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Revista Musical Caialana
La vocació choral d En Clavé
A vocació choral d'En Clavé és providencial a Catalunya.
Els catalans posseïm la característica d'un individualisme
aferrissat. El tremp del nostre caràcter, la seva força, es manifesta amb una manera d'ésser d'independència primitiva. El
nostre individualisme és la nostra força; aquest tremp del nostre esperit
ens desperta les potències, ens aviva la voluntat, no deixa parar la nostra
activitat i fa que un català se la campi a tot arreu del món; que el treball
faci floreixent la nostra terra, que les roques germinin rams i fruits; que
les xemeneies facin boscos en viles i ciutats i que els enginys i els talents
brillin en un esclat d'originalitat albiradora. Es una espècie de dignitat ferrenya ben honorable la nostra, i és el secret del nostre progrés i la característica de la nostra fisonomia moral. Però tota qualitat ferma no ben
ordenada, tota qualitat no ben educada, no llimada, es torna defecte, i en
comptes de donar el fruit madur i sà dóna el fruit malmirrós i bord, es
queda a mig camí de la victòria, no arriba al sol de la realitat volguda.
La nostra fortalesa té fretura d'educació; li manca flexibilitat. Ella és rebeca sempre a ajupir-se, tendeix a l'aïllament, no sent necessitat de la unió,
i per tant, no aconsegueix generalment, amb espontaneïtat, aquella harmonia dels molts elements en una sola unitat de voluntat, pensament i acció
que produeix els grans moviments de resultats fecunds moltes vegades meravellosos.
Doncs En Clavé tenia la vocació d'apòstol d'aquesta flexibilitat que ens
manca, d'aquesta educació de les nostres qualitats, d'aquest afinament de la
nostra força; i la tenia en la forma adequada al seu temperament, al seu
geni d'artista, al seu estre de poeta i músic. Per això fou un músic-poeta
(*) Parlament llegit per l'autor en el Festival que els Orfeons de Catalunya celebraren al Palau de la Música Catalana la vetlla del 18 d'octubre proppassat, en conmemoració
del centenari del naixement de Josep Anselm Clavé.
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popular i cantà no solament per al poble sinó també amb el poble; és a dir
féu cantar el poble amb la interpretació individual que ell posseïa del sentiment de raça, condicionat pel moment històric que ell vivia.
En Clavé fou un apòstol de l'harmonia.
Harmonia vol dir aplegament de la varietat en una bella unitat. Tot el
del món troba el seu benestar amb l'harmonia amb els altres éssers que el volten. L'harmonia és una dolça relació entre els homes que no solament ens
porta consol sinó que també enforteix i dilata les nostres qualitats. L'expressió més genuïna dels homes és la paraula, i el cant és l'expressió alada
de la paraula que porta enfora el nostre món interior, el misteri del nostre
ésser. Quan la paraula surt de ben endins, diu molt més del que diu, parla
de les coses vistes i preses pels sentits i expressa també un sentiment indefinit, quelcom que s'escapa a la comprensió i que és com l'emanació essencial
de la nostra ànima. Llavors la paraula entona, puja i baixa, és tota ella
viva, és plena d'un sentit immaterial que sobrepuja el sentit purament literal.
Llavors la paraula canta; llavors el verb és música, perquè l'origen de
tota música és el cant, i el cant no és res més que la paraula plena, completa de sentit humà. Per això la música té tant poder sobre el cor de l'home.
Déu digué: "no és bo que l'home estigui sol", i creà la dona; i amb la primera parella, amb la primera harmonia humana, fundà la universalitat dels
homes, la gran llei de la varietat dintre la unitat fonamental humana; i
si la força rau en l'home individual aquest no troba el seu complement i
la seva força no té eficàcia sense el contacte amb la comunitat, sense la dolça
atracció humana, sense la divina llei de l'amor. Una guspira és foc, però
un lleu sospir de vent l'apaga; un munt de guspires és un incendi i una
gran ventada encara l'abranda i l'atia cel amunt en roges flames. Un grill
que canti no acompanya pas la migdiada; el chor de grills de l'estiuada augmenta el poder del sol i encanta en l'ensopiment els sentits de l'home. Una
veu es fon breument en l'espai; un clam de tot un poble espanta l'enemic
que el vol abatre. El cant en comunió multiplica imponderablement el poder
de la música. El chor és la realització ideal de la unitat en l'harmonia de
l'expressió profundament humana.
En Clavé tingué la vocació del chor popular i la intuïció d'aquest art
especial de fer cantar en conjunt a la classe humil del nostre poble, de polir
la seva rudesa en l'harmonia de les veus ressonant alhora i dels cors bategant al mateix ritme. Ell encara infant, escoltant una cobla de soldats, n'aprenia la tonada i les combinacions, i ho transmetia tot plegat a una colla
de companys que repetien admirats el que el petit mestre els ensenyava. En
Clavé per feblesa fisica no pogué continuar en el treball manual amb el qual
es guanyava el pa de cada dia i llavors fou la música la seva ocupació ordinària. El seu instrument fou la guitarra, aquest instrument que ha trobat
la seva dignificació a Catalunya. Amb la guitarra prop del cor, ell féu els
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seus primers assaigs d'harmonia musical, i en la vibració de les seves cordes
trobà les primeres melodies, germanes més o menys escaients de la musa
vulgar ciutadana d'aquella època, i primerament amb dues o tres veus ! després a petit chor anava fent cantar les primeres composicions de la seva
musical adolescència.
A no haver tingut En Clavé la vocació del chor, aquest afany d'aplegar la veu humana en el cant. s'hauria perfeccionat més o menys en qualsevol instrument d'orquestra, i exercint de músic, tot donant esplai a la
seva musicalitat natural, s'hauria procurat un mitjà de guanyar-se la vida;
però ell portava a dins l'instint guiador que l'empenyia enllà del seu gloriós
desti. Ell estava encisat per l'harmonia de la veu humana, pel verb alat
de la poesia i encara sublimat per l'accent de la melodia.
Demés, en la .lostra ciutat hi havia noticia de la institució de chors
en pais de França amb tot un sistema de tècnica musical rudimentària que
féu gran crit en la nació veïna, i fins hi hagué a Barcelona qui creà a
estil francès una entitat que obtingué certa protecció oficial. Però aquestes
iniciatives si serviren a En Clavé per a estimular la seva dèria, no el desviaren del sentit verament popular amb què havia començat la seva obra.
Eli portava prou coses a dins, se sentia la força del propi geni que l'aguantava en una modalitat humil, però tota sincera, i per tant ben nostra, i
fins podríem dir ben barcelonina. Perquè en les primeres obres d'En Clavé,
quasi bé tot danses de l'època, s'hi troba tot l'aire de la bonhomia barcelonesa, molt més pronunciada a mig segle passat que en els temps revolts
moderns. S'hi troba una espècie de dolcesa menestrala; una satisfacció de
consciència tranquila; una alegria de feina feta amb honradesa; una joia
de vida de família sense gaires aspiracions ni pòsits amargs de tristeses passades. La distinció no hi campejà gaire, la decadència de tres segles ens
havia tallat les ales i només érem aranyes filadores.
Però llavors una vida nova començava, una resurrecció s'iniciava, i
En Clavé prompte en senti la transcendència, en prengué la llum i la força.
Fins llavors l'obra d'En Clavé es formà amb la dansa; la dansa era quasi
l'únic divertiment de la nostra gent menestrala. Però l'orientació de la intel·lectualitat catalana, el nou alè que portà el romanticisme, despertà el nou
món de la nostra renaixença. Recordem els noms de Piferrer, Milà i Fontanals, Rubió i Ors, Marian Aguiló. Amb aquests noms naix la llum de
l'estelada del nou ressorgiment de la nostra ànima catalana; amb ells, en
ells i per ells la nostra poesia es desvetlla somniosa de les glòries passades
i pren frescors virginals, la nostra cançó és respectada, estudiada i dignificada, els monuments de la nostra història ens parlen al cor i a la imaginació,
i ens desperten les ànsies d'una resurrecció venturosa.
Quan En Clavé tenia nou anys l'Aribau publicà la seva "Oda a la Pàtria" que fou el clari de la nostra Renaixença; quan tenia una vintena
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d'anys, En Milà i Fontanals havia ja publicat el seu primer "Romancer Popular" i En Piferrer era admirat per les seves crítiques musicals, on es
declara la valor de la cançó popular com a base de les escoles musicals futures i on es ponderen les qualitats del jove músic Ribera — un fill de Berga— en les composicions del qual trobava En Piferrer ressonàncies inefables dels dolços cants de la nostra gent de muntanya. En ei camp
de la música oficial regnava l'òpera italiana, que tenia per profeta a Barcelona un deixeble de Mercadante, el mestre Obiols, molt admirat d'En
Clavé fins a l'últim de la seva vida i correspost per aquell sembla amb una
amistat sincera. A l mateix temps de l'Obiols hi havia a Barcelona alguns
mestres renomenats i amb tècnica del seu temps, però tots italianitzants,
entre ells En Vilanova, autor de la missa pastoril que els nostres pares encara
admiraren i que encara hi ha qui enyora en la diada de Nadal; missa que
demostra una mà destra i a trossos una frescor d'inspiració ja amb cert regust
catalanesc. De tot aquest ambient En Clavé en prengué concomitàncies; però
allò que desvetllà la seva personalitat gloriosa, allò que forjà la seva fortalesa, fou la influència del nou esperit catalanesc desvetllat pels patriarques
del nostre Renaixement; fou aquell esperit renovador que somogué el seu
geni, el qual en els seus chors en llengua catalana arribà al fons de l'ànima
del poble. Ell en féu una interpretació popular d'aquell esperit, el posà al
nivell de la classe humil i menestrala, servint-se sempre i únicament del stu
instrument, del chor, de l'aplec de cantaires fills del poble, dels quals prenia
l'accent, els sentiments rudimentaris de natura, la dèria de llur treball de
cada dia, els idealismes de progrés i fraternitat que llavors començaven ja de
somoure la classe humil treballadora; i tot això ell ho fonia amb una cordialitat sincera, amb un optimisme ingenu, amb una sana alegria que traspua en tota la seva obra artística i que corprenia a savis i ignorants, als
potentats i als desheretats de la fortuna. Ell, fill del poble, ànima vident
d'artista, fou sempre fidel al poble, no es deixà vèncer per la temptació de
l'art del gran món, per l'art del teatre, que llavors com ara era l'enlluernament de públic i artistes. Ell fou humil, i per això el seu art fou vertader
i encara avui el trobem refrescant i joliu, i ens espavila els sentits, i ens
encomana una alegria jovenívola que tant, ai!, enyorem en les manifestacions
de l'art dels nostres dies.
