REVISTA
MUSICAL
CATALANA
SUMARI
Smclana i el nacionalisme en miisica. Lluís M i llet. — Smelana, cabdill nacional, Idenèk Nejeldy.
— L'obra de Smelana. — Notes hislòrUiues sobre
la música religiosa a la Parròquia de Sl. Just i
Sl. Pastor (continuació), F. Baldelló, Pvre.—06seri'acions a una "Organologia" (acabament), Joan
Maria Thomas, Pvre. — Maurici Ravel, F. Lliurat.—Gran festival de música a Praga, J. M . i M .
—Un concurs de Concerts.—Des de Roma, Francesc Vifias de Moyà. — Catalunya: Barcelona,
Cardedeu, Gelida, Palma de Mallorca. — Bibliografia. — Noves. — Necrologia.

r. :: B U T L L E T Í
L'ORFEÓ

DE

CATALÀ

Any XXI: Núm. 249
::

Seictnhrc 1924

Revista Musical

Catalana

Butlletí mensual de l'Orfeó Català
BARCELONA
REDACTORS E N CAP
FREDERIC

LLIURAT

— JOAN

SALVAT

Secretari de la Redacció: JAUME MARTI I MARCLL
PRINCIPALS

COL·LABORADORS

Higini Anglès, prev.—Josep Barberà. Oiulio Bas.—Pasqual Boada.—Joan Borràs de Palau. —Lluïsa Bosch i
Pagès.—J. Cabot Rovira.-J. Rafel Carreras.—Gabriel Castellà i Raich.—Eusebi Clop, O. F . M.—Henri Collet.—
Eduard L . Chavarri.—Josep M." Cornellà.-Miquel Domènech i Espanol.—Josep Fabre.-Josep M.a Folch i Torres.—
Ignasi Folch i Torres.—Alfons Gallardo.—Robert Gerhard.
—Vicents M." de Gibert.-Enric G. Gomà.-Emili HeintzArnault. — Gascó Knosp. — Wanda Landowska. — Jaume
Martí. -Frederic Lliurat.—J. Lamote de Grignon.—Miquel
Llobet.—Joan Llongueras.—Josep Maideu.—Joan Manén.
—Dom Carles Megret, O. S. B.—Apeles Mestres.—Lluís
Millet. — Manuel de Montoliu. — Vicents de Moragas. —
M. Morera i Galícia.-Antoni Nicolau.—J. J . Nin.—Joaquim
Pena.-Francesc Pnjol.—J. Riba i MartL—Antoni Ribera.
— Lluís Romeu, prev. — Miquel Rué, prev. — Dom Maur
Sablayrolles, O. S. B . - J o a n Salvat.-Kurt Schindler.—
Albert Schweitzer. — Josep Snbirà.—P. Gregori M.* Sunol, O. S. B . — Agustí Valls i Cascante. — Francisco
:: :: Vinas.—Amadeu Vives.-Rafel Vives, etc. :: ::

REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ:
Carrer A l t de Sant Pere, 13, Orfeó Català ( T e l è f o n 1, S. P.)
PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
BARCELONA: Per als socis de VOrfeó Català, un any, 6 pessetes.—Per als no socis, 7 pessetes
FORA: Per als socis de VOrfeó Català, un any, 7 pessetes.—Per als no socis, 8 pessetes
ESTRANGER: Un any, 10 pessetes.—Número solt: 75 c è n t i m s
Se subscriu, demés, en les principals Llibreries i Magatzems de Música

Any X X I

Setembre 1924

r r n m rr

Núm. 249

Trrr

XQOCJ

Revista Musical Catalana \
'Butlletí de VORFEÓ CATALÀ

m

x a

Smetana i el nacionalisme en música
n el llibre que Idenèk Nejeldy acaba de publicar sobre Smetana ( i ) es troben conceptes interessants sobre el nacionalisme
del gran músic, els quals ens han suggerit algunes objeccions.
L'autor es plany del poc esteses que són les audicions, fora del
país txec, de la generalitat de les obres de Smetana i creu que aquesta abstinència es deu al mateix esperit profundament nacional del compositor, el qual
no és prou compres del públic estranger a causa que aquest busca solament cl
color local en l'ús i imitació del cant popular, procediment que, en general,
Smetana considerava com de poca eficàcia per fer obra verament transcendent i humana. Es interessant el que diu Nejeldy sobre el particular: " E I
segell txec, als seus ulls (de Smetana) no es podia traduir en música d'altra
manera que com es tradueix en els altres dominis d'una alta cultura nacional,
en religió, en la filosofia, en les ciències; com una idea que pren naixença en
la naturalesa particular del poble txec, i conferint aixi un caràcter particular
a les formes que expressen la seva vida espiritual".
Verament, amb la pura còpia i imitació no s'aconseguirà mai no solament fer art transcendent sinó ni tan sols donar vida real a cap forma
artística. P e r ò la cosa canvia si l'element és absorbit, assimilat i transfós
en la naturalesa pròpia. N o es pot negar que les manifestacions veritablement populars presenten al nu, descobertes amb caires vius, les caracteristiques de raça que l'absència de refinament social i de cultura deixen que es
presentin en tota llur cruesa i vivacitat. Així la cançó del poble, sigui el que
sigui el seu origen, rodolant per segles en la boca i en el cor de les generacions per força ha d'haver pres les característiques pròpies de raça. La gènesi
(i) Vegi's la nota bibliogràfica en aquest número.
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de tot art és aquesta, encara que aquest verge element generador s'iwgi
després difós, esfumat i transformat en les formes refinades, transcendents
i amplificades del gran art. Mes, arriba un moment que les grans formes es
corsequen i s'envelleixen per manca d'esperit que les sostingui; resten obra
morta, sense vitalitat d'ànima i llavors esdevé necessitat de tornar a tocar de
peus a terra, de tornar a abeurar-se en les aigües pures de Juvenci per a recrear en formes vives l'art corsecat i sense vida.
Smetana era clàssic per temperament, equilibrat, per més que visqué
en els temps del romanticisme furiós. E l l s'apropià íntimament els procediments de Haydn, Mozart i de l'època tranquila de Beethoven. Els elements
de la cançó eslava viuen encara sovint en aquests autors, els quals d'aquells
clements en reberen innegable influència (fins en la Novena Simfonia, en el
Scherzo, en el segon motiu de l'adagi, batega evidentment la cançó txecoeslava); aixi Smetana no tenia necessitat, donat el seu temperament, de crear
un nou ambient musical per expressar el seu ideal artístic nacional; el trobava j a adequat en els seus mestres admirats. I és que Smetana no és un
subjectiu, un líric en el ver sentit de la paraula; la joia, la corda més bellament vibrant de la seva musa, l'expressa com el seu poble, d'una manera
sana, amb senzillesa d'esperit i amb bonesa. La seva gran musicalitat s'hi
expandeix esplèndidament. Aquest ambient de mig gènere, aquest just mitjà,
aquest equilibri de sentiment perdura encara en els moments que el compositor expressa la passió amorosa, els grans quadros de la naturalesa, les
expansions patriòtiques amb les escenes simbolitzant la grandesa de l'esdevenir de la seva pàtria estimada; fins quan la dissort es va rabejar en el
cos i en l'esperit de Smetana, ell g u a r d à aquest fons d'equilibri de la joia
amb la tendresa resignada. Si aquest és el fons del sentiment del poble txec,
no hi ha dubte que Smetana té el gran honor d'ésser el seu intèrpret ideal.
Del que portem dit es dedueix que tant quan el compositor emprava
directament els modismes de la cançó del seu poble, com quan oblidant-se'n
solament seguia els seus models preferits de l'art universal, ell no es movia
de la tònica general del sentiment popular de la seva raça. P e r ò si Smetana
no hagués estat un temperament clàssic; si s'hagués sentit allunyat i refractari a l'art consagrat; si s'hagués sentit una força interior àvida d'expressió
nova. si hagués estat verament una personalitat independent, llavors la cançó
de raça hauria furgat dins del seu esperit i la cançó n'hauria sortit renovada,
individualitzada, corfosa en una tècnica més o menys perfecta, però renovada.
Això, en més o menys grau, és el que passa entre els russos: Moussorgsky
i Borodine i fins en Rimsky-Korsakof. malgrat ésser aquest un temperament
menys distingit que els anteriors. E l secret de l'eficàcia musical d'aquests
autors, la llur originalitat, no està en la còpia o en la imitació de la cançó
racial sinó en la interpretació individual pròpia que l i han donat; està en
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què han sabut fcr-sc-Ia seva. J aquesta iudividualització de la cançó es \wt
trobar amb la mateixa eficàcia jier a l'originalitat, en la transformació de la
melòdica o en la interpretació harmònica, o en les dues coses alhora. En
Grieg, per exemple, és l'harmonització que acusa la personalitat exquisida,
encara que un poc feble, del músic. Una mateixa melodia nòrdica harmonitzada per Grieg o per Gade pren un ambient genèric diferent, encara que
conservi el mateix valor específic racial.
E l mateix passa en la melodia russa interpretada per un Moussorgsky,
un Borodine o un Korsakof; en el primer pren una força semitètrica, profunda, fatalista de la raça; en Borodine esdevé lluminosa, més optimista i
elegant, i en Korsakof resulta més co'orada i pintoresca, encara que essencialment de menys valor per ésser més superficial, malgrat ésser aquest un compositor de més recursos tècnics que els anteriors.
Smetana mateix, el segell més personal i la inspiració més genuïna els
ha trobat quan ha begut més directament en aquestes aigües pures del poble,
per exemple, en la deliciosa comèdia musical L a promesa venuda; aquesta
obra, segons paraules del mateix Nejeldy, és una veritable encarnació de la
joia txeca, de la naturalesa popular txeca, de la filosofia txeca en un quadro
v i u i realista de la vida; i el que l i dóna aquest encís de vida, l'espècie de
renovació de l'art clàssic que s'hi sent, és la fusió intima, sincera, d'aquest
art amb l'art popular; quan Smetana no es fon tan íntimament amb el sentiment de la cançó indígena ens plau pel seu bon gust, ens admira pel seu mestratge, ens mou respecte per la seva idealitat nobilíssima, però no ens domina,
no ens pren, com se'ns emporten les obres que arrenquen del fons de l'esperit
d'un potent geni creador.
Smetana sens dubte hauria guanyat en força d'originalitat si el llevat
de la cançó racial hagués fermentat absolutament en la seva musicalitat esplèndida, produint llavors un art no solament més personal sinó també més universal.
Com niés arrela un arbre al fons del terrer, més s'enfila la brancada cel
amunt i més albirador es fa dels llocs llunyans.
L ' a r t popular és una llavor que cal sembrar de nou quan l'esplet de la
planta ha donat j a tot el fruit i el ram es marceix i la branca s'asseca.
Uuís

