéton, de Saint-Saèns; Scherzo, de Lalo; L'après-midi d'un faune.
de Debussy; Le camp de Wallenstein. de D'Indy; L a naissance de Vénus, de Fauré; L'apprenti sorcier, de Dukas; L a lyre et la harpe, de Saint-Saéns. E l s mestres Saint-Saèns. Dukas. Debussy i D'Indy dirigiren llurs propries composicions.
Han anat seguint altres concerts, especialment un cicle Beethoven. dirigit per Weingartner amb sa regoneguda mestria. Cal esmentar també una audició inoblidable de la Passió
segons Sant Mateu, de Bach, pels chors i orquestra d'Amsterdam, dirigits per Mengelberg.
Sols citaré les quatre sessions dedicades a l'òpera italiana per tenir el plaer d'apuntar
el nom de la nostra Maria Barrientos, que, amb ses incomparables facultats vocals i amb son
art impecable, obtingué un èxit sorollós.
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E n fi, el 10 del corrent maig ha tingut lloc, en el mateix Teatre dels Camps Elíseus, la
primera representació, tant esperada, de la Pénélope, de Gabriel Fauré. E l refinadíssim autor
de la música incidental de Caligula, Shylock, Pelléas et Méiisande, Prometeu i J u l i César,
una vegada més ha donat proves de bon gust enamorant-se d'un poema que és una esquisitat literària. E l poeta, René Fauchois, ha sabut amb traça extreure dels exuberants episodis
de VOdissea la part essencial del desenllaç sense privar-la de sos detalls més característics,
però despullant-la de tot allò que podia perjudicar a sa claredat i a sa simplicitat. Sols posa
de relleu els dos personatges principals, podríem dir únics, Ulisses i Penelope ; els demés
queden en segón terme, imprecisos, gaire-bé silenciosos.
A l'aixecar-se la cortina apareixen les servents de Penelope. Aquestes moces indignes,
boi filant amb el fus, sols pensen en els brillants pretendents que llur mestressa rebutja obstinadament. Aviat omplen l'escena els insolents personatges : semblen els amos de tot,
i ells obliguen a la reina a seguir teixint en llur presencia la famosa tela. De prompte, arriba
un vell que demana hospitalitat. Malgrat l'oposició dels pretendents, és acollit en el palaui
i Euriclea, la dida de Penelope, li renta els peus. Una antiga ferida a la cama fa que la vella
servent regonegui son senyor; mes, a un signe d'aquest, se conté i calla, i amdós s'allunyen.
Llavors, Penelope, sola, reprèn la feina de cada nit, que no és altra que la de desfer el troç
que ha teixit durant el dia. E l s pretendents, als precs dels quals ha promès accedir escollint-ne
un per espòs el dia que enllesteixi sa tasca, la sorprenen, i, descobert el frau, enfurismats,
declaren que'l dia següent, sens trigar més. haurà de complir la paraula donada.
En el segón acte Penelope vigila la mar amb ànsia, esperant sempre l'arribada d'una
nau que li retorni l'espòs o que almenys li en dugui noves certes. Així la troba Ulisses, disfraçat de vell, com en l'acte anterior. Hàbilment, ell sab fer-la parlar, i comprova amb joia
que sempre l'ha amat i li ha estat fidel. Quan ella s'allunya, Ulisses se descobreix a l'honrat
Eumeu i als demés pastors, posant-se d'acord amb ells per donar fi a l'impudencia dels
pretendents.
E l tercer acte ens porta a la sala del festí. E s arribada l'hora d'escollir un espòs; mes
Penelope declara que sols acceptarà aquell que sàpiga disparar, amb l'arc d'Ulisses, una
fletxa que travessi dotze anelles col·locades amb aquest objecte. Riuen els pretendents
creient-ho cosa fàcil, més cap d'ells té prou força per posar en tensió l'arc formidable. L l a vors el vell s'avança i demana que li deixin fer la prova, essent rebuda sa proposició amb
mofes i sarcasmes. Oh sorpresa! Maneja l'arc com una joguina, i la fletxa travessa les dotze
anelles. Una segona fletxa va dreta al cor d'Eurimaqui, el més insolent dels pretendents. E l s
altres fugen empaitats pels pastors. Penelope llença un crit i corre a amagar-se, feliç, en els
braços del rei d'Itaquia.
Aquest delicat poema ha inspirat al músic una partitura no menys delicada. Fauré ha
compost com mai una música fina, depurada, àtica. E s una música que interpreta els sentiments, les impressions internes, i deixa voluntàriament de subratllar els fets exteriors, adaptant-se així perfetament a l'esperit del text. Tot allò que podria trencar l'unitat o introduir un contrast massa fort, queda, doncs, atenuat. Es això un defecte? Des del punt de
vista purament teatral pot ser que ho sigui : mirant de més amunt, deixa de ser-ho. En tot
cas, la música de Pénélope, concebuda d'una altra manera, ja no fóra de Fauré. Tal volta
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guanyaria alguna qualitat extrínseca, però minvaria son valor fonamental. Tal com és, doncs,
és natural que la part numèrica del públic, amb tot i no haver-se mostrat avara d'aplaudiments, no s'hagi sentit empoignée, com diuen aquí. E n canvi, els esperits cultes i refinats
han experimentat un goig suavíssim. Car Fauré no s'ha proposat donar un cop d'efecte,
sinó dir senzillament, íntimament, lo que sentia, a la gent capaç de comprendre'l sense sobressalts ni nervosismes.
L a manera de fer de Fauré és subtilíssima. Sa música pot semblar, a un oient superficial, fràgil, minça, qualificatius dels partidaris de la música moderna a alta pressió quan volen rebaixar l'il lustre compositor; i, no obstant, lo que caracteritza la seva última partitura
és la constant polifonia de l'orquestra. L a trama del quartet de corda, fonament normal de
l'arquitectura sonora, és sempre sòlida, ordida a conciencia; però és un treball tant llisquent,
tant fàcil en apariencia, que un l'accepta com la cosa més natural del món. L'esforç no's descobreix enlloc, i diríem que escoltem una música espontània si no sabéssim que no hi ha
obra d'art mereixedora de semblant títol que no hagi costat a son autor angunies i fatics.
L a partitura de Pénélope és tant homogènia, que's fa difícil assenyalar-ne alguna de
les belleses. Amb tot, pot dir-se que, paral·lelament amb el poema, l'interès principal se
concentra entorn de la reial parella, que, musicalment, està dibuixada de mà mestra. Ulisses és sobri, ferm, altiu. E s home de cor, però més encara de seny, i la voluntat el guia. En
quant a sa muller (encarnada idealment per MUe. Lucienne Bréval), ella és ensems grave,
bona, casta i graciosa. I quan invoca a Ulisses, moguda per un anhel que no pot satisfer, llavors sos accents vibren amb pregon sentiment; però és un sentiment que no torba la puresa,
la diafanitat de la declamació:
«Ulisses! dolç espòs!
espill on ma beutat s'és tota refleccida!...
Ulisses! brau guerrer!
oh veu sempre escoltada i jamai prou sentida!...
Ulisses! cor aimant
a qui el secret tresor de ma gràcia doní!...
Ulisses! pur capdill!
oh petja que voldria dú impresa tot camí!...
Ulisses! car absent!
música que altre temps mes penes esvaía!...
Ulisses! rei magnífic!
roure a l'ombra del qual la discòrdia moria!...
Ulisses! Nit i jorn
somnio i penso en tu, i el ritme del meu cor,
Ulisses, és l'amor!»
Deixant amb racança aqueixa obra exquisida, no'm sento inclinat a parlar d'altres
dues produccions escèniques estrenades darrerament a l'Opera Còmica i al Teatre de la
Gaité : el negre drama Le Pays, de Guy-Ropartz, i el desinvolt Panurge, obra pòstuma de
Massenet. — F . A.
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Catalunya
BARCELONA
PALAU DE LA MUSICA CATALANA : TRES RECITALS DE PIANO. — E l mestre Vidiella, que
no deixa cada any de presentar-nos algún dels seus deixebles rrés aprofitats, ha pogut enguany
presentar-ne tres, cada un d'ells amb qualitats prou meritòries 1 significades per figurar ja des d'ara
en el brillant estol de joves pianistes que tantíssim honren aquí l arreu l'escola pianlstica de l'eximl
mestre català.
Dels tres deixebles, la senyoreta, o, més proprlament dit, la nena Carme Abella, se'ns revelà
com un cas insòlit de precocitat musical per la compostura del seu tocar, per la solidesa del seu mecanisme i per la comprensió justa dels autors que'ns féu sentir. Amb tot i els elogis que'ns en havien
fet abans, l'audició del seu concert, o recital, va fer-nos vera sensació : amb tal perfeccionament
realitzà tot el programa i amb tal força de convicció va anai exterioritzant la seva manera propria de
sentir. Sense veure allí aquell petit cos, s'hauria pogut creure que's tractava d'un artista en el ple
domini de ses facultats, madurades ja per l'experiència.
E l programa que executà fou el següent:
Les Hirondelles, de Daquin; Preludi i fuga, de Bach; Sonata, de Mozart; Concert en re menor,
de Mozart; Sonata (pastoral), de Beethoven; Preludi, Valse i Nocturne, de Chopin; i Rondo, de Weber.
L'auditori, a l'escoltar tant belles 1 Justes interpretacions, no hagué de manifestar preferències
per cap d'elles, aplaudint-les totes amb igual calor i festejant, al finir la darrera obra del programa,
l infantívola concertista i els seus mestres (que amb tanta ciència i amb tant d'amor l'han enslnestrada) amb una interminable ovació.
E l mestre Millet, que dirigi l'orquestra de l'acompanyament del Concert de Mozart, escoltà,