En Clavé és molt més que un músic-poeta inspirat. Es verament la
veu del poble. Es verb sentimental de Catalunya amb certa modalitat barcelonina vuitcentista. Es cert que porta una faisó d'una època pretèrita molt
menys refinada que la moderna; que porta sovint ròssec de la vulgaritat ciutadana; però al fons de tot, de l'or i de la brossa, ens hi sentim a nosaltres
mateixos, hi sentim la nostra natura, la claredat del nostre esperit, la nostra
franquesa oberta, la nostra simplicitat, la nostra alegria més característica,
el nostre empelt amb la naturalesa que ens volta, ens sustenta i forja el
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nostre ésser. En Clavé sentia les palpitacions del temps, tenia l'esperit àvid
de tota novetat i de tota cultura; en sos concerts feia conèixer les més noves
produccions musicals de terres estranyes i fou el primer que féu sentir algun
fragment de Wagner a Barcelona. Però ell, malgrat aquesta avidesa del
seu esperit, no deixava d'ésser del poble, no deixava d'ésser un geni popular; tingué gran virtut d'humilitat per a no desnaturalitzar-se. per a servar
la seva vocació de cantor del poble, de recrear l'ànima popular amb la seva
pròpia substància i amb la seva pròpia veu aplegada en la germania clioral.
En Clavé no podia emprar altre instrument, altra forma, altre mitjà
per a exterioritzar la seva inspiració que el chor, que el feix de veus virils
dels seus germans de classe i de natura; amb sos germans cantaires formà
la seva tècnica choral, i llur simplicitat i bonesa, i llur franca rudesa en
canvi del seu fidel amor li servaren la virtut de la sinceritat, d'aquella ingenuïtat que el fa estimar i respectar fins quan se'l troba al marge de la
vulgaritat.
Les seves inspiracions vénen del poble. En el fons de totes elles, malgrat formes convencionals de l'època i potser malgrat una cultura rudimentària, hi batega un caire caracteristic de la nostra ànima, un no sé què
de fonamental del nostre sentiment, una cosa que és catalana i res més.
una virtut de claredat, de fortalesa i bondat que és ben nostra, una cosa
que no solament arrenca del nostre ésser sinó també de la natura que ens
volta, de la mar que ens amoroseix, de les pinedes i arbustos que ombregen
les nostres fonts, de la planura verdejant del Vallès, del Llobregat i Besòs.
Penseu en el De bon matí. E l Somni d'una Verge, Els Pescadors, les mateixes Flors de Maig, en què una melodia italianitzant esdevé catalana i plena
de gràcia; en Els Xiquets de Vblls i en La Verema, on l'expressió de la nostra
força i de la nostra natura resulta verament genial.
Les cançons d'En Clavé van al poble i únicament al poble, entenent
per poble tota aquesta classe que no es preocupa de si entén o no entén
en art, que pren el que li donen amb humilitat i es deixa portar pel propi
sentiment sense preocupar-se d'estils i escoles. En aquests cants el poble
s'hi recrea perquè hi troba la seva pròpia substància i s'hi refà i s'hi delita
com l'infant en el pit de la mare frueix i s'alimenta amb el licor que és
principi del seu ésser. Aquesta música és música natural, i per ço sona millor
en el carrer i en les places, a l'aire lliure, com les nostres cobles de sardanes,
que en les sales de concert. No és música d'etiqueta i de refinaments aristocràtics, és música oberta a tota ingenuïtat autèntica, involuntària; per això
la dansa s'hi sent tan honesta, per això l'amor s'hi canta amb cor tan lleuger
i amb delicadeses tan frescals, per això la natura s'hi sent viva, el sol hi
escalfa i l'aire hi corre, per això el poble la pren com cosa seva i únicament seva.
Així aquesta música que surt del poble i a ell torna no podia pendrc
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altra forma, altre mitjà de realització que el chor i encara el chor popular.
Es a dir, que essent els seus orígens i la seva finalitat essencialment popular
l'instrument no podia ésser altre que el mateix poble. D'aquí arrenca la providencial vocació choral d'En Clavé i la meravellosa eficàcia de la seva obra,
obra essencialment democràtica i per tant verament cristiana. El chor és
i instrument anònim de la natura; el vent canta a chor removent branques i
arbredes i tota cosa vivent; canta l'alba a chor deixondant tota ocellada,
canta a chor la tempesta ressonant per l'espai aixecant la veu de tots els
elements; canta a chor el poble que té un sentiment profund de raça, que
té un ideal arrelat a l'ànima. En Clavé que vivia per la simpatia i per l'amor
als seus germans, que l'amor i la simpatia eren la tònica del seu viure i
del seu art, no podia donar altra forma a les seves inspiracions que la
que reclamava l'origen i la finalitat de les mateixes.
En Clavé és el ver cantor popular de Catalunya; ell, nascut en l'època
que la nostre cançó tradicional començava la seva decadència, és el continuador del nostre cant popular; ell, nascut del poble i fidel intèrpret del
poble, dóna al cant de raça la forma que convé més per a l'educació popular, forma adequada als nous temps que comencen, temps de renaixença,
temps d'un nou començament; per tant, temps de preparació per a la nova
florida de la terra catalana. La forma choral creada por En Clavé, és el
nostre cant popular modern. Es la unió de tots els catalans en un sol sentiment; és l'educació del nostre individualisme, l'afinament del nostre caràcter, l'estilització del nostre tremp de raça perquè Catalunya compleixi
els designis que la Providència li té assignats. L'obra d'En Clavé no ha mort,
viurà tant com visqui Catalunya, perquè és filla de la nostra ànima; aquesta
obra perdura entre nosaltres i és viva en noSaltres, els que tenim cura del
cant choral de la nostra terra. Els nostres orfeons moderns no són res més
que una nova modalitat de l'obra del mestre, una adaptació als temps moderns, un desenrotllament ensems orgànic i artístic; el cant popular pren
noves forces obrint finestres a l'art clàssic i a l'art del dia, i la dona i l'infant són a la rodona dels cantaires, donant llum i resplendor al cant dels
homes. Tota la família catalana canta en l'harmonia del cant terral; aquest és
el definitiu triomf d'En Josep Anselm Clavé, de la seva obra de l'art choral
popular a Catalunya.
A tots els catalans toca de tenir cura d'aquest art del nostre poble, d'aquest cant choral que és esplai i revifament de la nostra ànima, afinament del
nostre caràcter, símbol i realització de la unió en l'amor de tota la gran
família catalana. Solament així farem el degut honor a En Clavé, solament
així respectarem la memòria del cantor de Catalunya.
LLUÍS M I L L E T
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El Congrés internacional de Música de
Basilea (26-29 setembre 1924)
QUEIXA societat internacional de la música, fundada en 1899, el
fi de 'a qual era d'ajuntar els musicòlegs de totes les nacions,
havia naturalment quedat desfeta amb la guerra. Ei bell rengle
de Congressos internacionals de musicologia s'havia trencat amb
el de París, celebrat en juny de 1914, i cinquè de la sèrie. Les revistes
Zeitschrift i Sammelbànde der Internalionalen Musikgesellschaft, també suspeses, apareixien de bell nou en 1918, ara, però, escrites sols en llengua alemanya i fetes sols per mestres alemanys. Es clar que per tal de mantenir viu
l'estudi de la musicologia, hom creava en abril de 1921 aquella Union Musicologique de La Haia, com substituint aquella primera, ja morta. Era aci
on s'acordava que els membres del Consell fossin de les nacipns neutrals—
amb el mestre Pedrell com representant per nosaltres — bé que s'admetia
la col·laboració sense excepció al Bulletin de V Union Musicologique.
Els musicòlegs, però, de les nacions fins ara enemigues ja mai més no
s'havien parlat. El mateix intent per celebrar un Congrés musical a Leipzig
en octubre de 1923 havia fracassat del tot. Calia, doncs, fer una prova per
veure si la musicologia vivia àdhuc en tivantor per rancúnies de guerres
passades, o tanmateix els esperits s'endolcien i altra volta s'agermanaven.
Hom cercava ocasió bona per heure les primícies d'aquest nou atansament
dels savis en la música. Era Suïssa, l'amiga de tot art i tota ciència i l'amiga
de tots els pobles, qui en faria la prova. Aquella filial de la societat internacional de musico'ogia, fundada a Basilea com grup local de la nova societat
musical suïssa de 1899, ara feia el seu jubileu pels vint-i-cinc anys de la seva
creació. Eren els musicòlegs de Basilea, ajudats pels restants de la Suïssa,
qui per festejar el jubileu, convocaven un Congrés internacional de musicologia, el primer després de la guerra. Per reeixir-se'n de tasca així feixuga
i escabrosa calia que el Congrés tingués un president com el Dr. W. Merian
i un assessor com el Prof. Dr. K. Nef, ambdós de Basilea. Les proclames
n'eren llançades als quatre vents i tot d'una hom veia la transcendència de
l'acte per al bé de la música i per a la germanor dels estudiosos. Es per ço que
l'Institut d'Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya en capien l'abast i
trametien un representant en la persona que escriu aquestes ratlles. Sense
baixar a més detalls, pensem que amb les següents notes el lector de la REVISTA MUSICAL CATALANA podrà ben fer-se una idea clara de l'èxit inesperat que el Congrés assolia.
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El divendres, dia 26 de setembre, a la tarda, reunits els congressistes en
sala ben amiga, s'assabentaven de l'ordre dels actes del Congrés i es feien
mútua presentalla i mútua coneixença. Les memòries rebudes eren més de
seixanta; els musicòlegs de la Suïssa, de l'Alemanya i de l'Àustria hi eren
presents amb raríssimes excepcions. U Union Musicologique francesa trametia dos representants; per la Bèlgica veiem En Van den Borren i En Tirabassi, de BruseHes; per la Itàlia En F. Torrefranca, de Roma; Mr. Squire.
presidint la delegació dels tres vinguts de l'Anglaterra; els holandesos, presidits per Scheurleer, president de ï'Union Musicologique de La Haia; Jeppesen, amb altres, venia per Dinamarca, etc, etc.
A vuit hores del vespre — com obsequi als hostes vinguts suara, — es
representava al teatre de la ciutat l'òpera còmica de Ch. W. von Gluck
Die Pilgrime von Mekka. Els executants eren músics i solistes de Basilea
i l'execució n'era acuradíssima.