MILLET
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Smetana, cabdill nacional
metana, pel prestigi del seu art, més d'una vegada ha desempenyat el paper de cabdill en la lluita nacional del seu país. l ' r i n cipalment en les èpoques que una dura persecució feia impossible
als homes polítics tota manifestació pública, i les altres arts,
especialment la literatura, es trobaven travades (com passà durant la guerra
mundial), la música de Smetana escapava a l'atenció dels vigilants censors.
Essent ella llavors l'únic mitjà d'expressió sincera i lliure dels sentiments
del poble, suscitava un entusiasme que s'expandia més enllà del camp de la
música i de l'art pur; tant i tant que per fi fou, també, per les autoritats
austríaques, sospitosa à'alta traïció. En aquells moments, Smetana era més
que el simple intèrpret dels que no tenien ni el dret d'obrir la boca per a
parlar. Llavors la seva música, sobretot el final de Libuse (evocació de 1» P à tria rediviva) i els darrers poemes simfònics de Ma P à t r i a , ressonaven
com una profecia de venturós esdevenir, d'esplendor i glòria futura. Aquesta
profecia donava al poble txec noves forces per a la lluita i l i mostrava el
camí que devia seguir per atènyer el fi desitjat.
IDIÍNKK

NEJELDY

(Del llibre Frederic Smetana).
mmmKmummmmmmmmummmmmmmamammmmmmmmmaKm

L'obra de Smetana
La desfeta de l'Austria en 1854 en la guerra amb Itàlia va matar l'absolutisme
d'aquell estat. En 1860 apareix el decret que permet una vida lliure a les nacions
que formaven l'estat austríac i el poble txec se n'aprofita per donar una volada
ràpida a totes les forces vives comprimides fins aquell instant per un règim de
violència.
Els txecs devien continuar, com abans, comptant solament amb els seus propis
recursos. Crearen un teatre interí, únicament per a representacions txeques. En
aquella avinentesa es crearen més de 200 societats chorals, organitzant a Praga,
en 1862, el primer festival de cant txec. Gràcies a l'orquestra de l'òpera txeca es
'.logueren organitzar concerts orquestrals txecs i així la vida musical txeca, que poc
temps abans no existia, va tenir ocasió de pendre un ràpid desenrotllament.
Smetana des de bon principi fou l'ànima de tots aquests esforços dirigint l'òpera
txeca i els concerts orquestrals que organitzava periòdicament i per abonament, prenent la direcció de la més important de les societats de cantors txecs, la "Hlahol" de
Praga, aixecant així el cant chotal txec a una gran perfecció. També desplegà una
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gran activitat com a crític, esfon^uit-se a fer l'educació del poble i dels artistes. En
li col·laborà a la fundació de r"Uineleckà Beseda" (Circol de les arts), corporació
llavors d'una gran importància, que reunia no solament els músics sinó també tota
classe d'artistes, les mútues relacions dels quals i incessants canvis de punts de vista
foren en mes d'un punt de gran profit per a l'art txec.
Llavors Smetana escriu les seves obres més representatives del seu esperit nacionalista: Polkes per a piano; els seus chors "Els tres cavallers", "Himne als camps",
"El Cant dels mariners" per a veus d'home, "Cançó de Bohèmia" per a chor mixte
amb acompanyament d'orquestra; les òperes "Els brandeburgencs en Bohèmia", "La
Promesa venuda", obra mestra de gràcia i frescor, "Dalibor", llegenda històrica patriòtica; el festival solemne "Libuse"; la sèrie de poemes simfònics aplegats sota el
títol de "Ma Pàtria".
Després, sota la impressió dolorosa de la sordària fatal que li assombri la vida,
escriví per a piano el cicle de petites peces poètiques "Els somnis"; el cicle de melodies "Cants del Crepuscle" i el cèlebre quartet de corda "De ma vida"; les òperes
"El Petó", "El Secret"; un nou cicle de "Danses txeques" per a piano; les dues
peces de violi "Records del País".
A la dissort de la sordària li pervingué una malaltia nerviosa que li produïa
grans sorolls al cap. Els metges li prohibeixen el con(posar, però ell no obeeix i encara escriu l'òpera "El Mar del Diable" i un segon quartet que fa sèrie al "De ma
vida". Aquestes dues obres resulten interessants perquè són l'expressió de l'estat
turmentós de cos i cs;:erit produït per la terrible malaltia que li causà la mort.
Schònberg, l'extremat modernista, declara que el segon quartet li fou una vera revelació. Smetana mori cn 12 de maig de 1884 en un asil d'alienats.

Notes històriques sobre la música religiosa a la
Parròquia de St. Just i St. Pastor, de la ciutat
de Barcelona
{Continuació)
O R G A N I S T E S
E l document mes antic que havem trobat a l ' A r x i u de la Junta d'Obra
referent a l'organista d'aquesta església porta la data de 1494, com es veurà
amb els següents rebuts:
" 1494-Setembre-17, donam a Mestre Abril per sonar los orguens. 9
sous." (Document núm. 213 de l ' A r x i u de la Obra.)
"Jo J o a » Andreu, he rebuda la darrera terza del orgue per lo any 1509
de vosaltres Srs. Obrers, que son 40 sous. " (Llibre 18 de la Obra.)
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" í t e m a dit j o r n (6 de Janer 1515) donam a mestre Solà Andreu qui
sona los orguens (ay albarà) 2 lliures." (Llibre. Rebudes i dades 1515.
Fol. 10.)
, v
" A 9 Janer 1519 donarem a mestre Johan Andreu per lo salari de sonar los orguens per la terza que fins a 8 del present mes de Jener 2 lliures."
(Comptes 1518 sense foli.)
" A 13 de Octubre 1521 els obrers satisfan a mestre Miquel Rafel organista de la P a r r ò q u i a a compte de son salari una lliura, quatre sous." (Llibre
de rebuts de 1521 F o l . X I I . )
" A 20 d'Agost donam al organista la tersa de son salari 2 lliures."
(Llibre de Rebuts de 1552.)
Els honoraris que percebien els organistes pel seu treball eren tan reduïts, que contínuament motivaven justes reclamacions que aquests humils
artistes endreçaven als Srs. Obrers, els quals solien excusar-se amb el pretext
de la manca de cabals de la caixa parroquial. Perçò en certa ocasió hom m i r à
de remeiar la penúria econòmica dels organistes fent que d'altre cantó poguessin heure altres entrades que engruixissin una mica llur sou tan migrat.
A i x ò es veurà en el document que transcrivim a continuació:
" E n 3 Novembre 1584 congregats los parroquians, fou proposat per lo
senyor Enrich F e r r é , altre dels Obrers, que atés que mossèn Pau Burgat, prevere lo qual vuy de present sona lo orga de la present Iglesia y es persona de
molta habilitat y dita Iglesia es molt ben servida y lo orgue molt ben conservat y construït, y per ser lo salari de aquell tant solsament catorze lliures
y nos puguia sustentar de aquell, y per ésser la obra tant pobre y no puguia
allargarse mes avant en pagar mes salari de les dites catorze lliures sens ésser
molt gran dany de dita obra, supliquem a dits senyors parroquians sien servits que dit organista que vuy es y per temps serà, sia present en totes les
elections hont passa lo scolà ques faràn en dita Iglesia conforme fan en altres
parrochies de la present ciutat y que tots temps y quan se cridaràn mes capellans dels que son en la present Iglesia en los sants Sacraments si trovarà
present lo dit mossèn Pau Burgat que haien primer de posar en les dites elections al dit organista, en tal cas lo dit mossèn Burgat haya de guanyar doble,
suplicant al molt litre, i Rdm. Sr. Bisbe de Barcelona vulla posar sa autoritat y decret en quant menester sia." (Llibre Major obra n ú m . 2, fol. 8.)
U n temps es féu costum nomenar per a exercir el càrrec d'organista
d'aquesta P a r r ò q u i a alguns orbs els quals, naturalment, malgrat la bona voluntat que poguessin posar en el seu comès, no podien pas acomplir dignament
tan sagrada missió. D'aquí que de tot arreu de la P a r r ò q u i a sovint s'aixequessin veus de protesta demanant que fos abolit un costum tan perjudicial
al culte de l'Església. En un document datat al 1626 es llegeix l'acord de fer
el nomenament a favor de persona apta. D i u a i x í :
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"Pera llevar abusos fins asi fets en dita Iglesia en elegir per organistes
alguns ciegos los quals encara que tingan bona habilitat tota i ia son molt
danyosos per la conservació de l'orga de dita Iglesia y que serà molt mes u t i l
a dita Iglesia que dit ofici d'organista se done y encomane a persona que ab
hàbit clerical servesca en dita Iglesia." (Segueixen les condicions imposades
al nou organista. Llibre d'actes. Sense foli.)
A l t r e rebut, encara:
" A l primer Juliol 1628 pagades per lo salari del organista per la mitja
anyada 9 lliures." (Llibre Major Obra n ú m . 4, foL 127.)
Posteriorment es troben altres documents sense interès que fan referència a l'organista d'aquesta Parròquia. Abunden sobretot els rebuts acreditant
honoraris.
FRANCESC B A L D E L L Ó . PVKI;.
» ' (Seguirà)

Observacions a una "Organologia"
(Acabament)
n altre defecte de les disposicions del senyor Merklin radica en
la falta absoluta de mixtures simples, si s'exceptuen les de 2 p.
i un joc de Quinta que figura a la disposició núm. 80. Per la
resta hom no h i troba ni una Tèrcia, ni un Nasard, com no hi
troba tampoc entre la Ilengüeteria el Cromom, aquell joc tan aimaf dels
antics que Saint-Sacns anomenava " v e l l " per antonomàsia i al qual donava
Gnilmant en sos projectes el primer lloc després de la Trompeta dins la família de les llengües.
H i ha organistes que no es preocupen gaire d'aquestes menudències
Contents i satisfets amb la perfecció i agradables harmonitzacions aconseguides pels organers moderns, rebutgen aquests arcaismes... Quelcom semblant va produir-se al segle x v i i i è respecte de les modalitats antigues. Quan
referint-se a elles escrivia Màttheson sa famosa "Esquela m o r t u ò r i a " , segurament devia estar ben lluny de preveure la resurrecció del cadàver al toc
vibrant de la renaixença de la música popular, com no devia imaginar-se
tampoc l'hostilitat dels nostres dies envers les limitacions estructurades dels
modes major i menor... Voleu encara un exemple més pràctic, potser? Doncs
proveu d'escoltar una Gavota de Rameau o una Sonata de Fra Soler execu-