així mateix, grans elogis per la seva delicada tasca.
L a Srta. Carme Montoriol Puig celebrà el seu recital, el dia 4 d'abril, amb un programa triat
aposta per exposar d'una manera brillantissima el fort i bell temperament artístic que posseeix.
La magnífica Sonata, òp. 26, de Beethoven (la que conté l'heroica marxa fúnebre), 1 el ben característic Carnaval de Viena, de Schumann, constituïen les obres de força del programa.el qual quedà
completat amb una Giga de Graun, Preludi i fuga en si bemoll, de J . S. Bach; tres pàgines de les
més suggestives de Chopin, la delicada Rèverie de R. Strauss (en primera audició), i, per final, el brillant Estudi de concert, n.0 6, de Paganlnl-Liszt, no pas gaire sentit, i d'una tècnica, per cert, a prova
de pianista bregat amb les tecles.
La gentil pianista rebé, en els intermedis del recital, força enhorabones, acompanyades d'artístiques toies de flors.
Un èxit, doncs, ben assenyalat i merescut, prefaci, sense cap dubte, dels que l'esperen a l'esdevenidor.
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En Segundo Pagès, que havia iniciat la tanda dels tres recitals pianístics, se vegé igualment
honorat amb una concorrencia molt nodrida, que alabà el gust del seu programa i l'esmerada execució que aquest alcançà. Certament que les Sonats de Beethoven i de Schumann (obres 81 i 11,
respectivament) són d'una dificultat gran per arribar a traduir tota l'emoció que duuen condensada; però en Pagès va rescabalar-se en els números restants del programa, que digué amb justa expressió i polit mecanisme. Foren, aquests, la Sonata en re de Scarlatti, dos Estudis de Chopin {sol
bemoll i en terceres). Endreça, de Schumann-Liszt; Clar de lluna, de Debussy (feliç composició d'un
romanticisme modernitzat); Evocació, del nostre malaguanyat Albéniz, i Tocatta, de Saint-Saèns.
Els aplaudiments, ben corals, que dirigim als joves concertistes, vagin endreçats també, d'una
manera singularíssima, a l'admirable mestre, orgull de l'escola catalana, l'incomparable Vidiella.
RECITAL NET. — En la sala d'audicions íntimes, sentírem, el dia 13 d'abril, un altre deixeble del mestre Vidiella : en Blai Net. Mes aquest té ja guanyada una victorià important amb sa
recent excursió a l'Amèrica del Sud : és ja un pianista desfogat, i cal classificar-lo, per tant,
entre'ls concertistes de carrera.
En Net posseeix qualitats de primer ordre que li fan augurar una carrera brillant. Voluntariós i aimant de l'estudi, és de la fusta dels bons pianistes : no és temerari, així, predir-li un lloc
entre'ls primers concertistes de la terra. Entre'ls que comencen, és en Net un dels més ben dotats, i, amb perseverancia, arribarà allà on se proposi.
Veus-aquí, ara, el programa que interpretà : Sonata en la bemoll, òp. 39, de Weber; Concert
en fa menor, òp. 21, de Chopin (a dos pianos); Noveleta, òp. 21, núm. 6, de Schumann; Espurnes,
de Moszkowski; Evocación, E l Puerto, Triana, de Albèniz; E l Convent, Pamplona (en primera audició pública), de Marti-Cristià.
E l selecte auditori que escoltà an en Net aplaudí força tots el números, fixant-se d'una manera particular en l'interpretació, ben meridional, de les obres de l'Albéniz, i en les noves composicions del Sr. Martí-Cristià, treballades amb art i apropiíades excel·lentment al piano, sobre'l
qual sonen amb color i fantasia.
Diguem, abans d'acabar, que'l segón piano del Concert de Chopin estigué a càrrec de la senyoreta Carme Ramonacbo, desempenyant-lo amb força gust i encert.
Fou per a en Net, doncs, un èxit justament merescut, que amb molt de gust consignem.
SALA GRANADOS. — E l dia 30 de març va celebrarse en aquesta sala un concert molt selecte,
que, apart el mèrit dels concertistes Sra. F . Vidal (violoncelista) i Srs. Vives (pianista) i Perelló (violinista), formant un conjunt dels més homogenis en quant a estil, expressió i força, oferia, a més, l'alicient d'una primera audició : Trio elegiac, òp. 9, de S. Rachmaninow. Dividida en tres parts, és,
aquèsta, una obra que, malgrat ses proporcions desmesurades, presenta temes d'original sabor i
efectes nous de sonoritat, no desprovistos de distinció. En son procediment d'escriptura recorda
més la manera clàssica de Mendelssohn que l'estil modern de la novella escola russa. De les parts de
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que consta el Trio de Rachmaninow. la segona. Quasi variazione, és la que sembla guardar més unitat. E l lento d'aquest número, que desempenya el piano sol, és, potser, el fragment on l'emoció se sent
vibrar amb una intensitat més gran. Per altra part, la varietat de recursos de que s'aprofita l'autor
en l'acoblament dels tres instruments concertants, manté més viu l'interés d'aquesta part segona.
L'exposició del primer tema al començament del Trio, guarda certa noblesa; però l'ampulositat,
bon xic efectista, que predomina en tot lo restant, així com en bona part del temps final, ens sembla
que no lliga prou amb el caràcter, més aviat íntim, del genre a que pertany la nova producció. Aquesta,
com ja hem dit abans, adoleix, en general, de certa prolixitat, que, agravada pel sentiment predominant que l'autor ha volgut donar-li, perjudica bastant l'efecte de ses qualitats primeres.
Cal felicitar, no obstant, els seus interpretadors per haver-nos fet conèixer una obra de tal importància, i molt especialment per llur treball, realitzat amb un perfecció digna del més gran aplaudiment, no tant sols en l'esmentat Trio de Rachmaninow, gens pla d'executar, sinó també en l'interpretació del gran Trio en ÍI bemoll de Beethoven i en el de Schubert, òp. 99.
En la mateixa sala tinguérem el goig d'oir, el 27 d'abril, l'excel·lent pianista E d . Risler, el qual,
amb sa regoneguda mestria, ens donà una versió molt personal de la Sonata appassionata, de Beethoven, i dels Estudis simfònics, de Schumann, a més de les Goyescas, d'en Granados, que'ns delitaren
novament per llur rica fantasia i la vivesa de llur ritme; terminant la sessió amb dues pàgines brillantlssimes de Liszt.
Com és de suposar, l'èxit aconseguit pel pianista alsacià excedí molt de les proporcions ordinàries.
FESTA HEL· LÈNICA. — Força interessant resultà aquesta festa, organitzada per la Casa
de Família (que's celebrà el dia 20 d'abril, en el Palau de la Música Catalana), tant per la seva
novitat com per les diverses manifestacions artístiques hel·lèniques presentades.
Se representaren, primerament, la tragèdia d'Eurípide Hécuba, i la de Sófocles Aiax (traduccions i adaptacions escèniques de D. i V. Corominas Prats i Josep de Lasarte, respectivament).
Els elements interpretadors d'aquestes obres foren els nois asilats a la Casa de Família (que dirigeixen els germans Corominas), els quals se feren aplaudir de bon grat pel llur encertat treball.
L a S'ta. Roldan contribuí, amb sa valiosa cooperació, al bon conjunt dels joves artistes. Seguiren després algunes dances compostes i dirigides per l'Aureli Capmany, l'efecte de les quals
fou ben vistós per les figures i quadres presentats. Alternant amb aquestes dances, van ésser
recitats dos Himnes homèrics, traduits d'en Maragall, i altres fragments i poesies d'autors grecs.
Vingué després la part musical del programa, per cert ben nodrida (i per a nosaltres la més
interessant), que començà amb un fragment de la Primera pitica de Píndar (segle n), transcrit
pel Dr. A. Moeler. L a Schola Cantorum de la Pia Unió de Sant Miquel Arcàngel, I el chor de la
Casa de Família, dirigits pel mestre A. Pérez Moya, cantà dit fragment, la primera audició del
qual se donava aquella nit. Primeres audicions foren també les de l'Himne a Helios, atribuït a
Mesomedes (segle n), transcripció, amb acompanyament de citarà, de Cevaert, que cantà la sec-
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clóde nois de I'ORFEÓ CATALÀ sota la direcció del mestre Mlllet; Cançó de Cronos <segle iv a. J. C ) ,
la transcripció de la qual, de Gevaert, cantà amb encertada dicció el Sr. Josep Barbany, de
l'OsFEó CATALA, així com YHimne a la Musa (segle n ) . Denis d'Halincarnús, a càrieo de la senyoreta Joana Aleu. Fo-en cantats, a més, per la propria artista, Antigona (estrofa tràgica), de
Sòfocles, segons la transcripció del Sr. Pérez Moya, i per la ScholaCantorum i el chor de la Casa
de Familia, la transcripció de Nicole de l'Himne délfic a Apol·ló (segle ni a. J . C ) , el 50/0 del
qual anà a càrrec del tenor D. J . Bonet.
L'acompanyament d'algunes de les citades obres anà a càrrec de l'arpista Sra. D." Raquel
Martí i del mestre Josep M.» Cornellà, el qual, a l'orgue, sabé trobar belles sonoritats.
En fi, una sessió ben interessant, més propria, però, per a un grupo d'escollits que no pas
per a un gros públic avesat a coses menys arqueològiques.
Al final foren cridats a l'hemicicle els organitzadors de la festa, Srs. Corominas, el mestre
A. Pérez Moya, encarregat de la part mnsical, i els joves artistes asilats, en les manifestacions
artístiques dels quals deuen trobar-hi dolços i sanitosos esplais per a llur esperit senzill.