El dissabte, dia 27, mentre que la nova societat musical suïssa feia
reunió general a l'aula de la Universitat, nosaltres ens reuníem al Musikwissenschaftlichen Seminar per V Union Musicologique internacional de La
Haia. Havent exposat la vida interna i externa de la susdita Union el seu
president el Dr. Scheurleer de La Haia, prengueren la paraula els professors
Guido Adler de Viena, Max Seiffert i Johannes Wolf de Berlín, Van den Borren de Brussel·les i altres. Foren escollits Max Seiffert i Van den Borren per
tal que junt amb el president treballessin per a l'engrandiment de la Union i
el seu Btilletin. A proposta dels professors Gurlitt de Friburg i . B., de Max
Seiffert i de Johannes Wolf de Berlín, de G. Adler de Viena, etc, es nomenava
membre del Consell de la Union per Catalunya i Espanya, el redactor d'aquestes ratlles.
Tot seguit, reunits els congressistes en el saló d'actes de Casa la Ciutat,
i havent parlat els representants de Basilea i Suïssa, el president Dr. Merian
saludava els congressistes i per aclamació era elegit com president honorari
del Congrés el Dr. Scheurleer, el qual obria el Congrés. Ara prenia la paraula
el Prof. Dr. K. Nef, de la Universitat de Basilea. El seu discurs sobre Sebastià Virdung — teòric i organista de Basilea — i sobre el seu llibre Musica
getutsch, imprès en 1511, era ple de documentació i doctrina lluminosa sobre
el problema dels instruments musicals al segle xviè.
El Congrés no tenia seccions separades, i essent tantes les memòries a
llegir, es dividiren en dues sèries, una de les quals abarqués més la música
antiga i l'altra més les qüestions sobre música moderna. En la impossibilitat
de donar un extracte de cada una de les memòries allí llegides, i que aviat
seran donades en volum, copiem ací només el títol de les principals i ho fem
per ordre alfabètic dels autors:
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Abert, Hermann, Berlín. — Problemes fonamentals de la història de
l'òpera.
Adler, Guido, Viena. — ínternacionalisnte en la música.
Altmann, Wilh., Berlín. — La creació d'una bibliografia internacional
de la música.
Anglès, H . , Barcelona. — Els músics al servei dels reis de CatalunyaAragó al s. xiv*.
Becking, Hans, Erlangen. — Per la tipologia de la producció musical.
Bernoulli, Ed., Zurich. — Documents per a la història dels lieds i danses
del segle xviè.
Boepple, Paul, Ginebra. — Teoria i pràctica per al ritme en la música
nova.
Bundi, Gian, Berna. — E l cant d'església en la parròquia del Zuos (Engadina).
Cherbuliez, E. A., Zurich-Chur. — Aplicació de la teoria de Siever per
a la interpretació musical.
Denéréaz, Alex., Lausana. — L'harmonia moderna i els fenòtnens d'ordre complementari.
% Einstein, Alf., Munich. — Mozart i Cesti.
Erpf, H . , Friburg i . B.—Algunes idees per l'harmònic en la música
contemporània.
Kicker, Rud., Innsbruck. — Bis problemes de la forma en la música
medieval.
Fischer, Wilh., Viena. — Cronologia de les suites de Bach.
Friedlànder, Max, Berlín. — Excursió pel camp de les melodies populars.
Gagnebin, Henri, Lausana.—Diversos corrents que s'han manifestat
dins la música de la Suïssa romanda durant els 50 anys darrers.
Graeser, Wolfg., Berlín. — L'art de la fuga de J. S. Bach.
Grunsky, Karl, Stuttgart. — La tècnica per a la reducció a dos pianos.
Gurlitt, Wil., Friburg i . B. — Cançons borgonyeses i art del lied alemany del segle xviè.
Gysi, Fritz, Zurich. — Sobre la intimitat entre to i línia.
Haapanen, Toivo, Helsingfors.—Monuments de cant gregorià a Finlàndia.
Handschin, Jacq., Zurich (primerament a Petersburg).—Ei conductus de l'època de Notre-Dame.
Heuss, Alfr., Leipzig. — E l crescendo de l'orquestra dins Becthoven.
Hornbostel, E. v., Berlín. — Sobre l'origen dels Jodelns.
Jeppesen, Knud, Copenhaguen. — Troballa nova de la llei melòdica dins
l'estil de Palestrina.
Krohn, Ilmari, Helsingfors. — Modalitats eclesiàstiques.
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Kroyer, Theod., Leipzig. — Significació trenòdica de la quarta en la
música mensural.
Mantuani, Jos., Viena.—Estat de la recerca i creació musical en eh
països eslaus occidentaL·.
Merian, Wilh., Basilea. — Les dames en la tavolatura alemanya d'orgue.
Mersmann, H . , Berlín. — Llibres-esquemes de Beethoven des del punt
de vista fenomenològic de la contemplació musical.
Moser, Hans-Joach., Halle. — Problemes musicals dels Minnesàngers
alemanys.
' ^í'
Müller-Blattau, Jos., Kònigsberg. — De la relació entre mot i melodia
en el segle xvn*.
Noack, F., Darmstadt. — Bis llibres de tavolatura en la biblioteca de
Darmstadt.
. ^ ijj^ü
Orel, A., Viena. — B l proprium de la missa en els Codis de Trient.
Rihouet, Madame, París. — Un motet de Moulu i les seves diverses
transcripcions per a orgue.
Ripollès, V i c , València. — Versió catalana de l'epístola farcida de Sant
Esteve.

M/ÍÉÜMÍ

Sachs, Curt, Berlín. — Sobre les relacions — mesurades segons llei — de
la música amb les seves arts germanes.
Schering, Arnold, Halle a S. — E l problema d'una filosofia de la història de la música.
Schneider, Max, Breslau. — Diversitat en la interpretació de la música
antiga.
Schünemann, Georg, Berlín. — Qüestions d'educació musical.
Seiffert, Max, Berlín. — Més fonaments d'arxiu per a l'estudi de la
música!
Springer, Herm., Berlín. — Les relacions entre òpera i música popular
al Setcents.
Tirabassi, Anton, Brussel·les. — Història de l'harmonització des de 1600
o 1750.
Toch, Ernst, Mannheim. — Ensenyament de la melodia.
Torrefranca, Fausto, Roma. — L'educació musical del jove Mosart i
l'evolució de la música instrumental italiana de 1760 al I770·
Unger, Max, Leipzig. — Manuscrits de Beethoven.
Ursprung, O., Munich. — Del caràcter vocal fonamental de l'accentuació del discant en l'estil figurat.
Van den Borren, Charles, Brussel·les. — La música pintoresca en el Codi
222 C 22 de la Biblioteca d'Estrasburg.
Wellesz, Egon, Viena. — L'estudi de la música bizantina eclesiàstica.
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Werner, Th. W., Hannòver. — Obsenwions sobre l'art del motet dins
Josquin.
Wolf, Johannes, Berlín. — Liedcrs flamencs del segle xv* i //z/r lectura
rítmica.
f ^ .
Zenck, Herm, Heidelberg. — Sobre la influència del choral en el camp
de la melodia figurada.
No cal pas remarcar l'interès grandíssim de moltes de les qüestions ací
enumerades i allí donades amb documentació ben sòlida. Hom era lliure de
posar observacions a les memòries llegides; observacions que algunes vegades prenien relleu tan gran com l'estudi dels autors respectius.
Després de quatre hores de sessió pujàvem a l'aula de la Universitat
per sentir la conferència del professor Abert, de Berlín, el primer successor
de Riemann a Leipzig i ara successor de Kretzschmar a la Universitat de
Berlín i el cap de la musicologia dels mestres de les universitats alemanyes.
El professor Abert, amb paraula viva i erudició grossa, ens desgranava
els trets característics del drama musical des de Peri i contemporanis fins a
Wagner.
El concert espiritual del vespre, donat a la catedral avui protestant de
Basilea, tenia per a nosaltres gran interès. A més dels solistes, orquestra i
orgue, hi prenia part la capella de la catedral, sota la direcció de Rudolf
Moser, de Basilea. El programa era triadíssím, com el lector pot veure:
1. J. P. Sweelinck (i562-1621). Fantasia (dòric), per orgue.
2. Gregori Meyer ( t 1576). Kyrie, tres chors a cappella.
3. Dietrich Buxtehude (1637-1707). Dues cantates de sopran, amb
instruments de corda i continu.
4. Josquin Desprès (1450-1521). Els dos motets per a chor a cappella Planxit autem David i De profundis clamavi.
5. Dietrich Buxtehude. Preludi i fuga, do menor, per a orgue.
6. Joh. Christofol Bach (1642-1703). Ach, dass ich Wassers gnug
Mtte. Cantata per contralt, violí, tres violes, ceHo i orgue.
7. Joh. Ludw. Bach (1677-1741). Motet a vuit veus a cappella i solo
quartet Uns ist ein Kind geborenLa part d'orgue jugada per Adolf Hamm i les cantates de Buxtehude
i el motet Ens ha nat un noi, de Joh. Ludw. Bach, foren d'un efecte grandiós.
Es clar que la bellesa de la catedral, amb l'efecte de llums i disposició dels
cantaires, aixecava encara més l'execució, d'ella mateixa ja sense tara.
El diumenge ja de bon jorn podíem visitar l'exposició d'instruments
antics del museu històric de la ciutat. Encara podíem admirar la bella exposició de manuscrits i impresos de la biblioteca de la Universitat. El temps,
però, no ens permetia detenir-nos com volíem, puix que el Concert de mú-
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sica "da Camera" donat al Obern Kasinosaal era masa bell per perdre'n
mica. La primera part d'aquest Concert era dedicada a la música antiga i
una segona part per a la música suïssa moderna.
El Concert s'obria amb dues danses per a cèmbal de J. Weck, del segle
xviè, transcrites dels llibres amb tavolatura alemanya d'orgue i existents a
la biblioteca de la Universitat de Basilea. La manera com sabia dar-nos-les
En Hans Münch al clavicèmbal era simplement una delícia. A aquestes seguien
tres danses de Bernhard Schmid, també del segle xviè, i dos ballets de Samuel Mareschall, del segle xviiè. El mestre Alfred Wassermann amb els
seus envejables cantaires de la Madrigalvereinigung ens feia sentir deu madrigals del compositor suís Ludwig Senfl (1492-1555), alguns dels quals
ens punyien profundament. I seguien trios, sonates i "suites" de Heinrich
Albicastero del segle XVIIè, de Jakob Scheiffelhut (1682-1714) i de G. B. Sammartini (1704-1774). La música suïssa moderna ens era donada amb una
sonata per a violí i piano, de Hans Huber (1852-1921), i de Frank Martin,
nat a Ginebra en 1890, sentíem quatre sonets per a mezzo-sopran, flauta,
viola i violoncel. De Rudolf Moser, nat en 1892, sentíem el quartet de corda
en re frigi, op. 25.