224

Revista

Musical

C a l ala na

tada al piano, després d'haver oït a Wanda Landowska o a Joaquim N i n al
clavicèmbal: si la vostra orella és "sensible i justa" com aquelles a qui adreça
el mateix N i n son suggestiu recull d'Idees i Comentaris, la música joiosa
i eixerida dels mestres vuitcentistes se us representarà com una rosella contemplada primerament en m i g d'un camp assolellat, ple de llum i de vida,
i trasplantada després a una galeria interior amb cristalls esmerilats i cortinetes blanques per on es filtra un raig de llum suau sens mai passar-hi el
ple sol i l'oratge.
Ara b é ; a l'orgue el problema és molt més delicat perquè és molt més
complexe. Per això els artistes veritables h i miren tan prim ( i ) . Citem una
volta més a Guilmant, no per haver estat l'organista més il·lustre de l'escola
francesa, sinó perquè el seu criteri i les seves normes, per llur perfecció, tenen
quelcom d'universals (2). E l l aimava l'orgue antic sens menyspreuar el modern, i es planyia sovint de no poder tocar a Paris les obres dels vells Mes- '
tres segons el seu propi gust i les exigències dels autors. Per això havia fet
instal·lar a sa casa de Meudon un orgue dispost per ell mateix 011 no hi mancava el Nasard, el Cromorn i la Tèrcia prop de la Gamba i la Veu Celeste.
Encara volia fer-lo més assequible a son ideal mitjançant diverses modificacions que tenia en projecte... mes a i ! el primer d'abril de 1911 els bells
tubs vivificats per l'execució de M . Jacob, feien ressonar les notes d'aquella
pregària tan profunda i emocionant que el geni de Bach va esculpir sobre la
severa melodia del choral Aus He fer Noth. i entretant el cadàver del Mestre
que havia demanat al Senyor que fins i tot a la Glòria, l i permetés oir la
música de Joan Sebastià, sortia per sempre més de casa seva en braços dels
seus deixebles...
Guilmant havia practicat, i el que val més, havia ensenyat a practicar un
principi ben senzill i raonable ço és. que l'orgue no és per si mateix una
"finalitat" sinó un " m i t j à " per obtenir-la. La bella m ú s i c a : heus aquí la finalitat. Les belles orgues: heus aquí el mitjà. Es ver que ell és un evocador un
suggeridor de primera força i que sobre els seus recursos ha de fonamentar-se la tècnica orgànica, com tota altra tècnica respecte del seu propi instrument; però també és ver que quan aqueixa tècnica s'ha concrecionat en
grans síntesis d'alta vàlua històrica i artística, hom no pot excloure-les ni de(1) No crec que convencessin a tols els organistes algunes de les disposicions adoptades pel Congrés de Viena en les quals sembla haver-se inspirat cl senyor Merklin, sobretot tractant-sc dels models d'importància secundària.
(3) Per altra part hom recordarà que la seva escola, mitjançant el magisteri dc
Girscher a través de Lemmens, té arrels ben alemanyes i com la dels Mailly, Tilborghs.
Tinel, etc, entronca directament amb la dels Bachs. (Confr. Couwenbergh, L'Orgue ancim
et modrme, pàg. 327). A Espanya pertanyen a la mateixa branca artística els mestres
Daniel i Gabiola, ambdós deixebles llorejats d'Alfons Mailly.
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clarar-Ies incompatibles amb el progrés de l'instrument sens malmenar el
progrés veritable de la música.
L a idea afalagadora que ens proposa el senyor Merklin, ço és, la construcció de l'orgue genuïnament espanyol, cal recollir-la i examinar-la a la
llum d'aquest criteri. Quin és el vertader camí que ens conduirà a bon terme?
Jo no sóc pas rutinari; sóc aimador de l'art novella tal volta amb un
poc de passió; però al mateix temps vull reconèixer i reverenciar l'alta dignitat del nostre instrument. E l l és com un d'aquells grans senyors que habitaven els vetustos castells de França en temps de la Revolució. H o m pot
fer-lo muntar al carro triomfal del progrés guardant-li el respecte i els miraments que li sóti deguts: mes si de colp i per força volem portar-lo al peu
de les torres del Temple per a fer-li cantar !a Marsellesa i cridar visca la República! no ho conseguirem pas: més tost haurem de dur-lo a la guillotina...
Ara b é ; els Pedrell, els Villalba i altres artistes benemèrits ens han mostrat
els fonaments insubstituïbles de la nostra renaixença. Catalunya, Castella.
Andalusia i les altres branques de la família ibèrica serven quiscuna una petita
part almenys, dels grans llegats musicals dels "Pares antics", dels "Músics
vells de la terra"... Doncs l'instrument que tot adaptant-se a ells estigui a l'ensems a l'altura dels avenços moderns, aquest serà el desideràtum.
Determinar detalladament totes ses característiques no és tema per a
tractar-se en un sol article ni per una sola ploma; a algunes introduccions que
proposa el senyor Merklin, magnífiques i ben dignes d'acceptació, com per
exemple, les transmissions manuals mitjançant els secrets reversibles construïts el m é s modernament possible i les expressions dividides aplicades prudencialment, podríem afegir-hi, entre altres, l'adopció general dels teclats
de 61 notes per als instruments d'alguna importància; els pedaliers de 32
tecles (30 com a mínim) i sempre en forma de ventall ( 1 ) ; la reproducció de
les mutacions antigues ( 2 ) ; el seu repartiment segons les proporcions més
amunt esmentades; la conservació dels flautats d'ampla talla; la sobrietat i
mesura dels jocs moderns i ondulants. sobretot als orgues d'església, etc, etc.
Si el llibre del senyor Merklin que, després de tot, és ben interessant i
valuós, aconsegueix fixar l'atenció dels organistes sobre aquests punts tan
importants, no serà pas inútil n i migrat el profit de sa lectura. Per part meva
m'acontentaria amb q u è aquestes ratlles despertessin entre els aimadors de la
música en general, un poc més d'afició a l'orgue i a la música orgànica. A la
(1) A Amèrica ja no en fan d'altra forma. Hom coneix el gran sentit pràctic dels
americans, i en efecte, basta fixar-se en la posició natural dels peus. especialment en els
extrems del pedalier. per convèncer-se de la superioritat del ventall damunt les disposicions
paral·leles.
(3) El distingit organcr de Barcelona, mon apreciable amic senyor Xuclà, va donar-ne un bell exemple a l'orgue de la Mercè.
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vista dels grans tubs arrenglerats majestuosament. hom sent un encant particular paregut al de la serra i ses immenses boscúries inexplorades. De lluny,
ens repel·leixen amb la majestat del sublim inconegut, mes quan penetrem ses
entranyes carregades d'ombra i de ramatge, ens sentim embriaguis fortament
de plaer i de bellesa.
La gent del Xord fa estona que s'ha endinsat ardidament dins la boscúria... per què nosaltres n'havem de romandre allunyats? X o crec que les causes sols guardin relació amb la diferència del temperament, amb la gravetat
del caràcter; es tracta tal volta de quelcoçn més íntimament relacionat amb la
íultura... E l dia en què veiem al públic demanar amb més insistència els recitals d'orgue i seguir amb més comprensió l'estil profundament orgànic, podrem d i r que està més alt el nivell general de la seva musicalitat.
Així talment diem que l'infant és més home i menys infant quan el
veiem sostenir un diàleg seriós i m i g formal amb el seu avi sens necessitat
que el vellet l i conti rondalles...
JOAN M . " T H O M A S . PVRK.

Maurici Ravel
a nostra ciutat ha estat novament honorada amb la presència
d'un dels músics m é s il·lustres, més representatius de l'hora
actual. Maurici Ravel, l'autor de "M'à mère l'Oye", de
"Daphnis et C h l o é " i de " L ' H e u r e espagnole", acaba de visitar-nos. Després d'Igor Strawinsky, que vingué fa poc, Maurici Rave!! Cal
alegrar-se, en veritat, d'aquestes agradoses i falagueres visites.
Ara b é : l'ocasió ens sembla oportuna per a parlar del gran mestre i m pressionista.

* **
I abans que tot, un vell record. Sigui'ns permès evocar-lo!...
Era, això, al Conservatori de P a r í s . E n Ravel, com En Vines, com En
Malats, assitia a la classe de piano d'En Carles de Bériot. T i n d r i a aleshores
uns 19 anys. I el veiem encara amb sa faç pàl·lida!... Baixet, desnarit, venia
algun cop amb la seva mare. L a bona senyora parlava amb En Bériot ..
Mentre això feia, nosaltres somrèiem. Endevinàvem el tema d'aquella conversa, d'aquell xiuxiueig. La bona dama parlava evidentment del seu fill, el
recomanava!... I la mare de Ravel evoca en nosaltres el record d'una altra
dona, d'una altra mare: la d'En Ricard Vines. O h ! les belles à n i m e s ! Animes
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abnegades, tossudament fidels, que, més que llur pròpia vida, viuen
es
diria, la vida de llurs fills I
E n Ravel tocava aleshores de manera un xic rara, amb moviments de
mans i braços que semblaven mecànics. T o t ell apareixia contret, enrampat
I era un jove que parlava poc. més ben dit, que no deia gairebé res.
Ravel no oblidà el seu mestre Carles de Bériot (cap dels que havíem estat
deixebles d'aquell excel·lent educador l'havem pogut oblidar mai) i l i dedicà
una de les seves obres més conegudes, més aplaudides: la "Rapsòdia espanyola", per a orquestra.