Notes bibliogràfiques
CHARLES VAN DEN BORREN :• Les origines de la Musique de clavier en Angleterre. — Librairiedes
Deux Mondes. Bruxelles.
En moltes grans ciutats... un xiquet allunyades de la nostra, hi ha força senyors (els noms dels
quals coneixem prou) que, cada curs, disserten sóbres la música. L'estètica musical, l'historia musical, la tècnica musical, són, doncs, allí conreades amb el mateix interès, per exemple, que l'estètica
literària. 1 un públic escollit, il·lustrat, ben atent, escolta, tots els hiverns, així la paraula d'un Romain Rolland (Universitat Parisenca) com les conferencies d'un Van den Borren (Universitat de
Brussel·les). I aquests esmentats senyors (i altres que no nomenarem) preparen els llurs cursos amb
la mateixa cura, amb el mateix mètode i amb la mateixa conciencia... que'ls llurs demés confrares
de l'Universitat. Aquí no hi hem encara arribat, a tot això : aquí la música és encara considerada,
per la majoria, o bé com un passatemps, o bé com un altre medi (més o menys productiu) de viure
en santa pau. I els que així no pensen, els que així no senten, han d'aferrar-se, forçosament, an
això : al 'Autodidactisme. Musicalment, som, doncs, encara, en general (sobre tot respecte de tot
allò que's refereix a cultura musical), uns... primitius.
E l llibre que ara ens ocupa ha sigut, doncs, explicat, de primer, durant els cursos de 1910-1911
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1 1911-1912, a l'Universitat de Brussel·les. E s inútil dir, per tant, que's tracta d'un llarg treball,
seriosament preparat. En efecte, pot ja ben afirmar-se que la tesi escollida hi és tractada, estudiada, amb tota la riquesa de documentació i d'observacions que un hom pugui desitjar. Tant és
així, que tots els que vulguin avtii conèixer, un xic en detall, tot allò que als virginalistes anglesos se refereix, hauràn de consultar, forçosament, el bell llibre de Van den Borren. Hi hareunida,
en realitat, tota la documentació que sóbres la matèria existia, arreu dispersa, fins an aquest moment. F o r ç ^ s t u d i s , absolutament personals, avalúen, a més, la producció que'ns ocupa.
Van den Borren parla, per començar, del virginal (que ell, amb raó, creiem, masculinítza); s'ocupa, després, de la música de teclat anglesa, primitiva (des del segle xiv fins a mitjàn segle xvi);
i passa, en fi, a estudiar, ben detalladament. L a música de teclat anglesa de la segona meitat del segle xvi i del primer terc del xvn. Ens parla, doncs, en el susdit estudi, dels orígens d'aquella música,
dels principals manuscrits i impresos coneguts datant del segle xvi i del xvn, de les edicions modernes de música per a v'rg'nal, dels virginalistes (dels quals ofere'x un assaig d'agropament i algunes
notes biogràfiques); presenta després una classificació eronòloglca d& l'obra dels virginalistes; i tracta, a continuació, dels materials figuratius dels músics dels quals s'ocupa. Al fer-ho, parla, respectivament, de les Figures arcaiques (Fabordò, figures ternaries, imitació figurativa, etc); de les Figures de caràcter progressiu (Figures melòdiques : Brodat, repetició de notes, etc. Figures rítmiques:
figures rítmiques proprlament dites, figures simètriques, figures a contratemps, etc. Figures armòniques : contrapunts en terceres o en sextes, retards i apoiatures, etc.); 1 de les Figures diverses
(Figures d'origen italià. Ornaments, maneres diverses d'escriptura). Parla, després, de L«/OTWS
/' genres musicals conreades pels virginalistes, i s'ocupa, per tant, de les Transcripcions, del Choral
figurat (dels diversos genres de choral figurat), de les formes sotmeses al contrapunt imitatiu, de
la Fantasia (de les diverses formes de la fantasia), del Preludi i de la Toccata, de les obres escolàstiques, de les Formes o genres diversos, de la Música descriptiva, i, en fi, de la Variació. L'estudi
que Van den Borren dedica a la Variació (forma essencialment anglesa) és importantlssim. Parla,
primerament, de la Variació en general; s'ocupa, després, de les variacions sobre cançons profanes
(que divideix en variacions polifòniques, variacions melòdiques, variacions armòniques i variacions
melòdico-armòniques); i estudia, per acabar, la Variació sobre dances (Pavanes i Gallardes, Alemanyes, Gigues, Dances diverses, etc).
I a propòsit de la Variació:
No fa pas gaires anys que'l firmant d'aquesta nota va publicar, a la revista parisenca S. I. M . ' , un
breu treball encaminat a recordar el següent fet : que, contràriament a l'opinió generalment ad.
mesa, no foren pas els anglesos, no fou pas Byrd, en fi, qui primer escrigué variacions, sinó el nostre
Cabezon i els nostres vihuelistes (que Van den Borren, com Gevaert, com d'altres, nomena equivocadament luthistes').
1. Qutlques erreurs sur Cabezon. S. I. M. 15 novembre 1910.
2. El llaüt és un instrument absolutament diferent de la vihuila. I Milàn, per exemple (citat per Van den
Borren), no fou pas lulhislt, com escriu l'escriptor belga, sino vihuelista.
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Ja no cal dir amb quin goig hem llegit, doncs (per primera vegada en llengua francesa), els següents mots : «Una cosa queda, no obstant, establerta a son actiu — diu. Van den Borren, parlant
de Cabezon : — que ell fou el primer que escrigué variacions sobre cançons profanes i sobre dances,
per a teclat.» 1 Van den Borren cita, en efecte (com també ho férem nosaltres, encara que amb no
tanta precisió, car no teníem a mà l'edició moderna del Fitzwilliam virginal Book, on se troben les
diferents variacions de Philips i de William Byrd), algunes dates ben significatives i mercès a les
quals queda ben provada la prioritat, com queda dit, del mestre espanyol respecte del conegut compositor anglès.
Després d'haver-se ocupat, ben detalladament, de tot lo ja esmentat. Van den Borren ofereix
encara una Conc/Mí/<5 interessantissima i un Apèndix, en fi, on parla de l'extensió del teclat del virginal i d'alguna particularitat de l'esmentat instrument.
E l llibre de Van den Borren és notabilíssim, direm, per acabar. Tot, en ell (així la part històrica de la matèria tractada, com l'aspecte estètic, com el rigurosament tècnic de la mateixa), està
escrit, repetim-ho, amb tota la riquesa i seguretat de documentació desitjables sempre en treballs
d'aquesta mena. Alguna hipòtesi, destrament i prudentment defensada, afegeix, devegades, un nou
encís a la producció que'ns ocupa.
I veus-aqui els gentils instrumentistes anglesos dels segles xvi.* i xvn.* (aquells ardits
artistes que tant lluitaren per arribar a crear una tècnica i un esiil) ben amorosament presentats. — F. L L .
I.