La tarda del diumenge la passàrem ben sencera en la lectura i discussió
de les memòries, com el dia anterior també llegides en dues sèries. Més tard
En Guido Adler, de Viena, ens llegia la seva admirable Conferència sobre
VInternacionalisme en la música a l'aula de la Universitat. Encara, havent
sopat, els patricis O. Senn-Gruner ens obsequiaven en llur casa amb una recepció. Ací venien tots els musicòlegs congressistes, i feta gentilment llur
presentació pel professor Pere Wagner, de Friburg de Suïssa, podíem contreure amistat amb persones tan il·lustres como allí es trobaven.
El matí del tercer dia del Congrés el passàrem sencer de bell nou amb
les memòries i discussions dels congressistes, cada dia més interessants. Finides les tasques ens reuníem en banquet amical on la flor dels musicòlegs
suïssos, alemanys i austríacs deien parlaments entusiastes a favor de la pau
dels pobles i en pro dels estudis de musicologia. Era aci que En Guido
Adler ens convidava públicament a tots, citant-nos a Viena per al Congrés
Internacional de l'any 1927, celebrador a aquella ciutat per commemorar el
centenari de la mort de Beethoven ( t 26 març 1827).
Com a clausura del Congrés, la Basler Gesangverein ens donava a la catedral una audició de Le Laudi di San Francesca d'Assisi de l'Hermann
Suter (nat en 1870) sots la direcció de l'autor, i on solistes, chor, orquestra
i orgue, deien l'obra amb una perfecció de conjunt impecable.
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L'espai que avui se'ns concedeix no ens permet pas donar un judici
crític de les tasques admirables d'aquest Congrés. Sols direm que Basilea
ha tingut el goig de veure novament reunits els musicòlegs dels països fins
ara en lluita. El primer pas de reconciliació en la musicologia europea és
ja donat, i el fruit que n'haurem tret serà la millor glòria que la història
podrà donar als organitzadors d'aital acte. Quan es publiqui el volum del
Congrés, el món musical es donarà compte de la vàlua dels treballs que allí
es presentaren i de l'avenç formidable que la musicologia ha fet en els darrers vint anys. Tan de bo ens fos donat que a no trigar poguéssim fer un
Congrés internacional de música a Barcelona, com tants mestres allí ens demanaven.
En l'endemig vulguin aquells organitzadors amics — el doctor Wilh.
Merian i professor Karl Nef, de Basilea — acceptar l'agraïment profund
per la gentilesa amb què ens tractaren i pel bon acolliment que dins la bella
ciutat arreu trobàrem.
HIGINI A N G L È S , Pvre.

Cançoner popular de Catalunya
Missions de recerca
Activament prossegueix les seves tasques l'Obra del "Cançoner Popular de Catalunya" en els diferents aspectes en els quals ha d'anar realitzant l'ideal que es
proposava en la seva fundació. Mentre esperem el resultat, segurament admirable,
del concurs de 1924, anem a donar als lectors de REVISTA MusrcAi, CATALANA una
nota informativa de les missions de recerca que, com en cada estiu, en el que acabava
de finir ha tramès la dita Obra en son nom i a despeses seves.
Enguany lian continuat llur radi d'acció les missions que l'any passat formaren,
d'una banda el Mestre Josep Barberà i En Pere Bohigas, i d'altra el Mestre Joan
Tomàs i En Bartomeu Uongueras. Els primers han afegit a la collita, verament abundosa i interessant de l'any passat, una quantitat de cançons recollides a Cervera i
sos voltants, amb notes de gran interès per a l'estudi de la influència exercida en la
cançó nostrada per les "rondenas" vingudes de l'Aragó, que en aquelles terres, més
encara que a la Segarra occidental, com es comprèn, han pres una certa carta de
naturalesa. Demés algunes cançons de treballada avalen encara el resultat d'aquesta
missió, ultra la multitud d'observacions que, convenientment consignades, s'aprofitaran
^com a fruit preuat de l'experiència sempre alliçonant.
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PA Mestre Joan Tomàs i En Bartomeu Llongueras continuaren l'exploració de
l'any passat fent recerca a Amer, Qlot, Vall de Vianya i pobles dels encontorns.
Una bona quantitat de cançons fou la collita d'aquesta missió, en la qual els recercadors pogueren constatar com el paisatge és un factor importantissim per imprimir
caràcter a les cançons porulars, evidenciant-se que en la part baixa d'Olot, on cl
paisatge; és més fresc i dolç, la cançó hi floreix també frescoia i joliua, mentre que
en la major rudesa relativa dels pobles de la Vall de Vianya neixen i es conserven
unes cançons de tremp preferentment vigorós. Fou fet en aquesta missió un gran ús
de la impressió fonogràtica, no solament en ço que pertoca a les cançons més especials i als cançonaires més interessants, sinó també, i amb molt d'encert, recollint les
tocades exquisides d'algunsflabiolairesmeravellosos i les d'un rural sonador de violi
que, sense saber un borrall de solfa, fa amb aquell instrument veritables prodigis d'inventiva i d'afinació.
Enguany s'oferi a l'Obra del "Cançoner Popular de Catalunya" l'avinentesa, que
no cal dir com fou amatentment aprofitada, de trametre missions de recerca a territoris de llengua catalana no pertanyents a la Catalunya estricta, com són València
i Mallorca. Ja d'ençà de la crida inicial feta a tots els amadors de la cançó popular
d'arreu on la nostra llengua és parlada, s'és volgut donar i s'és donat aquest ample
i lògic acolliment a aquestes contrades on encara hi ha flors vives de la nostra cançonística secular.
Per a la missió en terres valencianes s'encomanà la tasca als germans Joaquim
i Just Sansalvador, de Concentaina, els quals, capacitats de la finalitat de l'Obra i
destres per realitzar-la, feren la recerca dins els poblets i llocs d'aquell antic comtat. La coneixença que els dits missioners tenen d'aquella terra i de la gent que l'habita, amb la influència ensems que la seva professió els proporciona, feren possible
la recerca i la collita de materials ben estimables que haurien estat ben segur difícils d'aplegar per tot aquell que no fos fill d'aquelles terres i en elles conegut com
ho són els germans Sansalvador.
Semblantment, per a la missió de Mallorca, se són trobats dos entusiastes fills i
amadors d'aquella Illa residents a Barcelona i ben capacitats per a aquesta doble
tasca musical i literària: l'un fou el concertista compositor Baltasar Samper i l'altre
el poeta Miquel Ferrà, als quals prestaren una cooperació molt valuosa N'Andreu
Ferrer i En Llorenç Duran, de Mallorca. El resultat d'aquesta missió ha estat verament
esplèndid. La cançó popular és, gràcies a Déu, abundosa i viva a Mallorca i els seus
fervorosos recercadors la sobtaven ací i allà amb emoció creixent i engrescadora.
Gran part de la Illa fou per ells recorreguda amb la rapidesa que el temps i la tasca
a complir imposaven, triant el bo i millor com per dur mostra, quantiosíssima per
cert, de les moltes i moltes cançons que es canten avui dia, no per unes quantes velletes que se'n van del món, sinó per colles de fadrines i nenes, tot feinejant en les
treballades del camp o aplegades en elementals tallers o en els portals de les cases.
Moltes de les cançons portades de Mallorca tenen, dins una opulència oriental que
les caracteritza, la frescor enamoradora de la ingenuïtat d'aquella gent que per les
possessions i poblics de la Illa Daurada viuen en la beatitud d'una terra tan lluminosa i rica.
Han constatat, demés, els missioners com són viventissimes les cançons de tr^-
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ballada fins al punt que aquella bona gent les judica essencials per fer bé la feina,
donant-se el cas d'haver apresa la cançó d'un treball abans i tot d'agafar l'eina per
apendre d'executar-lo. Una mvltitud de notes folklòriques riquissimes i insospitades
augmenten l'interès de les observacions fetes pels recercadors. Tot això, unit a la
riquesa tan pura de la llengua amb què les belles cançons són cantades, no ha fet
sinó avivar més i més el daler d'una recerca més extensa i minuciosa que, si a Déu
plau. serà oportunament realitzada.
Heus aqui, doncs, el profit molt assenyalat de la tasca d'aquest estiu en ço que
pertoca a les missions de recerca organitzades per l'Obra del "Cançoner Popular de
Catalunya", per tal d'acoblar en el seu tresor, ja avui valuosissim, tot allò que pugui
aportar més esplendor i glòria a la realització de l'empresa nobilissima que en dicta
l'actuació persistent i prometedora.

Festival dels orfeons de Catalunya en commemoració del centenari del naixement de
Josep Anselm Clavé
Les festes commemoratives amb què Catalunya ha celebrat el primer centenari
de la naixença de l'immortal músic-poeta, han tingut una digna, bella i esplèndida
culminació amb el festival que els Orfeons de Catalunya organitzaren la vetlla del
18 d'octubre, al Palau de la Música Catalana, per retre-li el merescut homenatge.
L'acte, que fou una festa de franca germanor, de plaenta catalanitat i d'una espiritualitat verament selecta, es veié esplèndidament concorregut, regnant-hi aquell
entusiasme i fervor amb què el nostre poble sap venerar els homes que l'han glorificat i que estima.
Va començar amb un parlament del mestre Millet. Les belles imatges i la poesia
de les paraules del mestre, no hem sabut estar-nos de transcriure-les íntegrament,
perquè els nostres llegidors puguin assaborir-les, inserint-les en lloc preferent d'aquest
número.
La concurrència, que havia escoltat religiosament, tributà al mestre Millet una
grandiosa ovació, obligant-lo a sortir diverses vegades a l'hemicicle per rebre les proves d'entusiasme que li adreçava.
Després, el mestre Pujol va llegir, clarament i expressiva, les quarteHes que el
contemporani i amic d'En Clavé. Conrad Roure, amb el tema de Clavé sociòleg popular, va escriure per a l'acte esmentat. Les paraules d'En Conrad Roure, plenes
d'una intima recordança, evocaven aquell aspecte tan notabilíssim de l'obra d'En
Clavé, com era la regeneració del poble cantaire, per l'art amb què l'espiritualitzava,
i per l'abolició dels seus vicis amb què l'ennoblia; i amb escaient senzillesa explicava
aquella franquesa que entre mestre i choristes existia, i aquella predilecció del fun-
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dador dels chors d'enaltir amb les seves composicions el treball! el nobilissim treball,
del qual molts cantaires encara duien l'empremta quan anaven, després de la quotidiana jornada, a regalar-se sota la batuta del mestre.