* * *
Ja és ben sabut, no és veritat ?, que l'art d'En Ravel (com l'art de Debussy, d ' E r i k Satie), representa una mena de reacció contra el poder, ».ontra
l'encís, contra les habituds del romanticisme. En aquest sentit és innegable
que després dels músics romàntics, del fet romàntic, res sembla més nou.
més original, que I""impressionisme" (impressionisme literari, pictòric o musical). I dins de J'impressionisme, qui més personal, més franc, més veritablement victoriós, que Debussy, per exemple, o que l'autor de " M a mère l'Oye"?
A la passió, a l'efusió sentimental, al lirisme lliure, desenfrenat, dels
grans mestres del romanticisme, hom hi oposa un art que "dissimula", es
diria, les impulsions de l'artista.
Parlant de Ravel i de la seva música, Roland Manuel (un deixeble, precisament de l'autor de "Daphnis et C h l o é " ) , ha escrit els següents mots:
"" El que no agrada a molts, d'aquesta música, és que apareix la irreductible enemiga de l'èmfasi, de la grandiloqüència, de la pseudo-profunditat
romàntica. "Cela ne monte pas!", exclamava un dia un vell melòman wagnerià. Aquesta música té el necessari pudor de l'emoció i pretén impressionarnos profundament mitjançant solament la seva gràcia, sense esforços ni
crits, i respon m é s que cap altra a aquest cànon de la bellesa que Edgar Poe
volia igualment independent de tota satisfacció intel·lectual pura i de tota
impulsió apassionada. Heus-nos aquí ben lluny d'una concepció sobretot exterior de la música! En un mot, aquest à r t pretén aconseguir un ideal que és
la negació de tot romanticisme."
D i u també Roland Manuel: "Aquest aire seriós, fatal, aquest desesper
altívol, aquesta "dolorosa tensió de tots els sentits vers una felicitat que
espanta de tan sobrehumana, aquestes exaltacions vers sublims alçàries, caigudes en l'abisme, aquests començaments de cants que es transformen en
crits" ( i ) , totes aquestes manifestacions ridícules, gairebé impúdiques, de
passions grandiloqüents i vanes, apareixen allunyades tant com és possible.
(i) Catulle Mcndès: "Ricard Wagner".
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del geni francès i , quan un Maurici Kavel renua miraculosament el fil perdut
de la nostra més pura tradició, hom seria injust no aplaudint aquest art
delicat, senzill i subtil a la vegada, com ho fou un dia l'art de Couperin i de
Rameau, però que, emanant d'una sensibilitat germana de la nostra, impressionada pels mateixos espectacles, embriagada per les mateixes joies, sembla
feta per a emocionar-nos m é s profundament que cap altra" (2).
En voler definir l'estètica de Maurici Ravel, Roland Manuel ha definit,
ensems, els caires, les característiques de l'impressionisme. Car, el que Manuel diu, per exemple, de l'autor de Shéhérasade, no podem, per ventura, aplicar-ho, i amb no menys justesa, a l'art de Debussy?

• • *
S'ha comparat, sovint, l'art de Ravel amb l'art de Debussy i s'ha fins
afirmat que Ravel era un "debussysta". En realitat, hi ha en l'estètica d'ambdós músics el que podríem dir-ne concomitàncies. Es filla d'un mateix ambient, d'un idèntic desig. P e r ò Ravel és, amb tot, un músic tan personal
com Debussy. I l'esperit de Ravel té fins caires, si el mot és permès, que el
fan aparèixer "diferent" de l'esperit de l'autor de " P e l l é a s " . L a tècnica dels
dos grans mestres és també distinta. Debussy practica, per exemple, amb
innegable i personal encert, les successions de "novenes" (qui no les coneix,
qui no les ha pulsades, assaborides?). Ravel juga sobretot amb les " s è p times".
Quelcom fa aparèixer també ben diferents les produccions dels dos grans
músics que ens ocupen: l'estructura de les obres llurs. Debussy no amava,
com ja és sabut, certes formes tradicionals. Ravel, en canvi ( i el fet és
curiós!) se'n serveix algun cop. Pot esmentar-se, per exemple, les següents
obres de l'autor de " M i r o i r s " , en les quals la forma llegada pels mestres
clàssics ha estat més o menys respectada: Sonatina per a piano. Quartet en
fa, T r i o en la menor. I amb tot, heus aqui el que escriví un dia Ravel, des
de la desapareguda i ben important i malaguanyada revista " S . I . M . " , de
París, en parlar de certa Simfonia de W i t k o w s k i : "Els recursos escolàstics, que apareixen abundosos en les tres parts d'aquesta Simfonia, deixen
descobrir massa clarament que l'autor s'ha imposat la tasca de desenrotllar
tal idea, costi el que costi, de conduir-la a tal to. Com aquesta horrible lògica
de la raó és lluny de la r a ó de la sensibilitat!"
Es fàcil sentir, sota aquests mots, la simpatia que a Ravel inspiren certes
disciplines. Se'n serveix, no obstant, però amb traça, amb g r à c i a !
' "'
(2) Roland Manuel: "Maurice Ravel et son oeuvrc".
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* •*
L'esperit de Ravel — dèiem — té caires que e! fan aparèixer fins diferent
de l'esperit de Debussy. I un d'aquests caires — i el principal, tal volta — és
1'"humorisme". Ravel sap insinuar una intenció, sap dibuixar o "desencaixar"
una línia... talment com ho feia, per exemple, el nostre Goya! Sap, a més a
més, riure... o somriure. Practica, en f i , la més aguda ironia i crea, en un
mot, admirables "caricatures". Dins d'aquest gènere (dins de la caricatura
sonora), el destre músic francès ocupa un lloc gairebé únic. Citem, ara, algunes de les seves "caricatures". Llegint-les o remembrant llur execució el llegidor " s e n t i r à " , segurament, que no anem errats. Recordi's, doncs, les " H i s toires Naturelles", moltes pàgines de "L'Heure espagnole" i l'eixerida i ben
caricaturesca joieta coral: "Garideta", que l'Orfeó Català cantà fa ben pocs
dies!
Sí, Ravel és un gran ironista, un gran i molt subtil bromista, un caricaturista original i ardidíssim. Les seves "Històries naturals"—escriu un dels
seus comentadors — palesen que Ravel "posa la música al servei de certes
nocions que semblaven fins ara ésser més aviat allunyades de la música..." (3).

* **

- - -n
i
Ravel és també un admirable colorista. Recordi's, per exemple, l'orquestració rica i traçuda de "Daphnis et Chloé".
"L'orquestra de Ravel — diu ben justament Roland Manuel — és filla
ben directa de la de Rimsky-Korsakow". En formar-se, en efecte, la personalitat de Ravel. la fastuositat, la riquesa, la bellesa sonora, orquestral, de
certes obres de l'autor de "Sadko". s'imposava un xic arreu. Els músics i els
aficionats s'embadalien amb l'orquestració nova i audaciosa, del ben talentós
músic rus. I Ravel. com altres músics del seu temps, seguí, doncs, les petjades
de l'autor de " S h é h é r a z a d e " . P e r ò enriquí l'art del músic rus amb nous encerts. I en parlar de l'orquestració de Ravel (ben allunyada, en efecte, de la
de Wagner o de la de Cèsar Franck) cal recordar, creiem, dos músics que
influïren certament en la formació de l'orquestració modernissima i fins en
l'esperit de l'autor de " A n t a r " : Berlioz i Liszt.
P e r ò les qualitats de colorista apareixen, en tractar-se de Rave', fins
en les obres en les quals el gran màgic de les sonoritats es serveix d'un sol
instrument: el piano. Recordi's, sinó, l'escriptura dels "Jocs d'aigua"; recordi's els bells i originals i suggestius " M i r o i r s " , recordi's "Gaspard de la
N u i t ! " Pot hom imaginar més traça, més enginy que el que apareix en cadascuna de les obres que acabem d'esmentar? La majoria d'elles poden ésser
{3) Julien Tiersot: "Un dcmi-siècle de Musique Française"

. . .
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qualificades de bonics i rics i delicats joiells. I ara pot hom preguntar: Després de Debussy, qui escriu avui per al piano amb més habilitat que Ravel?
I en aquest sentit cal evocar, creiem, una vegada més, el record d'un admirable precursor: Franz Liszt.

* **
P e r ò no podem parlar de tots els aspectes de la personalitat de Ravel. En
escriure aquesta nota. ens havem proposat (i no podíem fer altra cosa!)
recordar solament algunes de les característiques del gran músic francès.
Acabarem recordant que al costat de Gabriel F a u r é . de Pau Dukas, d'Enric
Rabaud, de V . d'Indy, etc, és avui un dels mestres m é s representatius, més
personals, de l'art francès.
F. L L I U R A T
(De la Pàgina Musical de La yeu).