F . ESTEVE, pbro. : Lo que debe ser el música sagrada. Breves consideraciones y reglas pràcticas (comentario al Motu proprio de Su Santidad Pio X sobre la música sagrada). — I volum
130 p., l'SO ptes. — Barcelona, E . Subirana.

II.

DR. A. NASONI, canónigo de Milàn : Caràcter distintiva de la música eclesiàstica (trad. castellana del R. P. Guillermo Arrue, O. P.). — 1 vol. 136 p., l'SO ptes. — Barcelona, Lluís Gili.

III.

P. N. OTANO, S. J . : La música religiosa y la legislación eclesiàstica. Principales documentes
de la Santa Sede desde León IV (siglo ix) hasta nuestros días acerca de la música sagrada.—
1 vol. 208 p., 1 '50 ptes. — Barcelona, Musical Emporium : Vda. de J . M. Llobet.
Veus-aquí tres obretes (totes tres ben recomanables), aparegudes quasi simultàniament, desti-

nades a escampar-se arreu d'Espanya sembrant la bona llavor de la restauració de la música religiosa. No n'hi ha prou, amb les enlluernadores sessions dels Congressos, que sols causen impressió
en aquells que tenen la sort d'assistir-hi: cal, a més, fer incansable i activa propaganda, i, per medi
de la revista i de l'opuscle, avivar l'escalf allà on s'esmortueixi, i desvetllar la conciencia artísticoreligiosa allà on tant adormida està que sembla morta.
Per això aquests tres llibres són benvinguts. Encara que tots tres volten entorn d'una mateixa
matèria, no'ns semblen un excés de producció, sinó que, al contrari, proven l'importància del moviment de restauració emprès. A més, tenint cada un d'ells aspecte distint 1 propri, pot dir-se
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que's completen fent veure les qüestions a través dels temperaments diferents de llurs autors.
Dels mèrits de l'obra de Mn. Esteve n'és garantia l'haver sigut premiada en un Concurs que
celebrà l'any passat la revista de Bilbao Música Sacro-hispana.
Llegint-la salten a la vista dues preuades qualitats : la claredat i l'equilibri. L'autor ha volgut
donar una nota justa comentant el Motu proprio, sense caure en exageracions ni apassionaments;
i, en efecte, ha aconseguit escriure un catecisme de música sagrada, de caràcter eminentment pràctic, que està cridat a produir gran bé. Consta de les parts següents : Principis fonamentals; E l compositor i les composicions; E l cantor; E l director del cant; L'orgue i l'organista; Els demés instruments
a l'esglesia; Medis oportuns per alcançar la reforma de la música sacra; Resum històric de la legislació
eclesiàstica sibres música sacra (està près del volum 111 del Jus decretalium del Rev. P. Wernr); Bibliografia teòrica de la música religiosa (obres d'historia de la música sagrada, tractats de cant gregorià,
de cant figurat, d'orgue; publicacions periòdiques, etc); en fi, el text castellà del Motu proprio.
L'obra del P. Nasoni, director de Música Sacra, de Milà, data ja d'una vintena d'anys. Publicada per primera vegada en 1894, meresquè unànims elogis i l'èsser recomanada oficialment pel
Congrés de Música Sagrada de Milà. Després de la publicació del Motu proprio s'imposava una segona edició convenientment revisada : aquesta aparegué en 1905. L a traducció de la segona edició és la que'ns ofereix avui el reverende organista del Reial Col·legi de Sant Tomàs d'Àvila. E l mateix traductor ens avisa, en una breu introducció, que, tement desfigurar el pensament de l'autor,
ha conservat els modismes i girs de la llengua de l'original. Aquest excés d'escrupulosltat perjudica
un xic l'obreta en la forma, ja que no en el fons, fent algún cop titubejar sobre'l recte sentit de la
frase : per què, per exemple, no dir senzillament compàs, paraula que tot-hom entén, en lloc de batuta musical, que en castellà és un despropòsit?
E l llibre del P. Nasoni consta de dues parts : la primera tracta del Caràcter estètic de la música
sagrada, dividida en dos capítols, que estudien, respectivament. Els elements objectius de tota música
i Com la música sagrada diferencia's de la profana en els elements objectius; la segona part. Del caràcter litúrgic de la música eclesiàstica, se divideix en altres dos capito's : Lleis eclesiàstiques prohibitives i Lleis eclesiàstiques preceptives, subdividint-se aquest en tres paràgrafs corresponents als tres
períodes històrics : a) Des dels origens fins al Concili de Trent, b) Des del Concili de Trent fins als
nostres dies, i c) E l *Motu proprio» de Pius X . Segueix la conclusió intitulada Criteris pràctics per distingir de fet la música eclesiàstica de la que no ho és; havent-hi afegit el traductor, com a apèndix, les
conclusions dels tres Congressos espanyols de música sagrada, celebrats a Valladolid, Sevilla 1 Barcelona.
La característica d'aquest llibre és una certa amplitut d'estil un xic oratòria, natural expressió
d'un temperament fogós que proclama ben alt les seves conviccions, les discuteix i les defensa obstinadament. El seu criteri és més aviat estret i sever, i no ha faltat qui l'hi ha retret com un defecte.
La mateixa Revista Sacro-hispana, porta-veu del moviment musical religiós a Espanya, no sab estar-se de qualificar-lo així : «recte i sà, mes potser algún cop excessivament restringit». Nosaltres
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no'n farem, d'això, un càrrec al docte canonge, ans bé declararem que'ns plau sa intransigència
respecte a l'ús dels instruments a l'esglesia, l'orgue exceptuat; i així mateix l'insistencía amb que
dóna la veu d'alerta contra'ls perills del cromatisme modern, fins empleat amb moderació.
De totes maneres no sabem si, devegades, la subtilesa de certes raons al·legades en mig dels esplais oratoris, seràn sempre les més adequades per dur el convenciment a l'esperit del llegidor.
Veus-aquí una curiosa mostra del seu estil:
«La música, encara que sigui moderadament cromàtica, pot dividir-se en dos genres : l'un és el
que fa ús dels semitons com a medi i via secundaria; l'altre, al contrari, és aquell que confia als semitons una funció especial per a l'expressió de sentiments, de passions, a les quals solen anar units
l'esforç, el dubte, la lleugeresa, l'instabllltat dels moviments de l'ànima, i més encara del sentiment.
Attals moviments, a més d'allunyar-se massa, per efecte natural, dels principis suprems de l'honestat, no són mai produïts o fomentats per una fe convençuda, ni per l'esperança inalterable d'alcançar un dia aquell Bé Suprem del qual no serem mai desposseïts, sinó que són més aviat produit5
pel remolí de les concupiscències, pel desordre de les nostres facultats, pel sentit rebel que vol entregar-se als plaers que envllelxen l'esperit.
Fins els afectes humans honestos, com l'amor paternal, l'amor filial, l'agraïment, l'amistat,
que troben llur expressió natural en el llenguatge de la música, han d'ésser dirigits per una norma