En Conrad Roure, que era a la sala en una llotja, fou, obligat pel públic a rebre
els aplaudiments que llargament li prodigaren.
Clavé poeta fou el tema amb què N'Apel·les Mestres, un altre amic i contemporani del mestre, volgué aportar a la festa el seu valuós concurs. Amb paraula vibrant. En Joan Llongueres llegí la narració d'aquelles lluites i esforços sovint expressades pel sublim cantor per a donar als seus treballs la distinció que els alliberéi
de la carrincloneria de l'època, i el matís popular i catalanesc perquè, com bona llavor en camp ben adobat, fruités amb una vida esponerosa i ubèrrima d'entusiasmes
i d'activitats incansables.
Apel·les Mestres, amb un encert innegable, citava fragments de poesies tan tendrament commovedors, tan dolçament expressius, que s'hi revelava palesament aquella
ànima de poeta que inspirava alades estrofes a En Clavé, malgrat llurs defectes i
deficiències.
I encara amb la bella poesia B l llegat d'Bn Clavé, En Llongueres féu aplaudir
doblement a N'Apel·les Mestres que també era present a la festa.
Després donà lectura de les adhesions rebudes, notificant les de les entitats que
segueixen: "Chorale Déodat de Sévérac", de Tolosa; "Orfeó Vigatà", del Conservatori de Vich; Societat choral "La Violeta"; "Orfeó Pirenenc", de Barcelona;
"Orfeó Joventut", de Sarrià del Ter; i Orfeó "Cants de Pàtria", de Girona.
Seguidament es féu un breu descans, després del qual es donà l'audició d'obres
d'En Josep Anselm Clavé per a chor d'homes.
Els Orfeons de la ciutat posaren tota llur cura, bona voluntat i saber, a interpretar les obres del mestre; i amb aquell respecte i unció amb què la nostra gent
sap estimar totes aquelles coses que la virtut purificant dels anys l i ha tramès consagrades, les més belles obres d'En Clavé foren executades de la següent faisó: Els
pescadors, per l'Orfeó Sarrianenc. dirigit pel mestre Mossèn Àngel Obiols; Els X i quets de Valls, per i'Orfeó Gracienc, dirigit pel mestre Joan Balcells; La Verema,
per l'Orfeó l'Eco de Catalunya, dirigit pel mestre Josep M * Cornellà; i E l somni
d'una verge, per I'ORFEÓ CATALÀ, dirigit pel mestre Lluís Millet.
No cal dir com rebé el públic l'execució de cada obra, i com foren ovacionats
mestres i choristes de cada Orfeó, al final de llur execució.
Mes vingué el final; i , com èpic coronament d'aquella festa memorable, es congregaren en magne aplec, conduïts per la batuta del mestre Millet, 450 cantaires procedents de VOrfeó Renaixement, Orfeó Núria, Orfeó Mossèn Cinto. Orfeó Sarrianenc, Escola Choral Martinenca. Orfeó Gracienc, L'Eco de Catalunya i ORFEÓ GATAtA, i rodejats de llurs senyeres que havien reverenciat l'estàtua del Mestre, que
presideix la sala del Palau, entonaren com un himne ple de majestat i joia, aqueixa
cançó que és espill de la serena placidesa de la nostra terra i la més popular de les
obres de l'eximi cantor català. Les flors de maig tingueren una superba execució:
en el ritme, en la justesa i en el matís, com sí una sola veu cantés a cada corda;
en l'expressió, com si un sol cor bategués en aquella munió fervorosa i plena de recolliment i encís sota la batuta del mestre.
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I quan l'execució fou acabada tingué d'ésser repetida de cap i de nou per acallar la clamorosa ovació que el públic en pes tributava al mestre Millet i als choristes tots, per la digna faisó amb què havien honorat la memòria de l'autor de Les
flors de maig amb aquella audició d'inesborrable record.
El centenari de Clavé ha donat lloc a una escaient coincidència. Ara que arreu
del món els pobles cultes que posseeixen una personalitat tradicional, i que són aimants
d'ella i fidels servadors de totes llurs manifestacions ja artístiques i culturals, ja populars i religioses, que tendeixin a fer més rellevants llurs caients fisonomies, fan
esforços i dediquen totes llurs activitats i energies a afermar-les a fi i efecte que ressalti més el caire de llur pròpia personalitat; ara que el nacionalisme musical s'imposa arreu, car la música és una de les manifestacions que més genuïnament representen aqueixa expressió de l'ànima dels pobles, és bell i és altament aconhortador
que a la nostra terra s'hagin aplegat en germanivola coincidència tots els estaments
i totes les intel·ligències per a honorar En Clavé. Aqueix home excepcional, que no
fou solament l'instaurador de les nostres institucions chorals i el sociòleg ennoblidor del nostre poble proletari, sinó el creador d'un art nacional; el plasmador d'una
modalitat artística tan essencialment catalana, que per ella sola hauria estat prou per
a obrir la via en la qual més tard galoparien els corcers desfermats dels nostres ideals
i aspiracions.
Prosseguir, engrandir, magnificar l'obra d'aquest gran mestre, ha estat, és i serà
la tasca digna d'elogi i agraïment dels nostres eminents músics catalans. Però mai
no deu oblidar el nostre poble que el qui com un far guiador emmenà la nau de la
nostra música al port dels nacionals idealismes, fou En Clavé.
J. M . i M .

Catalunya
BARCELONA
GRAN TEATRE DEL LICEU.—Ampliant les noticies que avançàrem darrerament sobre la temporada d'òpera al Liceu, afegirem avui que la funció inaugural
s'efectuarà el dia 20 de novembre amb el Baris Godunow, l'obra mestre de Mussorgs.
ky, que tampoc es podrà donar enguany sencera per dificultats que es troben en els
chors.
A la primera meitat de la temporada d'hivern actuaran els artistes russos,
francesos i italians. Després vindran els alemanys, per donar Els Mestres cantaires
i la tetralogia L'Anell del Nibelung, de la qual es faran tres cicles complets. E's
dos primers s'alternaran amb altres obres i es donaran en dues setmanes; solament
en el darrer aniran la quatre parts seguides.
El mestre Weingartner dirigirà La Flcata màgica, Les Noces de Figaró, £ i s
Mestres cantaires i la Tetralogia.
Per als concerts de Quaresma estan contractats els mestres Ricard Strauss i
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Igor Strawinsky. Strauss no ha precisat encara els programes, però es tenen ja
els de Strawinsky. En aquests figuren tres estrenes importants: el Concerto per a
piano i orquestra, en el qual t l propi Strawinsky executarà la part de piano; VOctel per a instruments de vent, i La història del soldat.
Per a la temporada de primavera està gairebé resolt que es posarà en escena
la Llegenda de Josef, ballet de Ricard Strauss, comptant-se per a aquesta important estrena amb la companyia que actua ara a Berlín, i tot el decorat i vestuari.
També es fan gestions per aconseguir la contracta de la gran dansarina Ida Rubinstein.
L'empresari del Liceu senyor Mestres ha pogut avançar que per la temporada
1925-1926 tornarà el celebrat mestre Ricard Strauss, el qual dirigirà les estrenes
de Bleklra i Ariadna a Naxos, junt amb el Cavaller de la rosa que els barcelonins han pogut ja admirar diverses temporades.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA: ORQUESTRA PAU CASALS.—En presentar-se de nou l'orquestra barcelonina que dirigeix amb reconegut talent En Pau
Casals, es manifestà tot seguit un grau de perfecció en la justesa del conjunt i en
l'equilibri sonor que no solem trobar pas gaire sovint en les agrupacions instrumentals de casa nostra. Aquesta puresa d'execució, aquesta cura del detall, eren fruit
d'una llarga preparació, d'una tanda d'assaigs meticulosos, que no deixaran mai de
donar, sota una destra direcció, l'excel·lent resultat que avui admirem en l'orquestra d'En Casals. Hem de dir, per això, que les qualitats expressades no es reflectiren pas en un mateix grau en totes les obres que s'executaren: la depuració d'algunes sacrificà la bonesa d'altres; mes la impressió primera d'un treball segur i
ferm, de confiança absoluta en els executants, predominà en tota la tanda. No serà
temerari d'afirmar, doncs, que la Simfonia Domèstica de Ricard Strauss, donada en
els dos primers concerts, 110 havia estat executada mai aquí amb la perfecció que
suara hem pogut admirar. Notabilissima fou també la interpretació que assoliren
en els concerts següents les simfonies en do, de Schubert, i en la (Italiana) de Mendelssohn, produint en l'auditori la millor impressió.
Ultra el Concert brandeburguès núm. 1 de Bach, l'obertura Egmont de Beethoven, la xamosa "suite" Castor i PoUux de Rameau i el delicat Preludi a la migdiada
d'un faune de Debussy, en els quatre primers concerts que comentem, figuraven obres
encara d'un atractiu major per la novetat llur o per la cooperació més personal
que demanaven. Direm que per primera vegada es donà l'audició de l'obertura
La consagració de la llar, de Beethoven, obra que es fa escoltar amb gust per la
seva admirable estructura, per bé que s'hi trobi a faltar la grapa genial que caracteritza les millors produccions del sublim sord. En un grau no menys entusiasta
se'n dugueren els sufragis de l'auditori, així mateix, les notables composicions del»
nostres músics Carreta i Zamacois. D'aquest darrer era un Scherso humorístic, tret
del seu quartet de corda, que en la nova instrumentació assoleix un interès molt
més viu encara, demostrant els coneixements de l'autor en la difícil tècnica de l'orquestra. No obstant, la personalitat que dóna a tota composició una valor més positiva, ressalta amb més vigor en la Sardana d'En Carreta, que és una altra transcripció orquestral puix forma part de la Sonata per a piano que fou llorejada en
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un dels Concursos Patxot. La linia ferma de tota la peça, la seva inspiració distingida d'una sabor tan catalanesca, el brillant color de l'orquestració i l'enjogassament del seu ritme subjuguen tot seguit l'auditori que escolta encisat la sardana
fins el final. L'execució d'aquesta nova composició d'En Carreta valgué a l'Orquestra Pau Casals una de les ovacions més vibrants d'aquesta tanda; festejant-se, no cai
dir-ho, la presència de l'autor, honor que fou retut la mateixa nit amb igual justícia a En Zamacois, en terminar l'execució del seu bonic scherzo.