Gran festival de música a Praga
Organitzat per la «ccció txecoeslovaca de la Societat internacional de Música
moderna, ha tingut lloc a Praga, durant tretze dies (del 25 de maig al 6 de juny),
un gran festival que per la seva magnitud i vàlua ha atret l'atenció de tot el món
musical.
A Barcelona hom ja sap, i s"ha pogut comprovar per les recents execucions dc
les òperes de Smetana i Dvorak al Liceu, com els txecoeslovacs són aimants i curosos de les seves arts nacionals i entre elles molt particularment la música a la qual
reten tan just com fervent tribut.
Per això, amb motiu de commemorar el centenari de Frederic Smetana, cl nacionalista músic, capdavanter i orientador de l'estol de músics nacionalistes de la
seva pàtria, a Praga, amb una magnificència verament excepcional, han tingut lloc
els actes del festival que ens ocupa.
Com a organitzadors de la triple sèrie d'audicions figuraven Mm. Swjsik i Lowenbach, els qui han eixit de llur comès amb l'admiració i beneplàcit de tothom.
Un cicle d'òperes de Smetana, compostes pel mestre txecj representades al Teatre
Nacional i dirigides per Otakar Ostril; tres concerts de música internacional contemporània, al Palau de Festes Obecni Dum, on hi han ben disposades sales grans i
petites per a tota mena de concerts, i una sèrie de produccions dramàtiques orquestrals, vocals i de camera exclusivament d'autors txecs contemporanis, per a representar-hi la música txeca moderna.
En els concerts de música internacional moderna s'executaren obres, a més de
Smetana, que els inaugurà amb el seu Carnaval de Praga, d'Ostril, Bloch, Howitz,
Schmit, Honegger, Prokofiefï, Strawinsky, Bax, F.rdmann, Luk, Szinanowski, Ma-
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lipiero i Roussel. L'orquestra Filharmònica Txeca va triomfar plenament en l'execució total de la sèrie d'obres dels esmentats autors, així com els directors Talich, Corella, Reiner, Witkowski, Fitelberg i Schultz-Dornburg, a càrrec dels quals anà la
direcció de les diverses obres dels programes que formaven els cinc concerts.
El cicle d'òperes de Smetana comprenia sis de les vuit obres que composà el
genial autor: La Nfa'ia venuda, Dalibor, Libiue. Hubicka, Tajemstir, demés de Ma
Vlast (A/a Pàtria) que són sis poemes simfònics tal volta del millor que l'esmentai
autor ha escrit; una òpera de Dvorak, una de Jamack i una de Fibich: totes magníficament interpretades per artistes txecs, amb sorprenents decorats i mise en scène.
i dirigides per Otakar Ostril.
La música txeca moderna tingué les seves sessions al Mozarteum, al Teatre Municipal, i al Teatre Alemany, i en elles es dedicà dues sessions a la cançó txeca; una
a les obres chorals modernes, interpretades per la Societat de cant de mestres de
Praga i la Societat de Cant "Smetana"; quatre a la música de camera, piano, violí,
trio, quartet etc, i dues a les obres d'orquestra, essent la Filharmònica Txeca i l'Orquestra del Conservatori de l'Estat a càrrec de les quals anaren els esmentats concerts.
Els autors moderns txecs foren representats per E. Axman; K. Jirak; Vitezlar ;
Novack; Jaroslav Novotny; Vaclar Stephan; J. Tomasek; Boleslav Vomacka; Ladislav Vijcpalek; Ota Zitek; Fidelio Finke; Ervin Schulhoff; Bruno Weigel, entre altres; i el Quartet Txec, així com distingits solistes del mateix país executaren
llurs respectives parts en els diversos concerts.
Heus aqui breument i lleugerament apuntats uns quants detalls de la important
manifestació musical txeca, els quals amb tot i ésser breus, acusen amb quina magnificència s'han celebrat a Praga aqueixes festes líriques arborades per l'ànima nacional que les inspira, com va inspirar a aquells precursors i al cap de tots ells l'admi rable Smetana, a qui sos compatricis no obliden i suara justament han honorat son
aniversari.
Que l'exemple dels txecs no sigui una lliçó perduda per a nosaltres; i vulgui
Déu que així com a Praga .s'han pogut reunir tots els compositors i ex'ecutants
més notables de la Txecocslovàquia i bon nombre d'estrangers, per homenatjar aques
ta manifestació espiritual que és Art i Pàtria alhora, puguem un dia veure a Barcelona reunits tots els valors musicals de nostra Terra, per oferir aplegat tot el bell
i tot el noble, que amb una inconfundible característica nostra i amb un ideal clamor
i fe en la nostra Pàtria ha estat creat.
J. M. i M.
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Un concurs de Concerts
Els editors de Mayence, B. Schott's Sòhne, acaben de pendre la iniciativa de
convocar a un concurs per a premiar un Concerto per a un o més instruments solistes,
amb instruments d'acompanyament, a elecció del compositor, dintre l'estil del "Concerto da Camera" (excloent per tant, la gran orquestra).
La suma total de 6,000 marcs-or és destinada a l'esmentat concurs, que serà
repartida integralment i segons el valor de les obres [presentades.
Heus aquí les condicions precises d'aquests concurs:
"Donada la significació internacional de la música, hi poden concórrer els compositors de totes les nacionalitats.
"Les obres s'han d'enviar en partitura i ésser encara inèdites. Els concursants
sTian d'avenir a transferir llurs drets als editors, dels quals passaran a ésser propietat les obres premiades, sens altra indemnització, encara que les publiquin.
"Les partitures, acompanyades d'un sobre clos en el qual constarà el nom i
adreça de l'autor, portaran un lema, que correspongui amb el de la plica acompanyatòria; i hauran d'ésser dirigides a la casa editorial B. Schott's Sòhne - Mainz, abans
del primer de desembre de 1924.
"EI veredicte del Jurat serà publicat per la premsa musical, i els manuscrits
no premiats seran retornats a llurs autors a la major brevetat possible.
"Formaran el Jurat els senyors Josep Haas; Paul Hindemith; Eric Wolfgang
Korngold; Lothar Windsperger; i el doctor L. E. Strecker, i llur decisió serà inapel·lable.
"La tramesa de manuscrits implica el reconeixement d'aqueixes condicions".
Els fundadors d'aquest concurs manifesten que desitgen premiar, no l'obra que
sigui una servil imitació dels models del seu gènere sinó un veritable concerto de música "da camera" moderna, on la seva relació amb els concerts clàssics sigui solament limitada al nombre d'instruments i a la durada de l'execució. La família i el
nombre dels instruments concertants. com els de l'acompanyament, són naturalment
deixats a voluntat del compositor. Permeses les nombroses combinacions possibles,
heus aquí alguns exemples particularment remarcables:
Concert de violí, o piano, o violoncel, o un instrument de vent, a escollir; concert
per a dos instruments de corda o dos de vent, o un instrument de corda i un de
vent, etc, amb acompanyament de quatre o cinc de fusta, dos de metall, corda, bateria
(podent-s'hi ajuntar piano, harmònium. arpa o celesta), o una combinació més reduïda: corda sola. fusta sola, etc.
Serà preferible que la durada de l'execució no passi de mitja hora, encara que
això no sigui una prescripció absoluta.
Quant al nombre de moviments és facultatiu. En resum, solament s'exigeixen
dues coses: la invenció melòdica i la personalitat en la factura; sense que cap fórmula, ja del passat ja actual, siga recomanada especialment.
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Des de Roma
En els centres musicals d'Itàlia, "tutto tace" ; nies en el silenci es van plasmant
els programes per a la pròxima hivernada.
A Roma, l'adveniment esperat el constituirà l'estrena de Nerone, l'obra pòstuma
d'Arrigo Boito, amb els mateixos elements de la Scala de Milà — on s'estrenà — artistes, decorat, mecanismes, vestuaris i accessoris, sota la direcció d'Artur Toscanini.
Kes no es diu encara del cartell de l'Augusteum, i a falta de poder ressenyar
esdeveniments d'ordre musical, em faré eco del condol, entre la intel·lectualitat italiana,
per la mort d'En Ferruccio Busoni, considerat — després de Liszt — el raés gran
dels pianistes.
Recordem encara els seus últims concerts a l'Augusteum, que foren com l'apoteosi
de la seva glòria, en els quals l'auditori semblava pres de deliri, davant d'aquella tècnica meravellosa, posada al servei d'interpretacions excelses, genials, úniques, que
foren privilegi d'aquell il·lustre artista italià.
Com a compositor, volgué ésser un innovador, revolucionari... Tothom coneix les
cèlebres transcripcions de les obres de J. S. Bach — de l'orgue al piano.
Mes tots els seus intents teatrals fracassaren, perquè obcecat amb ses estranyes
teories, compendiades en l'obra famosa per ell escrita "Nuova estètica dell'arte musicale", volgué adaptar formes ardimentoses, que per ara... no són admissibles: ja que
anul·len totes les tradicions de la sensibilitat, per les quals l'art adquireix ànima vivent.
''Qui observa lleis — deia — deixa d'ésser creador".
Però les arts totes, sense certes lleis infal·libles, que en formen la bellesa estètica,
esdevenen una cosa amorfa, incomprensible, i això és el que li passà.
El compositor fou, doncs, eclipsat pel pianista, i solament com a tal figurarà entre
els immortals.
Morí a Berlin, on residia; les associacions musicals i àdhuc el mateix Govern
li reteren els majors honors en el dia del seu enterrament.
L'Acadèmia de les Arts — de la qual era membre i professor — demanà el privilegi de poder servar les despulles del gran artista en son jardí, on s'alçarà un mausoleu.
La Capella Sixlina
Per raó de l'any Sant, que durarà de desembre 1924 a desembre 1925, al Vaticà
es parla de grans esdeveniments musicals i coincidint també amb el quart centenari
de la mort del majestàtic Pier Luigi di Palestrina.
Es proposa, que en dit any, tot el que s'executi en aquell sagrat recint, siguin obres,
només, de l'immortal compositor: a talfi,es parla també de reorganitzar la capella Sixtina, amb el lloable intent de tornar-li el seu secular esplendor. Mes jo crec ésser cosa
avui impossible.
Aquella institució era l'obra excelsa de segles; i els monuments d'art una vegada
deixats caure, morts els artífexs, les restauracions solen ésser només que l'expressió
d'un bon desig.
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Els cantaires sixtins d'altres temps eren tots vertaders mestres compositors que
seguien, una tradició interpretativa, els quals demés posseïen belles facultats vocals —
sense les quals no eren admesos — facultats educades severament en les famoses escoles de cant romanes i napolitanes, avui desaparegudes, on aprenien — després de llargs
estudis — el misteri de l'emissió, l'apoi i puresa dels sons, que ara ningú no sap
ensenyar: el concurs major el portaven els evirats sopranistes.
En aqueixos nostres temps, per causes diverses: la malaltia de Don Lorenzo Perosi, qui desertà al seu lloc de Director perpetu, i amb la mort dels últims clàssics sixtins, els mestres Mustafà-Mattoni i l'últim sopranista "castrat" en Moreschi, que per
la fascinació que produïa el seu cant incomparable, el poble de la Ciutat Eterna l i
havia posat el sobrenom de "l'Angelo di Roma" i per altres motius econòmics, és el
cert que aqueixa institució artística ha anat decaient de faisó absoluta.
Per això es voldria rejovenir-la amb nous elements i sense iprescindir de l'abat
Perosi, posar-li un substitut per si les seves absències prolongades imposen la necessitat d'una nova direcció.
Alguns insinuen com a candidat al distingit compositor Prof. Monsenyor Casimiri, mestre actual de la Calpella Lateranense; per bé que aqueix Director porti el
pecat d'haver passejat pel món una agrupació de cantaires amb el nom de la Capella
Sixtina, sense ésser-ho, la qual cosa sembla a molts una irreverència que no voldrien
perdonar-li.
Suposo que Mons. Casimiri no en deu fer gaire cas: car, havent tingut ocasió de
saludar-lo, ens digué que està preparant una nova "tournée" amb les millors veus de
les Capelles de Roma, i això en vista del grandiós èxit econòmic obtingut i per les
infinites sol·licituds que està rebent de l'estranger: "tournée" que segurament començarà a Espanya en el mes d'octubre.