segura : la moralitat. Amb major raó, doncs, ho seràn aquells afectes que'ns uneixen a Déu o que
desperten en nosaltres el penediment que'ns fa alçar els ulls vers E l l . Per això em sembla que, en
la música honesta, hauria de donar-se rarament el cas en que les melodies se desenrotllin valent-se
dels semitons com element dominant; perquè, si així fos, la música no assoliria el seu objecte, produint més aviat aquella incertitut, aquella fluctuació, aquell continuat tremolor, per dlr-ho així,
que no pot ésser l'efecte natural d'un art el fi del qual és únicament la virtut.»
E l llibre del P. Otafio és el complement dels que acabem d'examinar, o, més ben dit, ens proporciona les fonts on han d'anar a beure tots els que vulguin tractar de música religiosa. E l zelós
jesuïta ha tingut la bona idea de col·leccionar, en un llibret manual i a l'alcanç de totes les fortunes,
els principals documents emanats de la Santa Seu que estableixen una legislació completa referent
a l'art musical eclesiàstic i que abans era precís cercar en feixucs butllaris i col·leccions de la
cúria romana. De tots dóna el text llatí i paral·lelament la versió castellana. E l llibre té, doncs, el
doble aventatge d'ésser de lectura 1 de consulta.
EI més antic dels documents transcrits és la Carta de Sant Lleó I V (847-855) a l'abat Honorat,
defensant caldament «el cant tant dolç de Sant Gregori». Segueixen la Constitució de Joan X X I I
contra alguns abusos introduits a la música d'esglesia; la Butlla d'Alexandre V i l , també contra'ls
abusos, especialment els referents al text sagrat; la Carta encíclica de Benedicte X I V sóbres el
culte 1 l'esplendor dels oficis litúrgics i de la música, dirigida als bisbes dels Estats Pontificis. D'aquest
document importantissim, datat el 19 de febrer de 1749, en el qual el gran pontífex compila tot quant
en son temps se sabia de música religiosa, saltem al Reglament de la Sagrada Congregació de Ritus.
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publicat el 6 de juliol de 1894,1, en fi, al famós Motu proprio. Després del Reglament per a la ciutat
de Roma, de l'any passat, i de diversos decrets i cartes pontifícies, no podia mancar, com apèndix,
la Carta pastoral del Cardenal Sarto, del 1895, que va ésser la providencial anticipació del Motu
proprio.
E l P. OtaBo ha escrit molt atinades observacions allà on el text les suggeria : hem d'agrairll
que, en una nota referent al moviment de restauració a Espanya, faci menció honorifica del
nostre ORFEÓ CATALÀ, creat en 1891, i de sa filla la Capella de Sant Felip Nerl, les campanyes dels
quals en pro de l'art musical litúrgic s'han ajustat sempre en tot a la legislació avui vigent, molts
anys abans de sa promulgació oficial. — G.
PAULA BARILLON-BAUCHÉ : Augusta Holmès el la femme compositeur. — Ubrairle Flschbacher.
París.
Llibre ple de consideracions encertadíssimes a propòsit de les qualitats, i sobre tot dels defectes,
de les dames compositores, 1 en el qual se parla, amb força bon sentit, de l'oblidada deixeble del vell
Franck: Paula Barillon s'ocupa de les deficiències tècniques de l'artista evocada (comuns, segons l'escriptora, a la majoria de dònes que's dediquen a la composició, i ben filles, segons ella, de la llur facilitat i del llur instinctiu allunyament de madona la Disciplina); parla dels seus jorns de glòria, de les
seves obres; i recorda, en fi, l'oblit de l'actual generació envers la música, passadeta de moda (plena
de qualitats, però), de l'Augusta Holmès.
Obreta plena d'observacions ben justes, repetirem, i en la qual, a propòsit de l'oblidada deixeble de l'original compositor walló, s'hi diuen algunes veritats. — r. L L .
ROBERT DE LAUNAY : L'Ante chantante de Robert Schumann. — Librairie Fischbacher. Paris.
« L'ànima cantant de'Robert Schumann és tota sencera en els seus Lieder, i aquests Lieder són
desconeguts», diu Robert de Launay. Dels quatre volums publicats per la casa Breitkopf (246 cançons), solament una selecció de les joietes que contenen és, en efecte, coneguda. I és, en veritat, una
ben viva llàstima.
E l llibre que Robert de Launay acaba de dedicar a les cançons del celebrat autor d'f/WogMW,
d'fís Amors del poeta, de L'An.or i la vida d'una dóna, etc, etc, és senzillament deliciós. Una certa
vaguedat l'embolcalla; però lliga, veritablement, amb el joliu tema glosat.
L'ànima cantant de Robert Schumann! Oh! les coses que podria anar inspirant, suggerint!... Algunes han sigut ja dites (i molt ben dites) per Robert de Launay en la bellisima obreta que acabem
de llegir. — F. L L .
CHANOINE MOISSENET : L'Enseignement du chant sacri dans les séminairts. Etude d'après
S. S. Pie X et S. Thomas d'Aquin. — Lyon, Janin frères.
Aquest treball, que s'acaba de publicar en forma d'opúscol d'un centenar de pàgines, fou presentat al Setè Congrés de l'Aliança dels Grans Seminaris, celebrat a Paris el mes de juliol de l'any
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passat. Es un seriós comentari del Motu proprio, aplicat especialment a l'ensenyança de la música
sagrada en els seminaris. Encara que sigui escrit pensant en els seminaris francesos, sa lectura pot
ésser igualment profitosa a Espanya, i per a sa major difusió caldria fer-ne una traducció. Tant-de-bo
que contribuís a emprendre quelcom de lo molt que hi ha per fer en el nostre país! Car, per desgracia, costa vèncer la preocupació que l'estudi del cant sagrat roba un temps preciós als estudiants,
podent portar perjudici als estudis dels futurs sacerdots; amb tot i haver escrit, el Sant Pare, en el
paràgraf 25 del Motu proprio : «En els seminaris de clergues i en els instituts eclesiàstics s'haurà
d'estudiar amb amor i diligència, de conformitat amb les disposicions del Tridentí, el ja lloat cant
gregorià tradicional : siguin en aital matèria, els superiors, generosos en estlmols i encomis envers llurs joves súbdits. Així mateix, promogui's amb la clerecia, on sigui possible, la fundació d'una
Schola Cantorum per a l'execució de la polifonia sagrada i de la bona música litúrgica.»
Res més explícit. I el mateix Pontífex afegeix, paternalment, en sa carta a monsenyor Resplghi : «Tinguin tots confiança en Nós 1 en la Nostra paraula, a la qual van unides la gràcia i la benedicció celestial.»
Es particularment clar i convincent el capítol en que'l canonge Moissenet determina el caràcter
del cant sagrat 1 el lloc que li pertoca en la litúrgia, exposant aquestes distincions :
El cant no
és part essencial del culte públic. 2.» No és part accessòria o sobreposada. 3.* Es part integrant.
La segona part de l'opúscol comenta un sermó de Sant Tomàs d'Aqulno per a la festa dels Sants
Ignooents, en el qual l'angèlic doctor explica tot allò que's requereix per formar un bon cantor. — A .