La inclusió de la Simfonia Patètica de Tschaikowsky en els programes actuals
no podia plaure pas gaire als "gourmets" de la música. Es una obra purament efectista, d'una gran buidor, amb temes d'un gust ben estantis i , per afegidura, d'una
repetició abusiva. La virtuositat d'una orquestra creiem que pot trobar lluïment en
obres de més alta valor. Ens plau més recordar, doncs, l'audició del magnífic Concerto en re nienor, per a dos violins i orquestra de corda, de l'insuperable mestre
Joan Sebastià Bach, en l'execució del qual els violinistes Enric Casals i Eduard
Toldrà palesaren de bell nou llur noble estil acompanyat d'una tècnica que s'imposa
per la correcció i la cabal seguretat de l'obra interpretada. L'entusiasme ardorós que
en llur tasca dipositaren els excel·lents concertistes valgué l'elogi de tota la sala.—S.
^•af··ír··v.' .-v. •
ORFEÓ GRACIENC: CONFERÈNCIA DEÍ MESTRE JOSEP BARBERÀ. — E l prestigi
que el mestre Barberà frueix en els nostres centres musicals portà a l'Orfeó Gracienc, el primer diumenge d'octubre, un auditori molt selecte, frisós d'escoltar la conferència anunciada sobre el tema "El virtuosisme en la cançó popular".
En considerar la cançó popular sota l'aspecte expressat. En Barberà féu una
distinció entre la musicalitat en el poble i en l'individu. Creu ell que la influència
exercida sobre la cançó en el que es refereix al virtuosisme — dividit pel mateix conferenciant en virtuosisme neumònic, verbal i de la veu (estil vocalitzat)—es deu
a la interpretació personal de l'individu, revelant-se aquell unes vegades per a completar el cicle melòdic amb afegidures de paraules soltes i enrevesades sense correlació amb el text, altres en l'allargament d'algunes notes que imposen certs treballí
com el de llaurar, altres, per fi, amb objecte de lluir les facultats vocals de l'interpretador; podent citar-se en aquest darrer cas les cançons populars asturianes i el
"jodler" suís.
L'especificació realitzada rel mestre Barberà sota les normes expressades, l i donà
ocasió d'oferir un seguit d'exemples curiosos que l'auditori escoltà ben agradat; reconeixent, això si, la bellesa total de la cançó en la forma precitada que el mateix
poble, en repetir-la i propagar-la, ha consagrat.
La part central de la conferència, consagrada al virtuosisme verbal, fou sens
dubte la més interessant pel detallat procés que En Barberà va fer de la cançó especialitzada en el dit aspecte, des de la funció complementària en part de l'enunciat de les paraules sense significació precisa, fins arribar a les recobles independents
amb cicle melòdic propi. Foren abundoses les cançons populars catalanes integrades
en aqueixa divisió del virtuosisme, constituint, per tant, l'èxit més viu de la vetllada, no sols per la formosor dels exemples triats, d'un caràcter molt eixerit i graciós, sinó també per la bella interpretació que sabé donar a les cançons la senyo-
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reta Pilar Rufi, la qual fou acompanyada amb bon seny i força delicadesa pel notable pianista En Juli Pons.
Quatre cançons de llaurar va cantar a la primera part de la, conferència el tenor
Josep Espanol, essent elles d'una execució molt compromesa que va salvar l'interpretador amb bona voluntat i discreció, per la qual cosa no l i regatejà la sala l'aplaudiment.
A la tercera part, dedicada al virtuosisme de la veu, la senyoreta Rufí renovà
l'èxit de l'anterior, interpretant amb veu generosa i curós estil boniques cançons populars asturianes d'una línia melòdica molt distingida i expressiva i , per acabar, una
cançó del Tirol, altra corintiana i dues suïsses: exemples de l'estil "jodler", que el
públic rebé amb aplaudiments nodrits.
La sessió força atractiva que acabem de ressenyar finalitzà passada ja mitja nit,
sense que donés l'auditori cap prova de fadiga, essent aquest l'elogi major que es
pot fer de la conferència del mestre Barberà, el qual rebé bon nombre de felicitacions junt amb els exquisits artistes que cooperaren a tan agradosa vetllada. Aquesta,
diguem per fi, tingué un complement ben encertat en entonar la senyoreta Rufí, abans
d'acomiadar-se el brillant concurs, la sentida cançó A'o sé què hi ha en les cançons
de ma terra, original de l'enyorat poeta Joaquim Riera i Bertran i del no menys plorat mestre Josep Garcia Robles, dos precursors del nostre renaixement, els quals en
la cançó del poble tan feliçment havien sabut inspirar-se.

mmmmHmmmjmmmHHmmmmmmmmit

Bibliografia
TSCHAIKOWSKY. Klavier-Koncert. Núm. i , en si bemoll. (Edició Steingràber. Leipzig).
Aquest Concert per a piano i orquestra apareix curosament editat per la casa
Steingràber, de Leipzig. Junt amb la part de piano, ja no cal dir que hi ha en l'edició que ens ocupa una reducció de l'orquestra (segon piano). I l'obra ha estat revisada amb seny pel mestre Niemann.
Ningú no és capaç de negar que P. Tschaikowsky escriu amb traça, amb facilitat. Però aquesta op. 23 palesa de bell nou que el conegut mestre rus és sobretot
destre en l'art de crear aparences. I per poc que hom ,es distregui, es pot fins deixar
sorpendre i impressionar, de moment, per l'efectisme de les susdites aparences. Però
en fixar-s'hi una mica, la buidor llur sol esdevenir, en veritat, massa aparent. El
Concert que motiva el nostre comentari (Concert dedicat al gran pianista Hans de
Bülow) ha estat escrit per tal que el solista pugui lluir-se. Tot ha de sonar realment
bé. Hom ha d'assolir el més gran efecte. Però, en el fons, tot això és buit, sense
interès. La matèria temàtica és pobríssima... Però les figuracions pianístiques, ajuntades amb l'orquestra, han de sonar, repetim-ho, forçosament bé. — F. LL.
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VIGGO BRODERSEN. Sonate für violoncello und Klavier. (Steingràber. Leipzig).
La Sonata del mestre Brodersen és interessant. El primer temps és potser encara, en el fons, un xic 1830! El segon temps {Scherzandó) és innegablement original. El seu 5/8 és ben curiós. Aquest número constitueix una bonica troballa. Es
tal volta el més personal de la Sonata. VAndante que segueix (amb fregadisses sonores que recorden l'escriptura dels impressionistes francesos) és ben sentit i ben
escrit. I l'obra acaba amb l'indispensable temps viu, traçudament creat.
La Sonata del mestre Brodersen acusa una mà experta, que fuig sistemàticament dels clixés, de les coses oïdes. El músic que ens ocupa cerca amb fe les novetats, però de manera assenyada.'—F. LL.
VIGGO BRODERSEN. Streich-Quartett. (Steingràber. Leipzig).
El Quartet per a instruments de corda, de Viggo Brodersen, ha estat escrit, probablement, abans que la Sonata de la qual acabem de parlar. I és encara més clàssic, més sage. Es distingeix per la claredat i per la correcció extremada de la seva
escriptura. L'autor no cerca les genialitats i segueix, prudentment, els bells exemples dels grans mestres. I el seu Quartet és agradivol, boniquíssim. — F. LL.
A Dictionary of modern Músic and Musicians. (J. M. Dent & Sons. London).
Important i copiós volum d'especialització de totes les manifestacions de l'art
musical modern. Editat sots la direcció d'un comitè format per distingits musicòlegs
i professionals anglesos, està redactat per un gran nombre de reconegudes personalitats de tots els països segons llur especialització respectiva.
Com es fa constar en el prefaci editorial, l'objecte d'aquest nou diccionari és el
de donar al músic i a la generalitat dels lectors musicals una visió completa de totes
les modernes activitats de la música, prenent com a punt de partença des dels volts
de l'any 1880, que els anglesos consideren com el començament del període que anome •
nen el "Renaixement anglès"; per als altres països aquella data comprèn les fites més
altes que són la base del desenrotllament musical modern com el Parsifal, de Wagner; VOfello i Falstaff, de Verdi; les darreres obres de Brahms i Cèsar Franck. Així
el lector pot trobar informació no solament de la música dels nostres dies, sinó també
dels orígens històrics dels seus diversos estils. Les novísimes tendències, que en aquests
últims temps desperten la curiositat i l'esverament dels públics, hi són també considerades i exposades amb tots llurs aspectes teòrics i pràctics.
Verament aquest diccionari és una excel·lent síntesi, no solament dels músics moderns i de les seves obres, sinó també de totes les manifestacions que es relacioneu
amb la música dels nostres dies.
Amb gust havem observat que, generalment, no han estat oblidats en aquesta
obra els nostres músics i les activitats musicals nostres que més o menys han obtingut ressò a l'estranger.
Aquest volum ve a ésser un complement al gran Diccionari general de Grove.
al qual acompanya dignament fins amb la faisó material de l'edició.
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Recomanem de debò aquesta obra a tot músic i aficionat que conegui l'idioma
anglès. — Li,. M.
PAUL-MARIE MASSON. Berlios. (Librairie Fèlix Alcan. Paris).
Formant part de la important i ja ben rica col·lecció de "Les Maitres de la
Musique", dirigida per M . Chantavoine, ès un llibre, aquest, molt ben escrit i encara millor pensat, en el qual l'autor. En Paul-Marie Masson, evoca la figura de
Berlioz i analitza la seva obra sense cap mena de "partí pris"; això és: amb la major
independència de criteri. La vida agitada del gran romàntic s'hi troba condensada
amb profusió de dades, algunes de les quals, inèdites fins ara, donen major interès
a la descripció de M . Masson. Però, com ja deixem dit és l'anàlisi de l'obra completa de l'autor de la Simfonia fantàstica el que dóna un valor superior al llibre, per
l'esperit independent que resplendeix en la crítica que s'hi fa. Ço que val, hi és
exalçat; ço que decau, s'hi fa també constar.
Referint-se a les melodies de Berlioz, un xic oblidades avui dia, heus aquí el
que escriu Masson:
"Entre les Melodies de Berlioz una desena d'obres subsisteix (particularment
el recull de les Nuits d'é té), la importància de les quals no es pot deixar de reconèixer. Malgrat la insuficiència dels acompanyaments de piano, que Berlioz per
altra part ha orquestrat d'una manera superior, cal veure en aquestes obres els primers assaigs d'una concepció totalment nova de la melodia per a una veu, realitzada
en completa oposició amb la moda musical del temps. En lloc de les estrofes de la
romança Lluís-Felip, s'hi troba ja sovint una melodia matisada, desenrotllada segons
les exigències del poema, i un sentit real del paper expressiu o descriptiu de l'acompanyament. Aquest estil nou, que descobrim així des de 1840, anuncia ja, per sobre
Gounod, l'art de Duparc, de Fauré, àdhuc de Debussy. I Berlioz és arribat al resultat aqueix gairebé casualment, cercant fora de les convencions de la moda l'expressió natural i vera, aplicant espontàniament al gènere de la romança, com a tots
els altres, els seus dons i els seus procediments de músic dramàtic".