Don Lorento Perosi
Saèent que es trobava a Roma i desitjós de saludar-lo per alegrar-me amb ell de
la recuperada salut, — així m'ho havien dit —, vaig voler-lo visitar, anant a tal fi a
la Biblioteca Nacional, on ja sabia que hi passa les jornades, des de les nou del mati
regirant llibres de filosofia estranya.
Allí, doncs, me n'ani, i distraient-lo de la seva dèria, tinguérem enraonament:
enraonament que puc transmetre sols en part... i encara, confiant que els llegidors del
BUTLLETÍ, fent-se càrrec de les condicions mentals del desventurat mestre, seguiran la
conversa posseïts del major sentiment de pietat.
—Com va, mestre, com va?
—Vostè per aquí? Quant temps sense veure'l a Roma. Es recorda les nostres tornades artístiques, amb el "Moisès" a la Sala Madeloni i San Carlos de Nàpols ? Quins
temps aquells!
—He vingut a la Biblioteca i habent sabut que vostè hi era, he aprofitat aqueixa
bona oportunitat per saludar-lo i manifestar-li la satisfacció dels seus amics d'Espanya
en saber-lo guarit, ja que per allí es deia que havia estat malalt de gravetat. El veig
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d'aspecte més jovial que mai i això diu prou bé que la seva salut és òptima; n'és prova
també la renovada activitat, dirigint concerts i escrivint noves composicions, que »ón
esperades amb gran interès pels seus fidels admiradors.
En aqueix punt esclatà amb una grossa riallada, dient-me:
—De tot això que em manifesta gairebé no hi ha res de veritat.
—Què diu!
—He estat sempre bé de salut — bé n'he tingut prou sort—. Que no ho sap?
I aquí, abaixant el to de la seva veu, m'explicà que l'havien volgut fer passar per
boig; i reia a cor ple de les bogeries que — segons ell — faran el calumniadors per provar la seva demència.
—Quant a dirigir concerts, fou que vaig anar a Fabriano, sabent que En Mascagni
devia executar la "Resurrecció de Crist".
Estava amagat en un reconet del teatre, algú em va veure i tothom començà amb
aplaudiments tan entusiastes com persistents, que sens poder-me'n escapar, vaig haver
de sortir a l'escenari a donar gràcies.
En aquell moment En Mascagni, oh aquell Mascagni! féu un bell discurs parlant
de la meva música religiosa, i em posà la batuta a la mà ]perquè dirigis el meu poema
de la Resurrecció.
Quines angúnies! no sabia com dar les entrades a l'orquesta per por d'equivocarme: puix allà on creia que hi havia els violins hi trobava les trompes.
Això es tot el que he dirigit, i encara... etn crec que fou una veritable emboscada
preparada pel bon amic Mascagni.
—Bé, i les seves composicions?
—Per ara tinc musicats uns onze Salms; i ho faig a hores mortes, quan quelcom
d'irresistible m'obliga a escriure música; música que mai no em satisfà prou, i bé puc
dir com Rossini: "Ciò che è nuovo, non è belio; ciò che è bello, non è nuovo".
—Això és una apreciació seva. deguda al seu excés de modèstia. Mes els públics
de tot el món no ho diuen pas així. Vostè és inacontentable, com tots els grans artistes.
Jo espero, estimat Mestre, que podrem oir prompte a la meva terra aqueixes noves composicions. Ja sap que a Barcelona tenim agrupacions artístiq'ues de primer ordre, quasi
bé úniques, com és I'ORFEÓ CATALÀ, una mena de gremi de mestres cantaires moderns,
que recorda els de Nuremberg.
I a cau d'orella, tot fent una rialleta maliciosa, digué:
—En el meus salms he exclòs els homes... són tot dones.
—Doncs que no eren homes els salmistes?
—Deixi-ho anar, ho he imaginat així... A h ! li adverteixo que quan es donin aqueixes composicions, portaran el meu veritable nom, que no és pas el de Don Lorenzo
Perosi.
—Què em diu?
—EI que sent.
I traient-se de la seva levita (ha abandonat la sotana per vestir com els preveres
anglicans) un carnet d'identificació — visat per la Prefectura — em digué:
—Llegeixi. Està firmat Pietro Piotti, això és. aquest és el meu nom veritable.
—Però com ha estat tal transformació?
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—M'ha costat sis anys d indagar i consultar documents, fins a portar-me el convenciment que he tingut dues mares...
—Per l'amor de Déu! Don Lorenzo, això no sé si és que es riu de mi.
—Ca, de cap manera, i faci'm el favor de no dir-me Don Lorenzo, sinó Don
Pietr0·
. . .
.
.
.
'V*.!'
(En canvi jo sé que no passa cap setmana que no vagi al cementiri a (pregar de
genollons a la tomba de la que l i donà el ser, i en la capçalera del llit té la seva imatge
al costat d'una creu).
—Doncs, Don Pietro, això és ben extraordinari. I doncs, les composicions anteriors amb el nom de Don Lorenzo Perosi?
—Oh! aquelles no són meves: és cosa de mon germà.
—Es veritat que amb motiu de l'any Sant vol dedicar-se a reformar la Capella
Sixtina?
—No tinc pas prou temf-s per ara i fins que no hagi acabat el Codi dels Codis,
que ha d'ésser la pedra de toc que portarà la felicitat humana, no podré dedicar-me a
altra cosa.
— I quin Codi és aquest?
—Ja fa dotze anys que hi treballo. l,a part que més em preocupa és la reforma
matrimonial. Cal que es restableixi el casament entre germans.
—Jesús, Maria, Josep! Què diu, Don Pietro!
—El que sent. No és nou, no invento res. Ho trobo en els grans filòsofs, Plató,
especialment, ho recomana; Moisès ho practicava, i sobretot era el sistema dels egipcis. Aixi s'acabarien les guerres, tot seria germanor. La base ha d'ésser sempre el
maridatge d'un germà amb una germana, que haurien de tenir dos fillets: un nen i
nena... només. A qui no en tingui l i seria segrestada per l'Estat la meitat dels seus
guanys a benefici dels complidors. Les dones s'han d'elevar; deuen fer el servei militar, anar a la guerra, fer de policies, etc, etc.
—Barrejades amb els homes?
—Està clar.
I per aqueix caient relliscós, es desféu en detalls que no es poden pas contar.
En el seu Codi hi haurà un projecte per a la unificació de totes les religions sota
la suprema autoritat del Pontífex de l'Església Romana al qual presentarà dintre poc
aqueixes endiablades reformes. Si ell protegeix i propaga el seu Codi, la terra es transformarà en un vertader Paradís.
—Vostè, continuà, no sap la guerra que ja comencen de fer-me per aquesta meva
dèria; fins era volien ficar a la presó. Es clar, com que ho trastorna tot...
Tal és, en resum, la conversa que havem tingut. I aqueixos grandíssim disbarats
els explica amb veu suau, dolça, riallera, plena d'expressió bondadosa, convençut que
ha trobat la pedra filosofal que destruirà la maldat en el cor dels homes.
Sols un ver miracle podria sanar aqueixa pacifica pertorbació mental de tan
il·lustre Mestre, però per a mi Don Lorenzo Perosi. és mort per a l'art. Ploreu-lo,
germans."
FBANCESC VlfíAS DE MOYA.
Agost de 1924.
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Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE DEL LICEU. — L'empresari del Liceu En Joan Mestres, ha
donat a conèixer, en Unies generals, el pla artístic per a la temporada vinent.
S'inaugurarà la temporada el dia 22 de novembre.
Finalment Barcelona podrà delectar-se amb la interpretació de l'obra de Mozarf
La flauta màgica.
Es ja sabut que aquesta obra, plena de dificultats i entrebancs, sols es representa
en molt pocs teatres, degut a les seves grans dificultats i l'enorme despesa que suposn
el posar l'obra en escena.
Se'ns donaran a conèixer demés les obres Herodiade, de Massenet, COIH I Abel i
L'escola de la vila, del mestre Weingartner; Sor Beatriu, del mestre Antoni Marqus;
Quand la cloche sonnera, de Bachellet; Tsar Sallan, i El bruixot immortal, de RimskyKorsakoff; La fira de Soronschina, de Moussorgsky. Entre el repertori cal assenyalar
les òperes Louise, Boris Godunow, Barber de Sevilla, La Kovantchina, Mefistòfele, Les
noces de Figaró, Els mestres cantaires, Carmen, L'anell dels Nibelungs, del qual sols
es donaran tres audicions, una de tarda i dues de nit, Aida, Africana i d'kltres.
L'elenc és ple de noms il·lustres.
Com a mestres, ultra Feliu Weingartner, vindran Coates, Morskov, Delafosse,
de la Gran Opera de Paris, Bellezza i el nostre paisà En Josep Sabater.
Com a soprans no conegudes pel nostre públic, l'Emma Luart, de l'Opera Còmica;
Bruna Dragoni, artista italiana, i entre les conegudes les artistes Poli Randaccio, Haffgren i Dahmen, i Smirnova, Jolk, Marrher, Davydoff, i Sadoven.
Com a tenors se'ns presentaran John Sulivan i Felip Agostino. Agostino és
fcatalà, estudià a Barcelona i marxà a Milà a perfeccionar els seus estudis, debutà en Carmen, i fou tan gran l'èxit, que ha recorregut mig Itàlia entre els èxits méf
entusiastes, i aquest any cantarà a la "S'cala", de Milà, Sant Carles, de Nàpols, Regi,
de Torí i Constanzi, de Roma.
Completen el quadro de tenors, Lluis Canalda, que reapareixerà davant el nostre
•públic, després de les seves brillants campanyes al Colon de Buenos Aires, Fenice,
de Venècia i Sant Carles, de Nàpols, tenint la contracta per a l'any vinent per al Metropolitan de Nova York, en qualitat de tenor absolut per al repertori wagnerià. Un
altre tenor de grans facultats i que segurament no haurà oblidat el nostre públic, és
el tenor francès Antonin Trantoul. Torna el tenor italià Giuseppe Taccani i finalment
se'ns presentarà un tenor que l'any passat cantà a la Scala de Milà, anomenat Lnigi
Marini. Amb satisfacció tornarà el tenor Ritch, tan volgut i aplaudit pel públic del
Liceu.
Entre els barítons hi ha en primera linia l'eminent Carles Galleffi. No és de menys
lloar el contracte dels notables Damiani, Schiper, Jurenieff, Vigneau i Wiedemann.
Entre efs baixos hi ha Àngel Masini-Pieralli. que reapareixerà després de llarga
absència. Kaidanoff. Marowsky Renner i el feliç intèrpret de Boris Lanskoy.
Per a la direcció de les obres ha contractat el senyor Mestres artistes tan nota-
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bles com Samines, Ludwig i Coine, i de la direcció general de la llotja escènica se n'ha
encarregat el senyor Salarich.
No faltaran tampoc el notable quadro de ball rus i els renomenats escenògrafs senyors Vilumara, Alarma, Castells, Fernàndez, Batlle i Amigó i Berti Fressi, els quals
tenen a llur càrrec la pintura i construcció de 26 decoracions. Pintaran, a més a més,
algunes altres per a les obres de Wagner.
La temporada com pot apreciar-se per aquestes dades, cal qualificar-la d'extraordinària.
BANDA MUNICIPAL. — Els concerts populars que la Banda Municipal celebra
en diversos llocs de la ciutat durant l'hivern, essent gustats per la multitud ciutadana
que en festeja sempre el bon gust i la justesa dels seus programes, han seguit encara,
un xic més espaiats a l'estiu, amb gran satisfacció dels aficionats. Els programes han
revestit una importància igual, com ho prova la llista de composicions interpretades
sota la direcció del mestre En Lamote de Grignon en l'envelat aixecat a l'extrem del
Pasceig de Gràcia amb motiu de la festa major d'aquella barriada i pocs dies després
a la Plaça del Rei. Entre altres obres, s'hi executaren com(posicions diverses de Bach,
Schubert, Chopin, Wagner, Berlioz, Strauss, Dukas i Dvorak, comptant-s'hi encara
dels mestres catalans Granados, Carreta i Noguera, l'intermedi de Goyescas, la sardana.
Juny, i tres danses mallorquines, respectivament.
La nombrosa concurrència que acudí a oir els referits concerts, va restar-ne molt
ben impressiemada, ovacionant, en acabar, al mestre director senyor Lamote de Grignon
i els professors de la banda.
FUNDACIÓ V I L A N O V A . —En sessió pública van ésser lliurats al local de la
Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País els premis a la virtut maternal i
filial fundats pel mestre compositor de música don Ramon Vilanova i Barrera.
Presidí Tacte el president de l'Econòmica don Francesc Puig i Alfonso, i el secretari general de la Corporació don J. M . López-Picó llegí el programa convocatòria del dictamen de la ponència qualificadora dels expedients presentats, lliurant-se després els premis concedits consistents en Diploma honorífic i la tercera part de les rendes produïdes pel capital afecte a la fundació, a donya Carme Pagès, vídua de don
Joaquim Draper, i a don Juli Jarque, fill del músic don Antoni.
Segons el disposat va ésser també lliurada l'altra tercera part de les rendes a les
Germanetes dels Pobres, en concepte d'almoina anyal i perpètua.
Seguidament, després de breus paraules enaltint la bona memòria del Mestre V i lanova, la presidència donà per finit l'acte.
CARDEDEU
D'acord amb la Junta del Casal Cardedeu, s'organitzà una excursió artística a
l'esmentada vila, de l'Orfeó "L'Eco de Catalunya", la qual va tenir lloc el dia 15
d'agost, diada de la Festa Major. En arribar a tres quarts de nou del matí, foren
saludats els simpàtics orfeonistes per l'Agrupació Coral Cardedeuenca, amb la seva
senyera, dirigint-se junts al Casal Cardedeu, on els esperava la Junta, per a donar-
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los la benvinguda. Després d'haver descansat, es va formar la comitiva, fent cap a
casa la vila per a saludar les autoritats amb el Cant dc la Senyera i Sota de Holm,
osent molt aplaudits per la immensa concurrència que emplenava la plaça.
Seguidament es dirigi l'Orfeó a l'església parroquial, per a cantar a l'Ofici solemne la missa del mestre Pollieri In honorem apparitionis B. M. V. Inunaculatae;
a l'ofertori, Avc Maria, de Cornellà, i en acabar l'Ofici, El cel blau, de Millet; ds
solistes, senyors Vidal, Regàs i Bogunyà, les seccions d'homes i nois, i el mestre director senyor Cornellà, foren felicitats pel senyor rector, clerecia i poble, ptr l'excellent interpretació, bones veus i bon gust, que demostren en escollir bella música religiosa.
üesprés d'haver dinat esplèndidament els orfeonistes, repartits entre les fondes
del Foment, Univers, a Can Peret i a Can Candi, anaren al Casal, essent obsequiats
I>er la Junta.
A les cinc, després d'haver puntejat un parell de sardanes, executades per la cobla "Barcelona", va començar l'Orfeó el concert, amb cançons populars catalanes,
harmonitzades pels mestres Lambert. Sancho Marraco, Pérez Moya, Cumellas i Pecanins, i obres originals dels mestres Clavé, Nicolau, Millet, Morera, Cumella, Serra
i Montes; les solistes senyoreta Rotlland, senyoreta Bachs, els senyors Vidal. Sitjà,
igoal que el mestre senyor Cornellà i tot l'Orfeó "L'Eco de Catalunya", foren ovacionats per la distingida i nombrosa concurrència que emplenava el local.
Tothom quedà satisfet de la formosa festa que s'havia celebrat i els orfeonistes
l;en contents de l'èxit i d'haver tingut el goig de visitar feliçment l'esmentada població aquell dia, del qual servaran un grat record.
GELIDA
El dia 31 del passat agost, va donar-se a Gelida una vetllada benèfica, Hterariomusical.
Després de llegides algunes poesies i d'haver representat una funcioneta. segui
la part musical. La senyoreta Aventina Fumé interpretà al piano, molt netament i expressiva, Sonata de Weber i La dança cPAnitra de Grieg, obtenint merescuts aplaudiments. La senyoreta Josefina Busquets executà, també al piano, la Polonesa (op. 26) de
Chopin; nodrits aplaudiments festejaren l'exteHent interpretació que sabé donar a l'obra
esmentada. Els senyors Peracaula (piano), Llotris i Peracaula (violi), obtingueren un
èxit molt remarcable per la justesa amb què tocaren fragment de diverses obre~.
Trobant-se casualment a Gelida el notable concertista de piano senyor Juli Pons, fou
invitat a pendre part a la festa, i accedí, tocant amb la perfecció que li és característica la Pastoral de Beethoven que fou acollida entusiàsticament pel públic, essent-li
precís tocar encara un estudi de Chopin.
EI tenor Maurici Calvet cantà amb molt gust Lo flor de la immortalitat i Muntanyenc»; aquesta darrera peça fou precís bisar-Ia davant la insistència del públic.
Finalment, una massa choral organitzada a posta per aqueixa diada, sots l'encertada direcció del mestre Peracaula. donà a conèixer les cançonetes L'hereu Riera i
Cançó de Nadal i la preciosa sardana dels mestres Morera i Guimerà La Sardana de
Ics monges la qual hagué de bisar-se, car fou rebuda amb una xardorosa ovació.
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PALMA DE MALLORCA
L'Orfeó Mallorquí, lu millor i més nostra de les entitats corals de Mallorca, ha
celebrat suara el 35 aniversari de la seva fundació.
Va néixer l'Orfeó, oficialment, el 31 de maig de 1899, el mateix any de la visita de I'OBFEÓ CATALÀ, encara que en l'expressada data ja feia algun temps que estava
virtualment constituït, i degut a circumstàncies diverses no va poder celebrar en l'esmentat dia la funció commemorativa.
Aquesta va tenir lloc el dia 20 de juny al Teatre Principal, on va aplegar-se
moltíssima gent, per tal no sols de retre homenatge a l'Orfeó en data tan assenyalada, sinó.també per delectar-se escoltant-lo.
L'Orfeó, sota la direcció del seu mestre En Sebastià RamisT va executar un programa realment interessant, i els aplaudiments continus van demostrar l'aprovació
que la seva tasca mereixia.
Algunes de les composicions cantades hagueren d'ésser repetides, i , en cantarsen d'altres autors mallorquins que es trobaven a la sala. En Miquel Binimelis i
N"Antoni Pol. les ovacions anaren adreçades tant a l'Orfeó com als autors.
Tots ds diaris s'han ocupat en termes ben afectuosos de l'Orfeó, la presidència
del qual ostenta avui l'ex-regidor regionalista N'Antoni Quintana.