N oves
L'ENSENYANÇA DE LA GIMNÀSTICA RÍTMICA A L'ORFEO CATALÀ. — L a Direcció artística de I'ORFEÓ CATALA acaba de crear, per a la completa educació musical de la seva secció de
nois, una nova classe pràctica de gimnàstica rítmica segons el mètode del professor Jaques Dalcrore. L a direcció d'aquesta nova classe ha sigut confiada al distingit mestre D. Joàn Llongueras,
qui, com és de tot-hom sabut, és l'Introductor a Espanya d'aquest notable sistema d'educació pel
ritme. Aquesta justa designació farà, sens dubte, que l'ensenyança d'aquesta nova ciència als
petits chorlstes de I'ORFEÓ ofereixi tota mena de garanties per al futur èxit de sa implantació,
els resultats educatius de la qual seràn, segurament, força vistosos donats els profundes coneixements que sóbres là nova ciència pedagògica de Dalcroré posséeix D. Joàn Llongueras.
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ASSOCIAcroJDE MUSICA «DA CAMERA*. — Recentment s'ha constituït a la nosfra
ciutat aquesta Associació, els plans artístics de la qual, exposats en una circular, són força
esperançadors per a l'espandiment del conreu d'aquest genre musical i per al progrés de la
nostra cultura artística.
Els propòsits de l'Associació de Música «da Camera», són purament artístieo-culturals, com
se demostra en el plan artístic anunciat, el qual comprèn, à més dels nou concerts 1 altres sessions especialitzades que durant el curs se celebraràn, un interessantíssim cicle de conferencies
sóbres temes musicals que aniràn a càrrec dels principals escriptors i músics de la nostra terra.
Dirigeix aquesta novella i simpàtica associació el conegut i distingit violoncel·lista D. Josep
Rabentós.
Sigui benvinguda entre nosaltres!