L'home i l'artista, per fi, mereix de M . Masson els següents comentaris:
"Berlioz, hem de reconèixer-ho, tota la vida fou un comediant. Pensa massa en
la galeria. (Boschot ha dit que detestava la solitud). Composa son personatge com
si apliqués a la seva pròpia vida els seus dons de dramaturg. Per les lletres seves
als seus amics, i més tard per les seves Memòries, bon xic novel·lesques, crea al
voltant seu una mena de llegenda. Tan aviat ho fa conscientment a l'ajuda d'una
pura i simple mentida, per exemple quan afirma haver composat en una nit la Marxa al suplici, que existia ja sota un altre títol. Tan aviat ell mateix es fa el joc i
fineix per creure certa la tal llegenda, que per a ell té una mena de veritat ideal.
Hom té la impressió que ha viscut una gran part de la seva vida en el semisomnambulisme de la creació artística, imaginant i traduint aquella millor que vivint-la veritablement". El retrat és exacte. Més endavant afegeix M . Masson: "Tal és l'home,
en tot el que és possible de fer-se una idea general d'aqueixa natura singular i turmentada. Una vocació poderosa, contrariada per les febleses del cor. alterada per
un amor malaltís de la glòria, privada del recolliment fecund i de les fortes con-
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viccions morals. Una vocació tan noble i tan alta amb tot, que hora es dol de vegades que Berlioz no ens hagi permès d'oblidar l'home, fent-nos pensar tan sols en
l'artista".
Artista que ha definit molt bé Gautier en la seva Història del romanticisme en
expressar-se de la següent manera: "Héctor Berlioz ens sembla formar, amb Víctor
Hugo i Eugeni Delacroix, la trinitat de l'art romàntic". "En aquesta renaixença de
1830, ell representa l'idea musical romàntica: la ruptura dels motlles vells, la substitució de formes noves als invariables ritmes "carrés", la riquesa complicada 1
sàvia de l'orquestra, la fidelitat del color local, els efectes inesperats de sonoritat,
la profunditat tumultuosa i shakesperiana de les passions, els ensomnis amorosos o
melangiosos, les nostàlgies i les postulacions de l'ànima, els sentiments indefinits i
misteriosos que la paraula no pot traduir, i aqueix quelcom per sobre de tot, que
escapa als mots i que les notes fan endevinar".
Creiem haver dit el suficient per atraure el llegidor vers l'interessantissim Berlios d'En Paul-Marie Masson.—J. S.
TH. GÉROLD. Schubert. (Librairie Fèlix Alcan. Paris).
Schubert, el més portentós dels músics per la seva fecunditat, en relació als
pocs anys que va viure, ha trobat lloc també en la col·lecció dels "Mestres de la Música" de la casa Alcan, publicats sota l'intel·ligent direcció d'En Jean Chantavoine.
El seu comentador Th. Gérold parla amb l'entusiasme i l'estima que es mereix l'obra
de l'artista vienès profundament sensible, la característica principal de la qual és el
sentiment de natura que la impregna totalment i la sinceritat d'expressió que l'enriqueix.
Per temperament, malgrat l'admiració gran que sentia Schubert per Beethoven,
l'afinitat major de l'autor de la Inacabada la trobem prop de Mozart, les obres del
qual excitaven igualment el seu entusiasme. Heus aquí en quins termes s'expressava
un dia Schubert després d'haver escoltat l'audició d'un quintet de Mozart (13 juny
1816) : "Aquest dia restarà tota la meva vida com un dia bell, clar i lluminós. Els
sons encisadors de la música de Mozart ressonen encara dintre meu, com de lluny.
Gràcies a l'execució magistral de Schlesinger han penetrat ells profundament dins
del meu cor. Aqueixes impressions que, ni el temps ni les circumstàncies exteriors
no podran esborrar, resten dintre l'ànima nostra, exercint una infiuència benefac
tora sobre el nostre destí, i en els dies ombrívols de la vida, ens mostren un esdevenidor clar. lluminós i bell, vers el qual tendeix, ben confiadament, la nostra esperança. O Mozart, immortal Mozart, quantes d'aqueixes impressions benefactores
d'una vida millor no has gravat dins les nostres ànimes!" No és potser la mateixa
impressió de consolador optimisme la que ens deixa la major part" de la producció
schubertiana?
En el llibre que comentem es llegeix amb vera delectança tota la part dedicada a
la vida de l'artista, i amb creixent interès el capítol consagrat a l'obra, el qual ocupí
ben bé tres quartes parts del volum. Es ben curiós el procés que s'hi fa del "lied"
alemany, historiant-se'n l'origen i la seva evolució, des de mitjans del segle xvm* fins
arribar als temps de Schubert, junt amb les dades instructives que sTii acompanyen
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dels poetes i dels músics que millor tractaren el gènere aquell. En Gérold, molt ben
documentat, fa sovint comparacions entre algunes de les melodies de Schubert i
altres, sobre la mateixa poesia, de compositors diversos de la pròpia època, inclús
Beethoven.
Com era d'esperar. En Gérold es complau en l'anàlisi detingut dels dos cicles,
entre els més bells de melodies que s'hagin produït, que s'anomenen: La bella molinera i Viatge d'hivern. (Respecte a aquest darrer cicle, sempre recordarem la forta
impressió que ens causà, la única audició que se n'ha donat a Barcelona per Mlle.
Bathori, excel·lent cantatriu que s'acompanyava ella mateixa al piano. I quin artista
ens donarà a conèixer el cicle complet de la Bella molinera, que és d'una gràcia,
d'una tendror, d'un sentiment no menys encisadors?)
En el seu estudi analític no oblida tampoc l'autor els chors per a diferentes
veus i d'una manera especial, comenta la música religiosa de Schubert amb l'extensió que es mereix aquesta, sobretot les dues misses escrites en la betnoü i en mi
bemoll, respectivament. No cal dir que el repertori de piano és comentat, igualment,
amb sincer elogi, aixi com la restant producció "da camera" i les simfonies, les
més celebrades d'elles són, ben sabut és, la simfonia en do i la "inacabada" en si
menor.
L'obra teatral, per fi, mereix d'En Gérold un comentari, bé que concís, just en
l'alabança de llurs mèrits relatius. Si ella no ha sobreviscut a la mort del músic, la
falta de tacte en els llibretistes hi ha influït sobremanera.
Resumint, el Schubert de la casa Alcan és un bon llibre que tot aficionat a la
música voldrà guardar en la seva biblioteca.—J. S.
HENRI DE CURZON. J.-B. Faure. (Librairie Fischbacher. Paris).
Jean-Baptiste Faure (1830-1914) es compta entre les primeres figures del teatre
líric francès que tant d'esplendor aconseguí el fegle passat, i on els Meyerbeer, Gounod, Verdi, Thomas i alguns mestres més tingueren la sort de trobar per a llurs
obres cantants de gran talent i facultats, com eran Nourrit, Capoul, Tamberlick, Marietta Alboni, Paulina Viardot, Cristina Nilsson, Duprez, Maurel i l'esmentat Faure.
La figura d'aquest darrer queda àmpliament traçada en el llibre que l i ha dedicat
el renomenat musicògraf H . de Curzon. No menys de 180 pàgines in-8.0 conté el
llibre aqueix, il·lustrat encara amb setze retrats del famós baríton francès, creador
també d'un bonic repertori de melodies que tingueren la seva hora de celebritat.
(Entre altres, Les Rameaux i Le Crucifix es feren arreu ben populars). Fou, per
tant, la carrera de Faure una de les més glorioses del teatre líric, digne de perpetuar-se a la història com així ho ha cregut bé Curzon en memoriar-la en el llibre
en qüestió. De la lectura d'aquest no solament el cantant en treurà profit, sinó que
també l'aficionat hi trobarà un alicient gran, puix l'il·lustrarà en els esdeveniments
artístics de la passada centúria a França, ja que el prestigi de Faure, a l'Opera-Còmica, primer, i més tard a l'Opera, de Paris, donà lloc a les més importants creacions del teatre líric francès. I no solament als principals teatres del seu país, sinó
aixi mateix al Covent-Garden de Londres i a la Moneda de Brussel·les va triomfar
Faure, al costat dels més famosos cantants de l'època. Una quarentena d'òperes com-
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prenia el seu repertori, brillant igualment en el gènere dramàtic que en el de mig
caràcter: des de Mozart a Rossini; des de la creació de Dinorah de Meyerbeer a
la de Hamlet de Thomas.
EI capítol més interessant del llibre de Curzon per a l'actual generació serà,
no obstant, el consagrat a l'art vocal de l'eminent baríton, art que avui dia gairebé
vol improvisar tothom. Quant hi guanyarien els novells cantants en estudiar-ne la
bella tradició de les eminències passades que feren d'ell el bastiment de llur glòria
més positiva! La Voix et le Chant de Faure serà sempre el millor conseller de l'artista líric.—J. S.
Instituïa Musical Fontova.
Aquest Institut musical de Buenos Aires, fundat l'any 1904 i del qual és director el nostre compatrici En Lleó Fontova, és un dels més importants de la República Argentina, comptant no menys de quaranta cinc sucursals a províncies. En
un fascicle ricament editat que hem rebut aquest estiu llegim el reglament de l'Institut junt amb la llista general d'alumnes dels darrers cursos, acompanyada dels
retrats respectius dels alumnes diplomats.
També s'hi publiquen els facsímils de la medalla d'or i diploma guanyats pel
referit Institut a l'Exposició Universal de Gant (Bèlgica), precedits dels retrats del
Director En Lleó Fontova i del Gerent En Joan B. Llonch, i diverses vistes de les
dependències de l'Institut.

Noves
"LA FILLA DE LA TERRA", DE SÉVERAC. — A les Arenes de Ceret, davant d'una multitud corpresa d'emoció i gravement recollida, tota ella del Vallespir,
del Mediterrani i del Rosselló, s'ha retut el passat setembre un pietós homenatge a
la memòria del malaguanyat músic Déodat de Séverac.
Per a aquesta commemoració cap obra no era millor indicada que La Fille de la
Terre, el potent i rústec drama que tot el migdia de França, de Catalunya a Provença, coneix prou bé, puix la seva estrena data de l'any 1913 a Amélie-les-Bains.