• ••
L'obra que Catalunya deu a Clavé d'aplegar el poble (per a cantar, ha fet possible viatges col·lectius que animen molt sovint la nostra ciutat.
Darrerament ens han visitat, coincidint gairebé en els dies, l'orfeó "L'Ancor;i
de Tarragona" i el grup musical "Tarraco", de la mateixa ciutat, i els orfeons La
Lira Tunisenca de Can Tunis. Els Artesans de Gelida i La Paloma d'Espluga del
Llobregat.
Durant la seva estada a chrtat els orfeonistes. amb la barretina al cap. han visitat el més notable de Mallorca, t han cantat a la Sala i altres punts principals de
la població obtenint forts aplaudiments.
1 ja que parlem d'orfeons volem dedicar un record a L'Harpa d'Inca, orfeó que
ha creat a la ciutat comtal de Mallorca el poeta En Miquel Duran i que dies passats va venir a ciutat a donar tm concert que fou un notable èxit en tot sentit.
Amb motiu d'aquest concert s'ha llançat la idea que el nostre Ajuntament organitzi, amb mothi d'tmes festes que es preparen pel setembre, un concurs d'orfeons.
Es pot comptar com a base, ultra els orfeons de ciutat, amb l'Harpa d'Inca, la
Capella de Manacor i l'Orfeó Aulí de Felanitx.
Veurem si la iniciativa és acollida.
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IDENÈK NEJELDY. Frédéric Smetana (Editions Bossard. Paris).
Estudi comprensiu de la personalitat del compositor txec, del qual els seus compatriotes, que el veneren, han celebrat aquest any el centenari.
L'autor, amb la relació de la vida del gran músic i amb el judici entusiasta que
fa de les seves obres, posa en evidència la gran influència que tingué no solament
sobre l'art txec, sinó també en el total ressorgiment del seu poble, restant Smetana com
el profeta vident de la pàtria deslliurada. Ell, en èpoques d'atuíment pel seu país, mantenia l'esperit nacional organitzant a Praga una vida musicat purament txeca (a part
dels centres oficials on es conreava ^solament l'art de tendència alemanya) i creava
les seves obres més representatives inspirades en els costums i llegendes eslaves, en
alguna d'elles simbolitzant la llibertat enyorada. Així Smetana és un compositor genuïnament nacionalista. Mes Nejeldy reclama per ell també i sobretot, la consideració
altissima de compositor verament mundial al costat de les figures més genials del seu
temps, pel sentit transcendent que creu que avalora la seva obra, elogi potser exagerat,
com creiem controvertíbles algunes de les idees de l'autor exposades en el començament del llibre, negant eficàcia transcendent a l'ofici de la cançó (popular en l'obra artística musical ( i ) . La influència de la cançó russa en el Sortí Godunow, per exemple, !a seva fusió íntima en el temperament fort de Moussorgsky, no es pot negar que
pren una trascendència genial innegable.
Servem tota la nostra simpatia i admiració per a Smetana, jier al patrici, per al
gran músic, autor de tantes obres belles, però no el podem considerar tan geni potent
rom vol Nejeldy. No tots són deus majors en l'Olimp.
L L . M.
(i) Vegi's en el present número l'article "Smetana i el Nacionalisme en Música".