LESCHETITZKI I RUBINSTEIN. — En el Musical News. de Londres, publica el famós pianista Leschetltzki uns records personals de Rubinstein referents a l'època en que tots dos, amb Schulhoff i Hoberleier, vivien a Sant Petersburg i havien fundat el Conservatori. Rubinstein havia aleshores organitzat un concert, i havia d'executar el Concerto en mi bemol de Beethoven.
«Vaig comprendre desseguida que allò seria una bella cosa — diu Leschetitzki; — però, desgraciadament, jo patia de la gota, i la vigília del concert tenia un atac que no'm deixava moure...
Mes la temptació era més gran que tot; i, sofrint terribles dolors i prenent mil precaucions, vaig poder rocegar-me fins a la sala de concerts. Quan s'acabà la sessió vaig anar a veure Rubinstein, que,
naturalment, se quedà força admirat de veure'm alli sabent que jo estava tant malalt. An els seus
mots afectuosos, vaig contestar dient-li que, per sentir-lo, cap distancia ni cap dolor eren prou a
detenir-me.
Però ell no'm va deixar acabar:
— No — va dlr-me : — vós no podeu dir això, sobre tot quan jo toqui tant malament com ho
he fet aquesta nit.
— Les vostres interpretacions més dolentes, segons el vostre parer, — li contesti — encara són
preferibles a les que pot donar qualsevol altre pianista posant-hi tot el seu esforç.
L a darrera vegada que Rubinstein va venir a Viena, — continua Leschetitzki — fou organitzada una soirée d'entrada en honor seu. Tots els bitllets foren col·locats amb la major facilitat, i
això que costaven 20 francs. Gran part dels deixebles de Rubinstein eren alli, i, entre les persones
notables de la concorrencia, podien veure-sTii Rosenthal, Wilhelmy, Grunfeld, Brull, i d'altres encara.
Un bust de Rubinstein havia sigut col·locat a la sala, en Hoc preferent, i estava tot cobert de
flors.
Des del foyer anà Rubinstein a llençar una ullada per la sala; i la vista d'aquella reunió de dames aristocràtiques, les flors, el bust, tot va commoure'l tant profundament, que va esdevenir pàlid
de sobte, fins al punt que vaig creure que no's trobava bé :aixi és que me'l vaig emportar a un pe-
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tit saló i, oferint-li aigua, vaig preguntar-li si se sentia malalt. — No, malalt rfd? car company —
me digué : — no és més sinó que tinc por.
I així era. Rublnstein semblava sempre un debutant que anés a presentar-se per primera vegada al públic.
Cal dir que tocà perfetament i que, segons anava avançant la vetllada, l'entusiasme del públic prenia proporcions enormes : un ver triomf. Quan el programa va acabar, Rubinstein, emportat per l'entusiasme, reaparcgué gran nombre de vegades, i no's cansava de tocar tot allò que volien. Mai l'he vist de tant bon humor. Quan, al final, se va trobar rodejat d'una gran quantitat
d'admiradors i amics, cada un dels quals deia el seu mot d'admiració, llavors Rubinstein ficà les
mans en una palangana d'aigua fresca, i, aspergint els que'l rodejaven, va dir-los : — S I un deixeble
meu hagués fet tantes faltes com he fet jo aquesta nit, l'hauria tirat pel balcó.»

NOVA SOCIETAT BACH. — S'anuncia, per als dies 27 i 28 de setembre d'enguany, un Segón
Petit Festival Bach a Eisenach, organitzat pel president de la Societat, el Dr. Hermann Kretzschmar. E l dissabte dia 27, a la tarda, tindrà lloc un concert espiritual a l'esglesia de Sant Jordi,
executant-se, a més d'algunes obres per a orgue i per a violí, una Cawíc/a i dos Moíris. Hi prendrà
part l'Unió Choral de Duisburg, que dirigeix el mestre W. Josephson. E l dia següent, al matí, st
celebrarà un concert de música de cambra amb la cooperació de distingits solistes i del Madrigalchor del Reial Institut de Música Religiosa de Berlín, que dirigeix el professor Carl Thiel; i a la tarda
se celebrarà un segón concert, en el qual s'executaràn, entre altres obres, el Concert de Bach per a
quatre pianos i l'original de Vivaldi per a quatre violins. L'orquestra estarà formada per elements
de la del Gewandhaus de Leipzig.'

ESTADÍSTICA. — En els Estats Units se gasten prou diners en música, lo qual sembla demostrar que no és aquell poble tant prosaic i tant pràctic com diu el vulgus.
Tres milliards gasten les butxaques americanes, a l'any, en música. D'aquesta suma, 1 milliard 1 150 milions són destinats a comprar tota mena d'instruments. Això sí : el capítol dels gramòfons és prou respectable. Els professors de música instrumental i els de cant s'emporten uns
910 milions.
La música religiosa és molt cultivada en els Estats-Unlts, puix costa 275 milions.
Els concerts necessiten 150 milions.
I és de notar aquest resultat curiós : el total anyal de despeses en música és, per a la nació,
tres vegades superior a la xifra que l'Estat gasta per a l'exèrcit i la marina.
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RICARD STRAUSS acaba de terminar la composició d'una obra. Es ja la que forma el número 62 de la seva producció, i porta el títol de Motels alemanys, constituint una obra per a quatre
veus a solo i chor mixte a setze parts. No porta Instruments. Es, doncs, un conjunt de vint veus.
que fa pensar en si Strauss voldria resucitar les profuses composicions polifòniques de la decadència
del Renaixement.

A propòsit de Strauss, veus-aquí algunes anècdotes recents que proven l'humor del mestre.
Quan Strauss era a Turin per a l'estrena de Salomé, durant un assaig un professor de l'orquestra
va cridar l'atenció del mestre mostrant-li un paper i dient-li :
— Vegeu, mestre : aquí hi ha escrit un fa sostingut, 1 és segur que deu ésser natural.
Strauss mirà el paper, i, pegant familiarment sobre l'espatlla del músic, li va dir:
— Fèu sempre fa sostingut. Així anirà molt bé.

Un altre dia, a Dresde, mentre assajaven Elektra i el director d'orquestra Schuch procurava
entendre's en mig del laberint d'aquella partitura diabòlica, un empleat del teatre passava i repassava, amb una llanterna, per les galeries, cercant no sabem què. E l director, nerviós i veient
aquelles maniobres de la llum, no pogué resistir i cridà:
— Què dimoni fa, aquest home, amb la llum?
A lo qual va contestar Strauss, que estava en una llotja prosceni:
— No'n fèu cas, mestre : és que cerca un acord perfet.

En la Salomé hi ha un tema que se sembla a un motiu del Barbiere di Siviglia, de Rossini.
Strauss no fou dels últims en nçtar la semblança; i, parlant, un dia, amb uns amics, d'aqueixes
coincidències, va dir Strauss a Othon Schauzer:
— He descobert una cosa singular : he vist que aquest brètol de Rossini m'ha copiat un
tema de Salomé per posar-lo en el seu Barbiere, E h que és estrany?