La interpretació de l'obra magnífica de Séverac, tant en la part individual dels
artistes als quals fou confiada, com ] els chors composats de 80 donzelles i joves de
Ceret, deixà una impressió de les mes belles, sota la direcció de M. Lignon.
La representació acabà amb una cerimònia commovedora: el coronament del busc
del gran músic per un grup de jovenetes catalanes que lluïen la vestimenta tradicional de la terra.
E N SERGI KOUSSEVITZKY A BOSTON.—E\ talentós mestre Koussevitzky,
ben conegut dels barcelonins, arribà a mitjans de setembre a Boston per a substituir
En Pierre Monteux en la direcció de l'orquestra simfònica d'aquella ciutat. Es la
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primera visita que fa als Estats Units. Havent conegut els rumors que allí corrien
sobre el seu radicalisme, En Koussevitzky n'ha protestat tot seguit. "No crec pas
que Boston se n'escandalitzi — ha afegit el mestre—; la música dolenta no figurarà
mai en els meus programes. La reputació de revolucionari que m'han volgut fer data
dels concerts que he dirigit darrerament a Paris. El meu fi, llavors, era el de presentar al públic un art musical novell. Aquí la situació és diferent. He vingut a Boston per a tota una temporada, i en el meu repertori seran compreses obres antigues
i modernes. No puc deixar de banda la producció dels joves".
Complerts els seus compromisos amb el públic americà, En Koussevitzky rependrà a la primavera els seus concerts habituals a l'Opera de París.
PETITKS NOTES DE L'ESTRANGER: ANGLATERRA. — A Clifton ha tingut
efecte una setmana d'òpera anglesa, representant-se obres del clàssic Purcell, de Vaughan Williams, de Napier Míles i altres.
—L'orquestra de la Cité de Birmingham, sota la direcció de N'Adrià Boult, ha
començat el passat mes una tanda de vuit concerts simfònics; el concert del dia 9 de
desembre, amb un programa consagrat a Wagner, serà dirigit per En, Bruno Walter;
dos altres concerts seran confiats a la direcció del conegut compositor anglès N'Eugeni Goossens.
—L'exccHent pianista rus Rachmaninofï donà un recital a Londres el passat mes
d'octubre. Tot seguit es feu oir a Liverpool, a Manchester i altres ciutats angleses.
Entre les obres que ha executat es compta el seu Concerto núm. 3.
ÀUSTRIA. — Amb ocasió del festival de música i de teatre que ha d'efectuar-se
a Viena, el compositor Schònberg dirigirà la primera representació de la Ma feliç,
mimodrama que ha terminat fa poc.
ESTATS-UNITS. — L'Estat de Texas desitja posseir el seu himne nacional propi.
A tal efecte, el govern de l'Estat obrirà un concurs dotat d'un premi de mil dòlars.
Els concursants hauran d'enviar llurs respectives composicions abans del primer de
desembre d'enguany.
—El reputat pianista francès N'Alfred Cortot ha estat contractat per a donar
un important nombre de concerts aquest hivern en les principals societats filharmòniques dels Estats-Units. El seu primer concert a Nova York el donarà el mes de
gener a la Symphony Orchestra.
—Chaliapine, el celebrat artista rus, el qual ha sofert darrerament una delicada
operació a la gorja, cantarà aquest hivern al Metropolitan i a Xicago. Immediatament farà una tournée per Europa, embarcant-se després per al Japó, la Xina, l'Austràlia, la índia i l'Egipte.
BRUSSEL·LES. — El Teatre de la Moneda ha començat les tasques del present curs
amb una animació inusitada. Tot just iniciada la temporada de tardor, s'ha reprès
La vida bme. d'En Manuel de Falla, obra d'un colorit deliciós, que s'ha escoltat
novament amb el major interès. Seguidament s'ha donat, per primera vegada. La mascarade des princesses captives, una obreta encisadora de Francesco Malipiero que
M. Henry Prunières ha combinat amb feliç encert en un ballet-pantomima. Es tracta
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d'una bella reconstrucció de les turqueries literàries tan a la moda en ple segle x v m ,
barrejant-s'hi de quan en quan una fina ironia burlesca. La partitura d'En Malipiero reuneix una combinació de timbres plena de subtilitats i refinaments on alternen els ritmes de les danses modernes amb els no menys graciosos de les antigues
gavotes i branles. Bé que el modernisme extremat de l'obra semblà sorpendre l'auditori, l'èxit assolit per la mateixa ha estat dels més vius i més francs.
ITÀUA. — La Scala de Milà anuncia per a aquest hivern el Pelléas el Mélisande.
l'obra tan personal de Debussy, estant confiada la direcció al cèlebre mestre Toscanini. Les altres novetats de la temporada consistiran en les òperes següents: Cena
delle beffe, d'U. Giordano; Turandol, l'obra tan esperada de Puccini; Cavalieri di
Elkebu, de Zandonai; 11 Diavolo sui campanile, un acte d'A. Lualdi, i Le cduvcnt
sur l'eau, ballet d'A. Casella.
—Entre els noms dels senadors nomenats darrerament a Roma, hi figura el del
compositor Giacomo Puccini, l'autor ben conegut de La Bohime. En el nou Senat
italià s'hi compten en gran nombre periodistes i literats.
PARÍS. — Els artistes de l'Opera, de La Haia, i els músics de l'orquestra Pasdeloup han donat el mes d'octubre, al Teatre dels Camps Elisis, una tanda de representacions wagnerianes; figurant en el repertori Trislany i Isolda, la IValkyria i
Sicgfried. El decorat s'ha construït exprofès per a aquestes representacions.
—El pianista rus M. Borowsky donarà sis recitals l'hivern proper, durant els
mesos de febrei; i març.
—La primera obra estrenada la present temporada a l'Opera ha estat Nerlo,
basada en el conegut poema de Mistral. El llibre ha estat escrit per Màrius Lena i
la música l'ha composada el mestre Carles Widor. El projecte de transformar el
poema en òpera data de l'any 1884, havent sol·licitat l'autorització de Mistral el mestre Massenet. En 1890. l'òpera Nerlo fou confiada al referit Widor. Vint-i-quatre
anys després, a principis de 1914, moria Mistral sense poder veure representada
aquesta obra, que el públic parisenc acaba ara d'aplaudir.
—Els Concerts Colonne han obert el curs actual el 25 d'octubre, al Teatre del
Chàtelet, sota la direcció d'En Gabriel Pierné.
Entre les obres noves que seran executades en el transcurs de la temporada,
podem citar: Khamma, ballet de Debussy; Suiles anglaises, H . Rabaud; Ttigane,
M. Ravel; Ballet de Padmavali, A. Roussel; (Edipe ò Colonne, G. Ropartz, i obres
diverses de FI. Schmitt, L. Aubert, R. Laparra, P. Kunc, etc.
En qualitat de solistes, s'han contractat: J. Thibaud, G. Enesco, J. Szigeti.
Joan Manén, Brailowsky, M. Ciampi, etc, etc.
—Offenbach regna altra vegada a la capital de França. La seva opereta Madame l'Archiduc fa actualment les delícies del públic que assisteix totes les nits
al "Théàtre des Variétés". Es el que diu un crític parisenc: "Després de tanta pobresa creada i àdhuc representada per tot arreu, que feliç s'és en escoltar un xic la
veritable música d'opereta".
—EI programa inaugural dels Concerts Lamoureux sota l'hàbil direcció de M.
Paul Paray, comprenia la Simfonia, de la 146* cantata de J. S. Bach, per a orgue i
orquestra, per En Marcel Dupré, i la Simfonia en do menor, de Saint-Saens, amo
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altres obres de Chabrier i L- Aubcrt i pàgines de cant (Gluck, Mussorgsky, Duparc
i Schubert) per la senyora Powla Frijsh.
—Els concerts organitzats per la "Rcvue Musicale", sota la direcció de M . Henri
Prunières es celebraran aquest any tots els dissabtes del 15 novembre 1924 al 4
abril 1925. Es dividiran en dues sèries: la primera, sèrie A, consagrada més particularment a l'audició d'obres antigues o modernes de tendències clàssiques; la segona, sèrie B, patrocinada per la Secció francesa de la Societat Internacional de
Música Comtemporània (S. I . M. C.). i consagrada d'una manera especial a les
obres de les joves escoles europees. Entre els artistes contractats es compten les senyores Croiza i Blanca Selva, els senyors R. Casadesús, Casella, Ciampi i Segòvia,
els quartets Pro Arte i Zimmer, el madrigal Vereniging d'Amsterdam, etc.
—La "Société Musicale Indépendante" ha inaugurat enguany els seus concerts
amb un Festival Ravcl. Hi col·laboraren reputats artistes francesos, entre ells el pianista Robert Casadesús el talent del qual han pogut reconèixer darrerament els barcelonins. Per cert que en el referit festival s'anuncià com obra inèdita d'En Ravel la
rapsòdia de concert Tsigane j-er a violi, la vera estrena de la qual es donà el mes
passat de maig a Barcelona en el Festival Ravel celebrat per l'Associació de Música
"da Camera".
—En els Concerts Pasdelonp, que dirigeix M. Rhené-Baton, hi ha estrenat En
J. Wiener, executat pel mateix, el seu Concerto núm. 1 franco-américain.
—El prestigiós pianista Eduard Risler ha donat el seu primer recital de la
temporada a la Sala Erard.
També a la Sala Gaveau s'ha fet oir el no menys celebrat pianista Arthur Rubinstein.
—El talentós pianista Brailowsky ha executat als Concerts Colonne el Concerto
cn nú bemoll de Liszt i VAndante i Polonesa de Chopin, amb acompanyament d'orquestra.
En el concert anterior. En J. Lefranc donà a conèixer als parisencs la Suite
per a viola i orquestra d'Ernest Bloch.
—El director del museu de l'Opera, M. Charles Bouvet, ha pres la iniciativa
de celebrar en aquell lloc audicions històriques de música. El primer programa sera
consagrat a les primeres òperes representades a l'Acadèmia reial de música, originals de Robert Cambert. junt amb un Trio burlesc, peça molt poc coneguda del mateix compositor.
En Bouvet ha volgut d'aquesta manera retre homenatge a la memòria d'aquell
músic francès, predecessor de Lulli. el record del qual ha quedat gairebé ofuscat
per la glòria del mestre florentí.
—En el programa inaugural de les Festes del Poble, que dirigeix N'Albert
Doyen. celebrat al Trocadero, hi han figurat, amb altres pàgines de Wagner i de
Gluck. una audició integral del Dünvi, poema bíblic de C. Saint-Saens, i la Fantasia, per a piano, soli, orquestra i chors, de Beethoven; oferint un conjunt de 300
executants.
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