Noves
PER A "SCHERZANDO". —Malgrat ITiaver anunciat mesos enrera la revista
Schersando, de Girona, la desaparició (?) de la RÍVISTA MUSICAL CATALANA (volem
creure que es referia a la Revista Catalana de Música, però la rectificació no ITiem llegida encara), la seva direcció segueix reproduint més d'un treball nostre i àdhuc articles
sencers sense esmentar per res la procedència llur, cosa que no deixem de fer mai
nosaltres àdhuc en els articles que traduïm. Aixi no ens havia de sorpendre llegir en
el número d'agost de Schersando l'article Clavé d'En Lluís Millet, publicat abans en
la nostra REVISTA; mes seguint Schersando en la mateixa dèria de callar la proce-
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dència del treball copiat, esperen de la companyonia que ens lliga amb la susdita
.revista nnisiçal,..que. farà constar l'oblit en el número propvinent, obrant d'aquí endavant ^tÀib l'honradesa a què el periodisme obliga.
ELS CONCERTS D'ORQUESTRA A L'AMERICA DEL NORD. —De retorn de l'Amèrica del Nord, on ha dirigit durant cinc anys la "Boston Symphony
Orchestra", En Pierre Monteux ha fet unes manifestacions interessants que transcrivim per a coneixement dels nostres lectors.
Diu M. Monteux que en les temporades de concerts, que duren set mesos, ha
dirigit n o concerts cada temporada; que els americans estimen molt menys la música moderna que la clàssica; que són refractaris a les obres de avantguarda franceses i altres. No obstant, La Sacre du Printemps ha obtingut un gran èxit des de
la primera audició, però és una excepció poc corrent.
Parlant dels autors americans, dels quals ha executat mantes obres en sos concerts, diu que Carpenter, que té una feblesa pels aires sincopats, és de l'escola francesa; Loeffler, americà que va néixer a Alsàcia, és molt original encara que influenciat de Ravel; la seva orquestració es molt acurada, és un gran artista que a casa
itostra ocuparia un dels primers llocs. Cita, demés, Hill, Stuart Mason, deixeble de
Widor; Gregor Masonj deixeble de Vincent d'Indy; Shelling, inspirat en Strauss,
pianista virtuós que ha tocat ell mateix a Paris obres seves. I , finalment, cita a Gil
bert, qui pot esdevenir un autor americà, si és que la música americana existeix; cerca en els temes populars negres i s'inspira en la forma de Liszt.
Afegeix el recent director de la "'Boston Symphony Orchestra" que aqueixa institució constitueix una enorme empresa amb la seva direcció, la seva administració
i la seva sala de concerts, car alli totes les grans orquestres tenen la seva sala de
concerts, cosa que no es veu a. França. Als Estats Units, l'orquestra viu com a casa
nostra una companyia de teatre. "Aquest any — acaba dient M. Monteux — nosaltres sols hem tingut un dèficit de 95,000 dòlars. Totes les orquestres hi perden quartos; nosaltres som els qui n'hem perdut menys... Calculeu els viatges, els sous, sense
poder elevar a més de dos dòlars les butaques, i heus aquí el dèficit; però hi ha generosos aimants de la música que permeten amb llurs donatius equilibrar els pressupostos. Així la "Boston Simphony Orchestra" viu en plena prosperitat que Mr. Kous
sevitzky, el meu il·lustre successor, no deixarà pas de fer créixer".
FESTIVAL ALEMANY HAENDEL A LEIPZIG. — A fi de setembre propvinérit tindrà lloc. a Leipzig, un gran festival de tres dies consagrat a Haendel. Els
programes donaran una idea la més completa possible de les activitats de Haendel
en els més diversos rams de la composició musical. Serà d'un especial interès la presentació escènica de l'Oratori Ballasar. El comitè de la Deutsches Haendelfest rep
'.es comunicacions i peticions a l'adreça de la casa editorial Breitkopf und Hàrtel.
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Ferruccio Busoni. — Ha mort, a Berlín, el gran artista, l'admirable pianista el
nom del qual encapçala aquesta nota. Era nat a Empori, prop de Florència, l'any 1866.
El seu pare era italià, però la seva mare era alemanya. Encara infant, Busoni es revelava executant fàcil i fins compositor. L'any 1876, el conegut crític vienès Eduard
Hanslick dedicà ja un elogiós article al jovenissim concertista. El 1878, Busoni dirigia a Graz un Stabal Mater que acabava d'escriure. Als quinze anys, i com conseqüència d'uns brillantissims exàmens, fou rebut membre de l'Acadèmia Filharmònica
de Bolònia. I algú, en un important discurs, comparà aleshores En Busoni amb el
jove Mozart. Busoni era també un excel·lent, un admirable improvisador. Tot revelava, doncs, que la carrera del tendre músic seria brillantissima. I ho ha estat, en
efecte.
De joveuet, Busoni estudià amb el mestre W. A. Remxy (Dr. Mayer). Amplià
després els seus estudis a Alemanya i a Àustria. L'any 1888 fou nomenat professor
de piano del Conservatori d'Helsingfors. En aquella ciutat es casà. Més tard anà a
Moscou. 1 l'any 1890 guanyà el premi de composició que havia creat Rubinstein. El
curs de 1891-1892 el passà a Boston, on fou professor del New England Conservatory.
Abandonà, però, la dita institució i es dedicà principalment a la vida de concertista.
Féu una llarga tottrnée i visità les principals ciutats del Estats Units. Però de sobte
es retirà, gairebé s'anw^à, per tal de dedicar-se completament a l'estudi. Descobrí
aleshores alguns defectes en la seva tècnica (o somnià, sens dubte, en una nova tècnica!) i decidí corregir-se.
L'any 1894 Busoni anà a viure a Berlín. Dirigí importants concerts i escriví
molt: Quartets, Concerts, etc. Creà també la seva primera òpera: L'elecció de la promesa. Aquesta òpera del gran pianista es representà per primera vegada, l'any 1912,
al Teatre d'Hamburg.
Busoni tocà sovint arreu del món. A Alemanya, sobretot, a Bèlgica, etc. No
havia tocat mai, però, a Barcelona, malgrat les gestions que aquests darrers anys
s'havien fet, insistentment, per tal que els nostres artistes i aficionats poguessin fruir
de l'art incomparable, originalíssim, del gran concertista italià. Però la salut d'En
Busoni no era ja bona (era cardíac) i no pogué, no gosà venir.
En abandonar Sauer els seus cursos de piano superior del Conservatori de Viena,
Busoni ocupà el seu lloc, però durant poc temps.
L'any 1913, el gran artista del qual parlem acceptà el càrrec de director del Liceo
Musicale, de Bolònia. Però amb tot i que acceptà l'esmentat càrrec amb gust, ja que
es tractava de la seva terra, es cansà aviat de l'ambient modestíssim que regnava a
Bolònia i abandonà també aviat la dita ciutat.
Durant la guerra, Busoni habità gairebé sempre a Zurich, on dirigí concerts i
escriví (paraules i música), tres obres líriques: Turandot (s'inspirà en una obra de
Gozzi). Arlecchino (mig pantomima i mig òpera còmica) i Doklor Faust. (La darrera
obra s'estrenarà, llegim, a Dresde, la vinent temporada).
Després de la guerra Busoni tornà a Berlín i acceptà una classe de composició
musical a la qual assistien nombrosos deixebles d'arreu del món.
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La societat Aubnich, defensora de la música modernissima, considerava En Busoni com un dels més ferms i més exemplars puntals de l'entitat. I la Societat Internacional de Música nomenà al mestre italià president honorari. Busoni vivia, doncs,
voltat d'una bella aurèola d'admiració. Els seus amics, els seus devots eren nombrosos. Però tenia també enemics. Hans Pfitzner atacà sobretot al músic italià amb
extremada duresa. I és que Pfitzner (el gran músic prou conegut) era pel damunt
de tot nacionalista. I considerava a Busoni com una mena de pertorbador...
Busoni era un enamorat dels bonics llibres. I cada dia n'adquiria de nous. Era
un gran i infadigable bibliòfil.
El mestre que acaba de finar escrivi molt. Cal citar, entre les seves produccions
(Sonates, Snitcs, etc), la seva Fantasia cromàtica i les seves transcripcions per a
piano. Qui no coneix, per exempje, la seva interessant edició del Clavccin bien temperí-, de Bach? Busoni era un transcriptor molt talentós. En voler agrandir, modernitzar, escriure certes pàgines del gran Cantor per al piano modern, es revelà gran
tècnic i gran artista. I en tocar les susdites transcripcions, Busoni apareixia gegantesc, inimitable.
Busoni deixa també escrites dues produccions certament originals: Assaig d'una
nova estètica de l'Art musical i La unitat de la música.
L'enterrament d'En Busoni constituí, llegim, una important manifestació de dol
i de simpatia envers el gran músic desaparegut. Abans de la incineració, l'Acadèmia de Belles Arts, de Berlín, dedicà al mestre un sentit homenatge. Parlaren el
professor von Baussnern, en nom de l'Acadèmia, el professor Dessoir, en nom de la
Universitat, i el professor VVeissraann en nom de la Societat Internacional de Música. Col·laboraren a la cerimònia un important Chor i el Quartet Haueman.
Amb En Ferruccio Busoni desapareix un dels artistes més interessants, més
originals, més (prestigiosos dels nostres dies.
Amadeu Cristià. — Encara que es sabia que el mestre Cristià tenia afeblida la
seva salut, no es temia un desenllaç tan ràpid i ineslperat de la malaltia que patia,
que li ocasionà sobtadament la mort el passat mes d'agost.
El mestre Cristià havia dirigit innombrables companyies d'òpera i sarsuela, tenint especial predilecció pel gènere gran, del qual era entusiasta.
Com a mestre de cant fruïa de merescut renom. Molts dels cantants que actualment gaudeixen de la predilecció del públic, feren llurs estudis sota la direcció del
mestre Cristià, el qual tenia l'encert de conèixer des de les primeres proves el valor
•positiu dels seus alumnes.
La mort de N'Amadeu Cristià ha estat mok sentida entre els artistes lírics de
la nostra ciutat.
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