UNA NOVA OBRA DE CHOPIN. — Se diu que acaba d'ésser trobada una nova obreta de
Chopin, Fulla d'àlbum, escrita l'any 1843 per a la comtesa Agna Schévémétiew. E l manuscrit ha
sigut ofert pel marit de la comtesa al Comitè del Monument Chopin, a Varsòvia, perquè sigui
publicat en profit del mateix.
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ESPIRITISME MUSICAL. — Els diaris nord-amerlcans són deliciosos quan se posen a contar histories d'apareguts. iQuè diràn vostès que conten, aquests dies, amb la major serietat i tot
detall? Ahl Es cosa meravellosa : ho diu un redactor del New York Times i és a propòsit de l'estrena
de Panurge, la darrera obra de Massenet. Es el cas que, durant les primeres representacions, la fantasma del mestre s'apareixia, quasi totes les nits, als seus interpretadors.
I no es fantasia d'un sol actor al·lucinat: l'han vista totsl
Mr. Marcoux va ésser el primer de veure-la. L a fantasma estava a l'escenari, a la banda dreta,
amb el vestit de passeig que portava darrerament el mestre : un vestit de color gris.
Com se pot veure per aquest detall, fins les fantasmes se modernitzen, 1 ja no surten amb allò
del sudari blanc, ni soroll de cadenes, ni aquelles manifestacions tant teatrals.
I mireu que és precís que hagi decaigut, la moda, quan ni el propri Massenet l'adoptal
Mr. Marcoux va veure ben bé que en Massenet portava el compàs amb totes dues mans, i unes
vegades aprovava lo que's feia en escena I altres no. Per calmar sos nervis, Mr. Marcoux va prendre
una alta dosi de bromur.
E l dia següent, o, per millor dir, la nit següent, l'ombra es va aparèixer a la cèlebre soprano
miss Luce Arbcll.
— L a meva veu tremolava com mai, i el públic no se'n podia explicar la causa. I jo... icom la
aniria a explicar?
Després van veure l'espectre els germans Isola (empressaris) i el Sr. Marcel Simond (secretari
general), I altres, i altres...
Calculeu quina revolical Hi hagué atacs d'histerisme, preocupacions, orgasmes; els tenors, les
tiples, els barítons, semblaven filletes del mes de Maria que surten a dir el vers davant de les autoritats; i... ningú s'atrevia a apropar-se al lloc fantàstic.
Però... tot cansa, en aquest món... i la muda aparició de la sombra va fer-se massa familiar:
al cap de quatre o cinc dies tot anava com sempre, amb les mateixes equivocacions de sempre
i amb els clàssics descuits de sempre.
I ara surt la moraleja, perquè, en general, estem molt convençuts que no és convenient als mestres difunts presentar-se quan s'estrenen les llurs obres. I, sobre tot, encara fan pitjor si es presenten... I no parlen. Els pobres deuen sofrir molt, al veure les execucions de llurs obres : recordem
les recents execucions de Sigfrid, les un poc més llunyanes de Benvenuto Cellini o de FreyschuU—
Si Wagner, Berlioz o Weber haguessin tingut l'idea d'anar a passejar per l'escenari no haurien
quedat gaire satisfets.
I, a més, com que'ls espectres no tenen el dret de demanar assaigs suplementaris...
Per suposat, lo del Panurge de Massenet, a New-York, és una riclame molt americana : cada
nit estava el teatre ple, i s'anunciava fins l'assistència de l'autorl
I el teatre estava de gom a gom.
Que era lo que's tractava de demostrar.
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Publiicacions rebudes
REVISTES
Barcelona : Musical Emporium.
Berlín ; Signale / ü r die Musikalische Welt.
Bilbao : Música Sacro-Hispana.
»
Revista Musical.
Brusseles : L a Guide Musical.
Buenos Aires : Arte y Letras.
Ginebra : Les Nouvelles Musicales.
Girona ; Scherzando...
Granada : L a Alhambra.
Grenoble : Révue de Chant Grégorien.
Habana : Boletín de la Sociedad Filarmónica de la Habana.
Ixelles : Revue de l'Institut des Haules
Etudes et de l'Ecole de Musique et de
Déclamation d'Ixelles.
Lausana : L a Vie Musicale.
Leipzig : Bulletin Mensuel de l a Société
Internationale de Musique.
Leipzig : Mittellungen der Musikalienhand
lung Breitkopt und Hàrtel.
Leipzig : Musikalisches Wochenblat, Neuen
Zeitschrift /ür Musik.

Liège : Courrier de Saint-Grégoire.
Londres : Monthly Musical Recort.
»
The Musical Times.
Lyó : Revue Musicale de Lyon.
Madrid : Biblioteca Sacro-Musical.
M è x i c : E l Arte.
Montsenat: Revista Monserratina.
Parts : Le Ménestrel.
»
5. /. M.
»
Les Chansons de France.
»
L a Tribune de Saint-Gervais
»
L a Petite Maitrise.
Perugia : Psa'.terium.
Pesaro : L a Cronaca Musicale.
Rodeo del Medio : Santa Cecilia.
Roma : Rassegna Gregoriana.
Strasburg: Cacelia.
Turin : Santa Cecilia.
»

Bolletlino Bibliografico
Musicale
monitore delia «Edizione Marcello Capra».

AVISOS. — Havent-se reimprès el número 2 d'aquesta -Revista , corresponent
al mes de febrer de l'any 1904, posem a la venda l a col lecció completa dels nou
anys publicats, que pot adquirir-se al mateix preu de suscripció.

—Per relligar el n o v è volum de la « R e v i s t a Musical Catalana» s'han confeccionat unes artístiques tapes, que podràn adquirir-se, al preu de 2 ptes., a la
Llibreria «L'Avenç», Rambla de Catalunya, 24. A l a mateixa llibreria eufluadernaràn els volums al preu de 3 ptes. cada un (compreses les tapes).
Barcelona. — Tlpograíla L'Avenç : Rsmbla de Catalunya, 24. — Teiefon 115

Casa Dotésio

Societat anònima
1 i 3, Portal de l'Àngel

::

BARCELONA

::

Rambla de Sant Josep, 29

MÚSICA : PIANOS : I N S T R U M E N T S

=

Cases a BILBAO. MADRID, VALENCIÀ, SANTANDER, PARÍS
Editors d'obres de
PEDREll, ALBÉNIZ, MOHEM. NICOLAU. GRANADOS, BORRÀS DE PAIAÜ. MAIATS, etc
Representants dels PIANOS ERARD, els millors del món; ARMÒN1UMS CIÍP1ST0PHE ET ÉT1ENNE

J.

S A N C H O CQNDIS

«Escuela de Dobles Notas» i son «Auxiliar»
per a Piano

PREUS:

l Escuela de Dobles Notas. Llibre complet, 12 pessetes.
\ Separadament, en t'Vés quaderns, s pessetes cada quadern.
' Auxiliar, 3 pessetes.

Obres recomanades pels mestres Vidiella, Granados, Malats, Pellicer, Costa i Nogueras. Canals, Rodríguez Alcàntara, etc.
Se ven en tots els magatzems de 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 .

CANÇONER S E L E C T E

= = = =

VOLUM IV

F A U R É

Traducció i publicació de

=

JOAQUIM PENA

Un volum relligat de 100 planes, amb aS CANÇONS

Text català i castellà,
Se ven

10 P E S S E T E S

a ies llibreries, en els magatzems de m ú s i c a i a l'Orfeó

Català

